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  דבר העורך �
 

השבת חל יום היארצייט החמישי למרן 

ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה 
ליפקוביץ זצוק"ל, וקבלנו לידינו 

השבוע תכריך כתבים אשר בשם 'אריה 

שאג' יקרא ובו מאות שו"ת ששאל 
(אשר עומד  המחבר את רבינו שליט"א

נו ובהקדמה מצא לראות אור בקרוב)
וכאן "  שכותב המחבר וז"ל: דבר נפלא

המקום לציין מה ששח פעם מרן ראש 
הישיבה הגאון ר' מיכל יהודה לפקוביץ 

זצ"ל, באוזני המגיד מישרים ר' שלמה 
לוינשטיין שליט"א, וכך סיפר הרב 

לוינשטיין: "נכנסתי פעם למרן ראש 
ודה ליפקוביץ זצ"ל הישיבה ר' מיכל יה

בחול המועד פסח, הוא סיפר באותה 

הזדמנות כמה וכמה סיפורים 
שמשמעותם היתה שלמרן החפץ חיים 

זצוק"ל היה רוח הקודש. העזתי פני 
ושאלתי: ובדורנו יש מישהו עם רוח 

הקודש? הוא שקע במחשבה והשיב: 
רוח הקודש אינני יודע אבל אדם שדבר 

רבי חיים! השם ישנו בפיו, וזה [מרן] 
[קניבסקי שליט"א]. הוספתי ושאלתי: 

ודוקא הוא, הלוא הוא הצעיר מכולם! 

השיב כך: אתה יודע שהוא תלמיד 
שלי... עניתי: כן, לכך התכוונתי, אז 

מדוע דוקא מצביע הרב על הצעיר 
שבחבורה? שוב שקע במחשבה והשיב: 

ככלות הכל במידות והתמדה הוא 
אמר: מיוחד". סיים הרב לוינשטיין ו

"למדנו מכאן, שגם מי שדבר השם 
בפיו, הרי זו תוצאה של מידות 

 והתמדה, מכאן הכל מתחיל"!

 שליט"א רבינו ונוסיף כאן מה שכתב

בספרו "ארחות יושר" ערך רוח הקודש: 
"בסוטה (מ"ח ב') ת"ר משמתו חגי זכרי' 

ומלאכי נסתלקה רוה"ק מישראל וצ"ע 

דהא מצינו בכמה מקומות אצל 
 התנאים שהי' להם רוה"ק.... 

 ך בעמוד הבאהמש
 

  פשט על הפרשה �
 ) לב ,טז( "הרכוש כל ואת"

בספורנו מפרש מה שבלעה הארץ את כל רכושם, כדי שלא יזכו שיהנו הצדיקים מעמלם, 
 הוסיף רבינו: רכושו גרם לו להיות בעל גאוה, לכן רכושו נבלע עמו.ו ע"ש.

"ÌÂ�‰È‚"‰ ˜ÂÓÚ ‰ÓÎ „Ú 
בישיבה  (ב"ועד" שאמראמר רבינו שליט"א: שמעתי מהגה"צ רבי אליהו דושניצר זצ"ל 

(סנהדרין פרק , בא וראה עד כמה נורא הוא עומק הגיהנום, כי הנה בתלמוד ירושלמי בפ"ת)
עד שעמדה חנה (בגיהנום) : "כך היתה עדתו של קורח שוקעת ויורדת י' סוף הלכה ד')

ונתפללה עליהן", והנה מזמן קורח ועדתו ועד חנה עברו כמה מאות שנים, ובכל זאת ירדו 
וק, ואם לא שבאה חנה והתפללה עליהם היו ממשיכים לירד עמוק יותר וירדו, עמוק עמ

 ויותר, הרי לנו מכאן עד כמה עמוק הוא הגיהנום, והוא נורא למתבונן!
 

Á¯Â˜ ÏÚ ˘�ÂÚ· ‰„Ó „‚�Î ‰„Ó 
 מהו מדה כנגד מדה בעונש שבא על קורח? שאלה:

ו מוכרחין לעשות בפשוטו רצו שיהיה בולט בלא שום פקפוק שזה יד ה', ולכן הי תשובה:
 דבר משונה ומבהיל כזה.

 )(דרך שיחה 

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    """"יהודהיהודהיהודהיהודה    מיכלמיכלמיכלמיכל    רבירבירבירבי""""

 יהודה מיכל רבי הצדיק הגאון הישיבה ראש למרן החמישי הייארצייט יום יחול השבוע בסוף

 דברים כמה נביא זו במסגרת אך, כמותו ענק על לכתוב מכדי אנו קטנים. ל"זצוק לפקוביץ

 .א"שליט רבינו ח"להבחל אודותיו שהתבטא ידועים לא

 בפניו התבטל הוא, ל"זצ מרן של לתלמידו רבינו עצמו מחזיק, בבחרותו אצלו למד מאז

 ר"הג כבר חתום היה שבו כרוז על לחתום לו מביאים כשהיו פעמים וכמה, רבו בפני כתלמיד

 וסירב' חתם כבר יהודה מיכל' שר אחרי שלי החתימה את צריך מה' אומר היה, יהודה מיכל

 צריכים אין ר"מו דברי... כתב מהם באחד, הצטרף כן בהם רבים מקרים היה, כמובן( לחתום

 ביניהם מחותנים הם כידוע( עמו נפגש כשהיה משפחתיות בשמחות). הענין לפי והכל, חיזוק

 עד לו והמתין לפניו לשבת מסרב והיה שלו הכבוד יראת בבירור ניכר היה) פעמים כמה

 .שיישב

 כבן, הייתי צעיר נער: 'ל"זצ מרבו זכרונותיו את רבינו גולל, השיחים אחד תחת, לאחרונה

 תלמידי ם"רמי שם היה, ברק בבני ציון תפארת לצעירים בישיבה ולמדתי עשרה ארבע

, לנישואיו סמוך חתן היה הוא, יהודה מיכל רבי היה -שבהם הצעיר - מהם אחד, ממש חכמים

 אותו הכניס הישיבה ראש שהיה) ל"זצ גרשנוביץ יצחק אברהם רבי הגאון( בינקער'הז וחמיו

 מכנים היינו', ו שיעור של ראשונה בשנה הראשונים מתלמידיו הייתי אני, שיעורים למסור

 '...'חתן דער' אותו

 כל כמעט, אותו לשמוע אהבו וכולם גדולה הערצה לו היתה אך בגילו צעיר היה הוא אמנם'

 באמצע אף אומר היה צורך וכשהיה לבחורים מוסר דברי אומר היה השיעור בתחילת בוקר

 שבא ישיבה מראש לשאלה כמענה רבינו זאת סיפר - לימים'. (דרכו היה כך, השיעור

 זוכר כי רבינו לו וענה, מוסר דברי בהם לשלב האם, השיעורים באמירת לנהוג איך להתייעץ

 ).ל"הגרמי עשה שכך

 מתחילה נדרים מסכת פעמיים אחד וזמן כתובות של השני חצי אחד זמן שנה אצלו למדתי'

 כשגמרנו כי זכורני. ענווה מתוך רבינו הוסיף -' בזכותו זה את זוכר אני היום עד. סוף ועד

 זה והיה, לביתו אליו באנו נוסף חבר עם אני כ"ואח זה על חזרנו, נדרים מסכת אצלו ללמוד

 ...'המסכת כל על שעות כמה משך אותנו ובחן, קודש שבת

 עיון הלימוד במסגרת הפרק את גומרים לא בכלל כלל בדרך בישיבות היום: רבינו והוסיף

 בזה שיש אומר היה איש החזון ומרן, זה את להשלים לראות צריך הפחות לכל לכן, בישיבה

 '. מסיימים ולא בה ללמוד שמתחילים למסכת בזיון קצת

 .הטהורה לנשמתו עילוי זה ויהיה בדרכיו לילך שנזכה רצון ויהי

 
 

 החמישי וביוםהרביעי  יהיה ביוםתמוז ראש חודש  1דקות וחלק  28עם  12ליל שלישי בשעה המולד יהיה ב שבת מברכים:



 

 זצוקו"למיכל יהודה ליפקוביץ  הישיבה הגאון רבימרן ראש  י שלהשבת חל יום היארצייט החמיש

מנחת יהודה, גם חדשים ספורים לפני הסתלקותו של  -רבינו היה שולח למורו ורבו רבי מיכל יהודה הערות על ספריו  •
רמ"י כשביקר רבינו בביתו של רמ"י לאסיפה למען קרן ההסעות של חינוך העצמאי העניק רמ"י לרבינו את ספרו על מסכת 

שיצא לאור באותם ימים, ולאחר כמה ימים שלח רבינו מכתב בהערות שהעלה תוך כדי עיונו בספר. רבינו ראה חובה  ב"מ
מדין כבוד מו"ר לעיין ולציין הערות. וכמו שכתב במכתבו לרמ"י שמודה לו על שעיין בספרו והעלה הערות שזו תפילת כל 

 מחבר שהספר יבוא לידי ת"ח שיעיינו בו.
עמ"ס קידושין מופיעים ב' הערות שהכניס רמ"י בתוך ספרו בשם רבינו, ששלח לו רבינו על המהדורה  במנחת יהודה •

 הראשונה, ובמהדורה הראשונה מביא אותם רמ"י בתוך הספר.
 א' התלמידים בישיבה אצל רמ"י התקרב לרבינו ובא לספר לרמ"י שראה בגליון הגמרא של רבינו ציון למנחת יהודה. רמ"י •

אמר לו שישאל רשות את רבינו אם יכול להעתיק, רבינו הסכים, וכשרמ"י הוציא לאור בשנת תשס"ו מהדורה חדשה של 
מנחת יהודה על מס' ב"ק הוא מביא בהוספות לדף ל"א וז"ל: אמרו לי דבגליון הגמרא של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א 

בור וכו' דאדם לא הוי בור כתוב וז"ל עי' בס' מנ"י שתמה מה  כתוב ברש"י ד"ה מאי לאו כו' דבגופו לא משוינן ליה דין
 שייך בגופו מפקיר ועי' לעיל רש"י ד"ה אלא [שכתב רש"י שם וז"ל בשלמא כו' אלא גוף מי מפקיר].

באב תשמ"ו כשאירס רבינו את בנו הגאון רבי יצחק שאול שליט"א עם בת הגר"ב קורלנסקי זצ"ל ונכדת מרן הגרמ"י זצ"ל,   •
רבינו והביא מספר חסידים שכתב שם שהרבה פעמים יש בין אנשים ידידות מיוחדת וזה בשביל צאצאיהם שינשאו  ציין

ביניהם. [הוא ציין אז שמכוין בזה גם לידידות הגדולה שהיה לו עם הסבא השני רבי אברהם דוד קורלנסקי זצ"ל ששימש 
 במשך שנים גבאי בית המדרש לדרמן].

  )הדברים מסירת על א"שליט קורלנסקי יוסף' ר הרב ל"זצ י"גרמה של לנכדו גדול כ"יש(

  
  '"ה קהל על תתנשאו ומדוע' ה ובתוכם קדשים כלם העדה כל כי לכם רב אלהם ויאמרו אהרן ועל משה על ויקהלו"

  חכמים תלמידי כבוד
 ס מידי יום ללמוד דף גמרא, ושאלני, ישב לידי יהודי זקן שקראו לו ר' צבי ונכנבשנות לימודי בישיבת לומזא סיפר רבינו

כמה שאלות. אחת מהם: הגמרא בנדרים דף ס"ו ב' מספרת: "ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד 
יש לאשתו אמרה שתטעימי תבשילך לרבי יהודה ולרבי שמעון, ר' יהודה טעים אמר קל וחומר ומה לעשות שלום בין א

¯·ÏÎ Â˙ÂÓÈ ¯Ó‡ ÌÈÚË ‡Ï ÔÂÚÓ˘ È  פק ואני על אחת כמה וכמהים בסתורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים המארר
ÂÓÂ˜ÓÓ ÔÂÚÓ˘ ÊÂÊÈ Ï‡Â ‰�ÓÏ‡ È�·היה אכפת לו לטעום?!,  ". תמה ר' צבי, מדוע רבי שמעון לא טעם מהתבשיל, מה

שיש להבין זו סברתו של רבי יהודה, כי לדוגמא, אם אחד יאמר לאשתו 'קונם עד אדרבא רבי שמעון מובן, ומה  והשבתי לו,
יצטרך לעשות כך, ודאי שלא. וכיון ', וכי יעלה על הדעת שהחזון איש שינה (פיז'מה) שהחזון איש יסתובב ברחוב עם בגדי

  ת בקשתו.שכן, הדבר אסור מחמת בזיון כבוד התורה. כך היה סבור רבי שמעון שאסור לו למלאות א
להשגת כספים לתמיכה בחקלאים הדחוקים  ועפי"ז, בהזדמנות אחרת, שח הגר"ח: החזון איש שלח את ר' זליג שפירא לדאוג

כל הסכום הדרוש,  השמיטה באותה שנה. היה יהודי יקר תושב תל אביב שאמר כי מוכן לתת את בפרנסה, מחמת שמירת
חזון איש כו לכך אסיפה בביתו, בהשתתפות החזון איש (שהחזון איש יבא להשתתף לפחות לשתי דקות). האבל בתנאי שיער

לא הסכים בשום פנים ואופן. כיון שסבור היה כי זה בזיון כבוד התורה, לבוא בשביל הכסף, ואסור לעשות כך. ובסוף היהודי 
, כי לכאורה הגראי"ל שטימן סבור מרן יאונו. אךשזו היתה סיבת מ-כן הסביר רבינו שליט"א בטעם החזון איש [א.ה. לא נתן פרוטה.

לאו דווקא מטעם זה מיאן, ומה שלא הסכים להשתתף באסיפה, היה מסיבות אחרות, כגון שיצטרך ללכת לכל אסיפה של חיזוק הדת, 
   ויהיה לו ביטול תורה].

  (מאחורי הפרגוד)

        יהי רצון שנזכה כולנו להיות ממכבדי תלמידי חכמים ומאורי הדור
  

:Í¯ÂÚ‰ ¯·„ Í˘Ó‰  
וגם בדורות האחרונים ידועים כמה דברים כגון מהגר"א ומרבנו החפץ חיים זצ"ל ועוד הרבה גדולים מה שאמרו דברים בלי 
שידעו מהם כלל והכל נתקיים וגם ראינו הרבה דברים כאלו מרבותינו זללה"ה, וצ"ל שיש הרבה מדרגות ברוה"ק דמה 

מש שזה נסתלק עד שיבא אליהו.... אמנם גם ברוה"ק שאח"כ יש שאמרו בגמ' נסתלקה רוה"ק מישראל הכונה על נבואה מ

כמה מדרגות יש שהחכם מרגיש באמת כאילו שהודיעוהו מן השמים כו"כ... ויש הרבה פעמים שהחכם אומר לפי חכמתו מה 

היפך וזה ובזה ראינו הרבה פעמים אצל הגדולים שלאחד עונים כן ולשני עונים שיעשה ל שנראה לו והקב"ה מסכים עמו....
הכל לפי מה שנותנין מן השמים בפיו מה לומר וזה ג"כ מעין נבואה קטנה כמש"כ את אשר ישים ה' בפי אותו אשמור לדבר, 

ויש הרבה פעמים שברכת חכם ועצתו מתקיימת משום שמתכוין לשם שמים... ויש לפעמים שהברכות והעצות מתקיימות 

מתקיימת ובזכות זה באמת מתקיים ואם לא הי' מאמין בזה בלב שלם בזכות השואל שמאמין באמונה שלמה שמלת החכם 

באמת לא היו מתקיימין בו ודבר זה מתחלף לפי השואל.... ודבר זה ראינו כמה פעמים אצל גדולי ישראל, וירא שמים 
ותיו שסומך כל דבר על החכם ושומע לו לכל אשר יאמר יש לו סיעתא דשמיא שנותנין להחכם בפיו מה לומר לו ועצ

  מצליחין בדרך כלל... ואשרי מי שדבוק בחכמים האמתיים ושומע לדבריהם תמיד...." עכ"ל.

  יהי רצון שמרן ראש הישיבה זצ"ל יהיה למליץ יושר על כל כלל ישראל ונזכה למלאה הארץ דעה במהרה.
ם שלו ת  שב כת  ר   בב
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