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  יצא לאור חוברת 

  

 "דברי שי"ח"

  במשנתם של רבותינו

  

מרן הגרי"ש מרן הגרי"ש מרן הגרי"ש מרן הגרי"ש  

   לללל""""אלישיב זצוקאלישיב זצוקאלישיב זצוקאלישיב זצוק

  

  ולהבחל"ח חתנו הגדול 
  

מרן הגר"ח 

  יט"אשלקניבסקי 

  

יו"ל ליום היארצייט 

הראשון בו חשכו 

המאורות ונסתלק 

עמנו המאור הגדול מ

    רבן של ישראל

  

  ניתן לקבל את החוברת במייל 

okmail.co.il@@@@0573145900057314590005731459000573145900   

 52או בכתובת: יהודה הנשיא 

  בני ברק

   משפחת גולדשטוף

  

  רלאו גליון זה יוצא

  ליום השנה להסתלקותו  

  ישראל של  של רבן

  מרן פוסק הדור 

        רבירבירבירבי    הגאוןהגאוןהגאוןהגאון

   אלישיבאלישיבאלישיבאלישיב    יוסף שלוםיוסף שלוםיוסף שלוםיוסף שלום 

        זצוק"לזצוק"לזצוק"לזצוק"ל

  "בענלב"ע כ"ח תמוז תש

  תנצב"ה

     אחד מתלמידיואחד מתלמידיואחד מתלמידיואחד מתלמידיונדבת נדבת נדבת נדבת 

  ד"בס
  ג"תשע מטות מסעי פרשת 21 'מס גליון   

èùô ìò äøåúä  

בפ' ערי מקלט נזכרו י"ז פעמים רוצח, וי"ל שהוא כנגד י"ז פעמים שמצינו בפסוקים 
שהרגו במזיד שלא כדין וכמעט כולם נהרגו, ואלו הן, א) קין שהרג את הבל. ב) 

עיר הכהנים. ד) גר עמלקי שהרג  אבימלך בן גדעון שהרג ע' אחיו. ג) שאול שהרג נוב
ו) רכב ובענה שהרגו את איש בושת. ז) יואב שהרג את אבנר ועמשא. ח) - את שאול. ה

אבשלום שהרג את אמנון אחיו. ט) אחאב שהרג את נבות. י) איזבל שהרגה את נביאי 
יד) יוזכר ויהוזבד -ה'. יא) יהורם שהרג את אחיו. יב) יואש שהרג את זכרי' הנביא. יג

עבדי יואש שהרגו את יואש. טו) מנשה שהרג את ישעי'. טז) יהויקים שהרג את אורי' 
  הנביא. יז) ישמעאל בן נתני' שהרג את גדלי' בן אחיקם.

(‡¯˜„ ‡ÓÚË)  
            

ùøã ìò  äøåúä  
        . . . . """"ואת בלעם בן בעור הרגו בחרבואת בלעם בן בעור הרגו בחרבואת בלעם בן בעור הרגו בחרבואת בלעם בן בעור הרגו בחרב""""

(מדרש הגדול בלק עמוד ת"ו וכ"ה שהיתה טמונה בגל שעשה יעקב אבינו  זו היא החרב

(זוה"ק בלק וי"א צליה ברי' דדן (ת"י) ופנחס הרגו  בתוס' השלם ויצא בשם בראשית זוטא)

   ב'). קצ"ד

(˜È˙Ú ‰ÒÎÓÏ)  

ìò äøèôää  

            " " " " ל מבקשי' לא ייעפו בחדשה ימצאונהל מבקשי' לא ייעפו בחדשה ימצאונהל מבקשי' לא ייעפו בחדשה ימצאונהל מבקשי' לא ייעפו בחדשה ימצאונהככככ""""    

פירש"י דקאי על חודש אב שהוא מוכן לפורענות ובו בכו בכי' של חנם. ונראה 

דעפ"ז מתפרש המשך הפסוק מנעי רגלך מיחף וגרונך מצמאה ותאמרי נואש וגו' 

ימנעו מלילך  דהיינו שהנביא אמר להם לעשות תשובה ולא יחרב ביהמ"ק ועי"ז

יחף וצמא בט"ב ולא רצו, ועי' ביומא ע"ז א' דדרשו גם כן מהאי קרא דמנעי רגלך 

  מיחף דנעילת הסנדל הוי עינוי ואסור ביוה"כ ע"ש.

 (‡¯˜„ ‡ÓÚË)  

éðéðòá ú"åù äùøôä   
צ"ע במעשה של בני גד ובני ראובן בפרשת מטות   לדון לכף זכות את בני גד:לדון לכף זכות את בני גד:לדון לכף זכות את בני גד:לדון לכף זכות את בני גד:ש. ש. ש. ש. 

שמשה אמר לבני גד ולבני ראובן האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה: ולמה 
תניאון את לב בני ישראל מעבר אל הארץ אשר נתן להם ה',, ובהמשך מילים קשים 

ומדוע לא דן    כדרבנות, והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים לספות וגו'
  תם לכף זכות, וכמו שבאמת היה, שאמרו ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל וגו'.או
  היה לו רושם שמתכוונים לרעה, והיה חייב להוכיחם עד שהשיבו מה כוונתם.היה לו רושם שמתכוונים לרעה, והיה חייב להוכיחם עד שהשיבו מה כוונתם.היה לו רושם שמתכוונים לרעה, והיה חייב להוכיחם עד שהשיבו מה כוונתם.היה לו רושם שמתכוונים לרעה, והיה חייב להוכיחם עד שהשיבו מה כוונתם.ת. ת. ת. ת. 

)Ï·˜˙� ·¯‰Ó '¯ ¯‚‰ „�È˜ÒÈÊ ÈÎ„¯Ó ‡"ËÈÏ˘(  

ריש פרשת מסעי אמר הקב"ה למה כתובים המסעות שנסעו ישראל  בתנחומא ש.ש.ש.ש.
במדבר, כדי שידעו כמה ניסים עשיתי להם בכל מסע ומסע, משמע שבכל מסע 

  היו ניסים, וצ"ב בתורה לא מוזכר ניסים בכל מסע א"כ מדוע הוזכרו כל המסעות.
        בכל מסע הי' צער ונסיונות.בכל מסע הי' צער ונסיונות.בכל מסע הי' צער ונסיונות.בכל מסע הי' צער ונסיונות.    ת. ת. ת. ת. 

(‰ÁÈ˘‡)  
      

                                                                ïøîî øù äøåúä øâä"ç éð÷é÷ñá èéìù"à  



 

 ˙ÂÎÏ‰ È˜ÒÙ Ë˜ÏÌÈÓÈ‰ ˙Ú˘˙Â ÌÈ¯ˆÓ‰ ÔÈ· ÈÓÈÏ Â�È·¯Ó  
 מה ששרים החברים לחתן שמתארס בישיבה אי"ז נקרא סעודת מצוה ואין היתר לשיר. •

 בקידוש לבנה  מותר לרקוד ולשיר טובים מאורות. •

להם משירי  רוישיש רשמ"מ טוב יות יל להרגיע התינוק והוסיף רבינומותר לגננת לשיר עם הילדים, וכן מותר לשיר בשב •
 תשעה באב.

כשמשמיעים ניגונים במהלך נסיעה באוטובוס אין צריך לאטום אזניו, וכן מותר להתקשר לטלפון שמשמיעים שם ניגונים עד  •
 שעונים, והטעם בכ"ז משום שאינו מתכוון להנות מזה.

ירים של ניגוני תשעה ישמע ש אין להקל אם אינו פיקוח נפש אלא אחד שיש לו עצבים ומרגיע אותם ע"י ששומע ניגונים •
 .באב

ורבינו אמר שאין להקל בזה שכיון שהאשכנזים נוהגים בזה איסור שוב  עד שבוע שחל בו י"א שמותר לאשכנזי לספר ספרדי •
 אין להם לספר שום אדם.

רא צורך כיון שיכול לספרו אחר נק וכאן אין זה לצורך התירו לספר תינוקאין לעשות תספורת לקטן שהגיע לגיל שלש כי רק  •
 .תשעה באב

עוסקים בזה מסיחים הדעת מהאבלות. אבל מותר לתת מתנות כשזה ששל מו"מ הוא רק מו"מ כ אמר רבינו שכל האיסור •
 ד, וכל כיוצא בזה.מכשיש צורך כמו לבר מצוה, או למל

בבריאותם לבשר לא יאכל בשר. ואפילו אם התחליפים שוים  מי שאינו יכול לאכול מאכלי חלב אם יש תחליפי בשר ששוים •
 יותר כסף צריך להפסיד בשביל זה.

 אמר רבינו שאין להקל לאכול בשר בבר מצוה מאחר והמ"ב לא העתיקו. •

בין בטעמא דקרא בהנהגות ממרן החזון איש שהחזו"א היה אומר שלא לתפור בגדים, אפי' מבגדים ישנים  כתב רבינו בספרו •
מצרים. וענה רבינו במכתב וז"ל: ה . ונשאל רבינו הרי במ"ב כתוב שאין לאסור רק מר"ח ומדוע כתב החזו"א בכל ביןהמצרים

 עכ"ל. ",ם חדשים ראוי להחמיר מי"ז בתמוז וצ"ע"ל דבבגדיס "אולי

 בגדיו הנקיים של התינוק אמר רבינו שכיבוס וקניה שוים ויכול לעשות כרצונו. אם נגמרו •

 לגיל חינוך. וש להכין בגדים אף לקטנים שלא הגיערבינו סובר שי •

התירו בגדים חדשים  אשיעור זמן שכבר לא יחשב כחדש של ,ללבוש את החליפה לפני ט' הימים , יקפידחתן בר מצוה •
 בסעודת מצוה.

רוסין אף אמר רבינו בשם החזו"א שבחור לצורך פגישה יכול ללבוש בגדים מכובסים כשיש בזה צורך. שהרי התירו לעשות א •
 בת"ב א"כ כל דבר שיכול לגרום לאירוסין מותר לעשות בימים אלו.

 מותר להפעיל מכונה בער"ח אב אף שימשיך להתכבס בר"ח. •

 שלא לשטוף הרצפה בימים אלו ולכבוד שבת אפשר לשטוף. אמר רבינו בשם החזו"א נהגו •

מותר לו לטבול באותו מקוה בלי רחיצה, ואינו  ,ל בלי רחיצהונו שאפילו במקום שהנהלת המקוה לא מרשה לטביבאמר ר •
 עובר שום איסור גזל, ואמר רבינו שאין להקל בזה.

 אין להקל.ש וכן מי שנוהג לטבול אחרי שהיה בבית הקברות פסק רבינו רבינו פסק שאין להקל בטבילת סנדק ואבי הבן. •

 סופר שנוהג לטבול קודם שכותב סת"ם אין להקל. •

 בלילה שלפני הברית. מותר לבעל ברית לרחוץ •

)(˙ÂÎÏ‰ ‰�Â˘ ÏÚ ÌÈ„ÚÂÓ‰ ˙¯Â˙ 

ÌÈÓÈ‰ ˙Ú˘˙Â ÌÈ¯ˆÓ‰ ÔÈ· ÈÓÈÏ ˙"Â˘  
איך ראוי לנוהג למעשה בכל הבגדים שרוצים להשתמש בהם בתשעת הימים מה יש לעשות האם ללובשם קודם, או   ש.ש.ש.ש.

  לדרוך עליהם.
        ת. יותר טוב ללובשו, רק כשאי אפשר מקילין לדרוך.ת. יותר טוב ללובשו, רק כשאי אפשר מקילין לדרוך.ת. יותר טוב ללובשו, רק כשאי אפשר מקילין לדרוך.ת. יותר טוב ללובשו, רק כשאי אפשר מקילין לדרוך.

  האם מותר בתשעת הימים להחליף את הבגדים כשמחליף שלא לתענוג אלא מחמת זיעה. ש.ש.ש.ש.
        ת. יש מתירין, אבל החזו"א לא הסכים להתיר.ת. יש מתירין, אבל החזו"א לא הסכים להתיר.ת. יש מתירין, אבל החזו"א לא הסכים להתיר.ת. יש מתירין, אבל החזו"א לא הסכים להתיר.

  בבתי חולים האם מותר להחליף בהם את המצעים בכל יום מתשעת הימים. ש.ש.ש.ש.
        ת. כן.ת. כן.ת. כן.ת. כן.

  לקנות נעלי בית בשביל תשעה באב האם מותר לקנות בתשעת הימים. ש.ש.ש.ש.
        י.י.י.י.ת. לא כדאת. לא כדאת. לא כדאת. לא כדא

  סיום על סדר משניות האם מועיל בשביל לעשות סעודה בתשעת הימים. ש.ש.ש.ש.
        ת. לא נהוג.ת. לא נהוג.ת. לא נהוג.ת. לא נהוג.

בעל מסעדה כשרה האם מותר לו לפתוח מסעדה ולספק מאכלי בשר ללקוחות הרגילים אצלו גם לאחר ראש חודש אב  ש.ש.ש.ש.
  מפני שיש לחוש פן ילכו לאכול במסעדה שאינה כשרה או שאסור.

        ת. יש חילול ה'.ת. יש חילול ה'.ת. יש חילול ה'.ת. יש חילול ה'.
  שצריך רכב לפרנסתו האם מותר לו לקנות זאת בתשעת הימים.אדם  ש.ש.ש.ש.

        ת. אין ראוי. ת. אין ראוי. ת. אין ראוי. ת. אין ראוי. 
        (ושמעתי השבוע שהשיב לשואל בע"פ שימתין עד לאחר ט"ו באב).(ושמעתי השבוע שהשיב לשואל בע"פ שימתין עד לאחר ט"ו באב).(ושמעתי השבוע שהשיב לשואל בע"פ שימתין עד לאחר ט"ו באב).(ושמעתי השבוע שהשיב לשואל בע"פ שימתין עד לאחר ט"ו באב).

(È"Á ‰˘Ó ÔÂ„È ˙"Â˘)  
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