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משיחות מו"ר שליט"א בעשי"ת תשס"ב 
 )נרשם ע"י הרב יוסף ישראל הלר שליט"א(

 
י ְלָפֶנֶ֙יךֶ֙ ַהיֹּ֔ום ֶאת -אםבפ' נצבי ֵ֨ה ָנַתַ֤תִּ ִּ֖ים -ְרא  ַחיִּ ַהַֽ

ַחְרָתֶ֙ -ַהָמִֶּ֖ות ְוֶאת-ַהטֹּ֑וב ְוֶאת-ְוֶאת ע וכו', ּוָבַֽ ָהָרַֽ
ּ֔ים )פסוק יט( ַחיִּ  ַבַֽ

מתמודדים על  כוחות הטוב והרע בעולם הזה
ַגם ֶאת ֶזה ְלֻעַמת ֶזה " - ב, ואמר קהלתהאדם

כמו שיש ולגבי היצר הרע,  ".יםקִּ ָעָשה ָהֱאֹל
לחם עם האדם, ימשלו להליצר דרכי עבודה 

  .דרכי מלחמה נגדולאדם יש גם כנגד זה כך 

 על הפסוק יאמר ל ר' יצחק ברמן זצ"לדודי 
מהו  ""לפתח חטאת רובץ: בפר' בראשית

ו האדם עומד לפני עליה הגבול שב – ?הפתח
לעצור אותו ממש נלחם שאז היצר רוחנית 

שהרי , בו בפתח שהאדם לא יתעלה ולא יכנס
נעלה  לעולם הטובבדלת נכנס אחרי שהאדם 

האדם כי  ותולסלק א לא יכולכבר היצר  ,דרגא
  במקום של מדרגתו.כל פינה ופינה כבר ממלא 

הוא אמר  .זה לפני מצוה כל מלחמת היצר,ו
פתח נכבד  היאש ,בתורה זאת ביחס לשקידה

זה בא הציווי על ו לעליה כללית גדולה יותר.
 .של 'ובחרת בחיים'

י דֹוֵפק  קֹול ּדֹודִּ
 [ חלק ב']  

משיחות מו"ר שליט"א, מעניני דיומא, נרשם 
 שליט"א ע"י הרב ששון כהן

 
ים ד, ַעל ַהתֹוָרה  "ַעל ְשלָשה ְדָברִּ ָהעֹוָלם עֹומ 

ים" ילּות ֲחָסדִּ ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְגמִּ
ג

. יש ליישם 

                                                           
 ל', טו דברים א
  ב
 פ"א, מ"ב אבות ג

 תורהאת ג' הדברים שעליהם עומד העולם. 
לעזוב את הכל מסביב ולהרגיש שלומד עם 

, כוין את לבבך תפילהאביי ורבא. עבודה 
חיים להרא"ש,  לבוראך כך כתוב בארחות

ושמענו מהמשגיח ר' אבא זצ"ל, שיכוין את 
לכוון, פירושו כאן כמו היורה חץ או  -לבו 

כדור שעושה מה שצריך כדי שהחץ יעוף אל 
"הכיוון" המדויק של מטרתו של היורה. ככה 

את המלים של התפילה בכוון ישר  יש להוציא
אל הבורא, ללא שום סטיה במחשבות לבו, 

, בסור גמילות חסדיםי התפילה. ויכוון זה לפנ
מרע, להתרחק ממחלוקת לשון הרע ודיבורים 
אסורים, ובעשה טוב, לעזור לאחרים במה 

 שאפשר.

ללכת לשמוע ממי  וצריך גם ללמוד מוסר,
שיודע לדבר מוסר, או שהוא בעצמו ילמד 

 , ככתוב בס' משלי כ"ח:מוסר. ויקיים בעצמו
בדברי תורה, ובזה  -אשרי אדם מפחד תמיד 
קשה לבו יפול ברעה. ינצל מהמשך הפס' מ

]ועיין עוד בשערי תשובה ש"א בסוף העיקר 
 החמישי[.

איתא שהמקדש  מ"ט ע"ב בגמ' בקידושין
, אע"פ שהוא רשע, אשה ע"מ שאני צדיק

מקודשת. והתמיה ידועה הרי לא התודה ולא 
במס'  עבר את תהליך התשובה והכפרה, דיש

ד' חילוקי כפרה, ואיך כאן מיד  יומא פ"ו
י התשובה מי מקודשת. וידועה התשובה שכלפ

שרוצה לשוב לדרך הישר נחשב צדיק מיד, רק 
צריך לעבור אח"כ חילוקי כפרה לגבי שימחק 

     לו העוון ויתכפר.

שניתן בקלות להכתב בספר חיים,  וזה מעודד
בספרן של צדיקים גמורים, ע"י שיזדרז לקבל 
קבלה חזקה לשוב בתשובה, ולנהוג בדרך 

אר כן על הישר. והחיד"א על פרשת נצבים מב
הפס', כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך 
לעשותו, נכתב "לעשותו" לשון עתיד, שאפי' 
רק יקבל על עצמו בפיו ולבו לעתיד, הוי 

 תשובה.

 
  'בהיותו קרוב''בהיותו קרוב'

 

יתגבר  -או"ח כתב  בתחילת שלחן ערוך
כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו וכו' 
והרמ"א הוסיף שויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל 
גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים 
לפני אלוקים וכו'. והנה השו"ע נכתב עבור כל 

וא"כ צריך יהודי ויהודי ולא רק לקדושי עליון, 
כל א' וא' להתחזק ולהיות בדבקות בה' כמו 

 שכתב הרמ"א.

מן השמים אמר לבית יוסף בפ"א  והנה המגיד
שלא נגלה אליו ביום הקבוע, שהטעם שלא 
נגלה אליו מפני שבאותו זמן היה הב"י  צמא 
מאד ושתה מים, ובאותו רגע לא היה דבוק 
בה' כהרגלו בקודש לכוון את הכוונות 

וע"כ באותה עת לא נתגלה אליו. הגבוהות, 
ואלו מדרגות גבוהות ונשגבות, אבל כאן 
השו"ע לא כתב מוסר וענינים גבוהים, אלא 

 כתב הלכה לכל יהודי ויהודי.

צריך יותר להתחזק בהרגשה זו שאנו  בעשי"ת
לפני מלך, דרשו ה' בהמצאו, ואם לא 

  מתחזקים אז חלילה התביעה גדולה.

, ובכניסת שהועמד למשפט משל לאדם
השופט הושיט השופט את ידו לשלום לנאשם, 
אך הנאשם לא הגיש את ידו, ואח"כ הסביר 
שבידו היתה קופסת הטבק, ולא רצה שתפול 
מידו ולא תהיה לו למשיב נפש במשפט, האם 
אנו לא נראים כך בעשי"ת, שהמלך מושיט לנו 

 את ידו, ובמה אנו מתעסקים.

מו אותו אבל שלא יהיה כ השופר בא לעורר,
אחד במשל של המגיד מדובנא על בן כפר 
פרימיטיבי שאירע לו לבקר בעיר, וראה שם 
שיש שריפה והאש שורפת בתים, ושמע קול 
חצוצרה באזעקה ושאל מה קול החצוצרה, 
אמרו לו כדי לכבות השריפה. והוא בן כפר, 
חשב שהחצוצרה שמפעילה קול כזה יש לה 

פר כח לכבות שריפות, וחזר בשמחה לכ
הפרימיטיבי, ואמר להם יש עכשיו מכשיר 
לכיבוי שרפות שראיתי אותו בעיר הגדולה. 
נתנו לו כסף ואמרו שיקנה הדגם שראה 
וישמיע את הקולות במכשיר הפלאי. ואכן קנה 
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את החצוצרה, ואחרי איזה זמן פרצה דליקה,  
ובתי הכפר כולם בנויים מעץ, ויקח האיש את 

כאשר ראו החצוצרה ותקע בה, והשתוממו 
שלא כבתה האש וצפר חזק בחצוצרה ע"מ 
לכבותה, ולא הבינו שזה רק בא לקרוא למכבי 

בתי העיירה, אף האש וכדו', ובנתיים נשרפו 
כאן אין השופר מציל ממידת הדין אלא רק 

 מעורר לתשובה.

 'וסופו נחמתא'
 [ חלק ב']  

המשך השיחה בגליון השבוע שעבר 'אשת 
 חיל מי ימצא'.

 
בהפטרה "שוש  השלמת שבעה דנחמתא עם

אשיש" של פרשת נצבים לאחר תלתא 
דפורענותא, בהפטרות של דברי ירמיהו וחזון 
ישעיהו, מצאנו לנכון להביא כאן בהמשך למה 
שהבאנו בגליון השבוע שעבר, על "אשת חיל 
מי ימצא", הרבנית מרים אדלשטיין ע"ה 
שנפטרה ברוסיה, ונביא בזה מכתב שתחילתו 

נותא וסופו נחמתא שכתב בעלה הרב צבי פורע
יהודה אדלשטיין מרוסיא )בעיר שומיאץ( 

 גתולארץ ישראל, בשלהי דשנת האבל על זו
הרבנית מרים ע"ה, אל אחיה הרב ר' בנימין 

, שהיה בשנת , הרב דהרצליההלוי מובשוביץ
 האבל על פטירת אחותו.

בהקדמה לספר "בעקבי  והמכתב מודפס
לשון הכתובים איוב" ונעתיק אותו כאן כ

 המודפס:

 
  אגרת הגרצ"י זצ"לאגרת הגרצ"י זצ"ל

 

, רוצה שאדבר ..."יקירי רוצה לדבר עמי
אליו. הה יקירי! מה אוכל לדבר, לא זמירות 

בד ואמלל כמוני. מן העת ותשמעו מפי איש א
אשר יסרני ה' במשפט אשתקיל מלולי, בפי 
אין מלים, אין רעיון במחי, גם אין רגש בלבבי. 

ים עשרה שנים אבדתי את הכל. לפני שת
בחדש זה כסיתי את פני מרים המלאת חן יופי 
והדר בצעיף הלבן לפני חופתה, ובמשך 

, ידעתי אך מחסורהשנים האלו לא ידעתי כל 
כי מאושר הנני, עולמי ראיתי בחיי, אמרתי מי 
ידמה לי מי ישוה לי, הלא מרים העדינה היא 

 חברתי ואשת בריתי לעולם הי' לבי בטוח. 

ה זה עול החיים, היא קיבלה עלי' מ לא ידעתי
את כל העול, ואני חפשי הייתי מכל דאגה. 
ועתה אוי' לי, גלמוד נשארתי, אין אף עוזר 
ותומך למשוך במשא החיים הכבדים, אין עם 

מי להתדבר על ההוה ועל העתיד, עלי הי' 
ל כי אדבר, מה יושיע לי המית עיכולנה. מה או

ח לי. אבל לא ירו ואדברהלבבי, גם כי אשיחה 
ידידי, קשה מאד קשה לי להבליג על יגוני 
אשר אנכי לבדי אשאהו. קשה לשאת את כאבי 

 אשר אנכי לבדי אסבלהו.

מי יתנני במדבר  יש אשר במר נפשי אומר,
הרחק הרחק מאדם העיר, הרחק הרחק משאון 
העולם והמונו, שמה שמה תחת השמים 
הבהירים, אני לבדי עם רעיוני צופה ומביט 

תי בחלל העולם, אולי אולי מצאתי ראיתי היי
את שאהבה נפשי, אולי דברה עמי על העולם 
והחיים, אולי הגידה לי או הראתה לי מקום 
משכנה. צופה ומביט הייתי כל ימי חלדי עלי 

 אדמות.

שהטילה עלינו תוה"ק לבלי  אבל חובת האדם
להתאונן יותר מדאי, ועלינו לשאת בדומי' את 

לינו לקבל באהבה ולומר אשר נטל עלינו, ע
בפה מלא ברוך דיין האמת. עלינו הוטל 
להאמין כי בעולם הבא על הטוב ועל הרע 
אומרים ברכה אחת, היא הטוב והמטיב, כי גם 
הרע הוא רק רע מדומה, ובעצם הוא טוב, אין 

 חקר להנהגת ה', קצרה בינת אנוש מהבין.

מצד השכל והאמונה לשאוף  חובת האדם
טבעי בהאדם שהוא רוצה  לחיים, גם חוק

בחיים, גם אנכי האמלל רוצה בחיים, שואף 
לחיים, רוצה אני לחיות ולקוות, לקוות 
ולראות טובה. אבל אהה, מה היא הטובה 
שאוכל לראות, אחת היא עתה שאלתי ובקשתי 
מאת ה' הרחמן שיזכני לגדל את ילדי 
החביבים לתוחומע"ט, ושאזכה להוליכם 

לחופתם. והנני מתאר למזל טוב, בשעה טובה 
ומצייר לפני את התמונה המרנינה הזאת, כמה 
עצב ותוגה יהי' מהולים בשמחתי זאת, כמה 

 דמעות ירדו לתוך הכוס של ברכה.

לא אוכל להשלות את נפשי כי  כן הדבר
אשכח, לא אוכל לשכוח, גם לא להסיח דעת, 
לעולם יהי' כאבי אתי. רק עתירתי לה' הטוב 

ח שאוכל להבליג על שיחזקני בגשם וברו
יגוני, ושאוכל לגדל ולחנך את ילדי יחיו. 
כאמור, הנם עתה אצל אחותי תחי' 
בקלימאוויץ, לא אוכל להביאם לביתי לע"ע, 
ושמה לא ירוו נחת ועונג. חיים המה חיי צער 
ודוחק, לא אדע מה לעשות עמם לימי הקיץ, 
אובד עצות הנני, ורק לה' עיני נשואות שישלח 

מקדש ויראנו דרך החיים והטוב  לנו עזרתו
לנו. ותקותי חזקה כי זכות מרים ע"ה תעמוד 
 לנו שיחיש ה' עזרתו ויחלצנו מהרה מן המצר.

שפכתי מעט שיחי ורגשות המית  הנה ידידי
לבבי, ולא אכחד כי גם אנכי רוצה לדבר 
ולדבר עוד ועוד, אך אם אמרתי לשפוך שיח 

יל לא יספיקו עוד הרבה גליונות, ומה אוע

בשיחי. ובכן קץ למכתבי אשים, ואברך על 
המוגמר, שינחם ה' אותנו ואתכם, בתוך שאר 
אבלי צוי"ר, ולא יהי' עוד פרץ וצוחה 
במשפחתינו. התנחמו יקירי התנחמו, לי קשה 
להתנחם, רק שורת הדין מחייב גם אותי 
להתנחם, ואני מקבל את התנחומין מצד הדין, 

וכמשמעו, אבל אתם יקירי התנחמו כפשוטו 
 והי' זה גם לי לעונג.

גוד"א )גיסכם ודודכם אוהבכם( המצפה 
 לרחמי שמים, 

 צביהודא

 
  מכתב מו"ר שליט"אמכתב מו"ר שליט"א

 

 ו"ד, אלול תשע"בס

)בן הג"ר צבי יהודה ז"ל(, כדי  ויאמר יעקב
להשלים את המשך השתלשלות הדברים 
בנפלאות הבוי"ת, נספר כאן, לקיים מה 
שנאמר ולא ראיתי צדיק נעזב )תהלים ל"ז( 

יחו בכל נפלאותיו, אשר היה ככתוב וכו', ש
וה' ברך את אחרית איוב )איוב פרק מב(, 
ובחסדי השי"ת זכה אאמו"ר וילדיו, לצאת 
מגיא צלמות של סטאלין ימ"ש, לארץ 
ישראל, והתישב במושבה רמת השרון 
)מקודם נקראת "עיר שלום", כשם הקבוצה 
שקנו את האדמה מהערבי ג'מיל, בראשות 

"ר שלום, הסבא של המייסד ר' יעקב ב
האחים הרבנים ר' ישראל בן שלום ז"ל, 

 ויבדל"ח אחיו ר' יהודה שליט"א(.

בזווג שני, את  ואחרי שנים אחדות נשא,
הצדקת רחל מיכלא בת ה"ר שלמה זלמן, 
חסיד סדיגורא, גדול בתויר"ש, ונולדו להם 
בן ובת, נ"י, אחי הצעיר הרב הגאון ר' 

וראש שלמה אדלשטיין, גר בבני ברק, 
ישיבה בישיבת הגאון הרב כץ בפאריס 
)צרפת(, ששוהה שמה בימות השבוע, 
ואחותי הצעירה שושנה ריזל נשואה להרה"ג 
יצחק דוד שליט"א לבית ברייטשטיין, 
משפחה של שופרי יקירי דירושלים עיה"ק. 
יבורכו מהשי"ת הם וצאצאיהם הי"ו ככתוב 
בס' תהלים )ל"ז, כ"ו( וזרעו לברכה, ובגלל 

ות תושיע בנים, כל עם ישראל, שהם אב
 ,כבנים למקום, בשנה טובה ומתוקה וכוח"ט

 

 ,כעתירת הכו"ח באה"ר

 יעקב אדלשטיין. 


