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

 
 בס"ד, ח' אלול, לפר' כי תצא תשע"ו

 'מעקה לגגך'

באחד  , בעל החפץ חיים,רבינו
חז"ל, דוגמא למה שאמרו  שמספריו, י

"הכל תלוי במזל ואפילו ס"ת שבהיכל", 
כגון שתי מצוות של איסור ערוה, 
והעונש כרת, איסור אחותו ואיסור נדה, 

"מזל", והשניה אין לה, נה יש לראשו
 ואכמ"ל.

, על שתי מצוות עשה, ככה אפשר לומר
מזוזה ומעקה, לראשונה יש מזל, 

שכתוב בתורה  אע"פולשניה אין "מזל", 
)דברים כ"ב, ח( 'ועשית מעקה לגגך', 
ויש הרבה פרטי הלכה בחז"ל וספרי 
הפוסקים )רמב"ם הל' רוצח פרק י"א(, 

, יש ראשונים ואחרונים, ועם כל זה
 רפיון בקיום מצוה זו.

עשרה טפחים, ואמר  וגובה מעקה
הסטייפלר, שגם לנוהגים לפי השיעור 

יני דאורייתא עושים לפי נהקטן, הרי בע
ס"מ, כגון מקוה וסוכה,  10טפח של 

 וא"כ גם מעקה הוא דאורייתא.

לקרוא תשליך  ומעשה שבא הסטייפלר
בראש השנה, מעל גג הבנין המרכזי של 

יבז', הנשקף לים התיכון, ואז ישיבת פונ
הבנין עדיין לא היה גמור, וראה 
שהקבלן במהלך העבודות, לא הספיק 
לבנות כראוי את המעקה לגג שעוד לא 

ואעפ"כ הלך בזריזות אל הי' בשימוש, 
בית מרן הרב, להעיר לרב כהנמן, שלפי 
דעתו במקום פומבי ומקום תורה, יש 

 ו.להחמיר יותר במצוה ז

 

 להתחזק במצוה זו. וחשוב מאד
וכשמתעוררת שאלה יש לפנות לרב 
פוסק, ולמזהיר ולנזהר, שלומים תן כמי 

 נהר.

 

 בעזהשי"ת 

 
 

  כי תצאפ'  ,צ'חגליון 
 ה'תשע"ו אלול  יד

 השרון -רמת 

 

 

 אלול

ן ִאיש   ֶּ ן ִאיש  ב  ֶּ   ב 

  ַחִיל ַחִיל 
  [[ אשרי עין ראתהו''  ]]

 

במיוחד עבור  מו"ר שליט"א ע"ינכתב 
 הגליון

 

ן  ְבָנָיהו  ו  " ֶּ ן ְיהֹוָיָדע ב  בֶּ

ָעִלים  ִאיש   ְ ַחִיל ַרב פ 

ְבְצֵאל  א"ִמק ַ

 ליום הזכרון י"ג אלול. 

ניגשים לכתוב על  בחיל ורעדה
אודות אריה דבי עילאי, הוא הרב יוסף 

 חיים מבגדד זיע"א.

 ,מעברה"במחנה הנקרא " ברמת השרון,
ים, פחונים, נ  דו  של אהלים וצריפי ב  

בסמוך למושבה, שם גרו עולים חדשים 
"י משנת תש"ט, תש"י וכו'. שהגיעו לא

שם הי' גר הרב אליהו חבה, אחד משבעת 
גדולי רבני בגדד, שכיהן כרב לעדת עולי 
בבל, עד שעבר לרמת גן והיה שם אחד 

 מרבני העיר.

שהוא זוכר משנות  וכך סיפר הרב,
ילדותו את מרנא הגה"ק הרב יוסף חיים, 
והגרי"ח הי' דורש בחצר של בית הכנסת 

ה( בשבתות שובה, ושבת )כמדומני זליכ
ושבת "כלה" שלפני חג  ,הגדול

השבועות. הקהל ישבו כולם על הקרקע 
צר )מסתמא היו שם שטיחים(, בערך חב

                                                           
 כג, כ' ב-שמואל א

חמשה עשר אלף איש, והדיבור יצא מפיו 
ה כמו מנגינת כינור, בהקדוש בנעימה ערי

בנחת ובבהירות. וכולם שמעו אותו, והיה 
שקט כל כך, דומיה תהילה, מעין מעמד 

 סיני, אשרי עין ראתה. הר

 

  שכינה מדברת מגרונו"שכינה מדברת מגרונו"""

 
הנה שמעתי מאדם  ולהשלים את הענין,

סם בעיר בגדד, כי נאמן, דבר שהיה מפור
לאחר פטירת הגרי"ח, כיבדו הקהל את 
בנו, שהיה ת"ח גדול, לדרוש בשבת 

, קומו של אביו, והנה אך החל לדרושבמ
א שומעים, לא ל'צעקו מצד הקהל ואמרו 

חצר גדולה. ואז  הייתהכי  '!שומעים
הבינו כולם למפרע כי מה שכל יושבי 
החצר שמעו את דרשת הגרי"ח, זה היה 

 הייתהשלא כדרך הטבע, כי שכינה 
 מדברת מתוך גרונו.

שביקר בארץ  ואמר הגרי"ח זיע"א,
על קברי צדיקים, ואז  'ישראל, והי

יהו בן יהוידע כשביקר בציון של בנ
הרגיש שנשמתו יש לה התקשרות עם 
נשמת בניהו בן יהוידע, שהיה ראש 

. ולכן נתן בהסנהדרין בימי דוד ושלמה
לספרו שחיבר שמות ע"פ המילים של 

יׁש ְבָנָיהּוּו"הפסוק  ָיָדע ֶבן א  ב  ֶבן ְיהו  ל ר  י  ח 
ְבְצֵאל ק  ים מ  ר "בניהו" על כגון ספ - ג"ְפָעל 

והקדמות  כותהל "יבן איש ח"עין יעקב, 
לכל פרק ע"פ חכמת הרמז וסוד, שו"ת 

 רב פעלים וכו'.

 

  החפץ חיים בבגדדהחפץ חיים בבגדד

 

שהרבנים בבגדד,  הרב חבה סיפר,
בשאלות בעניני טרפות, נהגו להורות 
כשיטת ה"הגה" )כלומר הרמ"א( בשלחן 
ערוך הל' טריפות בכל הסעיפים שהרמ"א 

 אומר להחמיר.

                                                           
 ג', ע"ב ברכות ב
 כג, כ' ב-שמואל ג



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 חי': מתוך הס' 'בן איש

 הרומז השופר תמונת והנה
 צד הוא, התשובה התעוררות

 והאדם, קצר אחד וצד רחב אחד
 ונמצא, הקצר בצד לתקוע צריך

 מתרחב בשופר תפיסתו שמקום
 בעל תשובה כי לרמוז והולך
 והולך מוסיף להיות צריך

 ל"רזמרו שא ד"ע, השם בעבודת
 שמזקינין זמן כל תלמידי חכמים

 . עליהם מתוספת דעתם

 התמונה בזה רמוז עוד גם
 אחד וצידו, קצר אחד שצידו
 כי לרמוז הקצר בצד ותוקע, רחב
', ה אות שהיא התשובה של אות
' וא רחב' א פתחים שני לה יש

 בקצר ליעול ובעל תשובה, קצר
' וכנז, מלתא מסתייעא דבזה

 . בגמרא

 שהקצר זו בתמונה נרמז יובן או
 ת"דבע, למעלה והרחב, למטה

 שייכים דהם מטה של בדברים
 בהם ויקמץ יקצר ז"עוה להנאת
 למעלה השייכים דברים אבל
 יתנהג הנפשיים עניינים שהם

 שנה חי איש בן) :ורבוי בהרחבה
 (נצבים פרשת ראשונה
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מעון בן ר' אברהם, אבנר בן רפאל, הילדה בת זראדה, עובדיה בן גורג'יה, ברטין בת רחל, בן ציון בן בנימין, שרה בת מנחם, סימה שמחה בת משה, ש לעילוי נשמת:
יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין, משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים, נעמי בת רומיה, חי בן יעקב בובה מימון, ניסים שמואל דני בן נח משה, יהודה בן אליס, 

 ז"ל דליה בת אסתר ל, עובדיה בן חיים,סופר, לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רח

 

 

  מעמ' קודם(השיחה )המשך 

בבגדד שיצא כאשר נודע  עוד סיפר,
ל עניני שמירת לאור ספר "חפץ חיים" ע
אל הגאון  בגדדהלשון, שלחו מכתב מ

, בו ביקשו לשלוח להם ספרים המחבר
והם שלחו הכסף מחירם, וכאשר הגיעו 
הספרים לבגדד קבעו לימוד בחבורה 

 בספר חפץ חיים.

לֹא תו ַכל לֹא תו ַכל 

ם ֵ םְלִהְתַעל  ֵ   ְלִהְתַעל 
  [[ להחזיר עצמנו למוטב  ]]

 

 ע"פ חוברת הבחור המצויין )וכעת 
רה בדרום( הרב משה חליוה תו מרביץ

 שליט"א

 

ר " כתוב בפ' כי תצא ְרֶאה ֶאת ֲחמו  ֹלא ת 
ְמָת  ל  ְתע  ֶדֶרְך ְוה  ים ב  ְפל  רו  נ  יָך או  ׁשו  ָאח 

ּמו   ים ע   )דברים כ"ב( "ֵמֶהם ָהֵקם ָתק 

שאם התורה  החפץ חיים היה אומר,
מצוה אותנו לעזור לחברנו כשנופל לו 
חמורו, 'עזוב תעזוב עמו', אם על חמורו 
היא מצווה אותנו, קל וחומר לגבי עצמו. 
כשהאדם נופל מבחינה רוחנית ודאי 

 לו. דאי שיש לעזור ולסייע וו

 

  כל אבידת אחיך'כל אבידת אחיך'לל''

 

תוב בפרשה כ וכן הדבר בהשבת אבידה.
ד " אב  יָך ֲאֶׁשר ת  ת ָאח  ֲעֶשה ְלָכל ֲאֵבד  ְוֵכן ת 

ֵלם ְתע  ל ְלה  ֶּמּנּו ּוְמָצאָתּה ֹלא תּוכ  אם  - "מ 
אבד לאדם חפץ מסויים צריך להשיב לו, 

, ז ודאי שאם הוא עצמו הולך לאיבודא
דהיינו מאבד את יהדותו, והוא בסכנת 

 .לפעול כדי להחזירו למוטבאבדון, צריך 

של הרבה  בתוך ציבור וכשאדם נמצא
אז אנשים יחד, בכל מקום שהוא יהיה, 

כאשר הוא מתנהג בדרך של חיזוק 
ראת השם הוא בעצם יבבעבודת השם ו

אבל אם מישהו עוזר לכל אחד ואחד. 
תו מלאכת שמיים, כחלילה מתרשל במלא

 ועוסק בדברי ליצנות והבלים, אזי מי
אותה לעשות חיקוי ל רואה אותו ועלול ש

ההתנהגות, וודאי שזו עבירה חמורה 
 מאוד.

האחרונה,  שהגלות "א מווילנא אמרהגר
זו גלות בתוך הערב רב.  ,שלנו וזו כנראה

יותר ערבים  וסביבנו "כ יש כאןכמו
יהודים והם ודאי יכולים להשתלט  רמאש

עלינו בקלות, וישנם כאלה שיש להם מזה 
 חד גדול.פ

 

  'ואספתו''ואספתו'

 

על הפסוק  מר האוה"ח הקדוש,ואו
בפרשה )דברים כ"ב ב'( "ואם לא קרוב 
אחיך אליך", שהפסוק מרמז ומדבר על 

"ולא ידעתו" שנסתם  .זמן הגלות האחרון
הקץ, ואין יודע מתי קץ הפלאות, וזה 
יסובב הרחקת הלבבות מהאמונה, ונטויי 
רגל, כאשר עינינו תחזינה בדורות הללו, 
עם כל זה יצו ה' "ואספתו אל תוך ביתך" 

)את הרחוק(  זה בית המדרש, וילמדהו
ארחות חיים )לימוד תורה( וכו', כי אור 

 .החיים תורה תצילהו, עכ"ל של אור

זו לשון של  ו'עד דרוש אחיך אותו',
תשובה. ואמר אדם גדול אחד, חזרה ב

המצווה לחזור בתשובה איננה רק על ש
חילונים, אלא על כל אחד ואחד מאתנו, 

 והבא ליטהר מסייעין אותו.

 

  ימי האורימי האור

 

הם ימי אור והתקרבות  ימי אלול,
'ימי השבת אבידה', אם  והם"ה, להקב

אדם התרחק מהקבה, עליו להחזיר את 
בתשובה.  עצמוהאבידה, להחזיר את 

ידה. והמקום וזוהי מצוות השבת אב
 .לזה, זה בית המדרשהמסוגל ביותר 

 

 


