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 הפרשה פניני
 

 אברהם אבינו זכה למצוות בשכר שקידש שם שמים
ידוע דמעשה אבות סימן לבנים, וכמש"כ הרמב"ן )פרשת לך לך י"ב ו'( 
דכל מה שאירע לאבות סימן לבנים ולכן יאריכו הכתובים בזה, וכולם 

 באים ללמד על העתיד.
בפרשת לך לך כתוב על מלחמת אברהם עם המלכים, ולאחר והנה 

שניצחם והציל את לוט והשיב את רכוש סדום ועמורה, כתוב )שם י"ד 
כ"א( שמלך סדום אמר לאברהם תן לי הנפש והרכוש קח לך, ואברהם 
לא רצה לקחת ואמר לו אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר 

 לך.
בא בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ובחולין )פ"ח ב'( איתא ואמר ר

ת, לחוט של וזכו בניו לשתי מצו שלא רצה ליהנות מן הגזל(ועד שרוך נעל )
 תכלת )לציצית( ורצועה של תפילין )לקשור(.

בשלמא רצועה של תפילין )איכא הנאה דכתיב ויראו  ומקשה הגמרא
דול ממך( כתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך, ותניא ר"א הג

אלא חוט  )אות הן לכל כי שם ה' נקרא עליך(אומר אלו תפילין שבראש 
 של תכלת מאי היא )מאי הנאה איכא(.

מה נשתנה תכלת )שהזקיקתה התורה לציצית( מכל  :דתניא ר"מ אומר
הצבעונין, מפני שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לאבן 

פרש"י וכשהקב"ה מסתכל ספיר ואבן ספיר דומה לכסא הכבוד וכו', ו
 בכסא הכבוד שלו נזכר במצוה זו שהיא כנגד כל המצוות.

והנה מצות ציצית ותפילין הם מצוות גדולות מאד שמצווים בהם בכל 
הדורות, ועל מצות ציצית אמרינן במנחות )מ"ג ב'( שהיא שקולה כנגד 

 כל המצוות, ואע"פ כן הגמ' מחפשת איזה הנאה יש בהם.
מספיק מה שמקבלים עליהם שכר בעוה"ב, אע"פ שא"א וכנראה דלא 

 לנו לתאר את גודל השכר, דהגמ' מחפשת גם שכר שיש עליהם בעוה"ז.
ואמרו דבשלמא בתפילין יש שכר של ויראו ממך, אבל איזה שכר יש על 
ציצית, ואמרו לפי שתכלת דומה לים וכו', ולכאו' מה מיושב עכשיו, איזה 

 הנאה יש מזה בעוה"ז.
דלא מדברים בהנאות גשמיות של עוה"ז, ובאמת גם ההנאה שיש  וע"כ

ע"י התפילין שיראו ממך אין זה הנאת עוה"ז, אלא דחוץ משכר המצוה 
 בעוה"ב, רואים שכר נוסף בעוה"ז.

ומ"מ אין הכונה דמה שיהא ויראו ממך, זה שכר מצות תפילין, ולא רק 
לא נחשב  ששכר זה לא מגרע משכר המצוה לעוה"ב, אלא זה אפילו

לפירות המצוה, דבמשנה בפאה )פ"א מ"א( לא נזכר שמצות תפילין היא 
מהמצוות שאוכלים פירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב, וע"כ שזה 

 דבר נפרד לגמרי, דחוץ משכר המצוה יש הנאה של ויראו ממך.
וכן בציצית אין זה מכלל השכר, אלא כיון שתכלת דומה לים וכו' ויש לזה 

ת לכסא הכבוד, משו"ה הקב"ה נזכר במצוה זו, וזה הוספה בנצחיות שייכו
המצוה, דלא רק שיש שכר לעולם ממצוה זו, אלא שהקב"ה נזכר תמיד 

 במצוה זו.
ואע"פ שאין שכחה לפני כסא כבודו, מ"מ משמע שבשאר המצוות אין 
ההנהגה שמתייחסים תמיד למצוות שעושים, אלא דבשעת החשבון 

ן מבקשים בתפילות שהקב"ה יתחשב עם דברים מתחשבים בהם, ולכ
 מסוימים, וצריך סייעתא דשמיא מיוחדת שהקב"ה יזכור לנו אותם.

, וזה חוץ ממה אבל מצות ציצית היא חביבה לפניו שמתייחס אלי' תמיד
שהיא שקולה כנגד כל המצוות, ואין זה שכר, אלא הנאה חוץ מעצם 

 השכר.
מחוט ועד שרוך נעל, פרש"י והנה במה שכתוב שזכה בשכר שאמר אם 

שלא רצה ליהנות מן הגזל, ובהמשך הגמ' שם איתא א"ר אבא קשה גזל 

הנאכל שאפילו צדיקים גמורים אינן יכולין להחזירו, שנא' בלעדי רק 
 אשר אכלו הנערים וגו'.

והנה קשה לומר שזה הי' גזל ממש, דא"כ בודאי אברהם אבינו הי' מחזיר 
ע"פ דין הי' מותר לקחת, דזכה בזה בכיבוש מה שאכלו הנערים, וע"כ ש

מלחמה, אלא שאברהם אבינו בגודל מידת זהירותו וחסידותו הי' נזהר 
 מכל ריח ושמץ של גזל, ואצלו גם זה הי' נחשב לגזל.

ולכאורה הי' משמע שזכה לשתי מצוות אלו בשכר זהירותו מגזל, אבל 
 ר שאמר, ומשמע שזה שכר על דיבורו?בגמ' כתוב בשכ

"כ צ"ל כן, שהרי אם זכה משום עצם הדבר שלא לקח, ולא על הדיבור וע
שדיבר, הרי בתוך כל הרכוש של סדום ועמורה היו אלפי חפצים, כסף 
וזהב ומקנה וכו', וכיון שלא לקח שום חפץ, ולא רק חוט ושרוך נעל, הי' 

 צריך לזכות לבניו אלפי מצוות על כל האלפי חפצים שלא לקח.
רק על חוט ושרוך נעל שהזכיר בדבריו, שהם החפצים ולמה כתוב שזכה 

הקטנים ביותר, ואמר שאפילו אותם אינו רוצה לקחת, ולא כתוב שזכה 
על כל שאר האלפי הפריטים שהיו ברכוש אותם המדינות שלא לקח, 

 וע"כ דכיון שלא הזכירם בפיו לא זכה, וצ"ב מה הוסיפה אמירתו.
זהירותו משמץ של גזל, אבל  וכנראה דאע"פ שבמה שלא לקח ראו גודל

דבדיבורו אם מחוט על מה שדיבר הי' דבר נוסף של קידוש שם שמים, 
ועד שרוך נעל עשה קידוש ה' גדול, עד כמה צריך להזהר משמץ 

 של גזל אע"פ שאינו ממש גזל.
וזה לא הי' דיבור רק לעכשיו, אלא דיבור לדורות עד כמה צריך להתרחק 

נשאר מגושם כמו שהי' קודם ולא הבין כלום, מזה, ואפילו אם מלך סדום 
 מ"מ הי' כאן קידוש ה', שרצה ללמד כמה צריך להתרחק משמץ של גזל.
ובקידוש ה' מוסיף כל מילה שאומרים, ועל כל תוספת יש יותר מצוה 

 ויותר שכר, וזה לא רק קצת יותר טוב, אלא דבר אחר לגמרי.
ד שרוך נעל, זה הי' כשאר וכמו שרואים דלולא זה שהי' אומר אם מחוט וע

אלפי החפצים שלא לקח והחזירם, ולא קיבל עליהם שכר נוסף כיון שלא 
דיבר עליהם, וזכה רק על מה שדיבר, כיון שהדיבור הי' הוספה מיוחדת 

 של קידוש ה' לדורות, שזה לימוד לכל הדורות.
ומדויק דלא כתוב בגמ' שהוא זכה, אלא זכו בניו, ומשמע שזה דבר מיוחד 
שאינו שלו, אלא מצוה לדורות של כלל ישראל, שזה חינוך לכל הדורות, 

 וממילא הזכות ג"כ זכו בניו.
והגמ' מחפשת מה מיוחד במצוה זו, ואמרו שהקב"ה מסתכל בקביעות 
במצוה זו, וזה דבר מיוחד במצות ציצית שאינו בשאר המצוות, וזה תוצאה 

לה שלא לקחת, מדרגה מסוימת בקידוש ה', שלא הסתפק בעצם הפעו
אלא הוסיף דברים לקדש שם שמים, וכל הוספת מילה בדבר זה הוא 

 עולם אחר, וזוכים בה למצוה נוספת.
והנה גם בדורות הקודמים כשאדם למד או לא למד הי' לזה השפעה, 
ואע"פ שכלל ישראל בדרך כלל חוץ מיחידים שמרו תורה ומצות, אבל 
בדורות האחרונים, ובפרט ככל שמתרחקים יותר, החושך מתרבה והאור 

 ולכן כל פעולה של כל אחד קובע מאד ויכול לקבוע לדורות.מועט מאד, 
ין הרבים, כמעט לא יתכן שפעולות אדם לא יגרמו ובפרט כשנמצאים ב

, וע"י שמתחזקים, אחרים יתחזקו, רח"ל לקידוש ה' או ח"ו להיפך
והתוצאות הם לדורות הכל עם חיזוק, ואם ח"ו לא מתחזקים הכל 

 מתרפה, ומי יודע איזה תוצאות יכול לצאת.
ומשום כך כל פעולה שעושים אפי' שלא ברבים, וכ"ש ברבים, קובע, 
וכשמתחזקים בתורה ובתפילה ובדברים אחרים הנוגעים לזיכוי הרבים, 
א"א לתאר את גודל השכר בזה, שהרי רואים שחוץ מעצם השכר, זוכים 
לדברים נוספים שהקב"ה זוכר את המצוה, וכמו שביארנו שמתייחס אלי' 

 (א")ימלא פי תהלתך ימים נוראים עמ' רס בקביעות.
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 קריאת שמות – בפרשה ענין
 

 לקרוא על שם

הנה לקרות ע"ש צדיק יש בו קצת זכות לתינוק שיועיל לו. אמר רבנו: 

 ש"ע כשקוראים ולהיפך .לצדיק כיבוד בזה יש צדיק ש"ע שם ובקריאת

 ל"זצ א"והחזו .כבוד של ענין זה מסוים אדם ש"ע הילדים לקרוא וכן רשע

 .לילד תועלת קצת מזה להיות יכול צדיק ש"ע קוראים שאם אמר

)אילה"ש  לאבותיו. זרעו משייך זה י"שע הוא אבותיו ש"ע שם קריאת וענין

 י"ע הראשונים אומר יוסי רבי ג"ורשב יוסי וכמבואר במדרש )בר"ר לז, ז( רביקדשים יט, ג 

 מכירים אנו שאין אנו אבל, המאורע לשם שמן מוציאין היו ייחוסיהם את מכירים שהיו

 משתמשין שהיו ידי על הראשונים אומר ג"רשב, אבותינו לשם מוציאין אנו, ייחוסינו את

 אנו הקודש ברוח משתמשין אנו שאין אנו אבל, המאורע לשם מוציאין היו, הקודש ברוח

 .(אבותינו לשם מוציאין

אנשים שנותנים כסף למשפחה שנולד להם בן שיקראו והרבה פעמים יש 

יקירם, ולכאו' אז אינו יכול לכוין ע"ש אחר עם אותו שם שהרי אותו ש ע"

אחד נתן לו כסף בתנאי שיקרא ע"ש יקירו, ואם ידע שמחשב ע"ש אחר 

 לא היה נותן כסף, ואפשר שאם חושב אתרוייהו י"ל דמהני..

והיה אדם רשע יכול לחשוב ע"ש ואם אביו אומר לו לקרוא ע"ש אביו 

צדיקים אחרים, ואין זה סתירה לכיבוד אב, שסו"ס אביו מרוצה, ושפיר 

מקיים מצות כיבוד אב. ואף שלא כיון על מי שאביו אמר לו סו"ס דעתו 

 )שיעורי רבנו עמ"ס ברכות( נחה.

 התאונן רבנו על ריבוי המחלוקת שעושים על עניני שמות, רח"ל.מורבות 

 הדורות האחרונים לקרוא על

ונראה שעדיף לקרוא יש שקוראים על שם תנאים או על גדולי הראשונים, 

 עליהם. יכות שי יותר שיש לנועל שם צדיקים מהדורות האחרונים 

 ב' שמות

 של שם אותו אינו שמות' ב שכשמצרפים' הי ל"זהחזון איש  מרן דעת

 שקרא יאיר כ"משא הא דכתיב ויקרא לו נבח בשמומ הוכיחו הראשון

 דברים בפרשת וכן ,בשמו יאיר חותלא כתוב שקרא  יאיר תוחו למקום

 .שמו על שהוסיף כיון בשמו כתוב ולא מוש על אתם ויקרא כתובט "י' ה

 אשה שהמקדש ג"ל סעיף ח"ל סימן ז"הבא ע"בשו כ"ממש להקשות ואין

 לא דהא מקודשת היא הרי ושמעון יוסף שמו ונמצא יוסף ששמי מ"ע

  .יוסף גם לו שקוראים אמת וזה יוסף רק ששמו התנה

 וראיה שמות' ב שיצרפו ל"ניח היה ל"ז מרן אף לפעמים מ"דמ רבינו ואמר

 אמו אבי ושם אביו אבי שם שמות' ב לו שצירפו א"שליט ק"הגרחרבנו מ

' בתוס ומובא' י ו"נ רבה בראשית ר"במד ומצינו כלום. מזה הפסיד ולא

 קראו שאברהם ירושלים של השם קריאת לגבי הר ה"ד' א ו"ט בתענית

 השם גם שעדיין חזינן ירושלים וקראו ה"הקב וצירף שלם קראו ושם יראה

 ()אילת השחר וירא כב, יד. כ"ע עליו הראשון

 לא זה שמות' ב שכשמצרפים' הי דדעת החזון איש והעיר מרן הגרח"ק

 ושפיר ,מספיק זה ומזכרת השפעה של לענין אבל ,הקודם השם נקרא

)אעלה  .אברהם שקראו בשם וגם שם שקראו בשם גם ירושלים השם נקרא

 בתמר(

 ישראל מאיר

 תבונן שכמדומה שלא ראה כמעט אחדשך השנים האמר רבנו שבמ

)בשם בנו  החפץ חיים שיצא לתרבות רעה. רבנו שנקרא ישראל מאיר ע"ש

 הגר"ש שליט"א(

 עבר הענין

מפורסם שכל מי שהיה קרוי על נשאל רבנו האם לקרוא על שם גדול 

שמו היה חולה רח"ל, ואמר רבנו שבאמת אחרי פטירתו של אותו גדול כך 

והביא דוגמא מכמה שקוראים ע"ש  ,היה, אבל כעת כבר הפסיק ענין זה

 וזה בסדר.

 קריאה מחיים

מבני עדות המזרח  "על שמו"נשאל רבנו האם מקפיד שלא יקראו 

 ואמר רבנו שכיון שזה מנהגם זה תלוישמנהגם לקרוא על אנשים חיים, 

 )צדיק כתמר יפרח( .בהם, ולכן אין זה מפריע לו

 קריאת השם לבת

' סיבמחצית השקל  ?לתורה לעלות חיוב לו יש האם בת לו שנולדה מי

 בשעה רק אלא כלל עליה חיוב אין בת דביולדת אהמג" בדעת כתב ב"רצ

 קריאת דאף וכתב ק' סי ד"ח י"מנחי ת"בשו הכריע וכך נ"לביהכ שהולכת

 ל"אמר לי הגריא וכן לתורה עליה י"ע דוקא להיות חייבת אינה לבת השם

 מ"ונ עשרה י"ע בפרסום הוא השם קריאת ענין דהעיקר א"שליט שטינמן

 משמע וכןשר לקרוא לה קודם. פשא עליה שיתפללו ורוצה חולה היא אם

 יב()ויאמר אברהם עמ' . וכן ב"סק ש"ס' סי ד"יו בדרישה

 שמות בשידוכין
 להמנע שיש שכתב שידוכים של מקרים כמה יש החסיד יהודה' ר אתובצו

 ועוד שם באותו שנקרא מי עם מלהשתדך שמזהיר מה כגון ,מלעשותם
 הכל דגמרא שמדינא פ"שאע ל"רבנו בשם החזון איש ז דברים, ואמר

 יהודה' ר מקום מכל ,מצוה שזה בגמרא אמרו אף הדברים מן ובחלק מותר
 יעלה ולא יצליחו לא הללו שידוכים שיעשו שאלו קדשו ברוח ראה החסיד
 שם. שמזהיר מה בכל ליזהר יש ולכך יפה זיווגם
 צוואת על שעברו לאלו אסונות שאירעו מקרים וכמה כמה על ידוע וכבר

 אם לשנות, זולת ואין המנהג נקבע וכבר ישמור' ה החסיד יהודה' ר
  להקפיד. אין אחר בשם נקרא שכבר השידוך לפני אחר שם מוסיפים

 ד"גאב שנים הרבה שהיה ל"זצ אברמסקי י"הגר בשם רבנו ששמע ואמר
 שעברו במקרים' הי גט לסדר שם שהוצרך מקרים שהרבה ואמר לונדון

 שעברו ממשפחות עובדות כמה והזכיר רבנו הוסיף ועוד ח,"ריה צוואת על
  בתמר עמ' ס"ד()אעלה הצליחו.  ולא ח"ריה צוואת על

במקרים שהיה צורך בשנים האחרונות הראה רבנו כמה פעמים אמנם 
מכתב של הגאון רבי שמואל סלנט , וכדו' קל כגון בחור מבוגרלהגדול 

ח"א עמ' צ"ח( וז"ל "ידוע  -זצ"ל שנדפס בס' שנות דור ודור )דסלר 
שרבותינו הגאונים בעל הנוב"י זצ"ל ועוד הסכימו שלא לחוש לזה, ולפי 

שהגאון ר' אלי' מווילנא -כן שמעתי שהגרא"מ ]הנראה צוה רק לזרעו, 
ואיסורי' שלא נזכר  זצ"ל[ אמר שאין לחוש לזה ואין לחדש חומרות

כן הגאון ר' חיים מוולאוזין זצ"ל השיב לשואליו  בתלמוד בבלי וירושלמי,
שו לא יחו –בזה כי אין שום חשש בזה, ולכן אם הענין ראוי ונכון ויאות 

 חם בדורות ישרים".יכלל וה' יצל
 שמות ניש

כשיש למחותן א' שני שמות ]ומשתמשים בשניהם אפי' רק חלק 
אם אפשר להקל,  י רק שם א', אמר רבנו שיש בזה מחלוקתהאנשים[ ולשנ

 ולמעשה מורה בדרך כלל להקל.

 .צפורה ופייגל

נשאל רבנו בשידוך שלאמא קוראים צפורה, ולבחורה קוראים פייגל, 

]שזה באידיש צפורה[ אמר רבנו כיון שלא מכירים אותה בשם צפורה יש 

 )צדיק כתמר יפרח( להקל דנחשב כב' שמות.

 חתן והכלה שוויןשמות ה

שניהם  ופעם באו לשאול את רבנו ששם החתן והכלה היו שוים שנקרא

 )צדיק כתמר יפרח(לא יעשו את השידוך. נראה ששמחה, ואמר רבנו ש
 שמו כשם חמותו

 כיון בזה אקפיד אין יונה חמותו ושם יונה ששמו שמי א"שליט אמר רבנו
 על הוא יונה בזכר אבל ,יונה הנקרא עוף של שם הוא יונה נקבה שאצל

 )הגרי"א דינר שליט"א קו' לקט שאלות( .הנביא יונה שם
 חולהשינוי השם ל

, דלפעמים אדרבה זה רב שינוי השם לחולה צריך תמיד שאלתאמר רבנו: 

 מזיק לו שבשם החדש אין לו זכיות כלל. 
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 שנשמעו מפי רבנו שליט"א הליכות והנהגות החזון איש

 תכשיטים בשבת

החזון איש החמיר על בנות משפחתו שלא יצאו בתכשיטים בשבת 

שהרי מעיקר הדין אסרו חז"ל לאשה לצאת בתכשיטים בשבת אלא 

' י"ח( דמדינא דנשי דידן נהגו היתר וכ' השו"ע )או"ח סי' ש"ג סעי

אסורות אלא שכיון שלא ישמעו מוטב שיהיו שוגגות ואל יהיו מזידות, 

ואמנם השו"ע והרמ"א שם הביאו לימוד זכות אבל לכתחילה החזון 

]א"ה וכן מבואר בביאור הלכה שם בשם האחרונים איש לא רצה להתיר את זה. 

וטב יהיו שוגגין וכו' דאין סומכין על היתרים הללו כ"כ ורק שלא למחות בהן משום דמ

אבל בדבר שישמעו לנו ראוי למונעם. וכן הוא במעשה רב או' קמ"ב דאשה שיודעת 

עיקר שתקבל, מצוה לומר לה שכל התכשיטין אסורים אפילו בחצר ובבית. אמנם ב

חלוקי שמועות בין תלמידיו, דמרן הגר"ח קניבסקי  השמועה בשם החזון איש יש בזה

התיר את זה לכתחילה ורק לצאת בשעון זהב אסר אע"פ  שליט"א אומר שהחזון איש

, א"ה שזה תכשיט שמא יתקלקל ולא תצא עם זה. אעלה בתמר מתורת בריסק עמ יט

ויתכן דגם לטענתם מדובר רק בב"ב ששם אין רשה"ר רק כרמלית וא"כ ע"ז השו"ע לא 

 [החמיר, וצ"ע

 שומר בשבת

שבימינו אסור לקרוא בשבת הנה שיטת החזון איש דגם בנרות ומנורות 

רב"ד פוברסקי שליט"א למד און הגדול ללא שומר שמא יטה, ופעם הג

ותו ונעמד מאחריו בבית החזון איש לאור המנורה, והחזון איש ראה א

)צדיק כתמר לו כמה זמן אני אצטרך לעמוד ולשמור.  לשומרו, עד שאמר

 יפרח עמ' קמט(

 נוסח ספרד

שינו בדורות האחרונים מנוסח שם מטין בשם החזון איש שהחסידי

 ספרד לנוסח אשכנז מותר להם לחזור לנוסח אשכנז.

 שם אדנות

 דמאחר יצאו ח"בפת' אד שם את דהמנקדיםאלו  א"החזואת  שאלתי

 וענה ,ח"בפת' ה שם את המנקד גרוע מה לשון בכל לומר שאפשר

 שיכולים לספרדים אמר א"דהחזו א"יאמנם  .גרוע יותר שזה דיתכן

 שם כ"דמש מתבאר' ג ח"י וירא פרשת י"וברש .ח"בפת' אד שם לומר

 שם בחיי רבינו אבל ,קודש שם דהיינו מכריע אינו ץ"בקמ מנוקד' אד

 . קודש שהוא לומר לנו יש הספרים בכל קמוץ שמצאנוהו דמפני כתב

 .מספרדי יוצא אשכנזי התורה קריאתש והעיד מרן הגרח"ק

 שכח רצה בסעודה ב'

שכח רצה והחליצנו בסעודה שניה של ש החזון איש שמי אומרים בשם

ויסמוך על סעודה שלשית שיאמר בברכת המזון רצה,  ,שבת שלא יחזור

מבואר שכיון שעתה הוא אוכל  אמנם מהא דלא נזכר עצה זו בפוסקים

 סעודה שניה הרי זה סעודה שניה שלו, ולכן צריך לחזור.

 המקדש שמו ברבים

 י"בב עי' .בשם ברכת המקדש שמו ברבים לחתום אם בפוסקים נחלקו

 בלעולם האם הברכה תחילת היא היכן נסתפקוהחזון איש  ,ו"מ סימן

 .העולם נברא שלא עד הוא באתה או ,אדם יהא

 ואמר רבנו ע"ע שהוא נוהג לומר ברכה זו לפעמים ולא בכל יום.

 חתן להתפלל

לו  בשם מרן הגרח"ק שליט"א שהחזון איש התיר ו שליט"אאמר רבנ

ללכת בתור חתן להתפלל שחרית גם ללא שומר כיון ששומר מצוה לא 

  ידע דבר רע.

 אוכלין תחת ההמטה

 בכלי מתופין' אפי המטה תחת ומשקין דאוכלין איתא' א ב"קי בפסחים

 במטה ישן כשאחד דאיירי' בגמ נזכר לא .עליהן שורה רעה רוח ברזל

 אומרים וכן ,המטה תחת שנמצאים זה מעצם רעה דהרוח משמע אלא

 ג"ע מונח אם ולא המטה תחת דוקא דהיינו משמע ועוד .א"החזו בשם

 )ימלא פי תהלתך ביאורים בתפילה( .הישן לצד המטה

 לסדר את המיטה

בשם החזון איש שמתר לבחור לסדר את  גרב"צ במברגר זצ"ל אמר ה

לפי שאינו דרך ארץ שהמיטה שלו מפוזרת,  ,המיטה שלו לפני התפילה

האיסור של ואין ראוי להשאיר כך את המיטה שלו, ואין זה בכלל 

שמותר לאברך לסדר  הורה רבנו שליט"אולהתעסק קודם התפילה. 

התפילה כיון דהוי בכלל צרכי ולהכין את ילדיו להוציאם לת"ת לפני 

 י[ ]א"ה וראה הליכות שלמה תפלה עמוד .מצוה

 להניח על גמרא

החזו"א סבר דמותר להניח מפרשי הגמ' על הגמ' ודלא כדמשמע 

 )צדיק כתמר יפרח עמ' קכ"ד(בלקט יושר. 

 כתיבה בחוה"מ

, תב חידושי תורה גם בחול המועד כמו שהב"ח הי' עושה.החזו"א כ 

]וציין רבנו שיתכן דרק אצלם שהם  וכמבואר במשנ"ב סי' תקמ"ה סק"ז

כזה, ולא לכ"א יש כזה  של תורה שייך היתר כתבו כל דבר לאימתה

 [.עצמו נמנע מלכתוב בחוה"מ אפי' חידו"ת שליט"א ורבנוהיתר, 

 לא אכל בשר בקר

 ללימודו הפריע לא זה זאת ובכל בקר בשר אכל לא ימיו ברוב ל"ז מרן

 ל."ז מרן שלמד כמו אנחנו נלמד ואיוהל רבינו ואמר ,טוב לומד והיה

 )אעלה בתמר(

  מורכבים פירות אכילת

 של הרכבה מעשה י"ע שגדלים הפירות ממיני לאכול ל"ז מרן רצה לא

 ה."הקב של ידיו ממעשה נשתנו שלא טבעיים מפירות רק אדם בני

 שאינו הדר פרי פעם בכל ל"ז למרן מביא שהיה גן מרמת' א יהודי והיה

דזה , ויתכן )אעלה בתמרל. "ז מרן אוכל היה הפירות ומאותם המורכבים מן

  (בכלל שנעבדה בהם עבירה ועי'

 למניןצירוף 

אומרים בשם החזון איש שאמר שיש מקומות שלא מקיימים תפילה 

בציבור שכן מתפללים שם בני אדם שאין מקנחים עצמם כראוי ואין 

ם שאינם מכונים באבות גופם נקי ולא מצטרפים, וגם אמר דיש מה

 תפללו. ולא חשיב שה

 כושר הבחנה

את החזון איש בביתו היה מסתכל על השמים ולפי מראיהם היה קובע 

נהג כך, וגדולי  זמן התפילה, ואת הנץ החמה וכן לענין צאת הכוכבים

 .נהגו כן. תלמידיו אחריו

 זהירות ברצועות

 שלא התפילין ברצועות מאד הקפיד ל"זצ א"החזו שמרן סיפררבנו 

 יז()להבין ולהשכיל עמ'  על הריצפה כלל יגררו

 ט' קבין

אומרים בשם החזון איש דבטוש של מקלחת לא יוצאים ידי שפיכת 

ט' קבין כיון דיוצא מכמה חורים חשיב כד' כלים. דאין מועיל לשפיכת 

]ולכאו' מועיל אפי'  פי"ז אם יסיר את ראש המחורר יכשרט' קבין, ול

שאינו כלי[. וסיפר אחד מתלמידי ישיבת מונטרי שבזמן שרבנו למד 

יטהר בט' קבין הלא היה מקוה לגברים שם, לימד אותם כיצד לשם ו

 בערב יוה"כ.

 זמן ק"ש של הגר"א

וכדמוכח בלשון  החמה נץ עם להתפלל ראוי שלכתחילה אמר ל"ז מרן

 יוכל לכתחילה אז לו אפשר שאי מי אבל ,הר"מ פ"א מק"ש הי"א

 .א"הגר של תפילה הזמן סוף עד להתפלל לסמוך

בס' אעלה בתמר מתורת החזון איש   מדברי רבנו וראה עוד 
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, 
 
 

 של רבן של כל בני הגולה מרן החזון איש זצ"ל נלב"ע ט"ו מרחשון תשי"ד של היארצייט יום
איש זצ"ל ומגדול הערכת של רבנו קמיה דמרן כבר הארכנו טובא בגיליונות פר' וירא תשע"ד תשע"ה מגדול הקירבה שהיה לרבנו אצל מרן החזון 

 זצ"ל וכאן נביא דברים נוספים שנשמעו מרבנו שליט"א מהנהגותיו ודרכיו של מרן זצ"ל.
 

 הכרת הטוב

 אמר רבנו שיש לו הכרת הטוב עצומה למרן זיע"א שזכה לקבל ממנו הרבה מאוד, והכל צריך לעשות עבורו.

 ומשם היה הולך ברגל למרן החזון איש הלוך וחזור. ואמר רבנו שדרכו היה לנסוע לפתח תקוה

 סימן יפה לבנים

נו כאשר נולדה בתו הגדולה של רבנו בא לחזן איש זצ"ל לבשרו שנולדה לו בת, והחזון איש ברכו 'בת תחילה סימן יפה לבנים' )ב"ב קמא, א( ורב

בנו הראשון קרא לו ע"ש רבו בעל האמרי משה, שלא הניח זש"ק, ואת בנו הבין מברכתו, שמברכו שיהיו לו לכה"פ עוד שני בנים זכרים, ולכן שנולד 

 השני קרא על שם אביו ועל שם חמיו ביחד כי ברכתו של החזון איש היה רק על ב' ילדים ועל יותר לא ידע אם יהיה לו עוד בן לקרוא על שמם.

 פטירת החזון איש

סיח דעת , ומאז הרגשתי שא"א להעלי עולמי, וגם מצורת פטירתו שקרה באופן כזהאמר רבנו: כשנפטר החזון איש בפתע פתאום הרגשתי שחשך 

 ]ועשה רבנו כמה ענינים מחמת זה אז ואכמ"ל[. מיום המיתה אפי' יום אחד

 ממלא ימיו

 ם הוסיפו לו עודאמר על זה שבעצם היה צריך למות ביום לידתו, ומשמיגרי"ז ]בעת שבא לנחם[ החזו"א נפטר ארבע ימים לאחר יום הולדתו, וה

והקב"ה הוסיף לו, דדווקא ארבעה  נפטר גם כאשר נפטר לאחר חצי שנה,שאין נראה שאפשר לומר כך כל פעם שאדם רבנו  והסביר .ארבעה ימים

 ימים כמו שצריך בדיקה בקרבן ארבעה ימים, ממילא ארבע ימים מישך שייכי אהדדי.

 לוי נשמתםיס"ת לע

יכתוב כל ישראל ס"ת לעילוי נשמתו, והכסף ילך לישיבות, ולשם זה הגיעו משלחת לכפר סבא של הרב הרצוג ור' כשנפטר החזון איש רצו לארגן ש

 א"מ גנחוסקי ור' שמחה ברנד כדי לדבר עם האנשים, וקראו לי להיפגש עם הרב הרצוג, והציגו אותי כראש הישיבה של כפר סבא. ולמעשה לא יצא

 בפועל מזה כלום.

 מנהג אביו

ו כשיצא לחזון איש החידוש שצריכים בדיקת חמץ בספרים, היה לו צער שאביו הגאון רבי שמריהו יוסף לא החמיר בזה, ואפ"ה הוא נהג שח רבנ

 כך. אמנם בחומרא של השיעורים גם אביו גאב"ד קוסובה חשש.

 הם כבר שרות

בשמחה, ת ומה עליו לעשות עפ"י הדין? הגיב החזון איש סיפר רבנו שאחד שהיה גר סמוך למוסד פליטות מהשואה אמר לחזון איש שהבנות שרו

 .הם כבר שרות !כן

 קיפל את המכתב

פעם הקנאים בירושלים שלחו מכתב לחזון איש  והיה להם נידון שלם איזה תואר לכתוב לו, האם לכתוב רשכבה"ג או לא, ובסוף תיכף כשהשליח 

 לקרוא מגוף המכתב ונשתומם השליח. הביא את המכתב לחזון איש קיפל את מקום התוארים והתחיל

 כבוד אחיו הגדול

כשהיה החזון איש בברית והיה נוכח שם גם אחיו הגדול ר' מאיר זצ"ל לא הסכים לקחת  סנדקאות בשום אופן מפני כבודו, ובברית של משפ' 

 ת החזון איש לסנדק.הלפרין כשהגיע לשם החזון איש והיה שם ר' מאיר, הלך ר' מאיר לפני הברית כדי שיכולו לקחת א

 בלי נגיעות

אדם שהוא עם נגיעות, רואה את הכל לפי הנגיעות שלו, וזה אומרים שכמו שמי שיש לו נגיעות פסול להיות דיין, כי רואה את הכל לפי שח רבנו: 

ער פארלירט זאך" הוא נאבד... הנגיעות שלו, ממילא גם לגבי כל דבר. וכמו ששמעתי שאמרו לחזו"א שגם אדם גדול מאד כשמגיע אצלו לנגיעה, "

ואמר החזו"א )כמדומה על זה( שאסור לומר כך, כי אם הוא אדם כזה שכשמגיע לנגיעה הוא לא בטוח, א"כ אף פעם אי אפשר לדעת, שהרי תמיד 

 יש נגיעות, וא"כ מתי הוא לא נאבד, ואין בו כלום.

דבר שאין לו בו נגיעות. למשל יבואו ויאמרו לו שילך למקום פלוני, מיד מה הוא  ונמצא לפי"ז שבן אדם שיש לו נגיעות יש לו "תמיד" נגיעות, אין

חושב, האם זה משתלם לו או לא. ולא יחשוב אם יש מזה תועלת לרבש"ע, ח"ו שלא יאמר שקר! הוא לא יחשוב כזה דבר, רק יחשוב אם זה טוב 

. מיד הוא חושב האם זה משתלם לי או לא, ולא יעלה במחשבתו מה שנוגע בשבילו או לא. וככה בכל דבר שמציעים לו כגון אם מציעים לו משרה

 שלא יבלבל את המח. –לגבי הקב"ה, ואל ירמה אדם את עצמו שחושב אחרת "זאל ער נישט דריין די קאפ" 

וואלוזינר הגיע לגאון מוילנא  א"כ נמצא שאין לנו כלום, שהרי כולנו שקועים בנגיעות, והאיך יוצאים מזה? זו בעיה קשה מאד! אם כאשר ר' חיים

הגאון שלא יעשה. ורק אחרי כמה שנים, כשהגיע כבר "קר", רק אז הסכים  רבנו ואמר לו שרוצה להקים ישיבה. ובא עם התפעלות גדולה, אמר לו

זאת אמר לו הגאון שלא יעשה,  שיעשה, ר' חיים וואלוז'ינר!! כשהוא הגיע בהתפעלות... הלואי שאנחנו נזכה להגיע אל ה"שלא לשמה" שהי' לו! בכל

ובגלל זה שלא פתח את הישיבה התעכב והי' חסר כמה שנים הרבצת תורה של ר' חיים! כמה שנים, הרי זה לא דבר קטן! ובכל זאת הגאון הוריד 

ואת זה, הכל למה? ואומרים אותו מזה ואמר שלא כדאי. א"כ מה נאמר בדורינו, שבאים אנשים יום יום שפותחים... עם חשבונות שלמים, יקח את זה 

 שהכל בשביל הרבש"ע! הכל בשביל הקב"ה! הלואי... הלואי...

ה לא אך מצד שני אם לא יעשו, יהי' עוד יותר גרוע, אם בדור שלנו נחכה עד שאחד יפתח ישיבה כמו ר' חיים וואלוז'ינר, לא תהיה שום ישיבה! וז

 במציאות שאדם לא ירגיש נגיעות.

גיעות, מוראדיג ריין... נקי לגמרי בצורה נוראה, הוא לא חיפש אף פעם את טובת עצמו ולא למשפחה וכדו', כזה יהודי, זה יהודי! החזו"א הי' נקי מנ

]דברי התעוררות לבני  הוא האדם מה שחז"ל אומרים... וכזה יהודי זה אחרת... ולא לדבר על היגיעת התורה של החזו"א שזה לא שייך להבין בכלל...

 כולל פונוביז', אסרו חג שבועות תשנ"ה[.החבורה מ
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