
פרות יפות
מראה'  'יפות  לכאורה  ב(  מא,  )מקץ  בשר  ובריאות  מראה  יפות  פרות  שבע 

הכונה למראה חיצוני. 
וצ"ב מאי נ"מ בזה הרי העיקר הוא שהם בריאות וחזקות, ולהלן )פסוק כ'( 
כשפרעה סיפר שהפרות השניות אכלו את הראשונות הזכיר רק שהם בריאות 
ולא שהם יפות, ועי' כלי יקר. ויל"ע בכהאי גוונא שאחד התחייב למכור לחבירו 

פרה יפה ולא נתן לו פרה יפה במראה האם זה מקח טעות? 
וכו'.  זו לזו  יפות  ורש"י מפרש שזה סימן לימי השובע שהבריות נראות 

ומש"כ באחו, מפורש במד"ר פ"ט ד' דבשעה שהשנים יפות הבריות נעשין 
אחים אלו לאלו, ותרענה באחו אהבה ואחוה בעולם עי"ש והיינו דכשיש שפע 

ועי' עוד ברמב"ן. זה,  בעולם הבריות חברים זה עם 
כל החלומות הולכות אחר הפה

ויהי בבקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה 
ואין פותר אותם לפרעה. )מקץ מא, ח( ויספר פרעה להם את חלמו 

באזניו  נכנס  קולן  הי'  שלא  "לפרעה"  לא  אבל  אותם,  היו  פותרים  פרש"י 
בנות  ז'  מוליד  אתה  בנות  ז'  אומרים  שהיו  בפתרונם,  רוח  קורת  לו  הי'  ולא 
י"ל משום שפרעה  זכרים  ולא על  נקבות  לו על בנות  ]מה שפתרו  אתה קובר 

ראה בחלום פרות, והרע"ב מפרש משום שפרות זה לשון פו"ר[.
פעם  בירושלים  היו  חלומות  פותרי  נ"ד  איתא:  ב'(  )נ"ה  בברכות  והנה 
וכולם  זה,  לי  זה לא פתר  לי  ומה שפתר  כולם  והלכתי אצל  וכו'  אחת חלמתי 
נתקיימו בי לקיים מה שנא' כל החלומות הולכים אחר הפה, וכאן אצל פרעה 

נזכר שנתקיים אצלו גם פתרון זה שהחרטומים פתרו לו.  לא 
יהי'  ובספר חסידים )אות תמ"ד( כתב: שהחלום הולך אחר הפה דוקא אם 
הפתרון מעין החלום, ועי' מושב זקנים מבעה"ת שמה שהולך אחר הפה דוקא 
על  נתיישב  לא  החרטומים  ופתרון  חולם,  של  דעתו  אחר  מיושב  כשהפתרון 

לב פרעה אשר חלם.
חכמת יוסף בפתרון חלום

יא( ונחלמה חלום בלילה אחד אני. )מקץ מא, 
'שניהם',  משמע  חלום  ונחלמה  שאמר  במה  הרי  והוא,  אני  צ"ל  מה  ויל"ע 

ומה מוסיף לומר שחלמו בלילה אחד?
פתרונו  כח  ואין  חלומות  לפתור  אמיתי  כח  ליוסף  שיש  להוכיח  דבא  וי"ל 
ע"פ חכמת זמנים וכדו', שהרי שניהם חלמו באותו זמן, ואעפ"כ הוא פתר להם 

ב' סוגי פתרונות.
הנהגות סותרות בבעלי מידות-רעות

מלמד  יעקב,  בני  כתב  "ולא  פרש"י:  ג(  מב,  )מקץ  עשרה.  יוסף  אחי  וירדו 
שהיו מתחרטים במכירתו, ונתנו לבם להתנהג עמו באחוה, ולפדותו בכל ממון 

שיפסקו עליהם". 
שלא  לעשרה,  חלוקים  היו  הם  האחווה  לענין  בהמשך:  רש"י  כתב  והנה, 

אי  שהרי  פלא,  זה  )ואין  שווה  היתה  כולם  ושנאת  שווה,  כולם  אהבת  היתה 
אפשר למצוא אפילו שני אנשים שדעתם שווה(.   

הרי אפילו שהיו מוכנים לפדותו בכל ממון שיושת עליהם, לא יכלו לעקור 
ועדיין  ממון  בכל  לפדותו  הסכימו  א'  מצד  כי  סתירה,  קצת  וזה  המדות.  את 

יוסף, רצו להורגו(.  ויגש ה' כשאמר להם: אני  שנאו אותו )תנחומא 

דיבורים מיותרים, עושים רעות

היו  יעקב, האם  וצ"ב, מה טענת  ו(  )מקץ מג,  לי להגיד לאיש.  למה הרעתם 
יגרום להביא את בנימין? צריכים להעלות על דעתם שזה 

שענו  טען  ויהודה  מיותרים.  דברים  לדבר  עליהם  היה  שלא  שטען  ויתכן, 
ליוסף על שאלותיו. 

אסון בדרך

אסון  יקראנו  פן  אמר  כי  אחיו  את  יעקב  שלח  לא  יוסף  אחי  בנימין  ואת 
)מקץ מב, ד( פרש"י ובבית לא יקראנו אסון. אמר רבי אליעזר בן יעקב, מכאן 

שהשטן מקטרג בשעת הסכנה.
סכנה  על  שם  ידוע  כשלא  אפילו  סכנה  למקום  נחשב  ש"דרך"  משמע, 
איתא  דעליו  נטוי,  קיר  תחת  כעובר  נחשב  אינו  בדרך  שההולך  ואף  מסוימת. 
בדרך  ללכת  אסור  מקום-סכנה  מצד  אבל  עוונותיו,  שמזכירין  ]נה[  בברכות 
ביהודה  נודע  אלו,  מעין  דברים  לעשות  מותר  פרנסה  )ולצורך  לצורך  שלא 

י(. יו"ד  תנינא 
יכול לצאת על בנימין,  ואיזה קטרוג  באמת, צ"ב, הרי אין מיתה בלא חטא 
יז. איתא שבנימין מת בעטיו של נחש ואין לו שום חטא. וצ"ל,  הרי בגמ' ב"ב 

דיעקב לא ידע מזה.

קיום חלומות יוסף

עליהם  פרש"י  ט(   מב,  )מקץ  להם.  חלם  אשר  החלומות  את  יוסף  ויזכור 
בהיפך  שהדבר  דעתי  ולפי  כתב:  והרמב"ן  לו,  השתחוו  שהרי  שנתקיימו  וידע 
כי בראות יוסף את אחיו משתחוים לו זכר כל החלומות אשר חלם להם, וידע 
שלא נתקיים אחד מהם בפעם הזאת כי יודע בפתרונם כי כל אחיו ישתחוו לו 
כן  ולולי  ואחרי שנתקיים החלום הראשון הגיד להם לקיים החלום השני,  וכו', 
יוסף חוטא חטא גדול לצער את אביו ולהעמידו ימים רבים בשכול עכ"ד. הי' 
להורגו  שרצו  לפני  וכשראוהו  החלומות,  מפני  מאוד  שנאוהו  האחים  והנה 
המפרשים  כמש"כ  והיינו  בא,  הלזה  החלומות  בעל  הנה  י"ט  ל"ז  לעיל  אמרו 
מפני  אלו  דברים  על  חלם  וע"כ  דמחטא,  בקופא  פילא  דעייל  חולמים  דאין 
חלומות  בטוח שהם  הי'  ע"כ  יוסף  אמנם  עליהם,  ולהתגאות  להשתרר  שחשב 
מן  לו  גילו  לכך  הנביאים,  לעבדיו  סודו  גלה  אם  כי  דבר  ה'  יעשה  ולא  אמת 

אמיתי. חלום  השמים 
כי  עליהם,  השתררות  ממחשבת  מאוד  רחוק  הוא  כי  שידע  מפני  ע"כ  וזה 
ואז  יתקיימו,  שהם  בטוח  להיות  יכול  הי'  לא  כבר  מזה  חושב  קצת  הי'  אם 
הטבע  נגד  גם  זה  נמצא  הוא  היכן  לאביו  להודיע  שלא  חטא  שזה  מה  מלבד 
או  מאוד  אכזר  שהוא  מי  רק  זה  יעשה  ולא  זה,  מכל  להודיע  ולא  להתאפק 
הי'  לא  שזה  כיון  אבל  סיבה,  איזה  משום  מאביו  הקשר  את  לנתק  שרוצה 
וע"כ מפני שהי'  חזקים,  כחות  לזה  והוצרך  הי' בטבע שיתאפק  לא  יוסף  אצל 
על  בכלל  חשב  שלא  מפני  אמת  חלום  לו  גילו  דהא  הבורא  רצון  שזה  בטוח 

ענין השתררות.
עשה  שיוסף  הרמב"ן  מש"כ  והנה  יוסף,  של  נפשו  טהרת  למדים  אנו  ומזה 
אדם  אם  דאפי'  צ"ב  החלום  שיתקיים  כדי  בנימין  את  להביא  הללו  עצות 
נבואה לכאורה לא מוטל על האדם לעשות  צריך לעשות השתדלות מ"מ על 
ויחי  השחר  )אילת  להלן  אמנם  יתקיים,  זה  ירצה  דכשהקב"ה  לסייע  פעולות 
מ"ו ד'( כתבנו דאע"פ שהקב"ה הבטיח ליעקב שיקבר בא"י מ"מ הוא השביע 
וזה כסברת הרמב"ן,  לפי שצריך לעשות השתדלות,  לקוברו  יוסף שיעלה  את 

ומ"מ יש לחלק קצת כי שם נרמז ליעקב שיעשה השתדלות.
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זקן בחתימת 
'והם לא הכירהו -  ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירהו. )מקץ מב, ח( ופרש"י 

זקן'. בא בחתימת  ועכשיו  זקן,  שיצא מאצלם בלא חתימת 
הוצרך  שברח לשוייץ  ובעת  גילחו,  ולא  זקנו  את  גידל  בבריסק  כשרבנו למד 
לגלח את זקנו, שבמדינה זו ובמצבו של רבנו שם לא היה שייך ללכת בצורה 

שונה. 
זו,  מתקופה  תמונות  שפירסמו  כך  על  שליט"א  רבנו  ומקפיד  מצטער  ורבות 
בשויץ  ואצלו  בבחרותו,  שהתגלח  דעתו  על  בזה  ללמוד  יכולים  שאנשים 
שלא  הקפיד  ובבריסק  מכך.  ללמוד  ואין  נפש  חיי  מחמת  זה  היה  שם  במצב 
תמונות  לו  היו  שאביהם  א'  משפחה  בני  לנחם  במיוחד  נסע  ופ"א  לגלח, 
לנחמם. במיוחד  נסע  הטוב  וכהכרת  רבנו,  רצון  והשמידם מחמת  זו  מתקופה 

נשמת לעילוי 

זצ"ל מיטלמן  אפרים  ב"ר  יואל  ישראל  ר'  הרה"ג 
רבות  שנים  שליט"א  מרן  אל  מקושר  היה  אשר  שלום.  דרכי  ישיבת  ר"מ 

ושעל  צעד  כל  על  עמו  ומתייעץ 
ב' טבת תשס"ו נלב"ע 

זצ"ל  יחיאל  רבי  בן  זושא  ר'  הגה"צ  נשמת  לעילוי 
תשס"ו  טבת  א'  נלב"ע 



שמים. לשם  פרנס 

תשנ"ח כסלו  י'  ליל   - ציבור  אנשי  אסיפת 

את  ויקח  הפסוק  על  כ"ב(  פסוק  )פכ"ז  פנחס  בפר'  מביא  רש"י 
הבא. לעולם  ישראל  פרנסי  שכר  מתן  והודיעו  בדברים  לקחו  יהושע. 

אם  עי"ז.  מאד  הרבה  לזכות  ואפשר  פשוט  דבר  שאי"ז  רואים 
שצריך. כמו  הדבר  את  עושים 

אמרו  א(  פט,  )חולין  דחז"ל  אביו,  על  אמר  זצ"ל  מוולוז'ין  והגר"ח 
ת"ח.  לבן  זוכה  אינו  שמים  לשם  שלא  הציבור  על  המתגאה  שפרנס 
וזכה  שמים.  לשם  הציבור  על  הממונה  פרנס  היה  שאביו  אמר  אבל 
על  אמר  וזה  לת"ח.  נחשב  היה  התנאים  בימי  שאפי'  ת"ח  לבן 
שלשה  ועוד  זצ"ל,  הגר"ח  עצמו  הוא  גם  ובעצם  זלמלע.  ר'  אחיו 
הדגיש  ובעיקר  לשער,  שאין  גדולים  ת"ח  חמשה  כולם  היו  אחים 

זלמלע. ר'  אחיו  על 

אפשר  שני  ומצד  הרבה…  כ"כ  לזכות  שאפשר  דבר  כזה  יש  נו! 
הפוך. זה  אז  שמים,  לשם  עושים  לא  אם  זה,  את  לאבד  ח"ו 

במעשיכם,  ותצליחו  שמים,  לשם  לעשות  תזכו  שבאמת  יעזור  ה' 
ה'  ויעזור  ידיכם,  על  שיעזרו  ותצליחו 

ובבא. בזה  משפחותיכם  ולכל  לכם 

שליט"א  מרד.  להרב  מיוחדת  ברכה 
מיוחדת  ברכה  באמת  צריכים  אתם 
יעזור  ה'  עליך.  הכל  כי  מכולם,  יותר 
שכר  שכתוב  כמו  תצליח,  שבאמת  לך 
באמת  והעבודה  לעוה"ב,  ישראל  פרנסי 
ע(  )סי'  בשו"ע  וכתוב  מאד.  גדולה 
דברים  יש  ציבור  בצרכי  שהעוסק 
מתפילה,  ואפי'  מהם,  פטור  שהוא 
שבא  זצ"ל   הח"ח  עם  מעשה  ויש 
אחד  רב  שם  והי'  אסיפה,  לאיזה 
התבטא  מנחה,  זמן  שהגיע  שאמר, 
צו  געקומען  בין  איך  ואמר,  הח"ח 
לכאן  באנו  האם  מנחה?!  דאוונען 
פטורים  היו  כי  מנחה,  להתפלל  כדי 
ציבור.  בצרכי  שעוסקים  מחמת  ממנחה 

שתצליח!! לך  יעזור  ה' 

בלעדיך יסתדר  העולם 

בפעילויות  שעסק  המדינות  באחת  עסקן  על  למרן  הודיעו 
בה  בצורה  הציבורי  העול  את  עצמו  על  ולקח  רבות  ציבוריות 
ארוחת  אוכל  תכופות  לעיתים  לדוגמא  בריאותו,  את  מפקיר  הוא 
ע"מ  הרבה  מעשן  שותה,  לא  ישן  ולא  כמעט  הלילה  בחצות  בוקר 
באמתלא  למרן  מארצו  ושלחוהו  ועוד,  נתון  הוא  שבו  הלחץ  לפרוק 

בריאותו. על  איתו  ישוחח  שליט"א  שמרן  וביקשו  מסוימת 

השיחה  ואגב  בא,  שלשמו  הציבורי  הענין  לגבי  למרן  הגיע  העסקן 
עצמו  מפקיר  שאכן  וכששמע  הנהגותיו,  על  מרן  אותו  שאל  איתו 

עליך? עומד  העולם  שכל  חושב  אתה  וכי  מרן  לו  אמר 

וכו'[  ליצנות  גאוה  מצד  לא  היתה  ]ותשובתו  בפשטות  אמר  עסקן  אותו 
להשקיע  אותו  מחייבת  הציבורית  שהמחויבות  סבר  באמת  אלא 

עליו. עומד  העולם  כאילו  בצורה 

תאמר  עליך  עומד  לא  שהעולם  ראיה  לך  אביא  אני  מרן:  לו  אמר 
להתקיים?  ימשיך  העולם  שלך'  ועשרים  ה"מאה  אחרי  האם  לי 

כן.  העסקן,  השיב 

ונתן  עליך  עומד  לא  שהעולם  ראיה  מכאן  כך  אם  מרן  לו  אמר 
עמ' -12 13( ח"ב  אתבונן  )מזקנים  לבריאותו  שידאג  לבד  להבין  לו 

תבול... נבול 
בעבודת  להמשיך  מחוייב  כמה  עד  ציבור  בצרכי  עסקן  על  שאלו 

פטור. הוא  הרי  מדאי,  יותר  שכשמתעייף  לטעון  ורצו  הרבים, 
יתחיל  שלא  כשמתעייף,  להפסיק  רוצה  אם  שליט"א  מרן  אמר 

חיים( )פרי  כלל... 

הלכה או  גמרא 
שעות  כל  שעוסקים  עסקנים  רבנו:  נשאל  התורה  דגל  בועידת 
ללמוד,  יותר  מעט  או  שעה  להם  ונשאר  והפרט,  הכלל  בצורכי  היום 

הלכה. או  גמרא  שילמדו,  עדיף  מה 
ער  וועט  גמרא,  לערנין  וועט  "ער  שאמר  עד  מעט,  רבינו  ושתק 
הדין! את  ידע  כבר  הוא  גמרא  ילמד  הוא  אם  דין",  דעם  וויסן  שוין 
או  הכלל  בצורכי  יותר  להתמקד  צריך  עסקן  אם  שאלו  עוד 
אין  שאלה...  אזא  נישטא  סאיז  ואמר  נאנח  רבינו  וכששמע  הפרט? 

פירש. ולא  סתם  שאלה...  כזו 
לו  ויעץ  שונאים,  לו  שיש  שהתלונן  מסויים  לעסקן  רבינו  ואמר 

שונאיו... ויסתלקו  ביום,  שעות  שלש  שילמד  רבינו 

התורה  גדולי  מועצת  בכינוס  רבנו  דברי 
תשע"ג כסלו 

גזירות  פעם  כל  שיש  יודעים  בימינו 
יוכלו  לא  הישיבות  שבני  וחס  חלילה 
הצלחה  יש  ב"ה  כלל  ובדרך  להצליח, 
הישיבות  כל  והבחורים,  בישיבות  גדולה 
ללמוד.  שרוצים  בבחורים  מתמלאות 
וכו'  כ"כ  היו  לא  שפעם  הורים  ואפילו 
ללמוד  בניהם  את  שולחים  הם  היום 
שני  מצד  אבל  ספסלי.  נתרבו  ב"ה  תורה, 

רחמים. מאד  וצריך  קשיים,  תמיד  יש 
שצריך  העיקריים  מהדברים  אחד  וזה 
ח"ו  הכונה  ולא  הרשעים,  עם  ללחום 
צריך  רק  נכונות,  לא  בדרכים  ללחום 
להתגרות  לא  שצריך  כמו  כי  לבקש. 
אנשים  עם  להתגרות  אין  כך  באומות, 
מה  ההשקפה  את  להם  שאין  אחרים 
עמ'  ערכין  משמה"ל  שיעורי  עי'  ]א"ה  שצריך 
מרן  בשם  אלחנן  ר'  מרן  בשם  ד"ז  שהביא  רמ"ב 

בטוב.  אתם  ולהתנהל  רחמים  לבקש  צריך  רק  זצ"ל[  הגרח"ע 

עכשיו  עד  וב"ה  נציגות,  שתהי'  ראו  פעם  כל  האחרון  ובזמן 
הרבה  הי'  באמת  ועי"ז  וביושר,  בטוב  שהתנהגו  נציגים  לנו  הי' 
אפשר  אי  המשמר,  על  לעמוד  תמיד  צריך  אבל  הצלחה,  פעמים 
מיני  מכל  ולשמור  לעמוד  צריך  תמיד  כי  הצלחנו,  שכבר  להרגיש 
שהם  דברים  לעשות  ורוצים  מבינים  לא  החילוניים  שח"ו  גזירות, 
לעמוד  וצריך  דברים,  מיני  בכל  וגם  הגירות  בענין  גם  התורה,  נגד 
קצת  לרסן  הצלחנו  שאפשר  כמה  עד  ב"ה  עכשיו  ועד  המשמר.  על 

קשות. כ"כ  הגזירות  יהי'  שלא 
חרדים  נציגים  שיכנסו  נקוה  לכן  רחמים,  מאד  צריך  עכשיו  וגם 
היו  עכשיו  עד  חדשים,  גם  וביניהם  והמצות,  התורה  על  שיגינו 

נציג,  להוסיף  צריך  ועכשיו  טובים,  אנשים 

העיר לראש  מקור 
רבינו  לו  העיר  שליט"א,  רבנו  למעון  חרדית  עיר  ראש  כשהגיע 
ע"ב,  ע"ו  דף  בקידושין  הגמ'  מדברי  י"ל  עיר  לראש  מקור  שכעין 
מינצו  דהוו  אהבה  בר  אדא  דרב  ואושפיזכניה  ביבי  רב  עם  במעשה 
ביבי  רב  כי  חלוקה,  יוסף  רב  ועשה  דמתא,  סררותא  יעשה  מי 
וכו',  צדקה  גבאי  ופרש"י  דשמיא,  במילי  יעסוק  רבא  גברא  שהוא 

חיים( )פרי  המעשה.  כל  ע"ש  דמתא,  מילי  יעשה  והשני 

ענין פרנסים

ההכרח את  רק 
בראש  העצמאי  חינוך  של  ספר  בית  כשהקימו 
בעיריה,  גורמים  מצד  גדולה  התנכלות  היה  העין 
להתעקש. צריכים  הם  כמה  עד  ידעו  ולא 

יפחדו  ולא  קרוואן  שיניחו  להם   הורה  ורבנו 
ונעשה  קנסות,  וקיבלו  עשו  וכך  וכדו',  מקנסות 
קנס. של  נמוך  מאוד  במחיר  ויצא  משפט 

בשביל  יותר  קצת  להרחיב  רצו  מכן  ולאחר 
על  רק  כי  לא:  זה  רבנו  להם  אמר  נוספים.  חדרים 
על  אבל  דבר,  יקרא  שלא  לסמוך  אפשר  הכרח 
לסמוך. א"א  כבר  להרווחה  שהם  הדברים  שאר 

צ"ב שליט"א( )מפי הרב 

מא( מא,  )מקץ  מצרים"  ארץ  כל  על  אתך  נתתי  ראה  יוסף  אל  פרעה  "ויאמר 



לבישת ציצית בלילה
בליל  מלבד  בלילה,  ציצית  עם  ישן  כלל  בדרך  ]כהיום[  שליט"א  רבנו 
שב"ק שמכיון שלובש בשיעור הגדול זה מפריע ומוריד, אבל אי"ז בדוקא, 

ובשנים מוקדמות יותר היה נוהג להורידו בכל לילה. 
לישן  שצריך  האר"י  בשם  כתב  ב'  ס"ק  נ"א  סימן  המג"א  רבנו:  ואמר 
בלילה עם ציצית ומוכיח דאל"כ למה דוד לא הצטער בלילה על שאין לו 

מצוה אלא ע"כ שישן עם ציצית עכ"ד.
עם  שישן  הועיל  מה  מציצית  בלילה  פטור  יום  דכסות  למ"ד  והנה 

ציצית בלילה?
שייכות  בו  המזכיר  דבר  לכה"פ  עליו  שיהא  היתה  דכונתו  ע"כ  אלא 
להקב"ה ואע"פ שלא קיים בזה מצוה ממש, אמנם ברעק"א ובלבושי שרד 
בשו"ע כתבו שזה כדעת הרא"ש שכסות יום חייב בלילה בציצית, משא"כ 
ראי'  יש  להבנתם  ומ"מ  ממצוות,  בלילה  ערום  הי'  הוא  הרמב"ם  לדעת 

דדוד ס"ל שכסות יום חייבת בציצית בלילה וכדעת הרא"ש.

בסדינים
החזון איש עיגל את כנף הסדין, מחשש חיוב ציצית.

בו  מתעטף  שהיה  שפעמים  מאחר  הסדין,  שעיגל  טעמו  רבנו  וביאר 
כבגד מפני הקור אף במשך היום. וע"ע חזון איש או"ח סימן ג' ס"ק ל"ו.

וסיפר רבנו: פעם הייתי אצל החזון איש, וראיתי שמתהלך בחדרו אנה 
זצ"ל אם אינו  גריינמן  ואנה עטוף עם שמיכה, ושאלתי אח"כ את הגר"ש 
עגולות,  שבבית  השמיכות  של  הקרנות  שכל  וא"ל  ציצית,  משום  חושש 
שלא להיכנס לספיקות של ציצית. ]ועי' באעלה בתמר או' י"א מה שציין 

בזה[.

נקרע קצת  
דרובו  כיון  בכתף,  קצת  שנקרע  קטן  טלית  החזו"א,  בשם  רבנו  אמר 

שלם לא חשיב כחסר וכשר.
י'(  או'  בתמר  אעלה  לס'  )בהערות  שליט"א,  הגרח"ק  מרן  ע"ז  וציין 
'אצלי היה כזה מעשה שנקרע לי הט"ק בכתף ושאלתי אותו מה לעשות?
שאל  בבוקר  ולמחרת  מחדש’  הציצית  את  ולהטיל  לפתוח  לי  ואמר 

אותי אם כבר סידרתי את זה?
ההלכה  אצלו  נתחדש  שכעת  לי  ואמר  סידרתי.  לא  שעדיין  והשבתי 
בספר  זה  את  וכתב  ציצית  הלכות  הזמן  באותו  שלמד  לפתוח,  שא"צ 
והנה  והנה  ד"ה  סקי"ט  ג'  סימן  או"ח  חלק  בספרו  ז"ל  מרן  וז"ל  חזו"א, 
לדון  יש  שבאמצע,  הפרוץ  על  מרובה  להיות  צריך  כתף  דכל  למש"כ 

בנקרע קצת הכתף ואינו מרובה עכשו על הפרוץ אם הוא פסול.
שלם  הטלית  דרוב  וכיון  כחסר  חשיב  לא  דקרע  כשר  דהוא  ונראה 

הקרע אינו מפסיד וכש"כ דמותר לתפרו עכ"ל. 

בשעת ק"ש
כשרבנו קורא את ק"ש אוחז בידו השמאלית רק את הציציות של שתי 
הכנפות הקדמיות ]כדעת הגר"א במע"ר או' לט[. ובפרשת ציצית מעבירן 
הציציות  את  אוחז  ובשמאלו  לכנפות,  סמוך  הימנית  בידיו  ואוחז  לימינו 
בק"ש  ואינו מנשקן  עיניו  על  וכך מעבירן  כ"ד[  סי'  ]עי' משנ"ב  בהמשכן 

כדעת הגר"א במעשה רב )שם(. )רשימות הרב אהרן ניב שליט"א(

ראית הציצית
מנהג רבנו שליט"א הרבה פעמים שכשעונה לאנשים בשאלות פרטיות 
עסק  לנו  ואין  ]א"ה  בהם  ומעיין  הציצית  את  הק'  בידיו  מחזיק  וכדו', 
שהסתכלות  פ"ו(  הציצית  )שער  פע"ח  בס'  ראה  אמנם  וכו',  בנסתרות 
חטא,  לה  תזדמן  שלא  לנשמה  גדולה  תועלת  היא  שעה  בכל  בציצית 
הישר  ובס' קב  בס' שמירת הלשון בסוה"ס.  ועי'  גדולה להשגה,  ותועלת 
בטלים  יושבים  היו  אנשי מעשה שאם  מן  בידי  קבלה  "וכן  כתב  )פמ"ה( 
ההסתכלות  כי  בהן,  מסתכלין  והיו  בציצית  ממשמשים  היו  המצוות  מן 

בציצית היא ענין גדול ותקומה של השכינה בגלות"[.

ועיון  מחשבה  כדי  תוך  רבנו  נוהג  בלימודו,  בדבר  כשמתקשה  וכן 
להחזיק בציצית, ולהפריד את הפתילים.

ויש לציין למה שכתב רבנו באילת השחר )שלח טו, לט( עה"פ וראיתם 
מקיים  שמסתכל  פעם  ובכל  לראות  מצוה  שיש  הכונה  אם  דיל"ע  אותו, 
מצוה  כאן  כתוב  אם  יל"ע  ה'  מצות  כל  את  וזכרתם  במש"כ  וכן  מצוה, 
זה.  דבר  לידי  יביא  שזה  או שהמציאות  ה',  מצוות  כל  את  לזכור  שצריך 
אותו,  וראיתם  דכתיב  בציצית  להסתכל  מצוה  כתב:  כ"ח  מצוה  ובסמ"ק 
וביסוד ושורש העבודה שער המזרח פ"ו כתב דמהרח"ו חושב זאת למ"ע 

מן התורה, ועי' מנחות ל"ח א'.
וכל אחד  נותן לב לזוכרם  זה רק אם האדם  ה',  זכירת כל מצות  והנה 
יודע מרת נפשו דלדאבונינו אומרים פרשה זו ולא נזכרים במצוות, ואח"כ 
חוטאים כיון שאם לא רוצים לזכור לא זוכרים, דלא מכריחים אדם לזכור, 

אלא שיש במצוה זו סגולה לזכור את כל מצוות ה'. 
חמורה  בעבירה  לחטוא  שעמד  באדם  מעשה  מובא  א  מד,  ובמנחות 
וטפחה ציצית על פניו ונמנע מהעבירה, דבכח מצות ציצית להציל האדם 

ולהזכירו מצוות ה'. 
המצוות,  כל  את  זוכרים  הציצית  שע"י  סגולי  ענין  רק  לא  שזה  ויתכן 
זה  לשם  ולובש  המצוות  כל  את  לזכור  בבגדו  ציצית  דכיון שמטיל  אלא 
הוא יזכור, וכל פעם שרוצה לעשות איזה דבר יסתכל בציצית, וזה מזכיר 
וכמו מי ששייך לצבא המלך מלבושיו מזכירים לו  שהוא מצווה במצוות 

שהוא חייל, גם לבישת ציצית צריך להזכיר שהוא עבד ה'.

מראשית הגז
לפני כשלושים שנה זכה רבנו לקיים מצות ראשית הגז, והלכו תלמידיו 
מישיבתו גאון יעקב, וקנו מהכהן את הראשית הגז, וניקו את הצמר ועשו 
רבנו, שאמנם  להם  ואמר  שליט"א.  לרבנו  מתנה  ליתנו  ורצו  ציצית,  מזה 
יש מעלה בציצית זו, שהרי איתעבד ביה מצוה חדא, אמנם הוא הרי אינו 
מקבל מתנות, ולכן אינו יכול לקבל מהם. והציעו לו: שיתן להם רבנו את 
הטלית הישנה במקום זו החדשה, ורק אז הסכים לזה. )מפי רבי מאיר פ. 

שליט"א(

ציצית קודם לברכת התורה 
ציצית לברכות התורה, הרי  יל"ע מ"ט מותר להקדים בשחרית ברכת 
תלמוד תורה תדיר יותר מציצית והוי ליה לאקדומי? ואולי יש לומר כמו 
דאע"פ שתלמוד תורה נגד כולן, מ"מ ת"ת נדחית מפני מעשה מצוה, ה"נ 

אין להקדים תורה לשאר מצות. )אילת השחר זבחים צ"א,א(

להתחזק בציצית
למשפחה שהיו לה הרבה צרות רח"ל ושאלו את רבנו במה להתחזק, 
אמר רבינו: במצות ציצית בכל פרטי' ]ששקולה כנגד כל המצוות וכמבואר 

במנחות מג, א[.

להינצל מעין הרע
אחד הנכדים שהרחיב את הדירה וחשש מעין הרע, שאל את רבנו מה 
שהחושש  מבואר  א.  סד,  בעירובין  שבגמ'  לו  ואמר  לעשות,  עליו  מוטל 

מעין הרע יקנה ס"ת. 
ואולי תקנה דבר מצוה כמו ציצית חדשה ועי"ז ינצל מעין הרע.

קיפול הטלית 
הנאה  שהצד  כדי  הפנימי,  לצד  כשהעטרה  הטלית  קיפל  איש  החזון 

יהיה בפנים. וכן הוא גם מנהגו של רבינו לקפל טליתו לצד הפנימי. 

רשימות כת"י על ס' בית מרדכי )הריס(
שמ"ב(  )נדפס  ברכות  בסדר  שכתב  למה  ציין  י"ח.  ס"ק  מ"ב  ח'  לסי' 

שצריך להפרידם הציצית פירוד גמור.
ערום  כשהוא  היינו  בציצית  שוכבין  דאין  דמה  למו"ק  ציין  כ"א.  בס' 

לגמרי משום ביזוי מצוה, אבל אם לבוש אין לפשוט הציצית.

השקיעה.  לפני  דק'  וצ"ל 35  ט"ס  והוא  השקיעה  לפני  דק'  בער"ש 30  נרות  מדליק  שרבנו  נכתב  יז  עמ'  חנוכה  בקונטרס  הוספה| 

חצי  לפני  רבנו:  אמר  שבת,  נרות  להדליק  מתי  תשע"ג(  אייר  )י"ג  לשאלה  בתשובה  רבנו  דברי  שליט"א  רא"נ  הרה"ג  ע"י  לנו  ונשלח 

אבל  מילתא.  איסתייעא  לא  ככה, לפעמים  עושה  אני  רוב  פי  על  משתדל  אני  השקיעה,  לפני  דקות  וחמש  שלושים  עושה  ואני  שעה, 

השקיעה. לפני  דקות  וחמש  שלושים  כן  רוב  פי  על  כלל  בדרך 

מן הראוי לציין שאין למדים הלכות מפי מעשה, וע"כ אין לסמוך על הדברים למעשה בשום אופן, והכל נכתב בדרך מו"מ בלבד.
]חלק מהנהגות הובאו במשך השנים בגליונות, אבל כאן חזרנו וסדרנו דבר דבר על אופניו[ 



התלמוד באר  ישיבת 
ישיבת  ]ראש  כהן שליט''א  יהודה  ר'  ע''י הגאון  בירושלים הוקמה  ישיבת באר התלמוד 
]מח'ס  שליט''א  כהן  חנוך  ר'  הגאון  בנו  כרה''י  מכהן  תשנ''ז,  בשנת  ירושלים[  יקירי 

הדברים( בעריכת  המרובה  עזרתו  על  נ"י  רז  ע.  להבה"ח  כוח  )ישר  כהן[.  עולת 

תשס''ו.  טבת  לי"ז  אור  חיזוק  שיחת  למסור  לישיבה  הגיע  שליט''א  רבינו 
פניו,  על  נכרה  רוח  וקורת  מאד  התפעל  המדרש,  בית  היכל  אל  רבנו  כשנכנס 
לב  אבירי  מחסיא  מתא  בני  הני  ב(  יז,  )ברכות  אומרים  חז"ל  בהתרגשות,  ואמר 
מי  מינייהו.  גיורא  מיגייר  ולא  בשתא  זימנין  תרי  דאורייתא  יקרא  חזו  דקא  נינהו 

לב! אבירי  זה  מתפעל,  ולא  כאן  מדרש  הבית  את  שרואה 
שליט"א  התלמידים. רבנו  פני  על  הנסוכים  שמים  והיראת  מהעדינות  והתפעל 

מהשיחה. דברים  כמה  כאן  ונביא  דקות.  וחמש  כעשרים  דיבר 

הצעירים של  הלימוד  חיזוק 
שה"ש  )ילקו"ש  אומרים  חז"ל  רוצה,  כ"כ  שהקב"ה  התורה  בלימוד  נפתח  ראשית 
לא  שעדיין  אלה  ובפרט  תורה,  שלומד  אדם  זה  פיהו"  מנשיקות  "ישקני  תתקפא( 
פיהם  הבל  על  עומד  שהעולם  קיט:(  )שבת  אומרים  שחז"ל  בחטא,  נתלכלכו  כ"כ 
להבל  חטא  בו  שיש  פה  הבל  דומה  אינו  א"ל  מאי,  ודידך  דידי  א"ל  תשב"ר,  של 
שלו  תורה  הלימוד  אז  חטא",  בו  "שאין  נקי  שהפה  בזמן  חטא.  בו  שאין  פה 
את  מעמיד  פיהם  הבל  חטאו  לא  שעדיין  תשב"ר  ממילא  יותר,  הרבה  שוקל 
כל  צעיר,  יותר  שהאדם  ככל  א"כ  בתורה.  מבינים  כ"כ  לא  שהם  ואע"פ  העולם, 
מאד  שוקל  הוא  החטאים,  ובכל  בפה,  בפרט  כ"כ,  בחטאים  נתלכלך  שלא  זמן 

אותו. אוהב  מאד  מאד  והקב"ה  מאד, 
אוהב  היה  לא  אם  ספק,  שום  בלי  אותו.  אוהב  שהקב"ה  להרגיש  חייב  אחד  כל 
מרחם.  הקב"ה  בחטא  שנתלכלכו  אנשים  על  גם  רגע,  לחיות  יכול  היה  לא  אותו, 
כל  מעלות.  הרבה  הרבה  בו  יש  צעיר  יותר  שאדם  כמה  הוא:  העיקר  אבל 
אדם  הבן  רק  אותם,  אוהב  מאד  הקב"ה  הישיבות,  ובכל  כאן  שלומדים  הבחורים 

מרגיש. לא 
כל  לא  שהוא  רואה  הוא  לפעמים  ממני...  ייצא  מה  חושב:  בחור  פעמים  הרבה 
אחד  כל  גדולה,  טעות  זו  אבל  שבור.  הוא  ואז  מצליח,  אחד  כל  לא  מצליח,  כך 
את  שייקח  רק  שמים,  ירא  להיות  יכול  ואחד  אחד  וכל  ת"ח,  להיות  יכול  ואחד 
שיותר  כמה  תורה,  לימוד  שיותר  כמה  ולהרבות  להתייאש,  לא  לידיים,  עצמו 

המידות. ושבירת  שמים  יראת 

שבת בשמירת  חיזוק 
זה  התורה  של  העיקריים  הדברים  שאחד  ידוע  הלא  כאן,  להגיד  רצינו  דבר  עוד 
חמורה  היותר  העבירה  גדול.  הכי  העונש  זה  השבת  את  המחלל  עונש  השבת. 

עשה? הוא  מה  ולכאורה  סקילה,  חייב  שבת.  זה  זרה  מעבודה  חוץ 
השמים  את  ה'  עשה  ימים  ששת  "כי  הקב"ה.  במלכות  בגידה  נקרא  זה  כן,  אבל 
הבריאה,  את  ברא  והוא  אחד  שהקב"ה  מגלה  הוא  שבת  בשמירת  הארץ",  ואת 
עונשו  לכן  שמים,  במלכות  בוגד  בקב"ה,  בוגד  הוא  הרי  שבת  שחילל  והוא 

ביותר. חמור 
צריך  מה  ישאל  אחד  ואם  בו,  להתחזק  צריך  שמאד  דבר  זה  השבת  ממילא, 
יהונתן  מר'  דבש  מהיערות  המשנ"ב  שמביא  מה  זה  הדברים  אחד  אז  להתחזק, 
ישמעאל  מר'  רבי  מיניה  בעא  קי"ט:  דף  בשבת  גמ'  נביא  קודם  אבל  אייבשיץ, 
עשר  שנא'  שמעשרין,  בשביל  א"ל  זוכים,  הם  במה  שבא"י  עשירים  יוסי  בר' 
שמכבדין  בשביל  א"ל  זוכין,  הם  במה  שבבבל  שתתעשר,  בשביל  עשר  תעשר 
השבת. את  שמכבדין  בשביל  א"ל  זוכין,  הם  במה  ארצות  ושבשאר  התורה,  את 

שבת הלכות  לימוד  ידי  על  זאת 
ואומר היערות דבש: "אשר הזהרתי לומר בכל פעם ופעם, מי שלא למד הלכות 
ייכשל בחילול שבת".  יכול להמלט שלא  ]לא פעם אחת![ לא  שבת פעמיים ושלש 

להיכשל. יכול  הוא  דאורייתא  באיסור  גם  להיות!  יכול  לא  זה 
ותומים  אורים  בנו הגאון בעל  "וכבר העיד  )בהקדמה לח"ג(  גם מביא המשנ"ב  וכך 
לא  אם  שבת  מאיסור  שיינצל  במציאות  כלל  א"א  כי  הדבש  יערות  בספרו 
לדעת  לדייק,  צריך  מאד  מאד  א"כ  היטב".  היטב  בוריים  על  הדינים  היטב  ילמד 
בענין  להיכשל  אפשר  איך  נכשלים.  הרבה  בעוונותינו  אחרת  כי  שבת,  הלכות 
זה  יודע!  לא  פשוט  הוא  יודע,  לא  הוא  דאורייתא?  של  בדברים  אפי'  שבת  של 

יתבעו!... מהשמים  כי  יודע"  "לא  תירוץ  לא 
לא  אני  להגיד  יכול  לא  אדם  פשוט.  כ"כ  לא  זה  בשוגג  עבירה  שעבר  אדם 
ללמוד,  צריך  כל  קודם  כזה.  דבר  אין  שוגג.  אני  אכשל  אני  אם  אדע,  ולא  אלמד 

מאד. גדולה  עבירה  זה  בשוגג,  נכשל  וחס  חלילה  אופן  בכל  ואם 
שלא  נסכים  טעונה  חטאת  שתהא  הוא  בדין  שמעון  א"ר  )ו.(  מנחות  בגמ'  וכתוב 
רוצה  הקב"ה  מהודר.  קרבנו  יהא  שלא  טעונה,  אינה  מה  ומפני  נשכר,  חוטא  יהא 
רק  שעשה  אע"פ  אותו.  רוצה  לא  הוא  מהודר,  יהא  לא  שלו  שהקרבן  יותר 
יהיה  שהקרבן  רוצה  לא  הקב"ה  בכ"ז  קרבן,  ומביא  ותשובה  וידוי  ועשה  בשוגג 
מזיד,  כמעט  הוא  לומד  לא  אחד  אם  בכלל,  עבירה!  עשה  הוא  למה?  מהודר, 
כ"כ  לומד  כן  אם  אפי'  אלא  ייכשל,  בוודאי  הוא  לומד  לא  הוא  אם  בודאי,  כך 
שיהיה  רוצה  לא  הקב"ה  שאפי'  שוגג,  של  בעבירה  ייכשל  שלא  צריך  זהירות 
שיהיה  רוצה  לא  הוא  והכל,  תשובה  ועשה  קרבן  שהביא  אף  מהודר,  קרבן  לו 

מהודר!...
עלינו לדעת שצריך להתחזק, ואפי' שאנחנו לא חושדים חלילה וחס שהבחורים 
אייבשיץ  יונתן  רבי  הרי  בכ"ז  אבל  שבת,  באיסור  ייכשלו  חלילה  הישיבה  של 
שבת  מאיסור  שיינצל  במציאות  כלל  אפשר  "אי  כמעט,  לא  אפשר"!,  ש"אי  אמר 

דבש! היערות  בשם  המשנ"ב  מביא  כך  בוריים"  על  הדינים  כל  ילמד  לא  אם 
מעיד  האדם  בזה  כי  ישראל,  כלל  של  היסוד  זה  שהשבת  לדעת  צריך  לכן 
כמו  זה  שבת  חילול  חמור.  כ"כ  הוא  העונש  ולכך  העולם.  את  ברא  שהקב"ה 
בכלל,  אדם  לבן  כח  יתן  וזה  בזה.  להתחזק  צריך  מאד  מאד  ממילא  זרה.  עבודה 
כל  משתנה.  הכל  אז  שצריך,  כמו  בהם  נזהר  והוא  שבת  הל'  יודע  הוא  שאם 
כמצוות  ולא  טעם,  עם  יהיה  התורה  לימוד  כל  טעם,  להם  יהיה  המצוות  מעשי 
טוב  יותר  טוב,  גם  זה  מלומדה,  אנשים  מצוות  לבטל  א"א  מלומדה.  אנשים 
מצוה,  של  טעם  ירגיש  שאדם  היא  התכלית  התכלית,  לא  זה  אבל  מכלום, 
אם  לזה  ראוי  יהיה  אחד  וכל  התורה.  לימוד  של  טעם  שמים,  יראת  של  טעם 
יעלה  אחד  שכל  בודאי  אז  שמים.  ויראת  תורה  אהבת  בליבו  להכניס  ירצה  רק 

ויתעלה.
שמים,  וביראת  בתורה  יעלו  ישראל,  כלל  וכל  מכם  אחד  שכל  יעזור  והקב"ה 
משיח  לביאת  ונזכה  הטובים,  הדברים  וכל  שבת,  בשמירת  המצוות,  במעשה 

סלה. אמן  בימינו  במהרה  צדקנו 
החיזוק השפעת 

בלימוד  להתחזק  גם  רבינו  הזכיר  שבו  בישיבה,  רבינו  של  החיזוק  דברי  לאחר 
בהלכות  וחבורות  סדרים  לקביעת  הישיבה  ובחורי  צוות  נתאספו  שבת  הלכות 

ומלגות. בחברותות  בערש''ק  שבת 
זה בגלל  לא 

את  לשאול  באו  ר"ל.  בישיבה  בחורים  של  הורים  כמה  שנפטרו  תקופה  הייתה 
ענה  רבנו  הישיבה.  על  מיוחדת  קפידה  איזו  על  משמים  רמז  כאן  יש  אם  רבנו 
תורה  דברי  עצמו,  בפני  חשבון  זה  שנפטר  אחד  כל  ימות",  בחטאו  "החוטא 

אלו. מאורעות  בגלל  דווקא  לא  אבל   – תמידי  חיזוק  צריכים 

יהודה באר  ישיבת 
)תשס"ו(  בירושלים  הישיבה  בהיכל  רבנו  שיחת  מתוך 

מהם  אחד  חיזוק  צריכים  דברים  ארבעה  ב(  סב,  )ברכות  אומרת  הגמרא  בחורים, 
מה  לומד  שלא  מי  לומד?  שלא  למי  וכי  חיזוק?  שצריך  הכוונה  למי  תורה  זה 
חיזוק. וכאן  צריך  זאת  ובכל  לומד.  שכן  למי  היא  הכוונה  בכלל?  איתו  לדבר  יש 
עניני  תהלתך  פי  ימלא  בס'  ראה  ה'.  תושיע  ובהמה  אדם  על  הח"ח  דברי  הביא 

רצ"ב.   עמ'  תורה 
הדברים. תוכן  לידנו  הגיע  ולא  לישיבה  נוספת  פעם  הגיע  ורבנו 

בשבועות הקרובים אנו עומדים לכתוב אי"ה אודות הישיבות: באר יעקב, בית מדרש 
גבוה ליקווד ]ירושלים[, בית מדרש עליון, בית מתתיהו, בית שמואל, בית שמעיה.

מי שיש בידו ענינים מרבנו שליט"א הקשורים לישיבות אלו אנא יפנו אלינו בהקדם.  

חשובה הודעה 

הישיבות",  "עולם  של  זה  מדור  שהתחלנו  מאז  הקצר  הזמן  במשך 
שיערנו  שלא  ובאיכות  בכמות  היקף  רב  חומר  בס"ד  ידינו  תחת  הצטבר 
לתעד  כרכים,  כמה  לזה  נצטרך  הכול  לפרסם  באנו  ואם  וכלל.  כלל 
שמסר  שיחות  ואלפי  ענינים  בהרבה  הק'  הישיבות  את  רבנו  נשיאת 
ההכרח  לכן  זה,  בגיליון  מלהשתרע  קצר  שהמצע  כמובן  אבל  בהם. 
העומר  בקצירת  הדברים  את  להביא  עתה  לעת  אנו  ונאלצים  יגונה,  לא 
אנו  תורה.  של  לכבודה  כראוי  הדברים  להרחיב  למועד,  חזון  עוד  ואי"ה 
אנו  ומבקשים  והאיכות.  הכמות  רב,  חומר  לנו  ששלחו  אלה  לכל  מודים 
ולזיכויים.  ובזמנו  בעתו  הרבים  לתועלת  ידם  שתחת  מה  לשלוח  שיוסיפו 

נשמת  לעילוי 
קרלינסקי  הר״ר אשר  בן  נתן  משה  רבי  הרה״ג 

בכסלו  כ״ח  היארצייט  ליום 
המשפחה בני  נדבת 


