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רבי ירון ראובן שליט"א

השנה היא ב' אלפים תמ"ח לבריאת העולם 

 ליל שישי שעת חצות הלילה:
מפתח  לצאת  אסור  בבידוד,  כולנו  שומם,  הכל  בחוץ 
הבית1, מפעם לפעם שומעים עוד בית שמת שם משהו, 

"אין בית אשר אין שם מת"2. 

הפחד מקפיא ומפחיד, אך אנו חייבים לערוך את הסדר, 
ריח הטלה הצלוי מתפשט בחלל, אין זה ריח רגיל יש בו 
מבני  כמה  מוכנים4.  גם  והמרורים  המצות  עדן3,  גן  ריח 
המשפחה שלא היו נימולים, הלכו למשה רבנו שיעשה 
להם ברית מילה, כדי שיוכלו לאכול מקרבן פסח5. אין 
זמן למחשבות מיותרות, כולנו ארוזים ומוכנים ליציאה, 
שיופיע,  הראשון  לאור  ומחכים  שעה,  ובכל  רגע  בכל 

שנוכל לצאת6.

שעת עלות השחר: 
בתי  בכל  הלילה,  כל  עין  עצמנו  לא  מוכנים,  כבר  כולם 
משתולל  שעות  כמה  כבר  פרעה  ויללה,  אסון  מצרים 
ברחובות ומחפש את משה רבנו ואת אהרן7. הוא צועק 

1.  שמות יב, כב. 
2.  שמות יב, ל.

3.  שיר השירים רבה וילנא פרשה א סימן ג.
4.  שמות יב, ח.

5.  שיר השירים רבה וילנא פרשה א סימן ג. ויש אומרים 
שמלו עצמן, עיין שם במדרש. 

6.  אבות דרבי נתן פרק כט.
7.  פסיקתא זוט'רתי פרשת בא פרק יב סימן לא.

בעקבות המשבר הכלכלי העולמי, 
כמה הגיגי מחשבה בעניני כלכלה

הבטחות התורה

ְמַרְּתֶם  ּושׁ ּפָטִים הָאֵּלֶה  ְ ְמְעּון אֵת הַּמִשׁ ּתִשׁ "וְהָיָה עֵקֶב 
ָמַר יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ לְךָ אֶת הַּבְרִית וְאֶת  וֲַעשִׂיתֶם אֹתָם וְשׁ

ּבַע לֲַאבֹתֶיךָ" )דברים ז, יב(. ְ ֶר נִשׁ הַחֶסֶד ֲאשׁ

בתיאור  פותחת  עקב  פרשת  התורה,  לרוב  בניגוד 
משה  שבה  ובהבטחה  הזה,  העולם  ותענוגות  שכר 
רבינו אומר לעם ישראל את ההבטחה האלוקית של 
בנים(   =( בטנך  פרי  "וברך  הטבע:  מגדר  למעלה  שכר 
ופרי אדמתך )פרנסה = $$$(" - הם רק הנקודות שבהן 

יתחילו הברכות הרבות שהשם יתברך מבטיח לנו. 

למה מתאבדים?

ויותר  יותר  יש  שנה  כל  כאלו  נראה,  מה  משום 
שנראה  עשירים,  מפורסמים  אנשים  על  חדשות 
שלא חסר להם כלום ונראים תמיד כשמחים ומלאי 
ברכה - שמתאבדים. מדוע החברה העשירה והנוחה 
ביותר בעולם, רוצה להפסיק לחיות כל כך? למרות 
שהמחקר מתגלה שאצל אנשים לא עובדים, הסיכון 
להתאבדות הוא 72% יותר גבוה מאנשים שעובדים, 
אבל הם גם הסכימו, שהסיכון הוא יותר גבוה בשכונות 
יותר עשירים. הסיפורים המפחידים האלו הם עדות, 

שלא הכל תלוי בכסף!

עושר - זהירות

העלון
לרפואת

הרב אפרים כחלון שליט"א

חג החירות בבידוד ?!
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 הרב אפרים כחלון 
•המשך•

ברחובות: שאנחנו כבר לא עבדיו, אלא "עבדי השם"8, 
אנו מחכים להוראה, לצאת סוף סוף מהארץ הנוראה 

הזו. 

השעה החמישית ביום ו - ¾ 9:
ברגעים אלו ממש, יוצאים כל אחינו בית ישראל - מיליוני 
הרגע,  הגיעה  ממצרים,  ילדים10  והמון  נשים,  אנשים, 
והגיעה השעה, שעת גאולתנו, אנחנו מלאים בכל טוב 
שהמצריים השאילו לנו11, הם דוחקים בנו לצאת, אפילו 

לא הספיק  לאפות  את הלחם שניסינו 
עומדים  ואהרן  משה  להחמיץ12, 

בראש הקהל וכולנו אחריהם.

***

עמינו,  על  עברו  פסח  ימי   3,331
נוראים,  קשיים  מתוך  חלקם 
רציחות  אסונות  שמדות 
אינקוויזיציות ושואות, לא הצליחו 

הנפלא  ישראל  מסורת  לשבור את 
כשהיהודי  גם  זה,  חג  שמירת  של 
נתנה  לא  ונהרג,  הושפל  ועונה  הוכה 

לו רוחו – רוח האלוקים אשר בקרבו להיכנע לרודפיו, 

8.  מדרש אגדה בובר פרשת בא פרק יב סימן לא. 
9 . סדר הדורות בשם אגודת שמואל ישעיה כז, ח ועוד.

10 . שהיו יולדים שישה בכרס אחת, או שנים עשרה, מדרש 
רבה שמות א, ח. וכן לקחו ואימצו את שאר המשפחות של 
הרשעים שמתו במכת חושך, עיין תרגום יונתן שמות יג, יח. 

ואלו המעשים הטובים שכתב בתרגום ירושלמי שם.  

11 . שמות יא, ב – ג. 
12 . שמות יב, לד.

שכן, "אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח"13. 

והשנה הזו היא החוליה ה – 3,332 בשרשרת הדורות של 
יציאת  יבש של  לנו להסתפק בתיאור  עם ישראל, אל 
מצרים וניסי הגאולה, ובעשיית ליל הסדר ללא שמחה 
וחיות כדרכינו, בגלל המצב, אלא אדרבא יש לנו להוסיף 
יציאת  בעניני סיפור  'מעלין בקודש'  ולהיות  ויותר  יותר 
את  הסדר,  בליל  לילדינו  להנחיל  אנו  וחייבים  מצרים. 
מסורת ישראל הקדושה הזו, שכן, הציווי האלוקי: "למען 
התעללתי  אשר  את  בנך  ובן  בנך  באוזני  תספר 
במצב  גם  הנחות,  נותן  לא   - במצרים"14 
שאנו נמצאים בבידוד, ללא כל המשפחה. 

'הבידוד'  שדווקא  נראה,  נתבונן  ואם 
שכן,  מצרים,  יציאת  את  הוא  מזכיר 
מפתח  איש  לצאת  נאסרו  אז  גם 
הגאולה,  מסימני  חלק  והוא  ביתו, 

שיהיו בדור האחרון15.   

והכתוב כבר הבטיחנו "כימי צאתך 

מארץ מצרים אראנו נפלאות"16. 

בלימוד  להרבות  לנו  כדאי  ומעתה, 
המדרשים המספרים מה היה במצרים, כדי שנדע מה 

אנו בדור הגאולה הולכים לעבור...

חג שמח!!!

13 . קהלת ה, ח.
14 . שמות י, ב.

15 . עיין בעל הטורים שמות יב, ח
16 . מיכה ז, טו.

 הרב ירון ראובן 
•המשך•

הקדושים  לחכמינו  פונים  אנחנו  התורה,  כדרך 
של  הסוד  את  לנו  גילה  הקדוש,  רש"י  לתשובות. 
הברכות, שבו טמון אחד הסודות הראשונים לשמחה. 
עיון קצר במלה "עקב" מגלה לנו שמשמעותו מורה 
בכך,  לרמוז  ויש  הרגל.  של  האחורי  החלק  על  גם 
שכשם שאי אפשר לעקב להגיע ליעדו מבלי שתהיה 
התורה  כך  קדימה,  מתקדמים  צעד  שבכל  תוצאה 
מבטיחה שהשכר מגיע רק "אחרי" שמירת ועשיית 
כך  אחר  ורק   – תשמעון"  עקב  "והיה  וזהו,  המצוות 

"וברך וגו'".

 "ּכִי מוֹקֵשׁ הּוא לָךְ" )דברים ט, טז(.

התורה  שמירת  על  הציווי  אחרי  פסוקים  ארבעה 

בתוך  "מוקש"  המלה  את  רואים  אנחנו  והמצות, 

ההוראות  על  לעבור  לא  אותנו  שמזהיר  הפסוק 

האלוקיות. היצר הרע הזה שבא מאתנו, הוא הרעל 

בחירה  של  היסוד  בעצם  וזהו  שבקרבנו.  הרוחני 

חופשית בעולם הזה. החכמים ז"ל חזרו על זה כמה 
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 הרב ירון ראובן 
•המשך•

פעמים: "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" )ברכות 
דף לג עמוד ב ועוד(. ללמדנו, שלמרות שאתה כבר שומר 

על מצות התורה, ואפילו כבר קיבלת שכר על קיום 
צריך  עדיין  בתורה,  וכמובטח  הזה,  בעולם  המצות 
להיזהר מהמוקש, ולדעת "שהמוקש" נשאר "מוקש".

להיזהר,  צריך  כך,  משום  שדווקא  נראה  ובאמת, 
כשהכל רגוע, ואיש תחת גפנו ותחת תאנתו, והשפע 
גדול "למוקש"  ה', יש חשש  מתחיל בעקבות ברכת 
בעברית  "מוקש"  המילה  הרע.  היצר  לנו  שמטמין 
לקרקע,  מתחת  הטמונה  פצצה  היא   המודרנית 
ולהזיק.  להרוג  להתפוצץ  יכולה  לב  שימת  ובחוסר 
הרע  היצר  אל  להתייחס  צריכים  שאנחנו  היחס  זה 

כמוקש.

ומצאנו בתורה דוגמא נפלאה לזה, כשהתורה מספרת 
על הצלחותיו של יעקב כותבת: "וַּיִפְרֹץ הָאִישׁ )יעקב( 
ְפָחוֹת וֲַעבָדִים ּוגְמַּלִים  מְאֹד מְאֹד וַיְהִי לוֹ צֹאן רַּבוֹת ּושׁ
לבו  ההצלחות,  כל  ולמרות  מג(.  ל,  )בראשית  וֲַחמֹרִים" 
אדרבה,  חלילה.  גאוה  התמלא  לא  אבינו  יעקב  של 
ּומִּכָל  הֲַחסָדִים  מִּכֹל  "קָטֹנְּתִי  ואומר  הכתוב  מעיד 
עָבַרְּתִי אֶת  בְמַקְלִי  ּכִי  עַבְּדֶךָ  אֶת  עָשִׂיתָ  ֶר  ֲאשׁ הָאֱמֶת 
נֵי מֲַחנוֹת" )בראשית לב, יא(,  ְ הַּיַרְּדֵן הַּזֶה וְעַּתָה הָיִיתִי לִשׁ
ופרשו חז"ל  בברכות )דף ד עמוד א( שהיה דואג שמא 
יגרם החטא. שכן, דוקא כשהמצב הגשמי מרווח יש 
לדאוג שמא יגרום החטא, וכן שמא כבר קיבל יותר 

ממה שמגיע לו מזכויותיו.

ויש  בסדר,  והכל  רגוע,  הכל  שכאשר  נוספת,  סיבה 
שכן,  עצמינו,  לבדוק  צריכים  שאנחנו  בבית  ברכה 
לפעמים הברכה הזו היא עונש באמת, וכמו שמגלה 
לעשות  שמסרב  מי  של  שהתוצאה  הכתוב  לנו 
ּלֵם לְשֹׂנְאָיו אֶל ּפָנָיו לְהֲַאבִידוֹ לֹא  ַ תשובה תהיה: "ּומְשׁ

ּלֶם לוֹ" )דברים ז, י(. ַ יְאַחֵר לְשֹׂנְאוֹ אֶל ּפָנָיו יְשׁ

היא  הברכה  שכזה,  שבמקרה  לנו,  מגלה  הפסוק 
להיזהר  מאד  צריך  כן  ועל  הגדול,  המוקש  עצמה 

ממוקש שכזה. "ּכִי מוֹקֵשׁ הּוא לָךְ" )דברים ט, טז(.

התורה  שמירת  על  הציווי  אחרי  פסוקים  ארבעה 
בתוך  "מוקש"  המלה  את  רואים  אנחנו  והמצות, 
ההוראות  על  לעבור  לא  אותנו  שמזהיר  הפסוק 
האלוקיות. היצר הרע הזה שבא מאתנו, הוא הרעל 

בחירה  של  היסוד  בעצם  וזהו  שבקרבנו.  הרוחני 
חופשית בעולם הזה. החכמים ז"ל חזרו על זה כמה 
פעמים: "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" )ברכות 
דף לג עמוד ב ועוד(. ללמדנו, שלמרות שאתה כבר שומר 

על מצות התורה, ואפילו כבר קיבלת שכר על קיום 
צריך  עדיין  בתורה,  וכמובטח  הזה,  בעולם  המצות 
להיזהר מהמוקש, ולדעת "שהמוקש" נשאר "מוקש".

להיזהר,  צריך  כך,  משום  שדווקא  נראה  ובאמת, 
כשהכל רגוע, ואיש תחת גפנו ותחת תאנתו, והשפע 
גדול "למוקש"  ה', יש חשש  מתחיל בעקבות ברכת 
בעברית  "מוקש"  המילה  הרע.  היצר  לנו  שמטמין 
לקרקע,  מתחת  הטמונה  פצצה  היא   המודרנית 
ולהזיק.  להרוג  להתפוצץ  יכולה  לב  שימת  ובחוסר 
הרע  היצר  אל  להתייחס  צריכים  שאנחנו  היחס  זה 

כמוקש.

ומצאנו בתורה דוגמא נפלאה לזה, כשהתורה מספרת 
על הצלחותיו של יעקב כותבת: "וַּיִפְרֹץ הָאִישׁ )יעקב( 
ְפָחוֹת וֲַעבָדִים ּוגְמַּלִים  מְאֹד מְאֹד וַיְהִי לוֹ צֹאן רַּבוֹת ּושׁ
לבו  ההצלחות,  כל  ולמרות  מג(.  ל,  )בראשית  וֲַחמֹרִים" 
אדרבה,  חלילה.  גאוה  התמלא  לא  אבינו  יעקב  של 
ּומִּכָל  הֲַחסָדִים  מִּכֹל  "קָטֹנְּתִי  ואומר  הכתוב  מעיד 
עָבַרְּתִי אֶת  בְמַקְלִי  ּכִי  עַבְּדֶךָ  אֶת  עָשִׂיתָ  ֶר  ֲאשׁ הָאֱמֶת 
נֵי מֲַחנוֹת" )בראשית לב, יא(,  ְ הַּיַרְּדֵן הַּזֶה וְעַּתָה הָיִיתִי לִשׁ
ופרשו חז"ל  בברכות )דף ד עמוד א( שהיה דואג שמא 
יגרם החטא. שכן, דוקא כשהמצב הגשמי מרווח יש 
לדאוג שמא יגרום החטא, וכן שמא כבר קיבל יותר 

ממה שמגיע לו מזכויותיו.

ויש  בסדר,  והכל  רגוע,  הכל  שכאשר  נוספת,  סיבה 
שכן,  עצמינו,  לבדוק  צריכים  שאנחנו  בבית  ברכה 
לפעמים הברכה הזו היא עונש באמת, וכמו שמגלה 
לנו הכתוב שהתוצאה של מי שמסרב לעשות תשובה 
יְאַחֵר  לֹא  ּפָנָיו לְהֲַאבִידוֹ  ּלֵם לְשֹׂנְאָיו אֶל  ַ "ּומְשׁ תהיה: 

ּלֶם לוֹ" )דברים ז, י(. ַ לְשֹׂנְאוֹ אֶל ּפָנָיו יְשׁ

הפסוק מגלה לנו, שבמקרה שכזה, 
עצמה  היא  הברכה 
ועל  הגדול,  המוקש 
כן צריך מאד להיזהר 

ממוקש שכזה.

מאמר זה מתוך 
הספר "ישם 
מדבר לאגם מים" 
בעברית ובאנגלית 
שיצא בקרוב 
בעז"ה



אקטואליה תורנית
הרב חיים כחלון שליט"א

מגיד שיעור בישיבת מאור ישראל ומדריך חתנים

מובא במדרש רבה )פרשת שמות פרשה א( "ויאמר אכן נודע 
הדבר" )שמות ב, יד(, רבי יהודה בר רבי שלום בשם ר' חנינא 
משה,  היה  אמרו:  אלכסנדרי  רבי  בשם  ורבותינו  הגדול 
ישראל שנשתעבדו מכל  ואומר מה חטאו  בלבו  מהרהר 
האומות, כיון ששמע דבריו אמר לשון הרע יש ביניהן היאך 
יהיו ראויין לגאולה לכך אמר אכן נודע הדבר עתה ידעתי 

באיזה דבר הם משתעבדים. ע"כ.

מדברי המדרש למדנו, שהסיבה לשיעבוד ישראל בגלותם 
הייתה, בעוון לשון הרע שהיה בהם. 

בגמרא  חז"ל  שאמרו  וכמו  לגאולה,  בצפים  שאנו  וכיום 
עתידים  ובניסן  נגאלו  בניסן  א(,  עמוד  יא  )דף  בראש השנה 

להיגאל, ראוי שנתחזק בנושא זה כהכנה לגאולה. 

 וכבר הזהירנו הכתוב: "זכור אשר עשה ה' אלוקיך למרים 
מעשר  אחת  וזו  ט(.  כד,  )דברים  ממצרים"  בצאתכם  בדרך 
זכירות שאדם חייב לזכור בכל יום: "זכירת מעשה מרים".

צו,  עמודים  יב  )פרק  התבונה"  ב"שער  כותב  חיים"  "החפץ 
צז(: "הרי רצון התורה שנזכור את גודל העונש המר בלב 
וגם בפה כדי להועיל לנפשותינו בזה. וכמו שכתב הרמב"ן 
)מצווה ז ממצותיו( וזה לשונו: "נצטוינו לזכור בפה להשיב אל 

לבנו מה שעשה ה' יתעלה למרים כשדיברה באחיה עם 
היותה נביאה ".

עשה":  אשר  את  "זכור  הפסוק:  את  מבאר  אגב  ודרך 
שיזכור ויתבונן את גודל העונש והוא עונש הצרעת, שהוא 
קשה מאוד, שבדרך הטבע אי אפשר להירפא ממנו, כמו 
שכתוב במדרש רבה )ויקרא פרשת מצורע טז, ט( "וציווה הכהן 

ושחט את הציפור האחת" )ויקרא יד, ה(, למה שוחט אחת 
ומניח אחת? לומר לך כשם שאי אפשר לשחוט לחזור, כך 
אי אפשר לנגעים לחזור. וטומאתו חמורה עד מאוד, שהוא 
ונחשב  באוהל  ומטמא  מחנות,  לשלוש  חוץ  ליישב  צריך 

למת.

למי עשה? "למרים", שהיתה צדקת גדולה, שהיה הבאר 
עולה  בזכותה, וגם נביאה, ולא דיברה אלא באחיה אשר 
ולא  המים,  מן  להצילו  עצמה  וסכנה  כנפשה  אהבתו 
דיברה בגנותו, אלא מה שהשוותה אותו לשאר הנביאים, 
לבין  בינה  רק  רבים,  בפני  ולא  שיבוש,  בפניו  דברה  ולא 
הייתה  וכוונתה  בצנעה,  הכהן  אהרן  הקדוש  אחיה 
לבנינו של עולם. והוא לא הקפיד על כל הדברים האלה 
שנאמר: "והאיש משה ענו מאוד" )במדבר יב, ג(, ואף על פי 
כן, לא הועילו לה כל מעשיה הטובים ונענשה בצרעת על 

זה.

באיזה מקום נעשה העונש? "בדרך", כי  לא תלו לה גודל 
באיזה   לחנות  ישראל  בני  בוא  עד  לה  להקיף  זכויותיה 
שנעשה  עתה  אבל  כך,  כל  ניכר  היה  לא  אז  כי  מקום, 
נסע  לא  "והעם  שכתוב:  כמו  הליכתם  בעת  בדרך  תכף 
גודל  נתפרסם  ממילא  טו(,  יב,  )במדבר  מרים"  היאסף  עד 

כלימתה לכל.

ובאיזה זמן היה המעשה? "בצאתכם ממצרים": המעשה 
היה בתחילת שנה שניה לצאתם ממצרים ועדין לא נודע 

לכל העונש המגיע עבור זה. 

מגלות  לצאת  ונזכה  ולשוננו  פינו  לשמור  כולנו  נתחזק 
לגאולה אמן.

לשון הרע, לא מדבר אלי!!!
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אקטואליה תורנית
הרב חיים כחלון שליט"א

מגיד שיעור בישיבת מאור ישראל ומדריך חתנים

א(  פרשה  שמות  )פרשת  רבה  במדרש  מובא 
"ויאמר אכן נודע הדבר" )שמות ב, יד(, רבי יהודה 
ורבותינו  הגדול  חנינא  ר'  בשם  שלום  רבי  בר 
בשם רבי אלכסנדרי אמרו: היה משה, מהרהר 
בלבו ואומר מה חטאו ישראל שנשתעבדו מכל 
הרע  לשון  אמר  דבריו  ששמע  כיון  האומות, 
לכך אמר  לגאולה  ראויין  יהיו  ביניהן היאך  יש 
הם  דבר  באיזה  ידעתי  עתה  הדבר  נודע  אכן 

משתעבדים. ע"כ.

לשיעבוד  שהסיבה  למדנו,  המדרש  מדברי 
ישראל בגלותם הייתה, בעוון לשון הרע שהיה 

בהם. 

וכיום שאנו בצפים לגאולה, וכמו שאמרו חז"ל 
בגמרא בראש השנה )דף יא עמוד א(, בניסן נגאלו 
ובניסן עתידים להיגאל, ראוי שנתחזק בנושא 

זה כהכנה לגאולה. 

ה'  עשה  אשר  "זכור  הכתוב:  הזהירנו  וכבר   
ממצרים"  בצאתכם  בדרך  למרים  אלוקיך 
שאדם  זכירות  מעשר  אחת  וזו  ט(.  כד,  )דברים 

חייב לזכור בכל יום: "זכירת מעשה מרים".

יב  )פרק  התבונה"  ב"שער  כותב  חיים"  "החפץ 
את  שנזכור  התורה  רצון  "הרי  צז(:  צו,  עמודים 

להועיל  כדי  בפה  וגם  בלב  המר  העונש  גודל 
ז  )מצווה  הרמב"ן  שכתב  וכמו  בזה.  לנפשותינו 
ממצותיו( וזה לשונו: "נצטוינו לזכור בפה להשיב 

אל לבנו מה שעשה ה' יתעלה למרים כשדיברה 
באחיה עם היותה נביאה ".

ודרך אגב מבאר את הפסוק: "זכור את אשר 
והוא  העונש  גודל  את  ויתבונן  שיזכור  עשה": 
שבדרך  מאוד,  קשה  שהוא  הצרעת,  עונש 
שכתוב  כמו  ממנו,  להירפא  אפשר  אי  הטבע 

"וציווה  ט(  טז,  מצורע  פרשת  )ויקרא  רבה  במדרש 
יד, ה(,  )ויקרא  הכהן ושחט את הציפור האחת" 
למה שוחט אחת ומניח אחת? לומר לך כשם 
אפשר  אי  כך  לחזור,  לשחוט  אפשר  שאי 
מאוד,  עד  חמורה  וטומאתו  לחזור.  לנגעים 
שהוא צריך ליישב חוץ לשלוש מחנות, ומטמא 

באוהל ונחשב למת.

גדולה,  צדקת  שהיתה  "למרים",  עשה?  למי 
ולא  נביאה,  וגם  בזכותה,  עולה   שהיה הבאר 
כנפשה  אהבתו  אשר  באחיה  אלא  דיברה 
דיברה  ולא  המים,  מן  להצילו  עצמה  וסכנה 
לשאר  אותו  שהשוותה  מה  אלא  בגנותו, 
בפני  ולא  שיבוש,  בפניו  דברה  ולא  הנביאים, 
רבים, רק בינה לבין אחיה הקדוש אהרן הכהן 
בצנעה, וכוונתה הייתה לבנינו של עולם. והוא 
שנאמר:  האלה  הדברים  כל  על  הקפיד  לא 
ואף  ג(,  יב,  )במדבר  מאוד"  ענו  משה  "והאיש 
הטובים  מעשיה  כל  לה  הועילו  לא  כן,  פי  על 

ונענשה בצרעת על זה.

לא  כי   "בדרך",  העונש?  נעשה  מקום  באיזה 
זכויותיה להקיף לה עד בוא בני  גודל  תלו לה 
היה  לא  אז  כי  מקום,  באיזה   לחנות  ישראל 
בדרך  תכף  שנעשה  עתה  אבל  כך,  כל  ניכר 
בעת הליכתם כמו שכתוב: "והעם לא נסע עד 
היאסף מרים" )במדבר יב, טו(, ממילא נתפרסם 

גודל כלימתה לכל.

ובאיזה זמן היה המעשה? "בצאתכם ממצרים": 
לצאתם  שניה  שנה  בתחילת  היה  המעשה 
המגיע  העונש  לכל  נודע  לא  ועדין  ממצרים 

עבור זה. 

נתחזק כולנו לשמור פינו ולשוננו ונזכה לצאת 
מגלות לגאולה אמן.

לשון הרע, לא מדבר אלי!!!
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היה זה לעת ערב בסעודה שלישית שעת רעווא דרעווין 
השולחן  אל  נשואות  החסידים  עיני  כל  רצון(,  )שעת 
שבקצה החדר שם ישב הסבא משיפולי. עניו עצומות, 
"נראה שהוא נמצא במקומות עליונים" הרהרו החסידים.

והסבא מסמן בידיו לאות שהגיע הזמן לשיר.

אינה  האדמו"ר  במחיצת  השירה  לדעת,  עליכם  וזאת 
חצובים  והמנגינות  השירה  ולחוץ,  השפה  מן  שירה 
מלמעלה למעלה מהיכל הנגינה העליון, אפשר אולי גם 
הנשמה,  למעמקי  נכנסים  הניגונים  המלאכים.  משירת 

ומעוררים לתשובה.

שומרי  שומרי  במלכותך,  "ישמחו  לשיר:  התחיל  הסבא 
שומרי שבת וקוראי עונג שבת".

שוב  שר  והרבי  המרוממת  לשירה  הצטרפו  החסידים 
ושוב את השיר.

וסימן בידיו שרוצה לדבר: "את השיר  לפתע עצר הרבי 
הזה כבר שמעתי פעם ששרו אותו, בהרבה יותר חשק 

והתלהבות".

נסכה  הקדוש  רבם  הוראת  הספיק,  "הרמז"  לחסידים 
בהתלהבות  בשירה  שוב  ופרצו  עלומים,  כוחות  בהם 

גדולה. אך משום מה נראה שהסבא לא מרוצה...

"שמעתי את השיר הזה פעם עם הרבה יותר התלהבות 
ושמחה" – שוב אומר הסבא.

את  החסידים  השקיעו  רבם  לרצון  הנאמנים  וכחסידים 
כל כוחם וגרונם בשיר, השירה הולכת ומתחזקת ועדיין 

הסבא לא מארה את שביעות רצונו.

ניחר,  בגרון  שרו  הקדוש  לרבם  הנאמנים  החסידים 
בשאגות  הקיזו  בכוחם  שנשאר  הכח  תמצית  את 
עולה ממעמקי  גדולות,העיניים עצומות סערת הרגשות 

הלב ומתפרצת דרך מיתרי הקול, "ישמחו במלכותך".

הסבא הרים את ידו הקדושה, הכל השתתקו בבת אחת. 
הכל היו חפצים לשמוע את מילותיו הקדושות שנבחרו 

בקפידה:

"חסידים יקרים, בודאי שאינכם מבינים למה היתה כונתי 
כשאמרתי ששמעתי ששרו את השיר הזה בהרבה יותר 

חשק והתלהבות, שימעו ואספר לכם":

אוקראינה,  רחבי  בכל  להסתובב  נהגתי  ארוכות  שנים 
בצרה  הנתונים  ישראל  בית  אחינו  את  ולחזק  לפגוש 
חלקם  מנת  היו  רוחניות  וצרות  גשמיות  צרות  ובצוקה. 
של היהודים, בכל ליבי ניסתי להיות להם לעזר ואחיסמך. 

שבת,  בערב  רחוקה  לעיירה  הגעתי  הפעמים  באחת 
רעש  ראיתי  היהודי  לרחוב  כשנכנסתי  וחלש.  תשוש 
והמולה זה עתה תפסו את זוג הגנבים הגדולים באזור. 
הצליחו  אלו  יהודים  גנבים  צמד  ומקס.  אלכס  אלו  היו 
במשך השנים להטיל את חיתתם על כל האזור, אך סוף 

גנב לתלייה. 

ובמיוחד אם הגנב יהודי...

גזר הדין היה מהיר, מוות בתלייה למחרת ביום השבת 
בכיכר המרכזית. כולם הגיעו לראות את המחזה שסוף 

סוף הגנבים היהודים נתלים.

גם אני הייתי בין הקהל, רציתי לרמוז להם שלפני שימותו 
יאמרו "שמע ישראל", יתוודו, כך לפחות ימותו כיהודים.

מבעוד  נכתב  הדין  פסק  מוכנים,  היו  והגרדום  התליין 
שטן,  מעשה  לפתע  הגיע,  הדין  גר  ביצוע  רגע  מועד, 
הכומר של העיירה הגיע עם חיוך קטן וצלב גדול ואמר 
– "אלכס ומקס היקרים, גזר דין מות מרחף על ראשכם, 
בשרכם  את  השמים  עופות  יאכלו  מספר  דקות  בעוד 
ואת גופכם התלוי. אבל, יש לכם את האפשרות להינצל, 
יש כאן צלב שהבאתי, נשקו אותו וקבלו עליכם את דת 
עונש,  מכל  ותיפטרו  הנצרות,  דת   – והאהבה  הרחמים 
ומלבד זאת תקבלו מענק גדול הכנסייה לפתיחת החיים 

החדשים".

לא  אך  הסבא,  המשיך   – נשמתי"  עמקי  עד  "נחרדתי 
על  וימותו  יסכימו  שלא  בליבי  התפללתי  ברירה,  היתה 

קדושת שמו יתברך".

"אנחנו רוצים להתייעץ ביחד" – אמרו הגנבים.

החליטו  הם  שקטה  התייעצות  של  מספר  דקות  אחר 
ואמרו – "אנחנו מוכנים".

יום הוא מצליח לדוג דג  הכומר השמין מנחת, לא בכל 
שמן ובודאי שלא שתי דגים נשמות יהודיות שימירו את 

דתם. 

הוא התקרב אליהם עם הצלב הענק ומסר להם אותו 
ואמר - "עכשיו, תנשקו את הצלב ותשתחוו לו".

השניים ניגשו אחזו בצלב, והרימוהו אל על, 

ולפתע וזרקו אותו בחזקה על הרצפה, ירקו ודרכו עליו 
מול עיניו הפעורות של הכומר.

ההמון הנוצרי השתולל בחמת זעם, עם אגרופים קמוצים 
השוטרים  הבמה.  על  שהיו  היהודים  בצמד  לפגוע  ניסו 

השתלטו על ההמון, והכל חיכו לבאות.

סיפור 
יהודי

 ישמחו במלכותך
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סיפור 
יהודי

הכומר והשופטים היו חמורי סבר "במה אפשר להעניש 
אותם הלא בלאו הכי הם היו בדרך להוצאה להורג?" 

– התייעצו ביניהם.

כיצד  שטנית,  תוכנית  תחבולה,  מצא  הזדוני  והמח 
להעניש את היהודים החצופים האלה.

חיש מהרה ניתנה הפקודה: "הביאו חבית זפת, והסיקו 
מדורה"

הרצים יצאו דחופים וחזרו עם המבוקש.

"קישרו את היהודים לחבית והסיקו את חבית הזפת" 
צווח הכומר. 

והזפת מחילה לרתוח ולבעבע, הגוף מאדים ומתנפח, 
והאש מתחזקת, דם יהודי  מתחיל להשפך ומתערבב 

יחד עם הזפת הניגר על גיצי האש.

הזפת:  להבות  מתוך  וחזק  הולך  שירה  קול  ופתאום, 
וקוראי  שבת  שומרי  שומרי  שומרי  במלכותך  "ישמחו 

עונג שבת".

ומקס הגנבים היהודים שרו את השיר בערגה  אלכס 
ובכיסופים במלא גרונם, תוך כדי השירה מחאו כפים 
על חבית הזפת הבוערת, נהרות של דם נשפכו בשיר 

עד שנפחה נשמתם. 

עכשיו אתם מבינים מה שאמרתי לכם, שכבר שמעתי 
ששרו את השיר הזה פעם בהרבה יותר התפעלות" – 

סיים הסבא.

זהו סיפור יהודי על הניצוץ היהודי, ואולי לא ניצוץ אלא 
להבה גדולה, שגם להבות הזפת לא יכלו לכבותה... 



הרב אריה לייב גרונדי משפולי, שנודע כסבא משּפֹולי 
בתשרי  ו'   -  1724 בדצמבר   11 ה'תפ"ה,  בכסלו  )כ"ה 
ה'תקע"ב, 24 בספטמבר 1811( היה אדמו"ר בן הדור 
הראשון של תנועת החסידות. מרבית שנותיו היה עובר 
ממקום למקום לחזק את עם ישראל ולקרבם להשם 

יתברך.

המשך

וכשר



קונטרס ההוכחות 
הקונטרס שעונה על השאלות בחיים

RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org לתרומות ופרטים

בקרוב...

בשורה טובה

בס"ד בימים יצא לאור ברוב פאר והדר מהדורה 
"דורש טוב" של הרב  שניה של הספר החשוב 
בספר  חלקים  שלושה  שליט"א  כחלון  אפרים 

אחד.
דרשות על התורה מועדים וזמנים והש"ס

 להזמנת כמויות ובודדים בפלאפון 054-8447655
RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org  לתרומות ופרטים

7

יצא מהדפוס

חדש
אפשר

להוריד מהאתר



בכל שבוע יצא אברך תלמיד חכם 
להתפלל בקבר רחל אמנו על התומכים 
בארגון ״בעזרת השם״.

ניתן לתרום 180$ באתר

www.BeEzratHaShem.org 

 ולשלוח שמות במייל או בדף הפייסבוק 
של הארגון

Each week we will have an Avrech 
Talmid Chacham go to the grave of 

Rachel Imenu to pray for those who 
donate to BeEzrat HaShem Inc.

You can donate $180 by visiting our 
website www.BeEzratHaShem.org

May HaShem continue to bless you.

בשורה טובה לתומכי התורה
Good News to Torah Investors

CMYK / .ai
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https://www.facebook.com/BeEzratHaShem/


הרבנית שולמית כחלון
הזוהר שבטוהר

סיפורים אמיתיים מהחיים 
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הרבנית שרה כחלון
מחשבה תורנית נשית

מצות טהרה על ידי הטבילה, לא די 

שהיא מגינה על כל הגוף, כמו 

במים  מכוסה  הגוף  שכל 

מגינה  היא  הטהורים, 

גם על כל המשפחה. 

יש  זכויות  כמה 

לאותן הרבניות שהולכות 

ומפיצות את רוח הטהרה בכל מקום, כמה שמירה והגנה 

הם זוכים להביא עליהם ועל כל משפחתם. 

מספרת הרבנית לפידות: פעם כשחזרה מהרצאה בעניני 

טהרת המשפחה, בהיותה ברכב, קראה בספר שכשאדם 

על  גם  אלא  עליו  רק  לא  מגינה  היא  במצווה,  מתעסק 

צאצאיו. לפתע בעלה עוצר את המכונית בחריקת בלמים, 

ראתה  הניצול,  מי  לראות  עיניה  את  מרימה  וכשהיא 

להפתעתה שהוא לא אחר מאשר בנה.

זו הארה גדולה מן השמיים.- כמה ה' עוזר.

  ]ספר אוצר הטהרה[

חריקת הבלמים – נס ההצלה

מה נשתנה הפסח הזה?

לשגרה  ומעבר  מעל  היא  שנה  בכל  לפסח  ההתארגנות 

הרגילה, הקרצופים והנקיונות, והזזת הארונות, הם מעל 

ומעבר למה שצריך.

לא דיברתי עוד על הקניות, שעות וימים, שהולכים וקונים 

מכל הבא ליד, כלים מכלים שונים, בגדים אוכל ושתיה, 

עגלה ועוד עגלה, ושעות של המתנה בתור...

את  בקושי  לנו,  נחסך  זה  כל  הקורונה  "בזכות"  והשנה, 

המינימום אפשר להספיק, כשהילדים בבית אחרי שכבר 

כמה שבועות לא הוציאו את קצה אפם מפתח הבית, והם 

בעצמם צריכים תעסוקה ללא הפסקה, מפלס ההתקדמות 

להכנות לפסח לא עולה. 

בכל שנה היה אפשר לשלוח את הילדים לבחוץ, שישחקו 

אולי  הרגלים,  בין  לנו  יסתובבו  שלא  העיקר  ישתוללו 

שכחנו לרגע שאבק זה לא חמץ ואנחנו לא 'קרבן פסח', 

ועל הילדים אין איסור של "בל יראה ובל ימצא" – בחדרים 

שכבר ניקינו. אולי קצת הזנחנו את הילדים ויותר השקענו 

בנקיונות, ואז הגיעה השנה שהשם החליט בשבילנו...

פחות נקיונות יותר עם הילדים....

אל תוציאו את כוחכן על עצים ואבנים.... אלא על ילדיכם 

האהובים...

אי  כי  מהקניות  זמן  הרבה  עוד  שהרווחנו  תשכחנה  אל 

אפשר לצאת מהבית, מה שיש קונים, ומסתדרים...

ותראו שגם אם לא יהיה לנו השנה את 'הסרוויס' הכי יפה 

יותר כח  יהיה לנו הרבה  וגם לא בגדים חדשים,  לפסח, 

לילדים, בזכות הפחתת הנקיונות והקניות.

וכשנשיר כולנו "מה נשתנה הלילה הזה" - בליל הסדר, 

נזכור שנשתנה הלילה הזה, שאנחנו לא גמורות ועייפות, 

ונלמד מזה שזה בעצם רצון השם לכל השנה...

בעקבות נגיף הקורונה ארגון ״בעזרת השם״ פותח קו ייעוץ טלפוני לנשים בלבד בנושא טהרת 
המשפחה ומקוואות מפי רבנית מוסמכת. ניתן ליצור קשר גם בוואצאפ או בהודעות. 

בפלאפון 050-4623996  623-996)054(972+ הרבנית שולמית כחלון.



מפעילות 
הארגון

התחזקות וקבלת קבלות
אירגון בעזרת השם במסע חיזוק לרגל המצב 
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around the world
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קימחא דפיסחא
בחסדי השם ובישועתו עקב 
המצב הכלכלי השורר בארץ 
הקודש ארגון ״בעזרת השם״ 
סלי  אלפי  של  חלוקה  יזם 
וכספים  לפסח  מוצרים  מזון 

למשפחות נזקקות.

תודתנו נתונה לכל התורמים 
ועמדו  יפה  בעין  שתרמו 

לימין אביון.

Kimcha D'Pischa Help Us Feed 
Poor Jews For PeSach

BeEzrat HaShem Inc. is distributing Kosher 
For PESACH food products to HUNDREDS 
of poor Jewish people in Jerusalem and 
other areas in Eretz Yisrael for the holiday of 
PESACH. We already sent $10,000 
and started the job, but with the 
recent Plague of COVID-19 
CoronaVirus, we see that 
the demand is much 

higher than ever.

We Want To Reach At 
Least $100,000 This 
Week. The Time To Be 
Generous Is Now, not later. All are welcome to join and partner with us in 

this big endeavor by donating to this special campaign.
May HaShem bless all of our partners a thousandfold.

Rabbi Efraim Kachlon & Rabbi Yaron Reuven

בברכת התורה 

הרב ירון ראובן והרב 
אפרים כחלון

DONATE 

HEREDONATE 

HERE
Working 
Around the 
Clock To Feed 
Precious Jews 
For PeSach 
)DAY 1(

https://www.flipcause.com/secure/cause_pdetails/Nzg0NzM=
https://www.youtube.com/watch?v=J_7VlF-xICg
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מפעילות 
הארגון

חלוקה של ברכת אשר יצר!!
בעקבות המצב הקשה, אירגון בעזרת השם החל בהפצה מסיבית של ברכת אשר 
יצר מפואר ומתורגם לאנגלית. כידוע מעלת ברכת אשר יצר בכוונה מסוגלת 

לשמירה מכל חולי ומחלה ל"ע )חפץ חיים(.

יפה  בצורה  משובח  פלסטיק  על  מודפסת  הברכה 
ומאירת עינים, עם תרגום וביאור באנגלית, ונשלחת 

חינם לכל דורש בכל העולם.

עד עתה חילקנו כמעט 40,000 כרזות ונשארו לנו רק 
כמה אלפים במלאי. 

כל הרוצה להיות שותף בזכות זו יכול להיכנס לאתר 
בעזרת השם ולתרום ותבוא עליו ברכת טוב.

בברכת חג פסח כשר ושמח, ובריאות לכל עם ישראל.

Partner With Us to Fight COVID-19!

Partner with us @ BeEzrat Hashem Inc. and either 
DISTRIBUTE or DONATE towards providing Am Yisrael 

the Divine Cure for all Illnesses. 

We've given out nearly 40,000 posters 
FREE thus far, and have only a few 
thousand left in stock. Each of these 
top quality plastic posters typically 
retail for $5 on our site, and we're 
giving them for free to anyone who 
wants to bring CHIZUK to their Jewish 

community. 

READING THE BLESSING WITH 
KAVANA CAN STOP MANY DISEASES 

& ILLNESSES (Chafetz Chaim) 

www.BeEzratHaShem.org 
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Announcing 
Rabbi Yaron 

Reuven's 
NEW Spanish 

YouTube 
Channel!

¡Announciando 
El NUEVO Canal 
de YouTube del 
Rabino Yaron 
Reuven En 
Castellano

Visit Our New Spanish 
Facebook Page!

¡Visite Nuestra Nueva Página de Facebook en Castellano!

https://www.facebook.com/BeEzratHaShemCastellano
https://www.youtube.com/channel/UCtZUjwjmkGuS55x2MkECEGg
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www.BeEzratHaShem.org

Email your story to batyah@BeEzratHaShem.
org and your story could be featured next!

מפעילות 
הארגון

NEW BH Follower 
TeShuva Story!

Click here

App Store Google play Amazom

KOSHER 
TORAH 
The BeEzrat 
HaShem App 
2.0

 הרב אפרים

 כחלון

באינסטגרם

https://www.beezrathashem.org/teshuva-stories
https://apps.apple.com/us/app/beezrat-hashem/id1279094981?ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beezrathashem
https://www.amazon.com/Hosttec-Solutions-BeEzrat-HaShem/dp/B07QST1294/ref=sr_1_fkmr0_1?keywords=Be%27Ezrat+HaShem&qid=1577643349&sr=8-1-fkmr0


יהדותמדור
בציורים

בס"ד

15

לדים
דים

הגדה של יל
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יהדות
בציורים



בס"ד
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KIDS Jewish 
CartoonsSection

H
AGGADAH OF PESAh
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Jewish 
Cartoons


