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

ַמִים ֲאָבִנים ִמשָּׁ

ָכל  בְּ ִמיְַּלדּותוֹ.  ּבוֹ  ַבק  דָּ ּנּוי שֶׁ ַהכִּ ֶזה   – ְצִליַח'  ַהמַּ 'ִאיִציק 
ָהיּו  דוָֹלה.  גְּ ַהְצָלָחה  רוֶֹאה  ָהָיה  ָידוֹ,  ֶאת  ם  שָּׂ שֶׁ ָמקוֹם 
ָהְיָתה  ָהֱאֶמת  ָזָהב,  ְיֵדי  אוֹ  דוֹל  גָּ ַמזָּל  לוֹ  יֵּׁש  שֶׁ ָאְמרּו  שֶׁ

ֵניֶהם ַיַחד.  ָהיּו לוֹ שְׁ שֶׁ

ן,  ַהְמַאְרגֵּ ָהָיה  הּוא  ִטּיּול  ָכל  בְּ ִקְרָבתוֹ.  ֶאת  ָרצּו  ם  לָּ כֻּ
ם  לָּ כֻּ ִתית  תָּ ַהכִּ ה  ִסבָּ ַלמְּ ִחירוֹת  בְּ בַּ ַע,  ְוַהְמַבצֵּ ַהּיוֵֹזם 

ִמיד ֶזה ַמְצִליַח". יעּו ַעל ִאיִציק – "לוֹ תָּ ִהְצבִּ

יָרה  ִהכִּ ַגר ְוָיָצא ְלעוַֹלם ָהֲעָסִקים. ֶחְבַרת ַהייֵטק שֶׁ הּוא בָּ
עוֵֹבד  כְּ ה  ִחלָּ תְּ בַּ ְלׁשּורוֶֹתיָה,  אוֹתוֹ  ָסה  יְּ גִּ רוֹנוָֹתיו  ִכשְׁ בְּ
ְך ָמָצא ֶאת  הּול. כָּ ם ַהנִּ ֻסלַּ זּוַטר ַאְך ִחיׁש ְמֵהָרה ָעָלה בְּ
ּכֶֹרת  ִכיר, ָצִעיר ּוַמְצִליַח ִעם ַמשְׂ ִגיל 23 ְמַנֵהל בָּ ַעְצמוֹ בְּ

יוֵֹתר. ֶדת בְּ ְמֻכבֶּ

ֲחלוֹם  ֶאת  ים  ְלַהְגשִׁ ַמן  ַהזְּ ֶזה  ו  ַעְכשָׁ שֶׁ ֶהְחִליט  הּוא 
ֲחלוֹמוָֹתיו  ָהָיה ָקָטן הּוא ָרָאה ֶאת ַעְצמוֹ בַּ ַחיָּיו. ֵמָאז שֶׁ
ְמכוִֹנית ָיגוָֹאר ְמפֶֹאֶרת,  י ָהָאֶרץ בִּ ְכִבישֵׁ ים, ּדוֵֹהר בִּ ֻרדִּ ַהוְּ

ָעה.  יָעה ַהשָּׁ ַמן ְוִהגִּ יַע ַהזְּ ו ִהגִּ ַעְכשָׁ

ֵאר  פְּ ְמכוִֹנית  ָוה.  שָׁ ָהְיָתה  ָנה  שָׁ ְמַעט  כִּ ל  שֶׁ ָנה  ַהַהְמתָּ
כוִֹנית  ְוָכֵעת ַהמְּ ָהְיָתה,  עוָֹלם  ה בָּ ְסֻגלָּ ִליִחיֵדי  זוֹ ַרק  כָּ שֶׁ
ֵמיַטב  בְּ ַהְמֻציֶֶּדת  כוִֹנית  ַהמְּ ּלוֹ.  שֶׁ ְוַרק  ּלוֹ  שֶׁ ִהיא  ַהּזוֹ 
חוֹן  טָּ בִּ ת  חּושַׁ תְּ לוֹ  ָנְתָנה  ים,  ָהעוָֹלִמיִּ ְכלּוִלים  ַהשִּׁ
ָהְיָתה   - בּול'  ַהגְּ ֵהם  ַמִים  ַהשָּׁ 'שֶׁ ה  ַהַהְרגָּשָׁ ְוָעְצמוֹת. 

ִמיד.  ְקרוָֹבה ִמתָּ

ר. ְלִחיָצה  ַעם ָהִראׁשוָֹנה קוֵֹרן ֵמאֹשֶׁ פַּ הּוא ִנְכַנס ָלֶרֶכב בַּ
עוֹר  ל  שֶׁ ר  כֵּ ַהְמשַׁ יחוַֹח  ַהנִּ ִנְדַלק.  ְוָהֶרֶכב  ְפּתוֹר,  ַהכַּ ַעל 

הצער על אסונות טראגיים

ככל שאדם מתמקד להשיג את השמחה, ככה שם 
לב שהעצבות שהיא חלק מהחיים מפריעה לו בדרכו. 
ככל שמישהו מתבגר, הוא רואה יותר ויותר אנשים 
נפטרים מן העולם הזה – כל סיפור הוא יותר טראגי 

מחברו. 

בגיל  העולם  מן  יוצאים  מאושרים  אנשים  מעט  רק 
מבוגר מאד, אך בהרבה מקרים אנשים נפטרים בגיל 

צעיר יחסית ובאופן טראגי. 

אחד מהדברים הקשים ביותר בלהיות רב הוא הזרם 
הבלתי פוסק של בשורות רעות מאנשים שדורשים 
הדרכה. אתה צריך להיות חזק בשבילם, אפילו אם 
אתה רוצה לבכות יותר מהם. יש מהחכמים הקדושים 
שהיה להם קשיים נוראים להתגבר על העצבות של 

מקרים טראגיים שהם ראו.

בסיפור מפורסם שסיפר הצדיק הקדוש רבי ישראל 
ללא  שהתאבל  סאלי'  'בבא  המכונה  אבוחצירא 
הפסקה על מיתתו המשונה של אחיו הגדול הגאון 
שנרצח  הי"ד,  אבוחצירה  דוד  רבי  והקדוש  הצדיק 
על ידי הסולטאן המרוקאי מולאי מוחמד יימח שמו 
וזכרו, ולא היה יכול להתגבר שנים על הצער הנורא 
וצוה עליו שיפסיק  דוד בחלום  רבי  עד שהגיע אליו 
מלהתאבל עליו. כשראה אותו הבבא סאלי בגדלותו 

הפסיק להתאבל. 

המשך בעמוד 2

אבלות וצער כמה לבכות?

המשך בעמוד 3

גיליון בין המצרים
The Three Weeks Edition

העלון
 לרפואה - להצלחה:

                                                      Refua Shlema to Rabbanit Levanah bat Sarah
Hatzlacha for  Elad ben Doris
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י!  ְדלּות, "ִהְצַלְחתִּ ְכרוֹן גַּ שִׁ ִבים, ִסְחֵרר ֶאת רֹאׁשוֹ בְּ ַהּמוֹשָׁ
י!" ִמְלֵמל ְלַעְצמוֹ.   י! ִהְצַלְחתִּ ִהְצַלְחתִּ

א  בָּ הּוא  כּוָנִתי.  ַהשְּׁ ָהְרחוֹב  ֶאל  יַע  ִהגִּ ְמֵהָרה  ִחיׁש 
ֵמַעל  ִהְצִליַח   – ְצִליַח'  ַהמַּ 'ִאיִציק  שֶׁ ם  ְלֻכלָּ ְלַהְראוֹת 
ֶאת  ל  ְלַנצֵּ לוֹ  רּו  ִאְפשְׁ לֹא  ִרים  ַהצָּ ים  ִבישִׁ ַהכְּ ּוֵמֵעֶבר. 
יבּוב  ה ְלַסיֵּם ֶאת ַהסִּ ָבר ִחכָּ דוֹל, ְוהּוא כְּ נוַֹע ַהגָּ ֶנַפח ַהמָּ

ְרָחִבים.  כּוָנה ְוָלֵצאת ֶאל ַהמֶּ שְּׁ בַּ

דוֹל  ת ַהיָּגוָֹאר, ֶסֶדק גָּ ְמשַׁ שִׁ ְגָעה ְלֵבָנה בְּ ֶפַתע פָּ לְּ א שֶׁ ֶאלָּ
ָלִמים ְוָנַסע  ֲחִריַקת בְּ ה. הּוא ָעַצר בַּ ְמשָׁ שִּׁ ּוְמכָֹער נוַֹצר בַּ
ְלַיד  ָעַצר  הּוא  ֵבָנה.  ַהלְּ ִנְזְרָקה  ּנּו  מֶּ מִּ שֶׁ קוֹם  ַלמָּ ְלָאחוֹר 
ִמחּוץ  ִזנֵּק  הּוא  ִביׁש.  ַהכְּ י  ִצדֵּ בְּ ָעַמד  ְמבָֹהל שֶׁ ָקָטן  ֶיֶלד 
ְתִפיָסה ַחיִָּתית ְוָצַרח: "ַמה  ַפס ֶאת ַהיֶֶּלד בִּ כוִֹנית, תָּ ַלמְּ

זֹאת  ִלְהיוֹת?  ָצִריְך  זֶּה 
ָלָמה  ה!  ֲחָדשָׁ ְמכוִֹנית 

יָת ֶאת ֶזה?" ָעשִׂ

ל.  ִהְתַנצֵּ ָטן  ַהקָּ ַהיֶֶּלד 
ִמְצָטֵער,  ֲאִני  "ְסִליָחה... 
ַמה  י  ָיַדְעתִּ לֹא  ֲאָבל 
ִהְתִחיל  הּוא  ֲעשׂוֹת",  לַּ
ֶאת  י  "ְזְזְזָזַרְקתִּ ם,  ְלַגְמגֵּ
לֹא  ֶאָחד  ַאף  י  כִּ ֵבָנה  ַהלְּ
ָזְלגּו  ָמעוֹת  ַהדְּ ָעַצר..." 

ַעל ְלָחָייו.

הּוא  ָאִחי,  "ֶזה   - ְוָאַמר  ִביׁש  ַלכְּ ֵמֵעֶבר  יַע  ִהְצבִּ הּוא 
ּלוֹ, ֲאִני לֹא  ים שֶׁ לִּ ְלגַּ א ַהגַּ סֵּ ְדָרָכה ְוָנַפל ִמכִּ ל ֵמַהמִּ ְלגֵּ ִהְתגַּ
ְוהּוא  ָזְלגּו,  ְוִדְמעוָֹתיו  ַבר  גָּ ְכיוֹ  בִּ אוֹתוֹ",  ְלָהִרים  ַמְצִליַח 
ה ַלֲעזֹר ִלי ְלָהִרים אוֹתוֹ  שָׁ ַבקָּ ה מּוָכן בְּ ֶבִכי: "ַאתָּ ַאל בְּ שָׁ
י  ֵבד ִמדַּ ּלוֹ? הּוא ִנְפַצע ְוהּוא כָּ ים שֶׁ לִּ ְלגַּ א ַהגַּ ֲחָזָרה ְלִכסֵּ

ְצִליַח." טּוַח תַּ ה בָּ ִביִלי. ַאתָּ שְׁ בִּ

ָחַנק  שֶׁ ַהּגּוׁש  ֶאת  ִלְבלַֹע  ה  ִנסָּ ְסָער  ְוַהנִּ ׁש  ְרגָּ ַהנִּ ִאיִציק 
ְמִהירּות, ְוָרַכן ְלָהִרים  ִביׁש בִּ רוֹנוֹ. הּוא ָחָצה ֶאת ַהכְּ ֶאת גְּ
ְך  כָּ ְוַאַחר-  ים,  לִּ ְלגַּ ַהגַּ א  סֵּ כִּ ְלתוְֹך  ֶכה  ַהנָּ ַהיֶֶּלד  ֶאת 
ּלוֹ. הּוא ָקַפץ  ָצִעים שֶׁ ה ֶאת ַהפְּ ד ְוִנקָּ הוִֹציא ִמְמֶחֶטת בַּ
יׁש  ִהגִּ ַלְיָלִדים. הּוא  ִחּיוֹת  פַּ י  תֵּ ְוָקָנה שְׁ רוֹב  ַהקָּ יוְֹסק  ַלקְּ

ה ֲעצּוָמה. יׁש ּבּושָׁ ּום ָמה הּוא ִהְרגִּ נּות, ִמשּׁ ַבְישָׁ ָלֶהם בְּ

ַהְיָלִדים  ָאְמרּו  אוְֹתָך"  ְיָבֵרְך  ם  ַהשֵּׁ ְושֶׁ ה  ַרבָּ "ּתוָֹדה 
ַמְקֵהָלה. בְּ

י  לִּ ה ָזַרְקתָּ ַרק ַעל ָהֶרֶכב שֶׁ ֵאָלה ַאַחת ֵיׁש ִלי, ָלמָּ "ַרק שְׁ
ה ְמכוִֹנּיוֹת?" אן ַהְרבֵּ ֶאת ָהֶאֶבן, ֲהלֹא ָעְברּו כָּ

ַעל  ְנִסיָעה  ֵדי  כְּ ּתוְֹך  ֶאֶבן  ִלְזרֹק  י  תִּ שְׁ ָחשַׁ שֶׁ "ָהֱאֶמת, 

יְך: "ֵהן ָהיּו  אן" – ָאַמר ַהיֶֶּלד, ְוִהְמשִׁ ָעְברּו כָּ כוִֹנּיוֹת שֶׁ ַהמְּ
ָרִאיִתי ֶאת  שֶׁ ָהג. ַרק כְּ ַצע ַהנֶּ פָּ יִּ י שֶׁ תִּ שְׁ י, ָחשַׁ נוֹת ִמדַּ ְישָׁ
ַהּזוֹ  ה  ְמשָׁ ַהשִּׁ שֶׁ י  ָיַדְעתִּ ָך,  לְּ שֶׁ ְוַהְמפָֹאר  ֶהָחָדׁש  ָהֶרֶכב 

ַצע". פָּ ֲחִזיק ַמֲעָמד ְולֹא תִּ תַּ

ְדָאָגה.  בִּ ַהיֶֶּלד  ַאל  שָׁ ֶזה?"  ַעל  ְלָך  ם  לֵּ ְלשַׁ ָצִריְך  "ֲאִני 
ׁש לֹא" – ָעָנה ִאיִציק, "ָעַזְרתָּ ִלי ְמאֹד..." "ַממָּ

ֶכת. ה ּוְמֻמשֶּׁ ֶרְך ֲחָזָרה ַליָּגוָֹאר ָהְיָתה ֲאֻרכָּ ַהדֶּ

ְצִליַח'  דוֹל ּוְמכָֹער, ֲאָבל 'ִאיִציק ַהמַּ ה ָהָיה גָּ ְמשָׁ שִּׁ ֶזק בַּ ַהנֶּ
נוֹ.  ֵמעוָֹלם לֹא ָטַרח ְלַתקְּ

דּוָקה,  ה ַהסְּ ְמשָׁ יט ֶאל ַהשִּׁ ָכל ּבֶֹקר הּוא ָהָיה עוֵֹצר ּוַמבִּ בְּ
ִלְפָעִמים  ָהַאַחת:  ְסָקנוֹת:  ַהמַּ י  תֵּ שְׁ ֶאת  ְלַעְצמוֹ  ן  נֵּ ּוְמשַׁ
ָעֶליָך  ְזֶרֶקת  נִּ שֶׁ ָהֶאֶבן 
א  ֶאלָּ עֶֹנׁש,  לֹא  ִהיא 
שּׂוֶמת  תְּ יג  ְלַהשִּׂ ָרצוֹן 
ְמֻיֶחֶדת  יָמה  ִלְמשִׂ ֵלב 
ַמִים.  ִמשָּׁ ָעֶליָך  ֵהִטילּו  שֶׁ
ל ֶאָחד  ִניָּה: לֹא ַעל כָּ ְוַהשְּׁ
ִמי  ַעל  ַרק  ֶאֶבן,  ִנְזֶרֶקת 
יָּכוֹל ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד... שֶׁ

  

ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ ן  ֻחְרבַּ
ְונוָֹרא  ָעצּוב  ְמאָֹרע  הּוא 
ַפְך  שָׁ ם  ַהשֵּׁ שֶׁ אוָֹתנּו  ִדים  ְמַלמְּ ֲחַז"ל  נּו.  ַעמֵּ תוְֹלדוֹת  בְּ
ָרֵאל )איכה רבה  ֲחָמתוֹ ַעל ֵעִצים ַוֲאָבִנים, ְולֹא ַעל ַעם ִישְׂ
ָהְיָתה  דוֹׁשוֹת  ַהקְּ ָהֲאָבִנים  ִביַרת  שְׁ טו(.  אות  ד  פרשה 
ָהָרדּום,  ב  ַהלֵּ ֶאת  ְלעוֵֹרר  ִניָמה,  פְּ ֶפׁש  ַהנֶּ ֶאל  ה  ְלִחישָׁ
ּדוִֹדי  ּוְלסוְֹבֵבנּו. "קוֹל  ינּו  ים ֵלב ְלַמֲעשֵׂ ְתִחיל ָלשִׂ נַּ ֵדי שֶׁ כְּ
ִפיקוֹת ָהיּו  דוֵֹפק" )שיר השירים פרק ה פסוק ב( – ַהדְּ
נּו,  ַעמֵּ ַעל  ָעְברּו  שֶׁ ׁשוֹנוֹת  ֵזרוֹת  גְּ ל  שֶׁ ׁשוֹנוֹת  צּורוֹת  בְּ
ָוִריַאְציוֹת ׁשוֹנוֹת,  ָכל ּדוֹר  ָודוֹר בְּ נּו בְּ ִפיקוֹת ָחְזרּו ְוִנשְׁ ַהדְּ
ִפיקוֹת  ר ַהדְּ שֶׁ ְלנּו ְלָהִבין ֶאת פֵּ כַּ ֲעַדִין לֹא ִהשְׂ ְרֶאה שֶׁ נִּ כַּ

ַהְמעוְֹררוֹת. 

)יומא  ִחנָּם  ְנַאת  ֲעבּור שִׂ בַּ ָהְיָתה  ִני  ִית שֵׁ בַּ ן  ֻחְרבַּ ת  ִסבַּ
ּלוֹ,  שֶׁ ים  ַהַחיִּ ֵמרוֹץ  בְּ ַהר  דָּ ֶאָחד  ל  כָּ ב(.  עמוד  ט  דף 
ִמּיּות  ַגשְׁ בְּ נוְֹפִלים  ֵיׁש  ִאם  ִביבוֹ,  ִמסְּ ל  כֵּ ִהְסתַּ חוֹת  פָּ
ְלֵמרוֹץ  ּוְלָסְמָכם.  ְלַסֲעָדם  ָיכוֹל  הּוא  שֶׁ רּוָחִנּיּות  בְּ אוֹ 
ָרֵאל"  ִישְׂ ְפֶאֶרת  תִּ ֶאֶרץ  ַמִים  ִמשָּׁ ִליְך  "ִהשְׁ ַהזֶּה  ים  ַהַחיִּ
ְכִליָתּה ִליצֹר ֶסֶדק  ָלָכה זוֹ לֹא ָהְיָתה תַּ )איכה ב, א(. ַהשְׁ
ֵאין ָלנּו  שֶׁ י כְּ ְוַרק ְלעוְֹררוֹ, כִּ א ַאְך  ְברוֹ ֶאלָּ נּו אוֹ ְלשָׁ ַעמֵּ בְּ
זֹאת  ְלֵבָנה,  ָעֵלינּו  ִלְזרֹק  ַהּבוֵֹרא  ֶנֱאָלץ  יב,  ְלַהְקשִׁ ְזַמן 

ם...  ים ֵלב אוֹ ְלִהְתַעלֵּ נּו ָלשִׂ לָּ ִחיָרה שֶׁ ַהבְּ

 הרב אפרים כחלון 
•המשך•
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 הרב אפרים כחלון 
•המשך•

 הרב ירון ראובן
•המשך•

מה השתנה? הגישה!

למרות שלא הייתה שום מילה בכל התורה שהבבא 
סאלי זצ"ל או שאר הרבנים הקדושים שלא הבינו, 
של  שהגישה  החכמים,  אותנו  לימדו  מקום  מכל 
מאדם  לחלוטין  שונה  היא  בצער  שנמצא  אדם 
אחר שרואה את המצב מבחוץ. למרות שמי שיש 
פעמים  הרבה  המידע,  אותו  את  לו  יש  צער  לו 
המידע מתערפל ומתערבב עם הצער והוא כבר לא 
אפקטיבי. העדר הקשר הרגשי, לפעמים יכול להפוך 
דוקא את האדם הבלתי צפוי, שיהיה האמצעי הטוב 

להזכיר לנו את הגישה הנכונה.

השליטה ברגשות
השליטה ברגשות, למרות שזה נראה דרגה גדולה, 
חז"ל הקדושים מצווים שכל אחד ואחד יהיה בדרגה 
ב(  עמוד  כז  )דף  קטן  במועד  בגמרא  שאמרו  וכמו  זו 
"כל המתקשה על מתו יותר מדאי, על מת אחר הוא 
בוכה". לשלוט ברגשת האבלות איננו רק עצה טובה, 
אלא היא אזהרה ברורה בכמה מקומות בתורה. בין 
שמופיע  האיומה  המימרא  את  ראה  מישהו  אם 
בגמרא, או בספרי ההלכה ברמב"ם )הלכות אבל פרק יג 
הלכה יא( או בשולחן ערוך )יורה דעה סימן שצד סעיף א(, 

מה שברור הוא שהתורה מגלה מה שמצופה מכל 
אדם. 

הריטב"א אחד מגדולי הראשונים לפני כ - 800 שנה 
מבאר, שמי שמתאבל יותר מדאי, נראה שכאלו הוא 
להם  גורם  וזה  האלוקי,  המשפט  על  מתלונן 
עצמם בדיקה יתירה על מעשיהם מן השמים. 

ובמלים אחרות: השם יתברך אומר 
לנו, שאנחנו חייבים להיות 
בגישה הנכונה ביחסינו 
לכל האסונות בגלל 

ש"אתם לא רחמנים יותר ממני".

חז"ל  בדברי  מימרות  כמה  שמצאנו  הסיבה  זאת 
המחיבות אותנו לקבל את הגזירות באופן מיוחד...

לדוגמא מה שאמרו חז"ל בגמרא בברכות )דף נד עמוד 
ָבֵרְך ַעל ַהּטוָֹבה.  מְּ ם שֶׁ שֵׁ א( ַחיַּב ָאָדם ְלָבֵרְך ַעל ָהָרָעה כְּ
וכן במימרא בברכות )דף ס עמוד ב( לעולם יהא אדם 
ָעִביד ַרְחָמָנא - ְלַטב ָעִביד. הציווי הוא  ל דְּ רגיל לומר כָּ

על כל אחד ואחד בכל דרגה רוחנית שהיא.

חודש אב העצבות והשמחה
התורה מחנכת את האדם לשלוט ברגשותיו, לדוגמא 
חודש אב הוא חודש מאוד מסובך מבחינה רגשית, 
מתחילים את החודש בציווי משנכנס אב ממעטים 
והעצב  א(,  עמוד  כט  ודף  ב  עמוד  כו  דף  )תענית  בשמחה 
עולה עד רגעי השיא יום ט' באב שכדי להשיג הצלחה 
רוחנית כל שהיא, צריך לבכות בדמעות אמיתיות על 
ההפסד הנורא של בית המקדש שקרה לפני כמעט 
אלפיים שנה. וגם לבכות על עונות עם ישראל ובכלל 
בית  נבנה  לא  שעדיין  שגרמו  שלו,  העוונות  גם  זה 
א  )פרק  ביומא  בירושלמי  חז"ל  המקדש, שכן אמרו 
אהוב  הכי  הדבר  לא  וגם  קשי  זה  ולבכות  א(.  הלכה 

בעולם לעשות.

כשלומדים  יותר  קצת  מסתבכת  ה'  העבודת 
פחות  דהיינו  באב,  ט"ו   - באב  עשר  שבחמשה 
משבוע אח"כ, קיים אחד מהימים טובים הכי גדולים 
של עם ישראל )תענית דף כו עמוד ב(. למרות שיום זה 
אינו חג מדאורייתא או מדרבנן, אבל בוודאי יום ט"ו 
יום מיוחד שבו לא אומרים תחנון. משש  באב הוא 
ועיין  ב.  )דף ל עמוד  הסיבות שהוזכרו בגמרא בתענית 
עוד בלקוט יוסף סימן תקנט(. בחודש זה מצווים לנו חז"ל 

לבכות  ועת  לשמוח  עת  כי  ברגשות  לשלוט  שיש 
)קהלת ג, ד(.

ְסָקָנה ָהִראׁשוָֹנה. זֹאת ַהמַּ

ל  י, לֹא ַעל כָּ ָרִטי ְוָהִאישִׁ יׁשוֹר ַהפְּ מִּ ִניָּה: בַּ ְסָקָנה ַהשְּׁ ַהמַּ
ּיוֵֹדַע זוֵֹרק ָהֶאֶבן ַהּבוֵֹרא  ֶאָחד ִנְזֶרֶקת ָהֶאֶבן. ַרק ְלִמי שֶׁ
ְרקּות  ִהְתפָּ ְללֹא  ְוִלְסּבֹל  את  ָלשֵׂ כֹחוֹ  בְּ יֵּׁש  שֶׁ  - ַרְך  ִיְתבָּ
ָהֶאֶבן  ָעְצַמת  אוֹתוָֹתיו.  ֶאת  ַהּבוֵֹרא  ׁשוֵֹלַח  טוָֹטִלית, 

ל  ֶבל שֶׁ ק ְלִפי ּכַֹח ַהסֵּ ּבוֹן ְמֻדְקדָּ ֶחשְׁ ִריָקה, ִנְבֶחֶנת בְּ ְוַהזְּ

דברי הרמב"ן בראשית פרק  פי  )על  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  כָּ

כב פסוק א(, ְוִאם ִנְזְרָקה ָעֶליָך ֶאֶבן ֲחָזָקה יוֵֹתר, ִסיָמן 

ְלָיגוָֹאר  ּדוֶֹמה  יוֵֹתר  ָך  ִהנְּ א  ֶאלָּ ְוָרִגיל,  ן  ָישָׁ ֶרֶכב  ֵאיְנָך  שֶׁ

ה... ֲחָדשָׁ
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החורבן

כותבת:  ב(   - א  עמוד  כו  )דף  תענית  במסכת  הגמרא 
עשר  בשבעה  אבותינו  את  אירעו  דברים  "חמישה 
בתמוז וחמישה בתשע באב. בשבעה עשר בתמוז 
העיר,  הובקעה  התמיד,  בוטל  הלוחות,  נשתברו 
שרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. 
לארץ,  יכנסו  שלא  אבותינו  על  נגזר  באב  בתשעה 
חרב הבית בראשונה ובשניה, נלכדה ביתר, ונחרשה 

העיר".

החורבן  את  מתארת  א(,  עמוד  כט  )דף  שם  הגמרא 
של שני בתי המקדש. בבית ראשון כתוב: "ובחודש 
עשרה  תשעה  שנת  היא  לחודש  בשבעה  החמשי 
רב   נבוזראדן  בא  בבל,  מלך  נבוכדנצר  למלך  שנה 
בית  את  וישרוף  ירושלים,  בבל  מלך  עבד  הטבחים 
ה'" )מלכים ב, כה, ח - ט(, וכתיב "בחודש החמשי בעשור 
לחודש, היא שנת תשע עשרה שנה למלך נבוכדנצר 
מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים עמד לפני מלך 
בבל בירושלים" )ירמיה נב, יב(. ותניא אי אפשר לומר 
לומר  אפשר  ואי  ב"עשור",  נאמר  שכבר  ב"שבעה" 
בשבעה  הכיצד?  ב"שבעה",  נאמר  שכבר  ב"עשור" 
נכנסו נכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעי, ושמיני, 
ותשיעי, סמוך לחשיכה הציתו בו את האור, והיה דולק 
והולך כל היום כולו". בבית שני כתוב: "תניא מגלגלין 
כשחרב  אמרו:  חייב:  ליום  וחובה  זכאי,  ליום  זכות 
תשעה  ערב  היום  אותו  בראשונה,  המקדש  בית 
היה,  שביעית  ומוצאי  היה,  שבת  ומוצאי  היה,  באב 
אומרים  היו  והלויים  היתה,  יהויריב  של  ומשמרתה 
היו אומרים?  ומה שירה  דוכנם,  ועומדים על  שירה 
"וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם" )תהילים צד, 
עד  אלוקינו",  ה'  "יצמיתם  לומר:  הספיקו   ולא  כג(, 

שבאו נוכרים וכבשום. וכן בבית שני" )שם(.

"תנו רבנן: משחרב הבית בראשונה נתקבצו כיתות 
כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידן, ועלו 
לגג ההיכל ואמרו לפניו: ריבונו של עולם הואיל ולא 
זכינו להיות גזברין נאמנים יהיו מפתחות מסורים לך, 
וקבלתן  יד  פיסת  כעין  ויצתה  מעלה,  כלפי  וזרקום 

מהם, והם קפצו לתוך האור" )שם(.

סימנים לפני החורבן

"תנו רבנן:  ארבעים שנה לפני חורבן בית שני, לא 
היה הגורל עולה ביד ימין. ולא היה לשון של זהורית 
מלבין, ולא היה נר מערבי דולק, והיו דלתות ההיכל 

נפתחות מאליהן" )יומא דף לט עמוד ב(. 

"שמונה עשרה שנה היתה בת קול יוצאת בפלטרין 
של נבוכדנצר ואומרת: "עבד רע עלה והחרב את בית 
ריבונך, שאין בניו שומעים לו", נתיירא ולא עלה, אמר: 
לי כמו שעשה  ולעשות  אינו מבקש אלא לכובשני 
של  בדופני  וישב  בא  עשה?  מה  )לסנחריב(,  לזקני 
אנטוכיא  ושלח את נבוזראדן רב הטבחים להחריב 
את ירושלים. עשה שם שלוש שנים ומחצה, בכל יום 
הקיף את ירושלים, ולא יכול לכובשה. בקש לחזור, 
והייתה  בחומה  ממדד  התחיל   – בלבו  הקב"ה  נתן 
שוקעת בכל יום טפחים ומחצה עד ששקעה כולה. 
וכוון ששקעה כולה נכנסו השונאים לירושלים. )ילקוט 
מדרשים על חורבן המקדשים, מתוך ספר התודעה עמוד שצא(.

על איזה עבירות נחרב בית המקדש?

שלושה  מפני  חרב  ראשון  מקדש  חכמים,  אמרו 
זרה,  עבודה  הדור:  באותו  חטאו  שישראל  חטאים 
גלוי עריות,  ושפיכות דמים. ולא הניחו מקום שלא 
עד  ישראל  ארץ  חרבה  לא  זרה.  עבודה  בו  עבדו 
שעבדו בה שבעה בתי דינים עבודה זרה, וחללו בה 
את השבת, ביטלו תינוקות של בית רבן מן התורה, 
ביטלו קריאת שמע שחרית וערבית, ולא היתה להם 

בושת פנים זה מזה.

הוכיחו  ושלא  חנם,  שנאת  בעוון  חרב  שני  מקדש 
ושביזו בה תלמדי חכמים, שהשוו קטן  זה,  זה את 
לגדול, שפסקו מהם אנשי אמנה, ושהעמידו דיניהם 
על דין תורה ולא ויתרו זה לזה. )ספר התודעה עמוד תו(.

תוצאות החורבן

נפסקה  המקדש  בית  שחרב  מיום  חכמים,  אמרו   
ננעלו  שבשמים,  לאביהם  ישראל  בין  ברזל  חומת 

אקטואליה תורנית
הרב חיים כחלון שליט"א

מגיד שיעור בישיבת מאור ישראל ומדריך חתנים

תשעה באב



5

 הרב חיים כחלון 
•המשך•

וניתנה  הנביאים  מן  נבואה  וניטלה  תפילה  שערי 
פסק  ותומים,  אורים  פסקו  ותינוקות,  לשוטים 
מלך בן דוד, נגזרה גזירה על בתיהם של צדיקים 
ובני  חברים  בושו  מאתנו,  עצה  ניטלה  שיחרבו, 
וגברו  מעשה  אנשי  ונדלדלו  ראשם  וחפו  חורין 
להיות  חכמים  התחילו  לשון,  ובעלי  זרוע  בעלי 
כסופרים וסופרים כחזנים וחזנים כעמי הארצות, 
ואין יום שאין בו קללה. לא נראה רקיע בטהרתו, 
ואין הגשמים יורדים מאוצר הטוב, ונעשו גשמים 
צמוקים, ולא ירד הטל לברכה, ניטל טעם הפרות 
השמיר,  בטל  קינמון,  עצי  נגנזו  קרוש,  יין  ובטל 

בטלה  צופים,  נופת  ואין 
טעם  ניטל  לבנה,  זכוכית 
ביאה  טעם  ניטל  הבשר, 
ולא  עבירה  לעוברי  וניתן 
בעולם  רפואה  נמצאה 

)שם עמודים תו - תז(. 

הגאולה: הגמרא במסכת 
סנהדרין )דף צז עמוד ב(,דנה 
בשאלה כיצד בני ישראל 
יגאלו: "רבי אליעזר אומר: 
עושים  ישראל  בני  אם 

לו  אמר  נגאלים.  אינם   לאו  ואם  נגאלים  תשובה 
רבי יהושוע אם אין עושים תשובה אינם נגאלים, 
קשות  שגזרותיו  מלך  להם  מעמיד  הקב"ה  אלא 

כהמן, ומחזירם למוטב".

אם  אומר:  אליעזר  "רבי  כתוב:  אחרת  בברייתא 
"שובו  שנאמר:  נגאלים  תשובה  עושים  ישראל 
כג(,  ג,  )ירמיהו  מושבותיכם"  ארפא  שובבים  בנים 
"חינם  נאמר:  כבר  והלא  יהושוע:  רבי  לו  אמר 
"חינם  ג(,  נב,  )ישעיהו  תגאלו"  בכסף  ולא  נמכרתם 
נמכרתם" - בעבודת כוכבים, "ולא בכסף תגאלו" 
מסביר:  רש"י  טובים.  ובמעשים  בתשובה  לא   -
"שאפילו אם לא עושים תשובה נגאלים", אמר לו 
והלא כבר נאמר שובו  יהושוע:  רבי אליעזר לרבי 
אלי ואשובה אליכם" )מלאכי ג, ז(. אמר לו רבי יהושוע 
ולקחתי  בכם  בעלתי  אנוכי  "כי  נאמר:  כבר  והלא 
אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם 
והלא כבר  לו רבי  אליעזר  יד(. אמר  ג,  )ירמיה  ציון" 
נאמר: "בשובה ונחת תושיעון" )ישעיהו ל, טו(. אמר 

לו רבי יהושוע לרבי אליעזר והלא כבר נאמר: "כה 
אמר ה' גואל ישראל קודשו לבזה נפש למתעב גוי 
לעבד מושלים, מלכים יראו וקמו, שרים וישתחוו" 
)ישעיהו מט, ז(. רש"י מסביר: אותן הבזויים ומתועבים 

בעברות אף על פי כן יגאלו. אמר לו רבי אליעזר 
והלא כבר נאמר: "אם תשוב ישראל נאום ה' אלי 
תשוב" )ירמיהו ד, א(. אמר לו רבי יהושוע והלא כבר 
אשר  הבדים  לבוש  האיש  את  "ואשמע  נאמר: 
ממעל למימי היאור וירום ימינו ושמאלו אל השמים 
וחצי,  מועדים  למועד  כי  העולמים  בחי  וישבע 
וכלות נפץ עם קדוש, תכלינה כל אלה" )דניאל יב, ז(. 
"כשתכלה  מסביר:  רש"י 
ידיהם  וחוזק  תקומתם 
אילך  נפוצה  שהיתה 
לפשוט  ותועלת  גבורה 
אנה ואנה, ואחר שתכלה 
שפלים  שיהיו  גבורתם 
למאוד, יכלו הצרות ויבוא 
מלך המשיח". ושתק רבי 
צח  דף  )סנהדרין  אליעזר 

עמוד ב(.

משמע  הזאת  מהגמרא 
שישראל יגאלו רק אחרי שיחזרו בתשובה, ואם לא 
יחזרו מרצונם , הקב"ה יעמיד להם מלך שגזרותיו 
קשות כמו הגזרות של המן הרשע, שרצה להרוג 
להשמיד ולאבד את כל היהודים, וכמו שבימי המן, 
מרדכי ואסתר החזרו את כל עם ישראל בתשובה 
יחזרו  ישראל  עם  לבוא  לעתיד  גם  כך  מאהבה, 
בתשובה מאהבה. ועוד אנו לומדים מהגמרא הזאת 
"שתכלה  בזמן  תהיה  ישראל   עם  של  שהגאולה 
תקומת וחוזק ידיהם, ואחר שתכלה גבורתם, שיהיו 

שפלים למאוד, רק אז יבוא המשיח" )רש"י שם(.

שאנו  "רצה",  בברכת  הזה  המאמר  את  אסיים 
מתפללים שלושה פעמים ביום: "רצה ה' אלוקינו 
העבודה  והשב  שעה,  ולתפלתם  ישראל  בעמך 
לדביר ביתך, ואשי ישראל ותפלתם מהרה באהבה 
ישראל  עבודת  תמיד  לרצון  ותהי  ברצון  תקבל 
ותרצנו  בנו  ואתה  ברחמיך הרבים, תחפוץ  עמך, 
ברוך אתה   לציון ברחמים,  עינינו בשובך  ותחזינה 

ה' המחזיר שכנתו לציון".



ה-ש-ו-א-ה

וצער  כאב  בתוכה  המקפלות  המילות  אחת 
חלקם  מנת  שהיו  וטביחות  הריגות  סופי,  אין 
שנות  חמשת  בכל  עמנו  מבני  מליונים  של 

המלחמה. 

הגופות  ההלכאות  הדם,  כתמי  בין  גם  אך 
בלתי  גבורה  גבורה,  מעשי  היו  השרופות, 
אנושית, של צלם יהודי שלא מוכן לשכוח את 
צלמו היהודי, הגם שצלמו האנושי מזמן הפך 

רק למספר...

אות  מחמדים  שער  )קונטרס  השם  מקדשי  בספר 
הסיפורים  אחד  את  מייזליש  הרב  מספר  ג( 
העוצמתיים הממחישים ומראים את עוצמתו 

של היהודי.

וכך מספר:

ניגש אלי איש יהודי, שהיה נראה ליהודי פשוט 
מאויברלנד, מתמימות הדברים שלו שאמר לי 
לי  היקר  שלי,  יחיד  הבן  "רבי,  האלה:  כדברים 
מבבת עיני, נמצא שמה בתוך הנערים הנידונים 
לשריפה, ויש בידי היכולת לפדותו, והיות שידוע 
אחר  יתפסו  שהקאפו"ס  ספק,  שום  בלי  לנו, 
במקומו, על כן אני שואל מהרבי שאלה להלכה 
ולמעשה, לפסוק לי הדין על פי התורה אם אני 

רשאי לפדותו, וכאשר יפסוק כן אעשה".

אחזתני  רעדה  הלז,  השאלה  בשמעי  ואני 
לפסוק בדיני נפשות, והשבתי לו: "ידידי יקירי, 
איך אוכל לפסוק לך הלכה ברורה על שאלה 
היה  בזמן שביהמ"ק  גם  הלא  כזה,  במצב  כזו 
נפשות  בדיני  שהיא  כזו  שאלה  היתה  קיים, 
עולה על שלחן הסנהדרין, ואני כאן באושוויץ, 
בלי שום ספר להלכה, ובלי עוד רבנים אחרים, 
ובלי שום ישוב הדעת מרוב התלאות והצרות".

אכן האיש הנזכר בבכיה רבה הפציר בי מאד, 

ואמר לי: "רבי, אתם מוכרחים לפסוק לי כעת 
את ההלכה בזה, כי היא שאלה בוערת להציל 

את בני יחידי, כל זמן שאפשר עוד להצילו". 

הרף  אהובי,  "יקירי,  אליו:  מתחנן  באחת  ואני 
לך  לומר  אוכל  לא  כי  הזאת,  בשאלה  ממני 
עיון בשום ספר,  ולא חצי דבר, מבלי  לא דבר 

ובמצב נורא ואיום כזה".

עלי  ישית  שאל  אליו,  דיבורי  כל  הועילו  ולא 
לא  כאלו  אני  כי  הזה,  הדבר  על  האחריות 
עוד  הכפיל  הוא  אך  השאלה,  ממנו  שמעתי 
הפעם ושאל שוב, בתמימות לבבו ובבכיה רבה 
שנקרע הלב לי"ב קרעים. וגם ככה קיים דבריו 
דראש  יומא  היום,  כל  והיה  בנו,  את  פדה  ולא 
שזוכה  בשמחה  לעצמו  ומדבר  הולך  השנה, 
יכולת  יחידו לה', כי אף שיש  להקריב את בנו 
מחמת  פודהו,  אינו  זה  כל  עם  לפדותו,  בידו 
שרואה שהתורה לא התירה לו לעשות כזאת, 
ויהיה חשוב לפני השם יתברך כעקידת יצחק 
אבינו, שהיה גם כן ביום ראש השנה )עיין בזוהר 

הקדוש פרשת ויקרא דף יח עמוד א(.

ואתה אחי יקירי בין והתבונן בצדקת ובתמימות 
אצלי שבוודאי  שום ספק  ואין  הישראלי,  איש 
עשו דברי האיש הזה רעש גדול בפמליא של 
חיל  כל  את  כינס  הוא  בריך  וקודשא  מעלה, 
והתפאר  והשתבח  מעלה,  ומשרתי  שמיא 
ובצדק  בעולמי,  שבראתי  בריה  ראו  כביכול, 
)ישעיה  אתפאר"  בך  אשר  "ישראל  עליו  נאמר 

מט, ג(. 

  

הרב צבי הירש מייזליש )תרס"ב, 1901 − כ"ה בטבת 
ובהונגריה,  בגליציה  רב  היה   )1974 ינואר  תשל"ד, 

ולאחר  העקורים  במחנות  רב  השואה,  ניצול 
מכן רב בשיקגו. מחבר ספר שאלות ותשובות 
"מקדשי השם" אודות השואה וספרים נוספים.

סיפור 
יהודי

עקידת יצחק
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קונטרס ההוכחות 
הקונטרס שעונה על השאלות בחיים

RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org לתרומות ופרטים

לפני הדפסה 
וחלוקה רחבה.

כל הרוצה להיות 
שותף תבוא עליו 

ברכה.
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בכל שבוע יצא אברך תלמיד חכם להתפלל 
בקבר רחל אמנו על התומכים בארגון ״בעזרת 
השם״.
ניתן לתרום 180$ באתר
www.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



הרבנית שולמית כחלון
הזוהר שבטוהר
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הברכה הכפולה 
שנים,  כשבע  לפני  נשאנו  ומוצלחת  טובה  בשעה 
זוג  כל  וכמו  בדוי(.  )שם  גילה  הגברת  מספרת  כך 
שנפקד  שמיים,  לברכת  אנו  מצפים  שנישא, 
ישרים  דורות  קיימא,  של  בזרע 

מבורכים.

נשואים  שנות  שלוש  לאחר   
ילדים,  בהם  ראינו  שלא 
מפי  להתברך  החלטנו 
פנינו  גם  בבד  בד  רבנים, 

לרופאים.

שם  פתחה  מלובביץ',  לרבי  שטסה  מחברותי  אחת 
להיפקד,  זכו  שלא  לנשים  המשפחה,  בטהרת  שיעור 
זכו  השיעור  משתתפות  כל  קיימה.  של  לזרע  כסגולה 

להיפקד מלבדי אני היחידה שלא נפקדתי. 

בסדנה  להשתתף  החלטתי  נישואי  לאחר  שנים   4
מציאות.  יוצרת  טובה  מחשבה  כי  חיובית,  לחשיבה 
ובטחון  באמונה  ומעשה  דיבור  מחשבה  השקעתי 
עדיין  אך  התממשה.  כבר  שהבקשה  ולהרגיש  בה', 
מבורך  מטבע  קיבלתי  זמן  כעבור  נפקדתי.  לא 

עזר  זה  מטבע  מלובביץ',  לרבי  הקשורה  ממשפחה 
לבנות המשפחה להיפקד בזרע של קיימא. ענדתי את 

המטבע והאמנתי והתפללתי שיהיה לתועלת.

על  לו  סיפרנו  מלובביץ',  לרבי  ברכה  מכתב  שלחנו 
שעשינו  הרפואית  והגשמית  הרוחנית  השתדלותנו 
שכולם  גופית,  חוץ  הפריה  טיפולי  עשר  כשנים   -
שעלינו  הרבי,  לנו  כותב  תשובה  במכתב  צלחו,  לא 
לב  מקרב  ולהתפלל  יתברך,  בה'  בבטחון  להתחזק 
לטובה,  ליבם  משאלות  למילוי  ושבועות  ימים  במשך 

וכמו כן להתחזק בטהרת המשפחה.

את  שומרת  אני  כי  התשובה  על  התפלאתי  מאד 
טהרת  שיעור  לפפתוח  החלטתי  שידעתי.  כפי  ההלכות 
יהיה  שהשיעור  השתדלתי  חב"ד,  לנשות  המשפחה 
ושוב  בכיבוד,  השקעתי  רבניות  הזמנתי  ומושך  מעניין 
ברכתי....",  את  כופל  "הנני  שענה:  לרבי  מכתב  שלחנו 
שלא  לה  התברר  בביתה,  שעשתה  השיעורים  במהלך 
על עצמה לתקן  ומיד קבלה  בדיקות הטהרה,  נכון את 
נתבשרה  נכון  שבדקה  חודש  ובאותו  זאת,  טעות 
בהריון כפול ובריא. לאחר תשעת חודשי המתנה נולדו 

תאומות בשעה טובה ובמזל טוב....

סיפורים אמיתיים מהחיים 

הרבנית שרה כחלון
מחשבה תורנית נשית

ציוצי הציפורים

ללא  מציצים  הם  הציפורים,  ציוצי  את  פעם  שמעתן 

הפסקה...

היום  כל  לאורך  מזמן,  לא  יער  בחורשת  להיות  לי  יצא 

ולפנות ערב, אך כשהגיעה  בוקר צהרים  ציצו הציפורים, 

החשכה פסקו הציוצים.

שהם  יתכן  ציפורים,  ציוצי  או  עופות  שיחת  מבינה  איני 

מתקוטטים,  או  רבים  לעצמם,  מציצים  לבוראם,  מודים 

אך בחשיכה קולם נדם.

]כנראה  בשלוה  לישון  שנוכל  השם  חסד  וזהו  יתכן 

יש לנו לקחת מוסר  בצהרים לא צריך לישון[, אך מכאן 

ושמחות שרות  כציפורים שפעילות  להיות  לנו  גדול, אל 

בחסות  גם  אלא  וטוב,  יפה  מואר  כשהכל  רק  ומציציות 

החשיכה אסור שקולינו ידום, אם זה קול תודה, או קול 

אל  קול  להשמיע  אנו  חייבים  אך  בכי,  קול  או  תחינה, 

בוראנו. 

פרשת  )תנחומא  במדרש  לימדונו  לברכה  זיכרונם  חכמינו 

לך,  לומר  לתולעת?  ישראל  נמשלו  למה  ט(:  פרשה  בשלח 

ומכה  רכה  והיא  בפיה  אלא  כוחה  אין  זו  תולעת  מה 

כח  להם  אין  ישראל  הם  כך  בפיה,  הקשים  הארזים 

אלא בפיהם ובלחישתם.

אנו  צריכות  ולכן  בפינו,  כוחנו  הנשים,  ציבור  אנו  ודוקא 

והכללית  הפרטית  הזו  הגלות  בחשכת  קולנו  להשמיע 

בזכות  שכן  ויגאלנו,  עלינו  וירחם  שיחוס  הקב"ה  אל 

להיגאל  עתידין  ובזכותן  אבותינו  נגאלו  צדקניות  נשים 

שופטים  פרשת  לועז  מעם  ובילקוט  תרו,  רמז  רות  שמעוני  )ילקוט 

ו(.   'מעלות האשה הכשרה', ובספר קב הישר פרק 
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מפעילות 
הארגון
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מפעילות 
הארגון

BeEzrat HaShem activities 
around the world

תמונות מחלוקת מצרכים ובגדים למשפחות לכבוד  חג 
השבועות
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מפעילות 
הארגון
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www.BeEzratHaShem.org

מפעילות 
הארגון

גירסה 
שלישית 

ומעודכנת של 
אפליקציית 
בעזרת השם
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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

מפעילות 
הארגון

http://www.beezrathashem.org


מדור
לדים בציוריםיהדות

בס"ד

KIDS
Section

Jewish 
Cartoons
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 מצא
 את ההבדלים

 20 
הבדלים

10
הבדלים

10 הבדלים

ונשמרתם מאד לנפשותיכם


