
 י יעקב אדלשטיין שליט"ארב    משיחותיו של מו"ר הגאון הגדול                            

 

 בעזהשי"ת 

 
 

    פסחפסחשביעי של שביעי של   ז,ז,גליון ע"גליון ע"
  ניסן ה'תשע"ו ניסן ה'תשע"ו   כ"אכ"א

  השרוןהשרון  --רמת רמת 

 

להעתיר להעתיר וונא להמשיך נא להמשיך 

רבי יעקב בן רבי יעקב בן לרפואת מרן לרפואת מרן 
לרפו"ש לרפו"ש   מרים בת גיטלמרים בת גיטל

  בתושח"יבתושח"י

  

ה ד ָּ ִלי ֶחמְּ  כ ְּ
 

חיים שאול גריינמן חיים שאול גריינמן   הספד על רביהספד על רבי
  ב"ב תשע"הב"ב תשע"הזצ"ל, זצ"ל, 

 

  ממקוםממקוםגם גם   ,,כבכל שבועכבכל שבוע  --תמידין כסדרן תמידין כסדרן 
שלח השבוע מרן שליט"א את שלח השבוע מרן שליט"א את   ,,החלמתוהחלמתו

  ..הערותיוהערותיו  עםעםהשיחה השיחה 

 

ֲאָפִרים,  תורה תורה 'חגרי שק והתפלשי בַּ
, כלי אאבל יחיד עשי לך מספד תמרורים'

היה בינינו , במלחמה אבדו ונפלו גיבורים
גיבור במלחמתה של תורה, היו לו את 
הכישרונות שהם כלי המלחמה, מי יקצה 
בגבעות ומי יסתת בהרים, 'אבל יחיד עשי לך 
מספד תמרורים', מי יפליא נזירות ומי יערוך 
נדרים, כלי מלחמה אבדו ונפלו גיבורים. היה 

 היתה בינינו, גבינינו כלי חמדה ואותו הפסדנו
בכל הליכותיה את קדוש דמות שהזכירה 

 . ישראל החזון איש זצ"ל

הייתי פוגש  כשהגעתי ללמוד בבני ברק
אנשים וכמעט בכל יום הייתי שומע על 
מופתים של החזו"א, אני עצמי ראיתי את זה 
בתחום הרפואה, ראיתי את זה גם במסחר, 

 בחכמת התורה, בכל דבר.

 כשיצא לי לבקר מהישיבה בבית אבא
תי לו על המופתים שהיו ברמת השרון, סיפר

אבא לא רצה להמשיך אצל החזו"א, אבל 
הוא שמע שנים שלושה דברים ואמר,  לשמוע.

אני אגיד לכם את המופת שאני רואה אצל 
החזון איש, וזה אצלו יותר חשוב מכל 
המופתים. החזון איש בעצמו שהרבה ביגיעה 
בכל התורה כולה, בנזיקין, בקדשים, 

יורה דעה וכו', ואבא בטהרות, באורח חיים, ב
אמר, כל מה שאני מדבר עם החזון איש הכול 

עזוב אור, איזה אור, וכל זה הוא יגע בעצמו. 
, את המופתים, את המופתים עושה הקב"ה

והוא ודאי יכול לעשות הכל. ואמנם ודאי 
שבזכות הצדיק הקב"ה עושה מופתים, אבל 
כאן מדובר על מופת שהבן אדם עשה, החזון 

בר נפלא. והרי מה זה נס? נס זה איש עשה ד
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הפך הטבע של המכשולים, והחזון איש נלחם 
הנס עם הטבע והתגבר עליו, זה נס יותר גדול, 

החי היה ר' חיים ]גרינימן[ שלנו, הליבידיק'א 
 נס ]נס חי[.

שבהספד אומרים, 'הי חסיד הי  אומרת דהגמ'
עניו', אצל ר' חיים ראינו שכל ההנהגה שלו 

. החזון איש כותב בספר דותבמידת חסיזה 
אמונה ובטחון, שבן אדם מסוגל שיהיו בו 
שתי מידות הפכיות לגמרי אחת מהשנייה. 
למשל, אדם שתובע מעצמו עוד ועוד 
בשאיפתו הרוחנית להגיע למקסימום ולא 
מרוצה ממצבו, ותמיד שואף לעוד מעלה ועוד 
יותר דקדוק הלכה, עוד עליה בדרגה של 

, ואינו יכול להסתפק תיקון המידות מעצמו
בבינוניות. לעומת זאת אותו אדם, כלפי 
אחרים הוא כל כך מבין אותם, כל כך יורד 
לנפש של אלה שאינם בעלי דרגה ושאיפות 
רוחניות. את התכונה הזו ראינו אצל החזון 

מאיר איש ואת זה ראינו גם אצל ר' חיים, 
פנים לכל אדם ואילו לעצמו לא מוותר אפילו 

 ל יוד.על קוצו ש

 

  לכל צדיק מעלה ייחודיתלכל צדיק מעלה ייחודית

 
, שכל צדיק העל הגמרא המהרש"א אומר

וצדיק נכוה מחופתו של חבירו פירושו שהוא 
מצטער למה אני לא כמוהו, אפילו צדיק שיש 
לו מעלה שהוא כל כך מדקדק בה ומכוין 
מעשיו לשם שמים גם הוא נכווה. והרב דסלר 
זצ"ל היה מסביר, שהצער הגדול הוא למה 

אבל דרגתו הגבוהה של הצדיק ני לא כמוהו. א
הגדול אינה מתמעטת כלל מן הכויה הזו, 

שהרי לצדיק הזה יש מעלה  מהאש של חבירו.
כזאת שהוא כל כך מדקדק בה וכל אחד לפי 
שורש נשמתו נהנה מזיו השכינה, ולפי מה 

 שמכוין מעשיו לשם שמים. 

בעניין של מידת חסידות,  מדברת והגמרא
הנות יהנה כאלישע והרוצה שלא 'הרוצה לי

ליהנות לא יהנה כשמואל הרמתי'. מבואר כאן 
שאלישע בחר את הדרך כן ליהנות לטובת 
המהנה, וקיבל מהשונמית עליית קיר, כסא, 
שולחן, מיטה ומנורה. ומאחר והצדקת רצתה 
את הזכות של התקשרות עם הצדיק, לכן 
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הייתה מהנה אותו בדרך הזאת, וממילא היתה 
כת, והם היו זוג זקנים ואלישע מברך מתבר

 אותם שיפקדו בבן. 

שהנהגתו  אמרו ואילו בשמואל הרמתי
היתה שלא ליהנות. הוא הולך בדרך ממקום 

יתֹו" , והוא לוקח זלמקום שנאמר "ִכי ָשם בֵּ
איתו את האוכל ואינו משתמש בכלי רכב של 

 אדם אחר. 

ראינו את ההנהגה  ואכן גם אצל החזון איש
לא רצה ליהנות משום דבר. וכל כך הזו ש

הקפיד בזה כשמואל הרמתי. כשהחזון איש 
בא לארץ ישראל הוא היה מחוסר לחם, בחוץ 

 לארץ אשתו פרנסה אותו. 

היה ר' שמואל גרינימן  אבא של ר' חיים
זצ"ל, אותו צדיק נסתר שלא כולם יודעים 
איזה דברים נפלאים שהיה עושה, סיפר ר' 

מדבר איתו בלימוד על שלמה ברמן, שכשהיה 
הסוגיות בגמרא, היה ר' שמואל אומר לו 
שכבר יותר מעשרים שנה לא למד את אותו 
עניין, אבל אע"פ כן ר' שמואל עונה לו, היה 
מדבר על הגמרא כאילו שלמד אותה רק 

 אתמול. 

לרמת השרון, אבא מיד  כשהגענו מרוסיה
התיישב ללמוד איתנו, למדנו מסכתות בבא 

ציעא והגענו לזבחים. אבא ראה קמא ובבא מ
בבית הכנסת ספר בשם "חזון איש" בפעם 
הראשונה בלי שם המחבר, כי ברוסיה לא 
שמענו שיש חזון איש. וכשפתח את הספר 
וראה מה שכתוב שם על הסוגיא של מריקה 

, אמר שהוא רואה כי צריך ללמוד חושטיפה
את הספר הזה בעיון. וכך היה שלמד איתנו 

חזון איש, וכשסיים אמר כי  את הקטע בספר
האיש הזה הוא גאון עולם. ומיד שאל את 
הגבאי של בית הכנסת איך הגיע הספר הזה 
לבית הכנסת ומי המחבר שלו. וענה לו 
הגבאי, שהגיע לרמת השרון אדם אחד שאמר, 
כי בבני ברק מתגורר צדיק אחד שאין לו מה 
לאכול, ועל ידי שאני מוכר את הספרים שלו 

נס אותו. ואותו אדם היה ר' שמואל אני מפר
גריינמן שבא להציע את ספרי החזון איש 
למכירה, והביא איתו באותה הזדמנות 
שלושה ספרים. הגבאי, שהיה יהודי בעל לב 
טוב מקנדה אמר כי ספרים של אדם כזה אני 
קונה, ואכן קנה את כל שלושת הספרים 
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מהקופה של בית הכנסת, חזון איש על 

ין, גיטין, וספרו הראשון מסכתות עירוב
 )קמא(. 

שלא רצה ליהנות מאחרים,  ואותו חזון איש
כלפי אחרים היה דואג להם, ואף סידר פרנסה 
לאברך על ידי שעשה נוסח מפורט עם הסכם 
של יששכר וזבולון. ומייעץ לעשות חסד עם 
הגביר כדי לפרנס את האברך הזה. החזון איש 

יה גם לא אמר על האברך, ועל אף אחד שיה
 הוא כשמואל הרמתי שנהג שלא ליהנות. 

שהיה פקיד חשבון  ומעשה בבחור מבוגר
והיתה לו כבר פרנסה, שומר מצוות ולא לומד 
תורה, והוא היה בחור ממשפחה מיוחסת 
בגרמניה שנפשו חשקה בתורה, ורצה לעזוב 
את המשרה שלו וללמוד תורה כל היום. אבל 

מנה לא יכול היה מאחר והיתה לו אמא אל
שהיה מפרנס אותה. והחזון איש דאג לאותו 
בחור, וסידר לבחור המבוגר שכבר יש לו 
טעם בגמרא, שילמד עם תלמיד, בחור חלש 
שמוכרח מלמד ותיק. והחזון איש היה משלם 
לו כסף שילמד עם הבחור הצעיר כמו מלמד 
פרטי, מאחר והבחור המבוגר היה צריך כסף 

מללמוד  לשלוח לאמו ועל ידי זה לא נמנע
 תורה. 

שהבחור המבוגר כבר  פעם אחת שמתי לב
לא לומד עם הבחור הצעיר. ואמרתי לחזון 
איש שמאחר ויש בישיבה בחור מילדי טהרן 
שמוכרח לאחד שילמד אותו, אולי אותו בחור 
מבוגר ילמד עכשיו את הבחור הצעיר 

והשיב החזון איש ואמר שאין לו  הכשרוני.
כסף, אז אמרתי לו שאני זוכר שהחזון איש 
דאג לו לכסף לפרנס את אמו האלמנה. והשיב 
לי ואמר, כי הכסף שהעברתי לאותו בחור 
מבוגר לא היה כסף פרטי שלי, אלא שנתנו 
אותו תרומה להחזקת התורה, ומאחר ואם לא 
היה ביד אותו בחור כסף לתמוך באמו 

ה, לא היה לומד תורה, והרי זה כסף האלמנ
של תורה. אך מאחר שהבחור הזה למד 
בישיבה כמה שנים וכבר לא יחזור לעבודה, 
אם כן אם אתן לו כסף לאמו האלמנה נמצא 
שמפרנסים בו אלמנה זקנה ועניה. והתורם לא 
התכוון לצדקה זו שיעזרו בה לעניים, אלא 
לתלמוד תורה. שהרי לא יחסר כעת בגין 

 מנה לימוד התורה ]של בנה[.האל

היה דורש כל חומרא, כל  ר' חיים מעצמו
דקדוק קל, בכל דבר ודבר. בעניני כשרות, 
בעניני עבודה ובענין תפילה. הוא היה מאיר 
פנים ודואג לכל אחד ואחד לפי הקרבה שלו 
ולפי נפשו של כל אחד ואחד. מורי ורבותי, 
 היה היה בינינו דמות שעצם השהייה

, ממש לשהות במחיצתו, כל במחיצתו
השקולים והחשבונות של חישוב בני האדם 

  השיקול היחיד הוא מה רצון ה'.זה אפס, 

מה ההבדל בין  אמר הגרי"ז מבריסק,
הדורות הראשונים לדור שלנו, ואת זה הוא 
כבר אמר בזמנו. בדורות הראשונים כשהיה 
ספק אם לנהוג כך או כך, אז הנוסח של הספק 

מותר או אסור, האם אני חייב או היה האם זה 
בדורנו השיקול הראשון הוא לא חייב. אבל 
לעשות או לא, מה יותר כדאי  האם זה כדאי לי

ר' חיים היה שייך לדורות ", כדאייניקלי, "
הראשונים, לא מה כדאי לי אלא מה חובתי 

 בעולמי, מה רצון ה'. 

 

  לחיות קרוב לשמיםלחיות קרוב לשמים

 
צקי ]אינני הגרף פוטו מספרים על הגר צדק

יודע אם זה בדיוק היה כמו שמספרים או לא[, 
שלפני שהתגייר הרגיש שכל מה שלמד 
באוניברסיטאות ובספרי הלימוד שלו על 
הנצרות ועל הלימודי דת, הכל שקר. אז הוא 
התחיל לחפש את האמת, ואמנם על אף 
שבאותה תקופה כבר היה בטוח שיש אלוקים 

מלא את אבל חיפש לדעת איך עושים כדי ל
רצון האלוקים. ומאחר וידע שיש בעולם כמה 
סוגי דתות, הדת של עם ישראל, הדת של 
הנוצרים והדת של המוסלמים, החליט 
להכירם מקרוב. הוא שמע שיש ראש הדת, 
ויש כמה ימים בשנה שהם אומרים עליו 
שהוא עולה לשמים, ולא יודעים איפה הוא, 

 ואז הוא מקבל את הנבואות. 

לאותו בחור מחפש, הלך  לו כסף רב היה
והתיידד עם המשרת הקרוב ביותר לראש דת 
האיסלאם, שיודע את כל הסודות וכל פעם 
היה נותן לו כסף שיספר לו עוד ועוד דברים. 
עד שבסוף קיבל אמון מלא ואמר, עכשיו קח 
סכום כסף גדול ותגלה לי את הסוד שרק אתה 
יודע. אני מצדי לא אלשין עליך לאף אחד 

פרת את הסוד כדי שלא יהרגו אותך ואף שסי
אחד לא יספר את הסוד מה עושה ראש הדת 
המוסלמית כשהוא בשמים? אמר לו המשרת, 

 למוסלמים אסור לשתות משקאות חריפים. 

לא שותה משקאות  גם ראש הדת שלנו
חריפים מלבד יומיים בשנה, אז הוא הולך 
למקום של מרתף שכר, ושם הוא שותה 

יא. אני מנקה את הלכלוך ומשתכר עד שמק
והוא נרדם, נוחר כמה שעות אח"כ מתעורר 
כמה שעות ושותה עוד בקבוק, מזה הוא שבע 
כל השנה ובאמת כל שאר השנה הוא פרוש 

 ולא שותה יין.

הוא עשה והלך אצל המשרת של  אותו הדבר
ראש הדת הנוצרית, שם להכומר הכי גדול 
 אסור להתחתן אין לו אשה. גם שם גילה לו

את הסוד שאת הג' ימים האלה שהוא בשמים 
אז מביאים אליו כל יום אשה אחרת ומספיק 

 לו לכל השנה.

לאן שנמצא הרב הכי גדול.  אח"כ הוא הלך
הגיע לאמסטרדם ששם היה נמצא הפוסק הכי 
גדול, הגיע לשמש אמר לו עכשיו תספר לי, 
כשהרב שלך עולה לשמים מה הוא עושה? 

לי הוא כל השנה השמש פרץ בצחוק. הרב ש
בשמים, וכי הוא צריך לעלות לשמים בשביל 
זה? הוא עצמו כולו אדם של שמים, תראה 
את כל הספרים האלה, את כולם הוא למד, 
והוא לומד כדי לדעת מה הקב"ה רוצה. כל 
רגע ורגע הוא חי בשמים, אנחנו אמנם רואים 
שהוא אוכל ושותה ועושה קידוש על יין, יש 

אבל זה לא מפריע לו הוא לו אשה וילדים, 
 נמצא יחד עם השמים.

בבית של ר'  איש של שמים, היה היה בינינו
חיים הרגשנו שאנחנו צריכים להתאים את 

 . עצמינו לחיים של רצון אבינו שבשמים

את כל המשפחה הנפלאה  כן הקב"ה יחזק
שהוא הקים זרע ברך השם. ואנחנו וכל אחד 

ששמע ואחד בין שהכיר אותו מקרוב, בין 
ולהכניס אור ממנו, ישתדל ללקט אורות 

מהמידות הטובות, ממידת  - בנשמה שלו
שהיה מן הנעלבים  -החסידות, מידת הענוה 

ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבין, 
 שמש זורחת כל כך.  כצאת השמש בגבורתו!

את המידות הטובות,  זה שראינו אצלו
לו  דביקות בתורה, כל כך לא סבל שאומרים

מקצת שבחו בפניו. באחת הפעמים הזכרתי 
לו, שכשהיה בחור בן שמונה עשרה הוא 
הסכים שאני כביכול אבדוק עד כמה שיודע 
כל הש"ס באיזה מסכת ודף כתובה שורה זו 
של מלים אלה. לקחתי עוד גמרא ועוד גמרא 
וידע הכל. ואז כשהזכרתי לו את זה, השיב לי, 

את זה', והיה 'מה יש לי ממה שאתה מזכיר לי 
נראה כאילו שזה כואב לו, 'מה זה נוגע 

זה מהלך לעכשיו בכלל, דברים בטלים', 
 מחשבה של השמים.

ן המעלות ואחד לקחת מ נשתדל כל אחד
על שמואל הקטן  החמודות האלה כמו שכתוב

לקח כל החמודות האלה, לקח אתו והלך 
מאתנו. נאסוף אותם אל לבנו, וזה יהיה ודאי 

שמתו הטהורה. והוא ודאי וודאי לנחת רוח לנ
שהיה כ"כ טוב ורחום כ"כ אוהב כ"א 
מישראל שימליץ טוב על כל הקהל הקדוש 
על כל המשפחה הנפלאה, על כל עם ישראל 
אמן ואמן, 'ובלע המות לנצח ומחה ה' דמעה 

 מעל כל פנים'.


