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שנה ד' פרשת
נצבים וילך תש''פ

שבת שלום ומבורך!
גליון השבוע מוקדש לעילוי נשמת
הרב בניה זצ"ל בן יבדלחט"א הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ולרפאותה השלימה של חנה שרה פועה בת מריאסה ורחל בת חוה

וְ עַ ָּתה כִּ ְתבּו לָּ כֶם ֶאת הַ ִּשי ָּרה
הַ ז ֹּאת (דברים לא יט)
אמר (רבא) אף על פי שהניחו לו אבותיו
לאדם ספר תורה מצוה לכתוב משלו
שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה
(סנהדרין כ"א ע"ב)

האם צריך למנות את הסופר
שליח לכתיבת הס"ת
ז"ל שאלה ותשובת רבינו (דבר סיני ע'
נט –ס)
 ...ושאלה נוספת לי במצוה זו .כאמור
נפסק להלכה שמצות עשה על כל איש
מישראל לכתוב לו ס"ת .המציאות היא
שלא כל אחד יודע בעצמו לכתוב,
והשאלה היא האם חייבים למנות את
הסופר כשליח של משלחו .למעשה
נדמה לי שאין עושים כן ,והשאלה היא
מדוע אין מדקדקים בזה .אמנם אם
הגיה אות אחת מעלין על זה כאילו
כתבו ,ולפי התוס' במנחות ל א ד"ה
בלקח מן השוק בכה"ג שוב אינו נחשב
כחוטף מצוה ,אולם נראה שזה רק
"כאילו" ,אבל עיקר המצוה היא
שחייבים לכתוב כל הספר מתחילתו עד
סופו ,וממילא מן הראוי למנות על כך
שליח .שאלתי האם אמנם צריכים
לעשות כן ...ואסיים בברכות רבות לו
ולכל הנלוים אליו
מכבדו ומוקירו עד מאד
סיני אדלר

 ...ב .האם חייבים למנות את
הסופר לשליח כמו במצוה אחרת.
הנה בזה שהוא שוכר את הסופר
בכסף מלא שיכתוב עבורו ס"ת
כמוהו כממנהו לשליח .ועוד ,הרי
דינו כפועל שלו ,והמחנ"א הל'
שלוחין סי' מ"ו העלה שיש לברך
על עשית מעקה אפי' כשנעשה
ע"י אומן גוי כי יד פועל כיד
בעוה"ב .ובסהמ"צ להרמב"ם סי'
י"ח כ' "ציוונו שיכתוב כ"א -

וכשא"א לו לכתבה  -ישכור מי
שיכתבהו" ,ואכמ"ל.
והנני בזה ידידוש"ת
יוסף שלו' אלישיב

"והבא לקיים מצות  ...ומצות
כתיבת ספר תורה יזהר לברר
שנכתבו ע"י סופר מומחה ירא
שמים"
ז"ל רבינו במכתב (קובץ לשכת הקודש
ח"א ע' צה):

כ"א כסלו תשס"ג
הובא בפני מגילת אסתר כתובה
על קלף בכתיבה תמה אשר לפי
הנראה לעינים נכתב ע"י אומן
מומחה בכל מיני הידורים ,אולם
אחרי בדיקה מיוחדת התברר
שאין כאן כתיבה כלל אלא נעשית
ע"י הדפסת משי.
והנה מלבד התקלות והמכשולין
העלולין לצאת מזה ,יש לדון שזה
בגדר המבואר בירושלמי פ"ב
דגיטין כתב ולא השופך ,וכן
בסת"ם יש חסרון בקדושת
האזכרות ,והם פסולים בהחלט,
ואסורים להשתמש בהם לצאת
ידי חובה ,והמורה היתר בדבר
המפיצים תגריהן ותגרי תגריהן
הם בכלל חוטאים ומחטיאי
הרבים.
ולפי דברי המהרש"ל טעון גניזה,
וז"ל בחכמת שלמה גיטין נ"ד
"אינו משלם כלום ואפילו מה
ששוה ללמוד ,אף שהיו לומדים
קודם בס"ת ,מ"מ בס"ת זו אסור
דחיישינן שמא יקראו בו אלא
עומד לגניזה" ,וכ"ד התפארת
שמואל על הרא"ש שם ,וכן פסק
הט"ז ביו"ד סימן רפ"א.
והבא לקיים מצות הנחת תפילין,
קביעת מזוזה ,קריאת מגילה,
ומצות כתיבת ספר תורה ,יזהר
לברר שנכתבו ע"י סופר מומחה
ירא שמים .יוסף שלו' אלישיב

המכתב הנ"ל נכתב בתקופה בה החל
אחד להפיץ בא"י ובחו"ל ספרי תורה
ומגילות שהודפסו ע"י "הדפסת משי",
אשר רק עין בוחנת יכולה להבחין
שאינם כתובות ע"י סופר ,והכל תחת
היתר שקיבל מאביו הטוען שס"ת
ומגילות אלו מהודרות ללא שום חשש.
הדפסת משי נעשית ע"י בד משי המתוח
על מסגרת עץ מרובעת ,אשר נקביו של
המשי אטומים במין חומר מלבד מקום
צורת אותיות שנשארו שם נקבים
חלולים ,והאותיות ערוכות על פניו
כתבנית עמוד של ס"ת או מגילה,
מניחים המשי על יריעת קלף ,ושמים
צבע שחור סמיך ביותר כמו זפת על צדו
האטום של הבד ,ובעזרת מגב גומי רחב
מעבירים ומורחים את הצבע על פני
המשי ,הצבע עובר דרך הנקבים
החלולים שבצורת האותיות שבבד מכח
לחיצת המגב ,ונקלט על פני הקלף
שתחתיו ,מסירין את המשי ונותר על
הקלף כתב מושלם בצורת עמוד של
ס"ת או מגילה כולל תגין.
הרב מנחם יהודה גרוס שליט"א ראש
ועד "לשכת הקודש" ירושלים כתב
(קובץ לשכת הקודש ח"א) מאמר ארוך
המפרט את צדדי הפסול שבהדפסה זו,
ובסו"ד כתב:
"אחר כתבנו כל זאת עלינו עם דברינו
אלה ודברנו עם מרן הגרי"ש אלישיב
שליט"א (זצוק"ל) על זה הענין כמה
וכמה פעמים ,מרן חקר על אופן
ההדפסה לפרטים ,וגם הראנו לפניו
כיצד הם מדפיסים את צורת הכתב על
הקלף ,ולאחר שהועלו הנידונים
העיקריים בזה השיב בתמיה" :מי

התיר להם את זה?!" ופסק
נחרצות" :זה לא כתיבה אלא
'ושפך' ,השמות מודפסים בלי
כוונה ,צריכים לאסור את זה
ולבטל את הדבר ,זה לא שווה
שום דבר!" גם בענין הגניזה השיב
לנו מרן דחייבין לגנזן ,וכן בענין
המקח טעות פסק דלוקח שקנה
ס"ת כזה על דעת שהוא כשר
פשוט הוא שהמקח בטל דהוי
מקח טעות".

רבינו אף הצטרף לפסק הגר"ש הלוי
וואזנר ובית דינו שסת"ם ומגילות אלו
פסולים ,והמשהה אותם עובר על "אל
תשכן באהליך עולה" ,וחובה על כל רב
ומורה לעמוד בפרץ וכו'.

מצות כתיבת ס"ת של רבינו
רבינו זכה לקיים מצות כתיבת ס"ת
בהידור ע"י נדיב שתרם עבורו ס"ת.
הס"ת נכתב בהידור רב ,ע"ג קלף
שנעשה בהידור רב ,ע"פ פסקי רבינו,
וע"פ ההוראות שהשיב לשאלות
שנתעוררו ועלו על שלחנו במהלך
הכתיבה.
כותב השורות שהי' נוכח במעמד סיום
כתיבת האותיות בבית רבינו יכול
להעיד שגם ה"קולמוס" בו נכתבו
האותיות (ועכ"פ האותיות שנכתבו שם)
הי' "קולמוס נאה" באופן מיוחד,
כדברי הגמ' (שבת קלג ע"ב) "תניא זה
קלי ואנוהו התנאה לפניו במצות עשה
לפניו וכו' ספר תורה נאה וכתוב בו
לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה וכו'".1
לפני שרבינו כתב בספר התורה התבונן
ב"קולמוס נאה" והביע את קורת רוחו
מההידור.

סליחות באשמורת
בימי הסליחות הי' רבינו משכים
לאמירת הסליחות ,ולאחר מכן
הי' מתפלל תפילת שחרית
כותיקין .אבל במשך רוב ימות
השנה לא הי' מתפלל תפילת
שחרית כותיקין.

אמירת כל הפיוטים
רבינו לא דלג פיוטים בסליחות,
גם לא בערב ראש השנה ,וכן נהגו
בבית מדרשו( .אמנם בסליחות
הארוכים כשכבר הגיע הזמן
 1וכ"כ בקסת הסופר (ג ו) "הקלמוס אעפ"י שלאחר שעשה בה
מלאכתה אינה ניכרת כלל בכתב ,מ"מ צריכין לדקדק שתהא
קולמוס נאה" ,וביאר שם בלשכת הסופר שהוא ע"פ דברי
הגמ' שבת הנ"ל .אבל הבן יהוידע (שבת קלג) כתב "קולמוס
נאה אין הכוונה על גוף הקולמוס אלא על האותיות הנכתבים
בקולמוס בצורתם ומידתם והשוואתם זע"ע ,וכן הוא לשון
העולם מי שיש לו כתיבה משובחת אומרים קולמוסו נאה".

להניח טו"ת ולהתחיל תפילת
שחרית ,היו מדלגין בבית מדרשו
מהפיוטים שבסוף הסליחות,
ובד"כ זה הי' כפיוט אחד בלבד).2

אמירת הסליחות במתינות
רבינו הי' אומר את הסליחות
במתינות ,וכיון שלא הי' מספיק
לומר את כל הסליחות עם הציבור
הי' מתחיל לאומרם בביתו קודם
שיצא לבית מדרשו לאמירת
הסליחות ,וגומרם בביתו אחרי
שחזר מתפילת שחרית.3
סיפר נכד רבינו הרה"ג ליפא ישראלזון
שליט"א :4בחודש אלול תשס"ג לאחר
הניתוח שעבר רבינו בליבו הגעתי
לבקרו בבית החולים עם שחר ,ונוכחתי
לראות כי על השולחן שלצדו מונח
'סדר סליחות'.
"האם הסבא רוצה לומר כעת
סליחות?" שאלתי.
רבינו השיב" :השנה אני פטור מלומר
סליחות! כיון שאין לי כח לכוון ,וכאשר
לא מכוונים אין צורך לומר כלל!".
עוד הוסיף רבי ליפא ישראלזון :הנהגה
דומה ראיתי במחיצת רבינו ,לאחר
שנפל ורגלו נשברה באותם ימים הוא
היה חלוש ורפה כח עד שלא היה מסוגל
ללבוש את מעילו בכוחות עצמו ,ואף
בלבישת הטלית קטן נזקק לעזרה.
באותה תקופה הוא שקל בדעתו בכל
יום איזה חלק מן התפילה הוא מסוגל
להתפלל על פי כוחותיו הדלים ,כשהוא
מתבטא בפני סובביו" :היום אני יכול
להתפלל מיוצר אור"" ,היום אני יכול
לומר עוד מזמור נוסף" ,וכן על זו
הדרך.
באחד הבקרים הפטיר רבינו באוזני:
"אין לי כח לומר כעת 'והוא רחום'
ולהניח 'תפילין דרבנו תם' ,לאחר
שאנוח אומר 'והוא רחום' ואניח
'תפילין דרבנו תם'".
בשעה מאוחרת יותר כאשר רבנו אצר
די כוחות בכדי לומר 'והוא רחום'
השתוממתי לראותו אומר את התפילה
 2הרה"ג מרדכי דוד לוין שליט"א.
 3הרה"ג ישראל (בן רבי משה) אלישיב שליט"א.
 4עמודו של עולם ע' רמא.

מילה במילה כמונה מעות ,כאשר
אמירת כל הפסוקים כולם דורשת
מזמנו לא פחות משבע עשרה דקות
תמימות .ככלל ניתן לומר כי עבודת
התפילה של רבנו היתה בגדר מלאכת
מחשבת הצריכה לימוד ,תפילתו
נאמרה בניגון ובנעימה ובשפתיים
דולקות ,כשהוא קורא מילה אחר מילה
מתוך הסידור בקול רם ,ומבטא אותם
כתיקונן בריכוז עצום ובכונה עילאית.
אין בנמצא אדם בעל רגש יהודי שהיה
מסוגל להישאר שווה נפש ולא לעמוד
נפעם בעת שהביט ברבינו המתפלל
בדבקות ומתחטא לפני בוראו כבן לפני
אביו.
כאשר סיפרתי את המעשה באוזני דודי
מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ותיארתי
בפניו כיצד רבנו שקל בדעתו עד כמה
הוא מסוגל להתפלל בכל יום מימי
חוליו ,נפעם רבי חיים למשמע הדברים,
וציין בדרך אגב שכאשר שהה במחיצת
מרן החזון איש הבחין באותה הנהגה
בדיוק.
היה זה בעת שהחזון איש היה נטול
כוחות לאחר טיפול רפואי מורכב
שעבר ,גופו היה כה חלוש עד שבימים
הראשונים הוא לא בירך אפילו ברכת
'שהכל נהיה בדברו' ,הוא הערה מים
לפיו אך כיון שלא היה לו כח לכוון בעת
הברכה הוא לא בירך כלל ,כך נהג מרן
החזון איש במשך מספר ימים ,ושלושה
חדשים תמימים חלפו עד שחזר
להתפלל את כל התפילה כסדרה.
"אבל זאת יש לדעת!" הדגיש רבי חיים
"ההיתר הזה שלא להתפלל בשעה
שאדם אינו מסוגל לכוון שייך רק
באנשי מידות כגון החזון איש והגרי"ש
אלישיב שניחנו בכח ריכוז אדיר
וממילא לא הוציאו מפיהם מילה שלא
בכוונה ,אבל מי שבלאו הכי אינו מכוון
בתפילתו כראוי אינו יכול לפטור את
עצמו מתפילה באמתלה של חולי או
חולשה!".

עמידה בסליחות
מ'זכור רחמיך' הי' רבינו עומד
ופניו כלפי המזרח עד נפילת
אפים.5
 5הרה"ג מרדכי דוד לוין שליט"א ,הליכות האיש ע' קפט.
ואולי בשנים האחרונות שינה קצת בזה ,שכן פ"א נתתי אל
ליבי לראות הנהגת רבינו בעמידה בסוף הסליחות ,וראיתי

רבינו נשאל ,6האם נוהגים לעמוד בסוף
הסליחות ב'זכור רחמיך'' ,עשה למען
בריתך' וכו' .והשיב" :אפשר לשבת

על כסא מרופד ,רק בוידוי צריך
לעמוד שהוא דינא דגמרא ."7שוב
נשאל ,שראינו הנהגת רבינו לעמוד
בסוף הסליחות .והשיב ,שהוא

משום הענין לעמוד בוידוי.

וידוי וי"ג מידות אחרי חזרת
הש"ץ בימי הסליחות
בבית מדרשו של רבינו נהגו לומר
בשני וחמישי לאחר חזרת הש"ץ
וידוי וי"ג מדות של רחמים,
ובימים שאמרו סליחות לא חזרו
לומר וידוי וי"ג מדות לפני תחנון.8

נפילת אפים בסליחות בימים
שרבינו הי' סנדק בבית
מדרשו
בימים שרבינו היה סנדק בבית
מדרשו ,לא היו אומרים בבית
מדרשו בתפילת שחרית תחנון
ונפילת אפים וכן הוידוי וי"ג
מידות שהיו אומרים בשני
וחמישי אחרי חזרת הש"ץ .אבל
בסליחות אלול ועשי"ת שהיו
נאמרים קודם הנה"ח היו גומרים
הסליחות כרגיל ואומרים נפילת
אפים .ובסליחות בה"ב ותעניות
שהיו אומרים הסליחות אחרי
חזרת הש"ץ ,היו אומרים עד
"הרחמים והסליחות" ולא היו
שנעמד ופניו כלפי הקהל אחרי שסיים הש"ץ פיוט 'במוצאי
מנוחה קדמנוך תחילה' שהוא הפיוט האחרון ,ונשאר לעמוד
כך עד שהתישב לנפילת אפים ,הי' זה ביום א' דסליחות כ"א
אלול תשס"ח .ולמחרת נעמד גם כשפניו כלפי הקהל כאשר
הקהל אחזו ב'זכר לנו ברית אבות' וכו' ,והתיישב בשלב
מסוים בין שמע קולינו לנפילת אפים.
 6ע"י הרה"ג בן ציון הכהן קוק שליט"א כ"א אלול תשס"ח.
 7כדאיתא ביומא פז ע"ב "דאמר בר המדודי הוה קאימנא
קמיה דשמואל והוה יתיב וכי מטא שליחא דצבורא ואמר
אבל אנחנו חטאנו קם מיקם" .וכ' בב"י (או"ח סי' תרז)
"וכתב הרא"ש ש"מ עיקר וידוי מעומד הוא וכ"כ הר"ן בשם
הגאונים" ,וכן פסק בשו"ע (שם ס"ג) ,וכ' במ"ב (שם סק"י)
"מעומד דהכי הוי דרך הכנעה טפי ומתודה בלב שלם".
 8הרה"ג מרדכי דוד לוין שליט"א .וכן הוא המנהג בירושלים,
אבל בשאר מקומות ובישיבות אין אומרים וידוי וי"ג מדות
אחר חזרת הש"ץ (לוח ההלכות והמנהגים)

אומרים תחנון ונפילת אפים ,אבל
היו אומרים אבינו מלכינו.9

כ"א אלול – יום ההצלה
בכ"א אלול היו עורכים בבית מדרשו
של רבינו לאחר השיעור (או במוצ"ש)
את "יום ההצלה" ,באמירת פרקי
הודיה בשיר והלל ,להודות להשי"ת על
נס הצלתו המופלא של רבינו ,עת הגיע
עד שערי מות ,ובחסדי ד' כי לא תמו
ניצל ,וזכה כלל ישראל לאורו הגדול
והנהגתו של רבינו יותר משמונה שנים.
וזה תוכן נס ההצלה כפי שנשמע מבני
המשפחה:
ביום שישי ט"ו אלול עש"ק פרשת כי
תבא תשס"ג בפניא דמעלי שבתא אמר
רבינו שאינו חש בטוב ורוצה לשכב,
רבינו נשכב ולפתע נשמט ראשו
והתעלף ,ועד שהגיעו רכבי ההצלה כבר
התעורר .רבינו אמר שחש בכאבים ,ואז
הוחלט לפנותו לבית החולים ,אך עדיין
לא ידעו כי רבינו נמצא בסכנת חיים
מיידית ,שכן אפי' בקשו למלאות את
רצונו ולהמתין לנכדו יד ימינו הרה"ג
אריה (בן רבי משה) אלישיב שליט"א
שעזב את בית סבו בשעה  4:30ותיכף
כשנכנס לביתו קבל שיחת טלפון בהולה
שיבוא מיד .ואכן כאשר הגיע רבי אריה
יצא רבינו באמבולנס לכיוון בית
החולים שערי צדק .וכאן ארע הנס
הראשון בשרשת ניסי ההצלה ,כאשר
לפתע באופן מפתיע עלה חשש בלב
צוות האמבולנס שאולי 'אבי העוקרים'
אצל רבינו נמתח יתר על המדה והחל
להקרע ,למרות שסיבת עלפונו של רבינו
לא היתה אמורה כלל להוביל לחשש
מסוג זה ,ולכן הוחלט להסיט את כיוון
הנסיעה לביה"ח הדסה ששם יש
מחלקת כלי דם ,לעומת ביה"ח שע"צ
שם אין מחלקה כזאת רק רופא כלי דם
שאינו נמצא בשבת ,למפרע התברר
שהחלטה זו חסכה זמן יקר מאד.
כשהיגיע רבינו לביה"ח ,לאחר סדרת
בדיקות ,הוברר שאכן 'אבי העוקרים'
החל להקרע וגרם לדימום והוא נמצא
בסכנת חיים מידית ,ובמצבו הנוכחי
נותר לו לחיות בין שעה למספר ימים
 9הרה"ג מרדכי דוד לוין שליט"א.

בלבד! הצוות הרפואי קבע שהדבר
היחיד שניתן לעשות זה ניתוח שאחוזי
ההצלחה שלו עומדים על  5אחוז בלבד!
וגם אם זה יצליח לא יוכל ללכת על
רגליו .חתן רבינו הגאון הגדול רבי
עזריאל אויערבאך שליט"א הכריע
שבמצב כזה שב ואל תעשה (כפי שרבינו
היה אומר במצבים כאלו "נפלה נא ביד
ד'") .בינתיים לא ספרו לרבינו על
מצבו ,רבינו בקש כמה פעמים לברר על
מצבו והתחמקו ממנו ,ובשלב מסוים
שראה שאין עונים לו לא שאל יותר .זה
הי' דרכו ששלט על רצונותיו שליטה
בלתי מצויה .במשך השבת אסרו
הרופאים על רבינו לאכול כלום ,שכן
כל פעולה כזאת כרוכה בסכנת חיים,
אולם כאשר עבר זמן שלא היתה
התדרדרות התירו הרופאים לרבינו
לאכול דבר מה .מיד הגיש רבי אריה (בן
רבי משה) אלישיב לרבינו שני חלות
שהביא מבית רבינו שהיו מעושרות
כדת וכדין כדי שיוכל לבצוע עליהם
לחם משנה ולסעוד סעודה שלישית
שהיא בעצם היתה אצל רבינו סעודה
ראשונה .רבינו נטל את ידיו ,והנה
לפתע במקום לברך המוציא לחם מן
הארץ החל לומר קידוש ,זה היה
מדהים לראות שזכר שעליו לעשות
עכשיו קידוש ,למרות מצבו הנורא,
ולמרות שכל היום לא אכל ,מעולם לא
נתן רבינו לרגשותיו ולכל מיני מצבים
משתנים להשפיע על שליטת שכלו
שפעל רק לפי ד' חלקי שו"ע.
במוצ"ש יצאה הודעה לכל הקהילות
הישיבות והכוללים בכל רחבי העולם
לזעוק ולקרוע שערי שמים לרפואת
רבינו .ובמקביל החלו עסקני הרפואה
לנסות לאתר ברחבי העולם רופא
שיוכל למצוא פתרון עם אחוזי הצלחה
גבוהים יותר .לצורך כך הוקם במוצ"ש
מטה מיוחד בהר חוצבים ,וגדולי יועצי
הרפואה החלו בפעולות נמרצות
לאיתור ברחבי העולם רופא שיוכל
לפתור את הבעיה הספציפית של רבינו
ממרומי גילו .ביום ראשון בצהרים
הודיעו במטה כי אפסה התקוה למצוא
רופא טוב יותר ,והיות ובמצב הנוכחי
מדובר על ימים מועטים בלבד יש
לעשות את הניתוח.

ר' יוסף קלינמן ז"ל מבית החולים
ביקור חולים שאף התייעץ עם רבינו
ביום שישי האחרון מעט לפני שהתעלף
היה נחוש בדעתו שבודאי ניתן למצוא
רופא טוב יותר אי שם ברחבי העולם,
ואכן מצא רופא גדול בארה"ב שעומד
בראש מחלקת כירוגיית כלי דם ,ונחשב
לרופא בעל שם עולמי של כירוגיית כלי
דם זעירה ,בשם קלייר ,המתמחה
בניתוחים מסוג זה.
היה חשש שעד שהרופא יגיע מחו"ל
יהא מאוחר מדי ,אך ארע נס שקריש
דם התיישב על מקום הקרע ומנע את
הדימום.
החומר הרפואי נשלח לרופא ,והוא
השיב שיש סיכוי של למעלה מתשעים
אחוז לסוג טיפול של כניסה לעורק דרך
פתח באזור הרגל ,פעולה הדומה
לצינתור.
ואז היו חייבים ליידע את רבינו על
מצבו ,שכן לא ניתן להכניסו לניתוח
בלא ליידע אותו על מצבו המורכב.
ביום שני אור לי"ט אלול בשעת לילה
מאוחרת החלו לטפטף לרבינו טיפין
טיפין על מצבו .רבינו שכב תשוש כולו
כמעט בלי נשימה ,והאזין בריכוז
לדברים ,רבינו התייחס לנידון בשלות
נפש כאילו הנידון לגבי אדם אחר.
רבינו בקש לברר פרטים נוספים על טיב
הרופא וכו' ,ורק למחרת הכריע
שמסכים לניתוח.
היו כמה וכמה מכשולות בפעולות
הנמרצות להבאת הרופא עם הציוד
המיוחד שלו ,לאחד הרופאים הנלווים
לא היה דרכון והיו צריכים להנפיק לו
דרכון באופן מיידי ,וכן לפי החוק
בארה"ב אין להכניס כלים מסוג
הכלים אותם נשא הרופא למטוס,
כמו"כ ביום הנסיעה היה לאותו רופא
עוד ניתוח והיו צריכים להביאו לאחר
מכן במהירות האפשרית ,והי' חשש
כבד שבעקבות פקקים בדרך לא יצליחו
להביא את הרופא ,לצורך כך עירבו את
משטרת ניורק והיא נסעה עם הרופא
ופתחה עבורו את התנועה .ואכן הרופא
הגיע ביום ד' כ' אלול.
בשעות הצהרים של יום ד' בקש רבינו
מרבי אריה (בן רבי משה) אלישיב
שיתרום עבורו כסף לצדקה ,ולעת ערב
התפלל רבינו מעריב קודם השקיעה כי

חשש שלאחר השקיעה כבר לא יוכל
להתפלל עקב תחילת הניתוח ,אלא
שלבסוף התעכבה הכניסה לניתוח
ורבינו קרא שוב קריאת שמע.
סמוך לחדר הניתוח אמר רבינו לכמה
ממקורביו" :הרי א"א לדעת מה יהיו
תוצאות הניתוח ,ובאם ח"ו לא אצא
מחדר הניחוח ,הרי שאינני רוצה
שיספידו אותי רק יאמרו תהילים ,וכן
אינני רוצה שיכתבו עלי ספרי תולדות,
כי רובם שקרים וגוזמאות ונפשי
סולדת מזה ,איננו יודע כמה השפעה
תהיה לכם ,אולם זה רצוני" ואמר את
הדברים בשלוות נפש.
הניתוח החל באור לכ"א אלול בשעות
הלילה המוקדמות ,ונמשך עד סביבות
השעה  2:30לפנות בוקר ,ונעשה
בהרדמה מקומית בלבד! כשהסתיים
הניתוח יצא הרופא בהתפעלות מכך
שרבינו שיתף פעולה עם ההוראות
במשך כל הניתוח .כמו"כ אמר
שבמהלך הניתוח מספר פעמים חש
שיש סכנת חיים מיידית ,ושזה היה
אחד הניתוחים המסובכים ביותר
מתוך אלפי ניתוחים שבצע בימי חייו.
תפילותיהם של אלפי רבבות עמך בית
ישראל בכל אתר ואתר פעלו ,ומן
השמים חסו ורחמו על רבינו ועל כלל
ישראל ,והניתוח בחסדי שמים הסתיים
בהצלחה.
כאשר יצא רבינו מחדר הניתוח היה
במצב אין אונים וללא טיפת כח,
וכאשר הובל בפרוזדור היציאה מחדר
הניתוח ,תיכף כשראה את רבי אריה
(בן רבי משה) אלישיב שאלו במתח:
"האם כבר הגיע זמן קריאת שמע של
שחרית ? האם אפשר כבר להתפלל ?"...
הבשורה על נס הצלת חיי רבינו
התקבלה ברגשות שמחה ובהודיה
להשי"ת בכל רחבי העולם היהודי.
בראש השנה עלה רבינו לתורה וברך
ברכת "הגומל" כשגרונו נשנק
מהתרגשות .ובחוה"מ סוכות חזר
למסור את שיעורו.
רבינו אף החל להקדים את קימתו
בעוד ליל לסדר לימודו הקבוע עשרות
רבות בשנים ,כמו"כ לאות הכרת הטוב
לכלל ישראל שנשא תפילות לרפואתו
הגדיל במעט את זמן קבלת הקהל.

באור לי"ח סיון תשע"א עבר רבינו
טיפול נוסף בליבו ,לשם כך הגיע מחו"ל
שוב פעם הרופא קלייר ,לעשות את
הטיפול שעבר בחסדי שמים בהצלחה.

ברכת שהחיינו על רימון
דעת רבינו מרן זצ"ל שפרי
שנמצא כל השנה בחנויות
מעטות ,אפילו שאינו נמצא בכל
החנויות ,אין לברך עליו שהחיינו.
ופרי רימון ,כיום נמצא בכל השנה
בחנויות גדולות וניתן להשיגו בקלות
בכל השנה ,ולפי שיטת רבינו מרן זצ"ל
אי אפשר כיום לברך על רימון שהחיינו.

 -----בדרכי האיש ------כתב הרמ"א [סי' רכ"ה ,ו'] שפירות
וירקות שנמצאים בקרקע כל השנה אין
מברכים עליהם שהחיינו ,וביאר
המג"א ,והובא במשנ"ב ,שהכוונה
לירקות שנמצאים בקירור בבורות בכל
השנה ולכן מצויים בכל השנה.
ולפי זה פירות או ירקות שמצויים כל
השנה בכלל ששומרים אותם קירור,
אין מברכים עליהם שהחיינו.
והורה רבינו מרן זצ"ל שאפילו אם
נמצאים בחנויות מעטות אבל למעשה
כל אחד יכול לקנותם בכל השנה ,כבר
לא מברכים עליהם שהחיינו.
ולפי זה ,רימון שנמצא בכל השנה
בחנויות של רשתות מזון וניתנים
לקניה [במחיר לא גבוה במיוחד] בכל
השנה בקלות לכל אחד ,אי אפשר לברך
עליהם שהחיינו.

להצלחת

תלמידו ומקורבו של רבינו זצוק"ל
ר' אפרים הולצברג שליט"א
זכות הפצת תורת רבינו תעמוד לו
לבני ביתו וליו"ח להתברך בכל
הענינים ברוחניות ובגשמיות ויזכו
לבריאות ואריכות ימים ושנים טובות
אמן כי"ר

