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דבר ראשון: הם שני דברים;  עיקר הסליחות
אמירת י"ג מידות, ועניינם להדבק במידותיו של 
הקב"ה וללכת בדרכיו, וכשאומרים 'רחום וחנון 
וכו" יש לחשוב שאני מקבל עלי להידבק במדות 

ן, ובס' תומר דבורה מפרט כל של רחום וחנו
 מדה ומדה. ודבר שני, אמירת הוידוי.

בריש הלכות תשובה כתב, כיצד  והנה הרמב"ם
מתודה, אומר אנא ה' חטאתי עויתי פשעתי 
לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי 
במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה, זה עיקרו 

וף של וידוי, וכו'. ומאידך הרמב"ם לקראת ס
סדר התפילות ]סוף חלק אהבה[ כתב את נוסח 
הוידוי ]של יום כיפור[ ושם כתב נוסח אחר 

טאנו וכו'. ותירץ בני שיחי' שיש חובלשון רבים 
וידוי של תשובה, שבו יש את כללי הוידוי, 
והנוסח המבואר בהל' תשובה, ויש נוסח של 
תפילת יום כפור, ששם זה וידוי בנוסח שונה. 

 ר אהבה בסדר התפילות.ככתוב בסוף ספ

אכתיב
"ּוָמל השם ֱאֹלֶקיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב  

ַזְרֶעָך", משמע שהקב"ה ימול את ערלת לבבנו 
דהיינו את אוטם הלב, קשיות הלב, וא' מהשמות 

של יצה"ר זה ערל
ב

. ומאידך כתוב
ג

"ּוַמְלֶתם ֵאת  
ָעְרַלת ְלַבְבֶכם", ומשמע שזה חיוב וצווי לישראל 

ולסלק את ערלת הלב, דהיינו לסלק את  למול
 החטאים, ולשוב אל ה'.

שלגבי כלל ישראל יש הבטחה  ותירץ הרמב"ן 
שהקב"ה ימול את ערלת הלב ויטהר את כלל 
ישראל וזה יתקיים לעתיד, אך לגבי כל יחיד 
ויחיד יש צווי ומלת את ערלת לבבך, לשוב 

 ולהטהר.

 

  )הפט' כי תבא()הפט' כי תבא('וקראת ישועה חומותיך' 'וקראת ישועה חומותיך' 

 
על הפס' "ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה  בעל הטורים

ְבַאֲחִרית ַהָיִמים"
ד

כתב, "ָהָרָעה ְבַאֲחִרית ַהָיִמים"  

                                                           
 ל', ו' דברים א
 נ"ב, ע"א סוכה ב
 י', טז דברים ג
 לא, כט דברים ד

ראשי תיבות עולה בגי' גוג. וכתב עוד בעל 
הטורים 'וקראת ד' במסורה' פירושו כי המילה 
'וקראת' בניקוד ְוָקָראת ישנה בכל התנ"ך ד' 

ם ָהָרָעה' )בפרשת וילך(, פעמים והן 'ְוָקָראת ֶאְתכֶ 

"ְוָקָראת ְשמֹו ִיְשָמֵעאל"
ה

, "ְוָקָראת ְשמֹו ִעָמנּו 

ֵאל"
ו

, "ְוָקָראת ְישּוָעה חֹוֹמַתִיְך"
ז

, כשתקרה 
אתכם הרעה. וקראת "שמע אל", שתתפלל לאל 
שישמע אליך, ושיהיה "עמנו אל", ותשוב אליו 

ובעזה"י  בתשובה, אז "ְוָקָראת ְישּוָעה חֹוֹמַתִיְך".
אם נתחזק נזכה להגנה מאת הבורא ולא נצטרך 

 חומות והגנות אחרות.

בעל הטורים וקראת ישועה  ומה שסיים
שם באותו  חחומותיך, שמקורו בנביא ישעיה

ְבַאְרֵצְך ֹשד  'ָחָמס' ֹלא ִיָשַמע עֹודפסוק כתוב, "
ָעַרִיְך ָוֶשֶבר ִבְגבּוָלִיְך ְוָקָראת ְישּוָעה חֹוֹמַתִיְך ּוְש 

 ְתִהָלה".

וקראת ישועה חומתיך, לא  ומבאר המלבי"ם,
תצטרך לחומה ומבצר אצל הגבול להגן בעד 
שוד ושבר מבחוץ, כי הישועה עצמה היא תהיה 

"ְישּוָעה ָיִשית חֹומֹות חומה בצורה לך כמ''ש 
ונגד חמס בארצך אומר ושעריך תהלה,  .טָוֵחל"

ו התהלה התהלה עצמה היא תהי שער לך, כאיל
שבה יתהללו העם הזה מרוב צדקם, היא תספיק 
שלא יקרה בה חמס בין אדם לחברו, כי כולם 
. יהיו מהוללים לצדיקים ואין פרץ בשעריהם
 ושעריך תהילה זה השער לה' צדיקים יבואו בו.

ֹום ְרּתָּ ַהּיּ֑  ֶהֱאַמַ֖

 ] הסגולה הבדוקה ביותר [
 

שיחה שנאמרה בסעודה ג' בביהכ"נ ג. שיחה שנאמרה בסעודה ג' בביהכ"נ ג. 

מה"ש שב"ק כי תבא, מה"ש שב"ק כי תבא, ישראל רישראל ר

ע"י מו"ר ע"י מו"ר   הוגההוגה  ..תשע"ה, נכתב מזכרוןתשע"ה, נכתב מזכרון

  שליט"אשליט"א

 
 האמרת ''את השם - ת כי תבאבפרשכתוב 

" ורש"י במקום יהיום להיות לך לאלקים וכו
 -רש"י  במילה 'האמרת וכו' והאמירך' אומר

'אין להם עד מוכיח במקרא' דהיינו שלא נמצאה 
מילה דומה שממנה ניתן ללמוד על המילה 

                                                           
 טז, יא בראשית ה
 ז', יד ישעיה ו
 הפטרת כי תבא -ס', יח  ישעיה ז
 שם ח
 כו, א' ישעיה ט
 כ"ו, י"ז דברים י

ן. בד"כ אנו לומדים על משמעות המילים שבכא
בתורה ממילים זהות או דומות מהתורה או 
הנביאים או הכתובים לאותו מקום שרוצים 
ללמוד את משמעות המילה. אבל כאן רש"י 
אומר במילה 'האמרת' 'אין להם עד מוכיח' 

 שאין מהיכן ללמוד. 

מלשון 'חטיבה'  'ֲחַטְבָת', אונקלוס מתרגם
ולא מובן כ"כ. אבל האבן עזרא  ,יאיחידה אחת

פסגת העץ. כמו"כ  -אומר מלשון 'בראש אמיר' 
שאומרים בערבית 'אמיר' זה לשון חשיבות, כמו 

האמיר עבדאללה והאמיר חוסין, שמשמעותו 
מלך. ורש"י מוסיף עוד 'האמיר' מלשון הפרשה 

 והבדלה, שהקב"ה הבדיל אותך מכל העמים.

' אלו עם 'את השם האמרת היום כתוב יבבגמ'
ישראל שלובשים תפילין, ובתפילין כתוב 'שמע 
ישראל השם אלקינו השם אחד' והתפילין הם 
למעלה מן הראש, הגבוהים ביותר בראש, דהיינו 
שאדם שם את הקב"ה מעל לכל. ו'השם האמירך 
היום' דהיינו שהקב"ה ג"כ לובש תפילין שבהם 
כתוב 'מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ' שהקב"ה 

והם אצלו  את עם ישראל מכל העמים מבדיל
  .מעל כולם

מי  רוקח,ר' אליעזר אחד בשם  צדיקהיה 
האדמו"רים לבית  - שהתחיל את שושלת הרוקח

לפני כמאתיים שנה. הוא הוא היה חי בעלזא, 
הפליג באניה לארץ ישראל וההפלגה ארכה 
חדשים מספר, הם יצאו חודשיים לפני ראש 

באניה וסערה, השנה. בלב ים הייתה טלטלה 
הקרבניט אמר שכל אחד יקח לו איזה קרש או 
גלגל כיון שאין סיכוי שמישהו ישאר על הספינה 

 במצב הזה. 

ר' היה בראש השנה ואותו  אותו יום סערה,
אליעזר רוקח ביקש ממישהו שהיה איתו 

שיבדוק ויאמר לו מתי עולה השחר.  ,בספינה
ן אותו אחד יצא לבדוק וראה שכבר עלה האור מ

את השופר  ר' אליעזר רוקח המזרח. ואז לקח
ותקע את כל התקיעות. מיד נרגע הים ופסקה 

 הסערה.

 שאלו אותו מה מקור הסגולה הזו
הוא ענה שכשתוקעים בשופר מיד הים נרגע? 

, רק ידע שהיום ראש ידוע לו סגולה כזושלא 
השנה. והרי מת פטור מן המצוות, וכל עוד הוא 

וות, ואם אני עדיין חי חי הוא יכול לקיים מצ
אני  ויכול לקיים מצוות שופר בראש השנה

                                                           
 ' עה"פ, וכן הגמ' להלןכלי יקרראה ה' יא
 , ו' ע"ארכותב יב
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ברהם, אאבנר בן רפאל, הילדה בת זראדה, עובדיה בן גורג'יה, ברטין בת רחל, בן ציון בן בנימין, שרה בת מנחם, סימה שמחה בת משה, שמעון בן ר'  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 רל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתסופר, לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רח

ינו מתפללים שחרית יאם הייתי ביבשה ה מקיים. 
כשהאני' הולכת מוסף עם תקיעות, אבל עכשיו ו

רק את ו השכמתי בבוקר אין זמן, אזלטבוע 
, ומה שהים נרגע כל עוד אני חי התקיעות עשיתי

. זו צוה, בזכות המזה לא סגולה זה רק תוצאה
היום' שהיהודי רוצה  האמרתהכוונה ב'את השם 

 להספיק עוד ועוד מצוות ושם את השם בראש.

אביו של ר' שלמה זלמן  בירושלים היה צדיק,
אוירבעך זצ"ל, קראו לו ר' חיים ליב אוירבעך. 
הוא הקים את ישיבת 'שער השמים' בירושלים. 
הוא נסע באניה לחוץ לארץ לאסוף כסף 

והאני' צע הדרך הייתה סערה לישיבה. באמ
אז עבר בין הנוסעים ואמר להם עמדה לטבוע. 

כולם ישארו  ובזכות זה יתרמו כסף לישיבהש
, כי בחיים. ואכן כולם נתנו ונשארו בחיים

 . הסערה פסקה באורח פלא

שבת של 'השם  לפני הסליחות,שזו השבת 
האמירך היום ואתה האמרת את השם' ושנזכה 

 ן.מלשנה טובה אמן וא

 

ת ַחִיל ִמי ' ֶ ֵאש 
א  'ִיְמצָּ

 [ 'ויאשרוהבניה  'קמו] 

 

דברים ליום הזכרון של הרבנית מרים 
ע"ה, א"ח של הג"ר צ"י אדלשטיין 

 רמה"ש( נלב"ע י"ט אלול.-)שומיאץ
 נכתב ע"י מו"ר שליט"א מיוחד עבור הגליון.

 

אמר רבא, בא וראה כמה  יגבגמרא יבמות
וכמה רעה אשה רעה, כמה  אשה טובה טובה

דכתיב "ָמָצא ִאָשה ָמָצא טובה אשה טובה, 
בגוה )אם באשה ממש( משתעי קרא,  , איידטֹוב"

כמה טובה אשה טובה, שהכתוב משבחה )פי' 
ממה שכתוב בתנ"ך הנצחי כך, רואים כמה זה 
דבר טוב(. אי בתורה משתעי קרא )כלומר, כל 

י היכן שכתוב בס' משלי "אשה" יש בו שנ
אשה  -ב'אשה ממש,  -א'פירושים ושניהם אמת, 

רוחנית, דהיינו דבקות נפשו בחשק לשיטה 
תורה, אשה -מסויימת בחיים, כגון אשה טובה 

מינות( כמה טובה אשה טובה, שהתורה  -זרה 
 נמשלה בה, ע"כ לשון הגמרא.

בחתימת ספר  טווהנה הפרשה האחרונה

ת ֵאשֶ , מסודרת לפי סדר א"ב, ומתחילה "משלי

                                                           
 ס"ג, ע"ב יבמות יג
 יח, כב משלי יד
 לא משלי טו

שני פרושים שהם אמת,  ", וגם כאןַחִיל ִמי ִיְמָצא
, וכל פסוק באשה ממש, מדובר אחדפירוש 

על משל  שנימתאר שבח נוסף שיש בה, פירוש 
. וכן פירש הגר"א אשת חיל, האותיות התורה

ח.י.ל הם בגימטריא מ"ח, הם ארבעים ושמונה 
 .טזדברים שהתורה נקנית בהם

ן הזה, כן , וככל החזיוככל הדברים האלה
ראינו אצל אמנו הצדקת מ' מרים אדלשטיין בת 
הגה"צ ר' מרדכי שלמה הלוי לבית מובשוביץ 
ז"ל, שני הדברים, אשת חיל ממש ככתוב 
בהמשך הפרשה בטח בה לב בעלה וכו' והמשך 
הפסוקים. וגם אשת חיל, באהבת התורה 

 מופלגת.

היא למנוחות, ואנו  והנה, בעת אשר נסעה
הייתי ילד קטן מכדי להבין כל  נעזבנו לאנחות,

מה שעניני בשר רואות. ואחי שליט"א הגדול 
ממני ראה יותר טוב, אבל אף על פי כן, גם אצלי 
נקלט בזכרון ברור, שראיתי בה את שתי 

 המעלות של אשת חיל.

בע"ה דבר לדוגמא, בשבועות  נרשום כאן
האחרונים של ימי חייה שכבר קודחת בחום 

, שאז עדין לא היו בעולם גבוה, ממחלת הטיפוס
תרופות לרפא את זה והביאו עבורה קרח, מן 
המרתף שהיה בעיר, לשמר קרח, אשר הכניסו בו 

חדשי החורף, שבהם הקרח ישנו בשפע, במזג ב
האויר החרפי הקר. והי' באחסון קיים גם בחודש 
אלול החם. והילדים נכנסו מדי פעם לחדרה, 

י הרופא ובזהירות, שלא תהי' הפרעה לטיפול
שהי' מגיע מדי פעם, בהשתדלות איך להוריד 

 את החום הגבוה מאוד.

, נאלץ אבא, בגלל והנה, דוקא בימים האלה
התגברות הגזירות של מלכות הרשעה של 

, דהיינו בית "שקולה"סטאלין לחינוך חובה, ב
הספר הקומוניסטי. והעובר על חוק חובה זה 
צפוי למאסר קשה, או גירוש לארץ גזירה 

סיביר. ואז אבינו העביר את הבנים )האחות ב
הקטנה עדיין לא הייתה בגיל חינוך חובה( ע"י 
הדוד ברוך, שהגיע במיוחד, ולקח אותנו להיות 
בעיר רחוקה, קלימוביץ, אצל אחותם הדודה 

 רבקה צביה הי"ד.

ולא עיכבה, למרות מצבה  ואמנו, הסכימה
שהי' נראה שאלו ימי חייה האחרונים, ולא יהיו 
על ידה בפרידה האחרונה, הילדים האהובים. 

 וזה מדהים. 

 

 

ר ר' זכרונות מכתב יד של אחי, מו"וכאן נביא 
 אירחמיאל גרשון שליט"

 

                                                           
 פ"ו, מ"ו אבות טז

 

רבי ירחמיאל גרשון  מרןמתוך כת"י 
 :אדלשטיין שליט"א

 

עשיה הטובים של א"מ ע"ה )נפטרה י"ט מ
 ב ברוסיא(אלול תרצ"

רא הייתה אומרת את ל' הגמ בסעודת שבת
אמר רבה הכל מודים בשבת דבעינן נמי לכם 
שנאמר וכו'. הייתה אהבה גדולה בינה ובין 
חמותה )אם אבינו זללה"ה(, כל עניני הבית 
ניהלה חמותה, וע"פ הוראת חמותה הייתה 

 עושה.

, החנוך ברוסיא הייתה גזרת חינוך חובה
הי' חנוך של כפירה ר"ל, היינו כבר בגיל של 

נצל מזה הצליחה בחכמתה חנוך חובה, וכדי לה
ובהשתדלותה להשיג עבורנו תעודות לידה 
שאנחנו קטנים בשלש שנים מגילנו האמיתי. גם 
מסרה נפשה לחנכנו לתורה ויר"ש, והיו דבריה 
דברי אמונה טהורה ואהבת תורה ויר"ש, 

  בדברים היוצאים מן הלב.

לאאמו"ר זללה"ה בכל  הייתה לעזר בקודש
רו עליהם וטרחה בכל מצבי החיים הקשים, שעב

כוחה למען יהי' פנוי בהרחבת הדעת לעסק 
התורה. גם בימי עוני ומחסור השתדלה להעלים 

 את זה ממנו.

שאין לנו ידיעה גדולה בתורה הצטערה עלינו 
כרצונה, כמו ידיעת פירוש פרקי התהלים. 
שאלתי אותה אם היא יודעת פירוש מה שכתוב 

לא ידעתי אז  בתהלים 'ככלי יוצר תנפצם' כי אני
פירוש המלים האלו, ואז הסבירה לי את פירוש 
המלים האלו. הייתה שרה לנו באידיש על עקדת 

הייתה אומרת בתורת משל, כי צריך  יצחק אבינו.
ידיים של משי, כדי לדעת במשוש היד מה טיבו 
של הבד, והתכוונה בזה כי גם להכיר מעלת 
האדם צריך להיות ג"כ בעל מעלה. הייתה לה 

 ידיעה גדולה גם במתמטיקה גבוהה.

שהיתה זקוקה  בזמן מחלתה האחרונה,
לעזרה ביקשה ממני, שאני אטרח בזה כדי למנוע 
טרחה מחמותה, שהיתה טורחת בזה. בזמן 
לויתה באו הרבה גוים מתושבי המקום, 

 להשתתף בלויתה, כי גם הגוים העריכוה.

אמר על אביה הגאון ר' מרדכי  מרן החזו"א
י מובשוביץ זללה"ה כי הי' צדיק, כי שלמה הלו

זכה שהיו לו ג' בנים רבנים וד' חתנים רבנים, 
ברוסיא, באותה תקופה שהיו גזרות מצד 
השלטון, להעביר על הדת. והרבה רבנים 
הוכרחו להתפטר ממשרת הרבנות, ובניו וחתניו 

 המשיכו ברבנותם, למרות הגזירות.

ח מכתב יד אחי שליט"א. והשי"ת ישל עד כאן
בזכותם ישועות לנו ולכל ישראל, ולשנה טובה 

 תכתבו ותחתמו.


