
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

  

  דבר העורך �

È¯Â‰¯‰ ·Ï ‰�˘Ï ˙È˘ÈÓÁ‰  
 '. ח"שי דברי' השבועי הנכבד גליוןה של החמישית השנה את פותח, תרומה פרשת - זה שבוע

 מרן רבינו של מתורתו תורה דברי עם, הראשון הגליון הופיע שונים ולבטים רבים היסוסים אחרי, הראשונה בתקופה
 שאחד אשכח לא. זה בנושא היו רבות ופליאות, אז הורמו עיניים גבות הרבה. דיומא וענינא הפרשה סדר על, א"שליט

, יצלח לא כה בין, רבינו של תורה החידושי כל את לאסוף להתאמץ חבל' כי אז לי העיר ברק בבני הגדולים ח"הת
, יתברך ובחסדו' ה ברצות אך, מעמד יחזיק לא וכי הוא זמני אך כי סברו האנשים של רובם שרוב בפרט', יפה ושתיקה

 כדרך שלא אותנו שמלווה דשמיא בסייעתא כסדרן תמידין בחודשו חודש, וחג שבת מידי, שבוע שום להחסיר לא זכינו
 .הטבע
 חידושים מצאת לא וכי - לי ואמר התפלא הוא, א"שליט למרן הגליון את להראות זכיתי בו הראשונה בפעם כי, זכורני

 הדברים על הערות עם מכתבים מקבל כבר אני, "בצחות בלי אמר כבר השניה בפעם אך?... להדפיס יותר חשובים
 הצריכים דברים ושם פה מעיר גם ופעמים ברכתו את ומביע בגליון מעיין א"שליט מרן פעם מידי ואכן"... מדפיס שאתה
 .תיקון

 עיניו למראה מאוד הרבה הגליון והיה שזכיתי ל"זצוק אדלשטין יעקב רבי הגאון מרן על פה אכתוב מיוחד זכרון נר
 עלי והרעיף שבוע בכל הרבים את לזכות להמשיך אותי ועודד, מזה נהנה מאוד שהוא לי לומר שלח פעמים וכמה וכמה
 .ע"בג הטהורה נשמתו לעילוי הזה הגליון יהיה, לרוב וברכות אהבה טללי
¯·„ Â˙Ú· ‰Ó ·ÂË: 

 א"שליט מרן של החביב נכדו א"שליט ה"רג ג"הרה ש"המג מפי לשמוע זוכה אני אותם( אלו בימים הנלמד היומי הדף בסוגית
) והלאה א"ל דף( הסוגיא. בתרא בבא במסכת הבתים חזקת פרק לומדים) רב במעשה בשיעור פעם מידי אותנו שמזכה
 המושגים אחד', וכדו בית או בשדה ארוך זמן שמשתמש במי חזקה של וגדרו ומטלטלים שדה על בעלות בקניני עוסקת
 הדבר יוודע וכך הלאה יספר לבטח, מסוים דבר שרואה מי, כלומר' ליה אית חברא חברך' הם בגמרתנו לומדים אותם

 . ויתפרסם
 לקבל המבקשים אנשים ועוד עוד שנתווספים מבלי שבוע חולף לא. לגבינו תוקף ביתר קיים זה מושג כי היא ההרגשה

 בחסדו שהיום הרי, במייל הגליון את המקבלים מנוים מאות מהכ לנו היו הראשונה בשנה אם, הגליון את שבוע בכל
 בכל המודפסים שונים בציםק דרך ומהם במחשב שמקבלים מהם, אנשים לרבבה מעל שבוע כל הגליון את רואים' ית

 .שבוע
˙Â·Â‚˙‰ ˙Â¯Ú‰‰Â 

 מאוד אנו כי להבהיר המקום כאן. בגליון הנכתב על ותגובות הערות של רבות עשרות אלינו נשלחים שבוע בכל
 כי או( שונות מסיבות זה את מדפיסים לא אנו המקרים ברוב אמנם. מהכל גדולה תועלת לנו ויש, הערה בכל שמחים

: לדבר דוגמא. תועלת לנו מביא הדבר אך, )רבים שיקולים ועוד הקוראים קהל את יעניין לא שזה נראה כי או, תועלת בזה אין
 גרר הדבר, שני בזיווג ההורים של לנישואים ילדים הבאת בענין א"שליט מרן של חידושו פירסמנו שבועות שלושה לפני

 כי בזה מידי להרחיב יכלנו לא כמובן, רבים וקוראים ורבנים דיינים, הציבור גווני מכל תגובות(!)  מחמישים למעלה
 בקצרה להביא ננסה ברור דבר כשייצא ה"ואי הנושא כל את מבררים אנו וכעת, שלימה חוברת מזה להדפיס אפשר

 .לנושא והרחבה הסברים
ÂÁ˜ÈÂ ÈÏ ‰ÓÂ¯˙ 
 לבית ישראל בני של לבם נדבת על המרמזת, תרומה בפרשת הופיע הראשון שהגליון משמים נזדמן לחינם לא כי דומה

 צרה חלילה או שמחה בזמני לתרום שיכול מי כי נזכיר ולכן רב הון עולה הזה הגליון והפצת החזקת, כידוע. המקדש
 המקום כאן. כלל שיעור לזה שאין באופן תורה והפצת הרבים זיכוי למעלת יזכה, לזה הזקוק פלוני ישועת או לרפואת
 תרומה התקבל שבועות מספר שלפני אספר אגב. יכולתם כפי בתרומות הנה עד ועזרו לנו שמסייעים לאותם להודות

 בחצי שבוע שכל קביעות להם עשו כי שם מציינים שהם תוך, בארה"ב כולל אברכי כמה הם התורמים, הגליון להוצאת
 ! ויאדיר תורה יגדיל. בהגליון המובאים תורה והדברי ההלכות את מלבנים הם, חמישי ביום הסדר של האחרונה שעה

Â˙‡ÈˆÈ· Â‰Ó ¯ÓÂ‡ 
 דברי של השפע את מקבלים אנו ומרוחו, הכוח מלא את שואבים אנו שמברכותיו, א"שליט למרן נתונה כוח יישר ברכת

 הנהגות, ת"שו, תורה דברי ששולחים אלו לכל תודה וברכת', יהיו ורעננים דשנים בשיבה ינובון עוד'ש רצון יהי, התורה
 תקלה ייצא שלא' לה ונקוה. יבורך הטוב בשמו איש איש) שישלח מי מכל הלאה לקבל ונשמח( א"שליט ממרן והלכות

 .מעשינו בכל שמים שם תמיד לקדש ונזכה ידינו תחת
 רבינו מרן שר התורה שליט"א ומצלאין אנא קדם מלכא,

 שיאריך ה' ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים בבריות גופא ונהורא מעליא, ונזכה לגאולה השלימה בב"א.
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  הפרשהפשט על   

 )ו, (כה ”למאר שמן"
 רבוא' ס באו לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה' א ח"פ בשבת' הגמ פ"ע ל"וי, מלא למאור כתיב ויקהל' ובפ חסר למאר כתיב

 וכולן' כו ופירקום חבלה מלאכי רבוא כ"ק ירדו ישראל שחטאו וכיון' כו כתרים' ב לו קשרו מישראל א"לכאו השרת מלאכי של
 כל' הי העגל מעשה דלפני ומבואר פניו אור קרן משה כשנטל לפיכך היו הוד של כתרים שני' התוס וכתבו' כו ונטלן משה זכה

 למאור כתיב ולכך ומאיר קורן' הי פניהם שאור למשכן כשנכנסו למאור הוצרכו שלא ונמצא משה של כמו פניהם עור קורן ישראל
' ד' סי תצוה בתנחומא ש"כמ ממש למאור צריכין היו אז ההוד קרני פירקו שכבר העגל מעשה אחר' שהי ויקהל' בפ אבל חסר

 הוצרכו לא שנה' מ דכל' ב ב"כ בשבת' התוס לדעת וגם( מלא למאור שם כתיב ולכן ויוצא נכנס אתה להיכן רואה שאתה בשבילך אליך ויקחו

  .)ולדורותם להם העור קירון נשאר' הי חטאו לא שאלמלי העגל מעשה לפני כ"משא שנה' המ אחר בשביל הוצרכו מ"מ מקום בכל מאיר' הי הענן שעמוד לאור
 )(טעמא דקרא 

 בשמחה מרבים אדר משנכנס
 לא טעם מה רבנו לפני והקשו. בשמחה מרבין אדר משנכנס כך בשמחה ממעטין אב שמשנכנס כשם' א ט"כ דף בתענית אמרו
 דממעטים זה דין א"תקנ סימן ע"ובשו ו"ה מתענית ה"פ ם"ברמב כתבו אב ולענין, בשמחה דמרבים זה דין ע"והשו ם"הרמב הביא

 בתענית אמרו ואמנם, דין אינו אבל בו ששמחים זמן שהוא אלא, השמחה מחמת למעשה והלכה דין דליכא דכיון ותירץ, בשמחה
 לגבי כגון למעשה כמה איכא אב בחודש אבל, בשמחה אז להיות לדינא מ"נ אין מקום מכל במשפט להצליח טוב זמן שהוא שם

' סי ח"או א"ח ס"בחת ע"וע( דינא לענין שמחה מיעוט אלא כפשוטו בשמחה למעט הכונה אין דכתבו בשמחה וממעטים וגיהוץ כיבוס

, שמחה בו יעשו שלא דינא לענין כוונתם משמע שם גם כלל ששים יהיו שלא' ב' ה במגילה' התוס שכתבו ומה. )נתעורר יפה ה"ד ס"ק
 . הלב שמחת מיעוט כפשוטו לא אבל
 ד"ל במדבר( לגבולתיה ישראל ארץ חלוקת בפרשת: מסעי פרשת דקרא בטעמא כתב, אדר בחודש בשמחה שמרבים לזה בתורה ורמז

 מתעצמת אדר דבחודש רמז', וגו אדר חצר ויצא הפסוק ומלשון", עצמונה ועבר אדר חצר ויצא... מנגב הגבול לכם ונסב: נאמר') ד
 .ישראל מזל

 אך, החודש מתחילת כבר בשמחה מרבים טעם ומה אדר ג"בי היה הנס דהא הקשו החודש מתחילת בשמחה מרבים ולענין
 על אסתר דקרא בטעמא כן' ועי( הנס בהם שנעשה עצמם הימים רק ולא לשמחה להם שנהפך רע מזל הוא החודש ימי שכל בזה הביאור

 .רבנו מפי שמענו כן") לשמחה להם נהפך אשר החדש" הפסוק
 (שיח הפורים)

  Ï� עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח         
    """""הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל"הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל"הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל"הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל

 ג"הגר הישיבה ראש מרן את לנחם א"שליט מרן רבינו הגיע, ז"תשע משפטים ק"ערש שבתא דמעלי פניא, שישי ביום
 .ביניהם שנשמעו הדברים עיקרי את כאן נביא, ל"זצוק אחיו פטירת על א"שליט אדלשטיין

 

 ].ח"ת מפני[ לעמוד קם אינו ָאֵבל: ג"הגר מרן אמר מיד, במקומו לישב המשיך ג"הגר ומרן, לחדר נכנס א"שליט רבינו
 הוא, תקוה בפתח ה'בלומז בישיבה ללמוד אתכם הביא ל"זצ יהודה צבי רבי שלכם שהאבא זוכר אני ::::ואמרואמרואמרואמר    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    רבינורבינורבינורבינו    פתחפתחפתחפתח

 . מזרח בצד אתכם הושיב
 בהמשך כ"ואח. שם שהיה צדדי בחדר לומדים היינו בתחילה כי. לישיבה כשהגענו מיד לא, בהמשך היה זה כי בזכרוני ::::גגגג""""הגרהגרהגרהגר    מרןמרןמרןמרן

 . במזרח שישבנו יתכן ואז ת"בד עמנו לדבר הגיע שאבינו פעם איזה היה כנראה הזמן
 . במזרח יושב היה שהוא פיאסקער יענקב' ר בשם אחד בחור בישיבה שם היה כי ח"להגר ג"הגר מרן הזכיר גם

 ידעו כבר ת"בפ לישיבה ל"זצ י"הגר אחיו ח"להבחל עם א"שליט ג"הגר שכשהגיעו, פעם שמעתי: קניבסקי שאול יצחק רבי הגאון
 . ס"הש כל את אביהם עם בביתם לכן מקודם למדו הם כי, ס"ש

 . בישיבות למדו מאשר יותר, מאחרים יותר זה שהיה אלא, ס"מהש חלק בבית למדנו, ס"הש כל למדנו לא ::::ואמרואמרואמרואמר    גגגג""""הגרהגרהגרהגר    מרןמרןמרןמרן    נענהנענהנענהנענה
    רבינורבינורבינורבינו. זה היה זמן ובאיזה, לשם א"שליט רבינו כשהגיע למדו מסכתא איזה, ההיא מהתקופה זכרונות כמה א"שליט מרנן העלו ואז

 . קידושין במסכת העת באותה שעסקו הוא זוכר כי אמר:אמר:אמר:אמר:    אאאא""""שליטשליטשליטשליט
 . אבלות ומנהגי דיני בענין דינים פרטי כמה א"שליט רבינו את לשאול ג"הגר מרן החל מכן לאחר

 ? המזון בברכת האבל ברכת להוסיף נוהגים האם: : : : גגגג""""הגרהגרהגרהגר    מרןמרןמרןמרן
 )שם ג"ובבאה' א' סעי ט"שע סימן ד"יו ע"שו' עי(" שמענו לא" ::::אאאא""""שליטשליטשליטשליט    רבינורבינורבינורבינו

 כ"וא, המותרים דברים מלבד ת"בד אסור שאבל מאחר, תורה מתלמוד להתבטל לאבל היתר יש האם ::::גגגג""""הגרהגרהגרהגר    מרןמרןמרןמרן    שאלשאלשאלשאל    ככככ""""אחאחאחאח
 "חייבים, מותר אם" ::::אאאא""""שליטשליטשליטשליט    רבינורבינורבינורבינו    וענהוענהוענהוענה? היתר רק שזה או, שמותר מה ללמוד חייב האם
 ? מוסר בספרי ללמוד שרי והאם, לחשוב מותר תורה דברי איזה ::::גגגג""""הגרהגרהגרהגר    מרןמרןמרןמרן    שאלשאלשאלשאל    עודעודעודעוד
 " תורה לא זה, מותר ודאי מוסר ספרי" ::::אאאא""""שליטשליטשליטשליט    רבינורבינורבינורבינו    ענהענהענהענה
 ? המוסר בספרי הרבה המובאים ל"חז מאמרי את ללמוד מותר גם האם שאל קניבסקי ש"הגרי ובנו
 " מותר בהרהור" ::::אאאא""""שליטשליטשליטשליט    רבינורבינורבינורבינו    וענהוענהוענהוענה
 מחמת לעשות המוטל הדבר מהו כ"וא, מתוחה הדין מדת, האבלות של הראשונים ימים שבשלשה שכתוב מה הזכיר ג"הגר מרן

 " ! בתשובה לחזור: "ואמר א"שליט רבינו מעט והרהר? כן
 . בזה פרטים כמה ועוד, וידויים לומר בשבת מותר האם זה בענין פרטים כמה ג"הגר מרן ובירר

 .המזון בברכת וזימון, לתורה' עלי, שבת בגדי לענין בשבת אבלות בענין דינים פרטי בכמה דיברו עוד
 .לביתו לשוב ויצא, וירושלים ציון אבלי שאר בתוך אתכם ינחם המקום: ג"הגר למרן ואמר לצאת א"שליט רבינו עמד כ"אח

 (נכתב מתוך תמליל הקלטה) 
 


