
 רבי יעקב אדלשטיין שליט"א    משיחותיו של מו"ר הגאון הגדול                           

 
 , לפרשת עקב תשע"ומנ"אבס"ד ט' 

  ""ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבהָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה""

י ָהָאֶרץ ְשָתּה ֹלא  כִּ ֲאֶשר ַאָתה ָבא ָשָמה ְלרִּ
וא ְכֶאֶרץ  ם הִּ ְצַריִּ יָת ְבַרְגְלָך  וכו'מִּ ְשקִּ ְוהִּ

ים ְוָהָאֶרץ ֲאֶשר אַ  ְכַגן ַהָיָרק: ֶתם ֹעְברִּ
ְשָתּה  ְשֶתה  וכו'ָשָמה ְלרִּ ם תִּ ְמַטר ַהָשַמיִּ לִּ

ם  יא(-)דברים יא י ָמיִּ

כן שיטת פרשיות הללו,  ופי' רשב"ם:
צריכים אתם לשמור מצוות ה', כי הארץ 
הזאת טובה מכל הארצות לשומרי 
מצוותיו, ורעה מכל הארצות ללא 
שומרם, כי וכו' איננה כארץ מצרים 
שאין צריכים למטר, ובין טובים בין 
חטאים, בטורח השקאת שדותיהם יש 
להם לחם, אבל א"י, אם אתם שומרים 
המצוות עיני ה' אלקיך בה וכו' והיה אם 
שמוע תשמעו ונתתי מטר, ואם לאו 

 ל."עכאת השמים ולא יהיה מטר, ועצר 

מדוע נקראת  א"כ ולכאו' יש לתמוה,
א"י ארץ טובה )כמו בברכת המזון ועוד( 
הרי מצרים טובה תמיד, וא"י לא כך. 
והנראה ביאור הדברים, שלענין צרכי 
עוה"ז כגון ואספת דגנך וכו' באמת 
מצרים טובה יותר, אבל לגבי הטוב 

"ש דוד האמתי שהוא קירבת אלקים, כמ
המלך 'ואני קרבת א' לי טוב', הרי א"י 
טובה מכל הארצות, שתמיד העינים 
נשואות לשמים לבקש שתהי' פרנסה, 
משא"כ במצרים שאין שם הדבר הגורם 

 לקרבת אלקים.

מהרה"צ ר' יהודה בן שלום  וכך שמעתי
שליט"א בשם דרשות הר"ן שזוהי קללת 
הנחש ועפר תאכל וכו', שאינו כמו שאר 

הכפירים שואגים לטרף ככתוב  בע"ח
 ל אכלם.-ולבקש מא

שיש כאן גורמי  אשרינו בארץ ישראל
 קרבת אלקים.

 בעזהשי"ת 

 
 

  עקבפ'  ,צ'הגליון 
 ה'תשע"ו אב  כ"ג

 השרון -רמת 

 

 

 נחמה

  ֹעלֹעל

ַמְלכּות ַמְלכּות 
ַמִים ָׁ ַמִיםש  ָׁ   ש 
ה ִחּלָׁ הּתְ ִחּלָׁ   ּתְ

 

עקב פ' בשב"ק שנאמרה שיחה 
תשע"ה

 

היא הפרשה השניה בשתי  עקבפרשת 
שבה מופיעה קריאת  ואתחנןהפרשות עם פ' 

שמע. בפרשת ואתחנן הפרשה הראשונה של 
ק"ש ובפ' עקב הפרשה השניה של ק"ש. 

ופיעות שתי הפרשות הראשונות במזוזה מ
 של ק"ש.

ַבְרָת כתוב " ואתחנןבפרשת  ַנְנָתם ְלָבֶניָך ְודִּ ְושִּ
ְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ּוְבָשְכְבָך  ָבם ְבשִּ

 .'ושננתם לבניך' יחידוזה בלשון  א"ּוְבקּוֶמָך
וק זהה רק בלשון , כתוב פסעקבפרשת וב

ַמְדֶתם ֹאָתם ֶאת ְבֵניֶכם ְלַדֵבר ָבם: 'רבים  .ב'ְולִּ

וקשרתם לאות 'כתוב  וכן בפרשה ראשונה
בלשון  - 'על ידך והיו לטטפות בין עיניך

אותם  'וקשרתם, ובפרשה שניה כתוב יחיד
, 'כםילאות על ידכם והיו לטטפות בין עינ

. כך שפרשה שניה חוזרת שוב בלשון רבים
אומרת  .ומדוע חוזרת שוב הפרשהעל עצמה, 

למה קדמה שמע "המשנה במס' ברכות, 
ל'והיה אם שמוע', כדי שיקבל עליו עול 
מלכות שמים תחילה ואח"כ יקבל עליו עול 

תורה . פרשה ראשונה היא קבלת עול "מצוות
פרשה ולעומת זאת . יחידנאמרה בלשון ו

 . 'עול מצוות'בלשון רבים וזהו נאמרה שניה 

שבפרשה  ,חילוק נוסףאבל יש כאן 
הראשונה נאמר 'ושננתם לבניך' אך בפרשה 

אמר נ' למה לא שניה כתוב 'ולמדתם
? בפרשה השניה אלא רק 'ולמדתם' 'ושננתם'

                                                           
 ו', ז' דברים א
 יא, יג דברים ב

ש'ושננתם' הוא מלשון  גאומרת הגמרא
דהיינו מחודדין בפיך, דברי תורה שיהיו 
כדי את דברי התורה  לשנן כל הזמןהחיוב 

לא כל אחד דבר ש, וזה לדעת כל התורה כולה
, וע"כ בפרשה ראשונה שהיא ומסוגל יכול

שכל אחד , 'ושננתם'יחיד כתוב כך, בלשון 
. אך בפרשה שניה לעצמו וישנן יחדד

 הרבה , כי יש'ולמדתם'שבלשון רבים כתוב 
, בגלל כאלה שקשה להם ללמוד הרבה

 .שצריכים לעסוק לפרנסתם

 

  'פה קדוש''פה קדוש'

 
של אנשי המעלה בדרגת  ובאותו עניין

'ושננתם' ראוי להביא מעשה שהי' בסבא 
באחת הפעמים  חפץ חיים.קדישא בעל ס' 

ל ר' חיים עוזר, ובין צשביקר בוילנא א
)ר"י קלצק(,  הנוכחים ישבו ר' אהרן קוטלר

ץ'(, והי' שם גם ר' אלחנן וסרמן )ר"י ברנובי
התפרסם בכינוי  אח"כהג"ר אי"ש קרליץ )

 (.חזון איש

מה זה שלומדים מסכת  ואמר, הח"חפתח 
הוא  –ולא גומרים. הגיב ר' אלחנן ואמר 

"א וסרמן הגרן אלי )לשם הידיעה, ימתכו
מסכת  כבר הי' בקי בכל הש"ס, רק התחיל

המשיך  הח"חאחרת בטרם גמר הקודמת(. 
ואמר, והאם מסכת נזיר אינה נחשבת מסכת? 

אלי, שזו  מתכויןהוא  –"א קוטלר אמר הגר
 המסכת היחידה שעדיין לא למדתי.

ועד מתי יסתיר את  ואמר, הח"חהמשיך 
עצמו אדם שיש בכחו לעזור לכלל ישראל, 

מתכוין אז אמר הגר"ח עוזר לר' אי"ש, הוא 
 !אליך

זירז ר"ח עוזר,  ואכן, אחרי הפגישה הזאת
את הג"ר אי"ש לעלות לארץ ישראל, אשר 
במשך למעלה מעשרים שנה עשה ממש 
מהפכה, בארץ ישראל ובכל העולם, בקיום 

 ההלכות של כל התורה כולה.

 

  סי שנגחאיסי שנגחאיננ

 
בים לחודש אלול, שהוא רמתק אנחנו כעת

כל בזמן הזה נוראים, ההכנה לימים חודש ה

                                                           
 ח' ר"ן נדריםל' והובא ב קידושין ג
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בלימוד להוסיף עוד זמן ואחד צריך להתחזק  
 עוד מעשים טובים. להרבות ו התורה

בת גלתה ישי השנייהבזמן מלחמת העולם 
 המיר לשנגחאי שבסין. שם היה חם מאוד והי

 נס שבכמה שנים שהיו שם לא מת אף אחד
אבל היה  .מהבחורים והרבנים של הישיבה

מפאת  קשה ללמוד כל הזמן בבית המדרש
הבחורים  , אז התפזרוהחום הגדול והלחות

, או פשוט כל אחד ללמוד במקום אחר והלכו
 .לנוח מרוב החום

כל הזמן למד בבית אעפ"כ ש היה בחור
לכבוד שבת פרו שהוא הכין המדרש, סי

שלושים ושש מגבות. קראו לו ר' ראובן פין, 
אחרת על הפנים כדי בכל פעם היה שם מגבת 

 לנגב את הזיעה.

קרא המשגיח ר'  ,ח אלולוכשהגיע ר"
לכולם שיבואו לבית זצ"ל יחזקאל לוינשטיין 

אח"כ )המדרש. המשגיח היה איתם שם בסין 
. (בארץ היה משגיח בישיבת פוניבז'

ת לשיחגיעו כל הבחורים לבית המדרש וכשה
 מוסר, קוראים לזה שמוע'ס. אמר את הפסוק

 צעקאז ו דקול אומר קרא, ואמר מה אקרא
 ,מהבמה מיד !! וירד"אלול ": מלה אחת

כך נגמרה השיחה וזה הספיק בשביל  !זהו
ראש . אצל כל הבחורים לגרום לחיזוק גדול
לשנה טובה תכתבו  - חודש אלול היום

 .ותחתמו

ּובֹו ּובֹו ''
ק קִתְדּבָּ     ''ִתְדּבָּ

  [[לבין הזמנים  ]]

 

נאמרה לחניכי פוניבז', שיחה ש
 דתשע" ניסן ,ירושלים

 

בחורי הישיבות שכל  אשריכם ישראל,
השנה לומדים בישיבה. יש זמן בשנה שאין 
בו את הסדרים של הישיבה והמסגרת 
הישיבתית. ודוקא מכאן נראה את ההבדל בין 
אלה שעוסקים כל אחד בעבודתו לצורך 

ז לבין בני התורה. "לצורך עוה -פרנסתו 
כשיש לו, לאדם העובד לפרנסתו ועוסק 

י, האם הוא בעניני העוה"ז זמן, חופש שנת
חושב לשרת במשהו את בעל הבית שלו? 

                                                           
 מ',  ישעיה ד

הוא עובד בשביל מישהו ומקבל ממנו 
פרנסה, האם את הזמן שהוא פטור מעבודה 

חלקו לבעה"ב? ודאי שמה  הוא מקדיש
שהוא עושה זה להנאת הגוף שלו, טיולים 
בארץ, בחו"ל, משחקים, אבל הוא לא חושב 
על שום דבר לעשות למען הבעה"ב. שבכל 

בלת משכורת, אתה נהנה ופן כל השנה קיא
 מהאדם הזה.

 

  רגש נכון של הכרת הטוברגש נכון של הכרת הטוב

 
צריך להיות אחר, כשאדם  אבל הרגש הנכון

פועל ועובד בשביל מישהו צריכה להיות לו 
הכרת הטוב, צריך לחשוב שיהיה טוב 

קיימת ההרגשה  י"עמ לבעה"ב שלו. אצל 
הזו של לעשות לא רק לעצמו. שמעתי מהרב 

הקב"ה  - ה'געלתיםדסלר ש'לא מאסתים ולא 
יש נקודה פנימית  י"עמכי ב י"עמלא מואס ב

של קדושה שיש רק בו. הרגש של דאגה 
לשני שנקרא חסד. זו מידה טובה מאוד 

 . י"עמשקיימת בטבע ב

לפני שנים רבות  סיפר לי קרוב משפחה
כשהגענו לארץ ישראל, ואז האנגלים ראו 

ת לנכון להוסיף עוד מסילת רכבת. הייתה רכב
לים והיו פסי רכבת שנוסעת מיפו לירוש

ואז הממשלה  ויפו א"שנכנסו לתוך ת
מסילת  קו האנגלית מצאה לנכון להוסיף עוד

 ברזל.

שהרכבת נוסעת עליה, צריך  מסילת הברזל
שאת הפסים יניחו על קרקע מוצקה ועל אבני 
חצץ ומודדים את זה שיהיה ישר מאוד. 

 ןחצץ כדי לפרוס אות -מביאים אבנים קטנות 
ל הקרקע, ועל זה שמים את הפסים. עבדו ע

והביאו  יהודים וערבים שם מאות פועלים
משאית מלאה באבנים קטנות )היום יש 

 חצץ מנופים אבל אז היו ממלאים סל אבני
עם מעדר ושופכים את זה על השטח 

מונחת עליו(. והפועלים היו תהיה  שהמסילה 
עובדים שעות רבות, ובהפסקת הצהרים 

לאכול. בשעה שתים עשרה וחצי  כדי עוצרים
מעין צפירה שאז הפועלים מפסיקים  השמיעו

 את העבודה יושבים לאכול ואז חוזרים. 

 

  בין ישראל לעמיםבין ישראל לעמים

 
שהיה גר  לי קרוב משפחתיאת זה סיפר 

כדי להתבונן ולראות את ההבדל שבין שם 
 , אם היהישראל לעמים. כשנשמעה הצפירה

בדיוק מתי שהפועל מילא את הסל עם 

                                                           
 כו, מד ויקרא ה

ללכת למקום שצריך לשפוך שם  כדיהאבנים 
שהיהודי מה עושה עם  את האבנים, אז ראו

הסל שבידיים? הולך כמה צעדים ושופך 
. הערבי מתי להישפךאותו לאן שצריך היה 

, שופך את הסל עם הצפירהשהוא שומע את 
האבנים בחזרה לערמה, למקום שהמשאית 
הורידה אותם, כי הוא לא חייב לעבוד בשביל 
בעה"ב, חבל לו ללכת עשרה צעדים לשפוך 

ותו לשם, בזה רואים לכאן אז הוא מחזיר א
 את ההבדל בין ישראל לעמים.

כל השנה, ואלה  הקב"ה נותן לנו פרנסה
 שעוסקים בתורה בעצם עוסקים ברצון השם

לעסוק בתורה. בבין הזמנים אין סדרים  -
קבועים של הישיבה אבל מה כן עושים בבין 
הזמנים? גם כן עוסקים בתורה. עושים נחת 

 בפרשתהקב"ה.  -רוח לבעה"ב שלנו 
י "קדושים ידועים הפירושים של רש

ן. הרמב"ן אומר שזו מצוות עשה "והרמב
מיוחדת קדושים תהיו, מה זה להיות קדוש, 

אומר, הקדושה תחילתה  והמסילת ישרים
פסוק מפורש, מתנה. זה בעצם  העבודה וסופ

ים" יֶתם ְקֹדשִּ ְהיִּ ְשֶתם וִּ ְתַקדִּ , והתקדישתם ז"ְוהִּ
קדושים לכאו' זה עוד ציווי,  והייתם ,זה ציווי

'והתקדישתם'  –אומרים חז"ל שהפשט הוא 
אם אתם מקדשים את עצמכם אז הקב"ה 

חלות  משרה עליכם מציאות נוספת, מעין
 יותר. קדוש שנהיה  ,קדושה, על הגוף שלכם

מסר  זצ"ל גרוסברד ר' אבאוהנה המשגיח 
שיחה בישיבה בפתח תקוה על פרשת 

״קדש עצמך  - קדושים בדברי הרמב״ן
במותר לך", שיש דברים הנראים בעיני בני 
אדם כהיתר, כגון שיש חיוב ללמוד תורה אך 

בבין הזמנים אין צורך ללמוד.  -אומר לעצמו 
זה דבר שנעשה כהיתר. ובדברים הנראים 

בזה  - בעיני הבריות כהיתר ואדם עובד על זה
 זוכה לברכה "והתקדישתם והייתם קדושים".

זוכים להינצל  והנה בזכות הדביקות בתורה
מכל הסכנות. שאנו בארץ ישראל נמצאים 
בסכנה גדולה. בכל יום יש יריות, רקטות 
וכדו'. ואין זה מדרך הטבע שאין הרוגים 
בזה. והתרגלנו לדרך הטבע של הניסים. אז 
ודאי שהתגברות האדם על דרך הטבע ועל 
 העצלות, ועל הקושי שבדרך הטבע, ומחזק
עצמו בזריזות ובדביקות בלימוד התורה, כמו 
שהאדם מתגבר על הטבע שלו, הקב״ה 
 מכופף ומכוון את הטבע לטובתו ולטובת 

 .י"עמ

להיקשר עם התורה,  וכל זה בונה את היסוד
ועל ידי זה נזכה לקבלת התורה מתוך שמחה, 

 אמן ואמן.
                                                           

 פכ"ו מסילת ישרים ו
 יא, מד ויקרא ז


