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לע"נ מרן הגאון הגדול רבי 
יעקב אדלשטיין 
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 ויקרא,  פ' טקכ"גליון 
  ה'תשע"ז ניסן ה'

 השרון -רמת 

 

 
 'זמן חרותנו'

ימי חג הפסח, בהיותנו בצל אירועי  עם התקרב
 ליל הסדראחר הפיגוע במלון פארק ] הפורענות הכבדים

נב הרהור ללבנו, האם עתה העת לחגוג , מתג[תשס'ב
 ולשמוח זמן חרותנו?

כבר הורה לנו ההוגה המפורסם, ר' משה חיים  אבל,
 לוצאטו )הרמח"ל( בספרו "דרך ה'", וכה דבריו:

סדר שסדרה החכמה העליונה, שכל תיקון  שכך הוא"
ואור גדול שהאיר בזמן מן הזמנים )אצל אבותינו 

מן ההוא יאיר עלינו הקדמונים( הרי בשוב תקופת הז
 ל"עכאור, מעין האור הראשון". 

הרי הכינוי "זמן חרותנו" לימים אלו,  לפי האמור,
אינו רק כאילו לציין את יציאת מצרים בתאריך 

ההסטורי בתור נחלת העבר, אלא שימי ניסן והפסח 
הם זמן התגברות השפעת החירות בהווה, באורות 

 אדירים.

עלינו  וקא בתקופה זוהרי ד לאור הדברים הללו,
הפסח, עם כל ההידורים והדקדוקים,  לחגוג את ימי

 אשר בזכות זה יופיע עלינו שפע אור החירות.

 ומה משמעות החירות לה אנו שואפים?

שיעבוד מלכויות האומות, מעול  –חירות  ,חז"לאמרו 
 .יצר הרעמן  –היסורים, חירות מן  –חירות 

יהי רצון, שנזכה ונחיה ונראה, גודל חסדי השם  ובכן,
יתברך, על כל תושבי רמת השרון בפרט, ועל כל עם 

 ישראל בכלל.

  בברכת חג פסח כשר ושמח

 
שמשון יהודה אנגל נאמן ביתו הרב  ע"ינמסר לנו 

  שליט"א

 בעזהשי"ת 

 
    

 

 קרבנות
 [ ע"תשניסן מתוך שיחה לפ' ויקרא  ]

 

, צורת והנה, בביהמ"ק שעל הר הבית
ההקרבה היא ע"י שחיטת בע"ח, שעל ידי 
שחיטתם המכוון הוא שהבע"ח הבהמי 

שוחטים אותו להקריב אותו קרבן  - שבאדם
להקריב, דהיינו להעביר לכיוון רצון  .להשם

לו, את הגוף שלו. לשחוט השם את האיברים ש
 -את האגואיזם, השאיפה של אהבת עצמו 

 לעשות רק רצון השם. 

אותה המטרה של קרבנות  זה גם קיים בימינו.
בע"ח שהיתה בימי בהמ"ק קיימת גם בימינו 

. האדם ששובר את המידות הרעות שבוע"י 
לימוד ספרי מוסר, לימוד תורה, עבודה עצמית 

הקרבן שהוא  זהעל שיפור המידות שלו. 
שרוצה לעצמו. אם  את רצונו הטבעי, -מקריב 

זה כבוד, אם זה אוכל, אם תענוגות אחרים, 
והוא מכופף את הרצון כדי להרגיל את עצמו 

 במידות טובות, זה הקרבן.

--- 
עבדים היינו לפרעה במצרים,  בימי הפסח

יצאנו מעבדות מצרים זו עבדות של היצה"ר 
לעבדות של הקב"ה. ואנחנו עבדים חיילים 
נאמנים של הקב"ה. הימים האלה מסוגלים 
לעורר את הרצון, כתוב בשל"ה הקדוש שמתי 

מסובים בליל הסדר, הקב"ה  שבני ישראל
מזמין את מלאכי השרת, שמלאכים יבואו 
ויראו איך שעם ישראל עובדים את השם, 
מספרים בשמחה את יציאת מצרים, יציאת 
מצרים הפרטית שבו האדם יוצא מן הֵמָצרים 
מדבר שמצר לו, מדבר שמראה לו כאילו 

אבל אדם יכול, זו החרות שלו. שהוא לא יכול. 
. נקבל עלינו את ן ואתה יכולאתה בן חורי

קדושת חג הפסח הבא עלינו לטובה בשמחה 
והקרבת הרצון של מידות כאלה שצריך לתקן 
אותם יעלה לרצון לקב"ה כמו קרבנות, ונזכה 

 שהשכינה תהיה כל כך קרובה אלינובקרוב 
בבית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן 

 ואמן.
 

  

 והשיב
לאחר שנודע לרב אודות  ]

שהיתה נהוגה בקיבוצים,  "שחיטה"ה
 [ כתב על פתקים את המובא כאן

 
בימים ההם, כשנסעו  מעשה שהיה

בסוס ועגלה באחת מן הנסיעות של 
[, היו זצ"להרי"ס ]ר' ישראל סלנטר 

צריכים לעשות "חנית ביניים" על יד 
פונדק דרכים. הפונדקית, יהודיה 
כפרית, לא ידעה כלל שיש צדיק 

 והוא ר' ישראל סלנטר.
כשעוברי האורח עדיין  בינתיים,

נדקית לעובר במנוחה, אומרת הפו
, והשוחט יש לי תרנגולהנה  –אורח 

הקבוע לא כאן, אולי תוכל לשחוט לי 
 אותו.

של שתיקה, אומר  אחרי כמה דקות
ס, הנה אבד לי הארנק בדרך, "לה הרי

כ רובלים "אולי תוכלי להלוות לי כו
 ה ואחזיר לך."עד שאחזור בע

ותען הפונדקית, איך אוכל לסמוך 
 יני מכירתו?ולתת כסף למי שא

ס( איך "י)ר "עובר אורח"ה ויאמר לה
תוכלי לסמוך ולתת לשחוט למי 

 שאינך מכירתו?
יב ֶאת ה  ]  ֵזל  ְוֵהש ִׁ ר ג ְ ֶ ז לה ֲאש   [ ג  

 ;, בואו חשבוןועתה
מטעי עצי פרי  ע"יהמכונית עוצרת 

בימי  –בדרכה למירון לכבוד רשב"י 
 חופש.

יוצאות וקוטפות פרי עסיסי,  ידיים 8
אין איש בסביבה ואין שלט המתיר 

והנה עובר שם אדם ואומר לקטוף, 
מאי האי? אני סבור שהבעלים 
מסכים, כולם עושים כך )כן... עונים 

 לו(
מסכן וחכם, מזדעזע!  היצר הטוב

... העוה"זעל כסף שהוא רק צורך 
איך אוכל לסמוך ולתת כסף למי 

 .אדם לא סומךשאיני מכירו. 
ואיסור לא תגנוב,  ועל איסור טריפה

 מך על משענת קנה רצוץ.הוא סו
אברהם  הגרי"ז מבריסק, וזה אומר

ר לאליעזר מפתחות כל אוצרות מוס
ת כ"ד, ב'( , ככתוב )בראשיעוה"ז

'המושל בכל אשר לו'. ועל המצוה 
של שידוך אין סומך עליו, עד 

)נמסר  שנשבע לו בא'לקי השמים.
 הרבנית תחי'( ע"י
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 דברי קינה
, זצוקללה"ה מרןשל  לסיום השלושים]

נכדו הרב יצחק יוסף ויסקי  ע"ינכתב 
 [שליט"א

 
וקול נהי ארימה על  אריד בשיחי ואהימה

הסתלקותו לשמי רום של סבא הגדול זצ"ל, האדם 
השלם במלוא המובן, אשר אין ביכולתינו לנסות 
לתאר אפילו אפס קצהו, האדם אשר היה גבוה 

למעלה בעולמות רוחניים נעלים, בבחינת  גבוה
סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, 
במקומות אשר אין לנו כלל השגה בהם, וכל זאת 
בכח התורה המופלג שהיה בו בשקידתו 
ובעמקותו, בסולם בו טיפס ועלה כל ימי חייו ללא 
הרף, ומשם, מרום מעלתו הגבוהה, ידע היטב 

ד, להיות לאוזן לפנות ולהאזין לכל אחד ואח
קשבת, ולהעריף דברי תורה, או דברי ברכה ועצה, 
עד לפשוטי העם ממש, ללא הבחנה והבדלה בין 

 אדם כזה או אחר.

שיסוד המעלה שראינו בסבא הגדול  חושב אני
אשר כבר מזמן נתנו לנו להבין שהוא לא  - זצ"ל

, המשפחה, אלא הוא אבא וסבא של רק סבא שלנו
שכל טבעו והתנהגותו  -אליו  כל יחיד ויחיד שפנה

נוהלו על פי דרך התורה, ולא כמו אחרים, אשר 
מתנהגים לפי טבעם, ומשתדלים להתאימם לדרך 
התורה והמצוות, אלא אצלו אדרבא התורה 
והמצוות הם אלו שעיצבו את דרכו ודרך חייו וכל 
טבעו והנהגותיו היו טבע והנהגות של התורה, 

תרחשה באחת ותעיד על כך העובדה הבאה שה
משבתות החורף, סבא זצ"ל הגיע להתפלל תפילת 
שחרית בישיבת פוניבז', ובצאתו מן הישיבה 
התלויתי אליו, ובעומדינו בפתח נוכחנו לראות כי 
השמים התקדרו בעבים וטיפות גשם מטפטפות, 
פנה אלי סבא ושאלני, האם ירד גשם חזק קודם 
 לכן או שעכשיו רק התחיל לטפטף? וכשראה שלא
הבנתי את שאלתו מיד הסביר לי, שכתוב בגמרא 
שטיפות שבאות לפני הגשם סימן הוא שגשם חזק 
עומד לרדת וטיפות שבאות לאחר הגשם סימן הוא 

, עומדות להיפסק כליל, וכך הוא מסביר לי ןשה
אם ירד כבר גשם חזק קודם לכן אזי אנחנו יכולים 
לצאת כיון שהטפטוף עומד להיפסק, אך אם זה 

התחיל טפטוף אזי עדיף שנמתין כי גשם חזק עתה 
כך היו כל אורחות חייו כפי מה ועומד לרדת... 

ודבקו בו מידותיו של שכתוב בתורה ובגמרא, 
הקב"ה, ומשכך לא פלא כיצד ידע בחכמתו לנתב 

השונות והמגוונות שסבבו  בין אורחות החיים
אותו, וכיצד היה אורך לסבלנותו עד אין קץ, 

ת זו היא ענוותנותו הרבה אשר ומקור לסבלנו
היתה ידועה בפי כל ונתקיימו בו במלואם דברי 

לעולם יהא אדם ענוותן כהלל "שבת ל"א בהגמרא 
, הוד מעלתו וזיו אור פניו "ואל יהא קפדן כשמאי

 אור התורה שקרן מתוך פניו.          הם 

עשה עלי רושם רב ענין אהבת  מאז ומתמיד
בו, וזכור אזכור ולא אשכח כמה  התורה שהיתה

הזדמנויות שביטא זאת, ואחת מהן היתה לפני 
כשני עשורים כאשר הצטרפתי אליו לנפוש בימי 
בין הזמנים במסגרת של בחורי ישיבה המכונה 
קעמפ, ופנה אלי בתוך אותם ימים כשפניו קורנות 

יש כאן בחורים ממש מצוינים, מאושר ואמר לי, 

ש טובות, והם מדברים כ"כ הם שואלים קושיות ממ
, ונתן לי להבין שאין שמחה אלא לענין וכהלכה

 תורה, וכמה שזה גרם לו אושר ושמחה.

לאחמ"כ כאשר סבא זצ"ל עבר  עוד היה קצת
טיפול רפואי ונזקק למנוחה והבראה ממושכת, 

ה שמחה" בירושלים וולצורך זה שהה בבית "נו
ים, עיה"ק, וזכיתי שהייתי בא אליו בשעות הצהר

והייתי קורא בפניו את ה"דף היומי" למרות שהיה 
חלש מאד ושכב במיטה, לא ויתר על הלימוד, 
וזכורני באחת הפעמים כשקראתי בפניו את דברי 

לא כך תיקן ואמר  רש"י טעיתי במילה אחת ומיד
כי דברי התורה היו חרוטים  כותב רש"י, אלא כך...

נה האחרונה וכך ממש קרה גם בשעל לוח ליבו. 
כאשר הראיתי לו דבר חידוש שהוא כתב על מסכת 
מכות, ומצוטטים שם דברי רש"י, והצביע לי על 
הציטוט כאומר שבדברי רש"י לא כתוב כך, 
שאלתי אותו אבל סבא כתב ככה?! וסימן לי 
שאביא לו גמרא מכות, ויחדיו נוכחנו לראות שיש 
שם שינוי לשון במילה אחת, זאת היתה גאונותו 

 המופלגת, ואהבתו לתורה.

שכך נולד הוא בכשרונות אלו  אך לבל נחשוב
ובגאונותו זו, אמנם כשרונו היה רב עד מאד, אך 
עיקר התעלותו היתה בשקידתו המופלאה 

ובעת  .ובהתמדתו המופלגת כפי שהדברים ידועים
שהייתי  אע"פ"האחרונה כתב בלשון הזה שלמד 

, "הרבה פעמים ותקופות במצב של עקשות הלב
ך מה כוונתו, כתב שאמנם היו לו ומשנשאל על כ

קשיים ולא תמיד היה לו חשק ורצון ללמוד, אך 
 בכוחו התגבר על כך, נמצא הוא מחייב את כולנו.

גדלותו ניכרה עוד יותר כאשר היה שם  ובכל זאת
את ליבו לפרטים הקטנים ממש אשר אדם 
מהשורה לא שם לב אליהם, ובכל מקום היה זה 

נים שנבעו ייני ענילפלא זהירותו הרבה בכל מ
ודוגמא אחת מאלפת מיני רבים,  .משימת ליבו זאת

זכורני בעת שבאתי לדבר איתו בנוגע לאדם 
מסוים, ונכחו שם עוד כמה מבני המשפחה, ולקח 
אותי סבא זצ"ל לקרן זוית, וכמה נדהמתי שגם שם 
דיבר הוא אך ורק ברמזים, ולא הוציא מילה אחת 

בין במי ובמה המדובר, וכל מפיו שניתן יהיה לה
 זאת למרות שנראה היה שאין איש מאזין.

לא ידעה גבולות, זכורני  ,כמו שאמרנו ,סבלנותו
לפני כשנתיים כאשר בא אליו אדם שהיה בעל 
תוקע על מנת ללמוד הלכות בתקיעת שופר, 

זצ"ל שאביא לו את שופרו שלו וביקשני סבא 
בסבלנות רבה קרוב לחצי שעה והראה לו  וישב

בדיוק כיצד לנהוג, וחזר עוד פעם, ועוד פעם עד 
 שהלה היה מרוצה לגמרי.

כאשר היה זה נוגע לענין של קיום  ומאידך
המצוות, לא ויתר כלל, כך זכורני באותה עת 
ששהיתי במחיצתו בימי הנופש היה זה בערב 
שבת, כמדומני כשעתיים קודם כניסת השבת, 
וישבתי עם בן דודי ושקענו במשחק השחמט, 
ובאמצע נכנס סבא זצ"ל ובראותו זאת מיד גער בי, 
ואמר שבת שבת, צריך להתכונן עכשיו לשבת, 

 ונתקיים בי הפסוק "טוב לשמוע גערת חכם" וגו'.

זאת ידע גם בחכמתו כי רבה לא להפריז יתר  אמנם
על המידה, וכפי שכתב לי לאחר הניתוח האחרון 

זאת היתה חכמתו להפריז בתפילות".  "אין
המופלאה שידע היכן יש להקפיד, והיכן יש לעצור 

 ואין להפריז.

עובדה נוספת שהתרחשה בשנה האחרונה 
שהדהימה אותי עד מאד, היה זה בערב ראש השנה 
כאשר נכנסתי לסבא זצ"ל להתברך ממנו לשנה 
טובה ומתוקה, ושאלתי אותו מהי ההכנה הראויה 

לקראת היום הגדול יום הדין, ובליבי חשבתי 
שבודאי יאמר לשוב בתשובה שלמה, להוסיף 
בלימוד התורה, ולהוסיף מעשים טובים ועוד 
כהנה, אך התשובה הגיעה מכיוון אחר לגמרי שלא 
ציפיתי לו כלל, סבא זצ"ל נטל בידיו את ספר 
התנ"ך ופתח בספר נחמיה פרק ח', וסימן לי 

רא לעצמי מה שנכתב שם שאקרא, והתחלתי לק
שהיה זה ביום ראש השנה, וכשהגעתי לפסוק ט' 
סימן לי שאקרא בקול, וכך אני קורא: "ויאמר 
נחמיה וגו' היום קדוש הוא לה' א' אל תתאבלו 

וכים כל העם כשמעם את דברי ואל תבכו כי ב
ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו  התורה,

קדוש היום ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי 
 אל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם"לאדנינו ו

 וכאן סימן לעצור, וסימן לי שכך צריך להתכונן,
וכששאלתי אותו שידוע שגדולי ישראל היו בפחד 
ביום הדין כתב לי "ר' יושע בער )בעל ה"בית 

יצאתי הלוי"( צם בשני הימים והיה גם שמח". 
 נדהם, וכל מילה נוספת מיותרת.

ואין לשער את גודל האבדה בעוזבו  אין לתאר
אותנו לאנחות, רק אסיים בעובדה אחת שנחרטה 
בי ועשתה עלי רושם רב, כידוע סבא זצ"ל בכל 
שבת חול המועד היה מנהגו ללכת להתפלל בליל 

ובני המשפחה  שבת בבית הכנסת ב"נוה רסקו",
נהגו להתלוות אליו בדרכו, והיה זה באחת מן 

מבית הכנסת הביתה, והנה השבתות בדרכו בחזרה 
עבר על יד קיוסק שפתח את דלתותיו בשבת קודש 
ר"ל, משראה זאת עצר, ופנה אלינו בני המשפחה, 
ואמר כולנו נעמוד מול פתח הקיוסק ונאמר יחדיו 

" זכור את יום השבת לקדשואת הפסוק בתורה "
ולאחמ"כ נאמר כולנו "שבת שלום", וכך ניצבו 

זכור את יום השבת עים "כולם ואמרו יחדיו בקול נ
, שבת שלום", והמשכנו ללכת, ואז הפטיר לקדשו

עלי סבא זצ"ל ואמר קיימתי את חובת המחאה. 
-באופן אישי בתור ירושלמי שגדל לקול זעקות ה

"שאבעס" המוכרים, עשו הדברים רושם מיוחד 
בראותי כיצד ניתן בחכמה ובתבונה גם לקיים את 

וכמובן  ,דרכי נעםובד בבד לנהוג בחובת המחאה 
שסוף הסיפור הגיע כאשר אחד מהילדים 
שהתלווה אל הפמליה סיפר אח"כ כיצד חזר 
לאחור וראה את בעל הקיוסק יוצא מן החנות 

 סוגר את דלתותיו. מבויש ו

אשר דליתי טיפה מן הים הגדול אשר בו  כל זאת
שט סבא הגדול כל ימי חייו. אדם גדול וקדוש כזה 

לך חייו הם התורה והגמרא, הרי פשוט אשר כל מה
וברור הוא שכאשר הגיעה שעתו להיפרד מן 
העולם הזה נעשה זאת מתוך הלימוד והעיון בדברי 

, כי זה היה כל חייו, וזאת היתה אהבתו הגמרא
 הגדולה אשר בחייו ובמותו לא נפרדו.

אלא משום שהיה הוא אדם שכל דרכיו  אין זאת
הקדושה, והתורה  ופעליו התהוו על ידי התורה

הקדושה היא זאת שניהלה את כל חייו, ובתורה 
כתוב "דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום", כזה 
היה סבא הגדול זצ"ל, ואת כל זה אבדנו, ומשכך 
גדולה האבדה עד למאד, וכל עין תדמע, וכל לשון 
תזעק אוי מי יתן לנו תמורתו, שבת משוש ליבנו 

 אוי נא לנו כי חטאנו...

היא להעלות את הדברים הללו בגליון  זכות גדולה
החשוב "גאון יעקב" אשר בשנה האחרונה חזר 
סבא בפני כמה פעמים בגודל חשיבותו של הגליון, 
וכבר ידוע כמה כח ומאמץ השקיע סבא זצ"ל 
למען יצא נקי ומתוקן, וכמה חישב בכל פרט ופרט 
כיצד לעשותו זך ונקי כסולת. יהיו הדברים לעילוי 

 תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.שמתו הטהורה. נ


