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הרה ירון ראובן שליט"א הרב אפרים כחלון שליט"א

כח התורה הקדושה

בכמות  העם  המון  בעיני  נמדד  תורה  של  כחה 
הניסים והנפלאות, וכבר כתב האור החיים הקדוש 
)שמות פרק יד פסוק כז(, שהתנה הקדוש ברוך הוא על 

כל מעשה בראשית להיות כפופים לתורה ועמליה 
ולעשות כל אשר יגזרו עליהם וממשלתם עליהם 
וצדיק  צדיק  וכל  הוא,  ברוך  הבורא  כממשלת 
חוב  בידו שטר  יביא  שיעמוד אחר קבלת התורה 

אחד לכופו לטבע מלפניו. 

מתוך  נפלא  מאמר  ליקטנו  השבועות  חג  לכבוד 
לרבי   – תבל  ומדעי  התלמוד  הנקרא  ישן  ספר 
יקותיאל אריה קמלהר זצ"ל )לאחד מחכמי אשכנז לפני 

כ – 100 שנים(, בעניין כח התורה: 

הרקיע  פני  את  המכסים  העבים  מפלשי  מבין 
וישבתו טהרתו, יש אשר תתראה השמש ביני קרחי, 
לצמתם,  מבעד  אורם  קרני  יפיצו  חמה  ושברירי 
כן גם מבין התקדרות ימי דורות הראשונים אשר 
בערפל חתולתם, ומבין העננים הפרושים על שמי 
קורות רבותינו גאוני קמאי ז"ל והמסכה הנסוכה על 
מעשיהם ונפלאותיהם אשר עשו, יתנוצצו לעינינו 
ניצוצי אור ושביבי נוגה, אשר לאורם נוכל לראות 
לדעת כחם וגבורתם של גאוני קמאי ז"ל, למשול 
הרשימות  מן  ה',  בנועם  ולחזות  הבריאה  בהיכל 
כי  להכיר,  נוכל  ושם  פה  נמצא  אשר  הקצרות 
והאותות  החזקה  היד  עם  דמשה  אתפשטותא 

הרב גלינסקי והמשפחה האבלה

למרות קומתו הנמוכה, הרב יעקב גלינסקי זצ"ל היה 
ענק בתורה עם נשמה יוקדת ומתלהבת ביותר מכל 
מדבר  שהוא  בזה  היה  מפורסם  הזה.  העולם  אנשי 
השומעים,  נשמות  את  לחמם  כדי  מלהיב  מוסר 
גלינסקי  הרב  סביר,  של  הקר  בכלא  כשהיה  ואפילו 
חיפש אופנים לזכות את הרבים בכל פינה שבעולם 

– וגם שם. 

בהלווית  לדבר  אותו  הזמינה  עשירה  כשמשפחה 
אביהם, הרב גלינסקי ראה את זה כהזדמנות מיוחדת 
וגם  לעולם,  תורה  אור  עוד  להביא  לידו,  שהגיעה 

לאסיפת כסף לישיבתו. 

התוכנית המקורי שלו להתאבל ולנחם את המשפחה, 
האבלה,  את המשפחה  ראה  ברגע שהוא  השתנתה 

שהגיעו עם פרחים יפים לשים על הקבר הטרי. 

המשפחה  את  גם  כבשה  שהחילוניות  לב  שם  הוא 
הזאת. 

לדבר  באתי  גם  אבל  המשפחה,  בשם  לדבר  "באתי 
בשם האבא שנפטר" אמר הרב גלינסקי.

"אם אין נשמה, אז למי אתם מביאים פרחים? ואם יש 
נשמה, אז מה הפרחים יכולים להועיל לה?" 

גלינסקי  הרב  בהם  שפתח  המפתיעות  המלים  אלו 
זצ"ל את הספד הלויה. 

המשך בעמוד 2

החילוניות המחלה הכי מסוכנת

המשך בעמוד 6

גיליון שבועות
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העלון
 לרפואה - להצלחה:

                                                      Refua Shlema to Rabbanit Levanah bat Sarah
Hatzlacha for  Elad ben Doris



 עלון מס'

23

2

והמופתים אשר עשה לעיני כל ישראל, הנה הינם 
בכל דור ודור.



מאור  גרשון  רבנו  של  חברו  הגדול  שמעון  רבנו   
ונפטר במיץ בשנת תתנ"ו, הביאו בשיבולי  הגולה 
הלקט בשם רבנו תם, שהעיד עליו שהיה מלומד 

בנסים.

רבנו אברהם אב ב"ד בר יצחק, תלמיד רבנו משה 
כתוב  השגות,  בעל  הראב"ד  של  חותנו  הדרשן 
עליו בספר האמונות )ריש פרק מד(, שאליהו הנביא 

אליו  נתגלה  לטוב  זכור 
ומסר לו סתרי תורה וממנו 
ע"ש.  חתנו.  הראב"ד  קיבל 
)פרשת  ריקנטי  ובמהר"ם 
נשא( כתב, שלהראב"ד בעל 

אליהו  גלוי  לו  היה  השגות 
חכמת  מסורות  לו  ומסר 
לבנו  מסרם  והוא  הקבלה, 
נהור.  סגי  יצחק  ר'  הרב 
כתב,  וישב  בפרשת  ושם 
רבי  שהחסיד  ושמעתי 

יצחק בן הראב"ד, היה מכיר בפני אדם אם הוא מן 
יש לו נשמה  החדשים או מן הישנים, כלומר אם 
חדשה או ישנה. ובפרשת תצא כתב, וכבר העידו 
אע"פ  כי  ז"ל,  הראב"ד  בן  יצחק  רבנו  החסיד  על 
שהיה סגי נהור, היה מרגיש בהרגשת האויר והיה 
אומר זה חי וזה מת. וגם כי היה גדול בתפלתו כר' 
חנינא בן דוסא בעניני החולים כפי זמנו )עיין ברכות 

דף לד עמוד ב(. ע"ש.



יסופר  הקבלה,  ושלשלת  הדורות  ובסדר 
מהנפלאות שנעשו על ידי רבותינו רש"י והרמב"ם 
ז"ל ועוד כיוצא בזה. ובספרי "חסידים הראשונים" 
רבינו  ובנו  והנביא  הקדוש  שמואל  רבנו  בתולדות 
יהודה החסיד, הבאתי כמה סיפורים נפלאים ממה 
שנעשו על פי קבלה מעשית. ושם בקונטרס "דור 
מבעלי  נפלאים  סיפורים  כמה  הבאתי  דורים", 
גאוני קמאי, שהשתמשו בכח שמות  שם, שבימי 
בבתי  עתיקות  מגילות  שנמצאו  ממה  קדושים, 

כן  ועל  בעולם.  נתפרסמו  שלא  הספרים  עקד 
חשבו המתחכמים, שהעובדות המסופרות בש"ס 
ומדרשים מענינים כיוצא בזה הם רק בדרך משל 

ומליצה.

ולו היו מפורסמים הנסים והנפלאות שנעשו על ידי 
שמות הקדושים בדורות האחרונים, כמו העובדות 
חלק  סופר  חתם  )בשו"ת  סופר  החתם  מרן  שמביא 
אורח חיים סימן קצז(, שראה בעיניו אצל מורו הגאון 

החסיד שבכהונה מורנו ורבנו הרב רבי נתן אדלר 
מזקנו  צג(,  )סימן  צבי  החכם  וכן מה שסיפר  זצ"ל, 
הקדוש רבי אליהו בעל שם זצ"ל, אז לא התחכמו 
להטות  המשכילים,  גם 
שהיה  סלולה,  אורח  מני 
דברים  לפעול  חכמינו  בכח 
והיו  שמות  ידי  על  אדירים 
שכיחים מאוד בכל הדורות, 
נתפרסמו  שלא  אלא 
בכתובים  ונשארו  בשעתם 
בגניזה בבתי עקד הספרים 
ידות,  כתבי  המון  בין 
בזה אחדים  אביא  ולדוגמא 

מהם, שנתגלו בימינו.



במחברת "לקורות הגזירות על ישראל" )חלק ג עמוד 
לב(, מביא מה שכתב בסדר הסליחות כמנהג ליטא 

הפזמון  זה  וז"ל:  נושע"  "ישראל  הפזמון  בראש 
ר'  אותם  שיסד  מצאתי  אירא",  "אני  ט'  וסליחה 
שפטיה בגזרת פולו הרשע, שגזר שמד בכל ארץ 
יון והכריח יותר מאלף קהילות לטעות, ולא נשאר 
בכל ארץ יון אך ורק ה' קהלות, שהציל ר' שפטיה 
ידי שריפא את בתו של אותו רשע, שנטרפה  על 
דעתה וריפא אותה על ידי "שם" ובטל אותה גזרה 

שלא פשטה באותן הקהילות..."

בן  יוסף  לר'  יוסף"  "מדברי  ליקוטים  במחברת 
וז"ל:  שם  מביא  יד  מכתב  שנדפס  סמברי,  יצחק 
הרשב"ץ....  הנקרא  דודאן,  צמח  בר  שמעון  הר' 
והי' מעיר גוזאייד והי' אחד מיועצי המלך היושבים 
ראשונה במלכות, כי מה' היה לו, שבשנת חמשת 
דרך  גדול  בחיל  קרלוס  הקיסר  יצא  ש"כ,  אלפים 
גיזאייר,  בעיר  הערביים  מלך  עם  להילחם  הים 

 הרב אפרים כחלון 
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ה'  רוח  הרשב"ץ  על  ונחה  מידו.  מלכותו  ליקח 
וראה כי בסיבת המלחמה, יהיו כל היהודים אשר 
ולאבד,  ולהרג  להשמיד  גיזאייר  מלכותו  במדינת 
אחד  לוח  לים  והטיל  הדור  בה  שיש  קימה  וקם 
לים  רוח סערה  הטיל  וה'  הקודש,  כתוב בשמות 
צללו  קרלוס  מחיל  והרבה  האניות,  ותשברנה 
כי  הקיסר  ראה  וכאשר  אדירים,  במים  כעופרת 
מן השמים נלחמו וילך לו אל ארצו בבושת פנים, 
מרוב  הנזכר  הרב  כי  גיזאייר,  למלך  הדבר  ויודע 
קרלוס,  לחיל  שמות  ידו  על  עשה  למלך  אהבתו 
המלך  ויצו  אוהביו  מכל  לפניו  וחסד  חן  וישא 
לבנות לו בית בחצר בית המלך, והיה בכבוד גדול 

עד יום מותו..."



שם  הבדולח  עין  ובספר 
מטה  בקונטרס  בפתיחה 
מהגאון  מכתב  נדפס  לוי, 
זצ"ל  איגר  עקיבא  רבי 
בזה  המחבר,  להגאון 
לגבולי  בא  "היום  הלשון: 
גרשון  הרב  מורנו  התורני 
מקהילת ווארשא ושמעתי 
ממנו שבעזר השם יתברך 
ידי  על  אשתו  נרפאה 

בעירנו  פה  והנה  הרמה...  תורתו  מכבוד  הקמיע 
הנולד  בשמו  שנים  ט"ז  בן  שמים  ירא  אחר  נער 
מאשה הדס, מעוטף ומדוכה בחולי נופל רחמנא 
זאת  יעשה  ונפשי בשאלתי מאוד מכבודו  ליצלן, 
למעני וישלח לידי על ידי הדואר המוקדם קמיע 
עבורו. עקיבא גינז. ועיין בשם הגדולים מערכת )א 
אות טז(, על רבי אברהם אזולאי מה ששמע עליו 

הגאון הקדוש האור החיים, מכחו הגדול בקמיעות.



יט  )דף  תענית  במסכת  המסופרות  העובדות  ועל 
מטר  שהורידו  לברכה  זיכרונם  מחכמנו  א(,  עמוד 

להמפקפקים  להראות  נוכל  תפילותיהם,  ידי  על 
שאירע  ממה  חז"ל,  נפלאות  את  ומכחישים 
לא  זה  שנתפרסמו  מאורעות  רחוק  לא  בעבר 
להרב  יוסף  דברי  ספר  יד,  מכתב  בדפוס  כביר 

)ויצא לאור על ידי הפרופיסור א.  יוסף בן יצחק סמברי 
בערלינער ז"ל(, וכה יאמר שם: "בזמן הגירוש באותן 

המקומות, קימו וקבלו היהודים עליהם שאם יהיה 
נפשם  על  לעמוד  הם  מחויבים  גשמים  עצירת 
בתפלה להוריד לארץ גשמי רצון וברכה, ועל תנאי 
בימים  ויהי  בארצו,  היהודים  את  המלך  הניח  זה 
אבוהב  יצחק  רבי  הרב  מורנו  בימי  ההם  הרבים 
זצ"ל, היה עצירת גשמים כי לא היה גשם על פני 
כל הארץ, ויחלו את פני הרב הנזכר להתפלל בעד 
התיבה,  לפני  ועבר  הגשמים  אודות  על  היהודים 
ויתפלל לה' אלקיו והפציר בתפלתו, ובעת הוצאת 
הספר תורה דרש ברבים בפרשת תולדות והנושא 
על הדרוש אמר, "לנו המים" )בראשית כו, כ(, וצעק 
צעקה גדולה ומרה: "ריבונו 
לפני  וידוע  גלוי  עולם!  של 
כסא כבודך כי ישראל הם 
על  האומות  לפני  בצער 
אנחנו  כי  המים,  אודות 
לארץ  להוריד  מוכרחים 
רחם  ונדבה,  ברכה  גשמי 
מרעיתך  וצאן  עמך  על 
לנו  המים,  לנו  המים,  לנו 
הטיח  וכמעט  המים", 
ואמר.  מעלה  כלפי  דברים 
שתרחם  עד  מכאן  זז  איני 
נענו על  ומיד  על בניך. והשמים התקדרו בעבים 

ידו, אמנם לא ירד מן התיבה אלא בעין אחת..."

השליכו  גשמים,  עצירת  בזמן  ארגאון  "ובמלכות 
בעדם  השערים  וסגרו  לעיר  בחוץ  כלם  היהודים 
עד שיביאו המים, ודרש הרב חסדאי קרישקאש 
ז"ל, בתחלת דבריו "לנו המים", והשם יתברך פקד 

את עמו ונתן להם מים..."

ומסופר על רבי יצחק חיון בעל הנס, פעם אחת 
והסרנים  המלך  והכרחהו  גשמים  עצירת  היתה 
הארץ,  על  גשם  להוריד  אלוקיו  ה'  אל  להתפלל 
ולהביא  שלהם  הבמות  כל  לסגור  הרב  וצוה 
לגרשם  צוה  הזונות  את  וגם  לידו,  המפתחות 
מחוץ לעיר לא תשאר אף אחת ואחר כך יתפלל, 
וכדי לנסותו הניחו במה אחת פתוחה וזונה אחת 
בבוקר  ויהי  הרב  ליד  המפתחות  והביאו  בתוכה, 

 הרב אפרים כחלון 
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וישלח ויקרא לכל חכמי העיר ושריה ויהתל בהם 
הרב ויאמר להם, על מי אתם צוחקים ולמי אתם 
הלא  הגשם,  בעד  בעדנו  נא  התפלל  אומרים 
בבמה  החבאתם  אשר  פלונית  הזונה  כי  תדעו 
ומדוע  בערכם  להתפלל  יכולה  היא  פלונית, 
באתם אלי, וכאשר שמעו את דברי הרב נבהלו 
חוץ  מהבמה  הזונה  את  לגרש  ויבהלו  ונחפזו 
ה'  אל  ויתפלל  לרב,  המפתח  את  והביאו  לעיר, 
ויאמר: "ה' אלקי אברהם יצחק ויעקב היום יודע 
כי אתה אלקים ואני עבדך וכדברך עשיתי את כל 
הדברים האלה, ענני ה' ענני". ויהי ככלותו לדבר 

התקדרו  והשמים  ולהתפלל 
לאמור,  למלך  וישלח  בעבים, 
אסור ורד ולא יעצרך הגשם, ויהי 
ברכה  גשמי  הארץ  על  הגשם 
ונדבה. ]וע'יין כתובות דף ה עמוד 
א, מעשה ידיהם של צדיקים מי 
ניהו מטר,  ומאי  הרקיע!  מגיד?  
מעיד  שהרקיע  רש"י,  ופירש 
צדיקים,  שהם  לבריות  עליהם 
והמטר  גשם  עלה  שמתפללים 

יורד[.

המסופרות  בהעובדות  וכן 
שכשנפטר  ב(,  עמוד  כה  )דף  קטן  מועד  במסכת 
וכשנפטר  דם.  קיסרי  עמודי  הורידו  אבוהו,  רבי 
וכשנפטר  מים.  ציפורי  מרזבי  שפעו  יוסי,  רבי 
רב  וכשנפטר   ביום.  כוכבים  נראו  יעקב,  רבי 
אסי, נעקרו כל האילנות ]ומראה בזה שנשתנה 
העולם מרוב צער – רש"י[. כמובן כי המתפלספים 
מפרשים את הדברים הללו בדרך משל ומליצה, 
באגרת  גאון  שרירא  רב  שמביא  העובדה  אבל 
הלשון:  בזה  יספר  הוא  פניהם,  על  תטפח  שלו 
"רב יוסף גאון צדיק תמים היה, ואליהו זכור לטוב 
גדול..."  זעף  היה  שנפטר  וביום  בישיבתו  תמיד 

)ספר היוחסין ובסדר הדורות ד"א תק"ס(. 

ובספר קורא הדורות מביא, וז"ל: "הגאון ר' אברהם 
אספניא חכם גדול וזקן מופלג בשאלוניקי ונפטר 
בשנת ה' אלפים שצ"א ליצירה, וביום שנפטר ירד 
מן השמים במקום מטר אבק דק ועפר הרבה, ואז 
הייתי אני הכותב נער בן י"ג או י"ד שנה, וזכורני 

למשמרת,  וגנזו  ההוא  האבק  מן  לוקחים  שהיו 
להראות לבאי עולם כמה גדולים מעשי ה'..."

ועל המסופר במסכת כתובות )דף יז עמוד א(, על 
הפסיק  שכשנפטר  יצחק  רב  בר  שמואל  רב 
עמוד של אש בינו לכל העולם. ושם )דף סב עמוד 
התוספות  כתבו  וכן  אש.  של  עמוד  שראו  ב( 
במסכת ברכות )דף יז עמוד ב(, בשם הר"י ברזילי, 
שהיה עמוד האש יורד מן השמים עליהם בכלה 
מתכנסים  היו  שכולם  ימים  )הם  דאלול  ובכלה  דאדר 
על  זוטא  עולם  בסדר  ומסופר  תורה(.  דברי  לשמוע 

מר זוטרא גאון, כשיצא ללחום את 
אנשי האמגושי, אשר פלסו חמס 
ישראל  מושבות  בגלילות  ידם 
בית  קדושת  את  ויחללו  בבבל 
נגלתה  אז  וזימה,  בתבל  ישראל 
ישראל  גיבורי  על  במראה  ה'  יד 
מחנה  לפני  ההולך  אש  בעמוד 

ריש גלותא... 

מו"ה  הרב  מארי  אבא  עלי  ונאמן 
נפשו  מסר  ימיו  שכל  ז"ל,  גרשון 
בעדותו  על מזבח אהבת האמת, 
שהעיד מה שראה בעיניו, בשעת 
פטירת הרב הקדוש רבנו צבי כהן 
כי  בבית,  ראינו  השמים  אותות  זצ"ל:  מרומנוב 
הובהק אור גדול בעד החלון ואותם שהלכו בחוץ 
ראו כי ארובות שמים נפתחו ושלהבי אש הגיעו 
לארץ ונעלמה אחר כך, וראו עין בעין שהופסק 
עמוד של אש בינו לכל העולם" )בספרו מבשר טוב 

שהוצא לאור בשנת תר"ס(.



ועל המסופר במסכת בבא מציעא )דף פה עמוד א( 
על ר' זירא דשגר תנורא וישב בתוכו ולא שלטה 
בי' נורא. וכיוצא בזה במסכת כתובות )דף סז עמוד 
שלטה  שלא  ואשתו  עוקבא  מר  על  יסופר  ב(, 
בהם אש התנור. נוכל להביא בזה ממה שיסופר 
במגלת גזרת תתקל"א )מר' אפרים בר יעקב מבונא(, 
תם  רבנו  תלמידי  הקדושים  הגיבורים  משלשה 
והרשב"ם, החסיד ר' יחיאל בר' דוד הכהן, והצדיק 
ר' יקותיאל בן רבי יהודה הכהן, ורבי יהודה בן רבי 
אהרן, שהושלכו באש ואסרו את ידיהם ותתלקח 

 הרב אפרים כחלון 
•המשך•
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קונטרס ההוכחות 
הקונטרס שעונה על השאלות בחיים

RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org לתרומות ופרטים

ויצאו  וינתקו,  ידיהם  על  אשר  בעבותות  האש 
נצא  ויאמרו אל עבדי הצורר למה לא  שלשתם 
אם אין האש שולטת בנו? אז השיבו אותם שנית 
אל בית המוקד וישליכו אותם על האח פעמים 
לעשרים  ובסליחות  נוראה...  באכזריות  ושלש 
את  מזכיר  ישראל"  שלומי  "אמוני  בפיוט  בסיון 
ידי  לאסירי  האש  "כהגיע  ויאמר:  הזו,  העובדה 
צרחו  הבנים,  ידי  מעל  המוסרות  נתקו  הכהנים, 
ארץ  מלכי  יתיצבו  כנים,  ויצאנו  האש  צרפתנו 
ורוזנים, לא שך חרון הצורר מעליהם, צוה עבדיו 

להחזירם לבית מוקדיהם..."

ובשנת ת"ח בא חמילצקי שם רשעים ירקב עם 
חילו לאוסטריה ועשה בה הרג רב, ואז ברח הגאון 
רבנו דוד הלוי זצ"ל בעל הטורי זהב, שהיה אז אב 
בית דין של העיר אליק. וכאשר צר חמילצקי עם 
ביום  ויהי  בתוכה,  הרב  היה  אליק,  עיר  על  חילו 
מלחמה  ובסערת  וחילו,  חמילצקי  הגישו  אחד 
עם  והרב  החומה,  על  לעלות  ויעפילו  הסתערו 

הקהל הקודש בבית הכנסת ושפכו צקון לחשם 
היה  זצ"ל  זהב  טורי  והרב  מאוד,  ויבכו  ה'  לפני 
את  הטה  שעשה  התעניות  מרוב  מאוד  חלש 
את  לפניו  קראו  כי  ויחלום  ויישן  ידיו  על  ראשו 
הפסוק "וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני 
משנתו  ויקץ  לד(.  יט,  ב,  )מלכים  עבדי"  דוד  ולמען 
ויאמר, עם ה' חזקו ונתחזקה בתפלה ותחנונים, 
כי היום יראנו ה' נפלאות, ושם במבצר עמדו כלי 
תותח ישנים אשר נתקלקלו מרוב ימים, פתאום 
השמיעו קולות נוראות ופחד, וחתת ה' נפל על 
חמילצקי וחילו וברחו משם בבהלה... )ראה מזכרת 
לגדולי אוסטראה מר"מ ביבער, ובסליחות ליום כ' סיון שחבר 

תרס"ב  ובהפלס  מנחם,  בילקוט  ונדפסו  זה,  גם  הט"ז נזכר 

עמוד תקי"ט בשם "מגן דוד"(.

התלמוד  הנפלא  הספר  מתוך  מלוקט  כאן  עד 
מכלול  של  קצהו  אפס  רק  וזהו  התבל,  ומדעי 
זיכרונם  חכמנו  של  התורה  כח  על  ונדיר  אדיר 

לברכה ראשונים ואחרונים.

 הרב אפרים כחלון 
•המשך•

לפני הדפסה 
וחלוקה רחבה.

כל הרוצה להיות 
שותף תבוא עליו 

ברכה.
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 הרב ירון ראובן
•המשך•

תרומה לישיבה לא יצא לו מדרשה זו... אפילו פרוטה 
אחת הוא לא קיבל... אבל הוא שמח לקבל הזמנה 
לאזכרת השנה, שם ראה שדבריו אכן פעלו, הצניעות 
הקדושה שלטו יותר בסעודת האזכרה )היארצייט( של 

האבא הנפטר.

המחלה הנוראה
יום ראש השנה הזה הוא יום מדהים להמון יהודים, 
אבל גם מלא ריקנות להרבה יותר אנשים הם אחינו 
ואחיותינו הרחוקים מתורה ומצוות. אם באת לבית 
או  באירופה  או  הברית  בארצות  טיפוסי  הכנסת 
חדשות  פנים  כמה  שראית  בודאי  מקומות,  בשאר 
במשך היום. הפנים האלה לא נראים כאן כל השנה, 

מאמצים  עושים  האורתודוקסי  שבעולם  למרות 
יהדות  ומרכזי  כנסת  בתי  לבנות  גדולים 

די  לא  ומיוחדים,  מפוארים  יפים 
בהשקעות אלו להביא את האנשים 

השקעות  רק  שכן,  הכנסת.  לבית 
מועטות משקיעים כדי להפוך את 
זה  יהודים.  יותר  להיות  היהודים 
מחזה שגרתי שעוד מקום נפתח 
לתפילה אך בקושי מגיעים לשם 
המצב  תורה  ולשיעורי  אנשים. 

גרוע עוד יותר... 

המצב הוא שיש עודף בכסף, אבל 
בו  שישתמשו  ביהודים  מחסור 

ליהדותם.

הכפרניות  שהכתות  למרות 
והקונסרבטיבים  הרפורמים  כמו 

ישראל,  בעם  הרבה  שמכלות  קשות  מחלות  הם 
המחלה הכי-מסוכנת בעולם היהודי היא - המחלה 
החילוניות. המחלה הזו סופנית ומאבדת את העם 

היהודי מדור לדור. 

 PEW ידי  על  שנעשה  דורות  ארבעה  של  בסקר 
Research התברר עומק המחלה הנוראה הזו שלא 
משאירה כמעט שום זכר יהודי לאחר ארבעה דורות 

של חילוניות. 

הצליחו  שעברו  שבדורות  שהמנהיגים  למרות 
להבדיל את עצמם האומות העולם, אבל החילוניות 
של היום הצליח לחדור אפילו בעולם האורתודוקסי 
שנראים  אנשים  לראות  ניתן  העולם.  בשאר  כמו 

חילונים  הם  בפועל  אבל  הלבוש,  כל  עם  כדתיים 
לכל דבר. אפשר לכתוב ספר שלם עם כל הפרטים 
שאלות  שתי  יש  אך  הזאת,  הנוראה  התופעה  של 
יותר  משמעותיים שאנחנו צריכים לבדוק: למה יש 
יכולים  אנחנו  ואיך  חילוניים?  שנעשו  יהודים  ויותר 

להציל אותם?

 לא יודעים או לא מאמינים
בניגוד למה שרוב האנשים הדתיים חושבים, אנשים 
שתי  יש  אלא  חילוני,  להיות  "בוחרים"  לא  חילוניים 
נקודות שמצויות ברוב היהודים החילוניים: טיפשות 

וחוסר אמונה )דהיינו אתאיזים חלקי(.

לא  או  קצת  יודעים  היום  האנשים  רוב  טיפשות: 
ומצוות  התורה  משמעות  על  כלום  יודעים 
אין  יותר  קצת  יודעים  שכן  אלו  גם  ה', 
שירצו  כדי  מידע  מספיק  בידעתם 
לשנות את חייהם. הם יכולים להיות 
או  החילוני  במדע  ממש  גאונים 
בחכמת  ידיעתם  אבל  המקצועי, 

התורה שואפת לאפס... 

בכמה  מסתכמת  שלהם  הידיעה 
שמות של אנשי התנ"ך, עם כמה 
פרטים שהם ראו בסרט או בספר 
כפרני או ששמעו פעם בדו – שיח. 
זה הבסיס שעליהם החליטו  ועל 
את  לעצב  גורליות  ההחלטות 

חייהם.

אם תשאלו יהודי חלוני מהו העונש 
יידע  לא  הוא  שבת?  שמחלל  למי 
את כל הפרטים. אולי הם שמעו שיש עונש של חיוב 
מיתה למחללי שבת, אבל הם מאמינים שבעולם של 
היום זה לא רלוונטי. בגלל זה אתם רואים הרבה מהם 
נוסעים ברכב לבית כנסת אורתודוקסי בשבת, מבלי 
לחשוש לכלום ומבלי שאף אחד יוכיח אותם. אפילו 
רוב האנשים הדתיים לא יודעים את המידע החשוב 
הזה. ובאמת, איך הם יכולים לדעת, אם ברוב עולם 

דוברי האנגלית לא מלמדים את הפרטים האלו?

מלבד הנתון שלימוד העונשים זה חלק אחד מהי"ג 
היחידה  הדרך  זה  הרמב"ם,  של  אמונה  עיקרי 
שבדרך  וכמו  חכמה.  בחירה  לעשות  יכול  שמישהו 
כלל, מי שקונה רכב חדש לא יקנה רק על פי הצבע 
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לשלם  המחיר שצריך  הידיעה של  שכן  והצורה, 
את  יאהב  שהוא  להיות  יכול  הכל.  את  משנה 
חכם  הכי  לא  והוא  הרכב,  של  הצבע  או  הצורה 
לחשב את נפח המנוע. אבל את המחיר שצריך 
מה  כל  להבין.  יכולים  שכולם  דבר  זה   - לשלם 
שאתה תחשוב על הרכב, יהיה לא רלוונטי ברגע 
ששמת לב שהמחיר הוא פי 10 ממה שאתה יכול 

לשלם. 

כל שכן כשאנחנו מבינים את המחיר של שמירת 
או עבירת התורה. יכול להיות שאתה אוהב או לא 
אוהב לאכול מאכל כשר, וטיפש מדאי מכדי לדעת 
יכול  יותר טוב מכל חופשה שאתה  ששבת הוא 
לשלם, אבל אם ידעת שחילול שבת במזיד יכול 
עבודה  עובד  גוי  באותו סטטוס של  אותך  לשים 
זרה עם עונשים עד אין-סוף בעולם הזה ובעולם 
הבא, אז זה יגרום לכל אדם נורמלי לחשוב על זה 
עוד הפעם. ואם המידע הזה לא מביא את האדם 
לשינוי, זה או בגלל שהוא שוטה או שהוא פשוט 

לא מאמין בזה.

חוסר האמונה )אטיאזים חלקית( 

לשגע  יכולה  )תעמולה(  פרופגנדה  מדאי  יותר 
שהכתיבו  במה  יאמינו  שהם  כך  כדי  עד  אנשים 

היה  שלהם  שהסבא  היא  האמונה  אם  גם  להם, 
קוף שהוא מצאצאי תולעת. אלו שהתחכמו יותר 
החליטו לומר שהם לא מאמינים בכלום )אתאיזם(, 
ככה האדם יכול לשחרר את יצרו מכל החיובים 

הנובעים מאמונה בהשם. 

אין  יש  האמת,  את  מחפש  באמת  מישהו  אם 
ספור הזדמנויות לגלות אותה. בשביל זה הקמנו 
תורה  דברי  המפיצה  השם'  בעזרת  'חברת  את 
המדיה  בערוצי  התורה  לקיום  מדעיות  והוכחות 
השונים למעלה באלפי סרטונים, שיעורים בכמה 
הראיות  את  בהם מראים  שונים,  שפות מרבנים 
ולתורה  שבכתב  לתורה  המדהימות  המדעיות 
שיעורים  נמצאים  כיום  באינטרנט  פה.  שבעל 
את  שמחפש  למי  מיידי  באופן  שיועילו  מצוינים 
 4 באורך  המונומנטלי  הסרט  כדוגמת  האמת 
יוסף  הרב  מאת  ומדע  תורה  הנקרא  שעות 
הרב  של  המדהימה  העבודה  את  וגם  מזרחי, 
מומחים  ועוד  שור,  חיים  ופרופסור  כהן,  זמיר 
שמחפש  מי  כל  והמדע.  התורה  בתחום  אחרים 
את  שם  למצוא  יוכל  שכלי,  באופן  האמת  את 
האמת בקלות עם קצת מאמץ. וכשהאדם יראה 
את הראיות, מיד הוא יבין שהמחיר להיות חילוני 

זה מעבר לתקציב שלו.

 הרב ירון ראובן
•המשך•

 אירגון "בעזרת השם" מאחל לכל בית ישראל

חג שבועות שמח!!!
מאחלים הרב ירון ראובן והרב אפרים כחלון.
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אקטואליה תורנית
הרב חיים כחלון שליט"א

מגיד שיעור בישיבת מאור ישראל ומדריך חתנים

)וילנא פרשה א  א( מובא במדרש שיר השירים רבה 
אות ב(: "ויהי ביום שלישי ירד ה' לעני כל העם", ישנו 

להם ישראל כל אותו הלילה. לפי ששינה של עצרת 
ערבה, והלילה קצר. אמר רבי יודן אפילו פורטענה 

ברוך  הקדוש  בא  בם.  עקץ  לא  )יתוש(, 

הוא ומצאם ישנים, התחיל להעמיד 
הוא  הדא  )קולות(,  בקולונים  עליהם 

דכתיב: "ויהי ביום השלישי בהיות 
וברקים"  קולות  ויהי  הבוקר, 
)שמות יט, טז(. היה משה מעורר 

מלך  לפני  ומוציאן  ישראל 
ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי 
הוא, הדא הוא דכתיב: "ויוצא 
לקראת  העם  את  משה 
אמר  יז(.  יט,  )שמות  האלוקים" 

רבי יצחק זהו שמקנטרן על ידי 
הנביא ישעיהו: "מדוע באתי ואין 

נ, ב(. וכן אמרו בפרקי  )ישעיה  איש"? 
השלישי(,  בחודש  מא  )פרק  אליעזר  דרבי 

יום  ששנת  ביום,  שעות  שתי  עד  ישראל  "דישנו 
למחנה  משה  ויצא  קצר.  והלילה  עריבה  בעצרת 
עמדו  אמר:  משנתם,  אותם  מעורר  והיה  ישראל 
משנתכם, כבר בא החתן ומבקש את הכלה". ולכן 
במעמד  עשו:  שאבותינו  מה  את  מתקנים  אנחנו 
הר סיני אבותינו ישנו כל הלילה, ואנחנו ערים כל 

הלילה.

ב( ומטעם זה, פשט המנהג בכל תפוצות ישראל 
להיות נעורים בליל חג שבועות ולעסוק בתורה, עד 
עלות השחר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש: "חסדים 
עוסקים  והיו  זה  בלילה  ישנים  היו  לא  הראשונים 
לנו  קדושה  מורשה  לנחול  באו  ואומרים:  בתורה 
ולבנינו בשני העולמות" )זוהר פרשת אמור דף צח עמוד 
א(. וכן אמרו עוד בזוהר הקדוש: "כל אלו שמתקנים 
התיקון בלילה הזאת ושמחים בו, כולם יהיו רשומים 
וכתובים בספר הזיכרונות, והקדוש ברוך הוא מברך 

עולם העליון"  וכתרים של  ברכות  אותם בשבעים 
)הקדמת הזוהר חלק א, דף ח עמוד א(. )ועיין עוד בספר חזון 

טוב  סימן  לו  יש  ועוד  ה(.  סעיף  שבועות  הלכות  עובדיה 

ולבני  לבנים  וזוכה  שנתו,  וישלים  מזלו,  ישן  שלא 
בנים תלמדי חכמים. ועושה תיקון לשכינה, ומתקן 
פגם הראות. ואין מנהג זה אלא לאנשים ולא לנשים 

)שו"ת רב פעלים חלק א בסוד ישרים סימן ט(.

ולמד  וגודל מעלת הלילה הקדוש הזה צא  ג( 
ממה שכתב השל"ה הקדוש במסכת שבועות 
פרק נר מצוה אות ו והלאה(: ולהראות גדולת 
הקדוש  לפני  שחביב  איך  הלילה,  זה  מעלת 
אחת  רגע  נדום  לבלתי  הוא  ברוך 
רשות  יש  גם  התורה,  דביקות 
לדבר  לעניין  ענין  בין  להפסיק 
דברי התעוררות מוסר ופשפוש 
ממעשים ולתקן תקנות ליראת 
שאירע  מעשה  לכם  אכתוב  ה', 
קרוב לזמנינו, והועתק מכתב המקובל הרב רבי 
שלמה הלוי אלקביץ, שהיה בביתו של רבינו הבית 

יוסף, והופיע עליו רוח הקודש. וזה נוסח הכתב: 

שתי  ולמדנו  המשנה,  ללמוד  שהתחלנו  ובעת 
המדבר  קול  את  ונשמע  בוראנו  זיכנו  מסכתות, 
בחיתוך  גדול  קול  יוסף קארו(,  )רבי  נר"ו,  בפי החסיד 
אותיות, וכל השכנים היו שומעים ולא מבינים. והיה 
פנינו,  על  ונפלנו  וחזק,  הולך  והקול  רב  הנעימות 
ולא היה רוח באיש לישא עיניו ופניו לראות מרוב 
המורא. והדיבור ההוא מדבר עמנו, והתחיל ואמר, 
אהובי.  ידידי  מן המהדרים,  ידידי המהדרים  שמעו 
אשריכם  יולדתכם,  ואשרי  אשריכם  לכם,  שלום 
בעולם הזה, אשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על 
כמה שנים  זה  הזה, אשר  בלילה  לעטרני  נפשכם 
מושלכת  ואני  לי,  מנחם  ואין  ראשי  עטרת  נפלה 
עטרה  החזרתם  ועתה  אשפתות,  חובקת  בעפר 
שמחו  אהובי,  התאמצו  ידידי,  התחזקו  ליושנה. 

הנהגות והלכות
לתיקון ליל שבועות
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להיות  וזכיתם  עליה,  מבני  אתם  כי  ודעו  ועלצו 
עלה  פיכם  והבל  תורתכם  וקול  דמלכא,  מהיכלא 
וכמה  אוירים  כמה  ובקע  הוא,  ברוך  הקדוש  לפני 
רקיעים עד שעלה, ומלאכים שתקו, ושרפים דממו, 
הוא  ברוך  והקדוש  וכל צבא מעלה  והחיות עמדו, 

שומעים את קולכם.

באתי  האדם,  את  המייסרת  האחת  המשנה  הנני 
הייתם מתעלים  עשרה  הייתם  ואם  אליכם,  לדבר 
ואשריכם  נתעליתם  זה  כל  עם  אבל  ויותר,  יותר 
שינה  נדדתם  אשר  ידידי,  יולדתכם  ואשרי  אתם 
מעיניכם, ועל ידיכם נתעליתי הלילה הזה, ועל ידי 
החברים אשר בעיר הגדולה, עיר ואם בישראל, ואין 
אתם כאותם השוכבים על 'מטות שן', שינה שהוא 
אחד מששים במיתה )ברכות דף נז ע"ב(, 'וסרוחים על 
בכם.  שמח  והוא  בה',  נדבקתם  ואתם  ערסותם'. 
בתורתי  באהבתי  ועלצו  ואמצו  התחזקו  בניי  לכן 
אלפי  מאלף  אחד  משערים  הייתם  ואילו  ביראתי. 
שרויה  אני  אשר  מהצער  רבבות  רבי  ורוב  אלפים 
שחוק  ולא  בלבכם,  שמחה  נכנסת  היתה  לא  בו, 
בפיכם, בזוכרכם כי בסיבתכם אני מושלכת בעפר. 
ואל  המהדרים,  ידידי  בניי  ועלצו  ואמצו  חזקו  לכן 
עליכם,  משוך  חסד  של  חוט  כי  הלימוד,  תפסיקו 
ותורתכם עריבה לפני הקדוש ברוך הוא. לכן עמדו 
בניי ידידי על רגליכם והעלוני, ואמרו בקול רם כיום 

הכיפורים 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'. 

יש להיזהר שלא לדבר שיחת חולון  ומעתה כמה 
כל הלילה. 

ד( לקראת חצות הלילה קוראים "קריאת שמע". 

ה( מי שאוכל ושותה בזמן הלימוד, יברך פעם אחת 
על האכילה ויפטור את כל מה שיאכל במשך כל 

את  ויפטור  השתיה  על  אחת  פעם  ויברך  הלילה, 
יצא לחוץ  ואם  כל הלילה  כל מה שישתה במשך 
הניח  אפילו  המדרש,  בית  או  הכנסת  בית  מפתח 
ולברך  לחזור  צריך  חזר,  כך  ואחר  חברים,  מקצת 

)שו"ת יחוה דעת חלק ו סימן יא(.

ו( קודם עלות השחר קצת, ילך לטבול כדי לקבל 
"תוספת קדושה", שבטבילה זו נעשה "תיקון גדול". 

"ברכות  ישן כל הלילה, מברך את כל  ז( מי שלא 
השחר" חוץ מברכת "על נטילת ידים".

שינה  יתן  לבל  השחר  בתפילת  כארי  יתגבר  ח( 
לעיניו ולעפעפיו תנומה, שלא יצא שכרו בהפסדו 
בשעת  יזהר  וכן  שמע,  קריאת  בשעת  ישן  אם 
הדברות",  "עשרת  פרשת  שהיא  התורה,  קריאת 
לבל תחטפנו שינה. וכבר אמרו חז"ל: "אמר הקדוש 
ברוך הוא לישראל, בני, היו קוראים פרשת עשרת 
הדברות בכל שנה ושנה )בחג השבועות(, ואני מעלה 
עליכם כאילו אתם עומדים לפני הר סיני ומקבלים 
את התורה. ]שבאותו יום זמן מתן תורה מתעוררת 
והנורא  הנשגב  המעמד  של  קדושה  הארה  אותה 
של אבותינו במעמד הר סיני[. )חזון עובדיה הלכות חג 

השבועות הלכה ט(.

ט( ישתדל לחדש חידוש תורה בחג השבועות. כי 
הוא סימן טוב לכל השנה )עבודת הקודש לחיד"א סימן 
והגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל בספרו קהלת יעקב  ז.  כב אות 

דרוש ג לשבועות כתב, שבחג שבועות נשמת האדם מקבלת 

לפי דרגתה כמה חידושי תורה יתחדש לה השנה(. ומי שהוא 

לאו בר הכי, ישתדל ללמוד דבר חדש שלא ידע, או 
לשמוע דבר חדש שלא שמע.

זה,  יום  יהי רצון שנזכה לקבל את הארת קדושת 
כשעת מתן תורה.

 הרב חיים כחלון
•המשך•

SHAVUOT 
EMERGENCY: 
Food & Clothes 
For POOR 
TZADIKIM 
(Please Help Us 
Stop Crying)

סירטון פעילות 

ארגון בעזרת השם 

למען העניים. 

חלוקת אוכל 

ובגדים, ופעילות 

מאומצת לרווחתם  

ושמחתם.

https://www.youtube.com/watch?v=jyQkf_CnHoA&feature=youtu.be&utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=0d8afb0b8b-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_19_08_28&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-0d8afb0b8b-39280297


שעת לילה מאוחרת, אחרון הלומדים כבר עזב את 
בית  בפאתי  שבאיסטנבול,  העתיק  המדרש  בית 
ובלעה  המדרש ישבה לה דמות כפופה למחצה, 
את שורות הגמרא, שלהבת הנר המרצדת הטילה 

אפלולית של טוהר בלילה החשוך. 

חיים  הצעיר  זה המחזה הקבוע של האברך  היה 
חזקיה, שקדנותו והתמדתו היו לשם דבר, ידיעתו 
שם  לו  הקנתה  התורה  מכמני  בכל  המופלגה 
עולם אצל חשובי הקהל. והדבר עורר קינאה בין 
הלומדים. אצל הטובים שבהם היתה זאת קנאת 
א(,  עמוד  כא  דף  )בבא בתרא  סופרים שתרבה חכמה 
היתה  רעות  מידות  ובעלי  עין  צרי  שהיו  אלו  אך 

זאת קנאה רעה המוציאה מן העולם.

נקעה  להוראה,  הסמיכה  את   22 בגיל  כשקיבל 
ניסו  הם  הרעים,  החבורה  מבני  כמה  של  נפשם 
הציק ולהצר את צעדיו, אך הוא בשלו יושב ולומד 

ולא אכפת לו מסובביו. 

נורא.  מעשה  לעשות  מהם  אחד  שהחליט  עד 
ג  דף  )סוטה  בחטאו  לאדם  הנכנסת  שטות  ברוח 
עמוד א(, הלך ושיחד את המנקה הערבייה של בית 

תדאגי  "אל  איתה,  חטא  שהוא  לפרסם  המדרש, 
יאמינו לך, הוא תמיד בבית המדרש בלילה לבד".

כמה 'מצלצלים' שיכנעו אותה סופית. 

כבר למחרת בבוקר התפרצה המנקה המרשעת 
דמעות  עם  וצווחת  צועקת  המדרש,  בית  אל 
תפס  בלילה  כאן  שיושב  הזה  "האברך  בעיניים: 

אותי ו...."

אותו  "הראיתם  מהומה,  פרצה  המדרש  בבית 
)סוטה  כפנחס"  שכר  ומבקש  זמרי  מעשה  עושה 
דף כב עמוד ב(, "הזהרו מן הצבועים" )עיין בסוטה שם( 

לשכנעו  הגביר  בית  אל  ומיהרו  הקנאים,  צעקו 
שיוציא את האברך הצבוע, הרשע והפרוץ מבית 

המדרש.

את  וחקר  הלומדים  טענות  את  שמע  הגביר 
המשרתת הערבייה, ומיהר לבא אל בית המדרש, 
הסער,  יהום  העדין  האברך  שמסביב  ראה  הוא 

עדינותו  ושונה,  כותב  ולומד  יושב  בשלו  הוא  אך 
וקדושתו של האברך – הכריע.

יסולק  הזה,  האברך  כנגד  מעתה  שידבר  "מי 
לאלתר מבית המדרש!!!"

את המשרתת פיטר מייד, וכך סיים את הפרשה 
לטובה ולברכה.

וחיים חזקיה ממשיך בלימודו ימים כלילות.

באחת הלילות כשהוא לבדו בבית המדרש עמל 
בלימודו, דלת בית המדרש נפתחת, דמות עטופה 
לידו.  ונעמדה  המדרש  בית  אל  נכנסה  שחורים 

היתה זאת אותה המנקה הערבייה המרשעת.

היא התקרבה אליו, האברך נבהל למראה הדמות.

על מה  לי,  לי תסלח  אדוני[ תמחל  ]יא  סידי  "יא 
שולחנו  על  מפניה  ירדו  דמעות   – לך"  שעשיתי 

הטהור. 

"אחד מהתלמידים שכאן שיחד אותי כדי שאעליל 
עליך תמורת סכום כסף גדול, אני ענייה ודחוקה, 
לא יכולתי לעמוד בפיתוי. ועכשיו שהגביר העשיר 
עלי  רחם  לחם,  פת  בלי  נותרתי  אותי,  פיטר 
אותי  שיחזיר  העשיר  עם  תדבר  ותלך  בבקשה, 
רק  זאת  שהיתה  לכולם  יפרסם  ואני  לעבודתי, 

עלילה שהעליל עליך אחד הלומדים".

שמחה גדולה מלאה את ליבו, הן עתה יוכל לקיים 
"והייתם נקיים מה' ומישראל" )במדבר פרק לב פסוק 
איזה   – במוחו  מחשבה  הבליחה  לפתע  אך  כב(. 

יצא מדבר זה??? שאחד מהלומדים  חילול השם 
עשה כזה מעשה נבלה, בגלל קנאתו. זעזוע עבר 
בליבו. לא אתן לחילול השם הזה יד חס ושלום. גם 

במחיר שישאר חשד זה עלי כל ימי חיי.

בתנאי  אותך  שיחזיר  הגביר  עם  לדבר  מוכן  "אני 
על  אחד  לאף  תספרי  שלא  לי  שתבטיחי  אחד, 

העלילה השפלה". 

בית  מדלת  וחמקה  בראשה  הנהנה  הערבייה 
המדרש. 

לו  שנפתחו  הרגיש  בלימודו,  להמשיך  כשחזר 

סיפור 
יהודי

סודו של הגאון
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סיפור 
יהודי

המשך

בהם  שעמד  והנסיון  ההקרבה  החכמה,  שערי 
השפיעו עליו רוח טהרה שלא זכה לה עד עתה. 

חיים  רבי  הנורא  כהגאון  שמו  כשפקע  לימים 
חמד",  "שדי  האגדי  החיבור  בעל  מדיני  חזקיה 
כתשובה  הזה  הסיפור  את  בעצמו  הוא  סיפר 
וגאוני  ענק  חיבור  לחבר  זכה  כיצד  לשאלה, 

שכזה?

"ידידי היקרים" סיים הרב את סיפורו, "כשאדם 
דואג שלא יתחלל שם השם בעולם, השם שומר 
ומידה  אדם  שלאותו  שמו  את  ומרומם  ומגדל 

כנגד מידה לא פסקה מעולם". 



הרב חיים חזקיהו מדיני )ז' בחשוון תקצ"ג, 1833 - כ"ד 
בכסלו תרס"ה, 1904(, הוא מגדולי האחרונים, מחבר 

הספר שדי חמד ועוד, ומכונה לרוב על שם ספרו 

זה 'השדי חמד'. מכונה גם החח"מ )ר"ת של שמו(, 

שבחצי  )בילוהירסק(  קרסו-בזאר  הערים  של  רבן 

ובהמשך  בירושלים  נולד  וחברון.  קרים  האי 

להיות  נקרא  תרכ"ז  בשנת  לאיסטנבול   עבר 

ברוסיה.  בקרים  קרסו-בזאר  בעיר  הראשי  הרב 

"אלמלא ידעתי את המחבר שהוא חי עמנו היום, 

הייתי אומר כי אחד מהראשונים הוא". כך העיד 

רבי בצלאל הכהן מווילנא )אורות ממזרח עמ' קנח( 

קשה להאמין כיום כיצד איש אחד יצר את כל 

סדרת הספרים המיוחדת והגאונית "שדי חמד" 

על עשרת כרכיו, ללא עזרת מחשב ללא עזרת 

צוות אלא רק במתת אלקים אשר חננו בתפיסה 

סוד  "בור  בבחינת  פנומנאלי  ובזכרון  נפלאה, 

וכל  ח(.  משנה  ב  פרק  )אבות  טיפה"  מאבד  שאינו 

זה בזכות עמידה בנסיון אדיר שלא יתחלל שם 

השם בעולם עמידה יהודית חזקה ואיתנית. 
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בכל שבוע יצא אברך תלמיד חכם להתפלל בקבר 
רחל אמנו על התומכים בארגון ״בעזרת השם״.

www. ניתן לתרום 180$ באתר
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

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


הרבנית שולמית כחלון
הזוהר שבטוהר

13

ספורה של שירה )שם בדוי(

את הבלנית ר' הכרתי לפני כמה שנים, שליחה 

טובה שפגשתי בדרכי. תמיד קבלה אותי 

אוהב,  חיוך  יפות,  פנים  בסבר 

רבות,  טובלות  כשהיו  גם 

בשעה  כשהגעתי  גם 

מאוחרת, גם כשהגעתי 

ופעם  כן  פעם 

לא  ועדיין  לא 

דקדקתי במצוות, 

גם כשהגעתי ללא 

כיסוי ראש ובמכנסיים.

איך זכיתי בכלל ללכת לטבול בזמן שהייתי חילונית? 

בחיים(,  אז  )שהיתה  ע"ה  לפני שהתחתנתי סבתי  ובכן, 

אחד,  דבר  ממני  לבקש  במיוחד  אלי  התקשרה 

תשמרי על טהרת המשפחה. לא ממש הבנתי למה? 

אבל השתדלתי למלא את מבוקשה פחות או יותר 

מתוך כבוד אליה.

הבלנית ר' שתחיה כל כך האירה לי פנים, האכפתיות 

שלה היתה נכרת בכל פעם שנפגשנו. תמיד שאלה 

לשלומי, תמיד הכילה וקבלה אותי באהבה ובמאור 

ופשוט  הלב,  מכל  והדרכה  טיפים  לי  נתנה  פנים, 

קירבה אותי באהבת חינם שלה. 

רוא  הייתי  שבת,  לשמור  שהתחלתי  טרם  עוד 

לתורה  להתקרב  רציתי  ומאוד  רבנים,  של  הרצאות 

מאוד  לי  היה  פנימית,  בעבודה  התחלתי  ולמצוות. 

לבלנית,  ספרתי  השבת,  בשמירת  להתקדם  קשה 

והיא אמרה לי העיקר שאת רוצה, שימי רק פלטה 

וקומקום, ותקני פיצוחים לכבוד שבת - כך אמרה לי 

עם החיוך האוהב שלה, וכך עשיתי, למרות שהשאר 

צעד.  לעוד  הוביל  הזה  הצעד  רחוק.  מאוד  נראה 

הדרכה  עצה,  לי  נתנה  היא  שנפגשנו  פעם  בכל  כך 

בזוגיות, וממש לוותה אותי צעד אחר צעד, שלב אחר 

שלב, הטהרה הפכה למצווה האהובה עלי, ובזכותה 

תורה  בשמירת  התקדמתי  כך  שבת.  גם  שמרתי 

ומצוות. 

מצות טהרת המשפחה חיזקה לנו את הזוגיות, וכמו 

זוג צעיר חיכינו להריון ולילד. כך חיכינו מספר  כל 
שנים. התברר כי אני נחשבת לעקרה הלכתית, )כלומר: 

הביוץ שלי באמצע ספירת הימים הנקיים(, הרופא אמר לי, 

או שאתחיל לקחת טיפול תרופתי, או שאקדים את 

הטבילה - מה שמבחינתי לא היה בא בחשבון. 

שום אפשרות אחרת לא הייתה לרפואה להציע לי. 

באמצע.  אותו  שהפסקתי  תרופתי  טיפול  התחלתי 

ירצה  ואם  מלמעלה,  שהכל  באמונה  התחזקתי 

הקב"ה אכנס להריון גם ללא שום טיפול. האמנתי 

בכל ליבי ובטחתי בבורא עולם. כחודשיים לאחר מכן 

שום התערבות  וללא  כדורים  ללא  להריון,  נקלטתי 

דימומים  היו  גבוהה,  בסיכון  היה  ההיריון  רפואית. 

במהלך ההיריון, וטבלתי, הרופא הפנה אותי לוועדה 

להפסקת הריון. בקשו שאעשה בדיקת מי שפיר, כי 

יש סיכוי גבוה לתסמונת דאון.

לעשות את  לא  ואני החלטנו  בעלי 

העובר,  את  לסכן  ולא  הדיקור 

החלטנו שנקבל באהבה כל מה 

שהקב"ה ייתן לנו. 

בשעה טובה נולדה לנו בת בריאה 

ושלמה, שהכניסה הרבה אור ושמחה 

לבית. 

במשך השנים התחזקתי יותר ולמרות 

שמרתי  הלכתית,  עקרות  לי  שהיתה 

טהרת המשפחה כהלכתה, ומעל הטבע הקב"ה זיכה 

אותנו בארבעה ילדים מקסימים, שיחיו. 

תודה בורא עולם.

סיפורים אמיתיים מהחיים 
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הרבנית שרה כחלון
מחשבה תורנית נשית

בזכותן...

מתגנבת  ולפעמים  נפלא,  חג  הוא  תורה,  מתן  חג 

לומדים  הם  הגברים,  של  חג  זהו  שלכאורה  המחשבה 

עושים  הם  הלילה,  כל  ערים  הם  השנה,  כל  תורה 

ואנו  וכותבים ספרים,  סיומי מסכתות, הם מתפלפלים 

בלילה,  ערים  להיות  רבות  סיבות  לנו  גם  יש  לעומתם, 

התינוק הבוכה, הבית שצריך נקיון, הספקות שלנו הם 

שניצל,  צהרים  לארוחת  להכין  מה  של  בכיוון  יותר 

בפתרון  מסתכמת  שלנו  ההלכה  ופסיקת  עוף.  או 

במריבה  פשרה  או  לילדים,  ריצפה  פזל  של 

מזדמנת.

הגברים עוסקים בלימוד התורה שניתנה 

ואנו  טז(,  יט,  )שמות  וברקים  בקולות 

עוסקות בקולות וברקים מסוג אחר, 

בדמות של ילד צרחן או מריבה קולנית, 

על התורה נאמר "ארוכה מארץ מידה" )איוב יא, ט(, 

והעבודה שלנו ארוכה עד בלי די.  

יג(  ד,  )קהלת  וכסיל  זקן  לרגעים הללו מחכה אותו מלך 

"האם  שווה?",  אני  "מה  בשקט,  הרע  יצרנו  לנו  ולוחש 

סיימת  לא  "מעולם  השם?",  לפני  חשוב  בכלל  זה 

למדת  לא  ואפילו  בהלכה,  תשובה  כתבת  לא  מסכת, 

החולין  שמעשי  לך  נראה  מענינת,  סוגייא  בחברותא 

שלך רצויים לפני השם?" כך לוחש הקול עולה וגובר...

ובת קול היוצאת מתחת כנפי השכינה לוחשת 

אל עבר הקול: "מנע קולך, הן כל אדני הבית 

בזכות  ומתקיימים  קימים  ישראל  תורת  וכל 

נשים צדקניות, ונשים שאננות הבטוחות בשכרן 

לעולם הבא )ברכות דף יז עמוד א(, שבזכותן קול 

התורה בעולם לא פוסק".

בנתינת  המדהים  החידוש 

דוקא בכוחה של  הוא  התורה 

ואשה  בונה  "אשה  שכן  האשה, 

הורסת" )על פי משלי יד, א(, האשה המתמודדת יום יום 

לבעלה  מלהפריע  עצמה  את  ומונעת  החיים,  בנסיונות 

שעוסק התורה, היא האשה הנפלאה שכל שוכני מרום, 

וכל בריות העולם לה מריעים ואומרים – "אשרייך בת 

מלך, עלייך העולם קיים". 

A TORAH LOVE STORY (A BeEzrat HaShem Inc. Film)

https://www.youtube.com/watch?v=A93C8tOd9Xo&feature=youtu.be&utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=0d8afb0b8b-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_19_08_28&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-0d8afb0b8b-39280297
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מפעילות 
הארגון

BeEzrat HaShem activities 
around the world

BeEzrat HaShem Inc. Cares About the NeShama & Guf (Body) of Am Yisrael and are back 
on a CHESED MISSION to FEED POOR JEWISH PEOPLE in Jerusalem and other areas 
in Eretz Yisrael for the holiday of SHAVUOT.  After hearing about the horrific suffering 
of these precious neshamot, we 
Already sent $20,000 on May 
5/13/2020 to get the job started, 
but need much more help since 
the recent Plague of COVID-19 
CoronaVirus has hurt the poor 
more than anyone.  The demand is 
higher than ever.    
We Want To Reach At Least 
$100,000 In the next Week.  The 
Time To Be Generous Is Now, not 
later.  As you've seen from our 
KIMCHA D'PISCHA Videos last 
month, we succeeded in Feeding 
approx. 4000 people for PeSach 
last month.  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

Click here

חלוקת מצרכים ובגדים למשפחות לכבוד  חג השבועות
הצטרפו אלינו במיזם מיוחד לכבוד חג השבועות, להאכיל משפחות יהודיות עניות 
בארץ ישראל. ארגון "בעזרת השם"  דואג לנשמה  והגוף של עם ישראל, כולנו 
נרתמים עכשיו למשימה לעזור לאוכלוסייה היהודית בארץ ישראל לקראת חג 
השבועות. במיוחד לאור המצב הקשה של אותם משפחות. השנה חוץ ממוצרי 

מזון מחולקים גם בגדים. לחץ כאן לקריאה ותרומות. 

SHAVUOT Feeding Poor Jewish Families In Israel 

https://www.flipcause.com/secure/cause_pdetails/ODUzMTY=?https://www.flipcause.com/secure/cause_pdetails/ODUzMTY=?fbclid=IwAR07Ke7F4lW3d_4MeZgm1FRtxXcNKbpudDRGX7I2VLPOqA9QMzOQV7PCe5U
https://www.flipcause.com/secure/cause_pdetails/ODUzMTY=?fbclid=IwAR07Ke7F4lW3d_4MeZgm1FRtxXcNKbpudDRGX7I2VLPOqA9QMzOQV7PCe5U
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4000 People Fed by the BeEzrat HaShem Inc. Kimcha D'Pischa Campaign
Baruch HaShem, the BeEzrat HaShem Inc. organization merited to help many struggling Jewish 
families in Israel this Passover 5780.   Here are some amazing numbers.   Approximately 700 
families with a total of nearly 4,000 men, women and children all over Israel.  
These precious neshamot were among the sick, 
poor, orphans, widows, and families with major 
financial difficulties. Each one had an amazing 
PeSach Seder full of food and blessings.  
On the behalf of Am Yisrael, we would like to 
thank EVERYONE for their generous donations 
and give a big Chazakim U’beruchim. 
May HaShem continue to bless each of you! 
Rabbi Yaron Reuven & Rabbi Efraim Kachlon
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www.BeEzratHaShem.org
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Don't Miss Out on These New Items in the BH Store!

שליט"א,  ראובן  ירון  הרב  של  דיסקים   200,000 של  החלוקה  החלה 
בכל רחבי ארצות הברית.

כל המסייע תבוא עליו ברכה, פרטים באתר - לינק למטה.

החלוקה הגדולה!!!
The new 
Tikkun HaBrit 
& BH TORAH 
Films CD/
DVDs have 
arrived. First 
batch of 
200,000 ready 
to be shipped 
around The 
UNITED 
STATES 
and are now 
available for 
purchase in 
the BH online 
store!

השיעורים של הרב ירון ראובן שליט"א 
מתורגמים למספר שפות:

אנגלית English עברית Hebrew צרפתית 
 Russian רוסית Korean קוראנית French

Italian איטלקית German גרמנית

www.beezrathashem.org

https://www.beezrathashem.org/shop-and-donations
https://www.beezrathashem.org/shop-and-donations
http://www.beezrathashem.org
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