
 

 (ח"א) דין מאכלים שנפסלו מאכילה ושיירי מאכל
 מאכל שאינו ראוי לאדם

 מאכל שהתיישן וכבר אינו ראוי לאדם, אין שום צורך להתאמץ לאוכלו.  .א
 משקין שנתגלו

אסור לשתות משום סכנה כמבואר ביו"ד סי' קט"ז, ואפי' הם קדושים בקדו"ש יש לשפוך אותם,  משקין שהיו מגולין.ב
 שלא יבוא בטעות אדם לשתות.

 ניקוי מכונות משיירי המאכל

 מותר לנקות מכונת ריסוק או מסחטה של פירות משיירי הפרי, ואין צורך לשמור את הפסולת..ג

 

 !ראה זה חדש! לא בא כבושם הזה
  

 לשבועות הבאים בעזה"י  ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹותמדור 
 על הערכתו הרבה להגאון רבי שלמה סובול זצ"ל מח"ס שלמת חיים ועוד (יו"ד י"ג טבת) -פרשת ויחי 

 על הקשר עם המגיד מישרים הגה"צ רבי שלמה ברעוודא זצ"ל (יו"ד כ"ו טבת) -פרשת וארא 
 דוש רבי ישראל אבוחצירא 'באבא סאלי' (יו"ד ד' שבט)מדברי רבינו על האי צדיק וק -פרשת בשלח 

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

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

    

 וישלחפרשת  451 'גיליון מס
 עשירית שנה פ"בתש

 

 יוצא לע"נ זה גליון
זצוק"ל  מנדל הלוי  ישיהגאון הצדיק רבי 

 ב"ר יוסף שאול הי"ד
 תשפ"ב נלב"ע יום א' כ"ד כסלו
 ,זש"ק היות והמנוח לא השאיר

 נא ללמוד משניות ותהילים לטובת נשמתו 
 תנצב"ה

וציותי את ברכתי 
 

 שביעית ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"אהלכות 

 מעניני הפרשה
 וסף הציע עצות להראות שהוא בטוח בפתרון החלוםי

  "ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישתהו על ארץ מצרים"
 (בראשית מ"א, לג)

כבר העירו המפרשים, מי בקש מיוסף עצות להסתדר עם הרעב  
 שיבוא, והרי קראו לו רק לפתר את החלום.

 ויש לומר לפי פשוטו:
יוסף רצה להראות לפרעה שהוא בטוח בפתרון החלום, כי זה נאמר  
לו ברוח הקדש, והוא לא כמו שעשו החרטמים שנסו פתרונות  

ר מיעץ איך לנהג הלאה. שאינם נכונים, ולכן הוא כל כך בטוח שכב
ואכן פרעה השתכנע שהוא בטוח באמתות הפתרון, כמו שאמר מיד 

 הנמצא איש חכם כזה, שבטוח כל כך בפתרון החלום
וכעין זה מצינו שנהג בפתרון החלום של שר המשקים (מ' י"ד), 
שאמר לו בסוף, כי אם זכרתני, והוא אותו הענין, שהראה בזה 

כי טוב פתר', שהוא    'וירא שר האפיםשהוא בטוח בפתרונו, ולכן 
   )שבענו מטוביך(                   בטוח בפתרונו וכבר מציע עצות.

                                    

 חנוכה  מעניני
נשאלתי הדר במקום שאין ישראל אם שייך פרסומי ניסא    

לגוים. והנה רש"י בשבת כ"א ב' מפרש עד דכליא ריגלא  
דתרמודאי שם אומה מלקטי עצים דקים ומתעכבים בשוק  
עד שהולכים בני השוק לבתיהם משחשיכה ומבעירים 
בבתיהם אור וכשצריכין לעצים יוצאים וקונים מהן, משמע  

פרסומי ניסא לגוים ודוחק לומר דכ"ז שהן הולכים  דשייך
ברחוב גם יהודים באים שם לקנות מהן, אמנם כ"ז לפי רש"י  
אבל הרי"ף פי' מלקטי עצים נקראין תרמודאי ולפ"ז י"ל 
דישראל הן ואין משם ראי'. ובמדרש תהלים פמ"ד אי' למען  
תספר באזני בנך ליתן שבח למקום שבניו מספרים כבודו בין  

וים וכה"א שירו לה' שיר חדש ספרו בגוים כבודו [בכל  הג
העמים נפלאותיו] כו' כבודו של הקב"ה שמספרים בניו בין  
הגוים משמע דשייך פרסומי ניסא בין הגוים [מיהו בשה"צ  

 סי' תרע"ב אות י"ז נראה דבגוים אין פרסומי ניסא וצ"ע].
     )טעמא דקרא( 

  



הגאון הגדול רבי מרדכי שלמה ברמן זצ"ל 
מראשי ישיבת פונביז'

נלב"ע א' טבת תשס"ה
ידידות אמת שררה בין הני תרי גיסי, הגרמ"ש זצ"ל לבין להבחל"ח 
רבינו מרן שליט"א. עוד טרם היותו לאיש, בשנות בחרותו עת זכה 
מרן  רבינו  הגדול  האילן  של  בצילו  להסתופף  זצ"ל  שלמה  הג"ר 
החזון איש זצוק"ל, ולאחר מכן כשהגיע לפרקו ונשא את הרבנית 

אהובה ע"ה, אחותו הצעירה של רבינו שליט"א. מאמר א' לזכרו.
קערת המים שהביאה את השידוך

מרן החזון איש, רבו המדריכו בנתיבות העיון וההלכה, חפץ בו לחתן 
העילויים  הכשרונות  מפני  לא  ע"ה,  אהובה  הרבנית  אחותו  לבת 
בהם ניחן, ולא מפני עומק לימודו בלבד. אלא מפני מעשה שהיה.

וכך סיפר רבינו: דודי החזון איש היה רגיל להשכים בבוקר לתפילת 
בישיבת  להתפלל  שלומק'ה  ר'  ביתו  לבן  הורה  אבל  'ותיקין', 
פונביז', כששב החזון איש מן התפילה, כבר 
היה ר' שלמה מוכן לקראת היציאה מהבית 
איש  החזון  כשחזר  אחד  יום  הישיבה.   אל 
לביתו, מצא את הנער שוכב על מיטתו ואינו 
התפילה,  זמן  את  שיאחר  חשש  מתוך  קם, 
ניגש החזון איש להעירו, ונגע בקצה המקל 
שבידו על כתפו של ר' שלמה, אך ''אין קול 
ואין קשב'', התבונן החזון איש סביבו, וגילה 
כי קערת המים שרגיל היה ר' שלמה להניח 
שלא  וכיון  במקומה,  אינה  למיטתו  סמוך 
רצה להטריח את החזון איש להביא עבורו 

את המים, השים עצמו כישן, ולא הגיב לקריאתו של החזון איש.
להטריח,  שלא  חן  וענות  הלכתית  הקפדה  של  המיוחד  השילוב 
והוא סיפר את המעשה לאחותו הרבנית  הפליאו את החזון איש 
וכדאי  יקר,  כלי  ''הוא  זי"ע,  הסטייפלר  מרן  אשת  ע"ה,  קניבסקי 

לחשוב עליו לשידוך'', אמר. וכך הוה. 
)מאסף תורני 'ישורון', לזכרו, כרך י"ז 
עמוד רי"ג, וראה עוד בזה בדעת נוטה 

חלק א' עמוד קפ"א מה שדן שם(.

הלך עם החתן החדש
רבינו העריך וכיבד מאוד את גיסו ר' 
את  שליט"א  רבנו  כשאירס  שלמה. 
בתו הבכורה עם החתן הגאון הגדול ר' 
שרגא שטינמן שליט"א, הוא נטל עמו 
את החתן לגדולי התורה שבמשפחה, 
גיסו  של  לביתו  עמו  הלך  ביניהם 
ר'  החתן.  את  בפניו  והציג  הגרמ"ש 
תורה,  דבר  לשמוע  ביקש  שלמה 

מחידושי  מערכה  בפניו  אמר  והחתן 
תורתו, לאחר מכן הגיסים בירכו את זה 

בלבביות )מפי הגר"ש, והוסיף: כי בעת אמירת דברי התורה, הצית 
רבי שלמה את מקטרתו ועישן, לכשיצאו לחש רבינו לחתנו אודות 

העישון אך אכמ"ל(.
כל התורה כולה

פעם אמר הסטייפלר יסוד מחודש בפני בני ביתו, עם כוח ההסברה 
הסטייפלר,  של  התורה  מתיקות  כל  עם  יעקב'',  ה''קהילות  של 
וחתנו ר' שלמה רצה להעיר אך לא העיז לענות כנגדו, מה עשה, 
נטל גמרא עבודה זרה מן הארון, פתח בדף מ"ח והצביע על דברי 
הבין  הסטייפלר  בחדר.  שתיקה  השתררה  לפתע  שם,  התוספות 
את הכוונה ואת הסתירה לדברים, לאחר רגעים של מחשבה אמר 

'אפשר ליישב כך'.
אך ברגע כמימרא שלף ר' שלמה מן הארון את השו"ע בהלכות פסח 
והראה באצבע על דברי הפרי מגדים, וכך התנהלה מלחמת התורה 
שליט"א  רבינו  גם  לחדר  נכנס  הדברים  כדי  כשתוך  האריות  בין 
והוא מיד מצטרף לדיון ודברים. זה פותח רמב"ם וזה מראה לדברי 
המשנה למלך, הריתא דאורייתא של הסטייפלר נשמעת למרחוק 

'את והב בסופה )מוסף שב"ק מקץ תשס"ו(.
כל פעם נכנס

בהמשך שנותיו חלה הגרמ"ש ונתנסה הגרמ"ש ז"ל במדה גדושה 
של יסורים עזים, ולא יכול היה עוד לצאת ולבוא בהיכלי התורה 
להרבצת התורה. רבינו כאב מאוד את יסוריו, והיה מעתיר בעדו, 

ומחמת הכאב כמעט שלא דיבר מזה מאומה.
זצ"ל,  גיסו הגאון  בו  לבנין שהתגורר  אך בכל פעם שהיה מזדמן 
שדר  שליט"א  ברוורמן  זליג  רבי  הגאון  חתנו  לבית  הגיע  כאשר 
בקומה מעליו, היה מקפיד להיכנס תחילה לבקרו, ולדרוש בשלומו 

ושלום אחותו הצדקת ע"ה.
רמ”ש  של  בביתו  שהיו  משפחתיות,  בשמחות  גם 
בשלומו לשאול  נכנס  היה  רבינו   בהשתתפות 

)מפי נאמנו של רבינו, הג”ר ישעי’ אפשטין שליט”א(. 

מוזכר בספרי החזו"א
)תמוז תשס"ז( יצא הספר החדש של ר' שלמה ברמן על נדרים, רבנו 

הראה למקורבו הגר"א מן שליט"א שבפתח הספר מובא מה שכתב 
החזו"א בשמו.

ואמר לו רבנו: ג' פעמים מביא חזו"א מהר"ש, וזה ר' שלמה ברמן.

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

ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות  
על גדולי הדורות

 הגרמ”ש זצ”ל מספיד
 את חמיו מרן הקה”י

בהיכל ישיבת פונביז’

בעת נישואיו של הגר”ש 
שליט”א )באמצע( משמאל 

הגרמ”ש ברמן זצ”ל

פרסום ראשון: 
הגרמ”ש זצ”ל 
לצידו של להבחל”ח 
רבינו שליט”א 
בשמחה משפחתית, 
בשנת  תשמ”א


