
ממרן רשכבה”ג שר התורה זצוק”ל

גיליון מס' 508 פרשת תרומה
תשפ"ב שנה אחת עשרה

לע”נ הרה”ק רבי ישראל בן הרה”ק 
רבי אברהם מרדכי אלתר מגור זצוק”ל

בעל הבית ישראל זי”ע
נלב”ע ב’ אדר תשל”ז 

תנצב”ה

 מקור שי”ח 
“ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם”

שמעתי מרבינו זיע"א שבס' חיי עולם למרן בעל הקה"י )בהקדמה ובסוס"י ל'( כתב שבכל דור ודור, 
היה בכל מחוז, וכמעט בכל עיר ועיר, יחידי סגולה שנתפרסמו ביותר, בהדר גאון עוזם ובתעצומות 
כשרונם וחכמתם הנפלאה, ומהם במדרגות רוח הקודש וכיוצא בזה, אשר הקהל ראו בעיניהם, ואשר 
קבלו מפי אבותיהם, וכל זה היה עמוד הימיני לחיזוק האמונה אצל שאר עמא דארעא, ואמר רבינו 
שכן ראה כמ"פ אצל מרן החזו"א ז"ל, )וגם רבינו ז"ל עצמו הרחיב בזה בארחות ישר סי' כ"ו, וביותר 

בסי' ז'(.
וכן ראה אצל אביו בעל הקה"י זצ"ל מעשה, שראו בחוש רוח הקודש, שקרוב משפחה רצה להינשא 
לא' ממשפחתנו, ואצלנו נזהרין בזה כמש"כ ר"א קלאצקין )בשו"ת אבן הראשה סי' ל"א, ועי' טעמא 
דקרא בראשית פ"ד פכ"ב( שחמירא סכנתא מאיסורא, וביקש ממני להכנס אצל אבי ז"ל ולשאול 
ע"ז, ואמרתי לו שהשאלה לשוא כי מקפידים בזה אצלינו מאד, אבל כששאלתי מאאמו"ר אמר לי 

שא' מאלף לא מסתכן, והתיר להינשא.
]וטענו ע"ז לרבינו שא"כ תמיד כדאי לשאול, והשיב רבינו שבאנשים ראויים מזמינים להם הרגש 

שכאן צריך לשאול[.
---

פ"א באתי לפני רבינו זיע"א לבקש ברכה לזש"ק, והקריא לי במתינות את דברי הרש"י בדה"י )ב' 
פ"ו פל"ג( בתפילת שלמה ע"ה ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי, והוא ממדרש תנחומא לפרשתינו 
)פ"ט( וז"ל: בישראל אני מתפלל לתת לו כדרכיו, אבל לעו"ג ככל אשר יקרא לך, לפי שישראל מכירין 
ומפשפש  בחטאיו  בעצמו  תולה  נשמעת  תפלתו  אין  אם  לעשות  בידו  שהיכולת  ויודעין  בהקב"ה 
במעשיו, אבל העו"ג קורא תגר ואומר שמעתי שמעו בכל העולם ונתיגעתי בדרכים הרבה עד שבאתי 
יקרא אליך  ועשית ככל אשר  בו ממש כשאר אלהות, לפיכך  ולא מצאתי  והתפללתי במקום הזה 
הנכרי. ]והביאו גם ברש"י פ' תולדות[. ושו"ר שביאר בזה רבינו בטעמא דקרא את הפסוק באשרי 
רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם. לפעמים צדיק מתפלל מבקש דבר כי הוא חושב שזה 
טובתו והקב"ה עושה רצונו מה שבאמת רוצה היינו מה שהוא טובתו וזהו רצון יעשה, ואת שועתם 
ישמע אבל לא יעשה אותו אלא יושיעם במה שהוא תשועתם באמת וכדפירש"י במ"א ח' מ"ג וכ"ה 
יודע שיהיו  ואתה  בנים  כו' אם הוא תובע  לפניך  ישראל כשהוא מתפלל  ט'  סי'  בתנחומא תרומה 
מכעיסין לפניך אל תתן לו וכן אם הוא תובע נכסים ואתה יודע שעתיד לבעט בהן אל תתן לו אבל 

נכרי ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי למען ידעון כו'.
עוד אמר לי רבינו זצ"ל שהי' אביו מרן בעל הקה"י ז"ל רגיל לספר תמיד שבא א' לחפץ חיים זצ"ל 
לבקש ברכה לבנים, וסירב הח"ח לברכו, ולא הניחו עד שברכו, ולשנה הבאה נולד לו בן שהיצר לו 
כ"כ עד שהתפלל שימות, ואי אפשר לידע מה טובת האדם, עוד הראה לי מדרש שמואל )פ"ד( יש 
תפלה שהיא נענית למאה שנה מאברהם, ואברהם בן מאת שנה, יש תפלה שהיא נענית לתשעים 
שנה משרה, ואם שרה הבת תשעים שנה תלד, יש תפלה שהיא נענית לשמנים שנה ממשה, ומשה 
בן שמנים שנה, וכו'. יש תפלה שהיא נענית לשלשה ימים מיונה, ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים 
ושלשה לילות, יש תפלה שלא הספיקה לצאת מפי אומרה עד שנענית ממשה, ויאמר ה' אל משה 

מה תצעק אלי וגו'.
---

עוד שמעתי מרבינו זללה"ה שהנה מנהג התינוקות לבכות כשמקבלים מכה מאבן או מחפצים, אבל 
ויש ללמוד מזה  כשגדלים מפסיקים לבכות, כיון שיודעים שאין החפץ שהיכה בעל כוונות רעות, 

מוסר השכל להאדם, שאם האדם יתיחס כן לעולבים אותו, לא ייצר לו לעולם!
מדור זה מוקדש לע"נ א"מ הרבנית ברכה רבקה ב"ר שלמה אריה רוזנברג הכ"מ

חשיפה בפרסום ראשון ובלעדי למערכת דברי שי”ח

“דברי שי”ח”,  אי”ה בשבוע הבא במלאת עשר שנים שלמות להוצאת הגליון 

רשימות  יופיע  זצוק”ל  רבינו  של  להסתלקותו  הראשון  היארצייט  ולקראת 

בתוספת  ימיו  בערוב  רבינו  של  וחולשתו  הייסורים  תקופת  על  ראשון  מכלי 

תמונות ומסמכים שעדין לא ראו אור, הרשימות יופצו דרך ה”קובץ גליונות” 

AS THE FIRST YAHRZEIT APPROACHES….

Stories You've Never Read…
Pictures You've Never Seen…

b y  N A F TA L I  W E I N B E R G E R
AU T H O R  O F  T H E  R E B B E T Z I N  K A N I E V S KY  B I O G R A P H Y

RAV CHAIM: THE BIOGRAPHY
Stories You've Never Heard…

Pictures You've Never Seen…
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אי”ה בקרוב יהיה ניתן להשיג את 
הספר החדש בחנויות הספרים 

להזמנות מוקדמות: 053-3145900



)מערכת וארכיון “דברי שי”ח” שומרת לעצמה את כל הזכויות ואין להעתיק ללא רשות(.

רבינו היה רגיל לספר שבעודו בחור בישיבת לומז'א בפתח תקוה, הגיעו 
היו  גדולה.  ולמדו בהתמדה  ללמוד,  בחורים חדשים  הימים שני  באחד 
אלה שני בניו של הגאון רבי צבי יהודה אדלשטיין מרא דאתרא דרמת 
שזוכר  וסיפר  יעקב,  רבי  ואחיו  גרשון  ירחמיאל  רבי  הגאונים  השרון, 
שלפעמים אביהם היה מגיע ללמוד איתם בישיבה. וכעבור מספר שנים 
רבי אבא  הגאון  עם המשגיח  יחד  עברו  פוניביז' הם  ישיבת  כשנפתחה 

גרוסברד ללמוד שם.

מחותן  רבינו  נעשה  השנים  במשך 
הגאון  רבינו  חתן  האחים.  שני  עם 
בנו  את  השיא  אפשטיין  דוד  רבי 
לבנו  בת  יעקב  הג"ר  נכדתו של  עם 
הגרצ"י, ובתו האחרת נישאה לנכדה 
הג"ר  לחתנו  בן  גרשון,  הג"ר  של 

אתמר גרבוז.

מימין לשמאל: רבי יעקב אדלשטיין, החתן, רבינו, רבי גרשון אדלשטיין

ידים קדושות על גמרא
רבי אליהו מן סיפר פעם לרבינו מה ששמע 
בישיבת  שלמד  שבעת  ז"ל:  יעקב  מרבי 
עבר  שלפניו.  הגמרא  על  ידיו  הניח  לומז'א 
לו  והעיר  דושניצר,  אלי'  רבי  המשגיח  שם 
בחביבות: ''ידיך אמנם גם קדושות, אבל אין 

מניחין על גמרא אף ידים קדושות''... 

והוסיף  מהעובדא,  מאוד  ונהנה  חייך  ורבינו 
בשבחו של המשגיח רבי אלי', ואמר שדרכו 
אם  לבחור,  הערה  לעורר  שכשהגיע  היה 
מיד  אלי'  רבי  היה  לכבודו,  קם  היה  הבחור 

בורח, כי לא יכל לסבול שקמים בפניו.

אכל והקיא
סיפר רבינו ''שפעם שאל את החזון איש אודות אדם שאכל אבל אח"כ 
הקיא את כל מה שאכל, האם צריך לברך ברכת המזון, אך ברבות השנים 

שכח מה היתה התשובה.

''והנה באחד הימים הזדמן כאן רבי יעקב אדלשטיין, וידעתי בו שגם הוא 
היה שואל את החזון איש שאלות, ושאלתי אותו אולי הוא יודע בענין, 

שאלה  כן  גם  שהוא  לי  ואמר 
כזו והחזון איש השיב לו שכן 
שלא  אפשר  ואי  היות  מברך, 
ועיין  במעיו''.  משהו  נשאר 

שערי תשובה ריש סימן ר"ח.

ופלא,  לאות  זה  ]והיה 
רבינו  את  כיוונו  שמשמים 
יעקב,  רבי  את  דווקא  לשאול 

ולא תלמידי חכמים אחרים ששהו אצל החזון איש, אף שלא ידע כלל 
שהוא שאל שאלה דומה[.

שני בחורים קדושים
סיפר רבי יעקב ז"ל לבנו של רבינו רבי יצחק שאול:

כשלמדנו בישיבה, היה תקופה של קיץ שהיה לוהט במיוחד, וכולם ישבו 
כדי  הבגד  הרימו את שרוולי  הנורא  אך מחמת החום  ולמדו בהתמדה, 
להקל במעט מן החום, ואמנם, שני בחורים היו שמחמת קדושה לא גילו 

לכסות  המשיך  והשרוול  היד,  את 
את כל היד.

ורבי  זצ"ל,  רבינו  אביך  זה  היה 
ראובן יוסף גרשנוביץ! 

רבינו מעיין ב'קובץ גליונות' שהופיע לזכרו של הג"ר יעקב זצ"ל

תצבע את הדירה
סח רבי יעקב: שמעתי סיפר שהיה עם רבינו, שאדם אחד היה עצוב שלא 
יעץ לו שיעבור דירה, והאיש ענה שמאוד  ורבי חיים  הולך לו בפרנסה, 
קשה לו, אמר לו רבינו שיצבע את כל הדירה מחדש וזה נחשב כמו דירה 

חדשה, כי הישנה מכוסה... )שיחת בין השמשות פרשת וירא(.

טלטול מזוזה בשבת
כתב רבי יעקב: שמעתי שדעתו של רבינו שמזוזה שאינה קבועה בקיר, 
אין בה איסור מוקצה בשבת, ולכן מגיה מזוזות שיש לו הרבה מזוזות 
כאלה ורוצה להראות בשבת לחכם מותר, וכמו שהמשנה ברורה כותב 
בסימן ש"ז לגבי גט בשבת, אבל אחי רבי גרשון נוטה שיש בזה איסור 
למקום  ממקום  אותה  מטלטלים  שאין  לסחורה  דומה  זה  כי  מוקצה, 

)בעקבי תודה, או"ח, עמוד מ"א, עי"ש עוד נדונים(

רבי יעקב מנחם את רבינו 
בעת שישב שבעה על אחותו 
הרבנית ברמן ע"ה

ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות על גדולי הדורות 
עובדות חדשות ונדירות מפי רבינו מרן זצוק"ל!

מדור ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות - לשבועות הבאים בעזה”י
הגאון רמ"י לנדא זצ"ל מתלמידי החזון איש ובעל "ישועת משה" )ה' אדר תש"מ(

 רבינו שמואל משטראשון מוילנא בעל הגהות הרש"ש על הש"ס )י"א אדר תרל"ב(הגאון רבי שמואל גריינמן )י"ג אדר א' תשי"ז(
מרן הגר"מ פיינשטין בעל אגרות משה )י"ג אד"ב תשמ"ו( הגאון רבי מאיר קרליץ )ט"ו אדר תשט"ו(

נשמח לקבל מקוראינו הנאמנים מסמכים, תמונות, עובדות ומעשיות הקשורים להנ”ל

מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל )כ"ז שבט תשע"ז(


