
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

    

 וישלחפרשת  497 'גיליון מס
 אחת עשרה שנה פ"גתש

 

 לרפואת יעקב בן עישה

 בת פערל טובה

  *     *       * 

 053-3145900 הקדשות: ל

 יצחק גולדשטוף בברכת שבת שלום

  

מקור שי"ח 
 

ֵתיֶכם"  "ְוִהַּטֲהרּו ְוַהֲחִליפּו ִׂשְמ

עד  (סי' ד' סכ"א ומ"ב סקנ"ד) שו"ע לא רק במה שמפורש ב ו,לכסות ידישמים  שיש ליראשמעתי מרבינו זצוק"ל כמה פעמים 
היינו מעיקר   ,שרשאי לגלות ידו עד קובד"ו (סי' ב' סק"א)כ המ"ב "שמו ,הידכף עד פרק ולכסות וסיף דר ולהלהראוי אלא  ,המרפק
  עד כתבש ט"ה מדעות ה"ם פ"רמב :וציין שם .ידיו פרקי עד בשרוול זרועו כל את תמיד מכסה (פ"א ס"ח)וכ"כ בס' אלא הדין. 
יעקב אדלשטיין   סיפר הג"ר )396(ח"א עמ' ובס' להדבק  .היד פיסת עד שמגיעים כהונה בגדי לגבי 'ב ב"יומא ע 'ועי. אצבעותיו ראשי

השרוול כסה את  שים נוכולם הרימו מעט את השרוולים חוץ מש ,חם מאדאחד יום היה  שליט"א: כשלמדנו בישיבה בלומזא,
דאם דרך המקום ללכת בשרוולים ארוכים  כתב  )סקכ"ג(במחצית השקל ו[ והגר"ח קנייבסקי.גרשונוביץ י "ררהגו אלו היד כרגיל, הי

שא"צ נטילה דלאו   ')זבחים י"ט ב(חלק ע"ז והוכיח מרש"י  (ד"ה צריך)בבה"ל אבל  ,עד פרקי ידיו מהמרפקתר יוצריך נטילה אף 
 .]וכ"כ במו"ק סי' צ"ב אמקום זיעה הו

שרבו מגולי כל היד בטלה דעתם והנוגע ף דא(והובא בשונה הלכות סי' ד' דין מ"ז) הזרוע כבר הורה מרן החזו"א פרק לגבי בל א
ובס' בירור הלכה  . כיון שעושין שלא כדין בטלה דעתןסי' ק"ח) ביאר רבינו: דיני לבישת הבגדים (ובדעת נוטה  ,שם צריך נטילה

רבי  שם שהמשגיח (תניינא) הביא מהגר"ר פיין זצ"ל שאמר לו החזו"א שחיוב הנטילה בזה הוא מעיקר הדין ואפילו ביו"כ, עו"כ 
 הנ"ל. ד החזון איש"עפזרוע ילך עם השרוול כשהוא מקופל מעל העיר לבחורים שלא לי' מזי"ע ה ןיחזקאל לוינשטיי

כמש"כ  ו, זרועותיו מפני החום כשזה מפריע לו ללמוד או בשעת השינהאף את מותר לגלות הורה רבינו ז"ל שמעיקר הדין אמנם 
י שגלי לדרעי'  "על רנבבואר גמ' משבבהערות שם  ו. וביארומ"מ יש ליזהר ,עיין גיטין ל"א ב': (דיני לבישת הבגדים סי' קי"ב)בד"נ 

  ,שבמקרה אולי מותר הואיל ואין זה איסור לגלותהוסיף רבינו ו ,אמר שדיא נשיב ופרש"י שהיתה רוח מזרחית מנשבת והוחם לו
אבל לא לנהוג כן   ,הלכך כל שעושה כן באקראי מפני שיש לו איזה סיבה לעשות כן י"ל דשרי ,רק שאין זה דרך ארץ לשבת כך

,  לא יבוא עם שרוולים קצריםחמש באחד החדרים פרסמו בשם רבנו שילד מגיל  (עמ' תפ"ה)ובס' כל משאלותיך  .עכ"ד ותבקביע
  ,החזו"א לא היה לו ניחא מזהוהשיב:  ,ראיתי תמונה של החזו"א בתפארת ציון ילדים גדולים במכנסים קצרותושאל לרבינו: 

ומאז שמתחיל חומש לא כדאי ללבוש קצר כי נוגע במקום   ,שרוולים קצריםלא הלבישו עם מאד קטנים אצלנו בבית אפילו 
והנה ראיתיו עם   ,יצא מדעתושעשר הברכה על בנו בן  ואחד ביקש ממנשליט"א ש שי"לבנו הגרסיפר שרבנו  שם עו"כ .מכוסים

 מדעתו. אינו תלמיד חכם יוצא ואם ו'אמרתי לו כי הוא ממש מקיים דברי הש"ע סי' ד' והנוגע בידו בגופו וכ ,שרוולים קצרים

שרוולים   םלבוש בגד ענשים ללפי הלכות צניעות מספיק לש שאף הרומהייתה זיע"א אם רבינו הרבנית אשת מרן בעל הקה"י 
ראוי שתקפיד על שרוולים המכסים את כל הזרוע עד  ישראל גדולי  אבל מי שרוצה לזכות לבנים ,לגמריאת המרפק המכסים 
ואף כשהוצרכה להפשיל שרוולים בעבודות הבית, מ"מ   ,נזהרת בזה טובאהייתה ע"ה אשת רבינו הרבנית לתה , וכהיד פרק כף

 .)139(ס' הרבנית עמ' ה הייתה נזהרת לסגור מיד השרוול תתוך כדי עבוד נשיםלקבל אנצרכה כש

,  מאד קלים ורחוקיםולפשוטים  והנה בקבלת קהל אצל רבינו בשנים האחרונות הי' מעיר לכל מי שבא בשרוולים קצרים, ואף
שהג"ר דב יפה זצ"ל שאל  זללה"ה שמעתי מרבינו גם ו, ה עוד הרבה מה להעיררי הישה ,אבל לא היה זה מצד דיני וגדרי השו"ע

וכ"ה   ?!אתה רוצה להיות שוטהבתמיהה החזו"א האם ראוי להעיר לאלו הנוגעים במקומות המכוסים, ואמר לו מרן מרן מ
והשיב   ,בן ישיבה שאל אם עליו להוכיח לחבריו על כל עוולה שרואה מהם או ביטול תורה וכה"ג: מהנהגות החזו"א בכתבי רבינו

אין האנשים מקבלים   והיינו שבזמנינו .(ועי' כתר ראש סי' קמ"ג ומ"ב סי' תר"ח סק"ט ובבה"ל שם בד"ה חייב בשם ס"ח)א"צ להיות שוטה 
רק על זה [ועל שבושים בפאות, ועונדים שעוני יד, או על שולי הכובע הנוטים  ייחוד במה שרבינו היה מעיר ובאמת תוכחה. 
רק בשביל לתעד, וכדי  למצער ו ,נראה לכאורה שזה ממידת ענוותנותו, שראה שרבים הבאים בלי גבול לבקש רק ברכותלמטה] 

משא"כ   ,בעולמושזו חובתו  ,אותעל מה שענה בד"ת אין מה להתגהרי ש ,כנ"ל היה מעיר להם להרחיק את מידת הגאווה
,  בכעס הפנים באיםחלק מהשהיה זורק מרה בפאר הזמן זצ"ל, ראינו גם אצל אביו ראה וכזה , כשבאים אליו בתור 'צדיק' גרידא

להזדקק לכל משאלות ובקשות הפונים, 'זיכה' אותם   שכשנחלש רבינו ושוב לא יכל טעם אחר,עוד  ויתכן .כנראה מטעם הנ"ל
  רבינו זצללה"ה אצל וה שראשמ רנקל זצ"לפ דגר"השמע מששליט"א ר"מ ברזם גה"צ אגב, שמעתי מהבדבר טוב ורוחני כלשהו, 

 !לקח זה ממרן החזו"א זצ"להנהגה זו , ואהבה גלויה ומרעיף עליהם חום ואוחזן בידושמקרב בני תורה צעירים, 
 הכ"מ שלמה אריה רוזנברגב"ר  ברכה רבקההרבנית א"מ זה מוקדש לע"נ  מדור

 

  קובץ גליונות"" מערכת פרים שע"יהפצת הס בימים אלו ע"יכרים להלן רשימת הספרים המלאה הנמ
   ,ים)ד(עצות, גדולי הדורות, מוע תבחנו, כאיל תערוג ג' חלקים , משולחנם של רבותינו, חכימא דיהודאי, בזאתבראשית ח"ב נוטה הארמון, שיח חנוכה, דעת

   ן ראש הישיבה,אות מחיי מרנו מטוביך, כשחר אורך, תמונות ומרצדיק כתמר יפרח, אור השחר, שבע
 (בכפוף למוקדי ההפצה)משלוח חינם    k.gilyonot@gmail.com: כתובתאו ב  053-3145900 במס'ניתן להזמין 



עשרות שנים
הגאון רבי חיים וואלקין זצ"ל, שנסתלק מאיתנו לאחרונה, כיהן כמשגיח 

ישראל  אור  בישיבת  ומלפנים  ישראל'  'עטרת  בישיבת 
מיוחדת  והערכה  לקירבה  זכה  מוסדות,  כמה  ובעוד 
מרבינו, והיה נכנס אל הקודש פנימה בכל עת שנצרך 
עשרות  במשך  כך  והכוונה,  עיצה  או  לברכה  לשאלה 

שנים. 
'אור ישראל'  בשנים בהם הרביץ יראה ומוסר בישיבת 
היה מעביר שאלות רבות על ידי רעהו הגאון רבי אליהו 

מן שליט"א והוא היה שוטח את ספיקותיו לפני רבינו.
הגר"ח וואלקין זצ"ל

בשנה האחרונה, לאחר הסתלקותו של רבינו, סיפר הרב וואלקין איך החל 
הקשר עם רבינו, והנה קטעים מדבריו: "הקשר שלי האישי )אבלחט"א( עם 
רבי  ה'בית אהרן'  זצוק"ל הוא כבר מדור קודם. הסבא שלי הגאון  מרן 
אהרן וואלקין זצ"ל היה רב העיר 'פינסק' בה נולד מרן רבי חיים. שם היה 

בקשרי ידידות והערכה עם מרן הסטייפלר''. 

בשמחת הברית
הרב וואלקין הוסיף וסיפר כי רבינו היה מקבל אותו בחביבות אודות לכך 
שהוא נכדו של בעל הבית אהרן, ואף סיפר לו כמה פעמים את העובדא 

שהתרחשה בזמן הברית מילה שלו, בשנת תרפ"ח.
ואביו  'פינסק',  מולדתו  בעיר  התקיימה  שלו  הברית  שמחת  כי  וסח, 
לפגוע  רצה  שלא  מפני  כסנדק,  שימש  זי"ע  יעקב  הקהילות  בעל  מרן 
ולהעדיף רב אחד על פני שאר הרבנים שהגיעו לשמחת הברית. הרבנים 
ובראשונה  בראש  היו:  קודש  הברית  בעת  נוכחים  שהיו  המפורסמים 
הנודעת  הישיבה  תלמיד  גם  שהיה  וואלקין,  אהרן  רבי  הגאון  העיר  רב 
בוולאז'ין, הגאון רבי ברוך אפשטיין בעל ה'תורה תמימה' וכן האדמו"ר 
וינטרוב מתלמידיו של הסבא מנובהרדוק  מסלונים, הגאון רבי שמואל 

שכיהן עם מרן הסטייפלר בראשות הישיבה שם.

שיחת מוסר אחת
וואלקין: לפני שנים רבות אחותי ע"ה היתה חולה מאוד,  סיפר הגר"ח 
ונכנסתי לרבינו להזכירה לישועה, והזכרתי לו את המובא )בהקדמה לרוח 
חיים, אבות( ''וסופר מאדוננו דוד, בעל הטורי זהב, שאשה אחת צעקה אליו 

שבנה חולה מאוד, ונחלש למות, ואמר לה ''התחת אלוקים אני''? ותאמר 
האשה: אל התורה שבאדוני אני צועקת, כי קודשא בריך הוא ואורייתא 
חד הוא''. ויאמר לה זאת אעשה לך, דברי התורה שאני עוסק עם תלמידי, 
אני נותן במתנה לילד, ובאותה שעה חלצתו חמה, הרי כוח עסק התורה 

להחיות מתים...
המוסר  לשיחות  הזכויות  את  לאחותי  לתת  רוצה  שאני  לרבינו,  אמרתי 

שאמסור בחודש אלול לרפואתה, הרים רבינו את 
כוח  מספיק  הרי  השיחות?  '''כל  לי,  ואמר  עיניו 

של שיחת מוסר אחת''...

הרב וואלקין עם רבינו באירוע לטובת ארגון 'אורחות 
יושר'

האדם מוכרח לשוחח אבל עליו למעט
'בית  "ומצאתי בהקדמת ספר  ב'  יושר סימן  רבינו בספרו אורחות  כתב 
אהרן' להגר"א וולקין ז"ל, כותב בנו ששמע מאביו בשם הגר"א, לבאר 
דברים  ושמונה  לאחד מארבעים  דאבות(  ו'  )בפרק  חכמים  ומנו  דשנו  הא 
המובן  כפי  בשלילה  אינו  שזה  שיחה,  במיעוט   - בהם  נקנית  שהתורה 
מפיו,  דיבור  אף  הוציא  מבלי  לגמרי  בשיחה  שימעט  כלומר  הפשוט, 
ילמוד אדם  מיעוט שיחה, שאם  לחייב  היינו  בחיוב,  בהיפך  הכוונה  רק 

הרבה בלי הפסק דעתו תתבלבל עליו. ועל כן בכדי 
לאוקמי גירסא צריך הוא מזמן לזמן לשיחה קלה, 
עכ"ל. ]וכן כתב בתפארת ישראל שם, וכעין זה כתב הרמב"ם 
בשמונה פרקים פ"ה[. ובלבד שלא יהיה בזה דיבורים 

אסורים כמובן, וגם לא יאריך בזה".
ואמר רבינו כי לא מצא מקור נוסף לשמועה זו של 

הגר"א, זולת מה שהביאו בעל בית אהרן.

בעל ה'בית אהרן' מפינסק

אתה מגיברלטר?
מובא בספר 'דרך שיחה' פרשת בראשית: פעם נכנס רבי חיים וולקין עם 
שאלו  "גיברלטר".  ממדינת  הבא  האורח  את  והציג  לרבינו,  אחד  יהודי 
רבינו בהתפעלות: אֹוי, אתה מגיברלטר?... וכשנשאל מה מתפעל כל כך 

מ"גיברלטר", השיב רבינו: 
סק"ב(  רכ"ח  סימן  ברורה"  ב"משנה  )הובאה  האחרונים  בין  מחלוקת  יש  הלא 
או  ים התיכון  על  הים הגדול", אם  "עושה  ים מברכים ברכת  איזה  על 
ים אוקיינוס, ולכן אין לברך ברכה זו רק "עושה מעשה בראשית", אבל 
מ"גיברלטר" ]ארץ הנמצאת במפגש של שני הימים[, רואים את שני הימים בו 

זמנית, ושם הרי אפשר לברך את הברכה לכו"ע!... 

ברכת הדיוט
לבקש  הגיע  וולקין, שפעם  לרבינו, מה ששמע מהגר"ח  מן  הגר"א  סח 
מרבינו ברכה עבור חולה בלא הכרה ששכב בצרפת ואכן בירך, ואח"כ 

נתברר שאותו רגע שרבנו בירך פתח עיניו וחזר להכרה.
הדיוט  ברכת  זה משנה מפורשת אל תהי'  וכי מה הפלא  רבנו:  לו  ענה 

קלה בעיניך...

ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות על גדולי הדורות 
עובדות חדשות ונדירות מפי רבינו מרן זצוק"ל!

מדור ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות - לשבועות הבאים בעזה”י
פרשת וישב - הסבא מנובהרדוק רבי יוסף יוזל הורביץ )י"ז כסלו(

פרשת מקץ– רבי צבי פסח פראנק )כ"א כסלו(

גליון חנוכה – מרן הגראי"ל שטינמן בעל 'אילת השחר' )כ"ד כסלו(.

נשמח לקבל מקוראינו הנאמנים מסמכים, תמונות, עובדות ומעשיות הקשורים להנ”ל

הגאון ר' חיים וואלקין זצ"ל - חודש לפטירתו

פרשת מקץ – הגרמ"ש ברמן
פרשת ויחי – על הג"ר שלמה סובל 

שלמה  רבי  הגה"צ  על   – וארא  פרשת 
ברעוודא זצ"ל )יו"ד כ"ו טבת(

ופרישא  צדיקא  האי  אודות   - בשלח  פרשת 
ד'  )יו"ד  'באבא סאלי' זצ"ל  הגר"י אבוחצירא 

שבט(
תורה,  שלימדו  רבו  על   – משפטים  פרשת 
ישיבת  מייסד  זצ"ל  שניידמן  יעקב  הג"ר 

תפארת ציון )יו"ד כ"ו שבט( 
פרשת תרומה – על הגאון רבי יואל קלופט 

זצ"ל מרבני 'חיפה' )יו"ד ט' אדר( 
פרשת כי תשא – הגאון האדיר רש"ז אוירבך 

זצ"ל )יו"ד כ' אדר(
פרשת פקודי – הגאון רבי דוד פוברסקי ר"י 

פונבי'ז )יו"ד ו' אדר(.
פרשת צו – שר התורה הגאון רבי יוסף ראזין 

זצ"ל 'הרוגוצ'ובער )י"א אדר(.

זי"ע,  זוננפלד  הגרי"ח  מרן   – שמיני  פרשת 
ירושלים )יו"ד י"ט אדר ב'(

גליון פסח – מוגדל – אודות הגה"צ רבי אריה 
לוין זצ"ל ומשפחתו )יו"ד ט' ניסן(

פרשת קדושים – אודות גיס רבינו הגאון רבי 
שאול ברזם זצ"ל )ו' אייר(

זצ"ל  הלוי'  ה'בית  בעל  מרן   – אמור  פרשת 
)ה' אייר(

פרשת בהר – הגאון הגדול רבי יחיאל מיכל 
פינשטין זצ"ל )יו"ד ט"ז אייר(

משה  רבי  הגדול  הגאון   – בחוקותי  פרשת 
הלוי סואלוביצי'ק – שוויץ )יו"ד י"ט אייר(

רבי אברהם יצחק גרשנוביץ ובניו רבי ראובן 
יוסף ואחיו רבי משה 

פרשת נשא חג השבועות – הגאון הגדול רבי 
זלמן רוטברג )ח' סיון(

פרשת בהעלותך הגאון הגדול רבי גדליה נדל 
)ט"ז סיון(

פרשת קרח הגאון הגדול רבי ראובן פיין )כ"ה 
סיון(

)כ"ו  לפקוביץ  הגרמ"י  מרן   – חוקת  פרשת 
סיון(

פרשת בלק – ראש ישיבת חברון הג"ר חיים 
סרנא )ה' תמוז(

– בעל ה'פרדס' רבי אריה ליב  פרשת פנחס 
אפשטין )י"ג תמוז(

פרשת מטות – הגאון הגדול רבי חים שאול 
קרליץ )כ' תמוז(

פרשת מסעי – ראש ישיבת פונבי'ז הגאון רבי 
שמואל רוזובסקי )כ"ז תמוז(

פרשת דברים, גליון בין הזמנים – על הקשר 
הנסתר  ותורת  הקבלה  חכמי  עם  המסתורי 

)ה' באב(
פרשת שופטים – האור שמח )אלול( 

 פרשת כי תצא בת רבינו, הרבנית חנה שטינמן 

ע"ה א"ח מרן הגר"ש שליט"א )י"ג אלול(
הגרי"ש  פונבי'ז  גאב"ד   - תבוא  כי  פרשת 

כהנמן זצ"ל )כ' אלול(
פרשת נצבים - הג"ר רבי רפאל יצחק וסרמן 

ר"י אוהל יעקב )כ"ז אלול(
סוכות – אדוננו הגר"א מוילנא זי"ע 
פרשת נח – רבי אברהם גניחובסקי

בעריש  דוב  רבי  הגאון   – לך  לך  פרשת 
ווידענפלד גאב"ד טשעבין )י' חשון(

כץ ראב"ד  ראובן  רבי  – הגאון  וירא  פרשת 
פתח תקוה ובעל דגל ראובן )י"ז חשון(

ב"ר  צבי  נתן  רבי  הגאון   – חיי שרה  פרשת 
מרדכי שולמן )י"ח חשון(

פרשת תולדות – הגאון רבי אליעזר יהודה 
ולדנברג בעל 'ציץ אליעזר' )כ"ט חשון(

פרשת ויצא – הגאון רבי איסר זלמן מלצר 
)י"ד כסלו(.

מדורי ''שנים קדמוניות'' שנה ראשונה


