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  דבר העורך �
השבוע יצא לאור כרך נוסף מסדרת 

" על חומש במדבר, "חידושי הגר"ח
מאת ידידינו הרב ר' יצחק אוהב 
ציון שליט"א וראיתי בהקדמה 
לספר שמביא מעשה נפלא שיש בו 
חיזוק גדול בימים אלו ערב מתן 

 תורה.
הנה כידוע רבינו שליט"א עשה 
לעצמו סדר ללמוד בכל יום דברים 
קבועים ובכל שנה ושנה מסיים 
ש"ס בבלי וירושלמי רמב"ם ושו"ע 

', וקורא רבינו שליט"א לסדרי וכו
לימודו הנ"ל "החובות", וידידי 
הגאון רבי גדליה הוניגסברג 
שליט"א חיבר לאחרונה ספר שלם 
אשר בשם "ספר החובות" יכונה, בו 

כל סדר לימודו של הרב מפרט את 
 ת השייכים לענין זה.ודבצירוף עוב

ובימים האחרונים ניגש יהודי אחד 
ש לו פתק קמיה רבינו שליט"א והגי

ובו כתב שיש לו חובות מרובים של 
ממון, ומחמת ריבוי חובותיו 

את חשבונותיו  הבנקים עיקלו
ים שלו ופשוט אינו יכול ושאר דבר

להמשיך לחיות בצורה זאת וביקש 
ממרן שליט"א שיזכה להינצל מכך 
ושיהיה לו פרנסה בשפע. אמר לו 
רבינו בהאי לישנא "גם לי יש 

ל ספריו חובות". והצביע לו ע
שבהם לומד מידי יום ביומו את 

 סדר לימודיו.
א ו שליט"אמר לו אותו האיש לרבינ

אבל יש הבדל בין החובות שלי 
לחובות של הרב, שהחובות שלי 

, מה שאין לו את ממוניגרמו שיעק
כן החובות של מרן שליט"א אינם 
גורמים לעיקולים. אמר לו רבינו 

גם החובות שלי גורמים  שליט"א
לעיקולים. ותמה אותו האיש מה 
שייך עיקולים בחובותיו של רבינו. 
הסביר לו רבינו שחובותיו מעקלים 
לו את שנתו, שכל עוד שאינו 
מסיים את חוק לימודיו אינו יכול 

 לישון.
ובעיני ראיתי כמה פעמים שרבינו 
שליט"א עלה על יצועו לנוח את 

חר כמה מנוחת הצהרים ופתאום א
דקות קם מן המיטה, וכשהפציר בו 
הנכד שלא הספיק לנוח אפילו רבע 
שעה וחשוב לבריאותו שישכב עוד 
מעט, אמר לו רבינו "החובות לא 
נותנים לי לישון", אשרי הדור 

  בינו בתוכו.שזכה שר
ם ו של ת  ב ש ת  כ ר ב  ב
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  פשט על הפרשה �
 )ט ,ד( "המאור מנורת את וכסו תכלת בגד ולקחו"

 בתשובה א"הרשב כ"עפמש ל"י ואולי. המאור מנורת בשם כאן נקרא למה טעם צריך
 ביום' אפי המנורה לכבות דאסור' ב ב"כ לשבת בחידושיו ן"הרמב כ"וכ ט"ש סימן

 יכול בקר עד מערב אי מספרי והביאו דולקת שתהא מצוה אין דביום ל"דס ג"אע
 אסור היה כאן דגם ל"י ז"ולפי, )ש"ע אחרת' גי בהעלתך בספרי ולפנינו(' כו ל"ת יכבה

 היו ואולי[ תכלת הבגד לתוך דולקת בעודה אותה נותנין אלא בידים המנורה לכבות
 ולכן] דיומא ד"ספ' בירו במזבח שאמרו ד"ע הבגד ישרף שלא כדי' עלי כלי איזה כופין

 .המאור מנורת לה קרי
 )כ ,ד( "ומתו הקדש את כבלע לראות יבואו ולא"
 להן הנאה רשעים של דמיתתן ל"וי. ומתו סיים ואיך טוב בדבר לסיים צריך הרי ע"צ

 שאם דהיינו לראות יבואו אולא דקאי נ"א'. א ב"ע בסנהדרין כדתנן לעולם והנאה
 .יותר נכון וזה ימותו בלא וסיים ימותו לא יבואו לא

 (טעמא דקרא)
      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �

    נוטהנוטהנוטהנוטה    דעתדעתדעתדעת
 מרן רבינו. ברק בני ורבני הדור גדולי כל השתתפו בו, חשוב כינוס ברק בבני התקיים השבוע

 הימים משכבר ידידו יושב לצידו כי הבחין לפתע, בתלמודו הרהר וכדרכו במעמד ישב א"שליט

 ראה אם אותו ושאל רבינו אליו פנה, סלבודקא ישיבת ראש א"שליט לנדא דוב רבי האדיר הגאון

 ספר הוא כי והוסיף, ראש בנענוע השיב דוב רבי, תפילין הלכות על השבוע שיצא החדש הספר כבר

 לי שתכתבו אשמח הערות לכם יהיו אם' לו הפטיר כ"ואח, רבינו שמח, הזה כבושם בא שלא נפלא

 'נדר בלי ואענה

 .ה"בעז הבאות בשורות מעט נרחיב כך על?  הספר היה מה

 נמצאים רבינו יד שבאמתחת, א"שליט שאול יצחק רבי הגאון, רבינו בן הבחין שנים כעשור לפני

 משיב א"שליט רבינו שכידוע, הענינים בכל ואגדה בהלכה תשובות עם מכתבים של רבבות רבבות

 אם, לדעתו אותו ושאל רבנו אל פנה הוא, הרבים את ולזכות התורה את עליו לחבב כדי שואל לכל
 אפשר שאי לו השיב רבינו, התורה מקצועות בכל ההלכה לומדי לתועלת זה את להדפיס נכון

 שוב ולשקול הדעת בישוב והתשובות השאלות בכל היטיב לעיין צריך, שהוא כמות אותם להדפיס

 שאלות ויש, שעה הוראת בתור עונה שאני תשובות יש' להדפסה הדברים מתאימים אם לראות ושוב

 .רבינו סיים' שעה הוראת שהם

 אחר מקצוע אחד כל שילבנו חכמים תלמידי כמה והעמיד, העול את עצמו על נטל א"שליט ש"הגרי

'' נוטה דעת'' ת"שו של ממש נפלאים כרכים כמה להוציא כבר וזכה בידו עלתה ואכן, בתורה מיוחד

 לפרטי תפילין הנחת הלכות כל מקיףו הולך, תפילין הלכות על שלם כרך לאור ומוציא זוכה וכעת

 והמסתעף, ואות אות כל צורת ועד הקלף מעשיית התפילין כתיבת דיני, התפילין חליצת, הפרטים

 ! תשובות אלף כמעט, ה"מ עד ה"כ סימן ח"באו הללו החשובות ההלכות בכל

 לפני רבינו התכתב בהם ארוכים תורה מכתבי כמה מובאים שבסופו, זה בספר יש מיוחדת מעלה

, א"שליט לנדא דוב רבי הגאון הגאון וביניהם החכמים תלמידי גדולי עם, שנה מחמישים למעלה
 .א"שליט ברלין א"הגר רבינו וגיס העתיקה העיר רב א"שליט נבנצל א"הגר

 מאוד הרבה רבינו לפני ולברר לפרוש זכה כי  מעיד המלאכה על שהופקד ח"הת האברך

 נביאו, מרבינו נפלא מעשה מביא הוא שבספר בהקדמתו, כונתו מה היטיב להבין, בספר מהתשובות

 לשאול אחד ניגש, ת"השו בעניני עמו ולדבר רבינו אצל לשהות שזכיתי הפעמים באחת: כלשונו

) א"תקס סימן ח"או( ע"בשו המבוארת ההלכה את לקיים כדי, המערבי לכותל ליסוע ענין יש האם

 כך ובתוך, לפניו אשר במכתבים ועיין ישב א"שליט ורבינו, בחורבנו המקדש כשרואה לקרוע שצריך

 נראה היה קט לרגע, רבינו דברי הבינו ולא תמהו בחדר הנוכחים', לנשים' להשואל עונה קולו נשמע

 ואמר הוסיף, תמה שהשואל וכשראה, עיניו רבינו שהרים עד, השאלה את היטב שמע לא שרבינו

' יותר גדול ענין והוא תורה לימוד על מצווים הלא גברים אבל, כן שיעשו ענין יש לנשים' להשואל

, לו משיב לעומתו ורבינו, כן לנהוג יש בירושלים כבר כשנמצאים אולי ולומר לחזור השואל וניסה

 ...ללמוד וצריך זמן לוקח דבר דכל

 והברכה, עולם לאור יוצאים' נוטה דעת' כרכי הרבה עוד לראות שיזכה א"שליט מרן רבינו את נברך
 ולהאדירה תורה להגדיל תמיד ויוסיף ידו מתחת תקלה יצא שלא א"שליט ש"הגרי לבנו היא אחת

    .התורה מקצועות מכל בספרים



  הערות הקוראים �
  כב' מערכת "דברי שי"ח" ממרן שר התורה שליט"א

הנפלאים המשמחים את כל הצמאים לדבר ה' בהפצת תורת רבן ומאורן של ישראל שליט"א, כה  יישר חילכם בהפצת הגליונות
  תזכו הלאה להגדיל תורה ולהאדירה מתוך הרחבת הדעת.

  ארשום ב' הערות בגליון לפרשת בהר

רו מעט. מהי השמחה בל"ג בעומר שפסקו למות הרי לא נשאר כלום והשיב מרן שליט"א רובם מתו ונשא שאלו למרן שליט"א  .‡
ולכאו' צ"ע דבגמ' קאמר "וכולן" מתו. ויש ליישב דברי מרן עפי"ד הט"ז (תקפ"ב סק"ג) במה שאומרים בתפילת ר"ה מלוך על כל 
העולם כולו, שתמה הלבוש על כפל הלשון, ותי' הט"ז דמצינו הרבה פעמים דרובו ככולו וקמ"ל כאן כולו ממש, וא"כ י"ל דכוונת 

 תצ"ג)הגמ' לרובן. (ועי' פר"ח 
 שאלו למרן שליט"א שאברכים שואלים אם יש ענין לנסוע למירון בל"ג בעומר. והשיב רבינו אני אף פעם לא נסעתי.  .·

לענ"ד יש כאן אי דיוק בנוסח השאלה, שהרי מובא בעטרת זקנים על השו"ע (סי' תצ"ג) וז"ל מנהג ארץ ישראל שנוהגין לילך על      
  בעומר. קברי רשב"י ז"ל ור"א בנו ביום ל"ג

ן ההולכים על הקבר רשב"י יז"ל כמובא בספה"ק פע"ח לרבינו חיים ויטאל ז"ל (שער ספה"ע פ"ז) "וז"ל בענירוכן נהג רבינו הא     
ימים ההם, גם העיד  ר"א בנו במירון בל"ג בעומר אני ראיתי למורי ז"ל זה שמונה שנים שהלך עם אשתו ועם ביתו והי' שם ג'ו

  ששנה אחד קודם שהכרתי אותו שהלך שם לגלח את בנו במשתה ושמחה בימים ההם עכ"ל. לי הרי"ס
הרי לא יעלה על הדעת שישאלו את מרן שכל רז לא אניס ליה האם יש ענין במנהג האר"י ז"ל ומנהג ארץ ישראל, ועי' בספה"ק      

ן רמשאל אם יש חיוב לנסוע, וע"ז ענה ליט"א נז"ל. אלא ברור שמרן שיריחסות רבינו הגר"א ז"ל להקדוש האנפש החיים התי
אני לא נסעתי כלומר שאין חיוב לנסוע. וצריך מאוד ליזהר שלא לפגוע ח"ו במנהגי ישראל שיסודתן בהררי קודש. וע"ז נאמר 

  חכמים הזהרו בדבריכם.
  ביקרא דאורייתא

  ירושלים 45-, דיין ומו"צ דחסידי באבובאלי' חיים שטרנבוך
 ˙·Â‚˙ ˙Î¯ÚÓ‰:  

 ו"שבט' בגמ' דאי מדבר מתי לגבי' ב' ל תענית סוף' התו' כ כבר ז"כעי ובאמת ככולו שרובו בעצמו תירץ כבר' א הערה לגבי] א
  .יום ה"ד א"קכ ב"ב' תוס גם' ועי .רובם רק מתו כולם שלא' התו' כ כ"ואעפ ט"יו שהוא הטעמים' א וזה מדבר מתי כלו באב

  

 במנהגים נוהג כמוהו ומי, ו"ח ישראל במנהג לפגוע בא שלא ובודאי לנסוע ענין שאין אמר לא רבנו הלא', ב הערה לגבי] ב
  . שמבין איך דבריו את יפרש אחד וכל נסעתי לא אני אמר רק אלא, דבר לכל כהלכה

  ויאדיר תורה ויגדיל

  ב"תשע סיון ח"בער שנאמרו א"שליט מרבינו 'הק התורה ויגיעת לעמל לבבות לעוררדברי חיזוק 
, ברוחו שנשבר בנו על לפניו צערו והשיח לרבינו פנה יקר יהודי

 מה עצה ומטכס ,לישיבה הולך ולא, בבית יושב וכבר תקופה
 .שמחה מתוך בתורה יהגה וששוב להחזירו לישיבה לעשות
 ללכת רוצה שאינו לכך הסיבה מה רבינו ודרש חקר בתחלה
 או, הלימוד היטב לו ויסביר עמו ילמד שאביו והציע ,לישיבה
 שיבין הלימוד לו ויסביר, עמו שישב פרטי עבורו מלמד שישכור

 שירצה יגרום וזה, בלימוד טוב טעם ובכך יקבל, דבר כל טוב
 האבא השיב הבחור של גילו מה רבינו שאל כ"לאחמ[ .לחזור

 האב אמר, להתחתן כבר צריך שהוא רבינו אמר ,עשרה שבע בן
 בנים בין קשר שום אין רבינו אמר ,מעליו אחיות שתי לו יש

 שמעתי פעמים כמה ה"א[ ]לפניהם לחתנו ואפשר לבנות
 תלמיד, חשק ללמוד לו שאין לבחור לקחת שמורה מרבינו

מחייב  לו יש ובכך, טוב לו ולהסביר, אותו ללמד שיצטרך
 בדוק וזהו] תשלום בעד זה אם בפרט, [טוב ולהסביר ללמוד

 רב ברגש וסיפר חיזוק דברי רבינו כך על והוסיף ].ומנוסה
, בישיבתו להתקבל רצה אחד שבחור ,ס"החת עם המעשה

 .עשרה שמונה בן השיב הבחור? אתה כמה בן ס"החת שאלו
 לא אף דבר שום הבחור השיב? יודע אתה ומה ס"החת שאלו

 להתקבל אפשר- אי כך ס"החת לו אמר '.ב' האותיות הא את
, בשלו התעקש הבחור אבל ,לקרוא אף יודע לא שאינך לישיבה

 כזה לבחור ס שיש"החת ראה, ידע שאני עד ואלמד אותי ילמדו
 התחילו ללמדו הוה וכך, עמו ילמדו שבחורים סידר, חזק רצון

שכבר  ועד, לתפוס הצליח לא כי קשה מאד והלך', ב' א אותיות
 וכך התעקש הוא אבל, אתמול שלמד מה שכח למחרת תפס

 הלך ושוב חומש עמו למדו כ"אח'. ב' א שידע עד המשיך ללמוד
 .החומש תפס דבר של בסופו העז רצונו מפני קשה אבל מאד
 ולא קשה מאד הלך וזה', גמ ללמדו הזמן כבר הגיע כ"אח

 איתך הולך לא זה תראה ס"החת לו אמר, לתפוס כלום הצליח
 ללמוד להישיבה תשלח שלך הבנים ואת ,תתחתן, ח"ת להיות

 להיות בעצמו רוצה כ"ג שהוא נזעק הלה .ח"ת יהיו כבר והם
 שהחל עד והתאמץ התאמץ החזק רצונו מחמת ושוב .ח"ת

 לימוד את רבה בעקשנות המשיך וכך, לאט לאט' הגמ לתפוס
 מרב מכתב, ס"החת קיבל שנה שלושים לאחר היום ויהי '.הגמ

 שיקרא, ס"הכת לבנו וקרא והלך, גדולה וחשובה בקהילה
, גדול ח"ת הינו שהכותב זה ניכר ממכתב ס"הכת אמר, המכתב

 התאמץ כ"שכ ל"הנ את הבחור זוכר אתה ס"החת אביו לו אמר
 עד ולמד עקשנותו למד שמחמת המכתב כותב וזהו, ללמוד
 גם שזוכר רבינו הוסיף .גדול ח"ת להיות שהגיע למה שהגיע
 לא שמילה"שאלות  ששאל, חלש בחור' הי בהישיבה אצלנו

 והתעקש בלימוד ללמוד התאמץ אבל", השניה למילה התחברה
 שלמדתי רבינו אמר זוכר אני .מאד יפה דור והקים, הצליח וכך

 אחד שלמדו שני בחורים חברותא היו תקוה בפתח בישיבה
 של נחשב לרבו היה הכשרוני בתחלה, חלש ואחד כשרוני
ואותו  הדבר התהפך שנים עשר לאחר ולבסוף, החלש הבחור
 יותר שהוא כיון השני של רבו להיות נהפך כשרוני הלא הבחור

 שאומר מה רבינו בפני הזכרתי .השקיע לא והכשרוני ,התאמץ
 רבנן תנו' א ב קלד"ב' בגמ שאיתא א"שליט ל"הגראי רבינו

ראוים  מהן שלשים הזקן להלל לו היו תלמידים שמונים
 ראוים מהן שלשים רבינו כמשה שכינה עליהן שתשרה
 שבכולן גדול בינוניים עשרים נון בן חמה כיהושע להן שתעמוד

 ללמוד יש מזה .זכאי בן יוחנן שבכולן רבן קטן עוזיאל בן יונתן
 דהנה ,התלמידים כקטן נראה אם אף תלמיד בשום לזלזל שלא
 ממי ולנו, התלמידים לקטן נחשב' שהי ז"ריב על אומרת' הגמ

 י"ור א"ר, ז"מריב זה לנו שנשאר והתורה, תורה הרבה יש הכי
 רבינו .ז"ריב של תלמידים היו כולם, כ"ג ע"ר ,תלמידיו היו

 נכנסו הלל שחלה בנדרים הירושלמי דברי את כך על הוסיף
 שאל, לבד בחצר ונשאר ז"לריב מקום' הי ולא תלמידיו לבקרו

 ל"וז .הדור את להנהיג שעתיד שבכם שיכנס הקטן היכן
 עמד לבקרו כולן ונכנסו חלה אחת פעם ה"פ נדרים הירושלמי

 שבכם הקטן הוא היכן להן אמר. בחצר זכאי בן יוחנן לו רבן
 לו אמרו. שבכם הגדול ל"צ אין לדורות ואב אב לחכמה שהוא

) משליח( להן אמר שנכנס כיון. יכנס להן אמר .בחצר הוא הרי
 זה ניכר יוחנן רבי ואמר. ואצרותיהם אמלא יש אוהבי להנחיל

 את להנהיג' פי שאב לדורות רבינו ביאר. חכם תלמיד שהוא
 שמתעקש מי שדברנו הדבר הוא ואמר רבינו סיים .הדור

  (מנחת תודה)                                                 .מצליח


