
 רבי יעקב אדלשטיין שליט"א    יחותיו של מו"ר הגאון הגדול                     מש     

 
 בס"ד ג' אלול, לפרשת שופטים תשע"ו

 בל תשחית

)פרק כ' י"ט( כי תצור  בספר דברים
אל עיר וכו' לא תשחית את עצה', 
ואמרו בגמרא ובספרי הפוסקים, שזו 

רה לא רק בעץ מאכל, אלא כל האז
דבר הראוי לשימוש אסור לאבד, 

מנחת חינוך שהכל איסור וכתוב בס' 
 דאורייתא.

 החזו"אשלצורך העניין,  ומעשה,
וב כמה שורות שהוא תאמר לי לכ

יקריא לי מלה במלה, ואמר לי לקחת 
, מעל שולחנו בלוק של נייר מכתבים

שנתלשים מלמעלה, ולהתחיל 
ואז ראה שאני מקרב את  .לכתוב

הקולמוס אל השורה העליונה של 
הדף. מיד עצר בעדי ואמר לא כך יש 
לעשות, אלא לכתוב את הדברים 

תונות של הדף, בחמש השורות התח
ואז ישאר ראוי לשימוש כל הנייר 
שנשאר מחובר מלמעלה בבלוק, 
לאחר שיגזור ממנו את חמשת 

 השורות האחרונות, ולא ילך לאיבוד.

איך צריך להיות רגיש  למדנו מכאן,
תשחית, ולפתח בלב את בעניני בל 

ולדוגמא אדם יושב  .עדינות הנפש
לחן ולפניו בקבוקי שתיה ועל יד הש

ת כוסות חד פעמיים, שלא וערימ
ילגום כל פעם מכוס אחרת, בזמן 
שיכול לשתות מאותו כוס, שהרי כל 
המשומשים מושלכים לפסולת, 

 כנהוג, שלא צריך לטרוח לשטפם.

שחסידים  וכתוב בספר החינוך,
ואנשי מעשה אינם משליכים לאבדון 

 אפילו גרגיר חרדל.

מסייעין לו, להתנהג  והבא ליטהר
 בתבונה.

 

 בעזהשי"ת 

 
 

  שופטיםפ'  ,צ'זגליון 
 ו ה'תשע"אלול  ז'

 השרון -רמת 

 

 

 אלול

י  ְקחִּ י ת ִּ ְקחִּ ת ִּ
  מו ָסרמו ָסר

  [[ רוחנישום קיום אלא לדבר  ןאי  ]]

 

בכולל אברכים שנאמרה שיחה 
 ,מתוך כת"יאלול תשס"א ברמה"ש, 
 מו"ר שליט"א חדשות של עם הוספות

 

קרוב ליום אשר בו העולם נדון.  אנו עומדים
לפניו כבני מרון,  בר"ה, כל באי עולם עוברין

לא רק עם ישראל. אם  -כל העולם כולו 
את אימת הדין, עם  האדם היה מרגיש בחוש

נשמה נקיה, הוא היה מתנהג אחרת. הגרי"ז 
בלילה הראשון של ר"ה, לא היה נרדם 
ושאלו אותו למה לא ישן, וענה, שכיון שיש 

הוא לא נרדם וזה מפחד  ,מחר משפט
הוא לידו  כאילו ,המשפט, שהיה חי אותו

 ממש.

היה משפט של "על המדינות  בשנה שעברה,
בו יאמר" וזה התבצע בשבוע שעבר. זה לא 
"חדשות" זה דבר ישן, שכבר בר"ה נגזר 

באמריקה ]בניני התאומים[ הזה  ןשהבני
 הקב"ה רוצה משהו. –יתמוטט 

שכשיעקב אבינו ראה את  הרב דסלר, תבכ
הסולם עם המלאכים עולים ויורדים, יש 

ש שאומר שהמלאכים אלו שרי האומות מדר
 70שאליהם הוגלו עם ישראל; שר בבל עלה 

כל שר ושר,  ירד כךעלה ושלבים ואחר כך 
ואת שרו של אדום ראה יעקב שהוא עולה 
ללא סוף ולא ראה שהוא יורד, ואומר 

שזוהי גלות רומי, שאין לה סוף.  ,המדרש
אדום, אומר הרב דסלר  -אמריקה זה רומי 

ום, ישבור הקב"ה בעצמו. שאת גלות אד
שלכל מלכות יש את  ,והסיבה לכך היא

ולזה עניינה של החלשת הרוחניות בעוה"ז 
 ואת אמריקה ואת היצה"ר שלה,יש גבול. 

 רק ה' יוכל לשבור. -שיונק מעשו הוא אדום 

)דרוש ה'( על הפסוק "שובה  בדרשות הר"ן
ובהמשך כתוב: "כי  "ישראל עד ה' אלוקיך

צדיקים ילכו בם ופושעים  ,ישרים דרכי ה'

איך אפשר להבין  ,ביכשלו בם". וצ"
חלק יכשלו וחלק ילכו?  -שבאותם דרכים 

אלא לכאורה ה' מביא לעולם מאורע ומי 
מתחזק ומי  -שהולך בהשקפה של צדיקים 

נחלש. על כל דבר נוראי  –שהוא רשע 
וכן  אין לחשוב שזה לא קשור אלינו ,שקורה

הכרתי ": (פרק ג'כתוב בספר הנביא צפניה )
ותם וכו' ים, נשמו פנותם החרבתי חוצגוי

כלומר,  ."י מוסרחאמרתי אך תיראי אותי תק
זה  ,אם קורה לגויים איזה דבר של כריתה

אותי אי ריכדי ש"ת ,הכל בשביל כנסת ישראל
 ותקחי מוסר". 

הצדיקים מתעוררים  כשקורה אסון נורא,
ומתחזקים בעבודת ה' ועי"ז מונעים 
 .מאירועים נוראים אחרים מלקרות שוב

- !"שובה ישראל" :הקב"ה מדבר אלינו
ומי שלא מתעורר, הלא הוא  –בשפה הזו 

בעצמו מביא את הרעה על עצמו. ה"ז דומה 
בב' "ד ת בישל חייבי מיתלמי שעובר עבירה 

יחזור מלעבור עליה שמתרים בו ש ,עדים
הרי הוא התיר  - והוא עובר אף על פי כן

עצמו למיתה! רעידת אדמה, לא היתה 
חשבתם שזה חזק?!  –מפילה את המגדלים 

 ה' מראה שזה לא חזק!  -

ונכון אמת ויציב " :בסוף ק"ש אנו אומרים
 ."וכו' הדבר הזה עלינו לעולם ועד וקיים
ד, וכבר ביאר הח"ח וע ?הדבר הזה""ומהו 

דהיינו דברי התורה והמצוות, "אבל דברים 
אחרים, אפילו הקרקע שאנו עומדים עליה, 

 זהאת , ואנו אמרים "לא בטוח שזה דבר קיים
"ה על בתפילה, לפני שמגיעים לשבח הקב

  .הגאולה

אדמה והרוגים, רעידת  וכשהיתה במרוקו
"ח קול קורא בכתב ושלח פרסם אז הח

ו, כי נאלי ריטא שזה מדבלוות רוסיא לקהיל
כדור  –תו גוש גדול ומדים על אואנחנו ע םג

הארץ. וללמדנו, כי אין שום דבר קיים אלא 
, הכל בשביל הר"ן ש"מוזהו  דבר רוחני.

 ישראל שיתעוררו.

איוב )"הן יראת ה' היא חכמה"  על הפסוק
אמר הגרש"ז מקעלם: יהא מורא רבך  (כ"ח

 ר"כמורא שמים, וכשהגרש"ז עמד לפני הג
על כל תנודה היה רועד. ר'  ,ישראל סלנטר

סיפר, שהגרש"ז אמר,  גרוסברד זצ"ל אבא
שכשהגרי"ס היה לידו, הכפית שאחז בידו 

זה פחד! אבל תענוג להיות  -רועדת  היתה
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ליד הגרי"ס ולרעוד... וזה יהא מורא רבך  
 כמורא שמים.

אל עצמינו את המציאות,  עלינו לקרב
בין ו בגלוי שרואים שהקב"ה רואה הכל בין

סתר. ומסופר על הח"ח שנסע פעם עם ב
העגלה נעצרת. ש, עגלון והוא שם לב

אמר לח"ח שישים לב, אם מישהו והעגלון 
לוקח  הח"ח הסתכל וראה שהעגלוןרואה. 
קרא  בשדה פרטית ואז (מאכל סוסיםשחת )

". !רואים !הח"ח לעבר העגלון: "רואים
אח"כ השליך את השחת בשדה וחזר. העגלון 

ושאל את הח"ח מי  ,חיפש מי רואה ולא מצא
 רואה? אמר לו הח"ח: ה' רואה! 

, צריך באמריקה שקרה המאורע הנורא הזה
להביא אותנו לאיכות באמונה, לאיכות 

לאיכות בביטול ה'יש' של וברוחניות 
זוהי זכות  ,קת ההשקפהאמריקה, וכשמתחז

 גדולה לקראת יום הדין של ר"ה הקרב ובא.

ן  ֵּ ְסכ  יׁש מִּ ן אִּ ֵּ ְסכ  יׁש מִּ אִּ

    ָחָכםָחָכם
  [[ למלט את העיר בחכמה  ]]

 

בכולל אברכים שנאמרה שיחה 
, , מתוך כת"י"גתשס מנ"אל'  ברמה"ש

 מו"ר שליט"א חדשות של עם הוספות

 

של כמה שבועות נאספים שוב  לאחר תקופה
ללמוד. כל אחד במקומו ולפי סדרו ומקומו. 
ר' חצק'ל לווינשטיין זצ"ל היה רגיל לומר 

ואחר כך  קשבשבועות לומדים באופן חז
ל 'ישנים' עד ראש חדש אלול. וברור שמכ

שינוי בסדר היום, ישנו קושי לחזור בחזרה 
 אל המסלול הרגיל.

אמו של הפוניבז' רב, נסע ר'  כאשר נפטרה
יחד עם כל הבחורים  ל לווינשטיין זצ"ל'קחצ

 אל הלוויה של אמו של גדול הדור, והרבנים
מטלטולי הדרך הוא הרגיש  והוא סיפר כי

הוא ידע ) שהייתה לו ירידה משהו ברוחניות
ת' ורעק"א בע"פ ואם היה מגלה את 'קצו

עצמו בלימוד, היה מגדולי הדור וראש 
הישיבה, ורק כשראה שיש צורך לחזק את 

ועסק בתפקיד של  האמונה לכן נתגלה כך
ואמר שהוא עושה מאמץ כדי  ("משגיח"

  .לחזור לקדמותו

אנחנו, הננסים  והנה, על את כמה וכמה,
 אנו ל הענק, כמה חייבים'לגבי ר' חצק

קיע מאמצים )בלי להחליש ח"ו את להש
לחזור למה שהיה הבריאות של הגוף(, כדי 

ואמנם, ימי בין הזמנים  החיזוק עד שבועות.
למנוחה ולאגור  ,לתועלת היו דרושיםג"כ, 

י התורה כח, ביחד עם הנהגה נכונה בלימוד
ועזרה להורים, אבל כשמגיע אלול, עלינו 

 להתחיל, כמו שצריך להיות.

את החבר, מהי  מובא ששאל מלך כוזר
 הנהגת החסיד? וענה לו החבר שהוא קם

ונותן פקודות לרגליו ללכת לבית  בבוקר
ליד ימין לתת צדקה, המדרש ונותן פקודה 

 לקרוא ק"ש -ליד שמאל להניח תפילין, לפה
ותפילה ולא לדבר לשון הרע. לעיניים לא 

. אמר תורו וכו'ולא תעל מה שכתוב  להסתכל
אני ביקשתי לשמוע הנהגת חסיד,  המלך:

ענה לו החבר,  ואתה מתאר דמות של מלך.
החסיד הנהגתו היא של מלך, מלך השולט 

"ח אברים שבגוף האדם, שהגוף עם כל רמ
, נדרים אככתוב בגמרא נמשל לעיר ומדינה.

א "מאי דכתיב  ט ּובָּ ּה ְמעָּ ִעיר ְקַטנָּה ַוֲאנִָּשים בָּ
ּה ּובָּ  ַבב ֹאתָּ דֹול ְוסָּ ֶליהָּ ֵאֶליהָּ ֶמֶלְך גָּ נָּה עָּ

כָּם  ,ְמצֹוִדים ְגֹדִלים ּה ִאיש ִמְסֵכן חָּ א בָּ צָּ ּומָּ
תוֹ  ְכמָּ ִעיר ְבחָּ  "כ.ע ב"ּוִמַלט הּוא ֶאת הָּ

זה הגוף,  'עיר קטנה' ואמר רמי בר אבא,"
ובא אליה ' .אלו אברים 'ואנשים בה מעט'

ובנה ' ,זה יצר הרע 'מלך גדול וסבב אותה
ומצא בה ' ,אלו עונות 'עליה מצודים וחרמים

ומלט הוא את ' ,זה יצר טוב 'איש מסכן וחכם
   ."זו תשובה ומעשים טובים 'העיר בחכמתו

שהיצר טוב בחכמתו,  ,והנה, אמרו לנו כאן
מנצח את יצה"ר, ונהיה השליט על יושבי 

ר זה מה שאמו שהיא הרמ"ח אברים. ירהע
דות יהחסיד, המנהיג את עצמו במ -החבר 

הטובות ובחסידות, הוא הוא מלך, מלך 
נווט אותם להצילם השולט על אברי גופו, ומ

, חיקויים, יצרים הרגלים כגון; ,ממכשולים
 של תענוג חולף וכו'

יש פרשה מיוחדת  ,בפרשת שופטים ,והנה
 וקי התורה עבור מלך, וכך כתוב שם:של ח

ִׂשים ' ֶליָך ֶמֶלְךׂשֹום תָּ ֲאֶשר ִיְבַחר השם  עָּ
ַרק ", למלך יש חוקים שונים; גֱאֹלֶקיָך בֹו וכו'

ְוֹלא ַיְרֶבה לֹו נִָּשים  ֹלא ַיְרֶבה לֹו סּוִסים וכו'
ב ֹלא ַיְרֶבה לֹו ְמֹאד הָּ בֹו ְוֶכֶסף ְוזָּ   "ְוֹלא יָּסּור ְלבָּ

לא  ;שלש מצוות לא תעשהויש למלך 
 -נשיםזו תאוות הממון,  – כסף וזהבירבה לו 

                                                           
 ל"ב, ע"ב נדרים א
 ט', יד קהלת ב
 טו, יז דברים ג

, , אישותהגוף של אכילה והנאות כנגד תאוות
זו  -וסוסיםראיית העיניים שמיעת האזניים. 

ב לו וויש עליו גם מצות עשה לכת הגאווה.
את משנה התורה הזאת על ספר וכו' והיתה 

מוטלת החובה לעסוק  על המלךעמו וכו', כי 
ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת השם בתורה, "

יו" ללמוד  ,אותו המלךכמו  ,. ועל האדםֱאֹלקָּ
פרשת  גם ול וזוהיבספרי מוסר ובפרט באל

 .שצריך לשלוט על העיר הקטנה המלך

א  – כתוב בפרשת ויקרא "ֲאֶשר נִָּׂשיא ֶיֱחטָּ
יו ֲאֶשר ֹלא  ל ִמְצֹות השם ֱאֹלקָּ ה ַאַחת ִמכָּ ׂשָּ ְועָּ

ֶׂשינָּה וכו' , אם חטא מביא קרבן מיוחד. דֵתעָּ
אלא  עליו מורא ומיהו נשיא, זה אשר אין

שצריך ללמוד מלך יראת השם אלקיו. וזהו 
ליראה את השם אלקיו. והתורה אומרת 'שום 

יבחר', המלך בעצמו  רתשים עליך מלך אש
שהשם הוא אלוקיו, ויש לו יראת השם. וזה 
היה חטאו של שאול המלך ע"ה ששמע בקול 

, העם ולא בקול השם אלקיו והתחשב בעם
ם"ִכי  ואמר עָּ  .ה"יֵָּראִתי ֶאת הָּ

להתחשב ברצון הסובבים  ונכון שעל האדם
רצון השם אלקיו.  –אותו, אבל מעל לכל זה 

'ליראה' את  .ובייחוד בציבור של אברכים
השם אלקיו כל ימי חייו, את חיי עצמו הוא 

 ייומצא בתוך התורה שהיא היא תיהפך לחי
 ככתוב, 'וקרא בו כל ימי חייו'.

קודם על אודות  ובהמשך למה שאמרנו
ו"איש מסכן" יש פסוק מקביל  גדול""מלך 

ם ִמֶמֶלְך " - ולזה בקהלת כָּ טֹוב ֶיֶלד ִמְסֵכן ְוחָּ
ֵקן ּוְכִסיל שזה יצר טוב ויצר  חז"ל. ופירשו "זָּ

ר' אבא, שהסבא  תי מהמשגיחהרע. ושמע
מקלם שאל, למה קרוי כסיל, הרי הוא מצליח 
להשפיע הרבה בערמתו ותחבולותיו, והסביר 
שהכינוי 'כסיל' על שם המקצוע שהיצה"ר 
עוסק בו. וכמו "ספר" שעוסק בתספורת, 

"ר עוסק בפעילות להכניס דהיינו שהיצה
 ,חז"ל"ש לב האדם, כמכסילות וטפשות ל

אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו 
 רוח שטות.

כמו שאומרים בתפלה  והרחמן יצילנו ממנו,
שתרגילנו בתורתך ודבקנו ' –כל בוקר 

 במצותיך וכו' אמן.
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