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

ַחת בּור ִמתַּ ב ָהָעל ַהקָּ ְמַעצֵּ

עוַֹלם ָהִעּצּוִבים.  ם ְמֻפְרָסם בְּ ַקְרל ַלֶגְרֶפְלד הּוא שֵׁ
דוֵֹלי  ִמגְּ ֶאָחד  כְּ ְרֵסם  ִהְתפַּ ְרָמִני  ַהגֶּ ַלֶגְרֶפְלד 

ִנים ָהַאֲחרוֹנוֹת. שָּׁ ִבים בַּ ַהְמַעצְּ

ֶאת  ִאיָרה  ִהשְׁ ָנַתִים  שְׁ כִּ ִלְפֵני  ְתאוִֹמית  ַהפִּ ִמיָתתוֹ 
ְבָרה  ְדֵהָמה גָּ ָהעוָֹלם 'ָהֵריק' ַהזֶּה ֲחַסר אוִֹנים.  ְוַהתַּ
ָהֲאהּוָבה  ַלֲחתּוָלתוֹ  ֶהֱעִניק  ַצוָָּאתוֹ  בְּ שֶׁ ֵרר  ִהְתבָּ שֶׁ כְּ
בוִֹהים  צּוַרת ֲאחּוִזים גְּ ט )Choupette( 'ֶנָחָמה' בְּ ׁשוֹפֵּ
ֶמת בְּ -  150 ִמְליוֹן ליש"ט.  כֶּ ְסתַּ תוֹ ַהמִּ ִמּתוְֹך ְיֻרשָּׁ
וֹת  ְיֻרשּׁ ק  ְלַחלֵּ ר  ְמַאְפשֵׁ ְרָמִני  ַהגֶּ ַהחֹק  שֶׁ ֵרר  ּוִמְתבָּ

ל עוֹד ְיֻמנֶּה ַלֲחתּוָלה ִאּגּוד אוֹ ֲעמּוָתה. ִמּסּוג ֶזה, כָּ

ן  ְלַהלָּ ַהֲחתּוָלה,  ִיחּוס  בְּ ם  ִהְתַעְנַיְנתֶּ ׁש  ַממָּ ִאם 
ֶאת  ָתה  ְוִלוְּ יְרָמן,  בִּ ִמּסּוג  ע  שַׁ תֵּ ת  בַּ ִהיא  ָרֶטיָה:  פְּ
ִהיא  שֶׁ ר  ִספֵּ ְוהּוא  ָהַאֲחרוֹנוֹת  נוָֹתיו  שְׁ בִּ ַלֶגְרֶפְלד 
ְרָמִני  ַהגֶּ ב  ַהְמַעצֵּ ּלוֹ.  שֶׁ ַהְיִחיָדה  ית  ָהֲאִמתִּ ָהַאֲהָבה 
ִעם  ן  ִמְתַחתֵּ ָהָיה  י  כִּ ָעָבר  בֶּ ָטַען  ַאף  ר  גֵּ ִהְתפַּ שֶׁ
ּנּו  י. ְוַגם ֶזה לֹא ָמַנע ִממֶּ ַהֲחתּוָלה ִאם ֶזה ָהָיה ֻחקִּ
ַחיַּי".  ל  שֶׁ ה  "ָהִאשָּׁ ׁשוִֹנים  ַרֲאיוֹנוֹת  בְּ אוָֹתּה  ְלַכּנוֹת 
נוֹת, ּכוֵֹלל ֲחַדר  הּוא ִהְרִעיף ָעֶליָה ֵמָאז ַאֲהָבה ּוַמתָּ
ּוְנִסיעוֹת  ָסאּוְנד  ַמֲעֶרֶכת  ִעם  ַעְצָמּה  ל  ִמשֶּׁ ָנה  שֵׁ
קוֶֹלְקִצּיוֹת  ָצמּוד,  ְמַאְבֵטַח  ים,  ָרִטיִּ פְּ ְמטוִֹסים  בִּ
ֲארּוחוֶֹתיָה  ַיֲהלוִֹמים.  ָראוֹת  ְרשְׁ שַׁ ל  ְואֶֹסף שֶׁ ִאּפּור, 
ף  יוֹם ַעל ְיֵדי  שֵׁ ָעִמים בְּ ע פְּ דוֹת ּומּוָכנוֹת ַאְרבַּ ֻמְקפָּ

ּה ּוְלַטֲעָמּה.  ִכיר, ַהּקוֵֹלַע ְלִחכָּ בָּ

 “…and these days of Purim should never 
cease from among the Jews, nor shall 
their remembrance perish from their 
descendants.” (Esther 9:28)

Interesting Facts

Baruch HaShem, the celebration of Purim 
has been one of the rabbinical mitzvoth 
with Mazal.  Year after year, both secular 
and observant Jews hear the reading of 
Megillat Esther as part of their Purim 
celebration.   Almost 2,400 years before the 
tragic Holocaust led by Hitler y’s, there were 
countless hidden miracles that saved Am 
Yisrael from Haman’s Holocaust.  The non-
obligatory nature of the holiday has quietly 
made Purim the subconscious cornerstone 
of Judaism for many today.  Despite a recent 
study by PEW Research Center stating that only 
10% of American Jews observe the Biblical 
covenant of Shabbat, rarely does anyone 
ever reject the fun opportunity to celebrate 
Purim—a Rabbinical holiday nonetheless.  

The clear connection between these two 
Holocausts was prophetically made in our 
Oral Torah (i.e. Babylonian Talmud) nearly 
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ְפַלִים  כִּ ֲהמּו  דָּ תִּ ַלֲחתּוָלה,  ִמיֲַּחסוֹ  ם  ִנְדַהְמתֶּ ִאם 

ם  ְחָצנּותוֹ ִויִהירּותוֹ ָהיּו ְלשֵׁ ִמיָחָסיו ִלְבֵני ָהָאָדם. שַׁ

ַרק ָעָלה  ל ִמי שֶׁ יל ּוְמַבזֶּה ֶאת כָּ פִּ ָבר, הּוא ָהָיה ַמשְׁ דָּ

ַדְעּתוֹ. לֹא ָהיּו לוֹ ֲחֵבִרים. ֲאִפּלּו ִעם ִאּמוֹ יוַֹלְדּתוֹ  בְּ

ב  ְלַכתָּ ֵרָאיוֹן  בְּ מוָֹתּה.  ִלְפֵני  ֵאר  ְלִהשָּׁ ֵסַרב  הּוא 

הּוא   2018 ַנת  שְׁ בִּ י  ָצְרַפתִּ

ִזְלזּול ּוְבַסְלָחנּות  א בְּ טֵּ ִהְתבַּ

וָֹאה.  י ַהשּׁ ַלפֵּ כְּ

ָרְצחּו  ַעּמוֹ  ֵני  בְּ שֶׁ ה  ָהֻעְבדָּ

ִמְליוִֹנים  רוֹת  ֶעשְׂ ְוָטְבחּו 

ה  שָּׁ ְושִׁ י,  ָהֱאנוֹשִׁ ין  ֵמַהמִּ

ִהְטִריָדה  ְיהּוִדים, לֹא  ִמְליוֹן 

ט  ָלל, ַהֲחתּוָלה ׁשוֹפֵּ אוֹתוֹ כְּ

ָהְיָתה ֲחׁשּוָבה לוֹ יוֵֹתר. 



י ַאְלָחָנן  אוֹן ַהּנוָֹדע ַרבִּ ַהגָּ שֶׁ כְּ

מוֹ,  דָּ ִיּקֹם  ה'  ַזַצ"ל  ַוֶסְרָמן 

יַע  ִהגִּ שֶׁ וָֹאה כְּ רֹץ ַהשּׁ ֶעֶרב פְּ

ֶבֶרת  גְּ ְוָרָאה  ְלֶגְרַמְנָיה 

ֶאת  ֶקת  ְמַנשֶּׁ ֶרת  ְמֻהדֶּ

ְעַזע ְוָאַמר:  ּה, הּוא ִהְזדַּ ְלבָּ כַּ

קוֹם ַהזֶּה  מָּ קּון" )הושע יג, ב(, בַּ "זְֹבֵחי ָאָדם ֲעָגִלים ִישָּׁ

עמוד  ד  כרך  המדרש  בית  )כתלי  ים"  ֲאָנשִׁ ֲחטּו  ִישְׁ עוֹד 

ְוַרֲחִמים  ַאֲהָבה  בְּ ב  ַהלֵּ ֶאת  ַמְלִאים  מְּ שֶׁ כְּ  .)242 גליון 

ּבוֹן ַאֲהַבת ַהּזּוָלת. א ַעל ֶחשְׁ ים ֶזה ִמיָּד בָּ ְלַבֲעֵלי ַחיִּ



ל ֶזה ָקׁשּור ְלפּוִרים? ְוֵאיְך כָּ

ָכה  כָּ ַרֲחִמים?  ִרְגׁשוֹת  ָהיּו  ְלָהָמן  ם  גַּ שֶׁ ם  ַהְיַדְעתֶּ

ְדָרׁש )רבה פרשת אמור פרשה כז  מִּ אוְֹמִרים ַרּבוֵֹתינּו בַּ

ִעים ַאְכָזִרי" )משלי יב, י(, ֶזה ָהָמן  סימן יא(  "ְוַרֲחֵמי ְרשָׁ

ד ְוגוֹ'" )אסתר ג,  ִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאבֵּ ַזר "ְלַהשְׁ גָּ ע, שֶׁ ָהָרשָׁ

ן ְלַדְמֵין  יג(. לֹא ְמבָֹאר ַעל ָמה ָהָמן ָהָיה ְמַרֵחם. ִנתָּ

ֵהמוֹת ְועוֹפוֹת, אוֹ  אּוַלי הּוא ָהָיה ְמַרֵחם ַעל ַחּיוֹת, בְּ

הּוִדי ְוַעל  ַעל ָהָעם ַהיְּ רּור שֶׁ בָּ ָאר ְיָרקוֹת', ַמה שֶּׁ 'שְׁ

ׁש לֹא ִרֵחם!!!  ָרֵאל הּוא ַממָּ ַיְלֵדי ִישְׂ

מוֹ  כְּ ּלּו,  ִהְתגַּ לֹא  ָהָמן  ל  שֶׁ ָהַאֲהָבה  ִרְגׁשוֹת  ם  גַּ

ֵורוֹׁש )אסתר פרק ב פסוק יז(, ֶאת  ָצאנּו ֵאֶצל ֲאַחשְׁ מָּ שֶׁ

ַבד  הּוא לֹא ָאַהב ֲאֵחִרים ִמלְּ ָהָמן ָאֲהבּו )  ( ְוִנְרֶאה שֶׁ

ִנים  ִנים ַלפָּ ִים ַהפָּ מַּ ֲאלּו: ֲהלֹא "כַּ שְׁ ֶאת ַעְצמוֹ. ְוִאם תִּ

ן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם" )משלי  כֵּ

ׁשּוָטה:  פְּ ׁשּוָבה  ַהתְּ יט(?  כז, 

 – ָלָאָדם"  ָהָאָדם  ֵלב  ן  "כֵּ

ל ָהְרָגׁשוֹת  ְוָהָמן ִעוֵּת ֶאת כָּ

הּוא  ַוֲהֵרי  ּלוֹ  שֶׁ ים  יִּ ָהֱאנוֹשִׁ

ׁש  מֵּ תַּ ְוִהשְׁ טוֶֹרֶפת,  ַחיָּה  כְּ

ִרְגׁשוֹת ָהַאֲהָבה ְלַעְצמוֹ.  בְּ

ר  ֲאשֶׁ ָמָצאִתי  ֶזה  "ְרֵאה 

ָהָאָדם  ֶאת  ָהֱאלִֹהים  ה  ָעשָׂ

בֹנוֹת  ה ִבְקׁשּו ִחשְּׁ ר ְוֵהמָּ ָישָׁ

ים" )קהלת פרק ז פסוק כט(,  ַרבִּ

ָהָאָדם  ֶאת  ָרא  בָּ ָהֱאלִֹקים 

ְוָהְרָגׁשוֹת  ַהּכֹחוֹת  ִמְכלוֹל  בְּ

ָהַרֲחִמים  ִרְגׁשוֹת  ַהּטוִֹבים, 

ְכלוֹל  ְוָהַאֲהָבה ֵהם ֵחֶלק ִממִּ

ַבע  טָּ שֶׁ ִרים  ַהְישָׁ ַהּכֹחוֹת 

י,  ָהֱאנוֹשִׁ ין  מִּ בַּ ָהֱאלִֹקים 

בוֹת  ים" – ְמִזּמוֹת ּוַמְחשָׁ בֹנוֹת ַרבִּ ה ִבְקׁשּו ִחשְּׁ "ְוֵהמָּ

ל ֵחְטא )רש"י(. שֶׁ

ִמּדוֹת  אוָֹתן  בְּ לֵֹקל  ְוַהקְּ ַהְמֻעוָּת  ּמּוׁש  שִּׁ בַּ י  דַּ לֹא 

ָהָאָדם  הוִֹסיף  עוֹד  ָאָדם,  בָּ ַהּבוֵֹרא  ַבע  טָּ שֶׁ רוֹת  ְישָׁ

ִאיׁש  ֶרְך  דֶּ ל  "כָּ ר,  ַהיָּשָׁ ֶרְך  דֶּ ְלַדְרּכוֹ  ִלְקרֹא  ֲחָטָאיו  בַּ

ֵעיָניו" )משלי פרק כא פסוק ב(. ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחַז"ל  ר בְּ ָישָׁ

עוָֹלם  בָּ ָהֲעֵברוֹת  ל  כָּ ּכוֹר  ַהשִּׁ שֶׁ ע"א(  עה  דף  )יומא 

ִמיִַּין  ּכוֹר  שִׁ ֵיׁש  ָרה.  ְישָׁ ֶדֶרְך  כְּ ִמיׁשוֹר,   כְּ לוֹ  ִנְראוֹת 

ְלּבּוִלים ּוִמיֵֶּצר ָהָרע.  ֲאווֹת, ִמבִּ ּכוֹר ִמתַּ ְוֵיׁש שִׁ

יֵמי ַהּפּוִרים ִנְזּכֹר  ִפים ֶאת ָהָמן בִּ ָאנּו מוִֹחים ּוְמַגדְּ שֶׁ כְּ

ף ּוְמַקְלֵקל  ַסלֵּ מְּ תוֵֹכנּו, שֶׁ בְּ ם ִלְמחוֹת ֶאת ֶהָהָמן שֶׁ גַּ

ְוַהַהְנָהגוֹת  ּדוֹת  מִּ בַּ ׁש  מֵּ תַּ ּוִמשְׁ טוָֹבה,  ֶחְלָקה  ל  כָּ

ִהְנִחיל ַהּבוֵֹרא ָלָאָדם ְלַתֲאווָֹתיו. רוֹת שֶׁ ַהְישָׁ

הרב אפרים כחלון 

•המשך•
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הרב ירון ראובן

•המשך•
2000 years before the evil Nazi Party took 
control. Needless to say, this is one of the 
many indisputable “proofs” of the Divine 

Hand behind our Oral Torah—as well as 
our Written Torah.  As it is written in the 
Talmud: 

“Germamya of Edom, who if they would but go forth, would destroy the entire 
world.” (Megillah 6B).  

Quite literally, the Talmud is teaching 
us that in the future, this Germamya of 
Edom would be waiting for permission 
from Heaven to destroy the entire world, 
HaShem Yerachem.   The 
Ya’avetz (Rabbi Yaakov 
Emden), who was the 
G’dol HaDor of Germany 
in the 1700’s, wrote 
that the Germamya 
of Edom mentioned 
in the Talmud is 
referring to modern 
Germany. In the same 
generation, the Vilna 
Gaon (Rabbi Eliyahu 
ben Shlomo Zalman) 
independently arrived 
at the same conclusion, 
even though he lived in a different part 
of the world.  Both of these writings were 
published 200 years before anyone had 
a reason to foresee Germany mutating 
into Amalek. We see that even if one 
disagrees with the notion that our Sages 

had Ruach HaKodesh with knowledge of 
future events, it’s indisputable that they 
had Divine Inspiration when teaching us 
about the possibilities.      

What About the 
Future?

As much as we try to 
escape reality at times, 
the Rambam’s 13 
Principals of Faith are 
a constant reminder of 
our daily responsibility 
in serving our Creator.  
Just like the principle 
of faith in the Coming 
of MaShiach represents 
our beliefs in the 
foreseeable future, the 
faith in HaShem’s system 

of Reward & Punishment represents our 
understanding of the various possibilities 
of how the future will come to be.  To 
narrow down our imagination, our holy 
Sages also clarified our future here as 
well.  As it is written in the Talmud:

“If they do not do TeShuva they will not be redeemed [Saved by MaShiach].  
Therefore, HaKadosh Baruch Hu will appoint a king over them whose decrees 
will be as harsh as those of Haman, and the Jewish people will then do TeShuva.”  

(Sanhedrin 97B) 

While the Talmud reminds us of the 
requirement for TeShuva before 
MaShiach, it also gives us a scary visual 
from history that we do not want to repeat.  
In so many words, it’s either TeShuva from 
Mussar lectures and videos, or TeShuva 

from HaShem sending another Haman, 
Hitler or _________.    As uncomfortable 
as it may make some people, this too is a 
tool of HaShem Yitbarach.  Sometimes the 
shepherd needs to hit the sheep in order 
to save them.   As David HaMelech said:
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“Your rod and Your staff, they will comfort me (Psalms 23:4).   

How could this knowledge of the past, 
and apparently the future help us 
today?  The wise among us will Choose 
Life and the Good1 by capitalizing on this 
Purim as a learning opportunity.  Focus 
your learning on how the sages explain 
why HaShem sent Haman, and use that 
as a checklist for our own lives.  For 
added chizuk, read Epoch of the Messiah 
by HaRav Elchonon Wasserman zt’l 
or watch our invigorating series about 
this famous Kuntres and see further 
validation of these prophecies in the 
time of the recent Holocaust.  But just in 
case you don’t get a chance to do all of 
this learning before deciding whether or 

1  See Deuteronomy 30:15

not to attend a Purim party, remember 
this:  Kosher food does not make the 
party Kosher.   Just because the DJ is 
playing Jewish music, does not make 
it a Jewish event.   The near Holocaust 
of Haman was only written in Heaven 
after the Jews failed by attending 
Achashverosh’s Kosher Style Mixed 
Dancing Party.  HaShem says “You shall 
be holy because I am Holy…”2   If the Jew 
does not separate him/herself from the 
masses by Kedusha, the HaShem must 
send Amalek to do Havdalah (separation).  
Enjoy your Purim and use it as a time 
of Kedusha Enlightenment for your 
TeShuva journey.

2  See Leviticus 19:2

הרב ירון ראובן

•המשך•
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אקטואליה תורנית
הרב חיים כחלון שליט"א

מגיד שיעור בישיבת מאור ישראל ומדריך חתנים

מובא בגמרא במגילה )דף ז ע"ב(, אמר רבא: חייב 

אדם להתבסם בפורים בשתית יין עד שלא ידע 

בין ארור המן לברוך מרדכי. 

ומספרץ הגמרא רבה ורבי זירא עשו בפורים סעודה 

רבה ביחד, והשתכרו, באמצע הסעודה קם 

ביקש  למחרת  זירא,  רבי  את  ושחט 

לתחייה.  וקם  רחמים  עליו  רבה 

לרבי  רבה   אמר   הבאה  בשנה 

פורים  סעודת  ונעשה  בא  זירא 

ביחד. ענה לו רבי זירא לא בכל 

שעה ושעה  מתרחש נס. 



בפורים  להשתכר  חייבים   האם 

"עד דלא ידע"?

ב(  סעיף  תרצה  )סימן  ערוך  השולחן 

"חייב  בגמרא:  רבא  כדברי  פוסק 

איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין 

ארור המן לברוך מרדכי".

"ויש אומרים דאין  הרמ"א הגיה וכתב: 

צריך להשתכר כל כך, אלא ישתה יותר מלמודו 

ויישן, ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך 

ובלבד  הממעיט  ואחד  המרבה  ואחד  מרדכי. 

שיכוון לשם שמים".

ארור  "בין  מסביר:  ד(,  קטן  )סעיף  ברורה  המשנה 

רבה   נקמה  שנטל  ראשונה  מפלה  שזה  המן 

מרדכי,  גדולת   – מזה  יתרה  טובה  ועוד  ממנו 

שברכו הקדוש-ברוך-הוא שעלה למעלה ראש. 

להשם  תודה  בוודאי  נתן  שנשתכר  קודם  והנה 

יתברך על שתי הטובות. ועל כן אמרו חז"ל שלא 

שיבוא  עד  בשמחה,  זה  על  שבח  מלתן  יפסיק 

לידי  כך שלא יבחין עוד בין טובה זו לזו. ומכל 

-ידים,  נטילת  בעניין  זהיר  להיות  יראה  מקום 

ברכת המוציא וברכת- המזון, ויהיה שמחה של 

מצווה.

המגן  דברי  את  הביא  ה(  )אות  הציון  ובשער 

ד"ארור  אומרים:  יש  בשם  שפירש  אברהם 

מרדכי",  "ברוך  כמו  תק"ב  בגמטריא  המן" 

ומשנשתכר עד שלא ידע לחשוב 

הגמטריא פטור מלהשתכר עוד".



בביאור הלכה שואל: "ואם תאמר 

שנזכר  מה  חז"ל  יחייבו  האיך 

ובנביאים בכמה מקומות  בתורה 

השכרות למכשול גדול? 

הנסים  שכל  מפני  לומר  ויש 

בימי אחשוורוש  לישראל  שנעשו 

בתחילה  כי  משתה,  ידי  על  היו 

נטרידה ושתי על ידי משתה ובאה 

היה  ומפלתו  המן  ענין  וכן  אסתר, 

על ידי משתה, ולכן חייבו חכמים להשתכר עד 

כדי שיהא נזכר הנס הגדול בשתיית היין. ומכל 

מקום כל זה למצווה ולא לעכב".

שכיון  אדם,  חיי  הרב  הרב  כתב  לזה  וכדומה 

שכל הנס נעשה על ידי משתה שעשתה אסתר 

המלכה, ציוו רבותינו לשתות יין יותר מהרגלו, כדי 

לזכור את הנס הגדול שעשה לנו השם יתברך, 

במצווה  יזלזל  שבשתייתו  בעצמו  היודע  אולם 

יתפלל  או שלא  המזון,  ברכת  כגון  המצוות,  מן 

מנחה או ערבית, או שינהוג בשחוק וקלות ראש, 

חובת ההשתכרות בפורים
הלכות דינים והנהגות
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מוטב שלא ישתה כל כך, וכל מעשהו יהיו לשם 

שמים.

וכבר הזהיר על זה באורחות חיים )הלכות פורים 

אות לח( וכתב: דהא דאמרינן, חייב איניש לביסומי 

איסור  השכרות  שהרי  שישתכר,   לא  בפוריא, 

שגורמת  מזו,  גדולה  עברה  לך  ואין  הוא,  גמור 

עבירות  ולשאר  דמים  ולשפיכות  עריות  לגלוי 

זולתן אלא רק שישתה מעט יותר מלימודו.

שכתב:  המאירי  בדברי  הדברים  ונכללים 

ובאכילה  פורים,  בשמחת  להרבות  אדם  "חייב 

ובשתייה, עד שלא יחסר דבר מעל שולחנו, ומכל 

מקום אין אנו מצווים לשתות כל כך ולהשתכר 

ולהפחית כבודנו מתוך השמחה, כי לא נצטווינו 

בשמחת  אלא  ושטות,  הוללות  שמחת  על 

השם  לאהבת  מתוכה  שנגיע  תענוג 

יתברך ולהודות לו ולברך בשמו 

על הנסים שעשה לנו".



מרן הרב עובדיה יוסף 

חזון  בספרו  זצ"ל 

כותב  פורים  עובדיה 

שמחת  מצוות  )בדיני 

"מצווה  א(:  הלכה  פורים  יום 

חובה  ידי  ויוצאים  פורים,  בסעודת  להרבות 

בסעודה אחת ולכתחילה צריך לאכל לחם. 

כיצד חובה סעודה זו? שיאכל בשר ויתקן סעודה 

נאה כפי אשר השיג ידו, ושותה יין עד שישתכר 

וירדם בשכרותו" )שם עמוד קעה(.

ומביא שם )בהערה ב( את דברי הרשב"ץ שכתב 

מציעא  בבבא  הגמרא  לשון  "והנה  בתשובה: 

)דף כג ע"ב(, "בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשינו 

במלייהו במסכתא, בפוריא ובאושפיזא, ופרש"י 

לביסומי  כאן  לרמוז  יש  ובזה  מטה,  בפוריא 

"בפוריא", שישן על מיטתו וירדם בשכרותו". 



פשוט  ונראה  כתב:  אפרים  רבבות  בשו"ת 

פורים  בסעודת  חיבות  שהנשים  פי  על  שאף 

שאף הן היו באותו נס, מכל מקום אין הנשים 

הוא  שגנאי  מעט,  אם  כי  יין,  לשתותי  צריכות 

בכתובות  שאמרו  כמו  רב,  יין  לשתות  לאשה 

)דף סה ע"א(.



כתב:  מגילה  מסכת  על  בפרשו  המהרש"א 

דווקא  לאו  "שחטיה",  כתבה  שהגמרא  שמה 

שחלה  עד  מדאי,  יותר  לשתות  שכפאו  אלא 

חס  ימות  שלא  עליו  התפלל  ואז  למות.  ונטה 

ושלום.

הגאון יעב"ץ כתב על המעשה 

לי  נראה  זירא:  ורבי  רבה  של 

ממש,  שחטיה  דווקא  דלאו 

שהיו  לפי  העניין  אלא 

עשה  מאוד,  שמחים 

את  להעציב  זאת 

ושחטו  האורחים, 

כמו  עינים,  באחיזת 

מספרת  שהגמרא 

ל  )דף  ברכות  במסכת 

רבינא  ע"א(,  לא   - ע"ב  

לבנו,  חתונה  עשה 

"קבדחי  מדאי  יותר  שמחים  שהחכמים  ראה 

כוס  לקח  )רש"י(,  עול  כפריקת  ונראה  טובא" 

זוז  מאות  ארבע  ששווה  לבנה  זכוכית  של 

רבה  וכששחט  ונעצבו.  לפניהם  אותה  ושבר 

הרואים  סבורים  היו  עיניים,  זירא באחיזת  לרב 

ששחטו באמת, ונפלה עליהם חרדה והתעצבו 

מהם  נתפעל  עצמו  זירא  ורבי  לב.  שמחי  כל 

ויפג  כעין  בקרבו,  לבו  שמת  וכמעט  ונתעלף 

זירא  רבי  על  לבקש  צריך  היה  רבה  ולכן  לבו, 

שרבה  בוודאי  אבל  לבריאתו,  שישוב  רחמים 

א  חלק  לישראל  טוב  אך  בשו"ת  )ועיין  דם.  שפך  לא 

סימן ה(. 

הרב חיים כחלון

•המשך•
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יהודי

הטעות הנוראה!!!
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הנמק התפשט והלך, מצב הרגל נהיה גרוע 
הפרופסור,  מלמל  מנוס"  "אין  ליום,  מיום 

"חייבים לקטוע את רגל שמאל".

החסיד רבי לייב גלויברמן קיבל את גזירת 
שמים באהבה, אם כך רצון השם, כך יהיה. 
בני המשפחה שבאו לעודדו, מצאו עצמם 
)שמואל  ישמור"  חסידיו  "רגלי  מעודדים. 
"על  לייב,  רבי  אמר   – ט(  פסוק  ב  פרק  א 

הרגליים שלי יש שמירה מיוחדת".

הניתוח  יום 
לאחר  הגיע, 
רוחנית  הכנה 
נכנס  וגשמית 
לייב  רבי 

לניתוח. 

כמה  לאחר 
הוא  שעות 
ר  ר ו ע ת ה
 , ח ו ת י נ ה מ

של  והלחוצה  המופתעת  הפנים  ארשת 
הפרופסור לא הסגירו את תוצאות הניתוח. 
"איך עבר הניתוח" – שאל רבי לייב ."ב...ב....

בסדר" – גמגם הפרופסור והסתלק. 

בני המשפחה שבאו לבקרו נתקלו בפנים 
בירור  לאחר  הרפואי,  הצוות  חתומות של 
קצר פלט להם אחד מאנשי הצוות הרפואי 
ימין  רגל  את  כרתו  בניתוח,  טעות  "היה 

הבריאה, במקום רגל שמאל החולה".

מעוות  אך  בבהלה,  צווחו  המשפחה  בני 
יודיע  מי  הייתה  השאלה  לתקון.  יוכל  לא 

למטופל רבי לייב?

לספר  התנדב  המשפחה  מבני  אחד 
על  אותם  נתבע  "אנחנו  ניחמו:  ומיד  לו, 
תוכל לחתן את  רפואית, לפחות  רשלנות 
כל הילדים בכבוד ולא יהיה עליך עול של 

פרנסה יותר..."

"אין צורך" – אמר רבי לייב, "אני מקבל את 
דין שמים באהבה, זהו רצון השם שיכרתו 
לי את שני הרגליים. וכי אתבע את הרופא 

על רשלנות, הלא הוא רק השליח?".

התפשטה  מהרה  חיש 
בית  בכל  השמועה 
שלא  המנתח  החולים, 
את  להראות  העיז 
בחשש  התקרב  פניו, 
למחלקה, רבי לייב קיבל 
ואמר  בחיוך  פניו  את 
דאגה  אל  "דוקטור   – לו 
 – ישמור  חסידיו  רגלי 
ברוך  הקדוש  לפעמים 

הוא שומר את הרגליים אצלו...".



סיפור שכזה בעידן של ימינו, היה עובר בכל 
אך  מתפעלים,  היו  חלק  החדשות,  אתרי 
חלק היו משתגעים מהאדם הזה, שכרתו 
לו את הרגל והוא מחייך, ואפילו לא תובע 
אותם. ככל שהתמיהה על מעשה זה גדלה 
בהשגחה  האמונה  כך  הקורא,   - אצליך 

פרטית רחוקה ממך. 

נקודה למבחן עצמית....

בהצלחה.
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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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קורונה והידרופוביה 
בתקופה  לכם,  כתבתי  לא  מזמן  יקרות!  נשים 

ענין  כל  כאשר  קורונה,  בעידן  זו  מאתגרת 

עם  מסובך.  קצת  נעשה  הטבילה 

הגבלות מסוימות, והכנות בבית- 

)אבות  אך לפום צערה אגרא 

פרק ה משנה כג(. כלומר, לפי 

והצער  הקושי  מידת 

כך  המצווה,  בקיום 

גם השכר. כל אשה 

שעושה השתדלות, 

בתקופה  לטבול,  ומגיעה 

זו, שכרה הרבה מאוד. ומה שאני רוצה לומר לכם, שאין 

מיוחדת,  במתכונת  פועלים  המקוואות  לפחד,  מה 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, והמשרד לשירותי דת.



לא אאריך בדברים,  אגש לסיפור שלנו.  

גברת נ' התקשרה לבלנית ר' ממרכז הארץ, רצתה לבא 

כבר  שנשואה  חברה  לה  שיש  לבלנית  וספרה  לטבול. 

7 שנים ולא טבלה במקווה, כמו כן לאותה חברה, אין 

ילדים. הבלנית ר' שאלה: "מהי הסיבה שבגללה החברה 

לא טובלת?" והיא ענתה שחברתה יש לה  הידרופוביה 

)חרדות ממים(, הבלנית ר' דברה עם החברה ושכנעה אותה 

בדרכי נועם להגיע למקווה, בסופו של דבר הסכימה. שתי 

החברות היגיעו לטבול באותו יום. 

התחילה  החברה  המקווה,  של  למבנה  יחד  כשנכנסו 

לרעוד כולה מפחד, והתחילה לבכות. הבלנית ר' הרגיעה 

אותה, הסבירה לה שמי המקווה הם מים מיוחדים, זה רק 

מי גשמים, והיא תתפלל עליה, ובעזרת השם הטבילה 

הראשונה שלה תצליח. ובליווי ברכותיה ותפילותיה של 

בפעם  הטבילה.  לבור  האשה  נכנסה  הצדיקה  הבלנית 

הראשונה שנסתה לטבול, מיד הצליחה. ועשתה טבילה 

כשרה כדת וכדין. הבלנית ברכה אותה בזרע של קיימא. 

ושתי  ברכה.  הבלנית  אותה  וגם  טבלה,  נ'  גברת  גם 

החברות רצו לשוב לביתם. אך לפני שנפרדו מהבלנית, 

כשנכנסת  הרגשת  "מה  החברה:  את  הבלנית  שאלה 

למים?" ענתה החברה הטובלת: "כשהתכופפתי לטבול, 

הרגשתי שעוזרים לי משמים, וכאילו יד מושכת אותי 

למטה". ובכן חברות, לא אלאה אתכם, זמן קצר בשרו 

שתיהן לבלנית שזכו להריון מבורך. יהי רצון שכך יזכו כל 

נשות ישראל המייחלות לפרי בטן.

באהבה גדולה

שולמית כחלון 0504623996 

מדריכת טהרה מוסמכת

סיפורים אמיתיים מהחיים 

הרבנית שרה כחלון
מחשבה תורנית נשית

חיסון / קורונה

זו המנטרה הקבוע  הקורונה הורגת, והחיסון מרפא, 
בימי  שהיה  כמו  ממש  התודעה,  את  לנו  ששוטפים 
ומרדכי  ואסתר  הורג,  שהמן  שחשבו  אחשורוש, 

המצילים. 

ממית  החטא  אלא  ממית  הנחש  לא  למדונו  חז"ל 
)ברכות דף לג ע"א(,  גם לא המן או אחשורוש ממיתים או 

גוזרים גזרות, "לב מלך ביד ה'" )משלי כא, א(, וכשנשמעו 
וחזרו  לא(  ט,  )אסתר  וזעקתם  הצומות  דברי  בשמיים 

בתשובה, נהפך האבל ליום טוב )אסתר ט, א(.


יום, ה"ונהפוך הוא"  המסכות - נהפכו לשגרת היום 
יהיה, אם לא נצטרך ללבוש אותם. הרעשנים – הספיקו 

לנו רעשי הרקע כל השנה, קורונה קורונהההה...

המודרני'  'ההמן  הוא  שהחיסון  קונספירציות  אפילו 
כבר עברנו. 

"ליהודים היתה  עכשיו נשאר לנו רק את המשאלה 
אורה ושמחה וששון ויקר" )אסתר ח, טז(. 
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מפעילות 
הארגון

BeEzrat HaShem activities 
around the world

 BH Inc. MaChatzit HaShekel and
Matanot LaEvyonim Campaign

THREE SEPARATE MITZVOT OBLIGATIONS DURING PURIM TO CREATE 
UNITY AMONG AM YISRAEL:

1. MISHLOACH MANOT (Each Adult Sends To Two People) 

2.  MATANOT LaEVYONIM (Each Adult Sends 2 Gifts To The Poor)

3.  MaChatzit HaShekel (Each Member In Household Gives .33 oz of Silver To Be Given To Poor)

BeEzrat HaShem Inc. knows many righteous families of Talmidie Chachamim (Torah Scholars) 
in Eretz Yisrael that are struggling to feed their household.  PURIM IS ONE OF THE KEY 
TIMES OF THEY YEAR TO HELP THE POOR.  WHAT BETTER 
CHOICE IS THERE THAN TO FEED POOR TZADIKIM AND THEIR 
FAMILIES.  While Mishloach Manot is something each of you needs 
to handle on your own, we're here to help you with 
MATANOT LaEvyonim & MaChatzit HaShekel.

 Find Out More Info & Donate!  

https://www.flipcause.com/secure/cause_pdetails/MTA4NDIw
https://www.youtube.com/watch?v=rExojso7EAk&feature=youtu.be
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עזרה לעניים הוא המפתח למצוות פורים

ארגון בעזרת השם מכיר הרבה משפחות של תלמידי חכמים בארץ 
ישראל שמתקשות להאכיל את בני ביתם. 

פורים זה אחד הזמנים הטובים ביותר לעזור למשפחות 
במצוקה.  

עניים  צדיקים  יותר  מלהאכיל  איזה צדקה חשובה 
ובני משפחותיהם?

אחד  שכל  משהוא  זה  מנות  שמשלוח  בעת  בו 
מסתדר לבדו, אנחנו כאן בשביל לעזור לך עם 

מצוות מתנות לאביונים ומחצית השקל .

 שעל ידי ארגון בעזרת השם 

 Machatzit HaShekel--The Battle Against 
Cheap Stingy and Evil Eye

לתרומות ולמידע נוסף לחץ כאן

https://www.youtube.com/watch?v=rExojso7EAk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rExojso7EAk&feature=youtu.be
https://www.flipcause.com/secure/cause_pdetails/MTA4NDIw


612

הספר מכיל מגילת אסתר מנוקדת ללא פירוש, מגילת 
ופרפראות  ידיעות  טוב",  "דורש  פירוש  עם  אסתר 
ותשובות  שאלות  הפורים  ענייני  על  דרושים  לפורים, 

בהלכה.

מאת הרב אפרים כחלון שליט"א

יצא לאור!!! 

מגילת אסתר
ְמֻנָּקד

דורש טוב לעמו עם
 פירוש

הספר הודפס ב1000 עותקים ומופץ חינם.

ניתן להוריד את הספר בשלמותו מהאתר 

של בעזרת השם.

Doresh Tov Megillah Of Esther

New Book

Buy Now!

https://beezrathashem.us18.list-manage.com/track/click?u=0e90c196f9208cb74f140ebea&id=7450171bb5&e=0d7657d993
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


Doresh Tov Megillah Of Esther
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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
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 CAN WE GET
 DRUNK ON

?PURIM

בעזרת השם סרטים מציגים:

מהו שיעור 
השתיה בפורים, 
והאם צריך 
להשתכר?

שיעור מפי הרה"ג 
אפרים כחלון 

שליט"א
סיפור המגילה 

כפי שלא שמעתם 
מעולם!!!

Prayers Aren't Enough For Tikkun HaBrit Epidemic 
Complete Your Tikkun & Help Bringing MaShiach!!!
NEW JAW DROPPING TRAILER!
Baruch HaShem this movie is 
so powerful that it has left our 
staff speechless and we can't 
wait to share it to the public but 
we need your help! In order for 
this full length film to have the 
most impact possible we need 
to market it and for that we 
need funds! Help us bring this 
life changing blockbuster to the 
world! DONATE HERE to be 
our partner in this mitzvah!

Donate Now!

https://www.youtube.com/watch?v=Tkg0pZO4ixo&utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=b1b81227d2-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_19_06_44_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-b1b81227d2-39280297
https://www.youtube.com/watch?v=zltV5jbRdG0&feature=youtu.be&utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=b1b81227d2-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_19_06_44_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-b1b81227d2-39280297
https://www.flipcause.com/secure/cause_pdetails/NjY5MTE=?utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=b1b81227d2-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_19_06_44_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-b1b81227d2-39280297
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 CAN WE GET
 DRUNK ON

?PURIM

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

https://www.youtube.com/watch?v=Tkg0pZO4ixo&utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=b1b81227d2-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_19_06_44_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-b1b81227d2-39280297


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


יהדותמדור
בציורים

בס"ד
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מאורעות
מגילת 

אסתר

לדים



יהדות
בציורים
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בס"ד
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KIDS Jewish 
CartoonsSection

Megillat 
Esther

The Events of
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Jewish 
Cartoons


