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 "וקדשתו" )כא, ח(

 .שאם לא ירצה לגרש את היצר הרע תכפהו על כך ,על כרחו
וסר עבד" )משלי כט, יט( מי שהוא כבר יואמת, "בדברים לא י

עבד ליצרו לא תועיל לו, לא אמירה בלשון רכה, ולא הגדה בלשון 
ה לדרך יוים מוסרות להטותו לתחיוסורים המהיכי אם יקשה, 

חיים, אך לפעמים יחדרו הדברים כארס של עכנאי ללבו 
 וסר.יוהמגושם ואף בדברים י

א ביהודי מומר המפטם כריסו במאכלות "פעם פגש הגר
ענה לו אני המרתי  ?א אינך חושש מעונש"אסורות, שאלו הגר

לו הגר"א טעות בידך,  את דתי ואיני חייב כלום לאף אחד, ענה
שמא חושב אתה כי אחר שקיימת "על כרחך אתה נוצר, ועל 
כרחך אתה נולד, על כרחך אתה חי ועל כרחך אתה מת", יוותרו 
לך על "ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון", לא! אתה עתיד 
ליתן דין וחשבון, אתה תיתן את הדין לא רק על שאכלת מאכלות 

ת הדין גם על כך שאכלת בלי נטילת ידיים, אסורות, אתה תיתן א
רכת ברכה ראשונה ואחרונה, ואף על שלא נטלת יעל כך שלא ב

מים אחרונים ולא טבלת פתך במלח, ולא זו בלבד, כי כל 
הרשימה שמניתי בפניך אינה אלא בגדר דין, אבל עוד תחויב 
בחשבון על שבזמנים שחטאת לא למדת תורה ובזבזת את הזמן, 

  , את האוצר היקר ביותר על דברי הבל.את החיים
 

 "ומן המקדש לא יצא...." )כא, יב(
אם מתו אביו ואמו אינו צריך לצאת מן המקדש... שהתיר לו "

 .)רש"י( "הכתוב
מעשה בבן תורה שנשלח על ידי הוריו האמידים ללמוד בישיבה 
ועשה חיל בלימודיו, רבותיו שראו בו כי לגדולות נועד והוא עתיד 

 .ת אחד מגדולי הדור, השקיעו בו את כל כוחם ואונםלהיו
באחד הימים הגיע מכתב מהאב בו הוא כותב שהוא חולה ואינו 

שבר ייכול להמשיך לנהל את העסק, הוא חושש שמטה לחמו י
 ולכן מבקש הוא מבנו לבא לנהל את העסק.

ין שקיבל את המכתב העלים 'לאזוראש הישיבה רבי חיים מו
 הבחור.אותו מידיעתו של 

עבר פרק זמן והנה מגיע מכתב נוסף רווי בדמע בו כותבת האם 
ליון עיניים לראות את בנו בטרם יכי האב גוסס והוא מצפה בכ

 יעלה לעולם האמת, גם מכתב זה העלים ראש הישיבה.
לאחר תקופה לא ארוכה הגיע מכתב שהאם אינה מסוגלת 

כל א לעזור לכלולפרנס את משפחתה והיא מבקשת שבנה יב
אותה ואת אחיו היתומים, גם מכתב זה מצא את מקומו במגירתו 
של ראש הישיבה בשכנות הקודמים, ואז הגיע מכתב שהעיירה 

 גם מכתב זה העלים ראש הישיבה. .כולה נשרפה
לאחר כשנה קרא ראש הישיבה לתלמידו שעשה חיל בלימודיו 

רע, הראה לו את המכתב ימבלי שידע דבר וחצי דבר ממה שא
והו לקרוע בבגדו ולשבת על הארץ שעה אחת כדין שמועה ווצי

 רחוקה.
אחר כך הראה לו את חבילת המכתבים, ואמר, ראה כמה חשוב 
לימודך וכמה קשור עם ישראל בעתידך, השטן המית את אביך, 
רושש את משפחתך ושרף עיירה שלמה כדי שתעזוב את 

 לימודך. היה זה הגאון רבי יוסף פיימר מסלוצק.

מקדש התורה "לא יצא",  -בו ראש הישיבה "ומן המקדש" קיים 
אפילו מתו אביו ואמו אינו חייב  -"לאביו ולאמו לא יטמא" 

ואפילו אינו רשאי לצאת מהמקדש אלא ימשיך לעבוד את 
עבודתו, ולא יחלל את מקדש אלוקיו, אין בזה חילול למרות 
 שהתורה נתנה כדי לקיימה, חשיבות לימוד התורה של התלמיד
החכם המשמש ככהן, הוא כה חשוב שהוא מצווה שלא לצאת 

 דש.ואלא להמשיך בעבודת הק
שהיווה  ,)בגרסה אחרת מסופר אודות ילד שובב בשם יוסל'ה

עירו, עד שברח והגיע לישיבה, שם קיבל  דוגמה שלילית לילדי
ובסופו  את המכתבים שרבו הורה לו לא להתייחס אליהם וכו'...

 (של דבר כיהן כרב בעירו שנולד בה
 

"ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני 
 ישראל וגו'" )כב, לב(

מעשה ברב גדול שכינוהו הסנדלר, שהוזמן לברית מילה להיות 
הגיעו המון אנשים. מיד  -הסנדק. וכיוון שידעו שהצדיק יגיע 

לצאת לאחר שהגיע הרב למקום, חזר על עקבותיו ופנה 
מהאולם. ניגשו אליו בני המשפחה ושאלוהו לאן הולך, הרי הוא 
אמור להיות הסנדק. אמר להם הצדיק 'החלטתי ללכת כיוון 
שלא ראיתי כאן את אליהו הנביא. ומסתמא שהוא גם לא יבוא, 

 כי המקום כאן מעורב ואין צניעות'.
מעשה נוסף בבחור צעיר שחזר בתשובה, עלה על דרך המלך 

על קלה כבחמורה. ההורים שלו לא הפריעו לו בדרכו והקפיד 
ואפילו עודדו אותו על שמאס בתענוגי העולם הזה והחליט 
לבחור בתענוגי העולם הבא. ביום בהיר נערכה חתונה של אחד 
מבני המשפחה, וההכנות בבית לקראת האירוע היו רבות. אבל 
הבן הצדיק ישב בחדרו, עסק בתורה ולא הראה סימנים שהוא 

 מתכונן ללכת לאירוע.
ניגשה אליו אמו ושאלה אותו למה הוא לא מתכונן לאירוע, הרי 
זה מבני המשפחה. אמר הבן ביראת כבוד 'אמא, האירוע מעורב 
ואני לא יכול לבוא'. כשאביו הגיע לבית סיפרה האשה לבעלה 

אב, שהיה יגש לבן לנסות לשכנע אותו. היאת העניין, וביקשה ש
שבו אנשים שותים לשכרה  ם מאודבעל מועדון מפורס

, ניגש לבן ואמר לו 'מה יש בזה שרוקדים ריקודים ורוקדים
?' אמר הבן ע"פ גדרי הצניעות וההלכה מעורבים וללא הפרדה

לאביו ביראת כבוד 'אבא, לפי התורה זה אסור, ואני החלטתי 
לילך בדרך התורה. אני לא יכול לעשות צחוק מעצמי'. אמר לו 

אתה רוצה להגיד לי שאני עושה עבירה בכך שאני האב 'אם כך, 
מרקיד אנשים כל ערב במועדון? הרי אני משמח את כולם. 
לדעתי אולי זאת בכלל מצווה'. אמר הבן לאביו 'אני לא פוסק, 

 יני פרנסה. אבל תשאל את רב העיר'.יאלה ענ
לו להשאיר את ניגש האב לרב העיר כדי לשאול אותו אם מותר 

או "שמא" יש בזה איסור. אמר לו  ולהפעילו העסק במתכונתו
 הרב 'תאמר לי, האם אתה צם בכיפור או לא?' 

 'ודאי שאני צם, כבוד הרב'. 
'עוד שאלה אחת אשאל אותך, ואל תכעס: האם אתה נזהר לא 

 לאכול חזיר?' 
 'בוודאי שאני נזהר, הרב. אני אוכל רק כשר'. 
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ודים מעורבים, אמר לו הרב 'תקשיב טוב, מה שאתה גורם לריק
גברים ונשים, כל פעם מחדש זה כמו לאכול חזיר ביום 
הכיפורים'. כשמוע האיש את הדברים יוצאים באופן מפורש 
מפי הרב, הלך לסמינר כדי להתחזק ביהדות וחזר בתשובה, 

 וכיום הוא מרצה ב'ערכים', ושמו הרב רוני טל הי"ו.
 

 ונקדשתי בתוך בני ישראל" )כב, לב("
ורטקוב. טשמשה מ-מסלונים נהג לנסוע אל רבי דוד רבי שמואל

משה פנייה מאחת הקהילות: ראש -פעם אחת הגיעה לרבי דוד
הקהל מתנשא על הציבור ומשום כך נגרמת מחלוקת בעיר. 

 ביקש הרבי מרבי שמואל לנסוע לשם ולהסדיר את העניין.
רבי שמואל שוחח עם ראש הקהילה והפציר בו לעזוב את 

שרה שלום בעיר. השיב האיש: "אני מרגיש שאם תפקידו כדי שי
אמות". אמר לו רבי שמואל: "והלא פעמיים  -אוותר על התפקיד 

ומקבל עליך מסירות נפש  'קריאת שמע'בכל יום אתה קורא 
 למען הקב"ה. מסור אפוא את נפשך למען השלום!"

שמע האיש לעצתו, עזב את תפקידו והשלום חזר לעיר. ומובן 
 מזה...שהאיש לא מת 

 

דש השביעי ושה עשר יום לחי"אך בחמ
באספכם את תבואת הארץ תחוגו את חג ה' 
שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום 

 השמיני שבתון" )כג, לט(
לנא שליט"א שבא אליו יהודי בעל תשובה אסיפר האדמו"ר מט

להתייעץ בנושא מסוים, תוך הדברים סיפר היהודי סיפור מופלא 
ה פסולה לקרב יהודי לאביו שבשמים. וכה היה על כוחה של מצוו

המעשה: סבו היה גר באחת ממדינות ארצות הברית, הוא היה 
יהודי רחוק משמירת תורה ומצוות, אבל מצווה אחת הוא קיים 

 במסירות נפש וזו מצוות סוכה, איך הוא קיים את המצווה?
היה לו צריף בחצר ביתו כל שנה כשהיה מגיע חג הסוכות, היה 

 ימים בצריף יומם ולילה. ההודי דנן מסתגר שבעהי
לפני פטירתו מן העולם השאיר צוואה אצל עורך דין ובצוואה 
הוא כתב שמי שישמור את מצוותו לגור בצריף במשך שבוע 

רש את נכסיו, הבנים והנכדים היו בטוחים יימים יומם ולילה הוא י
שהשתבשה דעתו של האב עליו בימים האחרונים, ולא היו 

ימים כל שנה באיזה צריף,  המוכנים להתחייב להסתגר שבע
ה לו פרוטה חוץ מביתו, והבית יתבפרט שידוע להם שלא הי
 הם לא היו מוכנים להתחייב. ל כןעצמו לא היה שווה הרבה, ע

רק נכד אחד אמר לעצמו מה, אף אחד לא רוצה לקיים את רצונו 
 הולהסתגר שבעשל סבא, אני מקבל על עצמי לקיים את רצונו 

ימים בצריף, הוא בא לעורך הדין והצהיר על התחייבותו לקיים 
את רצונו האחרון של הסבא, העורך דין התקשר לבנים ולנכדים 
האחרים אולי יש מהם עוד מישהו שמעוניין לקיים את הצוואה 
של הסבא, וגם לו מגיע חלק בירושה, אבל אף אחד לא נענה 

ם ישנו, לנכד שמוכן להתחייב לאתגר, כולם מחלו על חלקם א
 לקיים את רצונו של הסבא.

הנכד קיבל את הצוואה והמסמכים הנלווים אליה המורים על 
רכושו של הסבא, והתברר לנכד שהסבא השאיר הון עתק, בתים 
ונכסים וחשבונות בנקים מלאים דולרים, הנכד התעשר בין 

על כך. לילה, וכדי לא לגרום קנאה במשפחה, לא סיפר לאף אחד 
והחליט לקיים את צוואת סבו במסירות נפש, על אף שלא ידע 

 מה המשמעות של זה.
ימים בצריף, בלי לדעת  ההגיע חג הסוכות והנכד הסתגר שבע

על מה ולמה, רק כי כך הסבא רצה, במשך השבוע הזה הרהר 
רבות על ההסתגרות התמוהה הזו, עד שהגיע למסקנה שהסבא 

החליט  ל כןבזה איזה עניין דתי, עלא היה טיפש ובוודאי יש 
שלאחר השבוע הוא ילך לברר על המשמעות של הישיבה בצריף 

ימים, הוא יצא מהצריף והחל לחפש באזור איזה  הבמשך שבע
רב שיסביר לו את פשר הנושא. הוא חיפש וחיפש, עד שמצא 
רב שגר במרחק רב מאוד, הוא התקשר לרב וקבע עמו פגישה, 

לו את סיפור חייו ועל הצוואה של הסבא,  הוא נסע לרב וסיפר
ועל קבלתו להמשיך את מנהגו של הסבא, ושאלו האם ידוע לו 

 מה המשמעות של מגורים בצריף במשך שבוע?
הרב הבין שהוא מדבר על מצוות סוכה, אמנם לא חייבים להיות 
סגורים בצריף עשרים וארבע שעות במשך שבוע ימים רצוף, 

ווה הזו, הוא החל לתחקר את הבן על אבל בוודאי כוונתו למצ
הסוכה האם היא כשרה, אבל היות והוא היה רחוק מאוד 
מהיהדות הוא לא הבין על מה הרב מדבר, עד שהוא אמר לרב, 
אולי הרב יכול לבקר ולראות במו עיניו במה מדובר? הרב הסכים. 
הרב קם ונסע יחד עמו, במשך כמה שעות עד שהגיעו לביתו של 

החנה את הרכב בחניה והזמין את הרב להתלוות הסבא, הוא 
אליו, הם הלכו בחצר עד שהגיעו לצריף, הנכד אמר, כבוד הרב 
הנה הצריף שגרתי בו שבוע ימים, הרב הסתכל ולא מאמין, זה 
היה צריף פשוט מפלסטיק ומתכת, לא היה זכר לסכך, לא היה 

וסר מ ל כךזכר לסוכה, הרב נעמד המום ולא מאמין יהודי רחוק כ
את נפשו לקיים מצוות סוכה, אבל אין מצווה ואין סוכה, הוא 
הרגיש מאוד רע בשביל היהודי הרחוק שרוצה בכל מאודו לקיים 

 את רצונו של הסבא, אבל זה לא זה.
חודו של יהרב התיישב והחל להסביר לו על קצה המזלג את י

העם היהודי, על מעמד הר סיני, ועל קבלת התורה, ועל כך שעל 
לנו לקיים את רצון ה' כמו שכתוב בתורה הקדושה, והסוכה הזו כו

 עליו לשפץ אותה. ".בערך"רק  ,היא לא בדיוק מה שה' ציווה
הנכד החל לשאול שאלות למה זה לא טוב, ואיפה זה כתוב, אני 

 רוצה לראות.
אולי תצטרף לשיעורי תורה  ?אז הרב אמר לו אתה יודע מה

ואז תבין הכל. הוא הסכים  ותתחיל ללמוד את התורה הקדושה
בלב שלם, אחרי הכל הוא רצה להבין בשביל מה הוא סובל שבוע 

ה כוונתו של הסבא, ומה יתימים לגור באיזה צריף, ומה הי
המשמעות של כל הנושא. הוא החל לבוא לשיעורי תורה והחל 
להתקרב אט אט, עד שבמשך הזמן הוא חזר בתשובה שלמה 

לתפארת הכל בזכות קיום מצווה נישא והקים משפחה יהודית 
 פסולה לכל הדעות אבל במסירות נפש...

ללמדך כמה גדול כוחה של מצווה... אפילו פסולה למהדרין... 
 לחולל מהפך בלבו של יהודי להתקרב לאבא שבשמים...
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