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האם התוכחה יכולה להועיל? איך הדרך הנכונה להוכיח בלי לפגוע, וגם להשיג את המטרה הרצויה?

מאז היווסדה, היתה שכונת שערי חסד בירושלים שכונה של 

תורה ויראת שמים. בתי הכנסת שבה היו ועודם ספוגים תורה 

ותפילה, שוקקי חיים של קדושה בכל שעות היממה. רבה של 

השכונה, היה הגאון הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל.

טלטלות  ישראל  בארץ  הקטן  היישוב  עבר  ההם,  בימים 

רבות. המצב העולמי הכללי, השלטון הבריטי וגזרותיו, השפל 

הכלכלי, ועוד... כל אלה ערערו את הקרקע מתחת רגליהם של 

בני ירושלים. במיוחד גדול היה החשש לבני הדור הצעיר, לבל 

הייתה  הרוח  אולם  מבחוץ.   שנשבה  הזרה  הרוח  מן  יושפעו 

עזה, והיא סחפה צעירים רבים אל מחוץ לעולמה של תורה.

בנו של אחד התושבים, יהודי ירא שמים ובן תורה, השליך את 

לבושו המסורתי וגזז את פאותיו. לב ההורים נשבר, אך לא היה 

לאל ידם לעשות דבר. היו מהשכנים שדרשו מההורים להרחיק 

עם  אחת  בעצה  אלה,  אך  ומהשכונה.  מהבית  הסורר  הבן  את 

הרב חרל"פ, החליטו להוסיף לקיים את הקשר עם בנם ולנסות 

להשפיע עליו. הבן הוסיף אפוא לחיות בשכונה, בהשילו מעליו 

זמן  לאחר   . למסורת  אותו  שקשרו  הסממנים  שאריות  את 

התנדב ל 'הגנה' ובמרוצת הזמן נעשה מפקד בכיר בארגון.

נוסע  נראה  הצעיר  כולה:  השכונה  נזדעזעה  אחת  שבת 

איש  העז  לא  מעולם  השכונה.  ברחובות  במכונית,  להנאתו, 

בבחינת  זה  היה  השכונה.  ברחובות  בפרהסיה  שבת  כך  לחלל 

פריצת קו אדום. היו בשכונה קנאים, שהעניין העלה את חמתם. 

אלה הטיחו חרפות וגידופים על ראש הצעיר שחילל וביזה את 

כבוד השבת. אך הוא לא התרשם מן החרפות וגם לא מאיומים. 

להתגרות  רצונו  את  הגבירו  רק  אלה  כל  כי  היה  נראה  להפך, 

קנאי השכונה  רוחש להם.  ולהפגין את הבוז שהוא  בתושבים 

כבר הודיעו כי בשבת הבאה לא יעבור המעשה בשתיקה.

עם התקרב השבת, נעשתה האווירה בשכונה טעונה. ברור 

היה לכל כי השבת הקרובה עומדת להיות שבת של פורענות. 

נחוש  היה  הוא  בנם.  אוזני  על  ההורים  תחנוני  כל  הועילו  לא 

בצר לו  בכוונתו לנסוע ברחובות השכונה גם בשבת הקרובה. 

פנה האב שוב אל רב השכונה, לבקש עצה. הרב חרל"פ הקשיב 

הצעיר.  של  בעיסוקיו  והתעניין  האב,  לדברי  לב  בתשומת 

"אמור לבנך כי אני מבקש לראותו ולשוחח עמו בענין חשוב", 

אמר לבסוף לאב. בהגיע האב לביתו סיפר לבנו על הזמנת הרב 

לומר  שברצונו  את  מראש  אני  "יודע  ללכת.  סירב  הבן  אולם 

האב  הוסיף  הבאים  ביומיים  מוסר".  בהטפות  עניין  לי  אין  לי. 

להתחנן לפני בנו ללכת אל הרב, אך ללא הועיל.

השבת התקרבה, והבן עומד בסירובו. נותרו עוד כמה שעות 

כשדמעות בעיניו ניסה האב  והמתח באוויר גואה.  עד השבת, 

ניסיון אחרון לדבר על לב בנו: "אף אם לא תקבל את דברי הרב, 

עשה נא לי טובה ולך אליו. איך אראה את פניו בעוד כמה שעות 

לבסוף  הכנסת כאשר אפילו לשוחח עמו לא הסכמת?".  בבית 

הסכים הבן לתחנונים . "אל תטפח ציפיות", הדגיש קודם לכתו. 

הרב  שבת.  לפני  קלה  שעה  היתה  זו  הרב,  לבית  כשהגיע 

עדיין לא שב מהטבילה במקוה. להפתעתו הרבה קידמה אותו 

לרב,  להמתין  ממנו  ביקשה  היא  ובחיוך.  פנים  במאור  הרבנית 

דקות  כמה  לאחר  הטרייה.  השבת  מעוגת  לו  פרסה  ובינתיים 

וכולו  הממשמשת,  השבת  הארת  נסוכה  פניו  על  הרב.  הופיע 

ולחץ  מיד  אליו  רץ  בצעיר,  בהבחינו  דבקות.  הרהורי  אחוז 

אליי  אותך  שהטרחתי  על  מתנצל  "אני   . בחמימות  ידו  את 

בשעה דחוקה זו", התנצל, "סלח לי". לאחר הפתיחה הלבבית, 

כי אתה  לי  נודע  גדולים.  לו הרב: "שמעתי עליך דברים  אמר 

חלקי  יהיה  יהודים.  חיי  בהצלת  ועוסק  ב'הגנה'  חשוב  מפקד 

גודל  אין לשער את  ישראל.  בגופם על עם  עם מי שזכו להגן 

המצווה שבידך, אולם אני מבקש לספר לך, כי יש כמה אנשים 

בשכונתנו שאינם מודעים למעשיך החשובים. הם אינם יודעים 

כי אתה עוסק במצווה כה חשובה, הדוחה גם את השבת. בשבת 

ומן  השכונה.  בחוצות  במכוניתך  נסעת  לי,  סיפרו  שעברה, 

הסתם, כשיהודי נוסע בשבת, הרי זה משום פיקוח נפש. אם כך 

הדבר, הנסיעה מותרת ואף מצוה. אולם מי שאינם יודעים זאת, 

הקודש שאתה  זוממים לפגוע בך, ואגב כך להפריע למלאכת 

עוסק בה. בקשתי אפוא ממך כי מחר, אם תצטרך שוב לנסוע 

בדחיפות כדי להגן על חיי יהודים, אנא הקש על דלתי והודע 

כך  ואסע עמך ברחובות השכונה.  אני אכנס עמך למכונית,  לי. 

ידעו כולם שנסיעתך מותרת בשבת, ולא יפגעו בך ובעבודתך".

לא  יום  ומאותו  הצעיר,  של  לליבו  הרכים  הדברים  נכנסו 

והשלווה חזרו  והשקט  חסד,  נסע עוד בשבת ברחובות שערי 

לשרור בשכונה.
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בניו  התחתית  ברכבת  נסע  צורה  בעל  יהודי 
עטור  תלתלים  פרוע  צעיר  לידו  התיישב  יורק. 
עגילים: "כבודו רבאי, מבקש אני ברכה! בשבוע 
הבא אני מתחתן". "נו, שיהיה בשעה טובה. עם 
אדם  חביב  גויה.  נערה  עם  השם.  ירחם  מי?". 
משמעות  אין  הלאום  להבדלי  בצלם,  שנברא 

בעיניו. והדת, ובכן, שניהם אינם דבקים בה.

ישים  שה'  בליבו  התפלל  בעיניים.  חושך 
הדברים  את  בפיו 
ונענה.  הנכונים, 
נא,  "שמע  אמר: 
רב  אני  אמנם 
ברכה.  וברכתי 
דברים  במה  אבל 
בשידוך  אמורים? 
בו  מרובים  רגיל. 
ההצלחה,  סיכויי 
בברכתי.  בו  די 
תבין,  הן  אבל, 
משני  כשבאים 
שונים.  כה  רקעים 
שתי  לאומים,  שני 
שזה  כדי  דתות. 
נחוצה  יצליח, 
יותר  הרבה  ברכה 
מצדיק  חזקה, 
בוא  ומיוחד.  גדול 

ואקחך אליו"...

הבין,  החתן 
אולי  והסכים. 
הצדיק  גם  יסכים 
לסדר לו קידושין...

הביאו לפני רבו. 

הרבי קיבל פניו בכזו אהבה. עוד בן יחיד של 
אבוד…  בן  לא  אבל  אובד,  בן  יתברך.  הבורא 

בת  הכלה  על  המתעתדת,  החתונה  על  שמע 
"מוטב  שתתגייר.  לשכנעו  אפשר  אולי  הנכר. 
בשר  ולא  שחוטות  תמותות  בשר  שיאכלו 
הוא.  וכהן  כא:(. חקרו למשפחתו,  )קידושין  נבלות" 

גיורת אסורה לכהן...

וקם מלוא קומתו. הצביע על  התרגש הרבי, 
הארונות גדושי הספרים, שהשתרעו מקיר לקיר, 
עד לתקרה. מאות מאות ספרים. כרכים גבוהים 
רחבים  ונמוכים, 
ישנים  ודקים, 
בכל  וחדשים, 
התורה.  מקצועות 
נגלה ונסתר, הלכה 
דרוש  ופלפול, 
אמר  וחסידות. 
בהתרגשות: "רואה 
הספרים  את  אתה 
טיפה  זו  הללו, 
האוצרות  בים 
שלנו,  הרוחניים 
בכולם".  בקי  אני 
הצדיק  ואז 

התרגש, והוסיף:

אנו  יום  יום 
שתבוא  מתפללים 
הגאולה, ויבנה בית 
המקדש, וכשיבנה, 
בו,  תעבוד  אתה 
אתה  כי  אני.  ולא 
לא,  ואני  כהן, 
אתה  זו  ומעלה 

מוכן להפסיד?! 

הלב.  אל  נכנסו  הלב  מן  היוצאים  הדברים 
הבחור הבטיח לנתק את הקשר.

דברים ששלח לי הרב זליג פליסקין שליט”א
באמת  האם  רבים,  הורים  שאלוני  הזמן  במשך 

שהנוער  ישראל  גדולי  בשם  השמועה  מבוססת 

המתמודד הם אנוסים?

ובכן, אמת הדבר.

המשגיח רבי דב יפה זצ"ל כתב:

על אותם הנחשלים שבקרב הבחורים אמר לי מרן 

כעל  עליהם  להסתכל  שיש  זצוק"ל,  איש  החזון 

אנוסים או קרוב לזה, וחס ושלום לא כפושעים!
)מכתב לועידת חינוך, עש"ק וארא תשע"ה(

וכן מובא בשיחותיו של מרן

רבי גרשון אדלשטיין שליט"א:

בידידות,  עמו  לנהוג  היא  העצה  שנתקלקל,  ילד 

כי  ואז יש סיכויים שיחזור בתשובה,  ולקרב אותו, 

הוא בעצמו יודע שאינו מתנהג כשורה, ומבין שאין 

אנוס מפני  אלא שהוא  הוריו,  נגד  ראוי לעשות  זה 

שהיצר הרע שולט עליו, 

נותן  זה  ידידות,  ובדרך  בכבוד  איתו  נוהגים   ואם 

לו כוחות, ואז יש תקווה שיחזור למוטב, אבל אם 

מרחיקים אותו, הרי זה רק גורם שיהיה יותר גרוע.
)דרכי החיזוק גליון 400(
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האם התוכחה יכולה להועיל? איך הדרך הנכונה להוכיח בלי לפגוע, וגם להשיג את המטרה הרצויה?

מאז היווסדה, היתה שכונת שערי חסד בירושלים שכונה של 

תורה ויראת שמים. בתי הכנסת שבה היו ועודם ספוגים תורה 

ותפילה, שוקקי חיים של קדושה בכל שעות היממה. רבה של 

השכונה, היה הגאון הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל.

טלטלות  ישראל  בארץ  הקטן  היישוב  עבר  ההם,  בימים 

רבות. המצב העולמי הכללי, השלטון הבריטי וגזרותיו, השפל 

הכלכלי, ועוד... כל אלה ערערו את הקרקע מתחת רגליהם של 

בני ירושלים. במיוחד גדול היה החשש לבני הדור הצעיר, לבל 

הייתה  הרוח  אולם  מבחוץ.   שנשבה  הזרה  הרוח  מן  יושפעו 

עזה, והיא סחפה צעירים רבים אל מחוץ לעולמה של תורה.

בנו של אחד התושבים, יהודי ירא שמים ובן תורה, השליך את 

לבושו המסורתי וגזז את פאותיו. לב ההורים נשבר, אך לא היה 

לאל ידם לעשות דבר. היו מהשכנים שדרשו מההורים להרחיק 

עם  אחת  בעצה  אלה,  אך  ומהשכונה.  מהבית  הסורר  הבן  את 

הרב חרל"פ, החליטו להוסיף לקיים את הקשר עם בנם ולנסות 

להשפיע עליו. הבן הוסיף אפוא לחיות בשכונה, בהשילו מעליו 

זמן  לאחר   . למסורת  אותו  שקשרו  הסממנים  שאריות  את 

התנדב ל 'הגנה' ובמרוצת הזמן נעשה מפקד בכיר בארגון.

נוסע  נראה  הצעיר  כולה:  השכונה  נזדעזעה  אחת  שבת 

איש  העז  לא  מעולם  השכונה.  ברחובות  במכונית,  להנאתו, 

בבחינת  זה  היה  השכונה.  ברחובות  בפרהסיה  שבת  כך  לחלל 

פריצת קו אדום. היו בשכונה קנאים, שהעניין העלה את חמתם. 

אלה הטיחו חרפות וגידופים על ראש הצעיר שחילל וביזה את 

כבוד השבת. אך הוא לא התרשם מן החרפות וגם לא מאיומים. 

להתגרות  רצונו  את  הגבירו  רק  אלה  כל  כי  היה  נראה  להפך, 

קנאי השכונה  רוחש להם.  ולהפגין את הבוז שהוא  בתושבים 

כבר הודיעו כי בשבת הבאה לא יעבור המעשה בשתיקה.

עם התקרב השבת, נעשתה האווירה בשכונה טעונה. ברור 

היה לכל כי השבת הקרובה עומדת להיות שבת של פורענות. 

נחוש  היה  הוא  בנם.  אוזני  על  ההורים  תחנוני  כל  הועילו  לא 

בצר לו  בכוונתו לנסוע ברחובות השכונה גם בשבת הקרובה. 

פנה האב שוב אל רב השכונה, לבקש עצה. הרב חרל"פ הקשיב 

הצעיר.  של  בעיסוקיו  והתעניין  האב,  לדברי  לב  בתשומת 

"אמור לבנך כי אני מבקש לראותו ולשוחח עמו בענין חשוב", 

אמר לבסוף לאב. בהגיע האב לביתו סיפר לבנו על הזמנת הרב 

לומר  שברצונו  את  מראש  אני  "יודע  ללכת.  סירב  הבן  אולם 

האב  הוסיף  הבאים  ביומיים  מוסר".  בהטפות  עניין  לי  אין  לי. 

להתחנן לפני בנו ללכת אל הרב, אך ללא הועיל.

השבת התקרבה, והבן עומד בסירובו. נותרו עוד כמה שעות 

כשדמעות בעיניו ניסה האב  והמתח באוויר גואה.  עד השבת, 

ניסיון אחרון לדבר על לב בנו: "אף אם לא תקבל את דברי הרב, 

עשה נא לי טובה ולך אליו. איך אראה את פניו בעוד כמה שעות 

לבסוף  הכנסת כאשר אפילו לשוחח עמו לא הסכמת?".  בבית 

הסכים הבן לתחנונים . "אל תטפח ציפיות", הדגיש קודם לכתו. 

הרב  שבת.  לפני  קלה  שעה  היתה  זו  הרב,  לבית  כשהגיע 

עדיין לא שב מהטבילה במקוה. להפתעתו הרבה קידמה אותו 

לרב,  להמתין  ממנו  ביקשה  היא  ובחיוך.  פנים  במאור  הרבנית 

דקות  כמה  לאחר  הטרייה.  השבת  מעוגת  לו  פרסה  ובינתיים 

וכולו  הממשמשת,  השבת  הארת  נסוכה  פניו  על  הרב.  הופיע 

ולחץ  מיד  אליו  רץ  בצעיר,  בהבחינו  דבקות.  הרהורי  אחוז 

אליי  אותך  שהטרחתי  על  מתנצל  "אני   . בחמימות  ידו  את 

בשעה דחוקה זו", התנצל, "סלח לי". לאחר הפתיחה הלבבית, 

כי אתה  לי  נודע  גדולים.  לו הרב: "שמעתי עליך דברים  אמר 

חלקי  יהיה  יהודים.  חיי  בהצלת  ועוסק  ב'הגנה'  חשוב  מפקד 

גודל  אין לשער את  ישראל.  בגופם על עם  עם מי שזכו להגן 

המצווה שבידך, אולם אני מבקש לספר לך, כי יש כמה אנשים 

בשכונתנו שאינם מודעים למעשיך החשובים. הם אינם יודעים 

כי אתה עוסק במצווה כה חשובה, הדוחה גם את השבת. בשבת 

ומן  השכונה.  בחוצות  במכוניתך  נסעת  לי,  סיפרו  שעברה, 

הסתם, כשיהודי נוסע בשבת, הרי זה משום פיקוח נפש. אם כך 

הדבר, הנסיעה מותרת ואף מצוה. אולם מי שאינם יודעים זאת, 

הקודש שאתה  זוממים לפגוע בך, ואגב כך להפריע למלאכת 

עוסק בה. בקשתי אפוא ממך כי מחר, אם תצטרך שוב לנסוע 

בדחיפות כדי להגן על חיי יהודים, אנא הקש על דלתי והודע 

כך  ואסע עמך ברחובות השכונה.  אני אכנס עמך למכונית,  לי. 

ידעו כולם שנסיעתך מותרת בשבת, ולא יפגעו בך ובעבודתך".

לא  יום  ומאותו  הצעיר,  של  לליבו  הרכים  הדברים  נכנסו 

והשלווה חזרו  והשקט  חסד,  נסע עוד בשבת ברחובות שערי 

לשרור בשכונה.
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להמשך קיומו של העלון, למי שמכיר בערכו וחשיבותו,

מתקבלות תרומות לע”נ, או לשמחות וכדו’

הגורם הנכון לתוכחה / סוד הצלחת התוכחה!!!

לפרשת ויצא

ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ַיֲעֹקב ַאַחי ֵמַאִין ַאֶּתם )כט, ד(

רובצים,  אותם  שראה  לפי   - גדול  היום  עוד  הן  רש"י:  כותב 

כסבור שרוצים לאסוף המקנה הביתה ולא ירעו עוד, אמר להם, 

הן עוד היום גדול, כלומר אם שכירי יום אתם, לא 

אף  שלכם,  הבהמות  ואם  היום,  פעולת  שלמתם 

על פי כן לא עת האסף המקנה וגו' )בראשית רבה ע, יא(.

הרי  מוכיחם,  יעקב  למה  התקשה  הספורנו 

עוד  הן  כותב:  ולכן  לכן,  מקודם  מכירם  אינו 

כן  גם  העוול  את  ימאס  הצדיק   - גדול  היום 

עול איש  צדיקים  תועבת  כאמרו  האחרים,   אל 

)משלי כט כו(.

לא עניין אותו באמת אם הם אחיו או מאין הם. 

לפני  מלאכתם  שסיימו  על  להוכיחם  רצה  הוא 

הזמן, כמבואר בפסוק ז': ַוֹּיאֶמר ֵהן עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול ֹלא ֵעת ֵהָאֵסף 

ַהִּמְקֶנה ַהְׁשקּו ַהֹּצאן ּוְלכּו ְרעּו. כאב לו שיש עוול בעולם. זה לא 

משנה אם הוא מכיר אותם או אם הם חייבים לו משהו. הוא לא 

יכול לשתוק כשרואה עוול. 

שני  כי  שרגא(  דעת  )בספרו  זצ"ל  גרוסברד  שרגא  רבי  הגאון  כותב 

מניעים היו ליעקב בשיחה זו: א. הצדיק מואס בכל עוול גם אם 

איש  צדיקים  "תועבת  כו(  כט  )משלי  כנאמר  זרים  אנשים  אצל  הוא 

הנגרם  עוול  רק  השונא  אדם  כשאר  ולא  עול". 

לו באופן אישי... אבל עוול שעושים אחרים וכל 

לו  מפריע  אינו  לאחרים,  הוא  שעושה  עוול  שכן 

כל עיקר. ב. רצון הצדיק להיות גומל חסד תמיד 

ה"אני"  שרק  כאותם  לא  מקום.  ובכל  זמן  בכל   –

במרכז  עומד  שלהם  האישי  והאינטרס  הפרטי 

בצלם  הנברא  לכל  דואגים  הצדיקים  חייהם. 

לעוזרו ולסעדו. עד כאן דבריו.

בקיום  עקרוניים  דברים  שני  למדנו  ולענייננו 

מצות התוכחה כראוי: א. לבדוק את עצמי היטב 

מוכיח.  כשאני  שלי  המניע  מה   - ולפנים  לפניי 

ב. לפתוח  נטו לשם תיקון העוול.  צריך לבוא עם מניע טהור, 

בביטוי המראה שאתה אוהב את זולתך, "אחי מאין אתם", וכך 

תתקבל  היא  אוהב,  מלב  יוצאת  היא  כאשר  תתקבל.  התוכחה 

לע"נ הרה"ח רבי יהושע יהודה בהרה"ח רבי אברהם חיים זצ"ל נלב"ע ט"ו אייר התשנ"גבלב אוהב, ותפעל את פעולתה. )אמת ליעקב להגר"י קמינצקי(

אשמח לשמוע רעיונות והצעות ייעול – הכל יתקבל בברכה.

ישראל חיים בלומנטל. 
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לעילוי נשמת רבי אריה יהודה ב"ר אהרן הראל זצ"ל ממייסדי ישיבת קול יעקב ונאמן לה עד יומו האחרון.
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בניו  התחתית  ברכבת  נסע  צורה  בעל  יהודי 
עטור  תלתלים  פרוע  צעיר  לידו  התיישב  יורק. 
עגילים: "כבודו רבאי, מבקש אני ברכה! בשבוע 
הבא אני מתחתן". "נו, שיהיה בשעה טובה. עם 
אדם  חביב  גויה.  נערה  עם  השם.  ירחם  מי?". 
משמעות  אין  הלאום  להבדלי  בצלם,  שנברא 

בעיניו. והדת, ובכן, שניהם אינם דבקים בה.

ישים  שה'  בליבו  התפלל  בעיניים.  חושך 
הדברים  את  בפיו 
ונענה.  הנכונים, 
נא,  "שמע  אמר: 
רב  אני  אמנם 
ברכה.  וברכתי 
דברים  במה  אבל 
בשידוך  אמורים? 
בו  מרובים  רגיל. 
ההצלחה,  סיכויי 
בברכתי.  בו  די 
תבין,  הן  אבל, 
משני  כשבאים 
שונים.  כה  רקעים 
שתי  לאומים,  שני 
שזה  כדי  דתות. 
נחוצה  יצליח, 
יותר  הרבה  ברכה 
מצדיק  חזקה, 
בוא  ומיוחד.  גדול 

ואקחך אליו"...

הבין,  החתן 
אולי  והסכים. 
הצדיק  גם  יסכים 
לסדר לו קידושין...

הביאו לפני רבו. 

הרבי קיבל פניו בכזו אהבה. עוד בן יחיד של 
אבוד…  בן  לא  אבל  אובד,  בן  יתברך.  הבורא 

בת  הכלה  על  המתעתדת,  החתונה  על  שמע 
"מוטב  שתתגייר.  לשכנעו  אפשר  אולי  הנכר. 
בשר  ולא  שחוטות  תמותות  בשר  שיאכלו 
הוא.  וכהן  כא:(. חקרו למשפחתו,  )קידושין  נבלות" 

גיורת אסורה לכהן...

וקם מלוא קומתו. הצביע על  התרגש הרבי, 
הארונות גדושי הספרים, שהשתרעו מקיר לקיר, 
עד לתקרה. מאות מאות ספרים. כרכים גבוהים 
רחבים  ונמוכים, 
ישנים  ודקים, 
בכל  וחדשים, 
התורה.  מקצועות 
נגלה ונסתר, הלכה 
דרוש  ופלפול, 
אמר  וחסידות. 
בהתרגשות: "רואה 
הספרים  את  אתה 
טיפה  זו  הללו, 
האוצרות  בים 
שלנו,  הרוחניים 
בכולם".  בקי  אני 
הצדיק  ואז 

התרגש, והוסיף:

אנו  יום  יום 
שתבוא  מתפללים 
הגאולה, ויבנה בית 
המקדש, וכשיבנה, 
בו,  תעבוד  אתה 
אתה  כי  אני.  ולא 
לא,  ואני  כהן, 
אתה  זו  ומעלה 

מוכן להפסיד?! 

הלב.  אל  נכנסו  הלב  מן  היוצאים  הדברים 
הבחור הבטיח לנתק את הקשר.

דברים ששלח לי הרב זליג פליסקין שליט”א
באמת  האם  רבים,  הורים  שאלוני  הזמן  במשך 

שהנוער  ישראל  גדולי  בשם  השמועה  מבוססת 

המתמודד הם אנוסים?

ובכן, אמת הדבר.

המשגיח רבי דב יפה זצ"ל כתב:

על אותם הנחשלים שבקרב הבחורים אמר לי מרן 

כעל  עליהם  להסתכל  שיש  זצוק"ל,  איש  החזון 

אנוסים או קרוב לזה, וחס ושלום לא כפושעים!
)מכתב לועידת חינוך, עש"ק וארא תשע"ה(

וכן מובא בשיחותיו של מרן

רבי גרשון אדלשטיין שליט"א:

בידידות,  עמו  לנהוג  היא  העצה  שנתקלקל,  ילד 

כי  ואז יש סיכויים שיחזור בתשובה,  ולקרב אותו, 

הוא בעצמו יודע שאינו מתנהג כשורה, ומבין שאין 

אנוס מפני  אלא שהוא  הוריו,  נגד  ראוי לעשות  זה 

שהיצר הרע שולט עליו, 

נותן  זה  ידידות,  ובדרך  בכבוד  איתו  נוהגים   ואם 

לו כוחות, ואז יש תקווה שיחזור למוטב, אבל אם 

מרחיקים אותו, הרי זה רק גורם שיהיה יותר גרוע.
)דרכי החיזוק גליון 400(

פוניבז'  בישיב"ק  המשגיח 

מיכל  ר'  מהגאון  ביקש 

זצ"ל  לפקוביץ'  יהודה 

בנושא  מוסר  דברי  לומר 

ר'  מסוים לאחד הבחורים. 

מיכל יהודה התנגד והגיב: 

מספיק  לו  נתתי  לא  עדיין 

קירוב כדי שאוכל לתת לו 

מוסר... 
)הלמות עמלים( 

ישיבת  ראש  זצ"ל,  צדקה  יהודה  רבי  של  בביתו  בקרה  אשה 

היא  לשתות.  מים  כוס  לפניה  הגישו  בירושלים.  יוסף  פורת 

יהודה  רבי  זאת  שמע  ובהבלעה.  בחטף  "שהכל"  ברכת  ברכה 

והטיף לה מוסר ותוכחה כפי שהיה רגיל לומר בדרשותיו "כיצד 

הפה,  מן  שמוציאים  מילה  בכל  ולכוון  לחשוב  )שיש  מברכין" 

לשבח ולהודות למי שהכל ממנו, ובלי זה, יחשב, חלילה, כנהנה 

ועונשו חמור.  גוזל את הקב"ה  ונמצא  העולם הזה ללא ברכה 

ועוד – יש לחלק כל ברכה לשלושה חלקים: א. ברוך אתה ה'. 

ג. שהכל נהיה בדברו(, עד שנזדעזעה  ב. אלקינו מלך העולם. 

שלא  שברכתי  הברכות  כל  על  יהא  מה  בפחד:  ושאלה  האשה 

כהוגן כבר חמשים שנה?...

וכאן מגיע עיקרו של סיפורנו: הרגיע אותה רבי יהודה והשיב 

מעלה  כראוי,  לברך  והלאה  מהיום  עצמך  על  תקבלי  אם  לה: 

עליך הכתוב כאילו ברכת כהלכה גם בעבר ותקבלי שכר טוב.

נכנסו הדברים בלב האשה וקבלה עליה.

אבילות  אותה  פקדה  לימים  הסיפור:   סוף  את  נשמיט  ולא 

שהיא  כולם  הבחינו  משפחתה.  בני  עם  ביחד  שבעה  וישבה 

מברכת כל ברכה במתינות ובקול רם. שאלו אותה: מתי הפכת 

ששמעה  מה  כל  האשה  סיפרה  צדקנית?  כך  כל  אשה  להיות 

מרבי יהודה צדקה, עד כמה חמור עונשו של המזלזל בברכות 

מאותו  שהחלו  קרוביה  כל  על  גם  הדברים  השפיעו  וחוטפן. 

היום להזהר באמירת הברכות כראוי. )וזאת ליהודה(

עלון מס' 19

לעילוי נשמת הבחור אריה הי"ד,  בן ידידי היקר רבי משה שצ'ופק הי"ו.

נהרג בדרכו לישיבה בפיגוע בכניסה לירושלים. נלב"ע כ"ט מרחשוון תשפ"ג.
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להמשך קיומו של העלון, למי שמכיר בערכו וחשיבותו,
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כל אדם שאתם פוגשים
נלחם במאבק

שאתם לא יודעים עליו.

תהיו נחמדים תמיד!


