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ְצוֹת ִמיַרת ַהמִּ ּדּור ּפוֵֹרַח ּושְׁ ַהכַּ

ל ְוָז'אק אטיין מונגולפייה,  ָנה ָהְיָתה 1783, ּג'וֵֹזף ִמישֵׁ ַהשָּׁ
ִלְבִניַּת  ַאְחָרִאים  ָהיּו  ים  ְנחּושִׁ ים  יִּ ָצְרַפתִּ ַאִחים  ֵני  שְׁ
ְדִהיָמה  ַהמַּ ִציאּות  ְוַלמְּ עוָֹלם,  בָּ ָהִראׁשוֹן  ּפוֵֹרַח  ּדּור  ַהכַּ

ַמִים.  ַמְמֶלֶכת ַהשָּׁ ל ָהָאָדם בְּ ְרּכוֹ שֶׁ ה ֶאת דַּ ֵהֵחלָּ שֶׁ

ַאַחד  ְנָיר. בְּ ַיְצָרֵני  ְכָלל  ָהיּו בִּ ַחת מונגולפייה  פַּ ֵני ִמשְׁ בְּ
מּו ֵלב  ְלתוַֹפַעת  י שָׂ ְחתִּ פַּ שְׁ ְפָעל ַהמִּ מִּ ַהיִָּמים ּבוֹ ָעְבדּו בַּ
ִלְבחֹן  ֵהֵחּלּו  ַהַחם. ֵהם  ֲאִויר  בָּ ְנָיר  ֶחְלִקיֵקי  ל  ָהִעּלּוי שֶׁ
ָרצּוי  ֵאּלּו ֵהִגיבּו כָּ ּיוֹת ְנָיר ְמעוְֹפפוֹת ֵמַעל ָהֵאׁש, ּוְכשֶׁ קִּ שַׂ
ְכִלי  יָמה בִּ ְרשִׁ ֶהְחִליטּו ָהַאִחים ִלְבחֹן ֶאת ַהּתוָֹפָעה ַהמַּ

ָכל ּכָֹחם. דוֹל יוֵֹתר. ֵהם ָחְקרּו ּוָבְדקּו בְּ גָּ

ָנטּו  ּסּוִיים  ַהנִּ ית  ַמְרבִּ בְּ ַנִים,  ַהשְּׁ ָעשּׂו  ים  ַרבִּ ִנּסּוִיים 
ִחיָתה. ְוָלֵכן  ק ִלְקַראת ַהנְּ לוִֹנים ְלִהְתּפוֵֹצץ ּוְלִהְתַרסֵּ ַהבָּ
יְַּבִטיַח  שֶׁ ִטיחּוִתי  בְּ ּפוֵֹרַח  ּדּור  כַּ ִתְכנּון  בְּ ִקיעּו  ִהשְׁ ֵהם 

ָלה.  קָּ טּוָחה ְללֹא ׁשּום תַּ ִטיָסה בְּ

ּדּור ַהּפוֵֹרַח  ָיְצרּו ֶאת ַהכַּ נוֹת ָעָמל ֵהם  ה שְׁ מָּ ְלַאַחר כַּ
ִהְסטוְֹרָיה.  ָהִראׁשוֹן בַּ

רוֹם  ַהמָּ ֶאל  ָלֵצאת  ָהְיָתה  ְצפּוָיה  ָהִראׁשוָֹנה  יָסה  ַהטִּ
ים,  ֲאָנשִׁ ִרְבבוֹת  ֵחֶלק  ִיְקחּו  ּבוֹ  ים  ּוַמְרשִׁ דוֹל  גָּ ֶטֶקס  בְּ
ְונוֵֹסק  ַההוֵֹלְך  ַהְמֻאיָּׁש  לוֹן  בָּ בַּ ְוִיְצּפּו  ה  ְלַמטָּ יַַּעְמדּו  שֶׁ

ַמִים. י ַהשָּׁ ַלפֵּ כְּ

יָסה  ימּו ְלִהְצָטֵרף ַלטִּ יְַּסכִּ ים שֶׁ ה ֲאָנשִׁ שּׂו ֲחִמשָּׁ ֵהם ִחפְּ
ִהְסטוְֹרָיה.  ָהִראׁשוָֹנה בַּ

יוֵֹתר,  י ִצּבּור נוָֹדִעים בְּ ִרים, רוְֹזִנים ְוִאישֵׁ ֶקס ֻהְזְמנּו שָׂ ַלטֶּ

רּוְך הּוא ִצוָּה אוָֹתנּו ְצִריכוֹת ִחּזּוק  דוֹׁש בָּ ַהקָּ ְצוֹת שֶׁ ל ַהמִּ כָּ
ה ִמְצוֹת. ַכמָּ ע בְּ ִמיִדי, ֲאַנְחנּו ִנגַּ תְּ

ה ָקָטן ַמֲעׂשֶ

ָהָאָדם  ה שֶׁ ָכל ַמֲעשֶׂ בְּ ית ָהָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת ְוִלְזּכֹר, שֶׁ ֵראשִׁ
ה. ִאם  ֲעשֶׂ ל ַהמַּ ה ָאָדם ָצִריְך ַלְחׁשֹב ַעל ַהּתוָֹצָאה שֶׁ עוֹשֶׂ
ְלַכף  ָהעוָֹלם  ל  כָּ ְוֶאת  אוֹתוֹ  ַמְכִריַע  הּוא  טוֹב,  ה  ֲעשֶׂ ַהמַּ
ל ָהעוָֹלם  ה ָרע הּוא ַמְכִריַע אוֹתוֹ ְוֶאת כָּ ֲעשֶׂ ְזכּות, ְוִאם ַהמַּ

ְלַכף חוָֹבה )קידושין דף מ עמוד ב(. 

ָתּה ִרית ִמיָלה ְוִסּבָ ִמְצַות ּבְ

ַאל  שָּׁ ה שֶׁ ְדָרׁש )תנחומא פרשת תזריע סימן ה( מּוָבא ַמֲעשֶׂ מִּ בַּ
ָלָמה  לוֹ:  ָאַמר  ֲעִקיָבא,  י  ַרבִּ ֶאת  ע  ָהָרשָׁ טּוְרנּוְסרוֹפוֹס 
רּוְך הּוא לֹא ָיכוֹל  דוֹׁש בָּ ִרית ִמיָלה? ְוִכי ַהקָּ ים בְּ ם עוֹשִׂ ַאתֶּ

ָלִמים?  ָבִרים ֻמשְׁ ה דְּ ַלֲעשׂוֹת ֶאת ֶזה, הּוא לֹא עוֹשֶׂ

ְצוֹת  ָנַתן הקב"ה ֶאת ַהמִּ ּלֹא  ְלִפי שֶׁ ֲעִקיָבא:  י  ַרבִּ ָעָנה לוֹ 
ִוד "ִאְמַרת  ֶהם, ּוְלָכְך ָאַמר דָּ א ְלָצֵרף אוָֹתם בָּ ָרֵאל ֶאלָּ ְלִישְׂ
ל  פרק  ובמשלי  לא,  פסוק  כב  פרק  ב  בשמואל  )עיין  ְצרּוָפה"  ד' 

פסוק ה(.

רּוְך הּוא – הּוא ְמקוֹר ַהּטוֹב ְוֶדֶרְך ַהּטוֹב ְלֵהיִטיב,  דוֹׁש בָּ ַהקָּ
ִריָאה  ִתּקּון ַהבְּ ִפים בְּ תָּ ְהֶיה שֻׁ נִּ רּוְך הּוא שֶׁ דוֹׁש בָּ ְוָרָצה ַהקָּ
ַעל  יָלה, שֶׁ ִרית ַהמִּ ְצוֹת ּוִבְמֻיָחד ַעל ְיֵדי בְּ ַעל ְיֵדי ִקּיּום ַהמִּ
תּוב  ָאַמר ַהכָּ מוֹ שֶׁ ית, כְּ ה ְבֵראשִׁ ף ְלַמֲעשֵׂ תָּ ָיָדּה ָהָאָדם שֻׁ
י"  ְמתִּ ַמִים ָוָאֶרץ לֹא שָׂ "ִאם לֹא ְבִריִתי יוָֹמם ָוָלְיָלה ֻחּקוֹת שָׁ
עמוד  לא  דף  )נדרים  ָמָרא  גְּ בַּ ְוָדְרׁשּו  כה(  פסוק  לג  פרק  )ירמיה 

לוֹ  ים  עוֹשִׂ ֶיֶלד שֶׁ ל  כָּ ִנְמָצא שֶׁ יָלה.  ַהמִּ ִרית  בְּ ַעל  זֶּה  ב( שֶׁ
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ְרִטיס  ם כַּ לֵּ ימּו ְלשַׁ ִהְסכִּ ים שֶׁ ל ֲאָנשִׁ ְוַאף ִצּבּור ֲעָנק שֶׁ
לוֹן ָהֲעָנק  ב ַהבָּ ֶקס ֻהצַּ ה ָיִמים ִלְפֵני ִקּיּום ַהטֶּ מָּ ִניָסה. כַּ כְּ
ד ֶאת  ֲחָבִלים ֲחָזִקים, ּוִמקֵּ ן ֵהיֵטב בַּ ז ָהִעיר ְמֻעגָּ ֶמְרכַּ בְּ
עוֹת  ִמשְּׁ ָהֵחל  ָהִעיר.  ֵבי  ּתוֹשָׁ ל  כָּ ל  שֶׁ ם  ִלבָּ שּׂוֶמת  תְּ

קוֹם.  ל אוֹתוֹ יוֹם ֵהֵחל ֶהָהמוֹן זוֵֹרם ַלמָּ ַהּבֶֹקר שֶׁ

ָקה ֶאת ַהֲהמוִֹנים. תְּ רּוַעת ַהֲחצוְֹצָרה שִׁ קוֹל תְּ

ֶקס ִהְתִחיל... ַהטֶּ

ָעלּו  ְוָאִחיו  ל  ִמישֵׁ ּג'וֵֹזף 
ְמִחיאוֹת  ְלקוֹל  ָמה  ַהבָּ ַעל 
ּג'וֵֹזף  ָהל.  ַהקָּ ל  שֶׁ ִים  פַּ ַהכַּ
ר  ְוִספֵּ ָבִרים,  דְּ את  ָלשֵׂ ֵהֵחל 
וִֹנים  ַהשּׁ ְלּגּוִלים  ַהגִּ ַעל 
יַע  ִהְצִליחּו ְלַהגִּ ָעְברּו ַעד שֶׁ שֶׁ
ָבָריו  ִסּיּום דְּ ֶאל ָהֶרַגע ַהזֶּה. בְּ
ת  ֲחֵמשֶׁ ֶאת  ָמה  ַלבָּ ִהְזִמין 
ימּו ְלִהְצָטֵרף  ִהְסכִּ ים שֶׁ ָהֲאָנשִׁ
ַעל  ָעלּו  שֶׁ ְלַאַחר  עוֹ.  ְלַמסָּ
אֹל  ִלשְׁ אוָֹתם  ִהְזִמין  ָמה  ַהבָּ
ם  ַדְעתָּ ֲעֶלה בְּ תַּ ֵאָלה שֶׁ ל שְׁ כָּ
ל  שֶׁ ִלְבִטיחּותוֹ  ר  ֶקשֶׁ בְּ
ּג'וֵֹזף  ִנְדַרְך.  ָהל  ַהקָּ ּדּור.  ַהכַּ
טּוִחים  בְּ בּו  ִנצְּ ָאִחיו  ִעם  ַיַחד 
טּוב  יבּו בְּ ְמקוֹמוֵֹתיֶהם, ְוֵהשִׁ בִּ
ַטַעם ָוַדַעת ַעל ִראׁשוֹן ִראׁשוֹן 

ְוַעל ַאֲחרוֹן ַאֲחרוֹן.

יֵּׁש  ם נוְֹכחּו ָלַדַעת שֶׁ לָּ ְכְנִעים ְמאֹד, כֻּ ּמּוִקים ָהיּו ְמשַׁ ַהנִּ
ִדים  ּוְמֻלמָּ ים  ְמֻנסִּ ֻמְמִחים,  ים  ֲאָנשִׁ ִעם  ֵעֶסק  ָלֶהם 
ְתחּום ָהֲאִוירוִֹדיָנִמיָקה )ֵחֶקר  ִנים ַרּבוֹת בִּ עוְֹסִקים שָׁ שֶׁ

נּועוֹת ָהֲאִויר(. תְּ

ָאה  בָּ שֶׁ ׁשּוָבה  ְוַהתְּ ְדָרה  סִּ בַּ ָהַאֲחרוָֹנה  ֵאָלה  ַהשְּׁ ְוָקא  דַּ
טּוַח,  בָּ יוֵֹתר  "ָמה  ָהל:  ַהקָּ ֶאת  ִהְדִהימּו  בוֶֹתיָה  ִעקְּ בְּ
ַאל ַאַחד  לוֹן"? – שָׁ הוֹת ַעל ַהבָּ ַלֲעמֹד ַעל ָהָאֶרץ אוֹ ִלשְׁ

ִפים. תְּ תַּ שְׁ ַהמִּ

הוֹת  טּוַח ִלשְׁ ּיוֵֹתר בָּ רּור שֶׁ ל: "בָּ ְלבֵּ ִלי ְלִהְתבַּ ּג'וֵֹזף ָעָנה בְּ
ָנתּון  ה  ָהָאֶרץ ַאתָּ ַעל  ׁשוֶֹהה  ה  ר ַאתָּ ֲאשֶׁ לוֹן. כַּ ַהבָּ ַעל 
ר  ֲאשֶׁ ַחת ְלַרְגֶליָך, ַאְך כַּ ַתח ִמתַּ פָּ יִּ ל ּבוְֹלָען שֶׁ ָנה שֶׁ ְלַסכָּ

יב ְמאֹד".  ה ַיצִּ ֲאִויר ַאתָּ ה ְמַרֵחף בָּ ַאתָּ

ׁשּוָבה. ַמע ַהתְּ ָהל ֵהִריַע ְלִמשְׁ ַהקָּ

ּוָמתּוַח,  רּוְך  דָּ ה  ְוִצפָּ ָעַמד  ָהל  ַהקָּ יַע,  ִהגִּ דוֹל  ַהגָּ ָהֶרַגע 
ְוִהְתָקְרבּו  ָמה  ַהבָּ ִמן  ָיְרדּו  ים  ָהֲאָנשִׁ ת  ַוֲחֵמשֶׁ ּג'וֵֹזף 
ְרֶזל  בַּ ַכְבֵלי  בְּ לוֹן  ַלבָּ ר  ַהְמֻחבָּ ַהְמֻיָחד  ְפָסל  ַהסַּ ְלֵעֶבר 
ב  ְלִהְתַישֵּׁ ים  ָהֲאָנשִׁ ת  ֲחֵמשֶׁ ֶאת  ד  בֵּ כִּ ּג'וֵֹזף  ֲחָזִקים. 
ְפָסל. ִמיָּד ְלַאֲחֵריֶהם ָהָיה ָאמּור  ְמקוֹמוֵֹתיֶהם ַעל ַהסַּ בִּ

ב.  ּג'וֵֹזף ַלֲעלוֹת ּוְלִהְתַישֵּׁ

י  ְלתִּ בִּ הּו  ַמשֶּׁ ָחַלף,  ַמן  ַהזְּ
ִקְרַבת  בְּ ם  שָׁ ִהְתחוֵֹלל  רּור  בָּ
דּו  ּוִמקְּ ָעְמדּו  ים  ֲאָנשִׁ לוֹן.  ַהבָּ
ִהְצִליחּו  ְולֹא  ֵעיֵניֶהם,  ֶאת 
ּקוֹת  ְתַרֵחׁש, דַּ ִלְקלֹט ֶאת ַהמִּ
ִחּלּוֵפי  ה  ַהְרבֵּ ָחְלפּו.  ֲאֻרּכוֹת 
קוֹם,  מָּ ין ַהּנוְֹכִחים בַּ ָבִרים בֵּ דְּ
ל  שֶׁ ַסְבָלנּוָתם  ַאִין.  ּוְתזּוָזה 
ְקָעה,  פָּ ָהל  ַהקָּ ין  ִמבֵּ ֲאָחִדים 
ְחסוִֹמים  ַהמַּ ֶאת  ְרצּו  פָּ ֵהם 
ָהִעְנָין  ֶאת  ְלָבֵרר  ׁשּו  ְוִנגְּ
ְחָקן  ַהשַּׂ שֶׁ ֵרר  ִמְתבָּ ַלֲאׁשּורוֹ. 
ַעְצמוֹ  ל  ִמישֵׁ ּג'וֵֹזף   – י  ָהָראשִׁ
ע.  סָּ – ֵאינוֹ מּוָכן ְלִהְצָטֵרף ַלמַּ
קוֹם  ֻהְזַעק ַלמָּ י  ָהִאישִׁ רוְֹפאוֹ 
ְסִמיִנים  תַּ ּוָמָצא  אוֹתוֹ,  ּוָבַדק 

ל ַלַחץ ּוַפַחד.  רּוִרים שֶׁ בְּ

הוִֹדיעּו  ַהּנוְֹסִעים  ת  ֲחֵמשֶׁ
ֵאיָנם  ֵהם  שֶׁ ֶנְחָרץ  אֶֹפן  בְּ
ְמַפֵחד  ְמִציא  ַהמַּ "ִאם  ע:  סָּ מַּ בַּ ף  תֵּ תַּ ְלִהשְׁ מּוָכִנים 

ַלֲעלוֹת, ֲאַנְחנּו לֹא לוְֹקִחים ִסּכּון". 

ַעד  יכּו,  ִהְמשִׁ ים  שִׁ ַהקָּ ָבִרים  ַהדְּ ְוִחּלּוֵפי  ּכּוִחים  ַהוִּ
רּו ְלֵביָתם, לֹא ִלְפֵני  זְּ ים ָהְלכּו ַאט ַאט ְוִהְתפַּ ָהֲאָנשִׁ שֶׁ
ִניָסה.  ְרִטיס ַהכְּ ל כַּ ֲחָזָרה ֶאת ְמִחירוֹ שֶׁ ל בַּ ׁשּו ְלַקבֵּ קְּ בִּ שֶׁ



ָכל  ְצִהיר בְּ מַּ ֱאכֹל – ָהָאָדם שֶׁ מוֹ חוֹל ְוֵאין ַמה לֶּ ים כְּ ִמלִּ
ּבוֵֹחר  יו  ַמֲעשָׂ בְּ ַאְך  ה'  ֶאת  ְואוֵֹהב  ַמֲאִמין  הּוא  ֶרַגע שֶׁ
ּוַמְחִליט  ים,  ַאְוָתִניִּ ַהתַּ ָחִפים  ַהדְּ ַעל  ר  בֵּ ְלִהְתגַּ ּלֹא  שֶׁ
ָרִגיל  ְבִעית - ְסִביַבת ַהֲחָטִאים שֶׁ ְסִביָבתוֹ ַהטִּ ֵאר בִּ ְלִהשָּׁ
דּו  מְּ ְכְנִעים ִהְתגַּ ָריו ַהְמשַׁ ֶהְסבֵּ ּה, ּדוֶֹמה הּוא ְלג'וֵֹזף, שֶׁ בָּ
ּדּור ּפוֵֹרַח.  ַרב ַלֲעלוֹת ַעל ַהכַּ סֵּ אוֹתוֹ ָהֶרַגע שֶׁ ְוֶנֶעְלמּו בְּ
ה  ָאְמָרם: ֱאמֹר ְמַעט ַוֲעשֵׂ לֹא ְלִחנָּם ִצּוּו ָלנּו ַרּבוֵֹתינּו בְּ

ה! רּוְך אוֵֹמר ְועוֹשֶׂ ה )אבות פרק א משנה טו(. בָּ ַהְרבֵּ

הרב אפרים כחלון 
•המשך•
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הרב ירון ראובן
•המשך•

ִריָאה.  בְּ ִפים בַּ תָּ ִרית ִמיָלה, ֵהם ִנְהִיים שֻׁ ַההוִֹרים בְּ

ׁשּוָבה, חֹוָבָתּה ּוַמֲעָלָתּה ִמְצַות ַהּתְ

)עיין  ָקל  שְׁ ַהמִּ ׁשּוַבת  תְּ ִהיא  ׁשּוָבה  ַהתְּ ְרֵכי  ִמדַּ ַאַחת 
דיבור המתחיל תשובת  בספר אורחות צדיקים שער התשובה 

ָחָטא,  שֶׁ ַהֵחְטא  אוֹתוֹ  ִפי  כְּ ׁשּוָבה  תְּ ּזוֹ  שֶׁ המשקל(, 

ָחָטא. ּוְבאוֹתוֹ ִעְנָין שֶׁ

מב(.  פרק  )בראשית  ץ  ִמקֵּ ת  ָפָרשַׁ בְּ ָמָצאנּו  ָלֶזה  ְגָמא  דֻּ
ָעשּׂו  ֵהם  ִאם  ּלוֹ  שֶׁ ָהַאִחים  ֶאת  ִלְבחֹן  רוֶֹצה  יוֵֹסף 
ב ַעל ֲאִחיֶהם  ָכל ַמצָּ מֹר בְּ ׁשּוָבה ְוִאם ֵהם מּוָכִנים ִלשְׁ תְּ
ׁשּוַבת  זֶּה ִיְהֶיה ָלֶהם תְּ ֵדי שֶׁ ֵני ָרֵחל, כְּ הּוא ִמבְּ ְנָיִמין שֶׁ בִּ

ְכרּו אוֹתוֹ  מָּ ָקל ַעל ַמה שֶּׁ שְׁ ַהמִּ
)פסיקתא זוטרתא לקח טוב בראשית 

פרק מד סימן ב, ובאלשיך על התורה 

שם(. 

ִחּלּול ה'

"ְולֹא  ְואוֵֹמר  ַמְזִהיר  תּוב  ַהכָּ
)ויקרא  י"  ָקְדשִׁ ם  ֶאת שֵׁ לּו  ְתַחלְּ
ִנים  ה ָהַרבָּ מָּ פרק כב פסוק לב(, כַּ

ם.  ַהשֵּׁ ֵמִחּלּול  ֵהר  ְלִהזָּ ְצִריִכים 
יד  ַמְקפִּ ּלֹא  שֶׁ ַרב  רוִֹאים  שֶׁ כְּ
ַעל ַהְנָהגוָֹתיו, ֶזה ּגוֵֹרם ָלרוִֹאים 
ה  ְרגָּ ֵמַהדַּ ְוָלֶרֶדת  ְלִהְתַרֵחק 
ֶהם. ְוָלֵכן ַרּבוֵֹתינּו  לָּ ָהרּוָחִנית שֶׁ
יֶהם  ָכל ַמֲעשֵׂ ידּו ַעד ְמאֹד בְּ ִהְקפִּ
ַחת ָיָדם  ָלה ִמתַּ קָּ ֵצא תַּ ּלֹא תֵּ שֶׁ
עמוד  פו  דף  )יומא  ׁשוֵֹגג  בְּ ֲאִפּלּו 
ַרב  רוִֹאים  שֶׁ כְּ ְלֵהֶפְך,  ְוֵכן  א(. 
ים  יד ַעל ַהְנָהגוָֹתיו ֲאָנשִׁ ְקפִּ מַּ שֶׁ
מֹהּו, ְוֶזה ִקּדּוׁש  רוִֹצים ִלְהיוֹת כָּ
איש  רבה  אליהו  דבי  )תנא  ם  ַהשֵּׁ

ְדָרׁש )ילקוט שמעוני פרשת  מִּ שלום פרשה כו(, ְוָלֵכן ָאְמרּו בַּ

ּלֹא  ַעת – שֶׁ ֵאין ּבוֹ דַּ ְלִמיד ָחָכם שֶׁ תַּ ויקרא רמז תכט( שֶׁ

ּנּו.  יוֵֹדַע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג – ְנֵבָלה טוָֹבה ִממֶּ

ר ַאֲהַבת ַהּגֵ

ֵגִרים  י  כִּ ר  ַהגֵּ ֶאת  ם  "ַוֲאַהְבתֶּ ָעֵלינּו  ְמַצוָּה  ַהּתוָֹרה 
ֶאֶרץ ִמְצָרִים" )דברים פרק י פסוק יט(. ֱהִייֶתם בְּ

ינּו  ִהְצַטוִּ ִרים.  ַהגֵּ ֶאת  אוֵֹהב  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ה  מָּ  כַּ
ל  ִרים ְולֹא ְלַצֵער אוָֹתם יוֵֹתר ִמכָּ ּתוָֹרה ֶלֱאהֹב ֶאת ַהגֵּ בַּ
ִהְזִהיר  ְמקוֹמוֹת  ל"ו  בְּ ְוָאְמרּו:  ּתוָֹרה,  בַּ ַאֶחֶרת  ִמְצָוה 
פרשת  תורה  שמעוני  )ילקוט  ר   ַהגֵּ אוָֹנַאת  ַעל  תּוב  ַהכָּ

משפטים רמז שמט(.

לּות ַעם ַלּגָ ַהּטַ

ַעם  ֶאת  זֵּר  פִּ הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ שֶׁ ְכִנית  ֵמַהתָּ ֵחֶלק 
יֵּר  ְלִהְתגַּ ִרים  ַלגֵּ ַלֲעזֹר  ֵדי  כְּ ֶזה  ֻלּיוֹת  ַהגָּ ין  בֵּ ָרֵאל  ִישְׂ
ִעם  ּנוְֹלדּו  שֶׁ ים  ֲאָנשִׁ ה  ַהְרבֵּ ֵיׁש  ב(,  פז עמוד  דף  )פסחים 

ים,  ַלַחיִּ ְכִלית  תַּ יֵּׁש  שֶׁ ְורוִֹאים  חוְֹקִרים  ְוֵהם  ֶכל,  שֵׂ
ִרית  בְּ ָכל ַעּמּוד בַּ בְּ ְצרּות שֶׁ ל ַהנַּ ֻטּיוֹת שֶׁ ַהשְּׁ ְורוִֹאים שֶׁ
ִלי סוֹף,  ּקּוָראן ֵיׁש ָטֻעּיוֹת בְּ ה ֵיׁש ָטעּות, ְוַגם בַּ ַהֲחָדשָׁ
ר  בֵּ ה, ְוָהָמן דִּ ר ִעם מֹשֶׁ בֵּ יֵּׁשּו  דִּ ם שֶׁ ר שָׁ ל ְמֻספָּ ְלָמשָׁ
יוֵֹתר  הּוא  יֵניֶהם  בֵּ ַהִהְסטוִֹרי  ְרָחק  ַהמֶּ שֶׁ ְרעֹה,  פַּ ִעם 
ִסיַני  ַהר  בְּ שֶׁ ָלֶזה  ה  בָּ ְוַהסִּ ֻטּיוֹת.  שְׁ ְועוֹד  ָנה,  שָׁ ֵמֶאֶלף 
ר  ֲאשֶׁ כַּ ַהּתוָֹרה  ֶאת  ָרצּו  שֶׁ ָהעוָֹלם  ֵמֻאּמוֹת  ֵחֶלק  ָהיּו 
ָלֶהם  יַע  ִהצִּ הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ
פיסקא  שלום  איש  רבתי  )פסיקתא 

כא י' הדברות פרשה קמייתא(, ֲאָבל 

דוֹׁש  ַהקָּ ְוָלֵכן  ִמעּוט,  ָהיּו  ֵהם 
ְוֵהם  ֶהם  בָּ ְמֻעְנָין  הּוא  רּוְך  בָּ

ִרים.  יְּ ִמְתגַּ

יוֹן  ִנסָּ ֶזה  ר  גֵּ ִלְהיוֹת  ֲהִליְך  ַהתַּ
ַתֲהִליְך  בְּ שֶׁ ה  ִאשָּׁ ֵיׁש  ה,  ָקשֶׁ
י ִלְהיוֹת  ִנים, כִּ ר שָׁ ָבר ֶעשֶׂ ּיּור כְּ גִּ
ָרס  י ַהפְּ ָבר ַקל,  כִּ ְיהּוִדי ֶזה לֹא דָּ
ן ָהעוָֹלם  ּזוִֹכים - ֶזה ִלְהיוֹת בֶּ שֶׁ
ֵאין ֲהָבָנה ַמה זֶּה עוָֹלם  א, שֶׁ ַהבָּ
הּוא  ם ְלגוֹי שֶׁ ל ְיהּוִדי. גַּ א שֶׁ ַהבָּ
א, ֲאָבל הּוא  יק ֵיׁש עוָֹלם ַהבָּ ַצדִּ
ל  שֶׁ א  ַהבָּ עוָֹלם  ת  ְלֻעמַּ ַאְפִסי 

יק. ְיהּוִדי ַצדִּ

ֶנֶסת ית ַהּכְ בֹוד ּבֵ ּכְ

ְלַהְזִהיר  ִריְך  צָּ שֶׁ נוָֹסף  ָבר  דָּ
ית  בֵּ ּוְכבוֹד  מוָֹרא  הּוא  ָעָליו, 
ה.  ִפלָּ תְּ בַּ ּוִבְמֻיָחד  ֶנֶסת,  ַהכְּ
ֶאת  הוִֹציאּו  שֶׁ ַאַחר  לְּ שֶׁ לוְֹמִדים  ָאנּו  ץ  ִמקֵּ ת  ָפָרשַׁ בְּ
ְמלָֹתיו" )בראשית פרק מא  ף שִׂ ח ַוְיַחלֵּ יוֵֹסף ֵמַהּבוֹר "ַוְיַגלַּ
ים ָיֶפה,  שִׁ יר ֶמֶלְך, ִמְתַלבְּ ר הוְֹלִכים ְלַהכִּ ֲאשֶׁ פסוק יד(, כַּ

ִעם  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ֵיֵלְך  לֹא  ָאָדם  ִדים,  ְמֻכבָּ ְלֵהָראוֹת  ֵדי  כְּ
ה  ָגִדים ְמֻלְכָלִכים, ָאז ָלמָּ ּלוֹ ְוִעם בְּ ֶצַבע ַעל ַהיַָּדִים שֶׁ
ֶדת?  ְמֻכבֶּ לֹא  צּוָרה  בְּ ָלבֹא  י  ָחְפשִׁ ים  ישִׁ ַמְרגִּ ה  ִפלָּ ַלתְּ
ה'  ל  שֶׁ ִית  ַלבַּ יִעים  גִּ מַּ שֶׁ כְּ ָיֶפה  ׁש  ְלִהְתַלבֵּ ָצִריְך  ה  מָּ כַּ
ה  ֵאלֶּ ׁש ְמַעט )מגילה דף כט עמוד א(. ֵיׁש כָּ הּוא ִמְקדָּ – שֶׁ
ֶנֶסת,  יִעים ִעם ִמְכָנַסִים ְקָצִרים ְוגּוִפיָּה ְלֵבית ַהכְּ גִּ מַּ שֶׁ
ית ה', ּוִמי ֶזה ה'.  ֵהם לֹא ְמִביִנים ַמה זֶּה בֵּ ֶזה ַמְרֶאה שֶׁ

ה ַהּזוֹ. ָרשָׁ ְרֶאה ֵהם לֹא ָקְראּו ֶאת ַהפָּ נִּ כַּ
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 ארגון "בעזרת השם" מאחל לכל בית ישראל

חג שבועות שמח!!!
מאחלים הרב ירון ראובן

 והרב אפרים כחלון.

הסרט "תיקון הברית" זמין 
לצפייה בתשע  שפות

 Hebrew עברית English אנגלית
 Russian רוסית French צרפתית

 Spanish ספרדית German גרמנית
פורטוגזית Portuguese אינדונזי 

Turkish טורקית Indonesian

www.beezrathashem.org

לצפייה לחץ על הדגל המתאים

https://www.youtube.com/watch?v=XugvMYRQKeA
https://www.youtube.com/watch?v=Ot9qSqkphgs
https://www.youtube.com/watch?v=q9gWUh7016Y&t=496s&utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=bbde9ccb11-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_25_06_25&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-bbde9ccb11-39280297
https://www.youtube.com/watch?v=bEpR-zgehZ0
https://www.youtube.com/watch?v=ks29ZKvxQ5M
http://www.beezrathashem.org
https://www.youtube.com/watch?v=56cQtTTtM1Y&t=547s
https://www.youtube.com/watch?v=GgxWp9-I5F0&t=926s
https://www.youtube.com/watch?v=DR_jD-WRxXQ
https://www.youtube.com/watch?v=hLMCar7Dg40
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אקטואליה תורנית
הרב חיים כחלון שליט"א

מגיד שיעור בישיבת מאור ישראל ומדריך חתנים

כותב הרב  הכהן  מאיר  ישראל 

בשער  חיים"  "חפץ  בספרו 

התבונה: "צריך להיזהר מאוד מללמד חובה על 

כלל ישראל כי החטא גדול מאוד, כמו שמצינו 

"אל  הכתוב   בביאור  ב(  עמוד  פז  )דף  בפסחים 

דור  ואשמת,  יקללך  פן  אדוניו  אל  עבד  תלשן 

יא(, אפילו   - י  ל,  )משלי  יברך"  יקלל, אמו לא  אביו 

אל  תלשן  אל  יברך,  לא  ואמו  יקלל  שאביו  דור 

אדוניו, זה הקדוש ברוך הוא".



"החפץ חיים" מביא ראיה מגדולי עולם שקטרגו 

על כלל ישראל ונענשו: משה רבנו עלו השלום 

ולא  לי  יאמינו  לא  "והן  שאמר:  בגלל  הצטרע 

ד,  )שמות  ה'"  לך  נראה  ויאמרו לא  ישמעו בקולי 

א(. 

אנשים  "תרבות  וגד:  ראובן  לבני  שאמר  ועל 

- נכדו שבואל בן גרשום  יד(  חטאים" )במדבר לב, 

היה משרת עבודה זרה.

אליהו הנביא אמר על בני ישראל: "קנוא קנאתי 

לה' אלוקי ישראל כי עזבו בריתך בני ישראל, את 

מזבחותיך הרסו ואת נביאך הרגו בחרב, ואוותר 

אני לבדי, ויבקשו  את נפשי לקחתה" )מלכים א, 

-  נסתלק מן הנבואה, וצוהו הקדוש ברוך  י(  יט, 

הוא למנות את אלישע תחתיו.



המדרש  בשם  מסביר  חרדים"  "ספר  בעל 

ש'השליש' שנענש בגלל שאמר: "הנה ה'  עושה 

ז, ב(,  ארובות בשמים היהיה דבר הזה" )מלכים ב, 

הזה  הדור  אך  לעשות,  יכול  ה'  "ודאי  אמר:  כך 

ארובות  לו  שיעשה  וראוי  וחטאים,  רשעים  הם 

"וארובות  המבול:  בדור  שנאמר  כמו  בשמים, 

השמים נפתחו" )בראשית ז. יא( ואיך אפשר שלדור 

רע כזה יהיה נס גדול כזה? השיבו אלישע הנביא 

רואה  "הנך  ישראל"  על  קטגוריה  שלמד  שלפי 

בעינך ומשם לא תאכל " )מלכים שם(.



ישעיה הנביא אמר בעת שראה את כבוד ה': "אוי 

לי כי נדמתי כי איש טמא שפתים אנוכי, ובתוך 

ה'  המלך  את  כי  יושב,  אני  שפתים  טמא  עם 

צבאות ראו עיני" )ישעיהו ו, ה(, וכוונתו היתה שהוא 

לא ראוי לראות פני שכינה מחמת הדור הטמא 

שהוא נמצא בו - נענש על ידי אחד מן השרפים 

ונגע בשפתיו ואמר  שלקח גחלת מעל המזבח 

לו: "הנה נגע זה על שפתיך וסר עוניך וחטאתך 

הרג  נכדו  שמנשה  היה  וסופו  ז(.  ו,  )שם  תכופר" 

הוא  אחריו  שכשרדף  משונה,  במיתה  אותו 

התחבא בתוך עץ, והביאו מסור ונסרו את העץ 

וכשהגיע המסור אל פיו מת.

כתוב:  ב(  עמוד  כא  דף  נח  )פרשת  הקדוש  בזוהר 

]מתורגם ללשון הקודש[ "אמר רבי עקיבא: אף 

ויאמר  העולם,  מכל  גדול  צדיק  שיהיה  גב  על 

רע לפני הקדוש ברוך הוא ]שיתלונן על מעשי 

עונשו  ישראל,  על  הרע  לשון  שידבר  או  ה'[, 

כאליהו  שלם  צדיק  נמצא  ולא  מכולם.  גדול 

בכל הדור, ומפני שאמר לשון הרע על ישראל, 

וראה מה  בוא  לפניו.  באותה שעה חטא הרבה 

רצפים"  עוגת  מראשותיו  והנה  "ויבט  בו:  כתוב 

)מלכים א יט, ו(. מהו "רצפים"? אמר הקדוש ברוך 

הוא: זה ראוי להאכיל למי שדיבר לשון הרע על 

 והעונש של מי שמקטרג על כלל ישראל
לדון לכף זכות
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בני, רש"י מפרש "רצפים"- פחמים.

אמר רבי יצחק: לא זז אליהו משם עד שנשבע 

של  זכותן  להורות  הוא  ברוך  הקדוש  לפני 

ישראל תמיד. 

שמגיע  הברית",  "מלאך  גם  הוא  הנביא  אליהו 

כולו  ישראל  שעם  ורואה  מילה   - ברית  לכל 

שומר את מצות ברית המילה.

מכל זה נוכל לראות את גודל הזהירות שצריך 

כל אדם להיזהר, שלא יקטרג על כלל ישראל. 

רחמים  לעורר  תמיד  עצמו  ירגיל  ואדרבה, 

אותם  ולשבח  ישראל,  עם  של  זכותן  ולהזכיר 

בארץ"  אחד  גוי  ישראל  כעמך  "מי  באומרו: 

לפני  חביב  יהיה  זה  ועבור  כג(,  ז,  ב,  )שמואל 

הקדוש ברוך הוא )חפץ חיים עמודים פא - פג(.

לכבוד חג השבועות הבא עלינו לטובה נביא לפניכם ליקוט מדברי 
הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה )פרק ג( שליקט הרב חיים כחלון שליט"א 

המתאים לחג שבועות. 

"בשלשה  כותב:  תורה  תלמוד  בהלכות  הרמב"ם 
כהונה,  וכתר  תורה,  כתר  ישראל:  נבחרו  כתרים 
שנאמר:  אהרון  בו  זכה  כהונה  כתר  מלכות.  וכתר 
עולם"  כהונת  ברית  אחריו  ולזרעו  לו  "והיתה 
שנאמר:  דוד,  בו  זכה  מלכות  כתר  יד(.  כה,  )במדבר 

)תהילים  נגדי"  כשמש  וכסאו  יהיה  לעולם  "זרעו 
מונח  הוא  הרי  תורה  כתר  לז(.  פט, 

שנאמר  ישראל,  לכל  ומוכן  ועומד 
מורשה  משה  לנו  ציווה  "תורה 
מי  כל  ד(  לג,  )דברים  יעקב"  קהילת 
תאמר  שמא  ויטול.  יבוא  שירצה 
מכתר  גדולים  הכתרים  שאותם 
מלכים  "בי  אומר:  הוא  הרי  תורה, 
שרים  בי  צדק  יחוקקו  ורוזנים  ימלוכו 

גדול  תורה  שכתר  למדת  הא  טז(.  ח,  )משלי  ישורו" 
משניהם.

גדול  לכהן  קודם  ממזר תלמיד חכם,  אמרו חכמים 
עם הארץ, שנאמר "יקרה היא מפנינים" )משלי ג, טו( 

- מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים.

אין לך מצווה בכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד 
כל  כנגד  שקול  תורה  תלמוד  אלא  תורה,  תלמוד 

המצוות כולן, שהתלמוד מביא לידי מעשה. לפיכך 
התלמוד קודם למעשה בכל מקום.

תורה, אם אפשר  ותלמוד  מצווה  לפניו עשית  היה 
למצווה להעשות על ידי אחרים, לא יפסיק תלמודו.

תלמוד  על  אלא  נידון  אינו  האדם  של  דינו  תחילת 
לפיכך  מעשיו.  שאר  על  כך  ואחר  תורה, 
אמרו חכמים: לעולם יעסוק אדם בתורה בין 
לשמה ובין שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה 

בא לשמה.

מי שנשאו לבו לקיים מצווה זו כראוי, ולהיות 
מוכתר בכתר תורה, לא יסיח דעתו לדברים 
אחרים, ולא ישים על לבו שיקנה תורה עם 
תורה:  של  דרכה  היא  כך  כאחד.  והכבוד  העושר 
פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ 
תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל. ולא עליך 
הדבר לגמור, ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה. ואם 

הרבית תורה הרבית שכר, והשכר לפי הצער.

תאמר  ולא  ארעי  ומלאכתך  קבע  תורתך  עשה   
אמרו  לפיכך  תפנה.  לא  שמא  אשנה  לכשאפנה 

הרב חיים כחלון
•המשך•
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הרב חיים כחלון
•המשך•

וצוו  מחכים.  בסחורה  המרבה  כל  לא  חכמים 
חכמים הוי ממעט  בעסק ועסוק בתורה.

אין דברי תורה מתקימין במי שמרפה עצמו עליהן, 
אכילה  מתוך  עידון  מתוך  שלומדים  באלו  ולא 
ושתיה, אלא במי שממית עצמו עליהן, ומצער גופו 
תמיד, ולא יתן שינה לעניו ולעפעפיו תנומה. אמרו 
חכמים דרך רמז: "אדם כי ימות באהל" )במדבר יט, 
את  שממית  במי  אלא  מתקיימת  התורה  אין  יד(, 

עצמו באוהלי החכמים. 

המדרש,  בבית  בתורתו  היגע  שכל  כרותה  ברית 
לא במהרה הוא משכח, וכל המשמיע קולו בשעת 

הקורא  אבל  בידו,  מתקיים  תלמודו  תלמודו, 
בלחש במהרה שוכח.

אין  ובלילה,  ביום  ללמד  שמצווה  פי  על  אף 
אדם לומד רוב חכמתו אלא בלילה. לפיכך מי 
שרצה לזכות בכתר תורה, יזהר בכל לילותיו 

ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה ואכילה 
אלא  בהן,  וכיוצא  ושיחה  ושתיה 
אמרו  חוכמה.  ודברי  תורה  בתלמוד 
אלא  תורה  של  רינה  אין  חכמים: 
רוני בלילה"  "קומי  בלילה, שנאמר: 
בתורה  העוסק  וכל  יט(.  ב,  )איוב 

בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום  
שירו  ובלילה  חסדו  ה'  יצווה  "יומם  שנאמר: 

עמי תפילה לאל חיי" )תהילים מב, ט(.

כל בית שאין נשמעים בו דברי תורה בלילה אש 
אוכלתו, שנאמר: "כל חושך טמון לצפוניו תאכלהו 

אש לא נופח" )איוב כ, כו(. 

"כי דבר ה' בזה" )במדבר טו, לא( - זה שלא השגיח 
על דברי תורה כל עיקר. וכן כל שאפשר לו לעסוק 
בתורה ואינו עוסק או שקרא ופירש להבלי העולם 
והניח תלמודו והזניחו, הרי זה בכלל בוזה דבר ה'.

אמרו חכמים כל המבטל את התורה מעושר, סופו 
לבטלה מעוני. וכל המקיים את התורה מעוני סופו 
לקיימה מעושר. וענין זה מפורש הוא בתורה, הרי 
הוא אומר :"תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך 
בשמחה וטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך" 

להטיבך  ענותך  "למען  ואומר:  מח(.  כח,  )דברים 

באחריתך" )דברים ח, טז(. 

]רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק שלישי הלכות: 
א – ו, י, יב, יג[. ה' יזכה אותנו לכתרה של תורה. 

אמן. 



שאף  פשוט  ונראה  כתב:  אפרים  רבבות  בשו"ת 
על פי שהנשים חיבות בסעודת פורים שאף הן היו 
באותו נס, מכל מקום אין הנשים צריכות לשתותי 
יין, כי אם מעט, שגנאי הוא לאשה לשתות יין רב, 

כמו שאמרו בכתובות )דף סה ע"א(.



מסכת  על  בפרשו  המהרש"א 
שהגמרא  שמה  כתב:  מגילה 
כתבה "שחטיה", לאו דווקא אלא 
עד  מדאי,  יותר  לשתות  שכפאו 
התפלל  ואז  למות.  ונטה  שחלה 

עליו שלא ימות חס ושלום.

על  כתב  יעב"ץ  הגאון 
זירא:  ורבי  רבה  של  המעשה 
ממש,  שחטיה  דווקא  דלאו  לי  נראה 
זאת  עשה  מאוד,  שמחים  שהיו  לפי  העניין  אלא 
עינים,  באחיזת  ושחטו  האורחים,  את  להעציב 
ל  )דף  ברכות  במסכת  מספרת  שהגמרא  כמו 
ראה  לבנו,  חתונה  עשה  רבינא  ע"א(,  לא   - ע"ב  

טובא"  "קבדחי  מדאי  יותר  שמחים  שהחכמים 
זכוכית  של  כוס  לקח  )רש"י(,  עול  כפריקת  ונראה 
לבנה ששווה ארבע מאות זוז ושבר אותה לפניהם 
זירא באחיזת עיניים,  ונעצבו. וכששחט רבה לרב 
ונפלה  באמת,  ששחטו  הרואים  סבורים  היו 
זירא  ורבי  לב.  כל שמחי  והתעצבו  חרדה  עליהם 
לבו  שמת  וכמעט  ונתעלף  מהם  נתפעל  עצמו 
בקרבו, כעין ויפג לבו, ולכן רבה היה צריך לבקש 
על רבי זירא רחמים שישוב לבריאתו, אבל בוודאי 
שרבה לא שפך דם. )ועיין בשו"ת אך טוב לישראל חלק 

א סימן ה(. 



הייתי שם...

הרב משה שמואל שליט"א
שמואל  משה  הרב  החשוב  הבחור 
שיחיה גיסו של הרב אפרים כחלון 
מירון,  באסון  שם  היה   – שליט"א 
האסון  עם  אותנו  שישתף  ביקשנו 
הנורא, ואת נס ההצלה הפרטי שלו. 

עת ספוד ועת רקוד
אומר:  השלום  עליו  המלך  שלמה 
לטעת  עת  למות  ועת  ללדת  "עת 
ועת  להרוג  עת  נטוע:  לעקור  ועת 
עת  לבנות:  ועת  לפרוץ  עת  לרפוא 
ועת  ועת לשחוק עת ספוד  לבכות 

רקוד" )קהלת פרק ג פסוקים ב – ד(.

בכל  מדוע  שואל:  מוילנא  הגאון 
כתב  המלך  שלמה  שהביא  דוגמא 
באות ל' עת ל'לדת, עת להרוג, עת 
ל'בכות, רק בעת ספוד השמיט את 

האות ל'?

בתוך  הגאון: שפעמים שיש  ומבאר 
השמחה אבל והעת ספוד עם העת 

רקוד מתחברים יחד! 

- ממה  לזה  יותר  ברורה  דוגמא  אין 
השמחה  כדי  תוך  במירון.  שהיה 

נהפך לאבל מחולנו. 

אני היתי שם
7 שנים ברציפות זכיתי ללכת למירון 
בל"ג בעומר, הפעם ההרגשה היתה 

שונה. 

הלכנו ארבעה חברים למירון שרנו 
ורקדנו בהדלקה של חסידות בויאן, 
כך  כל  היה  הכל  בציון,  התפללנו 

מרומם.

לתחתית  ירדנו  שעות  כמה  לאחר 
היתה   – קצת  ואכלנו  למדנו  ההר, 
לחזור  ואפשר  שמיצינו  תחושה 

לירושלים.

אך הסקרנות ללכת להדלקה נוספת 
גברה וכך עשינו.

התחברנו   – האסון  במדרגות  עלינו 
הגדולה,  לרחבה  ומשם  לגשר 
אחד  רגע  נוראה,  היתה  הצפיפות 
לא עמדנו ביציבות, מידי פעם הינו 
לנשום  כדי  גבוה  לקפוץ  צריכים 

נשימה ראויה. 

פה  החברים  כל  אמרנו  דקה  לאחר 
אחד שחיבים לצאת משם.

אמרתי להם: "אם כבר הגענו נשאר 
להדלקה ולאחר מכן נצא".

הגיעה זמן ההדלקה

שר  האלפים  קהל  ההדלקה  קודם 
"אני  שירת  את  וברגש  בדבקות 
בביאת  שלימה  באמונה  מאמין 
השואה  שקדשי  בלחן   – המשיח" 
נשמתם  צאת  קודם  הלחינו 

במשרפות אושוויץ. 

'מתולדות  האדמו"ר  השיר  לאחר 
עול  קבלת  עשה  שליט"א  אהרן' 
והתחיל  מרגשת,  שמים  מלכות 

בהדלקה. 

היה  הלחץ  הריקודים  כשהתחילו 
בלתי נסבל. התחלנו לצאת מהדרך 
מטר   10 מרחק  שהגענו.  הקצרה 

ממדרגות האסון. 

אנו מתקדמים לאט לאט...

לחברים,  ואמרתי  לרגע  חשבתי 
הרחוקה  היציאה  דרך  נצא  אולי 
קצת.  עוד  לרקוד  נוכל  ככה  יותר, 
כולנו  החלטנו  קצר  ויכוח  לאחר 

לצאת מהיציאה הרחוקה.

לא  היו  הזו  וההחלטה  המחשבה 
הגיוניות בכלל –  זה נטו לסבול לחץ 
של 20,000 איש וקשיי נשימה. מה 
שכולם  מהיכן  הזרם  נגד  שזה  גם 

יוצאים. 

"שיחו בכל נפלאותיו"
כשהגענו ליציאה השנייה הרחוקה 
בחישוב  הנס,  גודל  התברר   – יותר 
הולכים  היינו  שאם  הבנו  קל 
גם  כעת  היינו  הקצרה  מהיציאה 
הנוראה  האנשים  במפולת  אנחנו 

ומי יודע אם היינו נשארים בחיים

ברוך פודה ומציל.

הרוגי   45  – ה  שכל  לחשוב  מבהיל 
שרו  לכן  קודם  מספר  רגעים  מרון, 
מאמין"  "אני  שירת  את  בדבקות 
שמים,  מלכות  עול  עליהם  וקיבלו 

ויצאה נשמתם בקדושה וטהרה. 

"מזמור לתודה"
ששם  לקב"ה,  נודה  זו,  בהזדמנות 
רגלנו.  למוט  נתן  ולא  בחיים  נפשנו 
כמה  עד  הגדול  הלקח  את  ונלמד 
צריך להודות לקב"ה על כל נשימה 
חסר  היה  זה  'רק'  שכן   – ונשימה 
לאותם הנספים. ועלינו לדעת שכל 
נשימה ונשימה היא נס מעל הטבע.

לאכסניה  להודות  רצוני  כן  כמו 
השם"  "בעזרת  ארגון  תורה  של 
שליט"א  ראובן  ירון  הרב  בראשות 
שליט"א  כחלון  אפרים  הרב  וגיסי 
הזו  לי את הבמה המכובדת  שנתנו 
הנס.  גודל  ואת  הדברים  את  לספר 
יהי רצון שיזכו להמשיך לזכות את 

עם ישראל.

אסון מירון
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I was there
Rabbi Moshe Shmuel Shlit"a

The important young man, Rabbi 
Moshe Shmuel, may HaShem grant 
him life, the brother-in-law of Rabbi 
Efraim Kachlon Shlit"a - was there 
in the Meron disaster. We asked him 
to share his experience with us, and 
tell us about his private miracle of 
salvation.

A time of mourning and a 
 time to dance
King Solomon, peace be upon him, 
says: "A time to give birth and a time 
to die, a time to plant and a time to 
uproot: a time to kill and a time to 
cure, a time to break out and a time 
to build, a tome to wail and a time to 
laugh, a time of mourning and a time 
to dance" (Kohelet, 3:2-4)

The Genius of Vilna asks: Why in 
every example given by King Solomon 
did he write the word "to": a time to 
give birth, a time to kill, a time to cry, 
only at the time of mourning, it seems 
that it is combined with the following 
verb- to dance? 
And  the Genius explains: that 
sometimes there is mourning 
withing the joyous times, and 'time of 
mourning' is combined with 'time to 
dance'!
There is no clearer example of this 
- than there was in Meron. While 
rejoicing, our dancing became 
mourning.

 I was there
For 7 years in a row I have had the 
privilege of going to Meron on Lag 
B'Omer, this time the feeling was 
different.
Four friend, including me, went to 
Meron, we sang and danced with the 
lighting of the Boyan Chassidus, we 
prayed at the tomb, everything was 
so spiritually uplifting..

After a few hours we went down to 
the bottom of the mountain, studied 
and ate a little - there was a feeling 
that we made the most of it, and we 
could return to Jerusalem.
But the curiosity to go for another 
lighting increased so we did stay.
We went up the stairs of the disaster - 
we connected to the bridge and from 
there to the big plaza, the density was 
terrible, for a moment we could not 
stand stably, every now and then we 
had to jump higher breathe properly. 
After a minute we said, all four of us 
unanimously that we must get out of 
there.
I told them: "If we have already 
arrived, let's stay for lighting and then 
we would leave".
The lighting time has come
Before the lighting, the thousands of 
people in the crowd sang with devotion 
and emotion the song "I believe in 
complete faith in the coming of the 
Messiah" - a melody that the holy 
people murdered in the Holocaust 
composed, before leaving their souls 
in the crematoria of Auschwitz.
After the song, the Admor of 'Toldot 
Aharon' shlit"a recited the "Hear, 
O, Israel" emotionally and started 
lighting.
When the dancing started the 
pressure was unbearable. We started 
to get out of the short way we came. 
Distance of 10 meters from the stairs 
of the disaster
We were moving forward slowly… 
I thought for a moment and told my 
friends, maybe we should go through 
the farther exit, that way, we can 
dance a little more. After a short 
argument we all decided to leave 
through the farther exit.

Retrospectively, the thought and 
the decision we made, did not make 
sense at all – it would only cause us to 
suffer the pressure of 20,000 people 
around us, and breathing difficulties. 
Furthermore, its against the flow.

 "Talk about all His wonders"
When we reached the second farther 
exit - the magnitude of the miracle 
became clear, in an easy calculation 
we realized that if we had gone from 
the short exit we would now also be 
in the terrible avalanche of people 
and who knows if we would have 
survived.
"Blessed is He who redeems and 
saves".
It is frightening to think that all the 
45 martyrs of Meron, a few moments 
earlier, had faithfully sung the song 
"I believe" and recited  the "Hear O, 
Israel" (accepted the yoke of the kingdom of 

heaven), and their souls came out in 
holiness and purity.

 "A Psalm of Thanksgiving"
On this occasion, we will thank G-d, 
for saving our life and for not letting 
our feet get trapped. And we will 
learn the great lesson of how much 
we should thank G-d for each and 
every breath -for that was the 'only' 
thing that was lacking for those who 
perished. We must know that every 
breath we take, is a miracle above 
nature.
I would also like to thank the Torah 
platform, the "BeEzrat HaShem" 
organization led by Rabbi Yaron 
Reuven Shlit"a and my brother-in-law 
Rabbi Efraim Kachlon Shlit"a who 
gave me this honorable stage to tell 
the things and the magnitude of the 
miracle. May they merit to continue 
their efforts for the benefit of the 
nation of Israel.

Meron disaster
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סיפור 
יהודי

שמחת חתן

10

הוא יצא מביתו אל הלא נודע, גלות מכפרת 
עון )ברכות דף נו ע"א( הוא מלמל לעצמו. 

'הגאון   - מוילנא  אליהו  רבי  הגאון  זה  היה 
מוילנא' שיצא לגלות כדרכם של צדיקים.

המפורסמים  הצדיקים  גם  ההוא  בעידן 
את  שהכירו  האנשים  מעטים  ביותר, 
קלסתר פניהם. עובדה זו סייעה בעד אותם 

שלא  לגלות,  שיצאו  הצדיקים 
שכן  אותם.  ויכבדו  אותם  יכירו 

ואם  ביזיונות,  הגלות  תכלית 
חלילה יתכבדו – הפסידו את 

התכלית הרצויה. 

למנות  "זכו"  פעם  לא 
גידופים  של  יתירות 
מנת  שהיו  ומכות 

והם  חלקם, 
ו  ח מ ש

בחלקם. 

של  חלקו  גם 
לא  מוילנא,  הגאון 

ויסורים  גידופים  ת היו נגרע,  נ מ
חלקו, הן על דעת זה ובשביל זה יצא לגלות.

באחת ממסעותיו הגיע לכפר נידח, קולות 
עניים  קבוצת  באוזניו.  עלו  ושמחה  ניגון 
הצטרף  הוא  פניו,  על  חלפה  מקומיים 
אליהם "הם כבר ימצאו אוכל, שממנו אוכל 

גם אני" – הרהר. 

העניים מיהרו אל מקום השמחה. "לא בכל 
יום, עשיר הכפר מחתן את ביתו, הסעודה 
דיברו   – עניים"  שולחן  גם  ויש  המלך  כיד 

ביניהם.

הגביר  פניהם  את  קיבל  האולם  בפתח 
תיכף  הסעודה  ושבו  ידים  "טלו  משה  רבי 
מוגשת". יותר מזה כבר לא היו צריכים, שכן 
הקיבה מזמן מחתה על ההזנחה שהזניחו 
לקבל  הולכת  סוף  וסוף  רב,  זמן  זה  אותה 

את חלקה.

גם הגאון היסב עמהם, הוא הסתפק בדברים 
שלא היה בהם שום חשש כשרות, שכן גם 
בהיותו בגלות שמר על כל חומרותיו 

ודקדוקיו.

החתונה החלה ועמה גם המנות 
מכלים  בכלים  היוקרתיות 
שבעו  לא  העניים  שונים. 
הפאר  כלי  על  מלהביט 
ושפע המאכלים. "כנראה 
 – עדן"  גן  נראה  שככה 

מלמל אחד מהם.

צעקה  פרצה  לפתע 
"הגביע  האולם:  מפאתי 

המיוחד של הגביר נעלם". 

החיפושים הקדחתניים עלו בתוהו. 

שמשו של הגביר הסיק מיד: "כנראה משהו 
מהאורחים חמד לו את הגביע".

"בודאי אלו העניים" – הרהר. 

צדו  לפתע  העניים,  שולחן  אל  מיהר  הוא 
המקום,  מתושבי  שאינו  מוזר  עני  עיניו 
החשד נפל מיד עליו. הוא ניגש וספק שאל 
המיוחד?!",  הגביע  את  "גנבת  קבע:  ספק 
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סיפור יהודי 
המשך• •

הגאון שחשש שאם יענה שלא הוא גנב יפול החשש על משהו אחר שיצערוהו, שתק 
ולא הגיב. השתיקה המוזרה הגבירה את חשדו של השמש הכפרי, שלא חשש למאמר 
חז"ל: החושד בכשרים לוקה בגופו )שבת דף צז ע"א(, והחל לצעוק: "גנב, כפוי טובה, תחזיר 

מיד את הגביע!!!".

והגאון בשתיקתו המחשידה... 

כשראה השמש שצעקות לא עזרו, הוא עבר לפסים מעשיים הוא החליט לחנך את העני 
ו המוזר הז למען ישמעו ויראו. הפשיל את שרווליו והחל להכות בכל  ח ו כ

מכל הבא ליד, אגרופים סטירות ושאר ירקות. 

לא היה מי שיבא לטובת העני המוזר, והלא מוכר. 

ושוב, שתיקה מוזרה ומחשידה מצידו של הגאון.

הרים  הוא  מעניין.  יותר  עונש  על  החליט  השמש,  כך  כשראה 
גרם  בתחילת  האולם,  בפתח  כסא  על  אותו  והניח  הגאון,  את 

המדרגות, וכך לפני כל המוזמנים והחתן והכלה, בעט בכסא 
והעיף את הגאון עם הכסא אל סוף המדרגות. צחוק עז פרץ 

מפיהם של הנוכחים. 

הגאון הזדרז לקום ולעלות במהירות במדרגות, והסתכל 
על החתן, כשראה שגם החתן מחייך נחה דעתו ואמר 

"ברוך השם זכינו לשמח חתן". 

 

רבי אליהו בן שלמה זלמן )ט"ו בניסן ה'ת"פ, 23 באפריל 1720 – י"ט בתשרי ה'תקנ"ח, 9 באוקטובר 1797(, 
ָר"א  שנודע בכינויים: הגאון מווילנה, הגאון החסיד ובקיצור – "הגאון", או בראשי תיבות: ַהגְּ
בתקופת  החריג  במעמדו  שבלט  אשכולות,  ואיש  מקובל  פוסק,  היה  אליהו(,  רבנו  )הגאון 

פוסק  ובקבלה,  בתלמוד  במקרא,  גדול  היה  הגר"א  עליונה.  רבנית  כסמכות  האחרונים 
מקורי ומרכזי, ובקיא במדעים. אגדות רבות נכרכו בשמו. הוא היה ידוע בהתמדתו הבלתי 

רגילה.

ואולי אף  וברלין  ולגרמניה, עבר בליסא  יצא הגר"א ל"גלות" לפולין  בגיל צעיר, כבן 20, 
באמסטרדם. הוא שב לווילנה בשנת ה'תק"ה, 1745. 

דרכו של הגר"א היתה דרך של אחד בדורות, לא רק בגאונותו אלא גם בעבודת השם שלו 
ובמיוחד בה. סיפור זה ממחיש לנו כמה העריך הגר"א אפילו את מצות שמחת חתן )עיין 

כתובות דף טז ע"ב ובמפרשים שם(, שגם יסורים ובזיונות שווים כדי לזכות במצוה זו.
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בכל שבוע יצא אברך תלמיד חכם 
להתפלל בקבר רחל אמנו על 
 Each week we will have anהתומכים בארגון ״בעזרת השם״.

Avrech Talmid Chacham go to 
the grave of Rachel Imenu to 
pray for those who donate to 

BeEzrat HaShem Inc.

CMYK / .ai

קבר רחלקבר רחל

 www.BeEzratHaShem.org ניתן לתרום 180$ באתר
ולשלוח שמות במייל או בדף הפייסבוק של הארגון

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

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


הרבנית שולמית כחלון
הזוהר שבטוהר
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בזכות המטפלת 
שלום רב לכם נשים יקרות!

מה שלומכם? אנחנו שוב יחד בפינה שלנו, בסיפור 
חם מהשטח. והריהו לפניכם:

שהקפידה  מסורתית  אשה  פ'  גברת 
לשמור טהרת משפחה, לעבודתה 

היתה מטפלת בקשישות. 

גברת  היגיעה  אחד  יום 
עבודתה  במסגרת  פ' 
ר',  גברת  של  לביתה 
אשה מבוגרת שנזקקה 

לעזרה.

משפחתה  חיי  על  פ',  גב'  שלה  למטפלת  מספרת  ר'  גברת 
נאנחת ואומרת: "את רואה אני כבר זקנה, יש לי שתי בנות 
גדולות שעדיין לא נשואות, אני רוצה לשמוח בהם בטרם לכתי 
מן העולם, את יודעת אולי על איזו סגולה או משהו שאפשר 

לעשות? 

גברת פ' שאלה: האם בצעירותך נהגת לטבול במקווה כל חדש? 

לא, ענתה גברת ר'. 

אולי תעשי טבילת תיקון? הציעה המטפלת.  

גברת ר' הסכימה. והכינה את עצמה לטבילה הראשונה בחייה 
ועשתה טבילת תיקון. 

באותה שנה הבת הגדולה נשאה בשעה טובה. 

בהמשך שאלה גברת ר' את המטפלת שלה: "מה עם הילדה 
הצעירה יותר? אני יטבול עוד פעם בשבילה?" 

"את כבר עשית את שלך" - אמרה לה גברת פ', "עכשיו תור 
האחות הגדולה שנשאה לעשות בשביל אחותה הצעירה. שהיא 

תקבל עליה טהרת משפחה".

האחות הגדולה הסכימה. 

לא עבר זמן רב וגם האחות הצעירה נשאה. 

בשעה טובה עוד בית יהודי נבנה בישראל.

אשריכן בנות ישראל!

באהבה גדולה

שולמית כחלון 0504623996 

מדריכת טהרה מוסמכת

סיפורים אמיתיים מהחיים 

הרבנית שרה כחלון
מחשבה תורנית נשית

ילדי הדבש
ערב חג מתן תורה, הבית מלא וגדוש במאכלי חלב ודבש רבים 
שהתורה נמשלה בהם )מסכת חגיגה דף יג עמוד א(, אנו מתכוונות 
להעלות את ההערכה לתורה ]ואולי גם את הקלוריות[ אצל בני 

הבית. 

ופינו ממלמל ולוחש תפילה: "שיזכו ל"דבש וחלב תחת לשונך" 
)שיר השירים ד, יא( – לא רק במובן הגשמי אלא גם במובן הרוחני".

במדרש )זוטא - שיר השירים בובר פרשה ד סימן יא( מובא: "דבש וחלב 
תחת לשונך" - זה יעקב שברך את השבטים. 

מה ההסבר בזה?

כיצד שייך החלב והדבש לברכת יעקב לבניו?

נתבונן נא ונראה את תהליך יצור הדבש: כדי לייצר קילו דבש 
הדבורים "מבקרות" כ- 40 מיליון פרחים. לשם כך הן עשויות 
לעוף מרחק של כ - 88 אלף קילומטרים, במהירות של כ- 24 

קמ"ש.

 ומה ההספק של 'גברת' דבורה? 

תקופת  כל  במשך  ימים.   42  -  45 כ-  חיה  ממוצעת  דבורה 
עשרה   - שתיים  חלקי  אחד  הכל  בסך  תייצר  היא  חייה 

)1/12( כפיות דבש.

הטרחה גדולה וההספק קטן.

מנגד, לזכות בעשרות ליטר חלב, הדרך קלה יותר, הפרה לועסת 
את כל סוגי העשבים העלים התבן והקש, קצת מים, והרי לך 

'מכונה' מיוחדת ליצור חלב.

כל מי שזכתה לגדל ילדים במיוחד אם היא זכתה להרבה ילדים 
- יודעת שכשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות )ירושלמי 
ברכות פרק ט הלכה א(, כל ילד עם הכישרונות שלו, עם ההתפרצויות 

שלו, עם הקליטה שלו, ועם המידות שלו. יש 'ילדי החלב' – הם 
לא צריכים הרבה השקעה, פה ושם קצת יחס, והם מביאים 

תוצאות טובות, 100% במבחנים זה טבעי אצלם.

וכנגדם יש את 'ילדי הדבש' – הטרחה גדולה, והתוצאות לא 
ליטופים  חיבוקים  מחמאות  ספור  אין  צריכים  הם  משהו. 
עלינו  ונחת.  דבש  קצת  מהם  ליצר  כדי  והפתעות  ביקורים 
כהורים לתת את תשומת הלב החשובה הזו גם לילדי הדבש 
]ולא רק לילדים, יש גם בעלים דובשניים או חלביים[. ולזכור 
ש"דבש וחלב תחת לשונך" – הכח של הלשון של המחמאות 

והעידוד יכול להפריח אותם ולהפוך אותם לסיפור הצלחה. 

ואפשר שזהו ההסבר במדרש  "דבש וחלב תחת לשונך" - זה 
יעקב שברך את השבטים. יעקב אבינו – הסבא של כולנו - הכיר 
את הילדים שלו עם כל חולשותיהם, שיש כאלו שצריכים יותר 
השקעה כמו הדבש ויש כאלה שפחות, והוא ברך אותם ונתן 

להם את היחס איש איש כפי תכונותיו וטבעיו. 
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מפעילות 
הארגון

BeEzrat HaShem activities 
around the world

 Shavuot Feeding Poor Jews For
Meron Neshamot

 Find Out More Info & Donate! 

Feed 4,500 for the merit of the 45 
Kedoshim of Meron

https://www.flipcause.com/secure/cause_pdetails/MTE1MDMy?utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=b5b276b137-EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_11_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-b5b276b137-39280297


615

Have You Seen BH Inc.'s 
Blockbusters? 

Baruch HaShem we've had the merit to release not one, but two full-length kiruv 
movies that have reached MILLIONS and have helped countless do get Inspired 

to do TeShuva. You won't want to miss these inspiring films, you will never be the 
same!

https://www.youtube.com/watch?v=DJDAAva3CUE&t=3099s
https://www.youtube.com/watch?v=Ot9qSqkphgs


616

Buy Now!

https://www.beezrathashem.org/product-page/tallit-tefillin-bags-set?utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=ead23edf1d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_19_06_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-ead23edf1d-39280297
https://www.beezrathashem.org/product-page/tallit-tefillin-bags-set?utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=ead23edf1d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_19_06_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-ead23edf1d-39280297
https://www.beezrathashem.org/shop-and-donations?utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=2c214e950e-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_27_02_12&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-2c214e950e-39280297


617

Buy Now!

https://www.beezrathashem.org/shop-and-donations?utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=ead23edf1d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_19_06_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-ead23edf1d-32720357
https://www.beezrathashem.org/product-page/xl-mehudar-mezuzah?utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=ead23edf1d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_19_06_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-ead23edf1d-39280297


618

New Shomrei 
Shabbat Mission 

5781/2021

(English subtitles) 

CHOOSE YOUR 
MEDICINE 

(A BeEzat HaShem 
Film) 

 Check Out The
 Latest BH Film! 

Check Out The
  Latest BH Film! 

HaShem Is 
Close To Every 

Jew 

(Yes, Really!)

https://www.youtube.com/watch?v=FX6f2veXUag
https://www.youtube.com/watch?v=mJ-e6qE5Yz8
https://www.youtube.com/watch?v=cvVYB9iYqI8
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השם לקח את 
המיליונים שלו חזרה

הסרט שעשה מהפך

הרב ירון ראובן בסיפור חיים מרתק ומחזק

מתורגם 

לעברית 

 לצפייה היכנסו לערוץ היוטיוב של הרב
ירון ראובן.

יותר מ2.000.000 צפיות תוך שנה

Check Out The
  Latest BH Film! 



www.BeEzratHaShem.org
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New Additions To The
 BH Store!

https://www.beezrathashem.org/getapp
https://he.beezrathashem.org/shop-and-donations

