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ים ְכִלית ַהַחיִּ תַּ

ְחָקָריו  ְרֵסם ֶאָחד ִממֶּ ָנה, ִהְתפַּ ע ֵמאוֹת שָׁ ַאְרבַּ ִלְפֵני כְּ
ה  ְוִגלָּ הוִֹכיַח  ְחָקר  מֶּ בַּ ִליֵליי.  גָּ ִליֵלאוֹ  גָּ ַהִפילוֹסוֹף  ל  שֶׁ
ָבה  ָחשְׁ מוֹ שֶׁ ֶמׁש, ְולֹא כְּ ָהעוָֹלם ִמְסּתוֵֹבב ְסִביב ַהשֶּׁ שֶׁ
ְסִביב  ִמְסּתוֶֹבֶבת  ֶמׁש  ַהשֶּׁ שֶׁ ָהֵעת  אוָֹתּה  בְּ ֵנִסיָּה  ַהכְּ

ּדּור. ַהכַּ

ֵנִסיָּה ִלְנקֹט ֶנְגּדוֹ  ֶמְחָקרוֹ ֶזה ְוַתְגִליתוֹ הוִֹבילּו ֶאת ַהכְּ
ּוִבְנאּום  ַחיָּיו.  ַנת  ַסכָּ ֵדי  כְּ ַעד  ּוָמִרים,  ים  ָקשִׁ ְצָעִדים 
רוָֹמא  בְּ שֶׁ ִמיֶנְרָוה  ִמְנַזר  בְּ  ,1633 יּוִני  בְּ  22- בָּ א  נָּשָׂ שֶׁ

ָאַמר:

ִליֵליי, ִאיׁש ִפיַרְנֶצה,  ן ִויְנֶצ'ְנצוֹ גָּ ִליֵליי, בֶּ ִליֵלאוֹ גָּ "ֲאִני, גָּ
ּכוֵֹרַע  ַוֲהֵריִני  ין  דִּ בַּ ית  ִאישִׁ י  ָעַמְדתִּ ָנה,  שָׁ ְבִעים  שִׁ ן  בֶּ
ֶכם ָהִאיְנְקִויִזיטוִֹרים  ִהנְּ ֶרְך ִלְפֵני הוֹד רוְֹממּוְתֶכם, שֶׁ בֶּ
יְפיוֹר  ְפלּות ַהּכוְֹפִרים. ָהַאפִּ ֶנֶגד שִׁ ּלוֹ כְּ עוָֹלם ַהּנוְֹצִרי כֻּ בָּ
ָקָפִתי  ֶהְתֵאם ַלחֹק, ִלְזנַֹח ְלַגְמֵרי ֶאת ַהשְׁ ַקד ָעַלי, בְּ פָּ
ִהיא  ְוֵאין  ַהְיקּום  ז  ֶמְרכַּ ִהיא  ֶמׁש  ַהשֶּׁ י  כִּ ְטֵעית,  ַהמֻּ
ז ָהעוָֹלם ְוהּוא  ּדּור ָהָאֶרץ ֵאינוֹ ֶמְרכַּ ְתנּוָעה, ְוִאּלּו כַּ בִּ

ְתנּוָעה". ִנְמָצא בִּ

ְנאּום  ְלַאַחר  ִריָעתוֹ  ִמכְּ דוֹל  ַהגָּ ִליֵלאוֹ  גָּ ם  קָּ שֶׁ כְּ
ִרים  ְמַספְּ ַהזֶּה,  פּוי  ְוַהכָּ ַהְמֻפְרָסם  ֲחׁשּות  ַהִהְתכַּ
ָיַדע  נּוַע ֶאֶרץ!". הּוא  ֵכן נוַֹע תָּ י  ְלֵמל "ְוַאף ַעל פִּ מִּ שֶׁ
ַנְפׁשוֹ  ֶאת  ִלְמסֹר  מּוָכן  ָהָיה  לֹא  ַאְך  ִאּתוֹ  ָהֱאֶמת  שֶׁ

ֲעבּור ֶמְחָקרוֹ. בַּ



EXCERPT FROM Pirkei Avot Mussar (58) 
Elul Is Here Countdown To Judgement Day 2 

(MaShiach Secrets)

ִהי  ְוַאל תְּ ָאָדם,  ְלָכל  ָבז  ִהי  ַאל תְּ ָהָיה אֹוֵמר,  הּוא 
ָעה ְוֵאין  ֵאין לֹו שָׁ ֵאין ְלָך ָאָדם שֶׁ ָבר, שֶׁ ַמְפִליג ְלָכל דָּ

ֵאין לֹו ָמקֹום. ְלָך ָדָבר שֶׁ

He (Ben Azai) would say: Do not disparage 
anyone, and do not shun anything. For you 
have no man who does not have his hour, 
and you have no thing that does not have its 
place (Makom).



The last part of the Mishna says V’ein 
Lecha Davar She’Ein Lo Makom. There 
is no such thing that doesn’t have a 
place in the world. The pshat (simple 

meaning) is that everything has its place 
in the world, whether it's a bug, a 
plier, a person, or it's black or white. 
Everything is HaShem’s creation and 
has a place in the world. But another 
thing that we learn is that Makom is 

המשך בעמוד 2

MAKOM - מקום

Continue on page 3
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ָלֶהם  ָהיּו  ְוִכי  ֵנִסיָּה?  ַהכְּ י  ְלָראשֵׁ ִהְפִריַע  ְך  כָּ ל  כָּ ָמה 
ִסּבּוב  בְּ ְך  כָּ ל  כָּ ָרצּו  ֵכן  לָּ שֶׁ ֶמׁש,  ַהשֶּׁ ִסּבּוֵבי  בְּ ְמָניוֹת 
ֶמְחָקרוֹ  ָעָיה בְּ ּדּור? ֶמה ָהְיָתה ַהבְּ ֶמׁש ְסִביב ַהכַּ ַהשֶּׁ
ֶמׁש,  ְסּתוֵֹבב ְסִביב ַהשֶּׁ מִּ ּדּור הּוא ֶזה שֶׁ ַהכַּ ה שֶׁ לָּ גִּ שֶׁ כְּ
ת  ְוַהדָּ ֵנִסיָּה  ַהכְּ מוְֹסדוֹת  ל  כָּ ֶאת  ָכְך  בְּ ן  כֵּ סִּ שֶׁ ַעד 

ְך?  ל כָּ ָרְדפּו אוֹתוֹ כָּ ַהּנוְֹצִרית שֶׁ

ָהעוָֹלם  ֻאּמוֹת  ֵאֶצל  יָעה:  ּוַמְפתִּ ׁשּוָטה  פְּ ׁשּוָבה  ַהתְּ
ּוַמה  ֲאווֹת,  ַהתַּ הּוא  ר  ָהִעקָּ
יג  ְלַהשִּׂ ַמְצִליִחים  ּלֹא  שֶּׁ
כָֹחִנּיּות. ַהּכָֹחִנּיּות  יִגים בְּ ַמשִּׂ
ִיְצָחק  ת  ִבְרכַּ בְּ ַהּכוֶֹלֶלת 
ִתְחֶיה"  ָך  ַחְרבְּ "ַעל  ו  ְלֵעשָׂ
ְבשׂוַֹרת  )בראשית כז, מ(, אוֹ בִּ

ָמֵעאל "ְוהּוא  ְלָאְך ַעל ִישְׁ ַהמַּ
ַבּכֹל  ָידוֹ  ָאָדם  ֶרא  פֶּ ִיְהֶיה 
יב(,  טז,  )בראשית  ּבוֹ"  ּכֹל  ְוַיד 
ל  שֶׁ ְבּתוֹ  ַמְחשַׁ ֶאת  ֶמת  ְמַגלֶּ
ז ָהעוָֹלם, ְוֵאין  ַהּגוֹי 'ֲאִני ֶמְרכַּ
נָּה  י'. לֹא ְלִחנָּם כִּ ַבדִּ עוֹד ִמלְּ
ר  שַׂ בְּ ר  "ֲאשֶׁ אוָֹתם  ִביא  ַהנָּ
ְוִזְרַמת  ָרם  שָׂ בְּ ֲחמוִֹרים 
כג,  )יחזקאל  ִזְרָמָתם"  סּוִסים 
ְכִליָתם,  תַּ זֶּהּו  שֶׁ ֵלאמֹר,  כ(, 

ָתם ְוכָֹחם. ְמַגמָּ

ְחַסר לוֹ ַאַחת ֵמֲהָנאוֹת ָהעוָֹלם,  ָלֵכן ֵאֶצל ַהּגוֹי, ִאם תֶּ
ֶזה  ל  "כָּ ָהָמן  ָאַמר  שֶׁ ּוְכמוֹ  ֲחֵסָרה,  ְכִליתוֹ  תַּ ֲהֵרי 
ַכי  ָמְרדֳּ רֶֹאה ֶאת  ֲאִני  ר  ָכל ֵעת ֲאשֶׁ בְּ ִלי  ׁשֶֹוה  ֵאיֶנּנּו 
הּו  ַמשֶּׁ יֵּׁש  שֶׁ ה  ַהַהְרגָּשָׁ ן  כֵּ שֶׁ יג(,  ה,  )אסתר  הּוִדי"  ַהיְּ
ל ֶאת ָמרּותוֹ, הוֶֹרֶסת ֶאת ֲהָנָאתוֹ  ּלֹא ְמַקבֵּ עוָֹלם שֶׁ בָּ
ֶבת ּגוֹי  ַמֲחשֶׁ ֲהָנאוֹת ָהעוָֹלם ַהזֶּה – בְּ ָהִרְגִעית, ְוֵכיָון שֶׁ
ָבר ָאְבָדה  הּו כְּ ֶהם ַמשֶּׁ ְחַסר בָּ נֶּ ְכִלית, ּכֹל שֶׁ – ֵהן ַהתַּ

ְכִלית ָהְרצּוָיה. ַהתַּ

הּוא ָהעוָֹלם ַהזֶּה  ּדּור ָהָאֶרץ, שֶׁ ל כַּ ֶאת 'ָהֲאִני' ְמַסמֵּ
ִמּיוֹת. שְׁ ֲאווֹת ַהגַּ ָללּות ַהתַּ ּבוֹ כְּ שֶׁ



ָאַמר  א(,  עמוד  ס  דף  )חולין  ָמָרא  גְּ בַּ ָמָצאנּו  ֶגד  ּוִמנֶּ
ֶאת  ִלְראוֹת  ְרצוִֹני  ֲחַנְנָיה:  ן  בֶּ ַע  ְיהוֹשֻׁ י  ְלַרבִּ יָסר  ַהקֵּ

ֶמׁש  יט ֶאל ּתוְֹך ַהשֶּׁ יַּבִּ ַע שֶׁ י ְיהוֹשֻׁ ַהּבוֵֹרא. ָאַמר לוֹ ַרבִּ
ְולֹא  יָסר  ַהקֵּ ה  סָּ נִּ שֶׁ כְּ ְוִיְרֶאה.  ּמּוז,  תַּ ְתקּוַפת  בִּ
ֵמֶאֶלף  ַאַחת  ַעל  ִאם  ַע:  ְיהוֹשֻׁ י  ַרבִּ לוֹ  ָאַמר  ִהְצִליַח, 
ַהּבוֵֹרא  ל  שֶׁ ּוַמְלָאִכים  ְרִתים  ְמשָׁ ל  שֶׁ ֲאָלִפים  ַאְלֵפי 
ּבוֵֹרא  יט בַּ יט, ֵאיְך ּתּוַכל ְלַהבִּ ַרְך ֵאיְנָך ָיכוֹל ְלַהבִּ ִיְתבָּ

ַעְצמוֹ? 

יָקה  ִהְספִּ ֶמׁש  ַהשֶּׁ ל  שֶׁ ִמּכָֹחּה  זוֹ  ְוהוָֹכָחה  ׁשּוָבה  תְּ
יָסר. ַלקֵּ

ֶמׁש  ַהשֶּׁ ּכַֹח  ּלּוי  גִּ שֶׁ ִנְמָצא 
ּוְמַפְרֵסם  מוֶֹרה  ְוָעְצָמָתּה 
עוָֹלם,  בָּ ם  ַהשֵּׁ בוֹד  כְּ ֶאת 
יֵּׁש  ְושֶׁ ָלעוָֹלם  ּבוֵֹרא  יֵּׁש  ְושֶׁ
ֵמֵעֶבר  ָלעוָֹלם  ְכִלית  תַּ
ּוְכִפי  ַוֲהָנאוָֹתיו,  ַהזֶּה  ָלעוָֹלם 
פרק  )אבות  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  שֶׁ
ַעְצְמָך  ַהְתֵקן  טז(:  משנה  ד 

ֵנס  כָּ תִּ שֶׁ ֵדי  כְּ רוְֹזּדוֹר  פְּ בַּ
ַרְקִלין. ְוָאְמרּו עוֹד )ע"ז דף  ַלטְּ
ֶעֶרב  בְּ ַרח  טָּ ִמי שֶׁ א(,  ג עמוד 

ת. בָּ שַׁ ת ֹיאַכל בְּ בָּ שַׁ

י  ַאְנשֵׁ ָרְדפּו  ֶזה  ֶמְחָקר  ַעל 
ִליֵליי,  גָּ ִליֵלאוֹ  גָּ ֶאת  ֵנִסיָּה  ַהכְּ
ֶמְחָקרוֹ  בְּ ֶהְרָאה  ר  ֲאשֶׁ כַּ שֶׁ
הּוא  ַעְצמוֹ  ּדּור  ַהכַּ שֶׁ
ְרֵתי  ֵרת ֶאת ְמשָׁ ֶמׁש, הּוא ַהְמשָׁ ְסּתוֵֹבב ְסִביב ַהשֶּׁ ַהמִּ
לֹא  ֶמׁש  ַהשֶּׁ ן  כֵּ עוָֹלם, שֶׁ בָּ ר  ָהִעקָּ הּוא  ְולֹא שֶׁ ם,  ַהשֵּׁ
ֶבת אוֹתוֹ, ָקְצפּו, ָזֲעמּו ְוָרְדפּו אוֹתוֹ ַעד ָחְרָמה,  ְמַסבֶּ
ְרֵמי  גַּ ַוֲאִפּלּו  ָהָאֶרץ  ּדּור  כַּ שֶׁ ִהיא  ֱאמּוָנָתם  ן  כֵּ שֶׁ
עוָֹלם  בָּ ָהָאָדם  ֶאת  ים  שִׁ מְּ ְמשַׁ ְצָבָאם  ְוָכל  ַמִים  ַהשָּׁ

ַהזֶּה ְלָצְרֵכי ָהעוָֹלם ַהזֶּה.  



ֶבת ְיהּוִדי ְלגוֹי. ין ַמֲחשֶׁ ל בֵּ ֶזהּו ַהֶהְבדֵּ

ִלְפֵני  ָאנּו  ִאים  בָּ נוָֹרִאים,  ָיִמים  בְּ ׁשּוב  ָאנּו  שֶׁ ְוָכֵעת 
ן  ְתַחנֵּ ֶעֶבד ַהמִּ ִנים כְּ ים, ּוִמְתַחנְּ ים ּוְכָרשִׁ ַדלִּ הקב"ה כְּ
ְצִריִכים  ָאנּו  ַהזֶּה,  עוָֹלם  בָּ ים  ַהַחיִּ ְך  ֶהְמשֵׁ ַעל  ְלַרּבוֹ 
ָאנּו  ְזקּוִקים  ָמה  ם  ּוְלשֵׁ ים,  ַהַחיִּ ְכִלית  תַּ ֶאת  ִלְזּכֹר 

ים? ְלעוֹד ַחיִּ

 הרב אפרים כחלון 
•המשך•
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 הרב ירון ראובן
•המשך•

also another Name for HaShem (i.e. The Omnipresent). Since Makom literally 
means place, and HaShem is everywhere, He's the Omnipresent. In the 
Torah, there is many places where they refer to HaShem as Makom. Here 
Chazal (i.e. Ben Azay) is explaining that there is no such thing as a creation that 
doesn’t have a god. Whether you admit it or not is irrelevant. Everything 
and anything has a god. What does it mean to have a God? 

Rabban Yochanan ben Zakkai was 
alive at the time that they were 
destroying the Beit HaMikdash. 
And as we said on Tisha B’Av, 
there is a story in the Gemara 
(Gittin 56a) that says 
that Vespasian 
was the general 
for the Roman 
Empire. He was 
outside of the 
gate of Jerusalem 
with his army 
for 3 years. The 
Biryonim, which 
were the Zionists 
of their day, 
were not letting 
anyone in nor letting anyone out. 
Rabban Yochanan ben Zakkai knew 
that their system was not going to 
work and that eventually every one 
of the Jews were going to starve to 
death. He wanted to try to negotiate 
with the Roman Empire, but he 
knew that the Biryonim were not 
going to let him out.  So he made his 
students make a funeral for him, 
pretend like he was dead, put his 
body in a coffin so he can sneak his 
way out.  The Biryonim were such 

reshaim that they actually wanted 
to stab the body just to confirm 
that he was dead. The talmidim 
of Rabban Yochanan pleaded that 
this would dishonor the holy body, 

which even the 
goyim don’t do 
this their bodies. 
You're going 
to dishonor a 
righteous Jew! 
The Gadol HaDor 
just died, you're 
going to stab 
the body and 
disrespect it 
like that? Their 
pleading worked, 

and the Biryonim let him out. Once 
he gets to Vespasian and greets 
him with “Peace be upon you O 
king! Peace be upon you, O king!” 
Vespasian replies, you deserve 2 
death penalties! Mot Yumat (death 

upon death).  Like the Torah says 
for someone who intentionally 
desecrates Shabbat—Mechalel 
Shabbat, mot yumat! 

Vespasian says to Rabban 
Yochanan ben Zakkai that he 
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deserves not one death penalty, 
but 2 death penalties. First, I'm not 
the king, yet you just addressed 
me as the king—I’m a general. 
That means you disrespected 
my king. Death penalty. Rabban 
Yochanan ben Zakkai says no, no, 
no, you're the king. He says, 
I'm not the king. They're 
arguing. You're the king, 
I'm not the king. Why do 
you think I'm the king? 
He says, because, it says 
in the Torah that only 
a king can take down 
Yerushalaim. HaShem 
is not going to give it to 
some common person, 
to some general, even 
if he's fancy shmancy. 
Only a king that 
HaShem decides can take down 
Yerushalaim. So you are a king. 
I'm not a king. You are a king. 
I'm not a king. Yes a king. They're 
arguing. While they're arguing, 
a messenger arrives with the 
horses. Comes in, your highness, 
the Caesar just committed suicide 
and the government decided that 
you are now the king. On the spot, 
he had the Zechut (merit) to see 
Rabban Yochanan ben Zakkai say 
something that was fulfilled like 
prophecy. He says, I'm impressed 
you knew I was king, but you 
still deserve death penalty for the 

second reason. Why? Because I've 
been here for 3 years. If you knew 
I was king, then WHERE WERE 
YOU UNTIL NOW?  Now you come 
to me, letting the king wait outside 
the gate for 3 years? 

Hashem Yitbarach gives us 
Elul because judgement day is 
in 40 days—Rosh HaShanah. 

He gives us an opportunity 
to do TeShuva, because 

there is no more 
TeShuva at the trial. 
Although He gives us 
a second chance to 

appeal the decision 
on Yom Kippur, there’s 
no better time to have 
a good judgement than 
the original judgement. 

We don’t want to be in a situation 
where we show up completely 
unprepared, because we overslept 
every single day, we didn’t do 
Slichot—we didn’t say Slicha 
B’chlal (didn’t apologize to HaShem 

at all). We don’t want to show up 
to judgement day and still have 
Ga’ava (pride/arrogance), still go 
against HaShem every day, still 
mechalelei Shabbat, still eating 
non-kosher, and still looking at 
all of the girls. How can we allow 
ourselves to show up while we still 
haven’t done TeShuva? The real 
question is what is the foundation 
of TeShuva?

 הרב ירון ראובן
•המשך•
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The foundation of TeShuva is to 
develop Yirat Shamayim (fear of 

HaShem). Why? Simple answer. 
Once you are developing Yirat 
Shamayim, everything else 
follows. You're no longer going to 
go against HaShem if you have 
Yirat Shamayim. You're not going 
to violate Shabbat if you 
have Yirat Shamayim. 
You're not going to 
eat non-kosher if 
you have Yirat 
S h a m a y i m . 
You're not 
going to go 
play football 
instead of 
learning Torah 
if you have 
Yirat Shamayim. You're not going 
to do things against God on a 
regular basis if you are afraid of 
the Heavenly judgement. Once 
you learn Mussar regularly you 
will develop Yirat Shamayim and 
see everything else go smoother 
for you. This is because you 
will learn that from now on 
you’ll need to ask yourself “what 
does God think about this act 
I’m about to do?” That’s Yirat 
Shamayim. You will no longer 
be like some people who do and 
then ask.  You’re not going to 
be like the people who ask me 
if they can eat something by 

sending a picture of a wrapper 
of food that was eaten already. 
They already ate it and then 
ask me, is this kosher?  You 
should’ve called before you ate 
it, not after.  Rabbi, I'm about 
to marry a woman that’s really, 
really great, loves HaShem, but 

she's not Jewish, and 
we are about to get 

married. What's 
the Halacha with 

that?  You are 
supposed to 
call me before 
you even met 
her, before you 
decided to get 
engaged, not 
after you are at 

the wedding and you're walking 
down the aisle.   

Yirat Shamayim is asking Hashem, 
what do you think? What is 
your opinion? Not what's Yaron’s 
opinion? Not what's this person 
or that person’s opinion, but 
what is Your opinion HaShem? 
How do you know His opinion?  
Open the Written & Oral Torah 
and it tells you Hashem’s opinion. 
It tells you HaShem’s opinion 
about homosexuality, His opinion 
about Shabbat, His opinion about 
going with women that are 
forbidden to you, His opinion 
about jealousy, His opinion about 

 הרב ירון ראובן
•המשך•



6

business, and His opinion about 
everything else. Once you start 
asking for HaShem’s opinion, you 

have officially started TeShuva. 
Because now you’re going to stop 
sinning

לֹום ְוָרְדֵפהּו ׁש שָׁ קֵּ סּור ֵמָרע ַוֲעשֵׂה טֹוב בַּ

Turn from evil and do good, seek peace and pursue it (Tehilim 34:15)

You can't say I have fear of HaShem, 
while planning a BBQ on Shabbat 
right after Yom Kippur. You should 
know, there is a Mishna (Yoma 8:9) 
that teaches that someone who 
says I'm going to sin and then do 
TeShuva, I'm going to sin and then 
do TeShuva, the Beit Din of Heaven 
doesn’t let him do TeShuva, and 
even Yom Kippur doesn’t help him! 
He can scream Chatanu Avinu 
Pashanu of the Viduy, he can cry, he 
can fast for 10 days, not for 1 day, 
and it won’t help him.  For 10 days 
he can fast, and it won’t help if he 
is not planning on fixing himself by 
doing TeShuva.  If he already has 
a BBQ planned for next Shabbat 
and/or he’s planning on continuing 
his sinful behavior, Yom Kippur is 
not going to help him. In fact, Rav 
Nissim Yagen zt’l used to say that 
such a person may actually get 
punished for the Chutzpah (audacity) 
of lying to HaShem to His face 
by saying the Viduy. He's saying 
chatanu (we sinned) like it happened 
in the past. He should say Ani 

Choteh, I'm still sinning now in the 
Beit Knesset.  This is what the Torah 
(Leviticus 26:27) is referring to when it 
says V’Halachtem Imi B’Keri (and you 

behaved with Me with casualness), like I 
was nothing. 

A person needs to understand 
that TeShuva begins with Yirat 
Shamayim. That’s real TeShuva. 
TeShuva is start asking yourself 
what HaShem thinks about this 
or that. Does HaShem care about 
me driving on Shabbat, keeping 
kosher, morality, intermarriage, 
anger, deception and other acts 
and character traits? If you don’t 
know, look in the Torah. If you don’t 
know how or where to look then 
simply ask. But make sure to ask 
someone that has Yirat Shamayim 
themselves.  

May HaShem Bless Everyone To 
Do TeShuva by Acquiring Yirat 
Shamayim

To Order The Whole MUSSAR 
PIRKEI AVOT SERIES on USB go to: 
Here

 הרב ירון ראובן
•המשך•
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אקטואליה תורנית
הרב חיים כחלון שליט"א

מגיד שיעור בישיבת מאור ישראל ומדריך חתנים

ראש  לפני  התשובה  כחודש  נקבע  אלול  חודש 
השנה - יום הדין הנורא,  ולכן מרבים בו בסליחות 
טובים,  מעשים  עושים  צדקה,  נותנים  ובתחנונים, 

והעיקר חוזרים בתשובה.

"אלול" לשון תרגום הוא ומשמעו: התבוננות חיפוש 
)במדבר  הארץ"  את  "ויתורו  שנאמר:  כמו  וחיטוט 
התודעה  )ספר  ארעא"  ית  "ואלילו  ומתרגמים:  כא(,  יג, 

עמודים תלג - תלד(.

"הוא היה אומר, אם אין אני לי, מי לי" )אבות א, יד(. רבי 
עובדיה מברטנורא מפרש: "אם אין אני זוכה לעצמי 

מי יזכה בשבילי".

רבנו יונה בפרושו על מסכת אבות כותב: "אם אין אני 
לי מי לי, אם לא אוכיח עצמי שאזרז עצמי במצוות, 
מי לי להוכיח ולזרזני? כי זירוז אחרים טוב הוא לפי 
שעה, אבל כשיעורר האדם את עצמו, בכל יום יוסיף 
לחשוב מחשבות לעשות מלאכת ה', והוא דרך ישר 

לפני איש".

רבינו יונה מלמד אותנו שזירוז והוכחה על ידי אחרים 
יכולים להשפיע על האדם לזמן קצר, ואילו כאשר 
יש לאדם "התעוררות פנימית", הוא מעורר את עצמו 
הפנימית  ההתעוררות  השפעת  עצמו,  את  ומוכיח 
את  להטיב  ירצה  מעצמו  האדם  ארוך.  לזמן  היא 
ה'. רק התעוררות פנימית  רצון  ולעשות את  דרכיו 
מצידו של האדם יכולה לגרום לשנוי מהותי וקבוע, 
כשעל ידה ישים החוטא אל ליבו להיטיב את דרכיו, 

לשנותן ולשוב בתשובה.

כשיעורר האדם את עצמו, בכל יום ויום יוסיף לחשוב 
ההתעוררות  של  תועלתה  ה'.  מלאכת  מחשבות 
התוכחות  מכל  שעור  לאין  עצומה  היא  הפנימית 
העלייה  יסוד  היא  שכן  לה,  ערוך  ואין  שמבחוץ, 
אחת  מרדות  "טובה  חז"ל:  שאמרו  וכפי  והעבודה, 
בליבו  של האדם יותר מכמה מלקויות. וריש לקיש 
אמר יותר ממאה מלקויות" )ברכות דף ז עמוד א(, ופירש 
רש"י )שם(, "מרדות: לשון רדוי והכנעה, שאדם שם 

על לבו מאליו".

כשאמר:  הלל  התכוון  שלזה  יונה  רבנו  לנו  ומבאר 

את  יעורר  לא  לי", שאם האדם  מי  לי  אני  אין  "אם 
עצמו, מה יועילו לו דברי המוסר ששמע מאחרים? 
יעורר  "אם האדם לא  יונה  וכלשונו הזהב של רבנו 
עצמו מה יועילוהו המוסרים" )שערי תשובה שער השני 
ישכחם  היום,  לאותו  לו  יועילו  אם  גם  שכן  כו(.  אות 

היצרו יעבירם מלבבו.



שכאשר  יונה,  רבנו  אותנו  מלמד  נוספת  נקודה 
לעורר  צריך  מאחרים,  מוסר  דברי  האדם  שומע 
ועליהם  בהם תמיד,  ולחשוב  לבו,  אל  ולשום  נפשו 
ולא  ויתבודד בחדרו,  יוציא מלין,  ומליבו  יוסיף לקח 
יסמוך על תוכחת המוכיח לבדו. ותוכחתו לבקרים 
ועד  נפשו המוסר,  ולרגעים תהיה, עד אשר תקבל 

אשר תטהר.



ויום  השנה  ראש  בימי  הם  אלול  ימי  של  סופם 
ידי  על  מתעוררים  אנו  השנה  בראש  הכיפורים. 
השופר, כמו שנאמר: "היתקע שופר בעיר והעם לא 
יחרדו" )עמוס ג, ו(. ואילו ביום הכיפורים ההתעוררות 

היא פנימית על ידי וידויים ותשובה.

התורה  מן  עשה  "מצוות  בספרו:  יונה  רבנו  ומבאר 
להעיר אדם את רוחו לחזור בתשובה ביום הכפורים 
שנאמר "מכל חטאתיכם  לפני ה' תטהרו" )ויקרא טז, 
ל(. )שערי תשובה שער ב אות יד(. והיינו, כי המצווה "לפני 
את  לעורר  שעליו  לאדם  להורות  באה  תטהרו"  ה' 
עצמו לשוב בתשובה, שכן ענינו של יום הכיפורים 

תלוי בהתעוררות הפנימית של האדם.

לשם כך ניתנו עשרת ימי תשובה, אשר בהם הירא 
את דבר ה' יתן את ליבו להטיב את דרכיו, ויעורר את 
להטיבם  יוכל  היאך  ויראה  מעשיו,  את  ויבחן  נפשו 
בהתעוררות  להסתפק  יכול  האדם  אין  להבא. 
עוז  להוסיף  עליו  אלא  השופר,  קול  של  החיצונית 
ולעורר את נפשו לקראת יום הכיפורים, שהרי "אם 
האדם לא יעורר נפשו – מה יועילו המוסרים". )דרש 

דוד יא – טו(.

"אם אין אני לי מי לי" )אבות א, יד( 



הרוסי,  השלטון  בפני  הונחה  מפתה  הצעה 
ומודרניים  מפותחים  יהודים  יש  סוף  "סוף 
מדע"  לימודי  של  והכרח  בקידמה  שמבינים 

הרהר הפקיד התורן.

כדי  בדחיפות  החוק  הצעת  את  העביר  הוא 
שתגיע לחלונות הגבוהים.

הייתה זאת הצעת החוק ששלחו כמה מראשי 
כפייה  המשכילים לשלטונות, תמצית החוק: 
תלמידים  שמלמד  מוסד  כל  על  חוקתית 
זהה  במתכונת  החול  לימודי  כל  את  שילמד 

כמקובל בכל בתי הספר של הממשלה. 

נוראה,  גזירה  זו  הייתה  היהודית  לקהילה 
לימודי החול לא כללו רק חכמות הגויים, אלא 
הרבה מעבר לכך, יסודות שלמים של כפירה, 
ופגיעה בחיי הצניעות, היו אבן יסוד בחכמות 
אלו, קדושת נשמת הילד היהודי הטהור עמדה 

בפני סכנה. 

בנוגע   )1843( תר"ג  בשנת  הרבנים  אספת 
להצעה לכפות על היהודים לימודי חול, הייתה 
אחת האסיפות המרשימות של יהדות רוסייה. 
הגאון  לא אחר מאשר  בראש האסיפה עמד 
"הצמח  רבי מנחם מנדל שניאורסון המכונה 
נחושים  מאבקים  אישי  באופן  שניהל  צדק". 
נגד יוזמות שונות של המשכילים, שהיה להם 

יד ושם בחצרות השלטון. 

נחשד  הרבנים,  באסיפת  שהשתתף  רב  כל 
ראשי  המשטר.  למתנגד  השלטון  בעיני  מיד 
מיהו  הראשי,  המארגן  את  חיפשו  המשטר 
את  ואסף  קיבץ  שיזם  באופנים,  החיה  הרוח 

כל הרבנים?

עד מהרה גילו שהיה זה האדמו"ר הצמח צדק.

 הזהירו אותו השלטונות כי מאבקיו נתפסים 

בעיניהם כהתנגדות לשלטון. צאצאו הרב יוסף 
הוא  זאת  שלמרות  מספר  שניאורסון  יצחק 
המשיך ובעקבות זאת נעצר במהלך האספה 

עשרים ושתיים פעמים.

הצמח  אץהרבי  הכניסו  הפעמים,  באחת 
צדק לחדרו של קצין רוסי בכיר, החזה עטור 

הדרגות לא הרשים כלל את הרבי. 

פתח  החוק?"  על  עובר  שאתה  יודע  "אתה 
הקצין ללא גינונים.

"הנני מלמד את בני עמי את התורה שניתנה 
להם על ידי בורא עולם" – ענה הרבי.

לא  אתה  איך  הרגע,  בזה  אותך  להרוג  "בידי 
מפחד ממני?" צעק הקצין ונופף באקדחו.

הרבי פתח את חולצתו והצביע על ליבו ואמר 
"כלי כזה מפחיד רק למי שיש לו שי אלוהים 
ושני  אחד  אלוה  לנו  יש  אנו  אך  אחד,  ועולם 
אתה  אותי  מפחיד  זה  כלי  אין  לכן,  עולמות, 
יכול להרוג אותי אין לי כל חשש מפניך" – ענה 

הרבי נחרצות.



הצמח  המכונה  שניאורסון  מנדל  מנחם  רבי 
 1789 ה'תקמ"ט,  באלול  )כ"ט  ספרו;  על- שם  צדק 
האדמו"ר  היה   )1866 במרץ   29 ה'תרכ"ו,  בניסן  י"ג   –

חב"ד.  חסידות  אדמו"רי  בשושלת  השלישי 
ועד   )1827( התקפ"ח  משנת  בראשה  עמד 
הקים  הוא   .)1866( ה'תרכ"ו  בשנת  לפטירתו 
עולה של תורה בכל רחבי רוסייה, ומסר את 
העוז  יהדות.  להפצת  חסידיו  עם  יחד  נפשו 
והתוקף של הרבי "הצמח צדק" – השפיע גם 
על חסידיו והראו לפני כולם שליהודי אין מה 

לפחד "מכלי כזה" ]אקדח בלשון העולם[.

סיפור 
יהודי

אלוה אחד ושני עולמות 
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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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ההצלה מהמחלה הנוראה

שלום לכם נשים יקרות, כהרגלנו אני מביאה 

ספורי ניסים על טהרת המשפחה מה'שטח', 

סיפור  לפניכם  אביא  הפעם  גם 

ישיר ממחוזות הטהרה. 

גברת א.  בחורה צעירה 

העשרים  בשנות 

לשני  אם  לחייה, 

קטנים,  ילדים 

במרכז  גרה 

שלא  חשה  הארץ, 

הבשורה  מגיעה  מקיפות,  בדיקות  לאחר  בטוב, 

הקשה: חשד לסרטן הרחם. הידיעה הכתה בה כרעם 

קיבלה  היא  נואש,  אמרה  לא  היא  אך  בהיר,  ביום 

את הניסיון באהבה, בהכנעה ובענווה, ואף התחזקה 

ממנו והודתה לבורא עולם על הניסיון שנפל בחלקה, 

כי ידוע שאדם צריך לברך על הרעה כשם שמברך על 

הטובה )ברכות פרק ט משנה ה (.

עלי לעשות במצב  וחשבה: מה  א. התעשתה  גברת 

למעשה,  ממחשבה  להתחזק?  עלי  במה  הזה? 

החליטה להתייעץ עם הרבנית שלה. הרבנית אמרה 

שצריך  סימן  זה  אולי  ברחם,  שמדובר  היות  לה: 

שיעור  בביתך  תארגני  המשפחה.  בטהרת  להתחזק 

לנשים בטהרת המשפחה, ואני אבא להרצות בנושא, 

אולי נשים תתחזקנה, ועל ידי זה תבא לך הישועה. 

שמעה בעצת הרבנית וכך עשתה.

נהרו  זה  לערב  בביתה,  נשים  ערב  ארגנה  א.  גברת 

מלאים  היו  והחצר  הבית  הארץ,  רחבי  מכל  נשים 

בנשים עד אפס מקום. הרבנית הגיעה, מסרה שיעור 

עצמם  על  קבלו  נשים  הרבה  המשפחה,  בטהרת 

ישראל,  עם  יסוד  זו, שהיא  יקרה  במצווה  להתחזק 

שמרו  שכבר  מהנשים  חלק  היהודי.  לבית  ובסיס 

מצווה זו, קיבלו על עצמם לדקדק יותר בה. היה ה 

מעמד של קידוש השם גדול, התחזקות גדולה, וזיכוי 

הרבים מאין כמוהו.

בדיקה  עוברת  א.  גברת  ההרצאה  לאחר  שבועיים 

למרבה  לקבל.  שעליה  הטיפול  יוכרע  בה  גורלית, 

הפלא תוצאות הבדיקה תקינות לחלוטין. הופתעתם? 

אני לא! כי כשהאדם עושה צעד לכבוד בורא עולם, 

כפליים.  בכפל  לו  מחזיר  עולם  בורא 

לעצמה  שצברה  הרבות  הזכויות 

מהערב הגדול של החיזוק שעשתה, 

הגנו עליה והצילו אותה. 

א.  גברת  עולם,  לבורא  כולו  השבח 

בריאה!!!

סיפורים אמיתיים מהחיים 

https://www.youtube.com/watch?v=urYsVgcR9d8&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.youtube.com/watch?v=Pd24wpt4Vrk&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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הרבנית שרה כחלון
מחשבה תורנית נשית

התבוננות
קניות,  כביסות,  סדר,  נקיון,  עבודה,  בלגן,  ילדים, 

בישולים, אפיה, ונגמר היום וחוזר חלילה...

ככה עברה לה ביעף שנה מלאה עמוסה במטלות, וכעת 
בסיומה של שנה אנו מרגישות מותשות, עייפות, וכבר 

צריך להתכונן לחגים.

בין  רווח  היה  רבנו  למשה  אפילו 
פרשה לפרשה )פסיקתא זוטרתא ויקרא 
פרשת ויקרא א, י(, ולנו כנראה אין את 

הפריווילגיה הזו. 

מי יכולה לצאת לנופש או לנוח בלי 
הילדים, ואם אמרנו נופש ומנוחה 
כמו משוואה שאי  זו  הילדים  עם 

אפשר לפתור לעולם.

שורות  כמה  בעוד  למלא  יכולתי 
את המאמר, בתיאור מעייף מתיש 
אבל  בישראל,  האם  של  ומחליש 

את זה יעשה הדמיון שלכן...

חושבת  מאיתנו  ואחת  אחת  כל 
לפעמים על איזה שעת מנוחה, לפעמים זה נשאר בגדר 
מחשבה, ופעמים נדירות זה גם מגיע למעשה, או חצי 
מעשה, או רק רבע מעשה. שכן, גם רבע שעה מנוחה 

בשעת צהריים בסתם יום של חול זהו דבר ראוי לשמו.

b b b

איך יוצאים ממחשבות הלחץ?

איך עוצרים לרגע, לנשום אויר?

איך נחים לקבל כח?

התשובה לכך היא פשוטה – התבוננות!!!

התבוננות בכל הטוב שמסביבך, יש לך ילדים? מצוין! 
כמה נשים אין להם? הילדים שלך עושים רעש? ואוו!!! 
משוועים  שהוריהם  אילמים,  חרשים  ילדים  הכרתי 
לטיפת רעש מצידם... את בלחץ של 
עבודה? ברוך השם שיש לך עבודה 
ואת מביאה פרנסה בכבוד. יש לך 
לך  שיש  סימן  ונקיונות,  כביסות 
מכונת  לך  ויש  ילדים שמבלגנים, 
כביסה )תחשבי על סבתותינו שהיו צריכות 
לכבס בידים(. נלחצת מקניות? ברוך 

ולמי  לקנות  כסף  לך  שיש  השם 
לקנות.

נקודת ההתבוננות הזו, תהפוך את 
סופית  אין  תודה  להכרת  הלחץ 
לחץ  שבכל  כך  עולם.  לבורא 
שיתווסף תהיה הנקודה הפנימית 
האלוקים  במתנת  התבוננות  של 

לנו.

ואם קשה לך להתבונן בכל זה, פשוט תדמייני את החיים 
שלך בלי כל הטוב הזה...

דמיינת? התחברת? 

מצוין, הכלים בכיור מחכים....

אין האור ניכר אלא מתוך החושך....

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

הרצאת מוסר חריפה לחודש אלול לאנשי אמת בלבד

https://www.youtube.com/watch?v=0FtmcfUkql0&t=1062s&utm_source=BeEzrat+HaShem+Inc&utm_campaign=7cc90dcd08-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_24_01_59&utm_medium=email&utm_term=0_e1942bf784-7cc90dcd08-39280297
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


613

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

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
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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

RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org לתרומות ופרטים

לפני הדפסה 
וחלוקה רחבה.

כל הרוצה להיות 
שותף תבוא עליו 

ברכה.

www.BeEzratHaShem.org
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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

