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פגיעה במלך תאילנד

בתאריך ה - 23.11.11 למנינם, התפרסם פסקו של בית 
שפגע   SMS על  בכלא  שנה   20 התאילנדי:  המשפט 

במלך.

משפחת המלוכה נחשבת לנושא רגיש במיוחד, ואמפון 
שהורשע  לאחר  כבד  מחיר  שילם  ה-61  בן  תגנופקל 

בשליחת מסרונים שהעליבו את בית המלוכה.

בתאילנד.  רגיש  לנושא  נחשבת  המלוכה  משפחת 
המלך פומיפון אדוניאדט הוא המלך המדובר )מת ב – 
13 באוקטובר 2016( עלה על כס המלוכה משנת 1947 
ונחשב למונרך )שלטון יחיד( הותיק ביותר בעולם. בני 
עמו מחשיבים אותו לחצי אל. ולכן מחמירים בענישה 

כלפיו. 

ואמפון יצא בזול, שכן ארבע שנים אחר כך ב - 09.08.15  
התפרסם פסק בית המשפט של המדינה האסייתית, 
שפרסם  פוסטים  שישה  על  סריבונפנג,  לפונגסאק 

ברשת החברתית, 30 שנה בכלא.

ארגון זכויות מקומי בשם iLaw מספר: שלמעלה מ - 
56 מקרים דומים, הסתיימו בצורה כזו.

הבינו  מונרכי  שלטון  ללא  גם  העולם,  מדינות  חוקי 
ציבור, שכן הוא  עובד  לכל  שצריך לתת משנה תוקף 
חלק משלטון החוק, כך שבישראל למשל, נחקק חוק 
 288 בסעיף  מופיעה  העבירה  ציבור",  עובד  "העלבת 
לחוק העונשין, שזה לשונו: "המעליב בתנועות, במלים 
או במעשים, עובד הציבור, או דיין או פקיד של בית דין 

התחנפות לרשעים 

גדול  עניין  שיש  רואים  אנחנו  המודרני  בעולם 
מסופר,  בגמרא  גם  ובאמת  עשירים,  בכיבוד 
שרבי יהודה הנשיא היה מכבד עשירים )עירובין 
דף פו עמוד א(, גם באגרת הרמב"ן מזכיר שיש 
איזה  לדעת  צריך  אבל  העשירים.  את  לכבד 

עשיר צריך לכבד, וכמה צריך לכבד?

ואנשים  ונואפים,  רשעים  שהם  עשירים  יש 
מתחנפים אליהם סתם, הוא יודע שהעשיר הזה 
מתעשר מפריצות, מחילול שבת, והוא קורא לו 

"צדיק".

חילול  זה  האלה,  הדברים  את  לעשות  אסור 
השם.

רשע  עשיר  שיש  מקומות,  בהרבה  קורה  וזה 
שכל השנה חוטא, ופעם בשנה ביום כיפור מגיע 
יודעים  כולם  דולר,  מליון  ותורם  הכנסת  לבית 
פריצות,  ועניני  שבת  מחילול  מגיע  כספו  שכל 
שלא  כאלה  יש  הכסף.  על  יוותרו  אנשים  כמה 
רק שמקבלים את הכסף, עוד מוסיפים חטא על 

פשע, וקוראים לו – "צדיק", "הרב"...
המשך בעמוד 2

עשירים וחסדים - ומה שביניהם

העלון
 לרפואת-להצלחת

 להצלחת כל תומכי ארגון "בעזרת השם"
ולרפואה שלימה של דברה בת מרסדס, ולהצלחת כל משפחתה

*Continue on page 3
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הרב אפרים כחלון - המשך

דתי, או חבר ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, 
תשכ"ט - 1968, כשהם ממלאים תפקידם או בנוגע 

למילוי תפקידם, דינו – מאסר ששה חדשים. 

 פגעת במלך תשלם...

בעידן המודרני והחופשי כיום, קשה לנו לתפוס בשכלינו 
האינדיקציה  את  שנקבל  כדי  מלך.  של  מושג  מהו 
הדרושה לכך, נראה את מימרת חז"ל בגמרא בכתובות 

)דף יז עמוד א(: 

מלך שמחל על כבודו – אין כבודו מחול. 

מיידי  כואב  יהיה  והתשלום  תשלם.   – במלך  פגעת 
ומהיר.

ואם במלך בשר ודם עסקינן, מה נאמר על פגיעה במלך 
מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שבידו נפש כל חי? 

השאלה מתעצמת ביותר, למה לא רואים את העונש 
על בזיון מלך מלכי המלכים, כמו שרואים את העונש 

על בזיון מלך בשר ודם?

 הנהגת מלך מלכי המלכים

הבחירה  את  אחד  לכל  לתת  המופלאה,  ה'  הנהגת 
בציבור  יוצר  לפעמים  אבסולוטי,  באופן  וההחלטה 
הרחב תחושה של קרירות, שכן איה גבורותיו ונפלאותיו 

של מלך מלכי המלכים ששומע בזיונו ושותק?

הישראלי  לאיש  קשה  רק  לא  הזו  הגדולה  התמיהה 
אומתנו  לגדולי  קשה  הייתה  השאלה   ,21  - ה  במאה 
ומהם: ירמיה הנביא, ודניאל איש חמודות בימות בית 
)דף  ביומא  וכפי שמספרת הגמרא  המקדש הראשון. 

סט עמוד ב(:

משה שיבח את הבורא בתארים: האל הגדול הגיבור 
בהיכלו,  מקרקרין  נכרים  אמר:  ירמיה  וכשבא  והנורא. 
דניאל,  וכשבא לאחריו  נורא.  נוראותיו? לא אמר  איה 
אמר: נכרים משתעבדים בבניו, איה גבורותיו? לא אמר 

גבור.

הרי לנו שגדולי האומה החליטו, בעקבות הסתר פנים 
שהיה בתקופתם, שלא לומר ולשבח את מידותיו של 

הבורא. 

וממשיכה הגמרא ומספרת:

כשהגיעו אנשי כנסת הגדולה ]הוא המוסד העליון של 
חכמי ישראל מסוף נביאי ישראל האחרונים לתחילת 
המשנה[,  תקופת  חכמי  חז"ל,  ראשוני  של  תקופתם 
שוב  לומר  תיקנו  התפילות,  וסדר  נוסח  את  לתקן 
היא  זו  אדרבה,  ואמרו:  והנורא,  הגיבור  הגדול  האל 
גבורתו, שנותן ארך אפים לרשעים. ואלו הן נוראותיו 

- שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה 
אחת יכולה להתקיים בין האומות.

 "מלך עלוב"

לצערינו, הכפירה חוגגת, זה כבר לא בושה לדבר ככופר, 
הכופר המצוי יכול לכפור בבריאה ולחשוב שנוצר מקוף 
)תאוריית דארווין(, או משיירי פצצה )תאוריית סטיבן 

הוקינג(, ולהיחשב כנורמלי, ואפילו לאדם משכיל. 

כלפי  נאצות  פעם  מידי  ששומעים  אלא  בזה,  די  לא 
נו  )דף  בגיטין  בגמרא  זה  על  חז"ל  וכבר אמרו  שמים. 
עמוד ב( אבא חנן אומר: "מי כמוך חסין יה" )תהילים 
ניאוץ  שומע  שאתה  וקשה,  חסין  כמוך  מי   - ט(  פט, 
"מי  תנא:  ישמעאל  רבי  דבי  ושותק.  רשע  של  וגידוף 
כמוכה באלים ה'" )שמות טו, יא( - מי כמוכה באילמים.

במאה  צפת  מקובלי  )מחשובי  קרודובירו  משה  רבי 
זה  על  כי  דבורה מבאר,  תומר  ה-16(, בתחילת ספרו 
"מלך  יתברך:  להשם  יח(  )פרק  היכלות  בספרי  קראו 
שהוא  שבחיים  מזה,  גדול  עלבון  לך  אין  כי  עלוב", 
יתברך שופע באדם, ובאברים שהכין לו לעבדו יחטא 
לו, וימשול בזה למלך, שנתן לעבדו מעות לקנות לחם, 
להכות  וקנה מהמעות מקל  בו, בא העבד,  שיתפרנס 
זה השם  כל  ועם  גדול מזה,  רע  לך עבד  לאדונו, היש 
יתברך הוא עלוב, ועובר על פשע, ומאריך אפו, כל שכן 
לנוצר מטפה סרוחה, שראוי לעבור על מדותיו. ]הובא 

גם בראשית חכמה שער היראה סוף פרק י[.

 הבטחה לשנה טובה

של  בתחילתה  עומדים  תיקנו וכשאנו  שנה, 
שוב  להזכיר  בתפילות  חז"ל  , לנו  ב ו ש ו
בכל  "ומלכותו  מלך,  כדי שהקב"ה  משלה", 
שלפעמים  שהגם  תמיד  שהוא שנזכור  נראה 
לנצל את  לנו  תפקידנו "מלך עלוב", אסור  זה, 
מלכותו,  את  ולפרסם  ר להראות  מ ש י ה ל ו
אנו ולהיזהר שלא למרוד בו. בהנהגה  לבד  זו 
לשנה  הבטחה  לעצמינו  קונים 

טובה ומבורכת. 

שנה טובה!!!
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הרב ירון ראובן - המשך

התפקיד של רב הקהילה לקרב אותם, וכמובן 
לא  האמת,  את  להגיד  חייבים  להוכיח,  גם 
משנה באיזה צורה – שצדיק הוא לא! אם הרב 
מקבל  כאילו  הוא   – לו  ומסביר  בו  מוחה  לא 
אישור מהרב על החטאים שלו, ומרגיש בנוח 

להמשיך לחטוא. 

קנאות לה' ולעם ישראל

הקנאות של פנחס מלמדת אותנו איך שהיה 
פינחס מוכן אפילו למות בשביל כבוד השם 
דיבור  יא  פסוק  כה  פרק  במדבר  )אברבנאל 
השם  חילול  שיש  ובמקום  פנחס(,  המתחיל 
אין חולקים כבוד לרב )שבועות דף ל עמוד 
סלוא  בן  זימרי  של  החטא  את  וכשראה  ב(, 
כזבי  עם  שחטא  לשמעוני,  אב  בית  נשיא 
כפי  אותם  והרג  הלך  מדיין  נשיא  צור  בת 
קנאים  ארמית  הבועל  ההלכה  שאומרת 

פוגעים בו )סנהדרין דף פא עמוד ב(.

עמוד  מד  דף  )סנהדרין  בסנהדרין   בגמרא 
א( דרשו חכמינו זיכרונם לברכה את הכתוב 
המגפה"  ותעצר  ויפלל  פינחס  "ויעמד 
)תהילים פרק קו פסוק ל(, ואמר רבי אלעזר: 
מלמד   - ויפלל  אלא  נאמר,  לא  ויתפלל 
וחבטן  בא  קונו;  עם  ]דין[  פלילות  שעשה 
עולם,  של  ריבונו  לפניו:  אמר  המקום,  לפני 
על אלו יפלו עשרים וארבעה אלף מישראל? 
דכתיב "ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים 

אלף" )במדבר פרק כה פסוק ט(.

זה מראה שהוא אדם  לה',  קנאי  אדם שהוא 
שבו   האמת  ומידת  קנאות  ובאותה  אמיתי, 
קונו  עם  בפלילות  לבא  פנחס  השתמש 
וארבעה אלף  יפלו עשרים  - על אלו  ולומר 
הללו  רשעים  שתי  בשביל  וכי  מישראל?, 
הוא  רק  ישראל.  מבני  הרבה  כך  כל  הרגת 
של  המקור  שהייתה  שלו  האמת  מדת  עם 

לקדוש  כזו  בטענה  לבא  יכל  לה',  קנאותו 
ברוך הוא.

אדם שהוא קנאי הוא מראה שבעצם אכפת 
הוא  ולכן  ישראל,  מעם  ואחד  אחד  מכל  לו 

דואג ושומר שלא יהיה תקלות בעם ישראל.

הקדוש  לו  והבטיח  פינחס,  זכה  זה  בזכות 
שלום"  בריתי  את  לו  נותן  "הנני  הוא  ברוך 

)במדבר פרק כה פסוק יב(.

דברים נסתרים

אדם  לכל  להיות  שצריכה  הכדאית  ההנהגה 
במעשיו הטובים היא, שהאדם צריך להסתיר 
את מעשיו, כי אם הוא אומר אני הולך ללמוד 
מחשבה  לקטרג,  יכול  השטן  כבר  תורה, 
כו  דף  )סנהדרין  תורה  לדברי  אפילו  מועלת 
שמדברים  אנשים  שיש  ובמיוחד  ב(,  עמוד 
הרבה ואפילו מעט לא עושים שזו דרכם של 
לכן  א(,  עמוד  פז  דף  מציעא  )בבא  הרשעים 

כמה שפחות לדבר יותר טוב.

חסד של אמת 

טובה  איזה  כשעושים  האנשים  ככל  רוב 
שבמשך  בחשבון  לוקחים  הם  למישהו 
לך  ואשמור  לי  שמור  לי,  יחזיר  הוא  הזמן 
ב(, החסד האמיתי  )בבא מציעא דף פ עמוד 
עם  חסד  זה  לעשות  יכול  שאדם  והמושלם 
המת, כי תמיד בתוך הלב יש לאדם מחשבה 
על  לחמך  "שלח  בבחינת  לי  יועיל  זה  אולי 
)קהלת  תמצאינו"  הימים  ברוב  כי  המים  פני 
פרק יא פסוק א(, ולכן יעקב אבינו כשמבקש 
מיוסף שלא יקבור אותו במצרים הוא אומר 
לו "ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני 
כט(.  פסוק  מז  פרק  )בראשית  במצרים" 
כשעושים חסד עם המת כמו הלוית המת, זה 

חסד של אמת ללא כוונה או צפיה לתמורה.
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בס"ד

יום הדין  

פיוט חרוזי עם דברי מוסר על יום הדין על 
סדר הא - ב

1ֵאִלי ֵאִלי2 ְרחוָקה ְתשּוָבִתי 

יֹום ּבֹא אוֵׄיב3 רֹוֵעץ4  ּבְ

רֹאִשי5 ְגמּוִלי ֵהִשיב ִלי ּבְ

ֵעץ6 ה ְלׁשֹוִני ּכָ ְבָקה וָיְבׁשָ ּדָ

הֹוי, ֵזד ׇיִהיר7 חוּּש ְלָהְרִגיִעי8

בשיר זה יבואר משא ומתן של החוטא ודינו לעתיד   .1
לבא. 

2.  תהילים כב, ב.

שמבקש  האדם  של  הגדול  האויב  הוא  הרע  שיצר   .3
להמיתו כמאמר חז"ל בגמרא בסוכה )דף נב ע"ב( 

מתגבר  אדם  של  יצרו  לקיש:  בן  רבי שמעון  אמר 
עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר "צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו" )תהילים לז, לב(. וכן כתב 
הקדושת לוי )במדבר פרשת שלח לך ד"ה או לשבר( 
צדוק  ר'  בדברי  מבואר  וכן  אויב.  נקרא  הרע  יצר 
הכהן מלובלין – )פרי צדיק ויקרא פרשת קדושים 
אות יד( יצר הרע נקרא אויב כמו שאמרו )בראשית 

רבה נד, א( גם אויביו ישלים אתו זה יצר הרע.

אונקלוס  בתרגום  כמבואר  שובר,  פירושו  רועץ   .4
)שמות טו, ו( "תרעץ אויב" – תברת סנאה.

האדם.  את  להעניש  תמיד  מחפש  הרע  היצר  שכן   .5
וכמו שאמרו חז"ל בגמרא בבבא בתרא )דף טז ע"א( 
שהיצר הרע יורד ומתעה ועולה ומרגיז, נוטל רשות 

ונוטל נשמה.

6.  על פי איכה ד, ח. 

פענח  צפנת  בספר  כמובא  הרע  היצר  מכונה  כך   .7
לרבי יעקב יוסף הכהן  היה גדול תלמידי הבעש"ט  
לץ  יהיר  "זד  תבין(,  ובזה  ד"ה  יתרו  פרשת  )שמות 
שנקרא  הרע  היצר  והיינו  כד(,  כא,  )משלי  שמו" 

עמלק, שהוא זד יהיר לץ שמו.  

הרע  יצרו  על  החוטא, שכיון שסמך  בדמיונו של    .8

ָלה ֵלץ9 י ּכַ ְוֵאיֶננּו ּכִ

ֶזהוּּ יוׄם ִדיִני10

ֵחץ11 חּוׁשֹו ָנא ְיִדיִדי ּכָ

ַנִים12 ְללוׄקִחי13 טֹוִבים ַהְשּׄ

יוִׄשׄיעוִּּני ִמַיד מוֵׄחץ

ְסִפי ּוְזָהִבי ֵאיָנם ִאיִתי14 ּכַ

ושמע בקולו, חושב הוא שעכשיו יושיעו. 

היצר הרע מכונה לץ, וכמבואר לעיל שעליו נאמר   .9
הפסוק "זד יהיר לץ שמו" )משלי כא, כד(.

10.  כאן מכיר החוטא שהגיע עת דינו. 

11.  היינו שיבואו במהירות כחץ שעף במהירות.

12.  על פי קהלת ד, ט.

הוא פונה אל שני ידידיו, שיושיעוהו, וסומך שיבואו   .13
ללוקחו מהדין והעונש. 

שאין אדם שיקח את "חבריו" הם הכסף והזהב, איתו   .14
לעולם הבא. 
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בס"ד

לֹא יוֵׄדע ֵעת ֵקץ15

י16 ֵמָרחוׄק ָדִנים ֶעְרּכִ

נוָׄרא ְוָאיוׄם ְוּכּולוׄ עוֵׄלץ17

ָסר ֵאָלי ִיְצִרי18

עוֵׄמד ּוְמַקְטֵרג19 ְולוֵחץ 

יָך ְוהֹוֶדה – זֹוֵעק מּוִלי ַתח ּפִ ּפְ

יכול לשחד  כשרואה שאין מי שימליץ בעדו, ולא   .15
שכן אין כספו וזהבו אינם איתו, חושש ותמה מתי 

יבא הקץ והסוף לדינו. 

16.  שכן הערך של האדם בשמים לפי מעשיו. 

17.  הוא לשון שמחה כמבואר בשמואל א, ב, א. 

הוא היצר הרע שמוכר כל כך לאדם, שכן היה עם   .18
האדם בכל ימי חייו. 

19.  כמבואר בבבא בתרא )דף טז ע"א(. 

צֹוֵעק ָעַלי ְואוִׄתי ְמָאֵלץ

קוָׄמִתי ִנְשָחַתה ְוֵנְהַפְך הֹוִדי20

ָרַשע21 ָעִריץ ָצַעְקִתי ְבאֹוֵמץ

ְשָעת ַהּבֹוֵקר ִהִגיַע אֹוִרי22

ַאף ִהיא  "תֹוָרה ְשָלַמְדִתי ּבְ

ָעְמָדה ִלי"23.

על פי דניאל י, ח. והיינו שכל זמן שרצה היצר הרע   .20
לפתותו ייפהו והרבה הודו וקומתו, וכשבא להענישו 

נהפך למשחית והשחית קומתו.  

הוא כינוי ליצר הרע וכמובא בגמרא בנדרים )דף ט   .21
ע"ב(. 

22.  על פי ישעיה ס, א. והיינו שלמרות כל קיטרוג היצר 
הרע על האדם, יש תקוה לאחריתו, אם למד תורה 

בדוחק.

23.  ילקוט שמעוני )קהלת רמז תתקסח(. 



אקטואליה תורנית
הרב חיים כחלון שליט"א

מגיד שיעור בישיבת מאור ישראל ומדריך חתנים

מצות התוכחה
"לא תשנא אתה אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את 

עמיתך ולא תשא עליו חטא" )ויקרא יט, יז(.

"מצוה  כותב:  רלט(  )מצווה  החינוך  בספר 
בין  כשורה  נוהג  שאינו  מישראל  אחד  להוכיח 
שבין  בדברים  ובין  לחברו  אדם  שבין  בדברים 
הוכחתו  אם  מנין  בסיפרא  ואמרו  למקום.  אדם 
חייב  שאתה  חזר  ולא  פעמים  וחמש  ארבעה 

לומר:  תלמוד  ולהוכיח,  "הוכיח לחזור 
תוכיח", ובגמרא במסכת בבא 
כתוב  ע"א(  לא  )דף  מציעא 

:"אפילו מאה פעמים".

יכול  בסיפרא  שם  ושאלו 
מוכיחו ופניו משתנות? תלמוד 
לומר: "ולא תשא עליו חטא". 
שבתחילת  לומדים  מכאן 
להוכיח  לאדם  ראוי  התוכחה 
ובדברי  רכה  בלשון  בסתר, 
ואם  יתבייש,  שלא  כדי  נחת, 
מפרסמים  בכך,  בו  חזר  לא 

חטאו ברבים עד שיחזור בו.

שיש  לפי  המצוה:  משורשי 
בזה שלום וטובה בין אנשים, 

ויוכיחו  כי כשיחטא איש לאיש 
במסתרים יתנצל לפניו ויקבל התנצלותו וישלים 
כמו  לו,  ויזיק  בליבו  ישטמנו  יוכיחו  לא  ואם  עמו, 
עם  אבשלום  דבר  "ולא    : באבשלום  שנאמר 
אמנון למרע ועד טוב, כי שנא אבשלום את אמנון 
)שמואל  אחותו"  תמר  את  ענה  אשר  דבר  על 
"ַוְיַצו  והשנאה?  השתיקה  גרמה  ומה  כב(.  יג,  ב, 
טֹוב ֵלב ַאְמנוֹן  לֹום ֶאת ְנָעָריו ֵלאמֹר ְראּו ָנא כְּ ַאְבשָׁ
ם אֹתֹו  י ֲאֵליֶכם ַהּכּו ֶאת  ַאְמנוֹן ַוֲהִמתֶּ יִַּין ְוָאַמְרתִּ בַּ
ִוְהיּו  ִחְזקּו  יִתי ֶאְתֶכם  ִצוִּ ָאנִֹכי  י  יָראּו ֲהלֹוא כִּ ַאל תִּ
ר ִצוָּה  ֲאשֶׁ לֹום ְלַאְמנוֹן כַּ ִלְבֵני ָחִיל ַויֲַּעשּׂו ַנֲעֵרי ַאְבשָׁ

לֹום" )שם, פסוקים כח - כט(. ַאְבשָׁ

תוכחותיו  להרבות  המוכיח  חייב  המצוה:  מדיני 
אל החוטא  עד שיהיה קרוב החוטא להכות את 

המוכיח. אם יראה המוכיח שאין בדברי תוכחתו 
שום תועלת, מתוך גודל רשע החוטא, או שהוא 
יעמוד  שלא  ממנו  וירא  ביותר  ורשע  אלים  איש 
עליו ויהרגנו, שאינו חייב לקיים את המצוה הזאת, 
אומרת:  ע"ב(  סה  )דף  ביבמות  שהגמרא  כמו 
"כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא 

לומר דבר שאינו נשמע".

***

בבא  במסכת  מהגמרא  סתירה  יש  ולכאורה 
מציעא שאומרת מצוה להוכיח אפילו מאה 
פעמים, לגמרא במסכת יבמות שאומרת 
שמצוה לא לומר דבר שאינו נשמע? 

לתרץ  דשמיא  בסייעתא  לי  ונראה 
בשומע: אם האדם  תלוי  שהדבר 
מוכן לשמוע, מצוה עלנו להוכיחו 
אם  אבל  פעמים,  מאה  אפילו 
מסרב לשמוע בפעם הראשונה. 
דברים  לו  לומר  שלא  מצוה 
לדברי  ראיה  נשמעים.  שאינם 
בתרא  בבא  במסכת  מתוספות 
שיהיו  מוטב  ד"ה  ע"ב  ס  )דף 
שאין  "בדבר  שכתבו,  שוגגים( 
ידוע אם יקבלו כשנמחה בהן אם 
לאו, צריך למחות כמו שמוכח ממסכת שבת )דף 
נה ע"א(, שמידת הדין אמרה אם לפניך גלוי שלא 
היו שומעים למוכיחים לפניהם מי גלוי? ונענשו על 
שלא מחו. אבל בדבר שאנו יודעים בבירור שלא 

יקבלו אמרינן: מוטב שיהיו שוגגים ולא מזדים".

***

ע"ב(:  נד  )דף  בגמרא במסכת שבת  עוד מבואר 
"מי שבידו למחות  באנשי ביתו ולא מוחה, נתפס 
מהפסוק  הדבר  את  למדו  חז"ל  ביתו.  אנשי  על 
עמו  זקני  עם  יבוא  במשפט  "ה'  ד(:  )ג,  בישעיה 
ושריו". אם שרים חטאו, זקנים מה חטאו? אלא 

אימא על זקנים שלא מיחו בשרים.

6
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מיחה?  ולא  למחות  שבידו  מי  של  עונשו  מה 
מידה  יצתה  לא  "מעולם  כותבת:  )שם(  הגמרא 
מדבר  חוץ  לרעה  בה  וחזר  הקב"ה,  מפי  טובה 
העיר  בתוך  עבור  אלי  ה'  "ויאמר  דכתיב:  זה, 
האנשים  מצחות  על  תו  והתווית  ירושלים  בתוך 
הנעשות  התועבות  כל  על  והנאנקים  הנאנחים 
לגבריאל  הקב"ה  אמר  ד(.  ט,  בתוכה")יחזקאל 
לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו שלא 
ישלטו בהם מלאכי חבלה, ועל מצחם של רשעים 
חבלה.  מלאכי  בהם  שישלטו  כדי  דם  של  תיו  
אמרה מידת הדין לפני הקב"ה רבש"ע מה נשתנו 
אלו מאלו? אמר לה הללו צדיקים גמורים והללו 
בידם  היה  רבש"ע  לפניו  אמרה  גמורים.  רשעים 
למחות ולא מיחו. אמר לה גלוי לפני שאם מיחו 
אם  רבש"ע  לפניו  אמרה  מהם.  יקבלו  לא  בהם 
לפניך גלוי להם מי גלוי? והינו דכתיב:" זקן בחור  
ובתולה טף ונשים תהרגו למשחית ועל כל איש 

תחלו"  "וממקדשי  תגשו,  אל  התיו  עליו  אשר 
מסביר רש"י, בהתחלה היה כתוב: "ועל כל איש 
"ממקדשי  ולבסוף,  תגשו",  אל  התיו  עליו  אשר 
אלא  "מקדשי"  תקרי  אל  יוסף  רב  תני  תחלו". 
מקודשי, אלו בני אדם שקיימו את התורה מאלף 

ועד תיו".
***

במנחת חינוך מוסיף: "ונראה לי שחיוב התוכחה 
היא, שחוץ מ"עשה" של "הוכיח תוכיח", מתחייב 
רעך".  דם  על  תעמוד  "לא  של  תעשה"  "לא  על 
)ויקרא יט, טז(, כי זה לא יותר גרוע מאדם שטובע 
בנהר,  שמי שיכול להציל ולא  מצילו עובר על "לא 
תעמוד על דם רעך", וגם על "והשבותו לו" )דברים 
כב, ב(, לרבות אבדת גופו, ועל אחת כמה וכמה 
גופו  ,שזה אבדת  מן העבירה  יכול להצילו  שאם 
ונפשו, רחמנא ליצלן, בוודאי חייב להחזירו למוטב 

ולהצילו".

הרב חיים כחלון - המשך

לאחינו בית 
ישראל
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חזו חזו בני חביבי...סיום הש"ס
ברגשי גיל ושמחה בשם כל משפחת 'בעזרת השם' 

נשלח ברכה חמה 

למו"ר הרב אפרים כחלון שליט"א

לרגל סיום הש"ס
 אשר נערך ביום חמישי כו אלול ברוב פאר והדר
תובב"א,  בירושלים  תורה,  של  לגומרה  כיאה 
חכמים  תלמידי  ישראל  מעם  רבים  בהשתתפות 

ומשפחותיהם.

יהי רצון שתזכה לסיים את הש"ס עוד פעמים רבות, 
יפוצו מעיינותיך  ותמשיך לזכות את עם ישראל, 

חוצה, מתוך בריאות ושמחה.

מאחלים

התלמידיםהמשפחהארגון בעזרת השם

 תלמוד
בבלי

 בבא
מציעא

 תלמוד
בבלי

בכורותחולין

 תלמוד
בבלי

 תלמוד
בבלי

 בבא
בתרא

 תלמוד
בבלי

ברכות



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
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יצא מהדפוס



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


"צמחו לי קרניים"

כולנו מכירות את המשפט הזה, כשהילדים משתגעים 
או  הדמיון  כיד  אחת  כל  הלאה,  וכן  צורחים   / רבים   /
סלנג,  אכן  הוא  זה  משפט  עליה.  הטובה  המציאות 
שנאמר בדרך כלל באוקטבות גבוהות, אך יש בו הרבה 

מן המשמעות של מציאות חיינו.

וכך מספרת אגדת הילדים:

ביער גדול אי שם, ניצב לו צבי צעיר ויפה 
חזק ותמיר, מחשבותיו נשאו הרחק אל עדר 
הכיר  הוא  היער,  במעבה  המטייל  האריות 
משפחתו,  מבני  וההרוגים  הפצועים  את 

והחליט למנוע את הרצח הבא...

הוא ראה והבין את הטקטיקה של האריות, 
הם רצים אחרי הצבי לכיוון עמקי היער שם 
מסתבכים  הצבי  במרוצת  צפופים,  העצים 

קרניו הגדולות בין עצי היער, לרגע זה חיכו האריות, והם 
ניגשים ביחד ובנחת לסעודה המוכנה.

הפתרון נראה לו מהיר ומיידי – לדלל ומהר את כל עצי 
היער, לגזום את כל עצי היער ויפה שעה אחת קודם. חיש 

קל זינק במרוצה ובישר את הגיגיו לידידיו הצבאיים. 

היה   – צביקה  סבא  צביקה,  מסבא  חוץ  התלהבו  כולם 
הצבי הזקן שבעדר, קרניים יפות לא היו לו, אך הייתה 
לו חכמת חיים, יודעי דבר מספרים שהוא אפילו הצליח 
אחד  אף  מורעב,  אריות  מעדר  לברוח 
הצליח  כיצד  שלו,  הסוד  את  ידע  לא 

לשרוד במרחבי היער האכזרי.   

"החלטתי לגלות לכם, כיצד שרדתי עד 
עתה ברחבי היער הנורא" – פתח סבא 

צביקה את פיו...

כולם היטו אוזניהם אל קולו הצרוד של 
זקן העדר. 

ויפה,  חסון  גבוה  צבי  הייתי  אני  "גם 
רב,  לגובה  היתמרו  שלי  הצבי  קרני 
הקרניים,  אותם  בזכות  ביער  מבוקש  הכי  הצבי  הייתי 

ועליהם הייתה גאוותי".

לרגליו,  ולגם מהשלולית הסמוכה  צבי עצר מעט  סבא 
והמשיך:

הרבנית שולמית כחלון
הזוהר שבטוהר

הרבנית שרה כחלון
מחשבה תורנית נשית

הטהרה ברכה לבנים

מספר הרב זכאי שליט"א:

מעשה בזוג חילוני שגרו בבאר שבע ובמשך שבע 
עשרה שנות נישואיהם לא זכו לילדים. 
ולא  וברפואות  ברופאים  דרשו 

השיגו דבר. 

החל היאוש מכרסם בליבם, שלא 
יזכו לילדים יותר...

אודות  שמעו  רב  זמן  לאחר 
זצ"ל  שרעבי  מרדכי  רבי  המקובל 
בזכות  נפקדו  רבות  שעקרות 

תפילותיו החליטו לנסות את מזלם אצל הרב.

למרות  הקדושה  את  הרגישו  הרב  אל  כשנכנסו 
שהפעם  הבינו  הם  ומצוות,  מתורה  רחוקים  שהיו 

הם הגיעו למשהו אחר.

הרב בחן אותם בעינים חודרות, ואמר להם: "בעוד 
בתנאי  זאת  אך  זכר,  בן  תחבקו  חודשים  עשרה 

שתשמרו טהרת המשפחה".

שמחו ההורים והחליטו לקבל על עצמם מיד.

שהכיר  אברך  אל  הבעל  פנה  לביתם  כשחזרו 
מוסמכת,  רבנית  אל  פנתה  והאשה  שילמדו, 

והחליטו בתהליך. 

ככל שהתקדמו בשמירת הטהרה, ראו לנגד עיניהם 
איך ברכת הרב מתקיימת...

בטן  פרי  לחבוק  זכו  חודשים,  עשרה  כעבור  ואכן 
הברית  את  לעשות  לירושלים  שבע  מבאר  ועלו 

אצלו.

סיפורים אמיתיים מהחיים 
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"באחד מטיולי ביער ראיתי מחזה ששינה לי את חיי, חברי 
הטוב נטרף על ידי עדר של אריות חוץ מהקרניים היפות 
שלו לא נשאר ממנו דבר, נורא סיקרן אותי איך הצליחו 
האריות לתפוס אותו הלא הוא היה קל רגליים, נהיר זהיר 
וזריז, עקבתי זמן רב מרחוק במקום זהיר ובטוח על ציד 

האריות עד שגילתי את השיטה.

האריות רודפים ורצים אחרי הצבי לכיוון עמקי היער שם 
העצים צפופים, במרוצת הצבי מסתבכים קרניו הגדולות 
בין עצי היער, לרגע זה מחכים האריות, והם ניגשים ביחד 

ובנחת לסעודה המוכנה".

החלטנו  לכן  שלי,  המחשבה  הייתה  בדיוק  זאת  "סבא, 
לגזום את האילנות" – אמר הצבי הצעיר והנמרץ...

"המחשבה היא נכונה אך לא הפתרון, לגזום את האילנות, 
שוב  ונחזור  שוב,  האילנות  יצמחו  בינתיים  רב,  זמן  יקח 
החלטתי  ולכן  המזון,  בשרשרת  המועדף  התפריט  להיות 

כבר אז, לשבור את קרני היפות והגדולות שעליהם הייתה 
עצירות,  ללא  העצים,  נבכי  בין  לרוץ  אוכל  כך  גאותי, 

תקיעות או סיבוכים. 

וזהו סוד החיים הארוכים שלי" – סיים סבא צביקה. 

* * *
האגדה היא משל על חיינו, הקרניים הגדולות הם אותם 
והרגלים שעדיין לא תיקנו, כעסים, עצבים,  מידות רעות 
רגשות שנאה, ועוד, אנחנו תמיד מעדיפים לגזום את כל 

עצי היער מאשר להוריד את הקרניים שלנו...

כך שבפעם הבאה שנרצה לומר את המשפט הזה "צמחו לי 
קרניים" – נבדוק לרגע בעצמינו שאלו לא אותם הקרניים 

שתקעו ותוקעות לנו את החיים. 

* * *
ואם תשאלו איך כל זה קשור לראש השנה, פשוט! השופר 
שאנחנו תוקעים בראש השנה הוא גם עשוי מקרן חתוכה...

המשך הרבנית שרה כחלון
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Ashreichem Am Yisrael
ָנה". )משלי לא כט(  ָלּ נֹות ָעׂשּו ָחִיל ְוַאְתּ ָעִלית ַעל ֻכּ "ַרּבֹות ָבּ

"Rabot Banot Asu Chayil, V’At Alit Al Kulana"
“Many women have amassed achievement, but you surpassed them all.” (Proverbs 31:29)

One of my favorite things in life is to be in the mikveh waiting room and listen to the shomeret (aka Balanit) 
proclaim “KOSHER” on the other side of the door. It took me several years after my chupah to really grasp the 
magnitude of the Mikveh and the power and holiness in the mitzvah of Taharat HaMishpacha1. It’s truly amazing 
how these seemingly archaic rituals send atomic bombs of holiness in the spiritual war against the Satan. 

Just imagine with me for a moment the heavenly prosecutor about to begin his closing argument against our 
Holy Nation, when HaShem suddenly postpones the entire trial based on this new evidence that has just been 
entered by the shomeret’s announcement “KOSHER!”

Each of these holy women overcame so many personal obstacles on their immersion day that only they know 
about. Each test was specifically catered and put in their path by that prosecutor. Baruch HaShem, with each 
immersion she is victorious in serving her Heavenly Father HaKadosh Baruch Hu. Proudly, and with nachat, 
He takes each of us out of our own private Mitzrayim and tears up the evil decrees in merit of His Holy 
Daughters’ Mitzvah. The Daughters of the King of Kings. 

Ashreichem to the Holy women of Am Israel that after thousands of years of pogroms, Holocausts, and Sinat 
Chinam, we still show up in the front lines with our Arsenals of prayers and commitment to this 3300 year 
old mitzvah. With our varied minhagim of whether to dip 3 or 7 times, or making the bracha before or in the 
middle. With our different accents, and in the rain, snow, and even on the brink of hurricanes, we still go and 
the Angels escort us home2. 

Who is like you Am Israel? What an honor to be counted as one of you.

1  Leviticus 18:19, Gemara Niddah, Shulchan Aruch Yoreh Deah 183-200

2  Pirkei Avot 4:13

By Rabbanit Levanah Reuven
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מפעילות 
הארגון

BeEzrat HaShem activities 
around the world

 BeEzrat HaShem is Proud to Announce the
 Publication of the 2nd Edition of DORESH

 !TOV by Rabbi Efraim Kachlon

617

As part of our holy work, over 
1,000 copies will be distributed 
in Israel for free to help more 
Jews do TeShuva and get closer 
to HaShem Yitbarach. This holy 
book (Hebrew only) has a dvar 
Torah about every weekly Torah 
portion, Jewish Holiday and 
Special Event, as well as every 
Tractate in the Talmud Bavli 
and has helped countless people 
in their Avodat HaShem in the 1st Edition.  Anyone that's interested in helping 
us raise the funds to publish an English version as a special dedication for their 
family or loved ones is welcome to contact us. Serious inquiries only please.

mailto:contact%20us?subject=info%40beezrathashem.org


Rosh HaShana SPECIAL PRAYERS

THERE IS ONE SECRET WAY TO GET ALL OF YOUR BLESSINGS W/ A 

SINGLE DONATION!!

Everyone knows that Rosh HaShana is 
the judgment day where HaShem decides 
whether we live or die, make or lose money, 
health or sickness, married or single, and 
even if we'll have children.  This is why 
most of Am Yisrael makes their largest 
DONATIONS during this time, in efforts 
to entice Heaven to bring them better 
judgment on one thing or another. 

Click here

By supporting the work of BeEzrat HaShem's Rabbi Yaron Reuven and Rabbi Efraim 
Kachlon, you will be supporting one of the leading Kiruv organizations in the world 
and helping bring countless more precious NeShamot back to HaShem, as well as 
bringing countless blessings to your life! 

Click Here to watch the Special Message & Promise by Rabbi 
Yaron Reuven 

NEW BH Follower TeShuva 
Story!

"I support my husband in kollel. It’s a challenging life and 
I use to get very upset. One day I cried to HaShem to 
help me. Suddenly, I clicked on a YouTube at work (hate 
internet and was afraid to see what showed up) so I typed 

in Torah and saw your Bitachon Shiur ..."

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

https://www.flipcause.com/secure/cause_pdetails/NjQ4Mjg=
https://www.youtube.com/watch?v=CsW0c4a5tK4
https://www.beezrathashem.org/teshuva-stories
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מעמד סיום הש"ס

לצפייה לחץ כאן

https://www.youtube.com/watch?v=OtFTEkaHrMI
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www.BeEzratHaShem.org

Attention! NEW TeShuva Music Film! 
The Latest Teshuva Music Film is Here! 

Click here

https://www.youtube.com/watch?v=DNaeR8NEo_8&list=PLfeqUDL5aojZctXejYOiNbtlt2pLFc5f-&index=3


סיכום שנה
בשנה החולפת )תשע״ט( ארגון 

״בעזרת השם״ הפיץ כ -

 
 דקות תורה יהדות וזיכוי 

הרבים...

50,000,000

beezrathashem.org

https://www.beezrathashem.org/


50,000,000

Annual Total Torah 
Learning:  

In the past year 5779, BeEzrat 
HaShem Inc. publicized and 
influenced the learning of 

nearly 

Minutes of Torah, Judaism 
and Kiruv information.

beezrathashem.org

https://www.beezrathashem.org/

