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מידה כנגד מידה 

אירוע  בארגון  שעזר  וידוע,  קפדן  ישיבה  ראש  על  מסופר 
הזה,  המיוחד  לאירוע  ישראל.  בארץ  במינו  מיוחד  רבני 
שמכר את כל הכרטיסים, הגיעו רבים מהרבנים המובילים 
כדי  האורתודוקסי,  היהודי  בעולם  חשובים  אנשים  וגם 

להתחזק מגדולי הדור הקדושים בעמנו.

צעיר(  )רב  בנו  עם  לאירוע  הזה  הישיבה  ראש  הגיע  כאשר 
הוא  נסגרו,  שהדלתות  לאחר  דקות  מספר  כרטיסים,  ללא 
נחרד לגלות שהמאבטח הונחה שלא להכניס אף אחד ללא 

כרטיס.

מכיון שהוא עזר לארגן את האירוע, הוא היה בתחילה בטוח 
שהוא יכול לנהל משא ומתן כדי להיכנס פנימה. אחרי כמה 
דקות של משא ומתן שלא הועיל, ראש הישיבה החל לאבד 

את קור רוחו.

נמשכה  לדלת  מחוץ  המקפיא  בקור  ושהייה  כזו,  מבוכה 
למעלה משעה. באי אמון מוחלט על

רוע מזלו, הוא הרגיש צורך עז לספר זאת לעמיתיו ברגע 
שהאירוע הסתיים.

הרב  החוצה.  אנשים  מאות  זרמו  הדלתות,  שנפתחו  ברגע 
שאיתר  לאחר  "חברו"  לעבר  צעדיו  את  במהירות  כיוון 
אותו בין הקהל, והחל "לזרוק" עליו את כל התסכול שנוצר 
את  לסיים  לו  נתן  חברו  האחרונות.  השעות  במהלך  בו 
הצעקות, והפתיע אותו בכך שאמר לו כי גדול הדור עדיין 
בפנים, והוא יכול לפצות אותו על ידי מפגש אחד על אחד. 

גדולה,  בהתרגשות  התסכול  רגשות  התחלפו  מאוד  מהר 

There was once a well-known strict Rosh Yeshiva 
that helped orchestrate a special Rabbinical 
event in Eretz Yisrael. This sold out special event 
was where many of the leading Rabbanim and 
important people in the Orthodox Jewish world 
came to get some chizuk from one of our holy 
nations’ G’dolie HaDor. When this Rosh Yeshiva 
arrived at the event with his son (a young Rabbi) 
ticketless a few minutes after the doors closed, 
he was horrified to learn that the security guard 
was instructed not to let anyone in without a 
ticket.  Since he helped orchestrate the event, he 
was initially confident that he can negotiate his 
way inside.  After a few minutes of negotiating 
to no avail, the Rosh Yeshiva started losing his 
cool.  This embarrassment in the freezing cold 
continued for well over an hour.  In complete 
disbelief at his own misfortune, he was committed 
to telling off his colleagues as soon as the event 
was over.  

As soon as the doors opened, with hundreds 
of people coming out, he quickly targeted his 
“friend” in the crowd and started spewing out 
all of the frustration built up in the last couple 
of hours.  With a calming trick up his sleeve, 
his friend let him finish his yelling. Quickly he 
surprised him by letting him know that the Gadol 
HaDor is still inside, and he can make it up to 
him by bringing him to the Rav as a one on one 
meeting.  Quickly the feelings of frustration were 
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כאשר השלושה רצו פנימה כדי לא לפספס הזדמנות של 
פעם בחיים. כאשר באו לפני גדול הדור הזקן והחכם, החבר 
ושיבח  החשוב,  הישיבה  לראש  קרה  מה  לציין  שכח  לא 
היא  ושישיבתו  המיוחדים,  הישיבות  מראשי  כאחד  אותו 
בעולם  ביותר  הגבוהים  הסטנדרטים  עם  הישיבות  אחת 

הישיבות. 

בקול נמוך אך חזק, הפתיע גדול הדור את שלושת הרבנים 
יכול בבקשה לספר לי עוד קצת  עם בקשה חריגה: "אתה 
בקור  בחוץ  לשהות  היה  איך  הלילה,  שלך  ההרגשה  על 

המקפיא בזמן שהאירוע הזה התרחש?"

בטוח  "אני  הישיבה:  ראש  אותו  לו  ענה  ומרוגש,  מבולבל 
שזה כמו להיות בגהינום".

גדול הדור לא הסתפק בתשובה הקצרה, ולחץ כדי לקבל 
לי  לספר  בבקשה  יכול  אתה  "האם  ואמר  נוספים  פרטים 

קצת יותר על איך היה זה בגיהנום?"

נורא  כמה  עד  לפרט  והחל  ליבו  את  פתח  הישיבה  ראש 
וכמעט בדמעות,  היה בחוץ בקור המקפיא.  הרגיש כאשר 
בנו  מול  כשהוא  במיוחד  לו,  שהייתה  ההשפלה  על  סיפר 

הצעיר.

"כבוד הרב, הייתי כל כך נבוך והרגשתי כל כך לבד ודחוי. 
הרגשתי שאני כלום, שום דבר!

כישלון  היה  פעם  אי  שעשיתי  מה  כל  כאילו  הרגיש  זה 
מוחלט, מכיוון שסולקתי בבושת פנים מכל פתח שרציתי 
להיכנס, ומההדרה הנוראה שעשו לי מכל מי שאני מכיר. 
את  להסיר  היה  יכול  לא  דבר  ושום  אונים  חסר  הייתי 
אני  ייגמר.  לא  לעולם  זה  כאילו  שנראתה  ההיא  התחושה 
רק לא יכול היה להבין, מדוע השם עשה לי את זה? עבדתי 

כל כך קשה להצלחת האירוע !!!”

לרגשותיו  הדור  גדול  אפשר  שבו  שתיקה,  של  רגע  לאחר 
הסוערים של הראש ישיבה להירגע מעט, הגיב גדול הדור 
כולנו  את  ללמד  שיכולה  תגובה  וחכמה,  קצרה  בתגובה 
שיעור לכל החיים. "אולי השם רוצה שתכיר את הרגשות 
המחמירה  המיוחדת  מישיבתכם  שדחיתם  התלמידים  של 
זהה  רקע  לו  שין  מי  אצל  ובמיוחד  הקבלה,  בתנאי  כך  כל 
שהם  ולמרות  כלכלית.  יכולת  או  נכון  ייחוס  כגון  לשלכם, 
דבר  שום  שלך,  הקפדנית  לישיבה  להיכנס  הכל  ניסו 
כלום  ושהם  דחויים  לבדם,  נבוכים,  הרגישו  הם  עזר,  לא 
שהם  מכיוון  כישלון  היה  שעשו  מה  כל  כאילו  גדול!  אחד 
שואלים  גם  הם  אולי  מכירים...  שהם  מי  מכל  מופרדים 
כך  כל  עבדו  שהם  למרות  זה  את  להם  עשה  השם  מדוע 
תשובה  לך  יש  השם.  של  צעירים  בנים  כן  גם  הם  קשה!!! 

בשבילם?..."

אחדותינו מוטלת בספק

כמה  חווינו  אפילו  ואולי  שכאלה,  סיפורים  שומעים  כולנו 
דחיות מישיבה או מוסד שרצינו להתקבל אליה, ובכל זאת, 
לא נראה שאף אדם עושה משהו למען כלל ישראל. רובם 
הנוכחית,  המוסדות  ממערכת  ונבוכים  מפוחדים  כך  כל 
שהילדים  ירצו  ורק  בשקט,  זה  עם  התמודדו  פשוט  שהם 
זהו  פעמים  והרבה  כלשהו.  לימודי  למוסד  ייכנסו  שלהם 
ספר  לבית  או  הימנו.  נוחה  חכמים  רוח  אין  אשר  מקום 
ציבורי, למרות שבעל 'מעם לועז' קורא לאותו מעשה שווה 

ערך לעבודה זרה? )מעם לועז, פרשת יתרו עמוד 190 באנגלית(.

אפילו אם ישנם כמה אנשים שמסכימים שזו לא הדרך, הם 
מסכימים בשקט ומאחורי הקלעים, שמא ישמעו מהם את 
בגלל  המוסד  מאותו  ילדיהם  את  ויזרקו  רם  בקול  האמת 
שדעתם לא מתאימה למערכת... ופתאום הילד שלהם לא 

מתאים למסגרת הלימודית. 

מצער לחשוב שהם לא חושבים על הילד הבא של השם?. 

מה קרה לאחדות של עם ישראל שכמעט כל מרצה או רב 
מזכירים בהרצאות שלהם? מה קרה לאחדות כלל ישראל 

המוזכרת בכל עלון ואתר תורני?

אינני נביא או בן נביא, אבל אני יכול להבטיח לכם, שבמהלך 
אחדות,  ישראל,  אהבת  על  תשמע  הזה,  באב  תשעה 
ומטבעות לשון קשורים אחרים המשכנעים אנשים לתרום, 
לא פחות מכמה פעמים בכל הרצאה בודדת שאתה מקשיב 
לה. כל ערוץ, כל ארגון. וכולנו נחשוב שבאמת צריך לסלק 
 2000 במשך  אותנו  המלווה  מאיתנו  חינם  השנאת  את 
השנים האחרונות. ועם זאת, שום דבר לא ישתנה בפועל, 
ימשיכו  מהמוסדות  דחיות  בחייהם,  לעסוק  יחזרו  כולם 
לפגוע באומה שלנו, הבורות וחוסר ידיעת האמת יגדלו עם 
הזמן, יחד עם התבוללות וכפירה, ודברי הנואם הכריזמטי 

בעל הכוונות הטובות ישכחו כמו סערה גדולה שחלפה.

 תכלית הצום

"וקרעו לבבכם ואל בגדכם ושובו אל ה' אלוקיכם" )יואל ב, יג(.

אתם לא צריכים להקשיב לי. פשוט הקשיבו להשם כשהוא 
יואל  הנביא  דרך  שלו,  הקדושים  התוכחה  דברי  את  מוסר 
ואומר: שצום תשעה באב שלנו יחשב כבזבוז זמן אם הוא 
אינו מלווה בקריעת ליבנו לעשות תשובה )רש"י בגמרא תענית 

דף טו עמוד א(.

פשוט  זה  תשובה  בלי  "צום  לומר  נהג  ז"ל  יגן  ניסים  הרב 
דיאטה". 

רבותי היקרים, הדור הבא של הילדים היהודים שלנו גדל 
ללא שום מושג מהאמת היפה של התורה. ההורים עסוקים 

מידי מלשים לב לזה. 
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השאיפות של הנוער

האם זה מפתיע אתכם, שרבים מהילדים הדתיים כביכול, 
חכמינו  כמו   מאשר  הגויים  כמו  יותר  להיות  שואפים 
במסעות  גויסו  דולרים  מיליוני  לאחרונה,  הקדושים? 
תרופה  לממן  כדי  רק  לילה,  בן  שונים  מקוונים  פרסום 
נדירה שעשויה לעזור לרפא תינוק יהודי קטן ויפה )לבסוף 
חברת הביטוח שלמה על התרופה, והתרומה הוחזרה לתורם רק אם 

ביקש חזרה את הכסף(, או לממן עוד כמה בניינים, או עזרה 

לכמה  לעזור  או  וצעירה,  יתומה  כלה  של  חופה  עבור 
אנשים לעלות לארץ ישראל. אך לצערנו איננו רואים את 
אותה הענות כשבאים להתרים את עם ישראל לענינים 
רוחניים והצלת נפשות משמד רוחני. הקמפיין שפרסמנו 
בכדי לעזור לנו להציל את נפשם של למעלה מ - 250 
נותר  תורה  בשיעורי  ומתחזקים  שבאים  צעירים  ילדים 

עם 96% ללא מימון. 

גדולה  הנפש  הצלת  אך  חשובות,  הם  הצדקה  מצות  כל 
גדול  זיכוי הרבים  והמסייע בעד  והתומך  מהצלת הגוף, 
שכזה, זוכה להיות שותף ממש בכך הפעילות וקונה לו  

חלק לעולם הבא.

עצה לגביר

גדול שמממן כל קמפיין  גביר עם חשבון בנק  אם אתה 
לבניית בניין יהודי, מדוע לא תרצה לממן ישיבה אמיתית, 
עם הרבנים הבכירים ביותר, שמקבלת גם כל ילד יהודי, 

ללא שאלות?!

אשכנזי, ספרדי, חסידי, תימני וכו', במקום לשאול אותם 
מהם  לבקש  לא  מדוע  סבל,  שלהם  סבא  מדינה  באיזו 
בעיה!  אין   - כסף?  אין  משה?  תורת  את  ללמוד  לבוא 
נמצא תורם. אתה לא לומד מהר?- אין בעיה! נקצה לך 
מורה פרטי או תכנית לימודים לאחר שעות הלימודים. 
אין ייחוס,?- מושלם! אנו נסמוך על סבא שלך - אברהם 

אבינו. 

לא  מדוע  לישיבה,  ילדיך  את  השולח  הורה  אתה  אם 
תתחיל סוג חדש של מועדון קהילתי "שימושי", על ידי 
איחוד כל ההורים האחרים שיבואו לבקש מראש ישיבה 
כלשהו להכניס את כל הילדים ברשימת הדחייה, למקום 

הקדוש הזה?

עצה לנער

 אם אתה ילד שמערכת הישיבה נכשלה להחזיק, שתף את 
זה עם כל מי שאתה מכיר, ואף פעם אל תוותר על השם 
ותורתו הקדושה. לא תמיד יהודים מסוימים הם הייצוג 
הטוב ביותר שלה היהדות, גם אם יש להם זקן. רק השם, 

תורתו, חכמיו, ומי שהולך בדרכיהם, זה הייצוג הראוי.

Continue Rabbi Yaron Reuven

replaced with excitement as the three ran inside to 
have the meeting of a lifetime.  When introduced 
to the old and wise Gadol, the friend didn’t forget 
to mention what happened to this important Rosh 
Yeshiva, who proudly happens to have some of 
the highest standards in his Yeshiva.   With a low 
but strong voice, the Gadol surprised the three 
Rabbis with an unusual request.  “Can you please 
tell me a little more about how you felt tonight, being 
outside in the freezing cold as this event was going 
on?” 

Dumbfounded and in a bit of disbelief the Rosh 
Yeshiva said it must be like being in Gehinnom.  
Pressing for more details, the Gadol responded 
“can you please tell me a little more about how this 
was like being in Gehinnom?” In complete disbelief, 
the Rosh Yeshiva opened up his heart and started 
elaborating about how awful he felt being outside 
in the freezing cold.  Nearly bringing himself to 
tears, the Rosh Yeshiva explained how terrible 
it was, especially being in front of his young 
and impressionable son.  “Kvod HaRav I was so 
embarrassed and felt so alone and rejected.  I felt like 
I was a nothing, a nobody!  It was like everything I 
ever did was an utter failure, as I was excluded and 
separated from everyone I know. I was helpless and 
nothing could take away that feeling that seemed like it 
would never end.  I just couldn’t understand why did 
HaShem do this to me?  I worked so hard!!!”  

After a moment of silence to let the emotions 
settle, the Gadol responded with a short and 
wise response that can teach the listeners a 
lifetime lesson.  “Maybe HaShem wants you to know 
the feelings of the students you rejected from your 
strict Yeshiva for not having the same background 
as you, or the right yichus (pedigree) or financial 
blessing.   Maybe after they tried everything to get 
into your strict Yeshiva, but nothing worked, they felt 
embarrassed, alone, rejected and like they are nothing 
and a nobody!  Like everything they did was a failure 
since they are separated from everyone they know.  
Maybe they are also asking why did HaShem do this to 
them since they worked so hard!!! They’re also young 
and impressionable sons of HaShem.  Do you have an 
answer for them?”             

We’ve all heard the stories, and maybe even lived 
through a few Yeshiva rejections of our own, yet 
no one seems to be doing anything for the sake of 
Klal Yisrael.  Most are so scared and distraught 
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from the current Yeshiva system, that they 
simply deal with it quietly and just want their 
own kids to get in anywhere.  And if they don’t 
succeed, they simply go to the default option of 
Secular Hebrew or Public school (R’L).   Even 
the family and friends that agree with them, 
only agree quietly and behind the scenes, lest 
they voice the truth out loud and get their own 
kids thrown out due to strange new findings that 
the kid is not a good fit (lo shayach).  But what 
about the next child of HaShem?  Are you really 
allowing him to go to public school, despite the 
ba’al MeAm Loez calling that act equivalent to 
Avodah Zarah (idolatry)?1   What happened to 
the “Achdut” (unity) of Am Yisrael that every 
other speaker mentions in their lectures?   What 
happened to the Unity of Klal Yisrael every 
pamphlet and website reminds us of?

I am not a prophet or the son of a prophet, but I 
can assure you that during this Tisha B’Av, you 
will hear about Ahavat Yisrael (love of your 
Jewish brothers), Achdut, and other related coin 
terms that convince people to donate, no less 
than a couple of times per every single lecture 
you listen to.  Every channel, every organization, 
and we’ll all tune in and agree to the NEW NO 
Sinat Chinam policy, as if it’s not the same thing 
as the last 2000 years.  Yet, nothing will change, 
everyone then goes back to their own busy 
lives, the Yeshiva rejections will continue to 
damage our nation, ignorance of the truth will 
grow along with assimilation and kefira, and 
the words of the charismatic speaker with good 
intentions will be forgotten like a big storm that 
has passed.   

"וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל יקיק אלקיכם" )יואל 
ב יג(

“Rend your hearts and not your clothes, 
and return to HaShem your God” (Joel 2:13)

But you don’t have to listen to me.  Just listen 
to HaShem as He delivers His holy words of 
rebuke through the prophet Yoel telling us 
today how our Tisha B’Av fast is a waste of 
time if it’s not accompanied by an authentic 
ripping of our hearts to do TeShuva.2  HaRav 
Nissim Yagen zt’l used to say “fasting without 

1. See MeAm Loez Parashat Yitro pg. 190 (English edition)
2.  See Rashi on Gemara Ta’anit 15A

TeShuva is simply a diet.” Rabbotai HaYekarim, 
our next generation of Jewish kids are growing 
up completely clueless of the beautiful truth of 
Torah, and the parents are too busy paying for 
it.  Is it a surprise that many so called religious 
kids aspire to be more like the goyim than our 
holy Sages?  Millions of dollars were raised in 
various overnight online campaigns recently 
just to pay for some rare cure that may help heal 
a beautiful little Jewish baby3, fund another few 
buildings, pay for a chupah of a young orphaned 
bride, and help a few people make Aliyah to 
Eretz Yisrael.  Yet the campaign we published 
to help us save the souls of over 250 young kids 
that the Yeshiva system failed, remains 96% 
unfunded.  These are all important campaigns 
that help the people as well as the givers, but 
only  the unfunded one will assure them getting 
into a good Olam HaBa.     

If you’re a Gvir with a big bankroll that funds 
every Jewish Building Campaign’s 4x matching 
bonus, why not fund a real Yeshiva, with top 
notch Rabbi’s, that also accepts every Jewish 
kid, no questions asked? Ashkenazi, Sephardic, 
Chasidish, Yemenite etc.  Instead of asking them 
what country their grandfather suffered in, why 
not ask them to come learn Torat Moshe?   No 
money, no problem, we’ll find a donor.  Not up to 
speed, no problem, we’ll assign you a tutor or an 
after school program.  No yichus, perfect, we’ll rely 
on your grandfather Avraham Avinu. If you’re a 
parent sending your kids to Yeshiva, why not 
start a new type of “useful” community club 
by getting all of the other parents together to plead 
with the Rosh Yeshiva how you can all chip in to 
help everyone on the “rejection list” get into this 
holy Yeshiva?  If you’re a kid that the Yeshiva 
system failed, then share this with everyone 
you know, and don’t ever give up on HaShem and 
His Holy Torah.  Jews are not always the best 
representation of Judaism, even if they have a 
beard.  Only HaShem, His Torah, His Sages, 
and those who emulate them are.  HaShem 
tests those He loves4, and we need you learn 
more Torah so you can be the next true Jewish 
leader.             

3.  The insurance company ended up paying for it, but donation 
only returned if each donor asked for the money.  
4.  See Deuteronomy 13:3

Continue Rabbi Yaron Reuven

https://www.flipcause.com/secure/cause_pdetails/NTg0MDA=
https://www.flipcause.com/secure/cause_pdetails/NTg0MDA=
https://www.flipcause.com/secure/cause_pdetails/NTg0MDA=


פרסמה  דודג'  מייפס  מרי  האמריקאית  הסופרת 
בשנת 1865 את ספרה "הנס ברינקר" או "מחליקים 
 )Hans Brinker, or The Silver Skates )אנגלית:  כסף"  של 

ספר ילדים שהתפרסם בכל העולם. 

צרה"  לעת  "חברים  הנקרא  הספר,  של   18 בפרק 
סיפור  לכיתה  וחבריו  הנס  קוראים   ,)Friends in Need(

הנקרא 'גיבורּה של הארלם'. גיבור הסיפור, ילד בן 8 
השני של  צדו  אל  יוצא מהעיר  בשמו,  מזוהה  שאינו 
כדי  המקומי,  סכרים(  מוקף  אדמה  )אזור  הפולדר  סכר 
מבחין  לעיר  חזרה  בדרכו  עיוור.  לאיש  עוגות  למסור 

זעירה  בפרצה  הילד 
לזרום  בסכר דרכה החלו 
כי המים  הילד מבין  מים. 
עלולים לסחוף את הסכר 
ולהציף את העיר. בהבזק 
על  מטפס  הוא  רגע  של 
בזרתו  וסותם  הסוללה 
זועק  הוא  הפרצה.  את 
לעזרה אך איש לא שומע 
הלילה  את  מבלה  והוא 
רק  הסוללה.  על  הצונן 
בבוא השחר מבחינים בו 
החור  את  לתקן  ומגיעים 

שבסכר. 

למשל  הזה הפך  הסיפור 
מהסיפור  לקחו  רבים  לקחים  כולו.  בעולם  תרבותי 
ביותר הוא עד  שלא קרה מעולם. אך הלקח הברור 
בעת  קטן,  ילד  של  קטן,  מעשה  של  כוחו  גדול  כמה 

שיטפון...

  

כלל ישראל נמצא במצב של השתוקקות לגאולה, אך 
הלב מסרב להאמין, האם בדור הקשה הזה, המלא 
בנסיונות "שהחושך יכסה ארץ וערפל לאומים" )ישעיה 
ס, ב(, וסכר הטומאה הפריצות הניאוף והכפירה הולך 

ונפרץ, וכיצד ואיך תבא הגאולה?

את השאלה הזו שאל רבי חיים ויטאל תלמידו הגדול 
של גדול המקובלים רבי יצחק לוריא האר"י הקדוש. 

ותשובת רבנו האר"י ז"ל הייתה: 

בדור היתום הזה אף דבר קטן שישראל עושה בכונה 

יותר  הרבה  יתברך  השם  אצל  חשוב  שמים,  לשם 
ממה שהיו עושים גדולות בדורות הראשונים. וכשיש 
לפני  חשוב  מעט  אפילו  אמיתית  הארה  איזה  בלב 
השם יתברך יותר מאור גדול בדורות ראשונים, שלפי 
קטנות המוחין של הדור יתום נחשב הרבה. )פרי צדיק 

פרשת כי תצא אות יב, ופרשת כי תבא אות טז(.

והמציאות מוכיחה, שככל שהחושך גדול יותר, כך כל 
אור ואפילו הקטן ביותר מאיר הרבה מאד. ולכן מעלת 
כל אחד ואחד מעם ישראל בדור הזה כששומר תורה 

ומצוות מעלתו גדולה יותר מדורות הראשונים.

  

הצרות  ריבוי  בגלל  דוקא 
נפשו,  כשמוסר  והגלויות, 
לדרגות  האדם  מתעלה 
יותר  הרבה  גבוהות 
שמבאר  וכמו  מאבותיו. 
בספרו  סופר  החתם 
התורה  על  משה  תורת 
ראש  את  "נשא  בפסוק 
לבית  הם  גם  גרשון  בני 

אבותם" )במדבר ד, כב(: 

בבני  נאמר  שלא  הטעם 
מררי "נשא את ראש" כמו 
שנאמר בבני קהת )במדבר 
רומזים  לוי  לפי שבני  כב(,  ד,  )במדבר  גרשון  ובבני  ב(  ד, 

על מצבם של עם ישראל, וכשעם ישראל נמצא בגדר 
"מררי" – שממררים את חייהם ביסורים קשים כדור 
כ(  ג,  )במדבר  ומושי"  "מחלי  מררי  של  ובניו  שמד,  של 
"מחלי" - כל חולי וכל מכה ושם השני "מושי" - משו 
מאוהליהם ובחוצות הושלכו לעוף השמים, ומה יאמר 
אליהם "נשא את ראש לבית אבותם" – הלא אבותם 

טפלים להם והם גדולים מהם...

הרי לנו, ששעבוד הגלות וחושך הצרות, הם הופכים 
את האדם לגדול יותר מאבותיו.

  

אך לא רק בגלל הצרות והאסונות מעלת דורנו גדולה, 
שכבר כתב הגאון הקדוש רבי שלום דובער שניאורסון 
זצ"ל )האדמו"ר החמישי בשושלת חב"ד, כונה 'הרמב"ם של תורת 

החסידות'( באוצר המאמרים )שנת תרע"ט עמוד תסד(:

הרב אפרים כחלון שליט"א

הגאולה בדור האחרון?!
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ג(,  יב,  )במדבר  וגו'"  אדם  מכל  ענו מאד  "והאיש משה 
כיצד משה רבנו לא התגאה בליבו כלל, וכי לא הכיר 
של  בספרו  ראה  שמשה  לפי  אלא,  מעלותיו?  בכל 
וראה  ב(,  סימן  מ  פרשה  רבה  שמות  )עיין  הראשון  אדם 
שיהיה דור בעקבתא משיחא שלא יהיה בהם השגה 
אלוקית, ולא תהיה עבודה אמיתית בלב ומח, רק יהיה 
להם  קשה  יהיה  זה  וגם  ממש,  בפועל  המצות  קיום 
עד מסירות נפש, שיהיה כמה מניעות וכמה עיכובים 
בגוף ונפש בריבוי העלמות וההסתרים. ויעמדו נגד כל 
מונע ויקיימו המצות במסירות נפש ובדרך ניסיון. ולכן 
היה בתכלית השפלות מפני היתרון הזה שהם גדולים 

בהרבה ממנו.

והדבר מבהיל, שמעלת העמידה בניסיונות הדור שלנו, 
גרמו למשה רבנו את ענוותנותו הגדולה.   

והדברים מבוארים גם בדברי הגאון הקדוש רבי מאיר 
רוטנברג זצ"ל האדמו"ר מאפטא בספרו אור לשמים 

)פרשת תצוה עמוד קלח(: 

מרימון  אברהם  לרבי  הח'(  )ניקוד  מנוחה  ברית  בספר 
הספרדי זצ"ל )בספר עץ חיים כותב רבי חיים ויטאל זצ"ל על ספר 
זה: ספר ברית מנוחה הוא אמיתי וחיברו חכם גדול בתורה ובחכמה 

ונאמן רוח וכיסה את דבריו בעומק ונעשה ע"פ נשמת צדיק אחד 

קדמון שנגלה אליו אליהו זכור לטוב ולימדו. ובמבוא לספר בהוצאת 

מכון הרמח"ל ליקטו שבחים רבים עליו( כתב, שמה שאמרו 

בגמרא בשבת )דף קיב ע"א( אם הראשונים כמלאכים 
אנו כבני אדם. ואם הם כבני אדם אנו כחמורים. זה 
נאמר לדורותם, אבל בדור האחרון - יהיו יותר גדולים 

מדורות הראשונים.

גם המשגיח רבי ירוחם ליבוביץ' בשיחותיו הרבה לדבר 
על ערך הדור ולומדי התורה בדור הזה, וכפי שמבואר 

בספרו דעת תורה )במדבר עמוד קמז(: 

כיום בדורותינו הכה אפלים, בני ישיבה ודאי יתכן כי 
הם גדולים יותר מאלה הגדולים אשר מדור שלפנים.

  

גדלה  התורה  ושמירת  המצות  קיום  בעצם  רק  לא 
התשובה,  בדרכי  אפילו  אלא  דורנו,  אנשי  מעלת 
)נוסחא א  שמלבד מה שדרשו חז"ל באבות דרבי נתן 

פרק יב(:

"כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת" )קהלת ט, ד(, "כי 
לכלב חי הוא טוב" - זה רשע המתקיים בעולם הזה. 
"מן האריה המת" - אפילו מאברהם יצחק ויעקב שהן 

שוכני עפר. 

ומבואר בפסיקתא זוטרתא )לקח טוב קהלת פרק ט סימן ד( 
דהיינו לענין תשובה וקיום המצוות. גם בעצם הכפרה 
על העונות הדרך קלה ביותר מדורות הראשונים. וכפי 
יצחק  ישראל  ירחמיאל  רבי  הקדוש  הגאון  שהביא 
ישמח  בספר  מאלכסנדר  האדמו"ר  זצ"ל  דאנציגר 

ישראל )דרוש לחנוכה אות נו(:

שאלו תלמידי רבי חיים ויטאל זצ"ל את רבם, על מה 
שמבואר בתלמוד ירושלמי שבת )סוף פרק ה( שפרתו 
של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאת ברצועה שבין 
קרניה בשבת שלא ברצון חכמים והשחירו שיניו מפני 
התענית. והקשו לו התלמידים: "רבינו, אם על דבר קל 
כזה היה מסגף את עצמו כל כך עד שהשחירו שיניו 
עונותינו?"  לתיקון  נעשה  ומה  נאמר  מה  מהצומות, 
צעקה  גם  הגלות,  בחשכת  הזה  "בזמן  להם:  והשיב 
נחשב  לבו  מעומק  מישראל  אמיתית  אחת  ואנחה 

כהתעניתים משנים קדמונים". 

ומסיים בספר ישמח ישראל ואומר: 

מזמן רבי חיים ויטאל זצ"ל עד עתה שהגלות והצרות 
מתגברים ובכל יום קללתו מרובה מחברו, בודאי זעקת 
כהתעניתים  ה'  בעיני  הוא  יקר  הלב,  מעומק  ישראל 

משנים קדמוניות. 

ואנו נוסיף ונאמר שהרי מזמן הרב ישמח ישראל )נפטר 
שנה,  ממאה  למעלה  עברו  תר"ע(  שבט  חודש  ראש  ערב 

מעומק  הלב  זעקת  שערך  כך  גדלה  הדורות  וירידת 
הלב עלתה עשרות מונים בעיני ה'. 

  

זאת הסיבה שעלינו כל כך לנצל את מעשינו, בכל רגע 
להגיע  ויכולים  ויהלומים,  זהב  מכרי  מול  ניצבים  אנו 
הגאון  כתב  וכבר  קלים.  במעשים  גבוהות  לדרגות 
הקדוש רבי אהרן קרלינר ז"ל האדמור מקרלין בספרו 

בית אהרן )דף פז(:

אהובי אחיי תאמינו לי והוא מלא בכל הספרים, אשר 
מה שהיו צריכים הצדיקים הראשונים להשיג בכמה 
ימים וחדשים אפשר כעת לתקן בשעה אחת. )ובספר 

במכתב מאליהו חלק ד עמוד קח ביאר את דבריו יותר עיין שם(.

הרי לנו שדוקא במצב של "כי הנה החשך יכסה ארץ 
במעשינו  החושך  את  נאיר  אם   – לאמים"  וערפל 
וכבודו  ה'  יזרח  "ועליך  הפסוק  של  סופו  בנו  יתקיים 

עליך יראה" )ישעיה ס, ב(. 

ולסיום עלינו לזכור, שבהקרבה ועמידה בנסיון, האדם 
נהיה 'גיבורה של ארלם', או אפילו 'גיבור העולם' )עיין 

אבות פרק ד משנה א(.

הרב אפרים כחלון - המשך
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אקטואליה תורנית
הרב חיים כחלון שליט"א

מגיד שיעור בישיבת מאור ישראל ומדריך חתנים

אין ישראל נגאלים אלא בתשובה

נחרב  1950 שנים,  ג' אלפים תתכ"ט לפני  בשנת 
בית קדשנו ותפארתנו, נפלה עטרת ראשנו. ]זוהי 
הר"י  ואילו  והרמב"ם,  תם  רבינו  ר"ח  של  דעתם 
והרשב"ם סוברים שהחורבן היה בשנת ג' אלפים 

תת"ל לפני 1949 שנים[.

"אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף 
בכל  לו  פי שיתמהמה אחכה  על 

עשר  שלושה  )מתוך  שיבוא"  יום 
אם  השנה  גם  לרמב"ם(.  עקרים 

עד  יבוא  לא  המשיח  חלילה 
בכל  ישראל  עם  באב,  תשעה 
כנסיות  בבתי  יתכנס  תפוצותיו 
ובתי מדרשות יקרא קינות, יבכה 
ויתאבל על החורבן. חז"ל אמרו: 
"כל דור שלא נבנה בית המקדש 
בימיו כאילו נחרב בימיו" )ירושלמי 

יומא פ"א ה"א(.

עתיד  שהאדם  השאלות  אחת 
להישאל אחרי מותו היא :האם 
ציפית לישועה? )שבת דף לא ע"א(. 
מצווה גדולה ושכר גדול יש למי 
יעקב   הרב  לישועה.  שמצפה 

בספרו  כותב  לוגאסי  ישראל 
כותב:  הגאולה  במאמר  ישראל  שובה  הנפלא 
וכתובים  הנביאים  בדברי  מצאנו  מזה  "והרבה 
אלו  של  והמעלה  השבח  גודל  מקומות  בהרבה 
"לכן  שכתוב:  וכמו  לישועתו.  והמצפים  המחכים 
יחכה ה' לחננכם וגו'" )ישעיה ל, יח(, "אשרי כל חוכי 
לג,  )תהילים  לה'"  חכתה  "נפשנו  יח(,  ל,  )ישעיה  לו" 
יעשה למחכה  זולתך  לא ראתה אלוקים  "עין  כ(, 
צז  )דף  בסנהדרין  בגמרא  ומובא  ג(.  סד,  )ישעיה  לו" 
יונתן  רבי  נחמני אמר  בר  רבי שמואל  ע"ב(, אמר 

תיפח עצמן של מחשבי קיצין שהיו אומרים  כיון 
שהגיע עת הקץ ולא בא שוב אינו בא, אלא חכה 
ג(.  ב,  )חבקוק  לו"  חכה  יתמהמה  "אם  שנאמר:  לו 
שמא תאמר אנו מחכים והוא אינו מחכה? תלמוד 

לאמר "ולכן יחכה ה' לחננכם ולכן ירום לרחמכם" 
)ישעיה ל, יח(, וכי מאחר שאנו מחכים והוא מחכה 

מי מעכב? מידת הדין מעכבת. וכי מאחר שמידת 
הדין מעכבת אנו למה מחכין? לקבל שכר שנאמר 

"אשרי כל חוכי לו" )ישעיה ל, יח(.

אמר הקדוש ברוך הוא לצדקי עולם: שבועה היא 
לפני שכל שחיכה למלכותי, אני בעצמי מעיד בו 
לטובה, אבלים שנצטערו עמי על בתי החרב 
ועל היכלי השמם, עכשיו אני מעיד בהם 
שנאמר: "את דכא ושפל רוח" )ישעיה 
נז, טו(, אל תהיה קורא "את דכא", 

אלא אתי דכא - אלו אבלי ציון 
שהשפילו את רוחם ושמעו את 
החזיקו  ולא  ושתקו  חרפתם 
שובה  ]ספר  לעצמם".  טובה 

ישראל עמודים שי, שיא, שיג[.

)פ"ז  תשובה  בהלכות  הרמב"ם 
כולן  הנביאים  "כל  כותב:  ה"ה( 

ישראל  ואין  התשובה,  על  ציוו 
וכבר  בתשובה,  אלא  נגאלין 
הבטיחה התורה שסוף ישראל 
גלותן  בסוף  תשובה  לעשות 
ומיד הן נגאלין, שנאמר "והיה כי 
יבואו עליך כל הדברים וגו'  ושבת עד ה' אלוקיך, 

ושב ה' אלוקיך" )דברים ל, א - ג(.

בארץ  יהודים  ממיליון  שיותר  הזה  הדור  זכה 
עוסקים  רבים  ארגונים  בתשובה.  חזרו   - ובעולם 
שבשמים.  לאביהם  ישראל  עם  בקירוב  ורק  אך 
בואו ונחזיק טובה לארגון הנפלא: "בעזרת השם" 
והרב  שליט"א  ראובן  ירון  הרב  של  בראשותם 
ולילה  יומם  שעוסקים  שליט"א  כחלון  אפרים 
בלימוד  בגיור,  בתשובה,  בחזרה  ובעולם  בארץ 
תורה ועשיית חסד, אשרי מי שיתמוך בהם בעולם 

הזה ובעולם הבא. 

ה' יזכה אותנו לכתרה של תורה. אמן. 
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תשעה באב- הרגשת החורבן

של  מטרתם  עיקר  אודות  כתב  ברורה'  ה'משנה 
הצומות בזה הלשון:

"כל אלו הימים כל ישראל מתענים בהם מפני הצרות 
דרכי  על  לפקח  הלבבות  לעורר  כדי  בהם,  שארעו 
ומעשה  הרעים  למעשנו  זכרון  זה  ויהיה  התשובה, 
ולנו  להם  שגרם  עד  עתה,  כמעשנו  שהיה  אבותינו 
אותן הצרות. שבזכרון הדברים אלו נשוב להטיב, כמו 

'והתוודו  שנאמר 
את עוונם ואת עוון 

אבותם'".

איש  כל  חייב  ולכן 
לבו  אל  לשום 
הימים  באותן 
במעשיו  ולפשפש 
אין  כי  בהן,  ולשוב 
התענית,  העיקר 
כמו שכתוב באנשי 
את  ה'  'וירא  נינווה 
ואמרו  מעשיהם', 
שקם  'את  חז"ל: 

לא  תעניתם  ואת 
נאמר, אלא את מעשיהם', ואין התענית אלא הכנה 
לתשובה". אם אדם צם ולא פשפש במעשיו – הוא 

לא יצא ידי חובת הצום!

נצייר לעצמנו זוג העומד להתחתן. שכרו אולם, שלחו 
הזמנות לכל המשפחה ולכל הידידים והמכרים, קנו 
והנה  הכל.  הכינו  בקיצור:  לשבור,  כוס  קנו  טבעת, 
מגיע הלילה המיוחל. כל המוזמנים מגיעים, התזמורת 
הטרדות  שמרוב  אלא  המלך,  כיד  סעודה  מנגנת, 
לכל  לדאוג  לקבל את האורחים,  הרבים  והעיסוקים 
את  לקדש  החתן  –שכח  וכו'  ישיבה  למקום  אחד 

הכלה ולשאת אותה לאישה...

היה אולם, היו הזמנות, אך כל אלו חסרי משמעות 
אלא  הקידושין,  שחסרים  רק  לא  זה  נישואין!  ללא 

שלא היה כאן כלום!

ולא פשפש  וכך, אומר ה'משנה ברורה', אדם שצם 

במעשיו, זה לא רק שחסר לו פרט כלשהו או הידור 
ידי  יצא כלל  כלשהו בקיום מצות הצום, אלא שלא 

חובה, הצום לא

נחשב לו! מדוע? כי תכלית הצום להביא את האדם 
להתבונן, לפשפש במעשיו, ואם הצום לא מביאו לידי 

תשובה – לא קיים את מצות היום!"

סיפר המגיד מדובנא זצ"ל: 
להם  היו  שלא  זוג  היה 
ילדים והם עשו מאמצים 
להיפקד.  זכו  ולא  רבים 
לאחר זמן פקד ה' אותם 
כמה  התעברה.  והאישה 
נאמרו  ותשבחות  שירות 
לבית  בדרכם  ידם  על 

הרפואה ללדת!

באמצע הלידה השתבש 
אל  נקרא  והבעל  משהו 
לו  אמר  הרופא  הרופא. 
עם פנים רצינות: "המצב 
או  להציל  אפשר  מסובך. 

את האישה או את הילד. מה לעשות

בכה הבעל: "מה אני יכול לעשות? אתה רוצה שאני 
אחליט? הלא אלו דיני נפשות. תן לי חצי שעה לשאול 

רב".

דקות!  ענין של  זה  "אין חצי שעה!  לו הרופא:  אמר 
האמא או הילד?"

אמר הבעל: "נשאל את האמא, הלא מדובר בחיים 
בכתה  המצב.  את  לה  וסיפרו  לאמא  ניגשו  שלה!" 
ואמרה: "כל חיי חיכיתי להיות אמא! ואם אני אוותר 

עליו אז למה לי חיים?

תצילו את הילד!" והיא אומרת לבעלה: "כשהילד יגדל 
קצת תספר לו מה אני עשיתי בשבילו. את המשניות 
שילמד לעילוי נשמתי, ואת הקדיש שיאמר- שיהיה 

בהם רגש!

רב אורח
הרב יצחק לסרי שליט"א
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שעשיתי  מה  שיבין  יד.  כלאחר  אותם  יאמר  שלא 
יצא  האב  שליש.  בדמעות  האבא  הבטיח  בשבילו". 

והרופאים פנו למלאכתם.

העיר:  ברחבי  ניתלו  גדולות  ומודעות  נפטרה  האמא 
הייתה  הלוויה  טרגדיה!  איזו  ימיה".  בדמי  "נפטרה 
רווית צער ויגון וציבור של אלפים הזיל דמעות כמים.

עברו השנים והגיע זמן בר המצווה של הילד. קרא לו 
האבא וסיפר לו על אימו: "היא הייתה אישה נפלאה, 
ובשעת הלידה הייתה צריכה לבחור בין החיים שלה 

לבין החיים

שלך. היא העדיפה שאתה תחיה! והיא ביקשה ממני 
לומר לך להגיד קדיש כמו בן אדם. אל תרוץ בקדיש. 
כשתגיד 'ברכו' שיהיה עם רגש. יום השנה לאימך חל 

ביום

שלך.  ההולדת 
שלך  מצווה  בבר 
תצטרך  אתה 
לפני  להתפלל 
ולהגיד  העמוד 
קדיש. לכן קח את 
הדברים לתשומת 
לבך". הבטיח הבן 

לאבא.

 , ם ל ו א ב
ו  ס נ כ ת ה ש כ
ערבית.  לתפילת 

ו"ירה"  הבן  ניגש 
שמיה..."  ויתקדש  "יתגדל  במהירות:  הקדיש  את 

כאילו לא דיבר עמו אביו מעולם. האבא התעלף.

כשהעירו את האבא הוא קרא לבן ואמר לו: "על אמא 
לפניך!  התחננתי  הלא  קדיש?!  אומרים  כך  כזאת 
דיברנו על זה וסיפרתי לך מי הייתה אמא שלך. אתה 

יודע מה היא

הכרתי  לא  "אבא,  הבן:  אמר  בשבילך!"  הקריבה 
שלא  מי  כלפי  רגשות  לסחוט  יכול  לא  אני  אותה. 
שם,  להתפלל  יכול  שאני  קבר  לי  יש  אותו.  הכרתי 

אבל רגש אין!

וארבע  מאלפיים  יותר  לפני  מדובנא:  המגיד  אומר 
שנה  כאלפיים  ולפני  הראשונה,  בפעם  שנה  מאות 
היינו  לא  אותנו!  להשמיד  רצה  ה'  השניה,  בפעם 
העצים  על  חמתו  את  כילה  ה'  אבל  לאמון.  ראויים 
ועל האבנים )בית המקדש( על ה"אמא". אלא שה' 

באב  ט'  כשמגיע  בשנה,  פעם  זיכרון  יום  "יש  אמר: 
הרצפה  על  תשבו  קצת.  ותבכו  הרצפה  על  תשבו 
ותגידו קינות, שלא ייראה 'סתם'. תבינו מה אומרים". 
ואנו אומרים: "ריבונו של עולם, אין לנו רגש כלפיו, לא 
הכרנו אותו, לא היינו שם, בקושי יש מצבה, אנו לא 
יכולים לסחוט רגשות..." וכדי ביזיון וקצף! האומללות 
שלנו היא שאנו לא יודעים בכלל מה רוצים מאיתנו. 
יודעים מה חסר לנו, על האומללות הזאת-  אנו לא 
"על זה דווה לבנו. על אלה חשכו עינינו. על הר ציון 
ששמם". על בית המקדש שבלב שלנו שהוא שמם, 

שאין לנו שום רגש! על זה דווה לבנו.

יום אחד בשנה פונה ה' יתברך אלינו בבקשה: "ראו 
לכם,  נתתי  הכל  לכם,  ויתרתי  הכל  על  חביבי,  בני 
לי  גם  הרב.  צערי  על  באב  בט'  לפחות  חשבו  אנא 
יש ילדים והוצרכתי להגלות 
מעל שולחני, ומה גדול הוא 
צערי". אך כאשר מגיע יום 
תשעה באב אנו מחפשים 
את  לעבור  כיצד  אמצעים 
הצום בנקל. אנו תרים אחרי 
הקינות  נאמרות  שבו  מנין 
במהירות, כדי שלא נצטרך 
על  ארוכות  שעות  לשבת 
הארץ באמירתן; אח"כ אנו 
שבו  ממוזג  חדר  מבקשים 
אחדות  שעות  לישון  נוכל 
מהר.  יעבור  שהצום  כדי 
וכי  צום אבחרהו?!"  "הכזה 
כך עושים למי שבטובו הגדול הוא "היטיב הוא מיטיב 
הוא ייטיב לנו" בכל עת ובכל שעה? במה שונים אנו 

מהבן המסרב לומר קדיש כראוי?

אם כן הבה נשכיל להתבונן מעט בצער השכינה! נכין 
ביתר  נאמר  באב,  שלפני תשעה  בימים  עצמנו  את 
מוזכרים  והתפילות שבהן  לב את הברכות  תשומת 

חורבן ירושלים

ונזכה  השכינה  צער  על  נחשוב  ובעיקר  והגלות. 
להימנות בין אותם שנאמר עליהם "כלהמתאבל על 

ירושלים זוכה ורואה בשמחתה".

צום קל ומועיל 

בימינו  במהרה  המקדש  בית  בבניין  לראות  שנזכה 
אמן 

הרב יצחק לסרי 
www.haravlasry.com
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קונטרס ההוכחות 
הקונטרס שעונה על השאלות בחיים

RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org לתרומות ופרטים

בקרוב...

בשורה טובה

והדר  פאר  ברוב  לאור  יוצא  אלה  בימים  בס"ד 
טוב"  "דורש  החשוב  הספר  של  שניה  מהדורה 
של הרב אפריים כחלון שליט"א שלושה חלקים 

בספר אחד.
דרשות על התורה מועדים וזמנים והש"ס

 להזמנת כמויות ובודדים בפלאפון 054-8447655
RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org  לתרומות ופרטים
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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
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חינוך וחורבן ומה שביניהם

"ידי נשים רחמניות בישלו בשר ילדיהם" )איכה ד, י(.

כל מי שקורא את הפסוק הזה מזדעזע, איך יתכן שאמא שעוד 
מוגדרת 'כאמא רחמנייה' שטרחה בהבאת הילד לעולם, גידלה 

אותו, והוא הדבר הכי יקר לה, מסוגלת לעשות מעשה שכזה...

הרשתות  כל  כזה,  מעשה  בימנו  קורא  שהיה  לעצמינו  נדמיין 
החברתיות והתקשורת היו מזדעזעות וגועשות, ובצדק, לרצוח 
את הילד ולבשל, קניבליזם בהתגלמותו שכזה מחריד עד עמקי 

הנשמה. 

*

ירביצו  שלא  גשמי,  באופן  ילדינו  על  תמיד  לחשוב  התרגלנו 
לו, שלא ינזק, שלא יהיה חולה. בחלק הרוחני לפעמים אנחנו 
דואגים פחות. כמה פעמים שמנו לב אך היה זה מאוחר מידי, 

לירידה רוחנית של הילד, או שמסתובב עם חבר לא טוב?

לפעמים אפילו אנחנו כאימהות שאוהבות לפנק, ופחות לגעור, 
להעניש, אנחנו גורמות לילד שלנו שיגדל בצורה עקומה.

אנחנו משדרים לילד, שהדאגה שלנו בעיקר לגופו, ולגבי נשמתו 
נסתדר. יותר מצוה פחות מצוה זה לא הכי משנה, העיקר שהילד 

לא יבכה.

*

האגדה מספרת על גנב בעירק שהיה מוכשר מאד, גורמי החוק 

שהוא  ידעו  כולם  לתופסו.  החוזרים  מכישלונותיהם  התעייפו 
הצליחו  לא  אך  בעיר,  הגניבות  כל  את  הראשי שמארגן  הגנב 
לתופסו בשעת מעשה ולהביא ראיות לדבר. כל אנשי העיר היו 

מתהלכים בחשש מתי הם יהיו הקרבן הבא לגניבה?

בשעת  הגנב  את  לתפוס  המשטרה  הצליחה  רב,  זמן  לאחר 
גניבה, לשמחת המשטרה לא היה גבול וגזר הדין היה מהיר - 

מוות בתליה!!!

לפני שהוציאו את הגנב לתליה, ביקש בקשה אחרונה: להיפגש 
עם אמו. השופטים הרהרו בליבם, כנראה גם לגנבים יש רגשות, 
האישור  מתבקש,  הומני  צעד  זה  המות  לפני  מאמא  להיפרד 

ניתן בהתרגשות. 

הלכו והביאו את אימו הזקנה.

כשראה את אמו המבוגרת, ביקש שתתקרב, הוא קירב את פיו 
אליה ופתאום נשך את אוזנה, עד זוב דם. 

"למה עשית  ראינו מעולם,  כולם התפלאו, אכזריות שכזו לא 
ככה לאמך הזקינה" - צווח השופט במלא גרונו. והגנב הסביר: 
"האמא הזקינה הזו היא גרמה לי להגיע לאן שהגעתי, היא לא 
עצרה אותי כשגנבתי פעם ראשונה מהגן, היא אפילו החמיאה 
לי על זריזותי. מעולם לא הראתה לי או הסבירה לי שאני הולך 

הרבנית שולמית כחלון
הזוהר שבטוהר

הרבנית שרה כחלון
מחשבה תורנית נשית

מאוחר מידי...
כדי  מסוים,  למצב  אותנו  מביא  הקב"ה  לפעמים  יקרות,  נשים 

לתת לנו הזדמנות, אך פעמים רבות אנו מפספסות אותה.

תורה  שומרת  שאינה  אביבית  תל  אשה  לפניכם:  הספור  והרי 
הדסה  חולים  לבית  הלכה  קשים.  גוף  ממחושי  סבלה  ומצוות, 
הר הצופים, לבדיקות. לאחר סדרת בדיקות יסודיות גילו 
הרופאים שהיא לקתה במחלה ממארת קשה ברחמה. 

מיותר לציין כי חשך עליה עולמה.

והנה שמעה הגברת התל אביבית על אחד 
פועל  שהוא  בירושלים  הצדיקים  הרבנים 
ישועות, נסעה לירושלים ופנתה לרב! אמר 
משפחה  טהרת  תשמרי  "אם  הרב:  לה 

תיוושעי". 

ומצוות,  תורה  שומרת  היתה  שלא  למרות 
בכל זאת החליטה במצבה הקשה, לקבל את 

דברי הרב. שווה לנסות כדי להיוושע.

המשפחה שנתה את אורח חייה, והחלו לנהל אורח חיים דתי. 
ואז התחילה האשה להרגיש  כשרות, טהרת המשפחה, שבת.... 
למסלול  חזרה  והיא  מצבה השתפר,  חלפו,  הכאבים  יותר,  טוב 

חיים רגיל.

לימים הגיעה האשה שוב לבית חולים הדסה לבקורת, שוב עברה 
סדרת בדיקות מקיפה, וראה זה פלא, לא היה כל זכר למחלה, 
שהופתעו  הרופאים  למחלה,  פתולוגי  ממצא  שום  נמצא  לא 
ובדקו שוב, כדי לוודא שאינם  מאוד מתוצאות הבדיקות, חזרו 
קבען  ולכן  למחלה.  זכר  היה  לא  אלו  בבדיקות  גם  אך  טועים. 
כי ככל הנראה היתה טעות בהבחנה הראשונה. הבדיקות שלה 
אל  האשה  חזרה  אחרת.  חולה  של  בבדיקות  כנראה  התחלפו 
חייה הקודם  לאורח  חזרה  ולאט לאט  ושמחה,  ביתה מאושרת 
ונטשה את הדת,- מאחר שנתברר על פי דברי הרופאים כי הכל 

היה טעות - ועל כן אין צורך לשמוע לרב. 

גוף קשים פקדו  עם הזמן החל מצבה שוב להתדרדר, מיחושי 
אותה ביתר שאת, לא נותרה לה ברירה אלא לחזור לבית חולים 
הדסה לבדיקות. אך הפעם לא היה צל של ספק, סמני המחלה 
וכעת  בחריפות,  אומתה  הראשונה  הדיאגנוזה  בברור,  נתגלו 
הרופאים חושבים כי הטעות היתה בהבחנה השנייה, ולא נותר 
כל ספק שהיא חולה. בלית ברירה קמה האשה ופנתה שוב אל 
והבטיחה  המצוות,  את  שנטשה  על  צער  והביעה  הצדיק,  הרב 
שהפעם היא תקפיד על כל מה שיצווה אותה הרב, נאנח הרב 

לעומתה, ואמר: "מאוחר מדי...

סיפורים אמיתיים מהחיים 

12



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

להתלות,  הולך  אני  עכשיו  הגעתי  לאן  תראו  לאבדון.  בדרכי 
לפחות שלה יכאב האוזן...". במילים אלו נפרד הגנב מהעולם, 
האמא ההמומה לא ידעה את נפשה מרוב צער, היא העלימה עין 
ממעשיו הרעים של בנה, לא רצתה להתערב, לא חינכה אותו 

כראוי, אך לא חשבה שאלו יהיו התוצאות...

*

לצערנו גם כיום, יש אימהות שמגדלות את ילדיהן בלי חינוך, 
להיכנס  כח  להם  אין  שרוצים,  מה  שיעשו  נוראה,  בהפקרות 
מותרים,  פשוט  הנפשי,  השקט  ובשביל  לוויכוח,  הילדים  עם 
ולא מחנכים. ככה בשקט בשקט הם ״מבשלות בשר ילדיהן״, 
מסגרות,  וצריך  גבולות,  צריך  ילד  הילד,  וטובת  החופש  בשם 
וכשאומרים לו שהכל מותר והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, 
הוא מתפרץ בדברים לא טובים, הילד גודל ונהיה חוצפן גדול 
מיום ליום, הוא מרגיש שכולם חייבים לו הכל, אין לו דרך ארץ, 
אין לו כבוד למבוגרים ממנו, הוא התרגל לעשות מה שנח לו, 

ושהוא מרכז הענינים, והכל צריך לסוב סביבו.

ממילא גם בדברים רוחניים הוא מבין, שאם קשה לו עם משהו, 
ורק מה  הוא לא צריך להתאמץ לעשותו, כי הרי הוא החשוב 

שנח לו הוא צריך לעשות.

כמה יושבים בבתי הכלא, או בחיי פשע בגלל חוסר חינוך של 
ההורים??? 

תלמד כל אמא מזה שהטוב והמועיל בחינוך הילדים, הוא לא 
והאמיתי  הנכון  הדבר  לילד, אלא מה  ונחמד  טוב  מה שנראה 
שצריך לעשות, גם ברוחניות וגם בגשמיות. גם אם הילד יתווכח 
ולא יקבל את דרך החינוך, לפחות ידע מה היא הדרך הטובה 
ידע מהי  והישרה, כך שגם אם חלילה הוא סר מהדרך, תמיד 

דרך הטוב. 

והאמא שרוצה באמת את טובת ילדיה, תחנך אותם תמיד לדרך 
יהיה שלם  וכך ביתה  ולא תפחד מוויכוחים ואתגרים,  הטובה, 

ולא תחווה חורבן בית פרטי... 

מי יתן ונזכה לבניית בית המקדש במהרה בימינו. אמן.

המשך הרבנית שרה כחלון
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מפעילות 
הארגון

BeEzrat HaShem activities 
around the world

 South Florida Jewish Teen TORAH
CHALLENGE Campaign

Attention Am Yisrael: The TORAH CHALLENGE Program with Rabbi Yaron Reuven has been explosive and 
making beautiful positive changes in many homes already. Parents send their Jewish teens to learn Torah with 
us, we feed them, give them $15 stipend, and return a Righteous Jew that's doing TeShuva:  

ONLY ONE PROBLEM....We Are Nearly Out of Money to even keep 
the lights on!!!!

With each kid getting $15 to attend a Shiur (minimum stay 1hour), 
the 3x/week program is costing over $5,000 per week. BeEzrat 
Hashem Inc is investing in the future, DO YOU WANT TO BE A 
PARTNER?

We started with 2 kids in April 2019 and Baruch HaShem it was 
a full house each night this week, with over 110 secular & semi-
religious people attending all 3 lectures this week.  20 MORE TEENS 
HAVE JOINED the group this week alone, bringing the total to 170 
teenagers in the group.  Best of all, you can attend yourself or watch 
all of these lectures online and see the kedusha for yourself LIVE!!    
The effect continues online as our popular social media channels and 
website have over 2,000,000 minutes of Torah lectures viewed online 
each MONTH!!!   YES, 2 MILLION MINUTES PER MONTH being 
learned by people around the world!!

With this new South Florida Teenager Torah Challenge program, 
we're seeing each Teen already starting to take on real TeShuva and 
change their lives.  Many have started learning Torah daily, one is 
leaving public school to go to Yeshiva, over a dozen have stopped 
eating non-kosher, several have put on tzitzit, and much much more.  
With even more teenagers and adults showing interest as we speak, 
we’ve removed tables to fit in more chairs in both locations that host 
us Baruch HaShem.   With $15 stipend per teen for attending the 
shiur being paid by BeEzrat HaShem Inc. three times per week (3 
events per week) and food and raffle gift at each event, we’re investing 
tens of thousands of dollars to REBUILD THE FUTURE of Am Yisrael.  Many organizations are building 
buildings in hopes of filling them up with our Jewish people in the future.  The BeEzrat HaShem Inc. approach 
is to Build the Jewish Nation with Real TeShuva first, and then the buildings will follow BeEzrat HaShem.   

In this generation, it's sometimes difficult to entice our teenagers and young adults to attend a Shiur Torah. There 
are countless teenagers that are spiritually lost in South Florida whose Neshamot are yearning for TeShuva. The 
task may be challenging, but not impossible!

All it takes is a little bit of Mesirut Nefesh (self-sacrifice).

Help support The Torah Challenge and become a partner in transforming young precious Neshamot! You are 
helping build future generations!

If You Want to PARTNER with us and SUPPORT this enormous KIDDUSH HaShem TeShuva project please 
DONATE here or at www.BeEzratHaShem.org
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 Torah Challenge Group Completes July with

Over 150 Teenagers Learning With Us Weekly

With 
summer months being difficult 

at times to keep up attendance and people 
being away, the Torah Challenge program with 
Rabbi Yaron Reuven continues to push the 
envelope.  Although the physical attendance 
dropped a bit in the past week, we're still 
averaging about 65 attendees per shiur.  Better 
yet, many of the Teenagers and young adults have continued watching the lectures 
each week online, and continue to grow closer to HaShem.  Baruch HaShem we now have 
over 150 teenagers in the program.  With a massive increase in attendance expected in the 
coming weeks, we come to you, our supporters, to please help us save this precious neshamot.  
 
These past couple of weeks we've had visitors from Mexico, Colorado, New York, 
and many other places just to attend the shiur.  Everyone is in shock at the amazing 
growth these shiurim are having in attendance, and how many of the kids are doing 
TeShuva.  Be a hero and help us save more NeShamot by bringing them closer to 
HaShem.

BeEzrat 
HaShem Inc is happy to 

have the amazing chesed organization Aishel 
Shabbat include our Torah CDs and Asher 
Yatzar cards included in their thousands of 
FREE meals being delivered for Shabbat to 
the needy Jewish people of New York today.   
Now they’ll get food for the body and the 
neshamot  

To support our work please DONATE below 
or at  www.BeEzratHaShem.org
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Baruch HaShem We Had Two Amazingly Powerful 
Shiurim in New York!

Three of the strongest English speaking Rabbis collaborated with Be'Ezrat HaShem Inc. this week 
and the resulting shiurim were FIRE! These are MUST WATCH lectures!

Rabbi Alon Anava, Rabbi Yosef Mizrachi & Rabbi Yaron Reuven:

Link

Last Week's Shiurim by Rabbi Efraim Kachlon & Rabbi 

Yaron Reuv

הרצח בארצות הברית - העולם הנאור... 
STUMP THE RABBI PART 15 Sigmund Freud 
Psychology, Sports on Shabbat, FREE WILL, 
Unique Desires

https://www.youtube.com/watch?v=aKy0KAOEjN8
https://www.youtube.com/watch?v=yT72jn2pGHc
https://www.youtube.com/watch?v=yT72jn2pGHc
https://www.youtube.com/watch?v=_-6rtyNkKm4
https://www.youtube.com/watch?v=_-6rtyNkKm4
https://www.youtube.com/watch?v=_-6rtyNkKm4

