
 זצוקללה"ה אדלשטיין  יעקב  רבי              משיחותיו של מו"ר הגאון הגדול                   

 

 לעלוי נשמת 
עובדיה בן יחזקאל, ברטין בת 
יצחק, אבנר ב'ר רפאל, הילדה 

 אברהםבת 

 

 כי תבא,  פ' גקמ"גליון 
 ה'תשע"ז  אלול יח

 השרון -רמת 

 

 

 בעזהשי"ת 

 
    

המציאות של הסכנה היא כ"כ "
בדיוק אותה הסכנה שהיתה  ,מוחשית

ילו אותם ליהודים בהונגריה כשהוב
 "ברכבת לאושוויץ

  

ְנָקס "" ִּ ְנָקס ַהפ  ִּ ַהפ 

תו חַ  ָ תו חַ פ  ָ   ""פ 
 [שיחה שנאמרה בערה"ש תשנ"ז ]

 

המרחק מצטמצם לקראת ראש  מיום ליום,

מביא את  אהשנה. אנו כבר בסוף אלול. הטור
המדרש, משל למלך שהיתה מדינה שמרדה בו ולא 
העלו לו מיסים. החליט המלך לעלות בכוח על 
המדינה הזו ולהעניש אותה במכות יסורים והרג. 

ו שהמלך כועס מאוד והם הקדימו לפני צאת שמע
המלך למלחמה. בתחילה באו הזקנים אל המלך, 
הביאו לו מתנות וביקשו מחילה. אמר המלך שהוא 
מוכן למחוק שליש מהחוב. אח"כ באו הבינוניים 
והוא אמר שהוא מוותר על עוד שליש מהחוב. 
אחריהם הגיעו כל הנתינים וצעקו יחי המלך ורק 

חמן ולפקודת המלך אנו שומעים. אתה המלך הר
אמר המלך, אם כך אני מוחק את כל החוב. בכל 
פעם מחק שליש. כך בערה"ש הגדולים מתענים 
עושים צומות. בעשרת ימי תשובה עושים ימי צום 

 הבינונים. וביום הכיפורים כולם ונמחל כל החוב. 

"ַהֲחנּות 
ָוִני  ַהֶחנְּ תּוָחה, וְּ פְּ
ָקס  ַהִפנְּ ֵמִקיף, וְּ

ַהָיד פָ  תּוַח, וְּ
ָכל  ּכֹוֶתֶבת, וְּ

ַהַגָבִאים ַמֲחִזיִרים  ֶוה, וְּ ִילְּ וֹות יָֹבא וְּ ָהרֹוֶצה ִללְּ
ֶשֹּלא  תֹו וְּ ָרִעין ִמן ָהָאָדם ִמַדעְּ ִנפְּ ָכל יֹום, וְּ ָתִדיר בְּ

תֹו" )אבות ג, טז(  ִמַדעְּ

והחנווני מקיף', דהיינו החנות  'החנות פתוחה
ל לקחת מהחנות מה פתוחה שהפירוש שהאדם יכו

שהוא רוצה, פירוש, שהקב"ה פתח לאדם לעשות 
החנות פתוחה. אבל שידע שאם הוא  -עבירות 

קונה צריך לשלם. אם האדם נדבק מדי בעולם 
הזה... החנווני מקיף והפנקס פתוח.. עוד כתוב 
וֹות  ָכל ָהרֹוֶצה ִללְּ ַהָיד ּכֹוֶתֶבת, וְּ ָקס ָפתּוַח, וְּ ַהִפנְּ "וְּ

יִ  ַהַגָבִאים ָיֹבא וְּ ֶוה". אבל המשנה ממשיכה: "וְּ לְּ
תֹו  ָרִעין ִמן ָהָאָדם ִמַדעְּ ִנפְּ ָכל יֹום, וְּ ַמֲחִזיִרים ָתִדיר בְּ

                                                           
 "אסי' תקפ טור או"ח א

תוֹ  ֶשֹּלא ִמַדעְּ ". אם אדם יודע שהגבאים דהיינו וְּ
גובי המס הולכים וגובים ויש אדם שעושה את 

הוא יודע שזה מידה  מדעתוחשבון הנפש, אזי זה 
יסורים שהקב"ה עושה עמו חשבון  כנגד מידה,

ומשלם לו חובות ע"י זה. ויש 'שלא מדעתו' 
שהדבר לא עולה בדעתו והוא לא מתחשב במה 
שקורה, כשבאה גביית החוב, הוא מחפש סיבות 
אחרות. אבל הפנקס פתוח והגבאים 'מחזירים 

 תדיר'.

היה המשטר הקומוניסטי  כשהיינו ברוסיה
המשטר היו בעלי שם, ואנשים שיום לפני עליית 

רכוש, בא הגבאי, הפקיד של המדינה. והודיע להם 
שמהיום המפעל לא שלכם, הרכוש שייך למדינה. 
זה נקרא 'הלאמה', וזה שייך ללאום דהיינו לכולם. 
הממשלה תחלק שווה בשוה בין כולם. הוא הפסיד 
ביום אחד את כל מה שהיה לו. אבא זצ"ל אמר אז, 

א היה חייב, היה . הולא מדעתואלה הגבאים ש
רשום בפנקס שהאדם הזה חייב משהו ונגזר עליו, 
ואולי לטובתו, שעני חשוב כמת, וזה תחליף לאיזה 
דבר שהוא חייב עליו מיתה בידי שמיים. והוא 
הביא הרבה דוגמאות של חייבי מיתות בידי שמים. 
 'הגבאים גובים תדיר'. ולעתים ביסורי גוף ומאסר. 

יהודי שקובע עתים  היה פעם ויש 'מדעתו'
לתורה, יליד סלונים, שלמד פעם אצל ר' שבתאי 
יגל זצ"ל, בעיר סלונים. הוא הספיק ללמוד חצי 
שנה בחו"ל בסלבודקא. שאלו אותו מדוע אתה 
מחזיק את הפרה הזו שכל פעם שאתה בא לחלוב 
אותה היא בועטת בך, והיה מקבל מכות ממנה. 

אני  ב',הוא אמר שהמכות זה בשביל 'אוף קומען
מחזיק את זה בשביל לפרוע 
בעולם הזה. כשהיו לו 
ייסורים מיד אמר 'זה ירד 

 מהחשבון שאני חייב'.

חז"ל  על זה אומרים
'משל למדינה' זה ממש פשוטו 
כמשמעו. המדינה זה הציבור של עם ישראל 
והמדינה זה גם כל אדם ואדם שהוא כמו מדינה. 

 -עולם קטן. בערה''ש זה יום של התעוררות 
הקב"ה מוחק שליש. בעשי"ת עוד שליש. נשאלת 
השאלה אם כן מה כל כך תוקף גבורתו של יום 
הכיפורים. אלא, שהשליש האחרון הוא הכי 
מסוכן. אם אדם נשאר בגדר שהוא חייב, אם כן 
היצה"ר נשאר בו. מה זה שנמחק שליש, דהיינו 
שהיצה"ר נחלש באיכות של עד שליש. היצה"ר 

היא כזאת שהנטיה שלו היא נחלש והדרגה שלו 
לעשות פחות רע וזאת היא הסליחה. זה הולך בד 

 בבד. 

                                                           
 פירעון -באידיש  ב

"וקיימת ח"ו סכנה ממשית להמשך 
הפצת התורה והצלת הנפשות ברמת 

 השרון"

מרנן ורבנן שליט"א במגבית הצלה 
למען "המרכז התורני רמת השרון" 
מיסודו של מרן הגר"י אדלשטיין 

 זצוק"ל

 

ובה גמורה להחזיק מקום קדוש "ח
 זה"

שהתקיים בשבוע שעבר במעונו  בכינוס חירום
של מרן הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין 
שליט"א נערכה פתיחת מגבית ההצלה 

" מיסודו של מרכז תורני רמת השרוןלמוסדות "
מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל, 
במטרה להציל ולהחזיק את מפעל חייו הקדוש 

לימוד תורה, קירוב רחוקים ולהפצת אור ל
 התורה ברמת השרון.

מרן ראש  ונשאו דברים בכינוס השתתפו
ישיבת פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, 
הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א, הגאון 
הגדול רבי ברך דב פוברסקי שליט"א, והגאון 
הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א. כמו כן 

בי ירחמיאל אונגרישר השתתפו הגאון ר
שליט"א, הגאון רבי חזקיהו משקובסקי 
שליט"א, בנו הגאון רבי מרדכי שמואל 
אדלשטיין שליט"א, בנו הגאון רבי צבי יהודה 
אדלשטיין שליט"א, בנו הגאון רבי שאול 
אדלשטיין שליט"א חתנו הגאון רבי משה ראם 

 שליט"א ובניו הרבנים הגאונים שליט"א.
מרן ראש  דבריו של נשמעו בחרדת קודש

הגאון הגדול רבי גרשון  ישיבת פוניבז',
: "אין לשער את הזכות אדלשטיין שליט"א

הגדולה שיש בזיכוי הרבים לתורה ולמעשים 
טובים, בעיקר ע"י סיוע בחינוך ילדים במוסדות 
חינוך על טהרת הקודש". בדברו על אחיו 
זצוק"ל, אמר יבדלח"א מרן הגרי"ג שליט"א כי 

רבי יעקב זצ"ל כבר בעולם האמת, הרי אפילו ש
הוא 'במתים חופשי', כבר פטור ממצוות, אבל 

זה  -ודאי שכל ההשפעות שממשיכות מכוחו 
לזכותו. לכן מאד חשוב ובפרט עכשיו בחודש 
אלול, שיהיו לנו הרבה זכויות ליום הדין. 

אלו הזכויות הללו, שכל אחד  -הזכות הגדולה 
ה מה שבכוחו ואחד יקח חלק בזה, יתן ויעש

לעשות, להוסיף ולסייע למוסדות הרבים 
הקיימים שם ברמת השרון, ואחי זצוק"ל ודאי 
יהיה מליץ יושר על כל התורמים לכתיבה 

 ]המשך בעמ' הבא[               וחתימה טובה.
חתמו מרנן ורבנן שליט"א על  בסיום האסיפה
 )הובאה במלואה בעמ' הבא( "קריאת קודש"

להירתם ולסייע למוסדות  לציבור יראי ה'
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שלא עושה ביום הכיפורים את  אבל כל זמן 
הוידוי והתענית של כל היום ומתפשט מהגשמיות 

וחי את היום הזה כמו שאומרת הגמרא בנדרים
ג

 ,
שהוא יום בלי שטן, הוא השטן הוא יצה"ר הוא 

יום בלי יצר  -ל. יוה"כ מלאך המוות אין זה מועי
הרע, אבל מנגד, הגמרא מביאה שהיו הרבה 
פושעים שעשו עבירות חמורות )באו על נערה 
המאורשה( ביום הכיפורים. אלא ההסבר הוא 
שאדם שאין לו שייכות ליום הכיפורים אצלו 
השטן עובד גם ביום הכפורים. אבל אם הוא אדם 

. מה שמכין את עצמו לקראת יום הכיפורים אז לא
שכתוב בחז"ל שהגהינם נח בשבת זה נכון רק אם 
יש לאדם שייכות לשבת. ידוע הסיפור המפורסם 
על הגילגול בראדין. שהביאו את הבת לחפץ חיים 
ונכנס בה דיבוק, ור' אלחנן דיבר עם הדיבוק, עם 
רוחו של האדם המת. בתוך כדי הדברים הוא דיבר 

דבר איתו עם ר' אל'ה דושניצר, )כשניגש ר' אל'ה ל
אמר הדיבוק 'זה פה קדוש, הוא היה תלמיד של 
החפץ חיים, ולמד גם אצל ר' שמעון שקופ. כך 
אמר עליו, 'זה פה קדוש( ר' אל'ה שאל את 
הדיבוק, מה עם שבת? אמר הדיבוק 'אין מנוחה 
בשבת' סובלים יסורים של גיהנם גם בשבת. ר' 

ה שאל הרי בשבת הגהינם נח, הרשעים יש 'אל
 -וחה בשבת. נתן הדיבוק אנחה גדולה להם מנ

ואמר לו, מה אומר לך יקירי... מי  -א'קרעכץ 
שהיה לו שבת בעולם הזה, הגיהנם נח בשבילו 
בשבת. מי שבעולם הזה לא החזיק מזה והיה לו 
כחול, הגיהנם שלו לא נח בשבת. ולענינינו מי 

 שאין לו יום כיפור... היינו הך.

ר על הקושיא ר' ישראל סלנט ידוע מה שאמר
המפורסמת, הרי הקב"ה בעל הרחמים. באים ימי 
הדין ושופטים אותנו, אחר ראש השנה בא יום 
כיפור, ולכאורה יום הכיפורים זה יום שהקב"ה 
מוחל על כל העבירות, היה מתאים שיעשו את 
המשפט אחרי יום הכיפורים ונהיה בלי עבירות 
. ויכתבו אותנו בספר חיים, הרבה יותר בטוח כך

אמר ר' ישראל להיפך, מה פתאום שהאדם יהיה 
בלי עבירות, וכי איך האדם יתהפך פתאום? צריך 
להטיל עליו את פחד הדין ולעשות ראש השנה עם 
השופר ועם כל סדר התפילה של ראש השנה, 
והחרדה של ר"ה, ואלול לפני כן, ממילא מפחד 
הדין הוא יפרוש מהעבירות. כי לטובת האדם הוא 

ת ליבו ויעשה תשובה וזה רצון הקב"ה. שישבור א
וזה גם החסד, שיש יום הדין ואימת הדין שהיא 

אז ביום  -מחסד הקב"ה. כשיש אימת הדין 
הכיפורים ראוי שיעשה סליחה, ויכניס בו לב חדש. 
יום הכיפורים צריך הכנה, וההכנה של יום כיפורים 
זה שיתקרב אל הקב"ה עד יום הכיפורים. וזה 

 חסד הקב"ה עמו.הטוב לאדם ו

, שדברים שקורים הזכרתי את זה כבר
בבריאה, כל אדם ואדם יש לו ללמוד מה יש לי 
מזה. מה זה נוגע לי... ולהשתמש בזה בתור סיעתא 
דשמיא למען הרוחניות שלו. וביחוד בארץ 

                                                           
 ל"ב, ע"ב נדרים ג

ישראל, שהחסד השם גדול יותר מאשר בחו"ל, לא 
חשוב היכן, אם בלוס אנג'לס או באנטוורפן, 

לם לא הייתי שם אבל מספרים ששם יושבים מעו
בשלווה. לא נמצאים בטווח הסקאדים. אבל האמת 
היא שאנחנו לא צריכים לחיות בגן עדן של 

שוטים
ד

, לא צריכים להיות טפשים. וחשוב לדעת 
בדיוק את המציאות של כל רגע ורגע, כשהיתה 
מלחמת המפרץ שגוי רשע, מפעיל תותח בלי 

גן או חיפה. זה דבר משתיק וזה נופל ברמת 
שקרוב מאוד למציאות. ואם שומעים כבר עשרות 
שנים ולא לומדים לקח, אז באו מטעני חבלה, 
סכינים! רובים! ורימונים! ונעשים כל כך 

 . הקרובים

כשהגויים לא עושים את  וזו לא דרך הטבע
זה. כיוון שהגויים שונאים את היהודים ויותר מכך 

ם מרגישים הם שונאים את היהודים אם ה
שהיהודים משיגים את הגבול שלהם. ויש יהודים 
שעושים פעולות כאלה שמגבירים את השנאה של 
הגויים ליהודים. אנו בגלות ויש יהודים שחושבים 
שאם ראש הממשלה הוא לפי ההלכה יהודי כי 
נולד לאמא יהודיה, אז אנחנו צריכים להראות 
שאנו בעלים על הערבים. אלה שטויות ! אנו 

גלות כמו שהיהודים היו בגלות כל השנים, בימי ב
 -בפומפדיתא, ובימי רבינו תם  -האמוראים 

בצרפת, וכמו שהיו בורשה וכמו שחיו בגלות בכל 
המקומות. כך אנו בגלות בירושלים ובתל אביב. 
אנו נמצאים במצב שהמציאות של החיים שלנו זו 

שיעבוד הגוף, וזהו מציאות של גלות הגוף ו
הזיקוק והצירוף )של יסורי הגוף ופחד הגוף( כמו 

פּו" ִיָצרְּ נּו וְּ ַלבְּ ִיתְּ ָבֲררּו וְּ שאמר דניאל "ִיתְּ
ו

זה  
הצירוף והזיקוק של החלק הרוחני של האדם כדי 

 להביא אותו לתכלית שלו. 

אנו צריכים לפני יום הדין,  אם אנו עומדים
. סכנה כזולתאר לעצמנו שאנו כבר נמצאים ב

כמו אדם שעובר את הנהר על חבל דק, וכל רגע 
ורגע יכול החבל להתנתק ויכול להשמט החבל 
מידו וליפול לנהר. כך אנו חיים בארץ ישראל. כי 
הגויים שנמצאים בעבר הירדן או במצרים יש בידם 
את כל כלי המשחית, אוירונים שיכולים לטוס 

שעוצר בשמים אם ירצו. זה ממש רק מחסום רוחני 
אותם כי הקב"ה רוצה שנוכל ללמוד תורה ולעבוד 

המציאות של הסכנה היא כ"כ את הקב"ה. אבל 
מוחשית בדיוק אותה הסכנה שהיתה ליהודים 
, בהונגריה כשהובילו אותם ברכבת לאושוויץ

והרגו יום יום שנים עשר אלף יהודים. כי גוי אחד 
רצה כך. הגויים האלה קיימים גם היום ובכל 

ומדינה והם מסוגלים לעשות זאת ברגע  מדינה
אחד. זו היא המציאות של הסכנה שאנו נמצאים 

                                                           
וכהיום אחר הפיגועים הגדולים באירופא ברורים  ד

 יותר דברי מו"ר זצללה"ה ]נ.ש.[
שהפורענות  שונותמר בהזדמנויות מו"ר זצללה"ה א ה

באה מארץ רחוקה וכשלא לומדים הלקח הסכנה 
פיגועים ומתקרבת ואז , ממרחק מתקרבת, טילים

פנים אל  יותר, בקבוקי תבערה, רימונים ואז סכינים
 . ]נ.ש.[פנים

 יב, י' דניאל ו

בה. הסכנה הזו שאנו נמצאים בה אם אנו 
מתעמקים ומרגישים את זה, ויודעים את זה. מה 
התכלית של זה? כדי שיהיה קל יותר לעמוד בראש 
השנה מתוך אימת הדין. צריך לקבל את ראש 

יסקר רב לא היה נרדם השנה יותר בכוונה. הבר
בליל  ראש השנה. בליל שבועות היה עייף ונרדם. 
אבל בליל ראש השנה לא, ושאלוהו אם יש איזה 
דין שלא לישון בליל ראש השנה? הוא אמר שהוא 
רוצה לישון אבל המשפט מפריע לו לישון, יש 
מחר משפט, כשעומדים לפני משפט העצבים 

המשפט על  מתוחים, והוא מתוח ולא יכול להרדם.
 כל דבר.

החלק של 'הרוח טובה', כמו שכתוב  אם כן
ֲעֵבר ֱאֹלִקים רּוַח ַעל ָהָאֶרץ"  במבול "ַוַיַּֽ

ז
רוח 
תנחומים, רוח רצון השם לטובה. אז בהתחלה 
בערב ראש השנה, וכמו שכתוב במדרש 'שליש 
מהמדינה' זה שליש מהאדם כי האדם עצמו הוא 

י אם יש ראש מדינה שלימה. זה אחר זה בהדרגה, כ
השנה, יש ערב ראש השנה. אם יש שבת לאדם, אז 
הגיהנם שובת בשבת. החיי אדם הכניס את זה 
בתוך ההלכות וזהו ספר של דינים לא ספר מוסר 
כמסילת ישרים. והוא בכל זאת כותב בספרו 
שאפשר לתקן בערב ראש השנה. וכותב שם בדיוק 

 מה לעשות בערב ראש השנה.

אותו, לבני תורה יש סיוע מסייעין  הבא ליטהר
מיוחד, ומנגד יצה"ר מיוחד. וכתוב בגמ' שהוא 
מתגרה יותר בת"ח, שהוא מפריע להם ללמוד 
ולעשות להם בעיות של דמיונות שיפריעו ללמוד, 
דמיונות של מידות. אבל מצד השני הסיעתא 
דשמיא, ההצלחה והזיכוי הרבים של בן תורה 

ר של כל שמתחזק, זה מליוני פעמים יותר מאש
)א'בעלבתישר איד( יהודי ששייך לסוג של עיסוק 
אחר. זה שאדם עיסוקו כבן תורה, זה כבוד התורה 
שאדם יודע שהחיים שלו הם תורה, ודאי שהזכות 
שלו הרבה יותר גדולה. אם כן, זה ממש זיכוי 
הרבים. נבקש מכם גם כן מחילה, וכולכם לשנה 

 טובה תכתבו ותחתמו.

                                                           
 ח, א' בראשית ז

 המשך המסגרת מעמ' קודם

 

חתמו מרנן ורבנן שליט"א על  בסיום האסיפה
 )הובאה במלואה בעמ' הבא( "קריאת קודש"

לציבור יראי ה' להירתם ולסייע למוסדות 
"המרכז התורני רמת השרון" וכדבריהם 

"הנשיאה בעול כבדה היא מאד, וקיימת סכנה ש
רה, הצלת הנפשות ממשית להמשך הפצת התו

וקירוב הלבבות ברמת השרון, וכיצד נחשה 
. ובקריאתם בראותנו מעשי ידיו טובעים בים"
וזכות וברכה כותבים ומרנן ורבנן שליט"א, "

גדולה להחזיק מקום קדוש זה, בתרומה חודשית 
למרכז תורני רמת השרון, ויתרום כל אחד ואחד 

 כפי יכולתו וכל המרבה הרי זה משובח".
מות להצלת מפעלו של מרן לתרו
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