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)ְטִריּפוִֹלי( לּוב ַוֲחָכֶמיָה

ָעִמים  ָבִעים, ַהטְּ ָכל ַהצְּ ִנּיוֹת בְּ ֻסְפגָּ ה  ַהֲחֻנכָּ ְיֵמי  ִלְקַראת 
נּו  ֵני ַעמֵּ ים ִמבְּ ָכל ֶקֶרן ְרחוֹב. ְלַצֲעֵרנּו ַרבִּ ָדִלים, ִנְרֶאה בְּ ְוַהגְּ
ה חוְֹגִגים ְוַעל  לֹא ֵיְדעּו ְולֹא ָיִבינּו ַמה זֶּה ְוַעל ַמה זֶּה, ָלמָּ
ָמסֶֹרת  ִביבוֹת ַהֲחָלִבּיוֹת ַיַעְברּו בְּ ל ַהלְּ ְתּכוִֹנים שֶׁ ָמה? ַהמַּ

ַכח. שָּׁ ה תִּ ֲחֻנכָּ ְוָקא בַּ ה ְלִטּגּוָנם דַּ בָּ ֵמֵאם ְלַבת, ַאְך ַהסִּ

ל  שֶׁ נּו  ַעמֵּ דוֵֹלי  ִמגְּ ִמְקָצת  ְלָהִביא  ַחְרנּו  בָּ ֶזה  ַמֲאָמר  בְּ
ָהַאֲחרוֹן,  ּדוֹר  בַּ ָאחוֹר  ָנסוָֹגה  ַצֲעֵרנּו  לְּ שֶׁ ַהּלּוִבית,  ָהֵעָדה 
ָנכוֹן  יוֵֹתר  אוֹ  ֲאבוֵֹתיֶהם,  ָמסֶֹרת  ֶאְצָלם  שֶׁ ה  ֵאלֶּ כָּ ְוֵיׁש 
ָרצוֹן  ִויִהי  ַהַחג.  ַמְתּכוֵֹני  ר  ִמְספַּ בְּ ֶמת  כֶּ ִמְסתַּ ִאּמוֵֹתיֶהם, 
ית  בֵּ ָך  ַעמְּ ִלְבבוֹת  ֶאת  ְלעוֵֹרר  ֵדי  כְּ ֶזה  ַמֲאָמר  בְּ ְהֶיה  יִּ שֶׁ
ּוְבַדְרֵכיֶהם  ְוַרּבוֵֹתינּו  ֲאבוֵֹתינּו  ְרֵכי  דַּ רּו ֶאת  ְזכְּ יִּ ָרֵאל שֶׁ ִישְׂ

ה ָאֵמן.  ל ּתוָֹרה ּוְקֻדשָּׁ ּה שֶׁ ַדְרכָּ ֵיֵלכּו, בְּ



אוֹ  לּוב"  ְרּבּות  "תַּ שֶׁ ֲעָדֵתנּו  ֵני  ִמבְּ ה  מָּ כַּ ַלְחׁשֹב  ְרִגיִלים 
ֲאָכֶליָה  ּוִממַּ ִמְנָהִגים  ה  מָּ ִמכַּ ַרק  ֶבת  ֻמְרכֶּ לּוב"  "ַיֲהדּות 
ר  ה זוֹ, ֲאשֶׁ ִעיִמים ְוַהְמֻפְרָסִמים. ְלַצֲעֵרנּו ֵעָדה ְקדוֹשָׁ ַהטְּ
ם ָהיּו ׁשוְֹמֵרי ּתוָֹרה ּוִמְצוֹת, ּוְכִפי  ֻכלָּ ם כְּ לּוב ֻרבָּ ְהיוָֹתּה בְּ בִּ
ִים  אוַֹפנַּ ֲאִפּלּו בְּ ְחלוֹן ַז"ל שֶׁ ְבִריֵאל כַּ ֵהִעיד מֹר ָסִבי ַמר גַּ שֶׁ
ים ִאם ָהָיה  ין ָהיּו ַמֲעִנישִׁ ת, ּוֵבית ַהדִּ בָּ שַׁ לֹא ָהיּו נוְֹסִעים בְּ

ֶזה.  כָּ ֶאָחד שֶׁ

ְוִנְבַלע  ָנמוֹג  ֳהָרם  ִמזָּ ה  ַהְרבֵּ ָלָאֶרץ  יעּו  ִהגִּ שֶׁ כְּ אּוָלם, 
ִמיָרה ַעל  הּוִדית ְוַהשְּׁ ֶחֶלת ַהיְּ אן, ְוַאף ַהגַּ כָּ ְרֵאִלּיּות שֶׁ שְׂ יִּ בַּ
ֵיׁש  ן  כֵּ ַעל  ֲעָדֵתנּו.  ְקַהל  בִּ ִמְקָצת  בְּ ָיְרדּו  ַהּתוָֹרה  ֻחּקוֹת 
ֵני ֲעָדֵתנּו ְלָפֵאר ּוְלרוֵֹמם ּוְלַחזֵּק ֶאת  ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמבְּ

CHANUKAH - It’s Time To Shed 
Light On The Jewish Business of 
Chinuch 

Baruch HaShem after being partners 
in everything for nearly 15 years, my 
Rabbanit and I have shared every thought 
and experience together.  During the 
preparations for the miraculous days of 
Chanukah, we found ourselves sharing our 
miracles of the past, present and the ones 
we’ll need from HaShem for the future.  
Real Torah chinuch (education) for our 
children and the rest of HaShem’s children 
is a constant topic of discussion.  Regardless 
of what country or Jewish community you 
go to, there are so many confused adults 
that used to be children.  Indeed there are 
so many confused children that will one 
day become our next generation of adults.  
How is it possible that the generation with 
the most freedom and abundance of free 
information since Mount Sinai is also the 
most confused about HaShem?   It all agrees 
with the prophecies of the End of Days, 
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דוֶֹליָה  ל ָהֵעָדה, ּוְלַהְראוֹת ּוְלַפְרֵסם ֶאת גְּ ִית שֶׁ ְדֵקי ַהבַּ בִּ
ְקִהּלוֹת  ָאר  שְׁ מוֹ  )כְּ ִעְנְוָתנּוָתם  ֵמֲחַמת  ר  ֲאשֶׁ ּוְגאוֶֹניָה, 
ְרסּום  בוֹד ָהָראּוי ְוַהפִּ לּו ֶאת ַהכָּ ְסָפַרד ְלדוֹרוֵֹתיֶהם( לֹא ִקבְּ

ְתִאים. ַהמַּ

ְזבּולּון  י  ַרבִּ ל  ְמעוֹ שֶׁ ֶאת שִׁ ְמעּו  ֲעָדֵתנּו שָׁ ַהל  ִמקְּ ה  מָּ כַּ
וֲֹחִטים,  ְזַמן ַהִחיָד"א ְוָהָיה רֹאׁש ַהשּׁ ָהָיה בִּ ַחּיּון ַזַצ"ל, שֶׁ
ין  כִּ ַהסַּ ִלְבּדֹק ֶאת  ָצִריְך  ָהָיה  ַהֲחָזָקה לֹא  ְרִאיָּתוֹ  ּוִמּכַֹח 
ִדּיּוק נוָֹרא  ִגיָמה בְּ ֵעיָניו ְויוֵֹדַע ְמקוֹם ַהפְּ ּה בְּ יט בָּ א ַמבִּ ֶאלָּ
ּנּו  ִיְלְמדּו ִממֶּ ּלֹא  ְנָהג ֶזה, שֶׁ ְלַהְפִסיק ִממִּ ּנּו ַהִחיָד"א  ׁש ִממֶּ קֵּ בִּ )ַעד שֶׁ

ּכֹל  שֶׁ ב  ִמְכתָּ בְּ לוֹ  ָחַתם  ְוַהִחיָד"א  תוֹ(,  ַדְרגָּ בְּ ֵאיָנם  שֶׁ ים  ֲאָנשִׁ

ַיְחּתֹם  לֹא  עּוָדה  תְּ בַּ ִאם  ִחיָטה,  ַהשְּׁ ְמֶלאֶכת  ּלוֵֹמד  שֶׁ
עּוָדה  תְּ ֵאיָנּה  ַחּיּון  ָהַרב  ָעֶליָה 
)שו"ת כמוס עמדי לר' כמוס עגיב ח"ב 

עמ' קכז – קכח(.

ַחּיּון  ְזבּולּון  י  ַרבִּ אוֹתוֹ  ָהָיה  ְולֹא 
ְטִריּפוִֹלי  בִּ דוֹרוֹ  בְּ ָיִחיד  ַזַצ"ל 
ָהָיה  שֶׁ נוָֹסף  ְוָגאוֹן  ָחָכם  לּוב.  בְּ שֶׁ
ַאְבָרָהם  י  ַרבִּ ָהָיה  ָהֵעת  אוָֹתּה  בְּ
ַנת תצ"ה  שְׁ ּנוַֹלד בִּ ַכְלפוֹן ַזַצ"ל, שֶׁ
ַהִחיָד"א  ִעם  ב  תֵּ ִמְתכַּ ְוָהָיה 
ל  שֶׁ ִפְלּפּוָלּה  בְּ ן  ּוַמתָּ א  ַמשָּׂ בְּ
ַאְבָרָהם"  "ַחיֵּי  ֵסֶפר  ר  ִחבֵּ ּתוָֹרה. 
ְצוֹת ְוַטֲעֵמיֶהן, ּוִפּיּוט  ַעל ֵעֶרְך ַהמִּ
"ּפּוִרים  ְמאָֹרעוֹת  ַעל  ָכמוָֹך'  'ִמי 

ְטִריּפוִֹלי. ה בִּ נֲַּעשָׂ ֶרֶגל" 1 ַעל ַהנֵּס שֶׁ בָּ

דוֵֹלי  ִנים ָהיּו גְּ שָּׁ ּלֹא ַרק ִלְפֵני ֵמאוֹת בַּ ְתּבוֵֹנן ִיְרֶאה, שֶׁ ְוַהמִּ
אוִֹנים  ר ָהיּו גְּ ם ִלְפֵני ּדוֹרוֹת ִמְספָּ א גַּ ה, ֶאלָּ ּוְמאוֵֹרי ָהֻאמָּ
ִעיד  מֵּ לּוב. ּוְכִפי שֶׁ בְּ ְטִריּפוִֹלי שֶׁ יֵקי ֶעְליוֹן בִּ ים ְוַצדִּ ּוְקדוֹשִׁ
ַעם  ַאל פַּ שָּׁ ְיהּוָדה( שֶׁ ל אוֹר  ּה שֶׁ )ַרבָּ ַזַצ"ל  ָעִגיב  מּוס  כָּ י  ַרבִּ
ל  נוֹ שֶׁ אּבּוׁש ַזַצ"ל, בְּ ים דַּ י ַחיִּ יָבה ַרבִּ ַאַחת ֶאת רֹאׁש ַהְישִׁ
ָבר  ַהדָּ ָנכוֹן הּוא  אּבּוׁש, ִאם  ְפִריָג'ה דַּ י  ַרבִּ דוֹׁש  ָהַרב ַהקָּ
ִוד  ִאים ֵאָליו דָּ ָהיּו בָּ דוֹׁש שֶׁ ִרים ַעל ָאִביו ַהקָּ ַספְּ מְּ ַמה שֶּׁ
ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ְוַרבִּ ִביא  ַהנָּ ְוֵאִליָּהּו  לוֹם  ַהשָּׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהמֶּ
ָאֵכן  ְושֶׁ ֶזה,  בָּ ָרָאה  שֶּׁ ַמה  ֵעדּותוֹ  ֶאת  לוֹ  יב  ְוֵהשִׁ יוָֹחאי? 
ַמר ֶאת ְקַהל ֲעָדתוֹ  תוֹ שָׁ ָבר. ּוְבכַֹח ְקֻדשָּׁ ָנכוֹן ֶוֱאֶמת ַהדָּ
ְוַאף  ְיֵדיֶהם,  ַעל  ִמית  ְוַגשְׁ רּוָחִנית  ָלה  קָּ תַּ בֹא  תָּ ּלֹא  שֶׁ

ְמָחה  שִׂ בְּ ָאֶרץ  בָּ ּפֹה  גַּם  לּוב  ְיהּוֵדי  חוְֹגִגים  ֶרֶגל"  בָּ "ּפּוִרים  ֶאת   .1
ים ִהּלּוָלא  ֵטֵבת. ַיַחד ִעם ֶזה עוֹשִׂ יוֹם כ"ט בְּ ַרְך בְּ ם ִיְתבָּ ְוהוָֹדָיה ְלַהשֵּׁ
רּוִסי  ה ַאסָּ י מֹשֶׁ נּו ּדוֵֹרׁש טוֹב ְלַעּמוֹ ַרבִּ נּו ַוֲעֶטֶרת רֹאשֵׁ ל מוֵֹרנּו ְוַרבֵּ שֶׁ
יֵּׁש  שֶׁ ַזַצ"ל  יֵאל  ֻעזִּ ַחי  ִצּיוֹן  ן  בֶּ י  ַרבִּ ְלִצּיוֹן  ָהִראׁשוֹן  הוָֹרה  ְוָכְך  ַזַצ"ל. 

ָרֵאל )ספר כמוס עמדי ח"ב עמ' קכט(. ֶאֶרץ ִישְׂ ן גַּם בְּ ִליהּוֵדי לּוב ִלְנהֹג כֵּ

ַהֶחֶדר  ַעל  ְוִנְפָלאוֹת  ָלִאים  פְּ ִרים  ְמַספְּ ִטיָרתוֹ  פְּ ַאֲחֵרי 
ָהָיה ׁשוֵֹכן ּבוֹ )שו"ת כמוס עמדי ח"ב עמ' קל –קלב(.  שֶׁ

קּוָפה ָאנּו  אוָֹתּה תְּ ר ָהיּו בְּ ים ֲאשֶׁ דוֹשִׁ אוִֹנים ְוַהקְּ ּוֵבין ַהגְּ
אד  ַחדָּ ה  מֹשֶׁ י  ַרבִּ ים"  דוֹשִׁ ַהקְּ "ָהַאִחים  ֶאת  מוְֹצִאים 
ְך  ֲאגּו ְלַחנֵּ ר דָּ אד ַזַצ"ל, ֲאשֶׁ לוֹם ַחדָּ י שָׁ ּבּוְרָתא, ְוָאִחיו ַרבִּ
מוִֹכיִחים  ל  שֶׁ ֶחְבָרה  ְוֵהִקימּו  ֲעָדָתם  ְקַהל  ַעל  מֹר  ְוִלשְׁ
ָבר  ה דָּ עוֹשֶׂ ָהיּו ׁשוְֹמִעים ַעל ֶאָחד שֶׁ שֶׁ כְּ ַמִים, שֶׁ ִיְרֵאי שָׁ
ת ְוַכֲהָלָכה, ָהיּו ַמְזִמיִנים אוֹתוֹ ֶאְצָלם ְונוְֹתִנים  דָּ ּלֹא כַּ שֶׁ
ִנְכָנִסים  ָהיּו  ב,  ִמן ַהלֵּ יוְֹצִאים  ָהיּו  ָבִרים שֶׁ ְוַהדְּ לוֹ מּוָסר, 
ָרצוֹן טוֹב ּוְבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה.  ָבִרים בְּ ל ַהדְּ ב ְוָהָיה ְמַקבֵּ ֶאל ַהלֵּ

ה,  ֵהמָּ ָאֶרץ  בָּ ר  ֲאשֶׁ ים  ְקדוֹשִׁ אוָֹתם  ַעל  ים  ַרבִּ ִסּפּוִרים 
ִפי כֹל, ּוְמֻפְרֶסֶמת  ִלים בְּ ָהיּו ְמֻקבָּ
ְלִגּלּוי  זוִֹכים  ָהיּו  שֶׁ ה  ָהֻעְבדָּ
ִמּדוֹרוֹת  יִקים  ְוַצדִּ ַמְלָאִכים 
ָמַרת  ָרה  פְּ סִּ שֶׁ ּוְכִפי  קוְֹדִמים. 
'יָמה ֲעִטיָּה ַעל מֹר  י ּכוָֹכָבה ַנגִּ ְזֶקְנתִּ
דוֹׁש  ַהקָּ אוֹן  ַהגָּ ּה  לָּ א שֶׁ ַרבָּ א  בָּ ַהסַּ
ָהָיה לוֵֹמד  מּוס ָיִמין ַזַצ"ל, שֶׁ י כָּ ַרבִּ
ִמּדוֹרוֹת  יִקים  ְוַצדִּ ַמְלָאִכים  ִעם 
ְיֵדי  ַעל  נוַֹדע  ְוזֹאת  קוְֹדִמים. 
ָאה  בָּ ִנית,  ָהַרבָּ ּתוֹ  ִאשְׁ שֶׁ ה,  ַמֲעשֶׂ
ַאְך  ַהּבֶֹקר,  ַעל  ָקֶפה  ָלַרב  ְלָהִכין 
ֵמֲחַדר  קוֹלוֹת  עוֹד  ְמָעה  שָּׁ יָון שֶׁ כֵּ
ה  מָּ כַּ ִלְראוֹת  ֵהִציָצה  ִלּמּודוֹ 
ה ּכוֹסוֹת ָקֶפה ְלָהִכין, ּוְלַאַחר  מָּ ם, ָלַדַעת כַּ ים ֵיׁש שָׁ ֲאָנשִׁ
ַלֲחַדר  ְכְנָסה  נִּ שֶׁ ָקֶפה. כְּ ּכוֹסוֹת  לֹׁש  ֵהִביָאה שָׁ ֵהִכיָנה  שֶׁ
ֲאָלה ֵהיָכן ֵהם  דוֹׁש ָרֲאָתה אוֹתוֹ ְלַבּדוֹ, ְושָׁ ֲעָלּה ָהַרב ַהקָּ בַּ
ַרִיְך  ֲעָלּה ָהַרב: ַאשְׁ ָך? ָאַמר ָלּה בַּ ָהיּו ִעמְּ ים שֶׁ ֵני ָהֲאָנשִׁ שְׁ

ים...  ִכית ִלְראוָֹתם, ֵהם ֵאיָנם ֲאָנשִׁ זָּ שֶׁ

י ִיְצָחק ָואתּוִרי  דוֹׁש ַרבִּ ר ַעל ָהַרב ַהקָּ ֶזה ְמֻספָּ ְוַכּיוֵֹצא בָּ
ַנת ה'תרע"א )עיין  שְׁ ְפַטר בִּ נִּ יק ְוָקדוֹׁש ִלְבָרָכה שֶׁ ֵזֶכר ַצדִּ
י  דוֹׁש ַרבִּ ספר כמוס עמדי ח"ב עמ' קנד(, ְוַעל ְיִדידוֹ ָהַרב ַהקָּ

ְלִגּלּוי  ָכה  זָּ ִלְבָרָכה שֶׁ ְוָקדוֹׁש  יק  ַצדִּ ֵזֶכר  רּוִסי  ַאסָּ ה  מֹשֶׁ
ִביא )שם עמ' קנח(. ֵאִליָּהּו ַהנָּ

יַע  ִהגִּ שֶׁ לוֹם ָעִגיב ַזַצ"ל, כְּ י שָׁ דוֹׁש ַרבִּ יעּו ָלַרב ַהקָּ ִהצִּ ּוְכשֶׁ
ם  ֵטר שָׁ ה ְלִהפָּ ְזכֶּ יִּ ָרֵאל שֶׁ יֲַּעֶלה ְלֶאֶרץ ִישְׂ ְלִגיל ִזְקָנה, שֶׁ
ֲערוֹב  בַּ ן  כֵּ ָעשּׂו  שֶׁ עוָֹלם  י  ּוְקדוֹשֵׁ אוֵֹני  ִמגְּ ה  מָּ כַּ ִמְנַהג  כְּ
ִנים  )ָהַרבָּ ֵהם  ִאם  ָהַרב:  ָלֶהם  ָעָנה  ם,  שָׁ ְוִנְפְטרּו  ְיֵמיֶהם 
ֵני ָמה ֲאִני  אּו ֵאַלי ְלָכאן, ִמפְּ ָרֵאל בָּ ל ֶאֶרץ ִישְׂ ְפְטרּו( שֶׁ נִּ שֶׁ

ם?.. )כמוס עמדי ח"ב עמ' קמו(. הוֵֹלְך ְלשָׁ
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העלון 
לרפואת

לבנה בת שרה. אושרי בן דוריס ומשפחתו.

ִיְצָחק  י  ַרבִּ דוֹׁש  ַהקָּ אוֹן  ַהגָּ ַעל  ר  ְמֻספָּ ֻמְפָלא  ה  ַמֲעשֶׂ
ֶאָחד  ֵאֶצל  ֵרת  ּוְמשָׁ ִמים  תָּ ַנַער  ָהָיה  תוֹ  ְתִחלָּ בִּ )שֶׁ ַזַצ"ל  ִויָטע  גְּ
ֵני  ְוִלשְׁ ְוָחְכָמה  ירּות  ַלֲעשִׁ ָזָכה  ּוְלַבּסוֹף  ִאיַטְלָיה,  ֵמָעֵרי  ִביִרים  ֵמַהגְּ

י  ַרבִּ ל  שֶׁ יָבה  ְישִׁ בַּ לוֵֹמד  ָהָיה  ַאַחת  ַעם  פַּ שֶׁ ְלָחנוֹת(,  שֻׁ

ב ַעל ִמְזרוֹן  ין, ְוָהָיה יוֹשֵׁ ֶכת ֻחלִּ ַמסֶּ אִדי ַזַצ"ל בְּ ַאְבָרָהם ַאדָּ
ָמָרא  גְּ ִרים בַּ ְזכָּ ִסיָמֵני עוֵֹרב ַהמֻּ ְלַיד ַהַחּלוֹן ְוָהָיה ְמַעיֵּן בְּ
ְך ֶאת ִסיָמָניו.  ל כָּ )דף סב ובתוס' שם ד"ה מפני( ְולֹא ֵהִבין כָּ

ָהַרב,  ל  שֶׁ ָמָרא  ַהגְּ ַעל  ב  ְוָישַׁ עוֵֹרב  ִנְכַנס  ָהִעּיּון  תוְֹך  בְּ
ָידוֹ ּוָבַדק ֶאת ִסיָמָניו. )כמוס עמדי ח"ב  ַפס אוֹתוֹ בְּ ְוָהַרב תָּ
ל רוִֹמי  ַרְך שֶׁ ֵסֶפר כְּ ׁשּובוָֹתיו הּוְבָאה בְּ עמ' קנב(. ַאַחת ִמתְּ

ִדי  מּוס ִעמָּ ֶפר כָּ סֵּ ְקָצָרה בַּ ָנה בִּ ְוִציְּ
מּוס ָעִגיב )ח"ב עמ' קנב(. י כָּ ְלַרבִּ

ִדי )ח"ב  מּוס ִעמָּ ֶפר כָּ סֵּ עוֹד ָרִאיִתי בַּ
י ַחי  דוֹׁש ַרבִּ עמ' קנב( ַעל ָהַרב ַהקָּ

ִלְבָרָכה  ְוָקדוֹׁש  יק  ַצדִּ ֵזֶכר  ַמְימוֹן 
ָהַרב  ל  ֵמֲחָתנוֹ שֶׁ ַמע  שָּׁ ר שֶׁ פֵּ סִּ שֶׁ
אּול ַחּיּון ַזַצ"ל,  י שָׁ "ל ַרבִּ דוֹׁש ַהנַּ ַהקָּ
י  ל ַרבִּ יַע ְלָאִביו שֶׁ ַעם ַאַחת ִהגִּ פַּ שֶׁ
י ַיֲעקֹב ַמְימוֹן  ַחי ַמְימוֹן ַזַצ"ל – ַרבִּ
יד  גִּ ְוָאַמר לוֹ: תַּ ַזַצ"ל, ָאָדם ֶאָחד, 
ה  ְקֻדשָּׁ בִּ ׁש  ְתַקדֵּ תִּ שֶׁ ָך  תְּ ְלִאשְׁ
ֲאֵליֶכם  ָאה  בָּ ֶעֶרב  בָּ י  כִּ ְיֵתָרה 
ל  אוֹ שֶׁ יֵּי  ַאבַּ ל  ה, שֶׁ ְקדוֹשָׁ ָמה  ְנשָׁ
דוֹׁש  נוֹ ָהַרב ַהקָּ ָרָבא2. ְוָאֵכן ָזָכה בְּ

ם ה'  י שֵׁ כִּ ָראּו  ְוַהּכֹל  ֵהר,  ְוִלטַּ ׁש  ְלִהְתַקדֵּ ַמְימוֹן  ַחי  י  ַרבִּ
ֶרְך  דֶּ ָהָיה הוֵֹלְך בַּ שֶׁ כְּ ר שֶׁ ּנּו. ְוַכְמֻספָּ ִנְקָרא ָעָליו ְוָיְראּו ִממֶּ
ָהָיה  שֶׁ ּפּור כְּ ֵעין ְמנוָֹרה ְמִאיָרה. ּוְבֵליל כִּ ָהיּו רוִֹאים ָעָליו כְּ
ְמעוֹן  י שִׁ ל ַרבִּ ֲאָמר שֶׁ מַּ דוֹׁש בַּ ל ַהּזַֹהר ַהקָּ ַטע שֶׁ קֶּ קוֵֹרא בַּ
דוֹל  ַהגָּ ֶנֶסת  ַהכְּ ית  בֵּ ל  שֶׁ ָבה  תֵּ בַּ רוִֹאים  ָהיּו  יוָֹחאי,  ר  בַּ
ר יוָֹחאי עוֵֹמד ַעל ַיד  ְמעוֹן בַּ י שִׁ ִאּלּו ּבוֶֹעֶרת ּוְכִאּלּו ַרבִּ כְּ
י,  שִּׁ יוֹם שִׁ ֱאלּול בְּ ז"ך בֶּ ַנת ה'תרמ"ה בְּ שְׁ ָבה. ְוִנְפַטר בִּ ַהתֵּ
ְטִריּפוִֹלי ְולֹא ָעשּׂו ׁשּום  דוֹל בִּ ָנה ָהָיה ֵאֶבל גָּ ּוְבאוָֹתּה שָׁ
ָנה ַהִהיא )כמוס עמדי ח"ב עמ' קנב – קנג(.  ָכל ַהשָּׁ ְמָחה בְּ שִׂ

ִרים  ְמַספְּ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ָעָליו  ִרים  ְמַספְּ ֻמְפָלא  ה  ּוַמֲעשֶׂ
ֵליל  ל  כָּ א  בָּ ָהָיה  ִטיָרתוֹ  פְּ ַאֲחֵרי  שֶׁ עוָֹלם,  אוֵֹני  גְּ ַעל 
ְך חוֵֹזר ִלְמקוֹמוֹ,  ְוַאַחר כָּ ּתוֹ  ִקּדּוׁש ְלִאשְׁ ת ַלֲעשׂוֹת  בָּ שַׁ
ת קֶֹדׁש ֶאת  בַּ ל ֵליל שַׁ ֶהם ָהיּו ׁשוְֹמִעים כָּ לָּ ֵכִנים שֶׁ ְוַהשְּׁ
ֲאלּו  שָּׁ ׁש, ַעד שֶׁ ּדּוׁש, ְולֹא ָהיּו יוְֹדִעים ִמי ָהָיה ַהְמַקדֵּ ַהקִּ

ל  יר אוֹ שֶׁ ל ַאבִּ ָמה שֶׁ ָאַמר: ֵאיִני זוֵֹכר ְנשָׁ תּוב שֶׁ ר כָּ ְזכָּ ֶפר ַהנִּ סֵּ 2. בַּ
יֵּי. ָטעּות סוֵֹפר ְוָצִריְך לוַֹמר ַאבַּ ָרָבא, ְוִנְרֶאה דְּ

זֶּה ָאִביָה, ּוֵמאוָֹתּה  ּה שֶׁ מָּ ַטנָּה ְוָעְנָתה ְלִפי תֻּ ּתוֹ ַהקְּ ֶאת בִּ
א ֲאֵליֶהם עוֹד. בֹא ְולֹא בָּ ת ִהְפִסיק ִמלָּ בָּ שַׁ

ַלַחי"  ֵאר  "בְּ ם  שֵׁ בְּ ים  רּושִׁ דְּ ֵסֶפר  ר  ִחבֵּ דוֹׁש  ַהקָּ ָהַרב 
ּוַמַאְמֵרי  "ְך  ְוַהנַּ ַהּתוָֹרה  ַעל  ים  ְוִחּדּושִׁ ים,  ְוַחגִּ תוֹת  בָּ ְלשַׁ

ֲחַז"ל ָועוֹד.

ה  ִטיָרתוֹ, הּוא ַמֲעשֶׂ א ְלַאַחר פְּ ָהָיה בָּ ה ִנְפָלא ֶזה שֶׁ ַמֲעשֶׂ
ֻתּבוֹת ַעל  ֶכת כְּ סוֹף ַמסֶּ ָמָרא בְּ גְּ ר בַּ ְמֻספָּ ִאים )כַּ נָּ ר ַעל תַּ ֻספָּ מְּ שֶׁ
ְלֵהיָכן  ְראּו  ָניוֹת(.  שְׁ ַהמִּ ר  ְמַחבֵּ  – יא  ַהנָּשִׂ ְיהּוָדה  י  ַרבִּ דוֹׁש  ַהקָּ נּו  ַרבֵּ

ַסְך ַהּכֹל ִלְפֵני  ְפַטר בְּ נִּ יַע אוֹתוֹ ְיהּוִדי ָקדוֹׁש שֶׁ ָזָכה ְלַהגִּ
ָנה. כְּ - '32 שָׁ

ָחָכם  ַעל  נוָֹסף  ֻמְפָלא  ה  ַמֲעשֶׂ
ן  כֵּ ם  גַּ שֶׁ לוֹ,  ַדם  קָּ שֶׁ ַאֵחר  ְוָקדוֹׁש 
י  ַרבִּ הּוא  ִאים",  נָּ תַּ "ִסּפּוֵרי  יר  ַמְזכִּ
ְוָקדוֹׁש  יק  ַצדִּ ֵזֶכר  ׁשּוָבה  לוֹם תְּ שָׁ
דוֹל ּוְמֻפְרָסם  ָהָיה ַרב גָּ ִלְבָרָכה, שֶׁ
ּוַבּפוְֹסִקים,  ְלמּוד  תַּ בַּ ְבִקיאּותוֹ  בִּ
ֵעיַנִים"  "ְמאוֹר  ָהָיה  שֶׁ ְוַלְמרוֹת 
ְוֶהֱעִמיד  ים  ַרבִּ בָּ ּתוָֹרה  יץ  ִהְרבִּ

ה. ְלִמיִדים ַהְרבֵּ תַּ

ָרה  פְּ סִּ שֶׁ ָעִגיב  מּוס  כָּ י  ַרבִּ ר  ְוִספֵּ
ָהָיה  שֶׁ כְּ שֶׁ ָהַרב,  ֵכנוֹת  ִמשְּׁ ַאַחת 
ָהיּו  ְלַתְלִמיָדיו  ד  ְמַלמֵּ לוֹם  שָׁ י  ַרבִּ
אוָֹתם,  ְמסוֵֹבב  ֵאׁש  ֵעין  כְּ רוִֹאים 
ֵרָפה  שְׂ יֵּׁש  שֶׁ ָבה  ָחשְׁ י  כִּ ֵכָנה  ַהשְּׁ ָצֲעָקה  ַחד  פַּ ּוֵמרֹב 
ַאל  ָהַרב:  ָלּה  ָעָנה  ָאז  ְוַתְלִמיָדיו.  ָהַרב  ְלַחיֵּי  ה  שָׁ ְוָחשְׁ
י  ָנה, כִּ ְפֲחִדי, ֶזה ָהֵאׁש רּוָחִני ְולֹא ִיְקֶרה ִמזֶּה ׁשּום ַסכָּ תִּ
ה ּוְבָטֳהָרה ָזכּו  ְקֻדשָּׁ ָמּה בִּ ָהיּו לוְֹמִדים ִלשְׁ ּמּוד שֶׁ ֵמרֹב ַהלִּ
ַנת ה'תע"ד  שְׁ בִּ ְלֵעיל  ר  ְזכָּ ַהנִּ דוֹׁש  ַהקָּ ָהַרב  ִנְפַטר  ָלֶזה. 

)ספר כמוס עמדי ח"ב עמ' קנד(.

דוֵֹלי עוָֹלם  ְמַעט לֹא ָמָצאנּו לוֹ ָחֵבר ַעל גְּ ֶזה כִּ ם ִסּפּור כָּ גַּ
ֲחִגיָגה  ֶכת  ַמסֶּ בְּ ַהּתוָֹספוֹת  ְואּוָלם  ָהַאֲחרוִֹנים,  ּדוֹרוֹת  בַּ
דוֵֹלי  ֶזה ַעל גְּ ה כָּ )דף טו ע"א בד"ה שובו בנים(, ֵהִביאּו ַמֲעשֶׂ

ֵאּלּו  שֶׁ ָהֵעָדה  ֵרי  ַאשְׁ לוֹ,  ָכה  כָּ שֶׁ ָהָעם  ֵרי  ַאשְׁ ִאים..  נָּ ַהתַּ
ֲחָכֶמיָה...

ֵאֶצל  ָהיּו  ָרִפים  ּושְׂ ַמְלָאִכים  ּומוְֹפִתים,  ים  ִנסִּ ַרק  לֹא 
ר ָעְמלּו  אוֵֹני עוָֹלם ֲאשֶׁ ם גְּ א גַּ י ֲעָדֵתנּו, ֶאלָּ ַחְכֵמי ּוְקדוֹשֵׁ
ָכל  רּו ְסָפִרים ֲחׁשּוִבים ּוְגדוִֹלים בְּ ָכל ּכָֹחם ְוִחבְּ ּתוָֹרה בְּ בַּ
רּו ְסָפִרים  ל ַהֲחָכִמים ִחבְּ ִמְקצוֹעוֹת ַהּתוָֹרה. אּוָלם לֹא כָּ
ים(,  ָפַרדִּ ַהסְּ ֵמַחְכֵמי  ים  ַרבִּ ל  שֶׁ ם  ַדְרכָּ )כְּ ִעְנְוָתנּוָתם  ֵמֲחַמת 
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ִסְפֵריֶהם,  ְרְסמּו  ְתפַּ יִּ שֶׁ ָזכּו  ִמיד  תָּ לֹא  רּו  ִחבְּ שֶׁ ֵאּלּו  ְוַגם 
דף  ג פרשת נשא  )אדרא רבא כרך  דוֹׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ּוְכַמֲאַמר 

ֵהיָכל. בַּ ַמזָּל, ֲאִפּלּו ֵסֶפר ּתוָֹרה שֶׁ לּוי בְּ קלד ע"א(, ַהּכֹל תָּ

"ַאב  ִלְבָרָכה  ְוָקדוֹׁש  יק  ַצדִּ ֵזֶכר  ַטיָּאר  ִוד  דָּ י  ַרבִּ אוֹן  ַהגָּ
ִסְפרוֹ  אִדי ַזַצ"ל בְּ י ַאְבָרָהם ַאדָּ ַכנֵּהּו ַרבִּ מְּ ִפי שֶׁ ַהָחְכָמה" כְּ
י  ל ַרבִּ ל ָהרה"ג ַהְמֻקבָּ ְלִמידוֹ שֶׁ ָהָיה תַּ וֵֹמר ֱאֶמת", שֶׁ "ַהשּׁ
יָּן  ָהָיה דַּ יק ְוָקדוֹׁש ִלְבָרָכה, ַעל ַאף שֶׁ יוֵֹסף ַזְרָקא ֵזֶכר ַצדִּ
ַעל  בְּ ָערּוְך  ְלָחן  ַהשֻּׁ ֶחְלֵקי  ל  כָּ ֶאת  יַָּדע  שֶׁ ָעָליו  ר  ּוְמֻספָּ
ְיִדידוֹ  תוֹ  ּוְלֻעמָּ ּוְסָפִרים.  ָתִבים  כְּ ּנּו  ִממֶּ ִנְמְצאּו  לֹא  ה,  פֶּ
דוֹׁש  ין, הּוא ָהרה"ג ְוַהקָּ ֵבית ַהדִּ ב ִאּתוֹ ַיַחד בְּ יָּשַׁ ְוֵרעוֹ שֶׁ
יָּה ְוָעָלה  תּוְרכִּ בְּ ִאיְזִמיר שֶׁ ּנוַֹלד בְּ י ַמְסעּוד ַחי רַֹקח ַזַצ"ל )שֶׁ ַרבִּ
ים ּוֵמֶהם  ר ְסָפִרים ַרבִּ "ר ִלְטִריּפוִֹלי(, ִחבֵּ דָּ שַׁ ַלח כְּ ַלִים ְוִנשְׁ ִלירּושָׁ

י  ִחּדּושֵׁ ל  שֶׁ נוָֹסף  ְוֵסֶפר  "ם,  ָהַרְמבָּ ַעל  רוֵֹקַח"  ה  "ַמֲעשֵׂ
ְבֵרי  "דִּ ם  שֵׁ בְּ ַרְיָתא  ַהבָּ ַעל  ים  ִחּדּושִׁ קֶֹבץ  ְוַגם  "ס,  שַׁ
ט  פָּ ְלִמשְׁ ִכְסאוֹת  בּו  ָישְׁ ם  ְושָׁ ְסָפִרים,  ְועוֹד  ַרְיָתא"  ַהבָּ
ְנָיִמין ָואתּוִרי ַזַצ"ל,  י בִּ ִרים ַיַחד, ִעם ַרבִּ ְזכָּ ִנים ַהנִּ ֵני ָהַרבָּ שְׁ

ׁש לֹא ִבְמֵהָרה ִינֵָּתק. לָּ ְוַהחּוט ַהְמשֻׁ

ְכָתב  ַאר בִּ ָלה ְוִנשְׁ בָּ ַתב ֵסֶפר ַעל ַהקַּ כָּ ָחָכם ְוָקדוֹׁש נוָֹסף שֶׁ
יק ְוָקדוֹׁש  ִוד ֵזֶכר ַצדִּ י ַחְכמוֹן דָּ דוֹׁש ַרבִּ ָיד, הּוא ָהַרב ַהקָּ
ַנת  שְׁ ַנת ה'תר"ד3 ְוִנְפַטר בִּ שְׁ ְטִריּפוִֹלי בִּ ּנוַֹלד בִּ ִלְבָרָכה, שֶׁ
ִדיָנה  ָכל ַהמְּ ִנים(, ְוָהָיה ְמֻפְרָסם בְּ ה'תרס"ח )ִלְפֵני כְּ 109 שָׁ
ל  כָּ ְוָהָיה  ַהְמפָֹרׁש,  ם  שֵּׁ בַּ ְלַרּפֹאות  ּיוֵֹדַע  שֶׁ ם  שֵׁ ַבַעל  כְּ
ַחְדרוֹ ְועוֵֹסק  ין בְּ ְתִפלִּ ר בִּ ית ּוֻמְכתָּ ַטלִּ ב ָעטּוף בְּ ַהּיוֹם יוֹשֵׁ
ְטִריּפוִֹלי  ֶאת  ָעַזב  ָנה  שָׁ ִעים  ַאְרבָּ ֶבן  כְּ ְהיוֹתוֹ  בִּ ּתוָֹרה.  בַּ
ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש,  ם בְּ ָרֵאל ַלֲעבֹד ֶאת ַהשֵּׁ ְוָעָלה ְלֶאֶרץ ִישְׂ
ִלים ְוָעַסק  ם ִהְצָטֵרף ַלֲחבּוַרת ְמֻקבָּ ִעיר ְצַפת, ְושָׁ ְוָגר בָּ

ּתוָֹרה יוָֹמם ָוַלְיָלה )שו"ת כמוס עמדי ח"ב עמ' קנט(. ם בַּ ִאתָּ

ַוֲהָבָנתוֹ  ְלמּוד  תַּ בַּ ֲחִריפּותוֹ  בַּ אוֹן  גָּ ָהָיה  שֶׁ נוָֹסף  ָחָכם 
ּנוַֹלד  שֶׁ י  'ְרבִּ ַאגֶּ מּוס  כָּ י  ַרבִּ אוֹן  ַהגָּ ָהַרב  הּוא  ִהיָרה  ַהמְּ
ְלִמיָדיו  ד ֶאת תַּ ָהָיה ְמַלמֵּ ַנת ה'ת"ר4 ּוְכשֶׁ שְׁ ְטִריּפוִֹלי בִּ בִּ

עמוד  ב  )חלק  ַזַצ"ל  ָעִגיב  מּוס  כָּ י  ְלַרבִּ ִדי  ִעמָּ מּוס  כָּ ֶפר  סֵּ בַּ ִהנֵּה   .3
ֵעֶרְך ְוִנְפַטר  ַנת ה'ת"ד בְּ שְׁ ִוד ַזַצ"ל נוַֹלד בִּ י ַחְכמוֹן דָּ ַרבִּ קנט( מּוָבא שֶׁ

ן ַהֶהְפֵרׁש  כֵּ הּוא ָטעּות סוֵֹפר שֶׁ אי שֶׁ ַודַּ ַנת ה'תרס"ח, ְוָדָבר ֶזה בְּ שְׁ בִּ
מּוס  כָּ ָהַרב  שֶׁ ְוֵכיָון  ֵאינוֹ.  ְוֶזה  ַחי  ְבָיכוֹל  כִּ שֶׁ ָנה  שָׁ  264 הּוא  יֵניֶהם  בֵּ
ִטיָרתוֹ  פְּ ַמן  זְּ ְרֵחנּו שֶׁ כָּ ַעל  )שם עמ' קס(  יָבתוֹ  ישִׁ בִּ ַמד  לָּ ֵמִעיד שֶׁ ָעִגיב 
ָנה זוֹ  ָצִריְך לוַֹמר תר"ד ְוַחי ִמשָּׁ ּוְזַמן ֵלָדתוֹ  הּוא ָסמּוְך ֵאֵלינּו  ָנכוֹן שֶׁ
ְמׁשּוָגִתי.  ִלין  י תָּ ָטִעיִתי ִאתִּ ְוִאם  ִנים.  כְּ 64 שָׁ ַנת ה'תרס"ח –  ַעד שְׁ
ַנת ת"ר ְוד'  ְרֶאה יוֵֹתר לוַֹמר ִמשְּׁ נִּ ה, שֶׁ ְרשָׁ ְחֶיה פֵּ תִּ ִנית שֶׁ י ָהַרבָּ תִּ ְוִאשְׁ

ִנים. ַחי 68 שָׁ ְך שֶׁ ַנת ה'תרס"ח, כָּ ר' ְוַעד שְׁ ָפה בְּ ִהְתַחלְּ

ר ְלֵעיל ת"ד ְוהּוא ָטעּות סוֵֹפר  ְזכָּ ֶפר ַהנִּ סֵּ ר בַּ ֲאִריְך ֶזה ֻמְזכָּ 4. גַּם תַּ
ֵאר ְלֵעיל. ְתבָּ נִּ ּוְכמוֹ שֶׁ

יוֹת  שְׁ ְמַעט ְלָכל ַהקֻּ ָמָרא כִּ ֵדי ִלּמּוד ַהגְּ ָהָיה  ֵמִעיר ּתוְֹך כְּ

ְוַהּכֹל  ְלמּוד,  ַהתַּ י  ְמָפְרשֵׁ ל  שֶׁ ים  ְוַהִחּדּושִׁ רּוִצים  ְוַהתֵּ

ה  ָהַרבָּ ָהֲעִנּיּות  ַלְמרוֹת  ֲהָבָנתוֹ.  ְועֶֹמק  ְכלוֹ  שִׂ ֲחִריפּות  בַּ

ְצִעירּותוֹ  בִּ עוֵֹבד  ְוָהָיה  ּתוָֹרה,  בַּ ָעַמל  ַיְלדּותוֹ  בְּ ַבל  סָּ שֶׁ

ְקָצת  ִלְקנוֹת  ּיּוַכל  שֶׁ ֵדי  כְּ ּוְפׁשּוטוֹת  ָקׁשוֹת  ֲעבוֹדוֹת  בַּ

ַעם  ְיָלה. לֹא פַּ עוֹת ַהלַּ שְׁ ִלּמּודוֹ בִּ ְלַהְדָלָקה ְלצֶֹרְך  ֶמן  שֶׁ

ָבָנה... ג ִלְלמֹד ְלאוֹר ַהלְּ ְיָלה ַלגַּ לַּ עוֶֹלה בַּ ָהיּו רוִֹאים שֶׁ

ִלְטִריּפוִֹלי  "ר  דָּ שַׁ כְּ א  בָּ שֶׁ כְּ ַזַצ"ל  ַסַלְנט  לֹמֹה  שְׁ י  ַרבִּ

ֶדר  ֵעל ַעד ְמאֹד ֵמֲחִריפּותוֹ ּוְבִקיאּותוֹ ַהּיוֵֹצאת ִמגֶּ ִהְתפַּ

ָעָליו  ל  ְלַקבֵּ ָרָצה  לֹא  ְוִעְנְוָתנּותוֹ  ִצְדָקתוֹ  ּוֵמרֹב  ָהָרִגיל, 

ָהָיה  )ִמְסָחר שֶׁ ַיֲעָנה  ת  נוֹצוֹת בַּ ֵחר בְּ ְוָהָיה ִמְסתַּ ִצּבּור  עֹל 

ּלֹא ָיכֹל יוֵֹתר  שֶׁ קּוָפה(. ַרק ְלַבּסוֹף, כְּ אוָֹתּה תְּ ְטִריּפוִֹלי בְּ ָנפוֹץ בִּ

ְלַאב  ִנְתַמנָּה  ָהל,  ַהקָּ י  ָראשֵׁ ל  שֶׁ ְלַהְפָצרוֵֹתיֶהם  ְלָסֵרב 

לוֹם  י שָׁ י ַאְבָרָהם ָחִביב ְוַרבִּ יִָּנים ַרבִּ ין ַיַחד ִעם ַהדַּ ית דִּ בֵּ

ֵטֵבת,  יוֹם ט"ז  בְּ ַנת ה'תרע"ג  שְׁ בִּ ִנְפַטר  ַזַצ"ל.  ׁשּוָבה  תְּ

ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן. 

ַוֲחָכִמים,  סוְֹפִרים  ים,  ּוְקדוֹשִׁ אוִֹנים  גְּ ה  מָּ כַּ ּוְראּו  ְצאּו 

ֵאֵרנּו,  פְּ ֵהם  ֵהם  ֲעָדֵתנּו.  בַּ ָהיּו  ים  ִנסִּ ּוְמחוְֹלֵלי  ִלים  ְמֻקבָּ

ֶאָחד  ְוָכל  ֲאָוֵתנּו.  גַּ ַוֲעֵליֶהם  נּו  רֹאשֵׁ ַעְטרוֹת  ֵהם  ֵהם 

אוֵֹני  גְּ ֶהם  בָּ ָהיּו  ִאם  ְחּתוֹ  פַּ ִמשְׁ ֵני  בְּ ֵאֶצל  ְיָבֵרר  ְוֶאָחד 

ב  ְוִנְכתָּ ָלְך"  ְוֹיאְמרּו  ְזֵקֶניָך  ְדָך  ְוַיגֵּ ָאִביָך  ַאל  "שְׁ עוָֹלם, 

ָבֵנינּו  ּוְבֵני  ֵנינּו  בָּ ְוֵיְדעּו  ים  ַרבִּ ָיִמים  ַיַעְמדּו  ְלַמַען  ֶפר,  סֵּ בַּ

ה'  ֶרְך  דֶּ ם  ַדְרכָּ בְּ ֵליֵלְך  ּתוְֹקקּו  ְוִישְׁ ָהֵעָדה",  ֲאֵרי  "פַּ ֶאת 

ית ֵאל. ה ָהעוָֹלה בֵּ ּוַבְמִסלָּ

ָרֵאל(  ל ְקִהּלוֹת ִישְׂ ֵני ֲעָדֵתנּו )ּוִבְכָלל כָּ ה ִמבְּ ל ִאיׁש אוֹ ִאשָּׁ ְוֶאל כָּ

ר ֵאין  ּצֹאן ֲאשֶׁ ָרֵאל כַּ ֵני ִישְׂ ֲעשּׂו ֵמֲעַדת בְּ ָאנָּא ְוָאנָּא ַאל תַּ

ָזִכינּו  ְולֹא  ִסּכּוֵינּו  ל  ְוִנטַּ ִסְבֵרנּו  ָאַבד  ּוְכִאּלּו  רוֶֹעה,  ָלֶהם 

ָהֵעָדה  ְלַמַאְכֵלי  יוֵֹתר  ּתֶֹקף  נּו  תְּ ְוַאל תִּ דוִֹלים,  גְּ ְלאוִֹרים 

ּוְסָפֶריָה.  ּוְלסוְֹפֶריָה  ַלֲחָכֶמיָה  ר  ֵמֲאשֶׁ ַלֲחִגיגוֶֹתיָה  אוֹ 

ַהּכּוְסּכּוס  ֲהָכַנת  יִדיַעת  בִּ לֹא  ָאה  גֵּ ְהֶיה  תִּ א  ִאמָּ ל  כָּ שֶׁ

ַהְנָחַלת  בְּ א  ֶאלָּ ְסָיאר,  ַהמַּ אוֹ  ְפרּום  ַהמַּ ַהְחַרְיֶמה,  אוֹ 

ר  ָרֵאל ֲאשֶׁ ת ִישְׂ ת דָּ ת ְלָבֶניָה ְוִלְבֵני ָבֶניָה, מוֶֹרשֶׁ ַהּמוֶֹרשֶׁ

ַהּלּוִבית  ָהֵעָדה  ּוְמאוֵֹרי  דוֵֹלי  גְּ ֵאֶצל  ִני  ַהשָּׁ חּוט  כְּ ָעְבָרה 

ר  ַוֲאשֶׁ ה  ֵהמָּ ָאֶרץ  בָּ ר  ֲאשֶׁ ים  ִלְקדוֹשִׁ ִריּפוִֹליָטִאית  ַהטְּ

ים ֲעֶדָנה. עוָֹדם ַחיִּ

ָרֵאל  ִישְׂ ְוַאף  ְיהּוָדה  ע  וָּשַׁ תִּ ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ שֶׁ ָרצוֹן  ִויִהי 

ֲאַנן ְוֵאין ַמֲחִריד ָאֵמן  ַקט ְושַׁ ב ַיֲעקֹב ְושָׁ ּכֹן ָלֶבַטח, ְושָׁ ִישְׁ

ן ְיִהי ָרצוֹן.  כֵּ
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yet we just can’t get ourselves to accept 
this reality without a fight to make things 
better.1  Without extraordinary Emunah 
in a miraculous Divine Intervention it is 
very easy to become pessimistic about the 
future.  As David HaMelech said:

“And those who know Your Name will trust in 
YOU, for YOU have not forsaken those who seek 

YOU, HaShem.”  (Psalm 9:11)

יָך יקוק  י לֹא ָעַזְבתָּ דְֹרשֶׁ ֶמָך כִּ ְוִיְבְטחּו ְבָך יוְֹדֵעי שְׁ
)תהלים ט יא(

To move closer towards a solution, we 
thought that maybe we should try to 
analyze things like 
we did in business?  
A large part of our 
35+ year combined 
careers in Wall 
Street investment 
m a n a g e m e n t 
involved doing 
research and 
analysis on 
different economies, 
businesses, markets, 
and sometimes 
even people.  From inflated markets, to 
identifying Ponzi schemes [early], to even 
uncovering financial engineering (i.e. fraud) 
by unethical management personnel of 
major corporations.  These were all tasks 
that consumed parts of our day to day 
lives.  We helped many investors save their 
assets by helping them steer clear from all 
types of scandals and flawed ideas, which 
would typically take advantage of the naïve 
and overly optimistic nature of human 

1. See Gemara (Sotah 49B)

psychology.  Although most ideas sound 
good at first, the real risk is only determined 
once you identify and explore the red flags.  
It’s no secret that every idea, big or small, 
has red flags.  The only question is how big 
is the red flag? 

Although learning Torah and doing Kiruv 
began a few years before exiting the Wall 
Street industry completely, our last 4 years 
have been fully dedicated to learning and 
teaching ourselves and others the truth of 
HaShem and His Torah.  We’ve spent nearly 
every waking hour trying to reawaken 
and reeducate ourselves and others about 

the true purpose 
of life, as decreed 
by The Creator.  
Without sugar 
coating the truth or 
modernizing it with 
the poison of political 
correctness, we’ve 
been miraculously 
blessed to merit 
sharing the truth 
with many people via 

hundreds of lectures. 
Throughout the countless scenarios we’ve 
encountered, there are two that stand out 
today—one from a lecture at a Yeshiva 
in the US last year, and one at a different 
Jewish School this year.   

As part of my opening words to a group of 
teenage Yeshiva boys in the US, I wanted to 
gauge where we stood and asked a couple 
of questions.  First, how many people would 
want to be like Moshe Rabbeinu? The silence 
was deafening.  No one wanted to be like 
the greatest Jew that ever lived, the prophet 
of all prophets who spoke to HaShem face 

 הרב ירון ראובן
•המשך•

העלון 
לרפואת

דוד בן נסריה. דוריס בת נג׳ימה.
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to face.  To follow up, I asked, how many 
people would want to be like LeBron James, the 
famous NBA basketball player2.    Sadly, by the 
time I began describing who he was, nearly 
all of the Jewish hands were raised with a 
smile to match their Greek aspirations.  In 
the second school we asked a different set 
of questions.  First, how many people believe 
that we (i.e. humans) came from monkeys?  The 
question that should have been frowned 
upon and mocked by the Jewish kids who 
learned Chumash, sadly received no less 
than 6 Jewish hands that were raised high 
and proud to attest to their false belief.  
And these were only the ones who were 
willing to admit that 
they believed this.  
Only HaShem knows 
how many more were 
hiding similar false 
beliefs and doubts 
about our Torah, 
despite their Torah 
education R’L.  As a 
follow up, we asked 
how many people 
believed in HaShem, 
and were happy to see 
that all of the hands were raised—including 
the six that admitted to believing that their 
ancestors could be in a zoo today.  Such 
a wide disconnect from Torat Emet (Truth 
of Torah), to say the least.  Needless to say, 
we addressed these issues in each of these 
lectures until everyone started nodding 
their heads in agreement that maybe they 
have to reevaluate their beliefs in order 
to make a change (i.e. TeShuva).  Baruch 

2. I am no longer sure whether I am supposed 
to detail who Moshe Rabbeinu is, as much as I 
probably did not have to explain that LeBron James 
is in the NBA.

HaShem!!!

It is clear that these are not the only kids with 
wrong and foolish beliefs and ideology.  In 
fact, I would dare to say that you can find 
some in every school, yeshiva or otherwise. 
The statistics may inevitably deteriorate to 
include every class if the chinuch continues 
as it has been.  If this is not a red flag that 
every Jewish organization, Rabbi, teacher, 
parent and even common Jew is worrying 
about, then they are part of the problem.  
This is the BIG RED FLAG.  We cannot 
simply blame the schools, teachers, or even 
parents.  The truth is that we are all at fault.   

We continue failing 
our Creator and His 
children by refraining 
from providing a 
“complete” Torah 
chinuch that includes 
Mussar, kosher & 
objective science, and 
a true understanding 
of the value of Torah.  
We’re so focused on 
competing with the 
goyim (nations), that 

we’re slowly becoming spiritually and 
morally corrupted just like them.  

Real chinuch is not just what the Rabbi 
or teacher teaches, but how the parent 
implements it at home.  Even if they teach 
the purest Torah, it’ll likely be to no avail if 
the parent still lives and promotes a secular 
lifestyle to their household that focuses on 
materialism and Greek mentality.  Real 
chinuch is not just what the parent says, 
but what they value and appreciate enough 
to say “wow, that’s amazing!”   If the only 
excitement in the house is over money, 
sports, and food then why would any kid 

 הרב ירון ראובן
•המשך•
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 הרב ירון ראובן
•המשך•

want to do Torah homework for the rest 
of their lives?   Real chinuch is not just 
what each Jewish organization has on the 
itinerary to get people to sign up, but what 
is the real main event is.  It has nothing to 
do with the size or look of the buildings, 
but rather what Torah is being taught 
inside them.  Millions are being donated 
and spent on taking Jewish kids on trips to 
Israel, hiking, rafting etc., yet almost no one 
seems to notice that with each trip, many of 
the kids are becoming less and less Jewish.  
If all of the role models are more excited 
about the next Thanksgiving basketball or 
football game than they are about a Rashi 
commentary regarding the weekly Parasha 
before Chanukah, then why would any kid 
aspire to become Moshe Rabbeinu? In fact, 
why would he even want to remain Jewish, 
R’L?

On the famous Gemara (Shabbat 21B) 
question “What is Chanukah?” the sages 
bring multiple insights of what happened 
as well as the root of the word Chanukah.  
In Megillat Taanit and Pesikta Rabbati 
(2:1) the Sages link the name Chanukah 
to the Chinuch (חינוך  = Rededication) of the 
Alter at the Beit HaMikdash, after the few 
Maccabees miraculously won the war.  The 
RAN gave another Chidush by breaking up 
the word Chanukah into two parts, with 
Chanu-)חנו(  referring to Am Yisrael resting 
after winning the war, while the Kah )כה-(  is 
referring to the twenty-fifth3 day of Kislev 
(i.e. the first day of Chanukah).4  

To apply the words of the Sages of our 

3. Gematria (i.e. numerical) value of the letters כה (kah) 
is 25
4. See Artscroll Gemara (Shabbat 21B) note 40

living Torah to our circumstances, we 
thought of a small Chidush that could put 
things in a clear perspective. Since the word 
Chinuch ( חינוך) can also mean education, 
and the letters of Kah  can also mean )-כה(  
“like HaShem,”5 and also the acronym for 
Kol HaChaim  (Entire Life כל החיים(, then we can 
also learn from here the following: Chanukah is the 
annual reminder from HaShem that once we give 
the unrelenting Torah Chinuch of the Maccabees 
to ourselves and children—which simply means to 
make the Torah as the number one most important 
& exciting part of our day to day lives—then we will 
ultimately be able to rest )חנו(peacefully our Entire 
Lives in this world and the next, just Like 
HaShem (Kah כה( desires for us.  

How do we go about this? As mentioned 
in the newly published 57 year old article 
by Rav Ovadia Yosef zt’l6:  The Vilna Gaon 
used to say “when I was young, I used to 
think that I would repair the world with 
the Kingdom of Heaven.  I got older and 
I realized that it’s not in my power to do 
this, therefore I said I’ll repair my city.  
As I aged I realized it would be enough 
if I can simply repair my own household.  
And now I realize if only I would have 
repaired myself.”  If each of us begins 
repairing ourselves and takes care of our 
own responsibilities to influence others, 
then the Tikkun Olam of the Kingdom 
of Heaven will be achieved once and for 
all.  May it be His Will that we each take 
this miraculous holiday of Chanukah to 
perform the biggest miracle in creation—
the right to do TeShuva.    

Chag Chanukah SaMeAch   

5. (i.e. KeHaShem)

6.  Alon HaKodesh (10) Chanukah Edition



העילוי מפורת יוסף נקרא אחר כבוד לחדרו 
עזרא  רבי  הגדול  הגאון  הישיבה  ראש  של 
עטייה זצ"ל, ראש הישיבה ניגש ישר לעניין 
ואמר לו "רבי ציון, הקהילה בפנמה ביקשה 
רב שיבא להדריכם ולהנהיגם, אין חכם ונבון 
זה  בכוחך  לך  זה,  לתפקיד  שמתאים  כמוך 

והושע את ישראל".

 – ה  בשנות  צעיר  אברך  שהיה  לוי  ציון  רבי 
רבו  הצעת  את  קיבל  לחייו,  המוקדמות   20
בחרדת קודש. לאחר התייעצות עם אשתו 

הרבנית הצעירה הסכימו.

בפנמה  החיים 
היו  הזמן  באותו 
מנשוא,  קשים 
ת  ו ל ל ו ב ת ה ה
בכל  שלטה 
כמעט  בבחינת 
"אין בית אשר אין 
)שמות  מת"  שם 
הבורות  ל(,  יב, 
בכל עניני היהדות 
המצות,  ושמירת 

מיום ליום הגיע לשיאים חדשים. אך לא איש 
כאלה  מכשולים  מפני  שיחשוש  ציון  כרבי 
להרמת  כולו  כל  את  השקיע  הוא  ואחרים, 
קרן התורה והפצת יהדות בכל רחבי פנמה, 
אט אט ראה ברכה במעשה ידיו, ההתבוללות 

התמתנה, והבורות פחתה.

בשעת בוקר מוקדמת, מכשיר הטלפון צלצל 
זה אחד מאנשי  ציון. היה  במשרדו של רבי 
נוראה.  בשורה  ובפיו  שהתקשר  הקהילה 
"רבי, הבן של נשיא הקהילה הולך להתחתן 
להשפיע  יכולים  אלו  נישואין  גויה,  עם 

עמוקות על הנוער הצעיר, כל מלחמת הרב 
לעשות  חייבים  לטמיון,  תלך  בהתבוללות 

משהו".

רק  כלום,  תעשה  אל  העידכון,  על  "תודה 
החתן  של  הטלפון  את  בבקשה  לי  תשיג 

המיועד" – ענה רבי ציון.    

יום החתונה הגיע...

לבוא  וביקש ממנו  לחתן,  ציון התקשר  רבי 
בדחיפות אליו!

"על מה הדחיפות?" – שאל החתן.

מתנה  בשבילך  לי  "יש 
יום  לרגל  מיוחדת 
חייב  ואתה  נישואיך, 
החתונה,  קודם  לקבלה 
תבוא  במשרד  אני 
לקחת". – סיים הרב ציון.

"בסדר אבוא עוד שעה!". 

והרב  נותק,  הטלפון 
נשאר ממתין במשרדו. 

נקישות על הדלת... 

נכנס  החתן  הרב.  אמר   - להכנס"  "אפשר 
את  לראות  באתי  להתאפק  יכולתי  "לא   –
המתנה". "טוב שבאת!" – אמר הרב. "קודם 
נשתה כוס קפה ונדבר, ואחר כך המתנה...". 

לאחר כמה דקות פנה הרב ציון לבחור ואמר 
שלך  הפלאפון  את  לי  להשאיל  "תוכל   – לו 

לכמה דקות?". "בודאי!" – ענה הבחור.

הרב יצא מהמשרד, נעל את הדלת מבחוץ, 
לשובו  מחכה  החתן  ובינתיים  לדרכו.  והלך 

סיפור 
יהודי

החתן הכלוא

8
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סיפור 
יהודי

המשך

חצי  דקות,  עשרים  דקות,  עשר  הרב,  של 
הוא  חוזר. סבלנותו פקעה,  לא  והרב  שעה, 
קם ממקומו ופנה לצאת מהמשרד לחפש 
בעדו.  מנעה  הנעולה  הדלת  אך  הרב,  את 
ליום  לו  הכין  הרב  מתנה  איזו  הבין  עכשיו 

נישואיו.

'אני כלוא בחדר' – הדהדה המחשבה במוחו. 
הוא רץ אל מכשיר הטלפון, וניסה להתקשר, 
הרב,  זה חשב  על  לאכזבתו שגם  גילה  אך 

הטלפון נותק מבעוד מועד.

אך  הדלת,  על  ולדפוק  לצעוק  ניסה  הוא 
מיקום המשרד היה במקום שומם, כך שלא 

נשארה לו ברירה אלא לחכות לרב שישוב.

למשרד,  הרב  הגיע  מאוחרת,  לילה  בשעת 
אתה  "עכשיו   - לו  ואמר  הדלת  את  פתח 
יכול ללכת!", הוא רץ כאחוז טירוף אל אולם 
האורחים  אחרון  את  ראה  שם  החתונות, 

יוצא, ואת משפחת הכלה זועמים.

איך שראוהו מתקרב מרחוק, התנפלו עליו 
איפה  מלוכלך,  "יהודי   – וגידופים  בחירופים 
גם  כל השמחה!",  לנו את  נעלמת?, הרסת 
הכלה הייתה בין אותם המגדפים והמחרפים. 
הוא הסתלק מהמקום בבושת פנים, ונשבע 

לנקום ברב... 

אותו הלילה ישן הרב ציון לוי טוב, הוא ידע 
תערובת,  מנישואי  יהודי  עוד  להציל  שזכה 
לו אושר רב, אך לא לאורך  זו גרמה  ידיעה 

זמן.

הרגיש  הכנסת  לבית  בבוקר  כשיצא 
לאחור  הסתובב  הוא  אחריו,  שעוקבים 
וראה את הבחור החתן, עם אקדח ביד, הוא 
לבחור  וחיכה  עצר  הוא  קרב.  שסופו  ידע 

שיתקרב. כשהתקרב פתח הרב את חולצתו 
ואמר לבחור – "אתה יכול להרוג אותי! הנה 
כרב  שאני  לך,  תדע  אבל  שלי,  הלב  כאן 
על  מתחרט  שאיני  רק  לא  כאן,  הקהילה 
נתתי  שמח,  גם  אני  אלא  לך  שעשיתי  מה 
שהיה  ביום  ביותר  הגדולה  המתנה  את  לך 
האפשרות  והיא  חתונתך,  יום  להיות  אמור 
שלא לנתק את הקשר ליהדות" – סיים הרב 

בהתרגשות.

מול עוז רוח שכזה, גם החתן הכעוס לא יכל, 
הוא הסתובב והלך...



כ"ה   -  1925 תרפ"ה,  )אלול  לוי  רחמים  ציון  הרב 
הרב  היה   )2008 בנובמבר   23 תשס"ט,  במרחשוון 

הראשי של יהדות פנמה במשך 57 שנים.

בעיר  יוסף  פורת  בישיבת  למד  בצעירותו 
העתיקה בירושלים, והיה לחברותא של הרב 
עובדיה יוסף זצ"ל, שעמו המשיך להתכתב 
 17 בגיל  השנים.  במשך  הלכתיים  בנושאים 

לערך קיבל סמיכה לרבנות.

ביטון  לבית  לשרה  נישואיו  לאחר   23 בגיל 
רבי  יוסף  פורת  ישיבת  ראש  ידי  על  נשלח 
שם  פעל  בפנמה.  כרב  לכהן  עטיה,  עזרא 
כשוחט ומוהל. מצב היהדות בקהילה בשנים 
היתר  לקבל  הצריך  לכהונתו  הראשונות 
להתפלל ללא מניין, כיוון שלא היה שם מניין 

שומרי שבת. 

מסירות נפשו ועוז רוחו של הרב ציון, הפכה 
את פנמה למקום יהודי חשוב, המלא וגדוש 
לאין  וצדקות  חסדים  שמים,  ויראת  בתורה 

שיעור.
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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/


אקטואליה תורנית
הרב חיים כחלון שליט"א

מגיד שיעור בישיבת מאור ישראל ומדריך חתנים

הגמרא לפני כ - 1500 שנה שואלת: מאי חנוכה? 
ועונה: דתנו רבנן, בכ"ה בכסליו יומי חנוכה תמניא 
ימי   - ודלא התענון בהון  אינון דלא למספד בהון, 
ולא להתענות.  החנוכה שמונה הם, שלא לספוד 
השמנים  כל  את  טמאו  להיכל,  יונים  שכשנכנסו 
שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, 
בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח 
בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום 

אחד - נעשה נס והדלקו ממנו שמונה ימים. 
ימים  ועשאום  קבעום  אחרת  לשנה 

טובים בהלל ובהודאה )מסכת שבת 
דף כא עמוד ב(.

בסיפור  מאריך  הרמב"ם 
בבית  וכותב:  הנס 
גזרו  יון  כשמלכי  שני 
ישראל,  על  גזרות 

ולא  דתם  ובטלו 
אותם  הניחו 
בתורה  לעסוק 

ובמצוות, ופשטו ידם 
ובבנותיהם,  בממונם 

בו  ופרצו  להיכל  ונכנסו 
וצר  הטהרות,   וטמאן  פרצות 

גדול.  ולחצום לחץ  להם לישראל מאוד מפניהם, 
עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם 
הגדולים,  הכוהנים  חשמונאי  בני  וגברו  והיצלם. 
והעמידו מלך  ישראל מידם,  והושיעו את  והרגום 
מן הכוהנים, וחזרה מלכות ישראל יתר על מאתיים 

שנים עד החורבן השני.

בכ"ה   - ואבדום  אויביהם  על  ישראל  וכשגברו 
ולא מצאו שמן טהור  ונכנסו להיכל  בכסליו היה, 
במקדש אלא פך אחד, ולא היה בו  להדליק אלא 
המערכה  נרות  ממנו  והדליקו  בלבד,  אחד  יום 
שמונה ימים, עד שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור.

שיהיו  הדור,  שבאתו  חכמים  התקינו  זה  ומפני 

שמונה הימים האלו שתחילתם בכ"ה בכסליו, ימי 
שמחה והלל  ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי 
הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות,  להראות 
]רוצה  "חנוכה"  נקראים:  אלו  וימים  הנס.  ולגלות 
לומר חנו – כ"ה, שביום כ"ה בכסליו נחו מאיביהם[. 
והן אסורין בהספד ותענית כימי הפורים. והדלקת 
הנרות בהן מצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה 

)הרמב"ם הלכות חנוכה פרק ג הלכות  א – ג(.



מן  מצווה  חנוכה:  מדיני  מקצת 
לילה  בכל  להדליק  המובחר 
זך  זית  בשמן  חנוכה  נרות 
גפן  צמר  של  ובפתילות 
לנר  זכר  והוא  זך,  שאורם 
בבית   שהדליקו  המנורה 

המקדש.

לילה ראשון מדליק נר אחד, 
נר  ומוסיף  הולך  לילה  ובכל 
אחד, ובלילה השמיני שמונה 

נרות.

חנוכה  נרות  להניח  חכמים  תקנו 
בפתח הסמוך לרשות הרבים. 

הכוכבים,  בצאת  מיד  חנוכה  נר  ההדלקת  זמן 
ואולם בדיעבד זמנו כל הלילה.

שראש  הספרדים  מנהג  ובתו.  איש  חנוכה  נר 
המשפחה מדליק עבור כל המשפחה.

שעה  חצי  לפחות  דולקים  להיות  צרכים  הנרות 
ביום חול, ושעה בליל שבת.

הנזהר בנר חנוכה ובנר שבת, יהיו לו בנים תלמדי 
חכמים.

חג חנוכה שמח לכל בית ישראל 

מהו חנוכה? 

11



הרבנית שולמית כחלון
הזוהר שבטוהר

12

מצווה גוררת מצווה, ושכרה בצידה

שלום לכם נשים יקרות!

לכן  כתבתי  לא  רב  זמן  זה 
והרי  מהחיים,  סיפור 
לפניכם ספור אמיתי 
בשינויים  ומרגש, 

קלים.

הינה  נ'  גברת 
אישה שאינה שומרת 
תורה ומצוות, אינה שומרת שבת, טהרה ועוד. 
היא התחתנה בגיל מבוגר יחסית, לא היו לה 

ילדים. 

פעם גברת נ' שמעה על מצוות הטהרה, שמלבד 
המצוה והחובה שבדבר יש בזה גם סגולה לזרע 

של קיימא, והחליטה לשמור מצווה זו. 

אך  למקווה  להגיע  נהגה  בחדשו  חדש  מידי 
הישועה לא היגיעה. אך היא לא התייאשה, היא 

המשיכה לפקוד את המקווה בקביעות.  

באחת הפעמים שבקרה גברת נ' במקווה פגשה 
לשוחח,  ושתיהן התחילו  ר',  הבלנית  שם את 
גברת נ' ספרה לבלנית על הציפיה שלה שלא 
התממשה, הבלנית ר' שאלה אותה את שומרת 
שבת? גברת נ' ענתה לה: אני מעשנת בשבת. 

הבלנית ר' אמרה לה: "תפסיקי לעשן בשבת, 
ותראי ישועות בעזרת השם". לגברת נ' היה קשה 
לקבל את ההחלטה לא לעשן בשבת, אך אמרה 

שתנסה ללא כל התחייבות.

למקווה,  נ'  גב'  מגיעה  שוב  מכן  לאחר  חודש 
ופוגשת את הבלנית ר', ומספרת לה שזה חודש 
ימים אינה מעשנת בשבת. הבלנית ר' שמחה 
שתחזור  אותה  וברכה  אותה,  ועודדה  מאוד 
למקווה אחרי תשעה חדשים לטבילת סגולה 
ללידה קלה. והנה לאחר הטבילה הזאת הישועה 
לא אחרה לבא, גברת נ' בת 44 זכתה ונקלטה 
תשעה  לאחר  השם.  ברוך  בהריון.  לראשונה 
חדשי הריון באה למקווה לטבילת סגולה, דווקא 
הקב"ה  רצה  חפשי.  ביום  ר'  הבלנית  בו  ביום 
לעבודה  נקראה  ר'  והבלנית  ביניהם  להפגיש 

ביום זה. משמיים זמנו את פגישתם.

בעזרת  שארגון  המיוחד  למבצע  נעבור  מכאן 
עליהם  שיקבלו  אנשים   1000 עושה,  השם 
שמירת שבת, יזכו להתברך בכותל המערבי ע"י 
אברך תלמיד חכם וירא שמיים  ללא שום עלות. 

מי רוצה ישועה?

טהרת המשפחה+שמירת שבת = שלוב מנצח 
לכל הישועות.

 אוהבת אתכן

שולמית כחלון 

מדריכת כלות וטהרה מוסמכת 
נ.ב לכל שאלה בנושא מוזמנות להתקשר 0504623996

                                                                 

סיפורים אמיתיים מהחיים 



13

הרבנית שרה כחלון
מחשבה תורנית נשית

כד קטן
כולן זוכרות את השיר ששרנו בגן, כד קטן כד קטן 

הנס  יונתן....[.  שם  לא  ]זה  נתן  שמנו  ימים  שמנה 

המופלא של מציאת הכד הטהור, כמו נס המלחמה 

מה  החנוכה.  בחג  מצוינים  פחות 

בחרו  לברכה  זיכרונם  שחכמנו 

לשים דגש זה הנס שהשמן הספיק 

לשמונה ימים.

המכבים  חשבו  מה  לרגע,  נחשוב 

לא  הם  הפך?  מציאת  של  ברגע 

שהשמן  חלמו  ולא  נס  על  חשבו 

הם  אבל  ימים.  לשמונה  יספיק 

מה  עם  נצליח  "אנחנו  החליטו: 

את  ראה  וכשהקב"ה  שיש". 

השתדלותם הוא כבר הביא את הנס והמשיך את 

השפע לשמן שיספיק לשמונה ימים.

 "ֶאְקָרא ֵלאלִֹהים ֶעְליוֹן ָלֵאל ּגֵֹמר ָעָלי" )תהלים פרק נז 

פסוק ג(, כך אומר דוד המלך עליו השלום בתהילים, את 

הפסוק הזה כולנו צריכות לזכור, עלינו להתחיל את 

המלאכה, ולהתפלל להשם שיצליח בידנו לסיימה, 

ושנזכה עם כל הכוחות הקטנים שלנו לעמוד בזה. 

התפקיד שלנו בעולם זה לפעול לא להצליח, עם 

אותם הכוחות הקטנים שלנו כמה 

שאנחנו יכולות. 

*

של  ביותר  הגדול  הנס  זה  ואולי 

חנוכה שהחשמונאים לא זלזלו בפך 

הקטן החבוי, שמסמל את הכוחות 

הקטנים שלפעמים חבויים אי שם 

לבא  רק  ושעלינו  הלב,  במשכני 

ולהשתמש בהם לעבודת השם.

גם השנה כשנשתתף כולנו בהדלקת הנרות תסתכלו 

החנוכה,  סוד  את  מהם  ותשאבו  עליהם  טוב  טוב 

כוחות קטנים המתעצמים משמים. 

חנוכה שמח

 Rav Yonathan Eybeschutz: SHARING A
 MITZVAH (A BeEzrat HaShem Film)

תורה בטהרה שיעור חוצב להבות אש 

https://www.youtube.com/watch?v=_O434ROmyhg&utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=cf6781ca01-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_19_06_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-cf6781ca01-39280297
https://www.youtube.com/watch?v=twD2JQjLO5k&utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=203690f387-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_02_03_31&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-203690f387-39280297
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מפעילות 
הארגון

BeEzrat HaShem activities 
around the world

https://www.beezrathashem.org/product-page/tikkun-habrit-bh-torah-films-usb?utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=bfae4ab3f5-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_29_10_18&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-bfae4ab3f5-39280297
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Pirkei Avot Lecture Series

 YouTube Channel Series Playlist

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfeqUDL5aojazwxOuNPEytvKOp2VJUwAs&utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=cb9ab0d533-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_18_07_18&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-cb9ab0d533-39280297
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 5 New FREE E-books Have
Been Uploaded To Our Site!

New titles include:

ֶכם אֲֹהִבים ֶאת ה • ֲהִישְׁ
פאות הן עבודה זרה 1

ֶכם אֲֹהִבים ֶאת ה • ֲהִישְׁ
סופי - פאות הן עבודה זרה

עדותם של השליחים •
העבודה זרה בהודו 

• The Sorrow of the Lubavitcher 
Rebbe Regarding Wigs

קונטרס ההוכחות •

Get Free E-Books!

הקונטרס מקיף את כל עניני מצוות התוכחה מהש"ס ומהפוסקים ראשונים 
ואחרונים, ודן האם דין זה שייך גם בזמן הזה

מאת הרב אפרים כחלון שליט"א
מקצת מהנידונים שבקונטרס

מקורות לחיוב התוכחה / פלגתא דתנאי בחיוב התוכחה /  מצות 

דלא  הטעם   / למוכיחים  זרוז   / נפשות  הצלת  כמצות  התוכחה 

בעקבתא   / במזיד  חוטא  הוכחת   / התוכחה  מצות  על  מברכים 

דמשיחא אין תוכחת – באור / השומר חלק ממצות התורה האם 

וענוה  לשמה  תוכחה   / עברה?  העובר  חברו  את  להוכיח  מחיב 

שלא לשמה / תוכחה במצות בין אדם לחברו / עד היכן תוכחה? / 

הטעם שבתוכחה הלכה כרב / מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע 

יודע שחברו לא יקבל תוכחתו אם יש להוכיחו / האם   / – באורו 

מתר למוכיח להכות לחוטא? ועוד ועוד...

יצא לאור!! 
 קונטרס

הוכח תוכיח

ְמֻנָּקד

הודפס 
ב10.000 
עותקים

להזמנות ניתן 
לפנות לאירגון

https://www.beezrathashem.org/ebooks?utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=bfae4ab3f5-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_29_10_18&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-bfae4ab3f5-39280297
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https://www.beezrathashem.org/podcast?utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=bfae4ab3f5-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_29_10_18&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-bfae4ab3f5-39280297
https://www.facebook.com/BeEzratHaShem/?utm_source=BeEzrat%20HaShem%20Inc&utm_campaign=bfae4ab3f5-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_29_10_18&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-bfae4ab3f5-39280297


618

השיעורים של הרב ירון ראובן שליט"א 
מתורגמים למספר שפות:

אנגלית English עברית Hebrew צרפתית 
 Russian רוסית Korean קוראנית French

Italian איטלקית German גרמנית

www.beezrathashem.org

 New Russian & Indonesian YouTube Channels
Facebook Pages & WhatsApp Groups!

http://www.beezrathashem.org
https://www.youtube.com/channel/UC-rHh41yLeQa4ZMAVXN7E0w?utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=203690f387-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_02_03_31&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-203690f387-39280297
https://www.facebook.com/BeEzratHaShemBahasaIndonesia?utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=203690f387-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_02_03_31&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-203690f387-39280297
https://chat.whatsapp.com/IXr4U4VKHA9E8h1HUrmIHh?utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=203690f387-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_02_03_31&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-203690f387-39280297
https://chat.whatsapp.com/CnYsNsRrDVg3KLpOCs3L0A?utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=203690f387-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_02_03_31&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-203690f387-39280297
https://www.youtube.com/channel/UC4UmcVd-2kahN3XwbGmiMJg?utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=203690f387-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_02_03_31&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-203690f387-39280297
https://www.facebook.com/BeEzratHaShemRussian/?utm_source=BeEzrat%20HaShem%20Inc&utm_campaign=203690f387-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_02_03_31&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-203690f387-39280297
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מהרצאותיו 
של הרב 

ירון ראובן 
שליט"א 

יו"ר ארגון 
"בעזרת 

השם" ברחבי 
העולם.

New Additions To The 
 BH Store!

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


Doing TeShuva 
by Fighting the 
Sheker.
(Rabbi Yaron 

Reuven & Rabbi 

Yosef Mizrachi) 

עשה תשובה על 

 ידי לחימה בשקר. 

)הרב ירון ראובן והרב 

יוסף מזרחי(

קונטרס ההוכחות 
הקונטרס שעונה על השאלות בחיים

הודפס!!!
מופץ ב10.000 

עותקים

20

להזמנות ניתן לפנות לאירגון

https://www.youtube.com/watch?v=T-7fTnxthbY&utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=bfae4ab3f5-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_29_10_18&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-bfae4ab3f5-39280297
https://www.beezrathashem.org/getapp
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יצא לאור

קונטרס מאורעות השואה
הודפס!!!

ומופץ ב10.000 
עותקים

להזמנות ניתן לפנות לאירגון

ֵאַלת  ּיֹות, ִהיא שְׁ יׁש ָהִרְגשִׁ ּיֹות, ְוָצִריְך ְלַהְדגִּ ֵאלֹות ָהִרְגשִׁ ַאַחת ַהשְּׁ
ַעל  ָעְברּו  שֶׁ ֵכן  ִיתָּ ֵאיְך  ֹוָאה?  שּׁ בַּ ָהֱאלִֹקים  ָהָיה  ֵאיפֹה  ֹוָאה,  ַהשּׁ
יִקים  דִּ ְרְצחּו? ַהצַּ נִּ ינֹוקֹות שֶׁ ה? ָמה ִעם ַהתִּ ֵאלֶּ כָּ נּו ְזָועֹות שֶׁ ַעמֵּ

חּו? ְטבְּ נִּ ִנים שֶׁ ְוָהַרבָּ

קֹור ָהֶרֶגׁש,  ֵאָלה נֹוַבַעת ִממְּ ַהשְּׁ שֶׁ ׁשּוָבה. כְּ ּוְלָכְך ֵאין תְּ
ה  ָלמָּ ְלהֹוִרים  יר  ְלַהְסבִּ ר  ֶאְפשָׁ ִאי  ָלֶרֶגׁש.  ר  ֶהְסבֵּ ֵאין 

אּוִבים ּובֹוִכים.  ֵהם כְּ שֶׁ נָּה, כְּ ִמיָתה ְמשֻׁ ָנם בְּ ִנְלַקח בְּ

ָרצוֹן  ּוִמּתֹוְך  ְראּוָיה,  ּוְרִצינּות  רֹאׁש  ּכֶֹבד  ִמּתֹוְך  ֹוֲאִלים  ַלשּׁ ַאְך 
ב ֻקְנְטֵרס ֶזה.  ִביָלם ִנְכתַּ שְׁ ָבה ָהֱאלִֹקית, בִּ ְחשָׁ ְלַנּסֹות ְלָהִבין ֶאת ַהמַּ

)מתוך הפתיחה לקונטרס(
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חוסר  הקורונה.  בעקבות  הדרדר  שרק  הנוער,  של  המצב  את  רואים  כולנו 
יצרו  המעש, התסכול, האפשרויות הבלתי מוגבלות של המדיה – כל אלה 

ניתוק של הנוער מעולם התורה.

רבנים זועקים על כך, הרבנית קולדצקי הוציאה מכתב בשם אביה רבי חיים 
קנייבסקי שליט"א ובו היא מבקשת מכל מוסדות החינוך לבנות לפתוח את 
מסגרות הלימודים "אנו נמצאות במצב מאוד קשה... והבנות יושבות בבית 
ומשתעממות וכידוע השעמום מביא לידי חטא, והמצב של הרבה מהבנות 
גובל בפיקוח נפש". הרב שלום כהן שליט"א, ראש מועצת חכמי התורה הורה 

בשורה משמחת!!!

תמונות מכנס 
הפתיחה

דבר המנהלת
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לראשי ישיבות קטנות לפתוח את הישיבות בדחיפות. 

ואכן, יש לעשות מעשה. יש לחבר את הנוער בחזרה, להחזיר את הטעם למתיקות 
התורה, וכאשר אדם טועם רוחניות ומרגיש את מתיקותה הוא רודף אחריה כל 

ימיו. 

מטרתינו היא לקרב אותם לעבודת ה', להחדיר בהם תכנים של תורה, של אהבת 
ה'. אך מכיון שיש נוער שהוא רחוק, חשדן ומנותק יש ראשית כל לעשות צעדים 
להחזרת האמון. אמון שהיהדות רוצה לטובתם, אמון במבוגרים שרוצים להיטיב 
להם. וכאשר יש אמון כל ההגנות נופלות והלב נפתח לשמוע ולקבל, לצמוח 

ולעלות.

זכינו וארגון בעזרת השם בראשות הרב ירון ראובן שליט"א והרב אפרים כחלון 
שליט"א החליטו להירתם לענין ביד רחבה ללא הגבלה, העיקר לקרב את הבנות 
לעבודת ה', ולפתוח  את "בנות עליה" – מדרשה ושיעורי ערב לבנות בו ינתנו 
חמות  מדריכות  שילוב  תוך  היהדות,  בעולם  המרצים  ממיטב  עומק  שיעורי 
ואכפתיות שתשוחחנה עם הנערות ותעלנה לדיון נושאים בוערים. יחד עם זאת, 
יתקיימו פעילויות מרתקות, טיולים חווייתיים ועוד שיתנו לבנות את ההרגשה 

שטוב להן כאן ושדואגים להן.

ואכן היתה הענות רבה של הבנות שהגיעו 
את  הקרנו  בו  הפתיחה,  לכנס  נרגשות 
סרטו של הרב ירון ראובן ובנוסף הגיע 
הרב אפרים כחלון וריתק את השומעות 

בדברי תורה מחזקים.

זה המקום להוקיר ולהעריך את הרב ירון 
ראובן והרב אפרים כחלון שלא חוסכים 
אונם  כל  את  ומשקיעים  מאמץ,  כל 
הזה.  החשוב  הפרויקט  להקמת  ומרצם 
יהי רצון שאהבת התורה הבוערת בהם 
תשפיע הלאה למרחוק, ושיזכו להעמיד 
עוד ועוד חיילים לעבודת ה', ונברך את 
כל התומכים והמסייעים שיזכו בכל טוב 
ובשפע ממרום, ומי ששומר על הילדים 
הילדים  על  ישמור  הקב"ה  הקב"ה  של 

שלו.

בברכה 

צוות הרבניות והמנהלות


