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

 

 

 

לע"נ מרן הגאון הגדול רבי 
יעקב אדלשטיין 

 ללה"הצוקז

 אמור,  פ' בל"קגליון 
 ה'תשע"ז  אייר י'ז

 השרון -רמת 

 

 בעזהשי"ת 

 
    

 

 גוי קדוש
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 [ד "לפ' אמור תשס שיחהמתוך  ]

 
ר ֶאל " ֶשה ֱאמֹּ אֶמר ה' ֶאל מֹּ ֵני ַויֹּ ֲהִנים בְּ ַהכֹּ

ן  א..."ַאֲהרֹּ

 פ' אמור, בהמשך הפרשה פרשת השבוע
מצוות המיוחדות לכהנים, ומפני  כתובות

יותר מכל עם ישראל, שהכהנים בדרגה גבוהה 
. קדושהמצוות המוסיפות יש עליהם תוספת 
יו"המצווה העיקרית  ַעמָּ א בְּ ֶנֶפש ֹלא ִיַטמָּ ", לְּ

עם  ןלגבי נשואיטומאת מת, והכהן שלא יטמא 
חּו הוא גם מוזהר, " אשה ה ֹלא ִיקָּ לָּ נָּה ַוֲחלָּ ה זֹּ ִאשָּ

ש הּוא  דֹּ חּו ִכי קָּ ּה ֹלא ִיקָּ ה ֵמִאישָּ רּושָּ ה גְּ ִאשָּ וְּ
 . "יוקָּ ֵלאֹל

יותר  דםשהאשככל  ,יסוד גדול מכאן רואים
חובות, יוצא אם כן  ויותר מעולה יש עליו יותר

לרעתו. מצד  בו בעת גםשזה לטובתו של הכהן ו
אחד הכהן מוגבל, לא יכול להכנס לבית הקברות 

עם כל אשה, גרושה אסורה להתחתן ולא יכול 
היה אצלי אדם אחד,  -במאמר מוסגר . ועוד לו

שבא אליו כהן עם הארץ, ואמר שהוא רוצה 
, לו הדרכה כיצד להסתלק מן הכהונהשיתן 

ישנה משום ולמה לו כל זאת? . לוותר עליה
וד חפץ בה, אשה טובה אשה אחת שהוא מא

מאוד רק שיש בעיה שהיא גרושה, ואמרו לו 
שלכהן אסור להתחתן עם גרושה. והוא רוצה 

הפך להיות ישראל, ילהתחתן אתה. הוא רוצה לה
הוא  עושים את זה באיזה בית דין וכו'. היכן

ואנו רוצה לחתום על שטר ויתור על הכהונה. 
 אי אפשר, יוצא שבמקרה זה זההרי יודעים ש

לטובתו, לאיש הזה אין  בעצם לרעתו. אבל זה
הוא לא מבין שהכהן קדוש יותר. אמרתי  ,שכל
יהודי רוצה לאכול בשר טריפה כי זה אם לו, 

יותר בזול, ויאמר שהוא רוצה לוותר על יהדותו 
ולחתום על שטר להיות כמו גוי, זה כמובן בלתי 

 אפשרי. 

ה ַעל רּוֲחכֶ ", מרואיחזקאל הנביא  לָּ עֹּ הָּ יוֹּ ֹלא וְּ ם הָּ
ת  חוֹּ פְּ ִמשְּ ִים כְּ ֶיה ַכגוֹּ ִרים ִנהְּ מְּ ֶיה ֲאֶשר ַאֶתם אֹּ ִתהְּ

ָאֶבן ֵרת ֵעץ וָּ שָּ ת לְּ צוֹּ ֲארָּ . אתם רוצים לוותר ב"הָּ
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עונשים על מה שאתם  על היהדות ולא לקבל
ה לא יתכן, נהיית יהודי בעל זדבר כעושים, 

משל למה הדבר דומה, אדם רואה מאכל  כרחך.
כניס את זה לפה. יושב לה רוצהטעים מאוד, ו

לידו אדם אחר שיודע שאותו מאכל הוא רעיל 
תאכל. אמר לו  אלואם יאכלנו ימות. ואומר לו 

אני רוצה בתענוג החפץ לאכול, אתה אדם רע,  
הזה לאכול את האוכל הזה ואתה מפריע לי והוא 

זה שמפריע הוא והאמת שכועס על המפריען. 
א ימות. בעצם רחמן שיודע שאם יאכל את זה הו

האיש בכל זאת מכניס את האוכל לפה, והשני 
נותן לו מכה ביד להוציא את האוכל מפיו, והוא 
צועק עליו, אדם אכזרי מדוע אתה מכה אותי. 
אבל בעצם הוא מבורך שנותן לו מכות ומציל 
אותו ממוות. אותו אדם יכול להרחיק לכת 
ולומר אני בכל זאת רוצה לאכול את הרעל הזה, 

ל שמסוגל לאכול רעל של נחשים בלי כמו החתו
 אני מוותר על הכבוד להיות אדם. למות...

אם הוא מוותר על היותו יהודי  כך היהודי
זה לטובתו אבל ורוצה להיות בעל חי, כמו גוי. 

איננו שישאר יהודי, מי שמרחם עליו יאמר לו ש
פך להיות ישראל. הייכול. כך הכהן לא יכול לה

ירושה במשפחתו בתוך עם ישראל, הכהונה זו 
 של אהרן הכהן. 

 שאדם בונה אותה לעצמו ישנה קדושהאבל 
, ע"י גם בלי להיות שייך למשפחת אהרן הכהן

י שמקדש את הגוף שלו "וע ,שעוסק בתורה
במצוות ונהיה בן תורה. בני תורה הם קדושים 

 -כשבן תורה אומר ולכן יותר מעמי הארצות. 
אני רוצה להיות כעת יהודי פשוט, זה הרי כמו 
רעל בשבילו, לרדת מדרגתו זה כמו הכהן 

מי שרוצה לרדת מדרגתו, זה בלתי אפשרי. 
שהוא בן תורה וזכה לכך, זכה לקרבת אלקים 

רות יכמו שיש מצוות ית לימוד התורה.ע"י 
שלא בכהונה, ישנן מצוות יתירות לבן תורה. 

כתוב דוגמא,  שלו.יהיה חילול השם בהתנהגות 
ת''ר האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב בגמרא "

יש עמי ארצות  ,ג"ויש אומרים פסול לעדות
שאוכלים בשוק. אבל בן תורה שהולך בשוק 
ומכניס פיתה לפה כשהוא הולך ברחוב, זה 

 כך אוכל כזה חילול השם גדול, שבן תורה
בשוק. הוא רוצה להיות כלב? צריך לזכור שהוא 

 אדם.

למקומות בזויים שלבן תורה  כשהולכיםוכן 
זה גם  לא מתאים כלל שיראה את עצמו שם

לפעמים יש באותה משפחה קרוב  חילול השם.
שאינו בן תורה ויש לו מכשירים כאלה, ובימינו 
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יצה"ר מביא עלינו נסיונות קשים מאוד, שמצד 
אחד, זה שעומד בנסיונות שכרו גדול הרבה 

חור בישיבה המשגיח יותר. אם בזמן שהייתי ב
מסית היה מדבר שיחות נלהבות, שהיצה"ר 

ללכת למעין בית כזה ששם מציגים 'סרט' יפה, 
בתי קולנוע קראו לזה. בני תורה לא הולכים 
אמנם לכאלה מקומות, אבל ישנם בחורים 

אוויר של הישיבה ולפני שעדיין לא ספגו את ה
שהיו בחורי ישיבות ראו שאחרים הולכים לבתי 

כיצד תופסים גנב, זה  םוע ורואים שם סרטיקולנ
רוצח וזה נואף ועושה עבירות. לפעמים הבן דוד 

זהר כי ימזמין אותו, בא ונלך, אבל קל מאוד לה
זה בבית אחר, אני לא הולך איתך, אני נמצא 

 המדרש.קרוב לבית 

ר והכניס את אותם התמונות "בא היצה בימינו
 כאלהשאפשר לראות בכל בית, ישנם מכשירים 

ר נהיה "יצהל, ולכן שדרכם אפשר לראות הכל
הקב"ה אבל  ולנו קשה להתגבר עליו, יותר קל

מגדיל את השכר שלנו, למרות שקל מאוד להגיע 
לעבירה הזו ולא צריך ללכת לבניין מיוחד. אני 

את המשגיח ר' אבא גרוסברד זצ"ל  זוכר 
בישיבת לומז'ה בפתח תקווה שאמר 'יש מקום 

קרא לזה, ' כך טמא שנקרא קולנוע רמה ברמת גן
ותזהרו לא להתקרב, מה תראו 'טמא הוא אמר 

שם, כיצד שוטרים תופסים גנב? הדבר מטמטם 
 את המוח, אל תלכו לשם'.

, ולכן חשוב מאוד לשמור יש פיתויים ונסיונות
על הדרגה והקדושה שאנחנו כהנים, כמו שכהן 
לא יכול להפסיק להיות כהן, אנחנו לא יכולים 

יש לנו את המצוות של  להפסיק להיות בני תורה.
בני תורה כיצד אנו צריכים להתנהג ומי שפוגם 

ישיבה עוזב את  בזה זו סכנת נפשות. כשבחור
 התורה זה כמו אש.

מעשה שהיה בכפר חסידים, שהגיעו לשם 
בחורים שבילדותם הוריהם לא היו בני תורה 
מובהקים, הם הגיעו מתיכונים שונים, והלכו 

דו טוב. אבל אז אמרו ללמוד בישיבה גדולה ולמ
מלחמת סיני, הבחורים ופרצה שכעת מאחר 

הרגישו שהם צריכים להתנדב ללכת לחזית 
המלחמתית כדי לעשות את המצווה הגדולה של 
'מלחת מצווה'. אבל זו בעצם עבירה, כי אם בן 

ה כזו זו עבירה ממש. ת מצוישיבה הולך למלחמ
סיפרו את זה לר' אל'ה לאפיאן, שהיה משגיח 

ישיבת כפר חסידים, אמר להם המשגיח  של
 , דבואו ונלמד את הגמרא בבא בתרא

כל הפורש מדברי  :אמר רב רב יהודהאמר "
ונתתי את פני בהם,  תורה אש אוכלתו שנאמר
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מהאש יצאו והאש תאכלם, כי אתא רב דימי א"ר  
יונתן, כל הפורש עצמו מד"ת נופל בגיהנם 
שנאמר )משלי כא, טז(: אדם תועה מדרך 
השכל, בקהל רפאים ינוח. ואין רפאים אלא 
גיהנם שנאמר )משלי ט, יח( ולא ידע כי רפאים 

  ."שם בעמקי שאול קרואיה
ועוסק בתורה ופוסק  מי שנמצא בישיבה

אוכלתו אש. ומיהו הטיפש שמשחק באש  ,ממנה
י לשחק אונמצא ליד אש שיכולה לשרוף, לא כד

בחורים שלא שמעו בקולו, שני באש כזו. היו 
נתפתו ע"י חבר אחר, הלכו שני החברים הללו, 

במלחמה, לא חזרו חיים לישיבה. שניהם ונהרגו 
 האש שרפה אותם, המשגיח אמר להם שזה אש

לא שמעו בקולו, הפורש מדברי תורה זו הם ו
 סכנה גדולה. 

 .... זו סכנהכהן שמחלל את הכהונה שלו
יומת'. כתוב בפרשה הקודמת  הקרבהזר '

 –שאפילו כהן הנכנס לבית קודש הקודשים 
מיתה בידי שמיים. לכן צריך לדעת שכעת חייב 

תחילת זמן הלימוד בישיבה, לומדים שומרים 
ימוד המוסר, אנו לא משחקים את הסדרים ואת ל

להיות חכמים ולא  . אנו צריכיםבדברים כאלו
 טפשים.

 

 בן תורה
 צורת בן תורה | מידות

 [ז"שיחה לפ' אמור תשסמתוך  ]

 
ָ֙הּוָ֙ ֶבן נָּיָּ ִוִ֖ד -ּובְּ נֵֵ֥י דָּ ֵלִתִ֑י ּובְּ ַהפְּ ֵרִתִ֖י וְּ ַהכְּ ָ֔ע וְּ יָּדָּ ה֣וֹּ יְּ

ֽיּו ֲהִנֵ֥ים הָּ  הכֹּ

מה זה  -'ובני דוד כהנים היו' כתוב בפסוק
שהיו עוסקים  ו'כהנים היו'? כתוב בגמרא

דושים כמו כהנים. ומלמדים תורה ולכן היו ק
כמו הכהנים  ,בתורה שעוסק כל מיולכן אתם 

של הדור הזה. ובדורינו שאין כהנים לעבוד 
בבית המקדש אבל מי שהוא קשור לישיבות 
ולכוללים הם בבחינת כהנים. כמו כן כתוב 'בנים 
אתם לה' אלקיכם' ולכן ההתנהגות של בני תורה 

 צריכה להיות לא כמו סתם בני אדם.

אדם שנוקט במידת הענווה, הוא  מיםיש לפע
ענו ואומר 'מי אני', 'אני שום דבר לא', אכן אבל 
בציבור מסתכלים על בני התורה כמו דוגמא של 
אדם עליון יותר, כך חושבים בציבור. בטבע של 
כל אחד מישראל עמוק עמוק בפנים הם מכבדים 
אדם שקרוב לקב"ה. ולכן בני התורה 'סובלים' 

משל הוילון שהוא לבן לגמרי אז מכך יותר, כמו 
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ממילא נקודה קטנה של לכלוך נראית עליו 
בבירור, אבל כשהוילון אפור לא מרגישים בכך. 
לכן חשוב שבני התורה יהיו ניכרים בצניעות 

 ההנהגה שלהם.
 בהנהגה בתוך הביתוכן צריך זהירות מיוחדת 

וחושבים שהיות ואדם מתחתן עם יש הטועים ו
מקפיד  , וכשם שאני לאזאשה, ו'אשתו כגופו'

אם היד שלי מתעייפת מדי, כך הוא חושב 
שהאשה לא צריכה להקפיד. אכן לאשה גם צריך 
לומר שלא להקפיד אבל הבעל צריך לדעת שיש 

 לתת כבוד לאשה יותר מלאנשים זרים.
ר"מ בישיבה דוגמא קיצונית לכך,  הביא פעם

שהיה אברך אחד בעל חסד גדול שהשתדל 
רואה זקן אחד  לעזור לכל אחד עד כדי כך שהיה

נכנס לאוטובוס, מיד היה מפנה לו את המקום, 
רואה זקן או זקנה הולכים עם סל כבד, היה 
תופס את הסל 'אולי את צריכה עזרה' ועוזר לה 
לסחוב את הסל. היה לו טבע טוב והיה בעל 

 חסד ואוהב לעזור לאנשים.
רץ מהר בדרך לכולל, והוא רואה  פעם אחת,

ובקושי ומחזיקה סל מולו אשה שהולכת לאט 
כבד מאוד. רץ אחריה לעזור לה לסחוב את הסל, 
וכשהתקרב ראה שזו אישתו.. אמר לה. אה... 
חשבתי ש... אז אם את כבר הולכת הביתה יש 
גם שקית ששכחתי להביא הביתה, הביאי גם את 

 השקית הזו.
צריך לזכור שמה שכתוב 'אשתו כגופו' זה  

 למעליותא, לא לגריעותא.
בשיחה לפ' אמור ה "מרן זצוקללה אמרוכן 

לכהנים  שהתורה אומרתכשם " :ז"סתש
'קדושים תהיו' ומזהירה את הכהנים באזהרה 
מיוחדת, אז כך אלו שלומדים תורה צריכים 
להזהר במיוחד בהנהגה בתוך הבית ומחוצה לו, 

אשרי זה  -כדי שכל מי שרואה בן תורה יאמר
שלמד תורה, כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים 

 .חמעשיו
לאחר שמביא את הלכות קידוש  טוכן הרמב"ם"

ובל יעבור שכשהגויים רוצים לגזור  וייהרגהשם 
גזירה הרי זה קידוש השם אם נהרג, בסופו אומר 

הרג, כבר יהרמב"ם שיש קידוש השם גם בלי לה
בחייו. שהוא חי על קידוש השם ומקיים את 
המצוות על קידוש השם ככתוב בפרשת השבוע 

ֹלֹ֤א תְּ   - לּוָ֙ ֶאתוְּ ֵנ֣י -ַחלְּ ְך בְּ תִ֖וֹּ ִתָ֔י בְּ ַדשְּ ִנִ֨קְּ ִשָ֔י וְּ דְּ ֵש֣ם קָּ
ם ֶכֽ ַקִדשְּ ֵאִ֑ל ֲאִנֵ֥י ה' מְּ רָּ  יִישְּ

 

 טהורגוי 
 [שיחה לפ' אמור תש"עמתוך  ] 

 
ם ֲהִביֲאֶכם ֶאת " ת ִמיוֹּ ֳחַרת ַהַשבָּ ֶכם ִממָּ ֶתם לָּ ַפרְּ ּוסְּ

ת  תוֹּ ה ֶשַבע ַשבָּ נּופָּ ֶמר ַהתְּ תעֹּ ִמימֹּ ֶיינָּה: תְּ ַעד  ִתהְּ

                                                           
 , ע"בו"ע סנהדרין, , ע"בב"ס יבמות  ז
 פ"ו, ע"א יומא ח
 פ"ה הי"א יסודי התורההל'  ט
 כב, לב ויקרא י

ם  רּו ֲחִמִשים יוֹּ פְּ ִביִעת ִתסְּ ת ַהשְּ ֳחַרת ַהַשבָּ ִממָּ
ה  שָּ ה ֲחדָּ חָּ ֶתם ִמנְּ ַרבְּ ִהקְּ  יא"לה'וְּ

ֶיינָּה, ", יבכתוב במדרש ת ִתהְּ ִמימֹּ ת תְּ תוֹּ ֶשַבע ַשבָּ
נוֹּ  צוֹּ ִשין רְּ ֵאל עוֹּ רָּ ַמן ֶשִישְּ ת ִבזְּ ִמימוֹּ ַתי ֵהן תְּ ֵאימָּ

ם. קוֹּ כתוב  יגבמדרשים קדמונים ובזהר .".ֶשל מָּ
שמי שלא סופר ספירת העומר איננו מספיק 
טהור לקראת קבלת התורה. שהרי בקבלת 
התורה צריך לכך אדם שתהיה לו נשמה טהורה. 

, אבל העניין מה שייך ספירה לטהרהוזה פלא... 
הוא כך, שאדם שמצפה לדבר החשוב לו ואוהב 

 אותו הוא סופר את הימים. 

בבית ספר שאיננו תורני, מקום  םראיתי ילדי
, בבית ספר מהלימודים שבו מחכים לחופש

ספר ההוא התורני אוהבים ללמוד, ואצלם בבית 
בית סוהר כי הם רוצים כמו בית הספר הוא 

לשחק כל היום. כשקרב החופש כל היום 
סופרים, איזה יופי כל יום מתקרב החופש כי 

ם דבר שאדרואים גם משם שמתגעגעים לחופש, 
, ואם אינו רוצה ואוהב אותו סופר ספירה לפני כן

 .שאינו מצפה סימןסופר 

את ספירת העומר מתי כבר יהיה  כך סופרים
שהיה צריך לספור מתן תורה. החינוך אומר, 

להיפך, היום ארבעים ותשע ימים לפני מתן 
תורה, ארבעים ושמונה וכו' אבל מכיוון שעם 

לא היו במדבר, לפני קבלת התורה, ישראל 
בטוחים מתי מתן תורה לא ידעו כיצד לספור, 

 ,את הימים שעברו למתן תורה ספרו ל כךאב
מפסח שנהיינו בני חורין, יום אחד עבר כבר, יום 
שני זה כבר יותר קרוב למתן תורה. לכן מי 
שסופר מראה את החשיבות שהוא מתגעגע וזו 

, ומי גופא הטהרה. שהתורה תהיה חשובה אצלו
 . שאינו סופר חסר בטהרה

יהיה ראוי לקבל תורה הוא צריך  וכדי שאדם
אגואיסט, לא יאהב את עצמו יותר שלא יהיה 

מכולם. צריך שלא ידבר לשון הרע. וכשאדם 
ק ומוכן לוותר לחבר ולנהוג כבוד זה בזה, לחל

. תורה , זה עושה אותו ראוי לקבלכבוד לחברו
זו הסיבה שתלמידי רבי עקיבא פגעה בהם ו

, משום שלא נהגו מידת הדין דווקא בימים האלה
 . כבוד ולא היו ראויים לקבל תורה

מתחזקים במידה הזו לנהוג  אנו בימים האלה
כל דבר שהוא כבוד זה בזה כלפי חברים וכבוד ל

חשוב בעיני הקב"ה. ובזכות זה נהיה מוכנים 
בקדושה לקבלת התורה בבחינת נעשה ונשמע 
ונזכה שההשתדלות שלנו תשפיע לכל עם 

ם ַצִדיִקים "הפסוק, ישראל ויתקיים  ַעֵמְך כֻּלָּ וְּ
שּו ָאֶרץ נֵֶצר  ם ִיירְּ לָּ עוֹּ ַעי ַמֲעֵשה יַָּדי לְּ ַמטָּ

ֵאר פָּ ִהתְּ  אמן ואמן. יד"לְּ

                                                           
 כג, טו ויקרא יא
 אמור, כ"ח ג' מד"ר יב
 אמור צ"ז ע"ב זוה"ק יג
 ס' כא ישעיה יד
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