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נקודת הרגש

איינשטיין   אלברט  רגיל  שהיה  מהמשפטי  אחד 
מגדולי הפיזיקאים בכל הזמנים הוא: "עיקר החיים 

– לא לתת לחוקים מתים להרוג רגש בריא". 

ביותר  היפות  מהתכונות  אחד  הוא  הבריא,  הרגש 
שאלוקים יצר בעולמו. המילה רגש שפירושה קיבןוץ 
וחיבור ]עיין במפרשים על התהילים נה, טו[, מורה 
מגיע  הרגש  לרעהו.  איש  בין  אנושיים  היחסים  על 
מתוך התבוננות רגעית, ושימת לב המעלה את הלב 

לפסגות חדשות ואת העיניים ממלאת בדמעות. 

ליבו  מעמקי  אדם  כל  אצל  פועלת  הרגש  נקודת 
אותותיו  את  מראה  בלב  שמחלחל  הרגש  החוצה, 
מהתרגשות  שמגיע  הטהור  הבכי  ובבכי,  בדמעות 

הוא בכי נקי, ללא צער, ללא אכזבות, פשוט רגש. 

ללא  קרה  שכלית,  היא  שהתורה  נראה  לפעמים 
הפוסק,  הנהגת  להיות  צריכה  אכן  כך  רגש,  שום 
וקל וחומר הנהגת הסנהדרין שעסקה בדיני נפשות 
על  השכל  שלטון  בבחינת  שכל,  יותר  רגש  פחות 

הרגש. 

זיכרונם  שחכמינו  העובדה  את  לציין  מעניין  אך 
מפעימה  בצורה  וברגש  בדעת  מלכים  היו  לברכה 
ומדהימה. ולזה יש הכרח פשוט, כי תורתנו הקדושה 
אינה ככל ספר חוקים שעליהם צריך להזהיר - "שלא 
היא  אלא  בריא".  רגש  להרוג  מתים  לחוקים  לתת 
חיי עולם, ולא רק חיי עולם אלא "חיי עולם שנטע 
בתוכנו", ובתוך העולם הפנימי של האדם נטוע גם 

טיפשות של האדם

בכל ברכה שהאדם מתחיל הוא אומר "ברוך אתה 
ניסים  מהרב  שמעתי  העולם",  מלך  אלוקינו  ה' 
יגן זכר צדיק לברכה שאמר - שהאדם הכי טיפש 
בעולם, זה אדם שאומר – "ברוך אתה השם אלוקינו 
מלך העולם" – הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מלך 
העולם, אתה המלך על כולם חוץ ממני, לי אל תגיד 

מה לעשות. 

באשליות,  חי  הוא  שמים  יראת  בלי  שמתפלל  מי 
אתה אומר שהוא המלך של כל העולם, ואתה לא 
מלך  "אם  אומר  הוא  ברוך  והקדוש  בקולו?  שומע 

אני איה מוראי" )עיין מלאכי פרק א פסוק ו(. 

אדם כזה הוא יותר גרוע מאתאיסט, אתאיסט הוא 
מסכן וטיפש שלא מאמין בכלום, אבל אתה אומר 
אתה  איך  אז  העולם,  כל  על  מלך  ברוך  שהקדוש 
הוא  גרוע,  יותר  הרבה  הוא  נגדו?  דברים  עושה 
יקבל שתי עונשים גם על העבירה שעובר וגם על 

החוצפה שלו. 

דתי בלב 

בפרשת בשלח אחרי כל הניסים והנפלאות שעשה 
ה' במצרים הגיעו עם ישראל לים סוף. בים סוף לא 
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כן הרגש... 

תועדה  חז"ל  בליבם של  נקודת הרגש שהתעוררה 
ומאורי  גדולי  של  התרגשותם  היהדות,  בספרות 
התרגשותם  רגילה,  התרגשות  הייתה  לא  האומה, 
האלוקית,  והמחשבה  התפיסה  מעומק  יצאה 
התרגשות שמתפעלת מעומק המחשבה האלוקית 

הכרתה והנהגתה. 

***

הגמרא בסנהדרין )דף קג ע"ב( מספרת, שכאשר רבי 
מהשתרע  המצע  קצר  "כי  לפסוק  מגיע  היה  יונתן 
בוכה  היה  כ(  כח,  )ישעיה  כהתכנס"  צרה  והמסכה 
ואומר: מי שכתב בו "כנס כנד מי הים" )תהילים לג, ז(, 

תעשה לו מסכה צרה?

זמן  על  מדבר  הפסוק 
בחר  ישראל  עם  החורבן 
מאשר  אלילים  לעבוד 
הקב"ה  השם,  את  לעבוד 
נבואה  ומוסר  בצער  נמצא 
אמר  "כה  ואומר  נביאו  ביד 
בי  אבותיכם  מצאו  מה  ה' 
וילכו  מעלי  רחקו  כי  עול 
)ירמיהו  ויהבלו"  ההבל  אחרי 
שעבדו  בלבד  זו  לא  ה(.  ב, 

האלילים  את  ישראל  עם 
ותועבותיהם לתוך בית  אלא הכניסו את הפסילים 
המקדש. וכמוזכר בכתוב על המלך מנשה "וישם את 
פסל האשרה אשר עשה בבית אשר אמר ה' אל דוד 
בחרתי  ובירושלם אשר  הזה  בבית  בנו  ואל שלמה 
מכל שבטי ישראל אשים את שמי לעולם" )מלכים ב, 

כא, ז, ועיין עוד בגמרא בסנהדרין דף קג ע"ב(. 

הצטער  יונתן  שרבי  הדברים  בפשט  להבין  אפשר 
בצער הקב"ה שהמסיכה ]היינו העבודה זרה[ נהפכה 
להיות צרה – כאשה שניה המכונה צרה שכן היא 

הצרה של האשה הראשונה. 

אך אפשר להתרגש...

להתרגש מהנהגתו המופלאה של המלך, שלמרות 
שהכניסו לו עבודה זרה בביתו, הוא לא הלך ולא עזב 
את עמו, המסיכה היתה צרה לו – משמע שנשאר 

לשכון שם למרות הצער הנורא. 

וידמיין את  כשיתבונן האדם בזה לעומקו של עניין, 
כל הצער  אבינו שבשמים, שלמרות  הוא   – האבא 

הבגידות העבירות הוא מתעקש להשאר ולהיות עם 
)ויקרא  בניו בבחינת "השוכן איתם בתוך טומאותם" 
טז, טז(, יתרגש ויתפעל הלב האנושי מאהבת בוראו 

אליו. ואצל רבי יונתן התרגשות זו הסתיימה בבכי עז.  

***

)דף פא  דוגמא נוספת לזה מצאנו בגמרא בקידושין 
תורנית של מלך התורה שבעל  גם התרגשות  ע"ב( 

פה התנא הקדוש רבי עקיבא, שכאשר היה כמגיע 
לפסוק "ולא ידע ואשם ונשא עונו" )ויקרא ה, יז(, היה 
המותר  שומן  לאכול  שנתכוין  מי  ומה  ואומר:  בוכה 
אמרה  באכילה,  האסור  חלב  בידו  ועלה  באכילה 
תורה: "ולא ידע ואשם ונשא עונו", מי שנתכוין לאכול 
על   - חלב  בידו  ועלה  חלב 

אחת כמה וכמה!

לחשוב  ניתן  בפשטות 
עקיבא  רבי  של  שהבכי 
פחד  או  צער  של  בכי  הוא 
מאימת הבורא, שאפילו על 
כונה  ללא  בשוגג  עבירות 
חיבים להביא כפרה, כל שכן 

כשעושים עבירות במזיד.

אך אפשר להתרגש...

מלכי  מלך  העולם  שבורא 
מליארדי  אשר  המלכים 
מלאכים משמים אותו בכל רגע ובכל שנייה, חשוב לו 
ואכפת לו מכל יהודי באשר הוא, מצער אותו אפילו 
בחלב  השומן  התחלף  שבגללה  לב  שימת  החוסר 
עולם  בורא  אותו  כן  ועל  באכילתו,  היהודי  ונכשל 
מעשיו,  מכל  לו  ואכפת  היהודי  האיש  את  שאוהב 

ולכן  מבקש ממנו להביא כפרה גם על שגגותיו. 

***

ובמדרש רבה )וילנא פרשת אמור פרשה כו אות ז( מובא, 
שרבי חייא כשהגיע בקריאתו לפסוק "כי הנה יוצר 
יג(  ד,  )עמוס  לאדם מה שחו"  מגיד  רוח  ובורא  הרים 
יעבץ  מהו מגיד לאדם מה שחו? רב הונא בשם ר' 
דברים שאין בהם ממש כשיחה קלה  אמר, אפילו 
שאדם משיח עם אשתו, הן נכתבין על פנקסו של 

אדם, וקוראין לפניו בשעת מיתתו.

ושוב מהו פשר הבכי בקריאת הפסוקים?

וכאמור רגילים לפרש גם את זה כבכי מאימת הדין, 
אך בדרכנו נלך ונבאר שגם כאן הוא בכי של רגש.
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הגדול  המלכים  מלכי  שמלך  זה  על  אדיר  רגש 
חשובים  כך  כל  אנחנו  לשיחותנו,  מאזין  והנורא 
לו, עד שכל מילה שלנו משוכתבת, המלך עצמו 
מקשיב ומאזין, יש התרגשות יותר גדולה מהידיעה 

שכל כך אנו נאהבים אצל המלך???  

***

הקדוש  הזוהר  מדברי  אחרונה  בדוגמא  ונסיים 
)פרשת בשלח דף נז ע"א ובפירוש מתוק מדבש בעמוד תרלו( 

המספר, שגם רבי שמעון בר יוחאי בכה כשהגיע 
הבכי  רגשי  את  שעורר  והפסוק  מסויים,  לפסוק 
של התנא הקדוש והנורא רבי שמעון הוא "השיב 
שמעון  רבי  ואמר  בכה  ג(,  ב,  )איכה  ימינו"  אחור 
ששם  לאחור  ימינו  ישיב  שהקב"ה  אפשר  וכי 
אלא  החסדים,  שפע  כל  ויינקו  הקליפות  אחיזת 
אדם  בעון  לעולם  לרדת  השמאל  שהתחיל  לפי 
הראשון )עיין בדברי רבנו האריז"ל בעץ חיים שער כה פרק 
ב( ובחרבן בית המקדש, לכן הימין נשאר באחור 

להשפיע חסדים לקליפות[.  

הבכי  שפשר  יאמרו:  הפשט  אוהבי  כאן  וגם 
שלטון  ועל  שבגלות  השכינה  על  צער  אות  הוא 

החיצונים בקדושה. 

אבל אם נראה את דברי המדרש בילקוט שמעוני 
שהשיב  הטעם  את  ההמבאר  תתרכה(  רמז  )איכה 

הקב"ה אחור ימינו, נבין את הדברים אחרת. וזה 
כיון  אמר,  סימון  רבי  בן  יהודה  ר'  המדרש:  לשון 
לירושלים נטלו את  ונכנסו שונאים  שגרמו עונות 
לאחוריהם,  ידיהם  וכפתו  ישראל  של  גיבוריהם 
אמר הקדוש ברוך הוא, אמרתי עמו אנכי בצרה, 
כביכול   - ברווח  ואני  בצער  שרויים  בני  עכשיו 

"השיב אחור ימינו".

החליט  שהקב"ה  ומרגש,  מופלא  דבר  לנו  הרי 
להגביל את עצמו ולצער את עצמו כביכול, כאות 
בזה  יש  רגש  כמה  בניו,  צער  על  השתתפות 
שהאבא גם כשמכה הוא בוכה ומצטער בצער בנו 
האהוב, ומראה בזה לכל, שהאהבה עדיין מפעמת 

בקרבו למרות כל חטאי בנו. 

הפסוקים  על  רבותינו  של  ההסתכלות  זוית 
מלא  ומח  רגש,  מלא  לב  מתוך  הגיעה  הנזכרים 
דעת, ובזה שונים היו משאר המון העם שבמרוצת 
לא  אף  בהם  התעוררה  לא  הפסוקים,  קריאת 
נפש  את  המעוררים  הדקים,  הרגש  מנימי  נימה 

המעיין האמיתי.

Continue Rabbi Yaron Reuven

ידעו עם ישראל מה לעשות? חלק רצו לקפוץ לים, 
או לחזור למצרים, או לצעוק, ואולי להלחם )מכילתא 
רבנו  משה  ב(.  פרשה  דויהי  מסכתא   - בשלח  ישמעאל  דרבי 

ישראל  בני  אל  "דבר  לו  עונה  וה'  להתפלל  התחיל 
ויסעו" )שמות פרק יד פסוק טו(.

)זוהר חלק ד דף קע עמוד ב, ובאלשיך שמות פרק ג  המדרש 
פסוקים ט - י( מספר, שבהתחלה כשמשה רבנו רוצה 

לקרוע את הים אמר המלאך לקדוש ברוך הוא הללו 
עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה! ואם כן 

למה להטביע את המצריים? 

עובדי  הם  כי  להיקרע  רצה  לא  הים  של  השר  גם 
לכן  רלד(,  רמז  בשלח  פרשת  שמעוני  )ילקוט  זרה  עבודה 
את  לבטל  כדי  למשה,  הוא  ברוך  הקדוש  אמר 
הקטרוג הזה, אתם צריכים לעשות משהו לשנות את 
הדברים, "דבר אל העם ויסעו" – תראו מסירות נפש.

את המחשבה הזו הבין נחשון בן עמינדב, שהקב"ה 
רוצה שנראה במעשים את האמונה והבטחון בו, ולא 

שנהיה דתיים בלב...

אותי.  אוהב  ה'   – וחושבים  בטוחים  אנשים  הרבה 
למה שה' יאהב אותך? למה שיוציא אותך מהצרות? 
למה שהוא יעזור לך? מה אתה עושה בשבילו? אתה 
בוגד בו, ומצפה לעזרה? הקדוש ברוך הוא אומר לך 
לשמור  לים,  זה  במקום  הולך  אתה  תפילין,  להניח 
שבת במקום זה אתה הולך לפאב, לשמור את הברית 
אתה הולך עם בחורות כל יום, למה שאלוקים יעזור 

לך? 

עד  הים  לעמקי  נכנס  בן עמינדב?  נחשון  עשה  מה 
שהגיעו לו המים לאף, ולא יכל להתקדם עוד )סוטה 
דף לז עמוד א(, ובזה הראה כמה עם ישראל שהוא חלק 

ממנו מאמין ובוטח בקדוש ברוך הוא למרות הקושי. 

לך  קשה  מנחשון,  ללמוד  צריכים  שאנחנו  מה  זה 
בגלל  דווקא  הברית?  את  לשמור  או  שבת  לשמור 
שקשה תעשה! תראה לאלוקים שאתה לא דתי בלב, 

שתהיה לו סיבה לאהוב אותך. 

רק אחרי שעברו את הים אומר הפסוק "ויאמינו בה'" 
כשהם הראו את האמונה שלהם.
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מגיד שיעור בישיבת מאור ישראל ומדריך חתנים

מצוות תלמוד תורה
האקטואליות  ההלכות  תורה  מתן  חג  לרגל 

יותר מתמיד – הם הלכות תלמוד תורה. 

הקדיש   – החזקה"  "היד  בחיבורו  הרמב"ם 
ומאחר  תורה.  רבות מהלכות תלמוד  הלכות 

חכמה  ככל  זה  ואין  ללימוד  הלכות  שיש 
ותו  לימוד  אלא  הלכות  בה  שאין 

לא, מן הדין לחזור ולשנן הלכות 
אלו... 

בהלכות  כותב  הרמב"ם 
תלמוד תורה בפרק שלישי: 
נבחרו  כתרים  "בשלושה 
וכתר  תורה,  כתר  ישראל: 
כתר  מלכות.  וכתר  כהונה, 
אהרון.  בו  זכה  כהונה 
ולזרעו  לו  "והיתה  שנאמר: 
עולם".  כהונת  ברית  אחריו 
דוד,  בו  זכה  מלכות  כתר 
יהיה  לעולם  "זרעו  שנאמר: 
כתר  נגדי".  כשמש  וכסאו 

תורה הרי הוא מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, 
שנאמר "תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת 
יעקב". כל מי שירצה יבוא ויטול. שמא תאמר 
הרי  תורה,  מכתר  גדולים  הכתרים  שאותם 
ורוזנים יחוקקו  הוא אומר: "בי מלכים ימלוכו 
צדק בי שרים ישורו". הא למדת שכתר תורה 

גדול משניהם.

אמרו חכמים ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן 
גדול עם הארץ, שנאמר "יקרה היא מפנינים", 

מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים.

שהיא   כולן,  המצוות  בכל  מצווה  לך  אין 
שקולה כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה 
לידי  כולן, שהתלמוד מביא  כנגד כל המצוות 

בכל  למעשה  קודם  התלמוד  לפיכך  מעשה. 
מקום.

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

יפסיק תלמודו.

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

בא לשמה.

מצווה  לקיים  לבו  שנשאו  מי 
מוכתר  ולהיות  כראוי,  זו 
דעתו  יסיח  לא  תורה,  בכתר 
לדברים אחרים, ולא ישים על 
העושר  עם  תורה  שיקנה  לבו 
דרכה  היא  כך  כאחד.  והכבוד 
תאכל,  במלח  פת  תורה:  של 
ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי 
עליך  ולא  עמל.  אתה  ובתורה  תחיה,  צער 
הדבר לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה. 
לפי  והשכר  שכר,  הרבית  תורה  הרבית  ואם 
ארעי  ומלאכתך  קבע  תורתך  עשה  הצער.... 
ולא תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה. 
לפיכך אמרו חכמים לא כל המרבה בסחורה 
מחכים. וצוו חכמים הוי ממעט בעסק ועסוק 

בתורה.

אין דברי תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו 
עליהן, ולא באלו שלומדים מתוך עידון מתוך 
עצמו  שממית  במי  אלא  ושתיה,  אכילה 
עליהן, ומצער גופו תמיד, ולא יתן שינה לעניו 
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הרב חיים כחלון - המשך

קונטרס ההוכחות 
הקונטרס שעונה על השאלות בחיים

RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org לתרומות ופרטים

בקרוב...

רמז:  דרך  חכמים  אמרו  תנומה.  ולעפעפיו 
"אדם כי ימות באהל", אין התורה מתקיימת 
אלא במי שממית את עצמו באוהלי החכמים. 
ברית כרותה שכל היגע בתורתו בבית המדרש, 
קולו  המשמיע  וכל  משכח,  הוא  במהרה  לא 
אבל  בידו,  מתקיים  תלמודו  תלמודו,  בשעת 

הקורא בלחש במהרה שוכח.

אין  ובלילה,  ביום  ללמד  שמצווה  פי  על  אף 
אדם לומד רוב חכמתו אלא בלילה. לפיכך מי 
יזהר בכל לילותיו  שרצה לזכות בכתר תורה, 
ואכילה  בשינה  מהן  אחד  אפילו  יאבד  ולא 
בתלמוד  אלא  בהן,  וכיוצא  ושיחה  ושתיה 
רינה  אין  חכמים:  אמרו  חוכמה.  ודברי  תורה 
רוני  "קומי  שנאמר:  בלילה,  אלא  שלתורה 
של  חוט  בלילה,  בתורה  העוסק  וכל  בלילה". 
חסד נמשך עליו ביום  שנאמר :"יומם יצווה ה' 

חסדו, ובלילה שירו עמי תפילה לאל חיי".

בלילה  בו דברי תורה  בית שאין נשמעים  כל 

אש אוכלתו, שנאמר: "כל חושך טמון לצפוניו. 

זה  בזה,  ה'  דבר  כי  נופח".  לא  אש  תאכלהו 

שלא השגיח על דברי תורה כל עיקר. וכן כל 

או  עוסק  ואינו  בתורה  לעסוק  לו  שאפשר 

תלמודו  והניח  העולם  להבלי  ופירש  שקרא 

והזניחו, הרי זה בכלל בוזה דבר ה'.

אמרו חכמים כל המבטל את התורה מעושר, 

וכל המקיים את התורה  סופו לבטלה מעוני. 

זה מפורש  וענין  לקיימה מעושר.  סופו  מעוני 

הוא בתורה, הרי הוא אומר: "תחת אשר לא 

עבדת את ה' אלוקיך בשמחה וטוב לבב מרוב 

כל,  ועבדת את אויביך". ואומר: "למען ענותך 

להטיבך באחריתך".

שלישי  פרק  תורה  תלמוד  הלכות  ]הרמב"ם 

הלכות: א – ו, י, יב, יג[.
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רגע אחד של תורה

לקב"ה  היה  כדאי  אומר:  מקלם  זיסל  שמחה  רבי 

אלפים  ששת  אותו  ולקיים  העולם  כל  את  לברוא 

הוא  "ברוך  יאמר  שיהודי  אחת  פעם  בשביל  שנה 

וברוך שמו". 

שמו?  וברוך  הוא  ברוך  שאומר  מי  של  שכרוו  ומה 

אנחנו לא יכולים להבין, בשכל המוגבל שלנו 

כך  כל  שכר  של  להבנה  אפשרות  אין 

גדול שמחכה ליהודי שמבטא בשפתיו 

את המילים המגדילות את שמו של 

אמן,  אומר  כשהוא  בעולם  הקב"ה 

הוא  ברוך  רבא,  שמיה  יהא  אמן 

וברוך שמו. 

המשנה באבות פרק ד משנה כב 

אומרת, יפה שעה אחת של קורת 

העולם  חיי  מכל  הבא  בעולם  רוח 

ההרגשה  רוח?  קורת  זה  מה  הזה. 

שהאדם רגע אחד מתרווח ונושם מלא 

ראותיו בשלוה – נקראת קורת רוח, זה אפילו 

לא ההנאה בעצמה, וקורת רוח זו בעולם הבא היא 

לבדה שווה יותר מכל חיי העולם הזה. 

שאדם  אחת  שפעם  מקלם,  הסבא  אותנו  ומלמד 

אומר ברוך הוא וברוך שמו – כבר זוכה לקורת רוח 

ששוה את כל ההנאות שבעולם הזה שהיו ושיהיו.

ומי שאומר אמן שכרו פי אלף ממי שאומר ברוך הוא 

וברוך שמו, ואמן יהא שמיה רבא אחד שכרו פי אלף 

ממי שאומר אמן. נמצא ששכרו פי מליון ממי שאומר 

ברוך הוא וברוך שמו. ומילה אחת של לימוד תורה פי 

אלף מזה, הרי ששכרו פי מליארד ממי שאומר ברוך 

הוא וברוך שמו.

המושג  את  לנו  שאין  עד  גדולים  כך  כל  המספרים 

כמה טוב יש לנו בעולם הבא.

להסביר:  ננסה  יום  היום  לחיי  זה  את  נפשט  אם 

במכתב מאליהו לרב אליהו דסלר מביא מה שפירש 

רבו רבי צבי הירש, את דברי המשנה האומרת שיפה 

קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה?

המאושרים  הרגעים  בכל  נזכר  אנחנו  אם  והסביר, 

הנישואין,  יום  שמח,  יום  בחיים,  לנו  שהיו  והיפים 

רגעים  ספור  אין  יש  מוצלחת.  עסקה  איזה  או 

את  נצמצם  ואם  בחיים,  לאדם  מאושרים 

כל הרגעים הללו לשעה אחת שהיא תהיה 

כל  את  שעה  לאותה  ונוסיף  נהדרת,  שעה 

בני  כל  של  והמהנים  השמחים  הרגעים 

המשפחה, וכל השכונה, וכל בני העיר, וכל 

ונוסיף  העולם,  בני  וכל  הארץ,  בני 

של  ההנאות  כל  את  עליהם 

כל המין האנושי שהיה קיים 

זאת   - העולם  מבריאת 

מחמשת  למעלה  אומרת 

כל  את  ונצרף  שנה  אלפים 

העולם  חיי  כל  הללו לשעה אחת. שכן  הרגעים 

הזה כולל הכל – וכל טוב העולם הבא בלי שום יוצא 

מן הכלל כל זה ינתן לאדם אחד ברגע אחד ממש, 

כל האושר וכל השמחה וכל הרגעים היפים יצטמצמו 

לרגע אחד נפלא ולמרות זאת רגע אחד של הנאה 

וברוך  הוא  ברוך  לאדם שאומר  בעולם הבא שצפוי 

שמו.

זהו שכרו של האדם  כפול מליארד  זאת  וכשנכפיל 

שלומד מילה אחת של תורה. 

השבועות  חג  בערב  נמצאים  שאנו  הללו  ובימים 

תורה  בלימוד  להתחזק  צריך  תורה  מתן  חג  שהוא 

ללמוד תורה בלי סוף, כל חפציך לא ישוו בה אין לנו 

הבנה מה יכול לזכות האדם ברגע של תורה.

 ואשרי הזוכה

רב אורח
הרב חיים שמואל  שליט"א

עיה"ק ירושלים תובב"א
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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/


האשה השמן והדבש

התורה,  קבלת  את  חוגגים  ישראל  עם  כל  תורה,  מתן  חג 
חלב  מוצרי  להכין  טורחות  כך  שכל  הנשים  אנו  ובמיוחד 

עוגות ועוד המון הפתעות לחג הנפלא הזה.

ואז מתגנבת מחשבה ללב...

בשביל מה אנחנו טורחות, הלא חג זה הוא חג של לימוד 
התורה, וזה החג של הגברים, הם לומדים תורה כל הלילה, 
נראה  ולנו  תורה,  חידושי  כותבים  הם  בתורה,  הם שמחים 

שאנחנו קצת רחוקות מזה. 

* * *

הסיבות  אחת  זאת  לחלב,  נמשלה  שהתורה  זוכרים  כולם 
לציין  מעניין  בשבועות.  עושים  שאנו  החלב  למאכלי 
שהתורה נמשלה גם לשמן ולדבש כמבואר במדרש )דברים 
רבה פרשת כי תבוא פרשה ז אות ג(, וגם במצרים התינוקות 
קיבלו בנס שמן ודבש לאחר שזרקו אותם המצריים ליאור 
וניצלו, שכן אוכל זה גידלם וחיזקם, וכמו שדרשו כן חז"ל 
"ויניקהו דבש  ב( על הפסוק  יא עמוד  )בסוטה דף  בגמרא 

מסלע ושמן מחלמיש צור" )דברים לב, יג(. 

ויש לשאול מה הקשר בין שתי המדרשים? 

יש, לסיבה שנמשלה התורה למשקים אלו,  הסברים רבים 
אך חשבתי והבנתי משהו עמוק יותר.

בשפה  או  ולחלב  לשמן  לדאוג  כנשים  שלנו  התפקיד 
המודרנית כיום - ניהול הבית, וזה ממש כמו לימוד התורה 
שנמשלה לשמן ולחלב, הם עוסקים בחיובם ואנו בחיובנו, 

והדברים שווים.

א(,  עמוד  ט  דף  בתרא  )בבא  בגמרא  חז"ל  לימדונו  וכבר 
גדולה המעשה  ולענייננו  העושה,  מן  יותר  שגדול המעשה 

ללימוד תורה, יותר מן העושה הלומד...

וזה  הבית,  הנהגת  ועניני  והחלב  השמן  עם  נמשיך  אנחנו 
חלקנו מכל עמלינו חלק חשוב ומכובד שכן חג השבועות 

הוא החג שלנו.

הרבה שמן  עם  עוגות  להכין  אל תשכחו  למטבח:  ובחזרה 
ודבש. 

חג שמח

הרבנית שולמית כחלון
הזוהר שבטוהר

הרבנית שרה כחלון
מחשבה תורנית נשית
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רחל אמנו, והבלנית המיוחדת.

שלום לכן נשים יקרות, לכבוד חג השבועות אני רוצה 
לשתף אתכן בספור שספרה לי מ. ממרכז הארץ, ללא 
שינוי ספרותי אלא מילים פשוטות שיוצאות מהלב:

ד.  אצל  טובלת  אני  שנתיים  "במשך 
במרכז הארץ, מעבר לזה שזו חוויה 
טהורה,  להרגיש  מרגשת  מאוד 
מטבילה  ד.  שהבלנית  החוויה 
הרגשתי  אותי,  רגשה  תמיד  אותי 
באות  תמיד  שלה  שהברכות 

מהלב."

נכנסתי להריון שלצערי   2017 "בשנת 
למועד  חיכיתי  טבעית.  הפלה  עברתי  צלח.  לא 
הטבילה כדי לפגוש את הבלנית ד. לקבל ממנה חבוק 
גדול ועוטף, לחזק אותי באמונה ולקבל ממנה עידוד. 
טהרת המשפחה,  הלכות  על  ד.  הבלנית  עם  דברתי 

ד.  הבלנית  את  שתפתי  כן  כמו  בזה.  והתחזקתי 
שלקחתי על עצמי כמה דברים, והבלנית ד. אמרה לי 
שהיום זה יום פטירת רחל אמנו, וצריך להדליק לה 

נר, ויש לה  כוחות וסגולות."

ברכות  חבוקים  המון  עם  אחרי....  חדשים  "שלושה 
אני  היום  שוב....  להריון  נכנסתי  ותפילות  חיוכים 
בשבוע 34 מחכה ומצפה למתנה שאני צריכה לקבל."

באופן אישי אני רוצה להודות לבלנית המקסימה ד. 
שמעבר לבלנית היא גם סוג של פסיכולוגית, מחזקת 
תמיד מתי שרק אפשר, הלוואי שתמיד תזכה לשמח 

את כל הנשים שטובלות אצלה."

מה שאני רוצה עוד להוסיף שהבלנית ד. היא בלנית 
אחת מיני רבות שעוסקות במלאכת הקודש במסירות 

נפש עילאית, ואהבה לכל אחת ואחת.

אוהבת אתכן שולמית

סיפורים אמיתיים מהחיים 
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SHAVUOT 
FOOD 
DISTRIBUTION

לכל התורמים היקרים "יוסף ה' עליכם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם"



610

מפעילות 
הארגון

BeEzrat HaShem activities 
around the world

 Distribution of Rav Efraim
Kachlon's New Book & CDs

Baruch HaShem we distributed 1,500 copies of Rav Efraim Kachlon's new 
book "קונטרס בר יוחאי" (Kuntres Bar Yochai) and CDs in Israel

 is a (Kuntres Bar Yochai) "קונטרס בר יוחאי"
one of kind commentary on the 500-year-
old song that is sung in countless Jewish 
homes every Shabbat called "Bar Yochai", 
after the legendary holy Tanna Rebbe 
Shimon bar Yochai. Rav Kachlon sheds 
light unlike any other on this beautiful 
song with many kabbalistic secrets.

Click here

Click here

Worldwide Torah Update
AUSTRIA

Baruch HaShem our KIRUV RESCUE packages have arrived in Vienna, 
AUSTRIA. Here are some of the CDs being distributed during a Lag B’Omer 
party in the Jewish community.  We’re 
Looking forward to hearing some new 
amazing TeShuva Stories coming from that 
part of the world. Be'Ezrat HaShem Inc. is 
proud to announce our Torah investment 
in AUSTRIA. See here a few thousand CDs 
and Asher Yatzar posters that were sent 
earlier this month. Same FREE price as 
usual. Jews from around the world want to 
learn our Holy Torah and the least we can 
do is get it to them Be'Ezrat HaShem.

https://www.youtube.com/watch?v=HQes8iUFTeA
https://www.youtube.com/watch?v=kGIr2civBuQ&feature=youtu.be
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 Join us for our Torah
!Challenge

Teens and young adults:
Come join us for any of our Florida 
shiurim (lectures) for at least one 
hour and get paid $15!
Please contact youth director Michal 
Tempelberg to rsvp.
Mobile: (954) 616-9505
Email: Michal@BeEzratHaShem.org

 Last Week's Shiurim by Rabbi Efraim
Kachlon & Rabbi Yaron Reuven

https://www.youtube.com/watch?v=1r-hJJE-0HU&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=EHgLNOnIsEo
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A round of lectures
 New York and  

Florida

www.BeEzratHaShem.org

ברכות לראש משביר

ראובן  ירון  הרב  היקר  לידידנו 
"בעזרת  ארגון  ראש  שליט"א 
תחיה  הרבנית  ואשתו  השם" 
כל  עם  יחד  ולארגן  לנהל  שזכו 
בארץ  והתורמים  המארגנים 
כה  שבועות  חלוקת  את  ובעולם 
יתן ה' להם וכה יוסיף שפע ברכה 
הברכות  בכל  ויתברכו  והצלחה 
הכתובות בתורה אמן כן יהי רצון

 בברכת התורה 
הרב אפרים כחלון בשם כ - 300 

משפחות ולמעלה מ - 1000 
ילדים...


