
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

    

 ויצאפרשת  496 'גיליון מס
 אחת עשרה שנה פ"גתש

 

 להקדשות:  

 053-3145900 

 בברכת שבת שלום

 יצחק גולדשטוף

מקור שי"ח 
 

 "ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש"

ומקורו מדברי  יש להתעטף בטלית על ראשו כל זמן התפלה [והוא סגולה ליראת שמים] כתב: (סי' ל') רבינו זיע"א בארחות ישר 
 בשם הב"ח, אמנם יש לזה כמה טעמים ונבאר בס"ד.(סי' ח' סק"ד) המ"ב 

דרך כל החכמים ותלמידיהם שלא יתפללו אלא  (פ"ה מתפילה ה"ה) , וכמש"כ הרמב"ם בכבוד התפילהבפשטות הוא דין )א
דע בשערים פסקו של רבינו זצ"ל דאף אם יפסיד לגמרי תפלה בצבור לא יתפלל בלי כובע  כשהן עטופים, וכבר נו

וחליפה, [ורק כשיעבור זמן תפלה יכול להתפלל כך, וכלשון הרמב"ם פ"ה מתפלה דאם הי' דחוק או נאנס וכו' אין  
ת בארץ ישראל לא הולכים  מעכבין], כמבואר בס' דעת נוטה תפלה סי' נ"ט, ושם בסי' ק"ב שאל מרבינו שבהרבה מקומו

גם בזה"ז רוב האנשים נכנסים לאדם  כך ברחוב או לפני אנשים חשובים, וגם בארה"ב אין נוהגים כן וכו', והשיב רבינו: 
 .חשוב במעיל וכובע, והמבוזין בטלה דעתן

ז לשון הב"ח,  במ"ב שם כתב וז"ל: וכתב הב"ח דצריך שיהא הטלית על ראשו מתחלת התפלה עד סופה, עכ"ל, והנה אי")ב
אלא לשון הא"ר בשם ס' עדי זהב כת"י, אבל לשון הב"ח הוא: שראשו יהא מכוסה בטלית של מצוה כל שעה שלא יהא  

, וכ"כ הב"י וז"ל: ואפשר  בכבוד הציציתרגע בגלוי הראש כל זמן שהטלית עליו, עכ"ל. ומשמע מדבריו שהוא הידור 
ש מטלית של מצוה שצריך שיכסה ראשו בציצית לקיים מצות ציצית  דהכי קאמר יכסה ראשו בענין שלא יהא בגילוי רא

גנאי גדול הוא לתלמידי חכמים  (פ"ג הי"א) מן המובחר, עכ"ל וכן יש להוכיח ממה ששנה הרמב"ם דין זה גם בה' ציצית 
ס' שמענו  שיתפללו והם אינם עטופים. וצ"ב מה זה שייך למצוות ציצית, ואולי י"ל דהוא כמו שהביאו מרבינו זצ"ל ב

משבת קי"ז ב' הואיל ואיתעביד בה חדא מצוה ליתעביד בה מצוה אחרינא, וכיון שיש לפניו  (ח"א פ"ב סי"ד) כן ראינו 
 טלית של מצוה ראוי שתשמש לו גם למצוות עיטוף של כבוד התפילה.

של ראש ועיין ס"ס   וז"ל: כתוב בכוונות האר"י ז"ל היה מכסה הטלית על התפילין ע"פ קבלהבמ"ב שם הביא עוד טעם )ג
כ"ז דעכ"פ לא יכסה לגמרי. ואמר רבינו בשם מרן הקה"י ז"ל שהכוונה היא לכסות רק את הקשר ע"י הטלית, אבל הבית  
עצמו צריך שיהא מגולה כדאי' בשו"ע סי' כ"ז סי"א, וחילוק זה הוא רק כשלובש תפילין אבל בשויו"ט יש לכסות לגמרי,  

 .בשבת ויו"ט או במנחה ומעריב יכסה עד העיניםד) וכ"כ רבינו בד"נ (ציצית סי' מ"
אמת מה נהדר היה מראה רבינו ז"ל תמיד מאד מאד להיות מעוטף בטלית על ראשו, וגם בחום המעיק בשבתות הקיץ, [עם מה  
גם  שרבינו נזר עצמו מכל אמצעי צינון, כדי לפרסם את איסור השימוש בחשמל המיוצר תוך חילול שבת וחילול ה' רח"ל], ו

לרבות מנורת הלוקס שבערה בגז מעליו, מעולם לא זחה טלית של מצוה מעל ראשו הן בתפילות והן בבריתות, וכמעט ולא  
ראוהו בטלית על כתפיו [זולת כשהי' הולך למרחקים לסנדקאות בשבת עם הטלית והכובע. וכן בחזקה הקבועה לרבינו עוד  

מנחה של שבת [אם אין חיוב], היה ניגש תחילה עם טלית בלא עטיפה   בבית מדרשו של מרן החזו"א זצ"ל, להיות ש"ץ בכל
 כשהכובע לראשו, ואח"כ היה הבעל קורא נוטל ממנו הט"ג לקרות בתורה, ולפני שמו"ע היה מתעטף גם על ראשו].

ד"א זוטא עוד הקפיד תמיד רבינו זצוק"ל לסגור כפתורי מעיל הפראק בעת הליכתו ברחוב, וכנראה טעמו היה כמש"כ במס' 
 דרך ת"ח לעטוף סודר.(ע"ז ב') בארבעה דברים ת"ח ניכרים בכיסן בכוסן בכעסן ובעטיפתם, וברש"י שבת (פ"ה) 

עוד שמעתי מרבינו זיע"א שכתבו האחרונים שלא לכפתר צד שמאל על צד ימין דמנהג גויים הוא ובחוקותיהם לא תלכו, גם  
וא דין, ואפשר ליזהר בזה בנקל ולהפוך הכפתורים וגם לו היפכום, וכן הי'  ע"פ קבלה יש להגביר ימין שהוא חסד על שמאל שה

(אכן בארחות רבינו ח"ב עמ' רצ"ו כתב בשם הקה"י שמרן נזהר בזה אביו ז"ל, אבל מנהג מרן החזו"א בזה לא ידוע לו עכת"ד, 
 .החזו"א זצוק"ל הקפיד מאד על זה)

 הכ"מ אריה רוזנברגשלמה ב"ר  ברכה רבקהמדור זה מוקדש לע"נ הרבנית 

 

ע"י מערכת הפצת הספרים שע"י קובץ   בימים אלו מתקיים יריד מכירות מיוחד
הגראי"ל שטינמן יבה שנים להסתלקותו של מרן ראש היש 5 במלאת גליונות"

  k.gilyonot@gmail.com: לכתובת זצוק"ל לקבלת הקטלוג המלא ניתן לפנות
 

 

  "דעת נוטה"הופיע ויצא לאור חלק נוסף מסדרת הספרים 
קניבסקי זצוק"ל על פרשיות   תשובות רבינו מרן הגר"ח

 וירא, חיי שרה, תולדות, ויצא, ניתן להזמין  
 (בכפוף למוקדי ההפצה)משלוח חינם  בלבד ₪ 45מחיר  053-3145900במס' 



)מערכת וארכיון “דברי שי”ח” שומרת לעצמה את כל הזכויות ואין להעתיק ללא רשות(.

צעיר  אברך  רבינו  היות  בעת  )שנלב"ע  הגרא"ז  עם  רבינו  של  ההיכרות 
הגדול  אביו  אל  פעם  כשהתלוה  בנערותו,  כבר  היתה  ושש(  עשרים  כבן 
לביקור בביתו. ואחרי כן גם היה אצלו כמה פעמים, כשאחד מהם היתה 

בשליחות מאביו.
ובהוראת אביו – כאשר ראה אותו בירך עליו ברכת ''ברוך שחלק'' בשם 

ומלכות.

אבן האזל
רבינו הוא הרבה מספרי אבן האזל,  בחיבוריו של 
הלכות  אמונה  בדרך  ראה  בדבריו.  ונותן  ונושא 
שמיטה )פ"י ה"ט בהה"ל ד"ה ודין( ובהלכות מעשר 
)פ"ג הכ"ד ד"ה המוצא, ובצהה"ל שם אות י"ג( שמביא 
חכמה  בדרך  וכן  קנין,  הלכות  ג'  בחלק  מדבריו 
בהלכות בית הבחירה וכלי המקדש מביא פעמים 

רבות מחידושי אבן האזל על הלכות עבודה.

רבי איסר זלמן מלצר ''האבן האזל''

אמורא ששמו ''אנא''
סיפר רבינו שבאחד הפעמים שהיה בביתו של רבי איסר זלמן, שמע ממנו 
משמו של הגר"א זי"ע, לבאר את דברי הגמרא בסוף מסכת סוטה 'אמר 
לי רבי יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא ענוה' והתימה ידועה, שאמר 
על עצמו שהוא העניו הגדול. ואמר משמו של הגר"א שהכוונה לאמורא 

ששמו היה''אנא''.
הדברים  אכן  אם  מסופק  אני  הוסיף:  רבינו,  זאת  סיפר  כאשר  ולימים 
יצאו מפי הגר"א כי אין בנמצא אמורא ששמו כן, ואמנם יש דבר דומה, 
בירושלמי שבת פ"ו ה"ה נזכר אמורא ששמו 'אנן', אבל גם שם יש גורסים 

''חנן'', ואולי הגר"א גרס שם אנא.
ונשאל רבינו, מדוע לא אמר את הדברים בפני הגרא"ז, והגיב: הלא אין 
זה דרך ארץ שאני יאמר דבר כזה בפניו. בינו נא! )ספר כל משאלותיך 

עמוד רצ"ו(.

שיעור שלם בשמו
סיפר רבינו שכשלמד בישיבת לומז'א 
מסוימת  תקופה  תקוה, שמע  בפתח 
היה  והוא  שך,  הרב  ממרן  שיעורים 
ומרבי  מבריסק  מהרב  הרבה  מזכיר 
אמר  הוא  אחת  ופעם  זלמן.  איסר 
מרא"ז,  דברים  שכולו  שלם  שיעור 

ולא הוסיף עליו כלום!

רבי איסר זלמן וחתניו – רבי יצחק בן 
מנחם ורבי אהרן קוטלר

הבן שנולד בזקנותו
כאשר הגיע ספרו של רבינו ''דרך חכמה'' על קדשים מבית הדפוס, היה 
שרוי בשמחה רבה. וסיפר כי שמע פעם מחברותא של רבי איסר זלמן, 
שיום אחד לעת זקנותו אמר לו רבי איסר זלמן בשמחה, מגיע לי מזל 

טוב, נולד לי בן.
והתפלא החברותא מאוד, והסביר לו הגרא"ז שנולד לו עוד חלק באבן 

האזל... )רשימות הגר"ג הוניגסברג(. 

חתנו רבי יצחק מאיר בן מנחם )פצ'ינר(
חתנו של הגרא"ז – הגאון רבי יצחק )פצ'ינר( בן מנחם היה אב"ד בפתח 
תקוה, ומח"ס 'משנת המלך' על הרמב"ם. רבינו הכירו מהשנים שלמד 
בישיבה בפתח תקוה. ובשמחת הנישואין של רבינו הוא הגיע ושהה זמן 

ארוך כשהוא מבקש לשמוע את כל הדרשה שהחתן הכין.
לימים, כאשר השתתף רבינו בשמחת אירוסי אחד מנכדיו ביקש לשמוע 
את הדרשה. החתן הגיב בהתנצלות שלא טרח להכין משום שממילא אף 
אחד אינו מקשיב, נענה רבינו: אינך יכול לדעת, הנה בחתונה שלי היה 
אחד שביקש לשמוע את כל הדרשה מבלי להפסיד כלום, היה זה החתן 

של רבי איסר זלמן... לכן לכל הפחות לסעודת החתונה תכין דרשה...

רבי אביעזר פילץ )עומד( חתנו של 
רבי יצחק בן מנחם, עם רבינו, בשמחת 
אירוסין לרבי קלמן אתרוג

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

מדור ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות - לשבועות הבאים בעזה”י
פרשת וישלח – שלושים לפטירת הגה"צ רבי חיים וואלקין פרשת וישב – שנה ב' למדור הפופולארי ''שנים קדמוניות''

פרשת וישב - הסבא מנובהרדוק רבי יוסף יוזל הורביץ )י"ז כסלו(

מדור ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות שנה שניה
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

מרן הגאון ר' איסר זלמן מלצר זצ"ל ה"אבן האזל"

בקשה חשובה לקוראינו שיחיו'

ברצוננו לעקוב אחרי דרכו של רבינו בכתיבת ''שמות 

רחובות'' על שמם של רבנים.

ולכן מי שזכה להתכתב עם רבינו לפני שנת תשס"ב, 

ומתגורר ברחוב שנושא שם של רב כגון מלצר, דסלר, 

ורנר, נשמח אם יוכל להמציא לנו העתק של המעטפה 

בה רשם רבינו את כתובתו.

05331-45900
ig0533145900@gmail.com :או במייל

בתודה מראש

מערכת דברי שי"ח

יצחק גולדשטוף


