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         עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    """"הזכרונותהזכרונותהזכרונותהזכרונות    קונטרסקונטרסקונטרסקונטרס""""

 הוא, לרבים להדפיס א"שליט מרן הסכים שלא, הבריות מעיני והנעלמים הנסתרים החיבורים אחד
 איש החזון בעל מרן ג"רשכבה המובהק מרבו זכרונות של רשימות פנקס והוא -'' הזכרונות קונטרס''

 נאמנים מתלמידים שמע או בעצמו שראה ופסקים הנהגות השנים במשך א"שליט מרן שרשם, ל"זצוק
 .ה"זללה מרן של

 והוא היות, חש שהוא הגדולה אחריותה גודל בשל אך, עולם לאור להוציא במרן הפצירו הרבה כבר
 אביו שאף מרן וסיפר[ ,מלהדפיס הוא נמנע, לדורות ייקבע איש החזון של והנהגה הלכה פסק כי יודע
 לעצמו רשם ורק ],פטור אתה כ"א אביו ל"א מפחד שהוא לו וענה זאת מדפיס איננו מדוע שאלו א"זיע

 קטנים חלקים א"שליט מרן ברשות נתפרסם הזמן במשך אמנם(. בודדים ותלמידים ביתו מבני לכמה ונתן

 .)שם זעיר פה זעיר, הספר מתוך
 יצחק ר"הג של בנו, א"שליט דרזי שמואל הרב שחיבר' שמואל מלאכת' הספר הופיע אחרונים בימים

 וכמה כמה מעטרים הספר ואת, ל"זצוק אלישיב ש"הגרי הדור פוסק מרן של תלמידו א"שליט דרזי
 ידועים ואינם', דעה יורה' של בנושאים, א"שליט למרן הזכרונות ספר מתוך לקבל שזכה עמודים
 הלכה חידושי כמה כאן נביא רק הכל את להקיף נוכל לא זו מועטה במסגרת. וכלל כלל לציבור

 .הדף שיכיל כפי מענינים
    הקבלההקבלההקבלההקבלה    לימודלימודלימודלימוד
, שונים וחכמים מקובלים מפי ללמוד מבקשים וטובים שרבים ידוע, בימינו הנסתר חכמת לימוד בענין
 כלל ללמוד ראוים אנו אין שלנו בתקופה כי התבטא איש החזון מרן - וכדומה נסתרים חכמים מהם

 מפי רב, אחר מרב בעצמו שקיבל רב מפי שלומד או אליהו לגילוי שזוכה מי רק אלא, מעצמנו זו חכמה
 .יותר קדומים לדורות עד רב

    גמראגמראגמראגמרא    שלומדתשלומדתשלומדתשלומדת    אשהאשהאשהאשה
 של שונות ובקהילות'..., הפלייה' למנוע כדי לנשים גמרא שיעורי שמלמדים' מתקדמים' יש בימינו

 ואין מותר: איש החזון הוראת את נחרץ באופן בזה מוסר רבינו, ל"עפ היומי דף מוסרת אשה רפורמים
 - קבוע באופן אך, עראי באופן שיהיה ובתנאי, בעיון הלכה או תורנית סוגיא אשה ללמד בעיה כל

 . חלילה
 כי - צחות בדרך והוסיף. להם שנוגעות ההלכות את נשים ללמד, בכך יש ומצוה מותר כי רבינו והוסיף

 מה לדעת רצתה... בגמרא סוגיא איתה ללמוד' שתחי אחותו ממנו ביקשה, צעיר ילד כשהיה בצעירותו
 מרן... סוגיה של והערב המתוק טעמה לטעום רצתה, להיפך וכן - הגמרא בלימוד ומאמץ קשה כך כל

 .הזהב בפרק לוד תגרי של סוגיא איתה למד
    הדגיםהדגיםהדגיםהדגים    פולמוספולמוספולמוספולמוסבבבב

 נתעורר כידוע. שבועות כמה של תקופה לפני שהיתה' הדגים סערת'ל נוגעת ביותר מענינת התייחסות
 ואחד אחד כל לבדוק חובה האם, קשקשת או סנפיר עליהם שאין מהם שיש כשרים דגים של במין נדון

 אין אם: ה"פיל דגים על'' לשונה וזו, מאוד דומה בנושא איש החזון הוראת והנה, בכך להקל אפשר או
 והקשקשים. בהם שבישלם הכלים להכשיר לאחד) איש החזון מרן( וצוה! לאכלם אין קשקשים עליהם
    .''התיר לא, טהור לדג הידוע, פלוני מדג שהם רשום היה האריזה שעל ואף, קבועים להיות צריכים

  פשט על הפרשה �
 

 )כג ,יד(" אברם את העשרתי אני תאמר ולא"
 ן"וערמב[ להחזיר דעתו היה אם מעשר נתן למה ועוד מהפקר זכה הא כן יאמר איך תימא
 ליתן צריך ד"משוה לפנים רק להחזירה חייב שאין אבדה דהמחזיר מכאן ללמוד יש ואולי
 והרכוש סדום מלך אמר למה ועוד] ע"וצ, צדקה שכולה לעני שנותן לא אם כספים מעשר

 היה לא אבינו אברהם דבאמת ל"וי. הנפש לי תן רק ל"הול ולא שלו שהן פשיטא לך קח
 סבר סדום מלך אבל מעשר נתן ולכך לגוי אבדה להחזיר אסור ל"דקי לו להחזיר דעתו

 להחזיר לו יש ים של מזוטו דהמציל ט"רנ' סי מ"בחו ש"כמ ד"משוה לפנים לו שיחזיר
 אברהם היה כבר כן שאמר וכיון, לך מוחל שאני לך קח והרכוש אמר ולכך ד"משוה לפנים
 .לי מחזיר היה מחילתי שאלמלא העשרתי אני יאמר כ"שאל לו להחזיר מוכרח

 )(טעמא דקרא 

    מודעה רבה לאורייתאמודעה רבה לאורייתאמודעה רבה לאורייתאמודעה רבה לאורייתא
 השיעור יתקיים היארצייט הס"ג למרן בעל החזו"א יום י"ד חשון אי"ה בשבוע הבא ביום שלישי

לאחר , )'ב (קומה לדרמן'' מדרשו בית מרן בעל החזו"א זי"ע, בהיכל דודו א לע"נ"שליט מרן של הקבוע
 .שיעור יעלה מרן שליט"א לבית החייםלאחר ה ,בערך) 6:35(תפילת שחרית 
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ÍÏ Â¯Ó‡ÈÂ ÍÈ�˜Ê  
  

‚"Á "Á"È˘ È¯·„" '�Â˜· Â‡·Â‰ ÔÏ‰Ï˘ ÌÈ¯·„‰) È�ÙÏ ¯Â‡Ï ‡ˆÈ˘ ÌÈ�˘ '‚ Â˙Â˜Ï˙Ò‰Ï ÌÈ�˘ 'Ò ˙‡ÏÓ· Ô¯Ó Ï˘  (Ú"ÈÊ ‡"ÂÊÁ‰  
עם גמר הכנת הקונטרס לדפוס, נכנסנו קמיה רבינו מרן שליט"א וביקשנו לשאול אותו כמה שאלות בהליכות ואבני דרך בחייו של 
, מרן החזון איש זללה"ה, לזכות את הרבים בכל רחבי תבל. באנו ביראת כבוד וזכינו לנשיאות חן מיוחדת קמיה מרן שליט"א

שהשיב תשובות ברורות על כל שאלה ושאלה, אמנם כדרכו, קיצר בדבריו אך זהו "מועט המחזיק את המרובה", העלינו את 
  הדברים על גבי הכתב וכמובן אין לראות בזה יותר מאשר כתבי תלמידים, וכל טעות אין לתלות אלא בכותב ודכוותיה.

  
על הקבר, ושבוע הבא כבר היא"צ השישים של מרן זצ"ל, האם הרב  שאלנו: העולם אומר כי אחרי חמישים שנה אין עולים

  ·Ê ‚‰�ÓÓ Â�ÚÓ˘ ‡Ï ,‰"ÊÚ· ‰ÏÂÚ È�‡ È‡„Â‰.שליט"א עולה או לא? תשובה: 
  

ביררנו אצל רבינו שליט"א מה הסיבה שמרן החזון איש עלה לארץ ישראל ולא נשאר שם במקום מגוריו ווילנא, הלא ישב שם 
Ï̆ והשיב:  -ף ומה הביא אותו לעזוב כל משפחתו ולבוא לארץ ישראל  בצנעא והגה בתורה ללא הר  ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰ÂˆÓ ‡Â‰ ‡Ï‰

 ÔÎ ˙ÂÏÚÏ ÂÏ ıÚÈ Ï"ˆÊ È˜Ò�ÈÊ„Â¯‚ Ú"Á¯‚‰ ‚"‰·Î˘¯ ÈÎ ,‰ÏÚ ‡Â‰˘ ,‰·ÈÒ „ÂÚ Ì˘ ‰È‰ ˙Ó‡· Ï·‡ .Ï‡¯˘È ı¯‡ ·Â˘È ˙ÂˆÓ
.Ì¯Â‚ ÌÂ˜Ó‰˘ ,‡ÓÈÈ˜ Ï˘ Ú¯ÊÏ È"‡· ‰Ù ‰ÎÊÈ ÈÏÂ‡˘  

  ‡�Â�È�ÙÏ ‡· ‡Â‰˘ ,‰Ù ‰È‰ ¯·Î ‰"‰ÏÏÊ Ô¯Ó Â�ÈÏÚ Â�‡˘Î ,È"‡Ï Â�ÈÏÚ˘Î ÔË˜ „ÏÈ È˙ÈÈ‰ È.הוסיף מרן שליט"א: 
  

שאלנו ביראת כבוד: מהי הסיבה שמרן החזו"א כל חייו הקדיש לכתיבת ספרים, האם מפני שראה בכך תועלת לעצמו שעל ידי זה 
‰ÂÙÓ ‰ÂˆÓ ‰Ê ‡Ï¯˘˙ ן הכלל, והשיב על אתר: יברר היטב ויקיים אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא או שכל מטרתו היה למע

.ÏÏÎ‰ ˙‡ ˙ÂÎÊÏ ,Â˙¯ËÓ ‰È‰ ‰ÊÂ .‰¯Â˙ ÌÈ¯Á‡Ï „ÓÏÏ ,‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰·  
·‡Ë¯Ù· ˙Â¯Â¯· ˙ÂÎÏ‰ ‰È‰È˘ ÏÓÚ Î"Î ‡Â‰ ÔÎÏÂ .‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ¯·„ ÏÎ ¯Â¯· ‰È‰ÈÂ ÂÚ„È˘ ÂÏ ·Â˘Á ‰È‰˘ ˙Ó אח"כ הוסיף: 

 ‰Ê·˘ .ÌÈÚ¯Ê ˙ÂÎÏ‰ ¯‡˘Â ‰ËÈÓ˘‰ ‡˘Â�·.̄ ˙ÂÈ ˙ÂÓÂÓÚ ÂÈ‰ ˙ÂÎÏ‰‰  
  

ÏÎ ,‰Ï‡˘ ÏÎ ,‰˘˜ ‰È‰˘ ¯·„ ÏÎ ,ÔÎ‡ !‡˙Â¯·Á Â˙È‡ È˙„ÓÏ ‡Ï "מרן שליט"א למד יחד "חברותא" עם מרן ז"ל" ? תשובה: 
 „ÓÏÈ˘ Â�ÓÓ È˙˘˜È· ÌÈ�˘‰ „Á‡· ,Ì˘ ÁÂ�Ï ˙Ùˆ ¯ÈÚÏ ‰�˘· ÌÚÙ ‡Â·Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡Â‰ .Â˙Â‡ ÌÈÏ‡Â˘ „ÈÓ Â�ÈÈ‰ Ô·ÂÓÎ ‰ÎÏ‰

 ˙ÎÒÓ Â�„ÓÏ ,È˙È‡...„Á‡ ÚÂ·˘  ˜¯ ‰È‰ ‰Ê Ï·‡ ,˙È�Ú˙  
  

Ì˘‰Â ,‡È·�‰ Â‰ÈÚ˘È Ì˘ ÏÚ ÂÏ ‡¯˜ ÂÈ·‡ ,Â‰ÈÚ˘È Â‡¯˜ ˘È‡ ÔÂÊÁÏ ש: האם לחזו"א קראו "ישעיה" או "ישעיהו"? תשובה: 
 !Â�È·‡ Ì‰¯·‡ ÏÚ ‡Â‰ "Ì‰¯·‡" .ש: יש אומרים שהשם אינו ראוי כ"כ, היות וזה ישעיהו הנביא, וכידוע מת במיתה משונה ת ÔÈ‡

Ï.ÔÈÂˆÓ Ì˘ ‡Â‰ ,ÍÎ· ˘Â˘Á  
  

Ï‡ עוד שאלנו: כיצד מנהג מרן שליט"א בנושא שנחלקו בו אביו מרן בעל הקהילות יעקב זצ"ל ורבו המובהק מרן החזו"א? ת: 
.ÔÈ�Ú‰ ÈÙÏ ‚‰Â� È�‡ ‰Ê·Â ˙ÂÎÏ‰ ‡ÏÂ ÌÈ‚‰�Ó Ì‰˘ ÌÈ¯·„ ˘È .ÌÂ˜Ó ÌÂ˘· Â˜ÏÁ   

  

  אלעזר מנחם מן שך זצוק"ל רביראש הישיבה הגאון  דברים שסיפר רבינו שליט"א על מרן
 המכתב על שאענה וביקש שבת, בהלכות שם שאלה שקיבל, היה מכתב העביר אלי ל"זצ שך מ"הגרא מרן פעם רבינו סח �

 .לשואל כתבתי שהשיב ומה את אבא ושאלתי במקומו,

 כי אותי הכיר הוא אליו. מגיע הייתי לפעמים הרבה, לא :רבינו השיב ל,"זצ שך מ"הגרא למרן הרבה מגיע היה אם לרבינו שאלו �

 .אותו מאוד אהבו והתלמידים שיעורים שם מסר הוא תקוה. בפתח א'בלומז תלמיד שלו הייתי

 כשלמדו וינטרוב [בבחרותם ד"והגרב רבינו מנות שכתבו המשלוח נוסח שהביא רל, עמ' א"ח לראשי' בספר 'סכותה עי' �

 שך מנחם אליעזר ר"מוהר הגדול המפורסם הגאון ורבינו מורינו "לכבוד"ל זצ שך מ"הגרא למרן בפתח תקוה] א'לומז בישיבת

 עד בהם מה שנתקשינו קושיות איזה ר"מו ג"להדר לכתוב מתכבדים הרינו פורים לכבוד שמחת עזרי אבי ס"בעמח א"שליט

 כאן "עד ובסופו כתובב, "ב מסכת עד וכו' פאה ברכות קושיה, מסכת כל על כתוב וכך .ה"בע החילונו וזה מגעת שידינו מקום

 וכבוד לקצר מוכרחים אנו היום חובת מפני אך להאריך רצינו האמת ועוד על ויעמידנו לנו ישיב ג"שהדר ונקוה מהלכים היינו

 .זה דבר ומשבח מתפעל היה מאד ל"זצ שך מ"הגרא שמרן שם ומובא. תלמידיו" מאת וחדוה בדיצה היום שמחת ג יחוג"הדר

 מרן על לברך שאפשר היה ודעתו לברך. אפשר שיודע ללמוד הדור מגדולי שנחשב מי על שמברכים זו ברכה שגדר רבינו שיטת �

 א]."שליט שטיינמן ל"מרן הגראי על לברך רבינו מורה ל. ועכשיו"זצ אלישיב ש"הגרי מרן על [וכן ,ל"זצ שך מ"הגרא

 שנה חמישים לפני אצלו למדתי אני הרבה. ימים שך האריך הרב כבר, בצעירותו שך הרב מרן את היטב הכיר א"החזו רבינו, סח �

 .אותו ומאד אהבו הצליח מאד הוא לשיעורים, נכנסתי כתובות, למדנו השיעורים זוכר את אני בערך,

 ל"זצ אביו את להטריח רצה ולא בשבת היה הברית ל כי"זצ אלישיב ש"הגרי מרן לרבינו נתן הגדול לבנו שסנדקאות רבינו סיפר �
 .ל"זצ מ שך"הגרא למרן נתן ושלישי ל,"זצ הסטיפלר לאביו נתן השני לבנו סנדקאות .לירושלים לעלות

 .זה את אהבו והבחורים חיות, מלא היה השיעור וישאלו וכך שיתערבו רצה א'בלומז שיעור כשמסר שך הרב מרן רבינו, סיפר �

 ואמר גבוהה כיפה עם ל"זצ לפקוביץ י"הגרמ ומרן ,ל"זצ שך מ"הגרא מרן את שם שרואים תמונה על הסתכל רבינו [סוכות] �

 .כיפה כזאת עם הלכו כולם פעם כיפה כזו, עם הלך א"החזו וכן זה, על נוסף כובע צריך ואין כובע, כמו שכיפה זו סבר א"שהחזו

 .ש"רפו לו שיהיה להתפלל למירון לנסוע וממני ל"זצ מ שך"הגרא ומרן מאבא ביקש ימיו, בסוף חולה היה ז"כשהגרי רבינו, סיפר �

  )תודה מנחת(

      

 , נלב"ע ה' מר חשון תשע"זמוינה ‡·¯‰ÌÈÈÁ Ìנו החשוב ר' ידז"ל אביו של ידי Ô˘Ù‡ ‰„Â‰Èח ר' לע"נ הרה"
 

 


