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גליון זה יו"ל לע”נ
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פשט על הפרשה 

"וישב בה עד מות הכהן הגדול" )לה ,כה(
פירש"י שהוא בא להשרות שכינה בישראל ולהאריך ימיהם והרוצח בא לסלק את
השכינה מישראל ולקצר את ימי החיים אינו כדאי שיהא לפני כה"ג ד" א לפי שהי' לו
לכה"ג להתפלל שלא תארע תקלה זו לישראל בחייו .והנה הטעם הראשון הוא
מספרי והטעם הב' מגמ' מכות ולכאו' סותרין זה את זה דלטעם קמא הוא מפני
כבודו ושבחו של כה"ג ולטעם בתרא הוא עונש לכה"ג ,אבל באמת ב' הטעמים
נכונים דבמצוה זו יש בה ג"כ כבוד לכה"ג שבימי שלטונו אין זה כבודו שרוצחים
יסתובבו ברחובות חפשי אלא ישבו בכלא אבל יש בה גם עונש שיש ישראל א'
שמחכה תמיד מתי ימות וזה בשביל שלא התפלל .עוד יש לומר ,דכולה רק משום
עונש הכה"ג הוא אלא שהי' אפשר לתת העונש באופן אחר כגון שמותר להורגו עד
מות הכה"ג וכדומה אלא דלכך אמרה תורה שישב בערי מקלט שאילו הי' מסתובב
בכ"מ זה הי' בושה גדולה לכה"ג שהכל יאמרו הנה הרוצח שהכה"ג לא התפלל עליו
שלא יקרה כזה ולכן משום כבודו דכה"ג שלא יתבייש ביותר אמרה תורה שישב
בערי מקלט.
)טעמא דקרא(

עלי שי"ח 
''ברכת שהחיינו על ספר חדש בנושא בין המצרים''
חיבתו של רבינו לכל ספר תורני חדש שיוצא ,ידועה זה מכבר .כל מחבר ספר שמביא לו את
ספרו ,יוכל לספר שבמשך דקות ארוכות ,הוא מעיין בחיבור החדש וקולט במהירות את כל
נושאי הספר ,כשלאחר מכן הוא מצווה להניח את הספר באחד הארונות ,וחלילה ,לא לשלוח
אותו לגניזה אלא שומר אותו בין אוצרות הספרים הבלתי נגמרים שברשותו.
גם השבוע ,מדהים היה להיווכח שוב בשעה שקיבל לידו את הספר החדש 'שיח הנחמה'
)אודותיו כתבנו לפני כמה שבועות ,טרם ההוצאה( ,הוא עיין ועיין כשלאחר מכן הגיב בענווה :איני
יודע אם יקנו ספר שכזה ,כי מי מעניין אותו מה חידשתי בנושא זה או אחר ,אבל בעצם
הוצאת הספר יש בו מצות הרבצת התורה וזיכוי הרבים.

שהחיינו על הוצאת ספר בעניני החורבן
ולאחר מכן דיברו עם רבינו לענין ברכת שהחיינו בהוצאת ספר חדש ,נענה ואמר :הנה יש נדון
רחב האם מברכים על הוצאת ספר חדש ברכת שהחיינו ,והפוסקים מתחבטים בזה לכאן
ולכאן )עי' משנ"ב סימן רכ"ג ס"ק י"ג ,ובאר היטיב ושערי תשובה שם( ואנו נוהגים למעשה לקחת
פרי חדש ולברך עליו שהחיינו ולפטור בזה את הספר החדש .אלא שכאן יש לדון ,איך נברך
שהחיינו והגענו לזמן הזה על ספר שהוא כל כולו על צער החורבן ,על האבילות של בית
המקדש ,על הגלויות המרות שעברו ישראל ,וכי חיכינו וציפנו לזמן שכזה ? וכמו שמצינו שאין
מברכים שהחיינו על מקרא מגילת איכה מטעם זה .אכן יש לומר שאין כאן דמיון .בהוצאת
ספר חדש שמחים שזוכים לברר עוד חלק מחלקי התורה הקדו' ,כל נושא ונושא ,בין של
שמחה ובין של צער ,הכל זה תורה .ולכן יש שמחה שזוכים להגדיל תורה ולהאדירה .ובודאי
אפשר לומר שהחיינו על זה.

לקנות פרי בימים אלו כדי לפטור את הספר
והעירו לפני רבינו ,כי הנה מובא בשו"ע סימן תקנ"א טוב ליזהר מלומר שהחיינו בין המצרים,
וע"ש במשנ"ב שימתין לשבת ,ואם יתקלקל לפני שבת יכול לברך עליו ביום חול ,ויש לדון אם
מותר לקנות פרי ולברך עליו בחול כדי לפטור את הברכה על הספר ,או שרק אם נזדמן לו
פרי יברך אבל לקנות במיוחד לא התירו ,והשיב רבינו שכיון שיש אומרים שגם על הספר
עצמו מברכים ,והרי זמן הברכה על הספר הוא מתי שיוצא וממילא דומה לפדיון הבן שאין
ממתינים אלא מברכים מיד שהחיינו ,ומותר לקנות פרי בחול ולפטור על ידו את הספר.
ויהי רצון שנזכה לקיום הנבואה הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא ,בקרוב ,ויבשר לנו
בשורות טובות אמן.

דבר העורך 
È·¯ÚÓ‰ Ï˙ÂÎ‰
בשנים המוקדמות יותר ,בכל
שבת רביעית אחרי השיעור היה
מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אומר
למקורבו "בא נלך לכותל
המערבי" ,והיו הולכים יחד
להתפלל בכותל המערבי .בשנים
מאוחרות יותר היה הולך רק
לראות את מקום המקדש )בתחילה
בשכונת מוסררה ,ולבסוף על גג בית

מדרש ברסלב שבמאה שערים( ,והיה
פונה למקורבו ואומר "אנחנו לא
הולכים לראות ,אנחנו הולכים
לטייל) "...מפי מקרובו הרא"מ קרביץ(
באותו עניין יצוין שבמשך מספר
שנים אחרי כיבוש הכותל המערבי
בתשכ"ז הקפיד גם הגר"ח
קניבסקי לנסוע בכל פחות מל'
יום לתפילת ותיקין בכותל
המערבי ,ולרוב היתה הרבנית
מצטרפת אליו לנסיעה לפנות
בוקר לאחר שחרית היו עוברים
דרך בית חמיו רבינו ואוכלים שם
פת שחרית ומיד חזרו לבני ברק.
)מפי רבי יהושע צביון בשם הר"ש (
)השקדן(

בברכת שבת שלו ם
יצחק גולדשטוף

)ב "ב (

הופיע ויצא לאור
ספר

"שיח הנחמה"
ממרן שר התורה שליט" א
להשיג בחנויות הספרים

מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל חמיו של רבינו מרן שר התורה שיבלחט"א
במלאת ה' שנים להסתלקותו נלב"ע כ"ח תמוז תשע"ב תנצב"ה
)קטעים מהספר רב המכר 'בית אמי' ,כפי שכתבה בתו של רבינו על סבה הגדול (

‡·Ò Ï˘ Â˙„ÈÏ Ò
סבא הרב אלישיב נולד בליטא בשנת תר"ע לאביו ה'הומלער רב' ולאמו סבתא חיה מושא אחרי אחת עשרה שנות נישואין.
בן יחיד היה הוא להוריו.
אגב ,סבא נהג לערוך 'סיום' בערב פסח ,ולפיכך סברו רבים מבני המשפחה כי הוא בכור ,אולם אמא אמרה כי אין הדבר כן.
סבתא חיה מושא סיפרה לה כי כשש שנים קודם לידתו נולדה להם בת ,אולם היא נפטרה בגיל רך.
אמא אף שאלה את סבא מדוע אם כן הוא נוהג לעשות את הסיום ,והוא הסביר לה כי אכן ,את הסיום הוא אינו עושה
בעבורו ,אלא בעבור התלמידים הבכורים מ'תפארת בחרים' הזקוקים לסיום זה.
באותן שש שנים שקדמו ללידתו ,דרשה סבתא חיה מושא ברופאים ,אולם הם קבעו כי לא תוכל עוד ללדת .רופא בכיר
שביקרה אצלו אף התריס כנגדה" :כאשר תצמחנה שערות על כף ידי ,יהיו לך ילדים".
דבריו שברו את לבה ,ובשובה הביתה עיקמה את דרכה ונכנסה למרתף ,שם מיררה בבכי .בהשגחה פרטית הזדמן לשם
אביה ה'לשם' ,וכשראה אותה בוכה ,שאלה ברוך" :מדוע את בוכה ,בתי?" חיה מושא שחה לו את דברי הרופא וסיימה:
"נכנסתי לבכות כאן כדי לא להפריע לך בלימודך".
ה'לשם' התפעל מאהבת התורה היוקדת בה ,ובירך את בתו כי לפקודת השנה תלד בן זכר .וכדבריו כן היה.
לידתו של סבא היתה מאורע מיוחד ,ועד היום נשתמר מכתב מה'לשם' המבשר על כך לידידו.
סבא שלט על עצמו ,ואף בעתות של סבל ומכאוב לא חשף את כאביו האיומים:
באחד הימים נפל סבא ,ובקושי רב נגרר למיטתו .בני המשפחה הזעיקו את ד"ר קליימן ,והוא קבע עוד קודם שבדק את
סבא ,כי אין זה שבר" :אילו היה זה שבר ,היו נשמעות צעקות  -במצב כזה יש לתת מנות מורפיום" .אולם כשבדק את
סבא ,גילה להפתעתו ,כי סבא שבר את רגלו ...בפעם אחרת נאלץ לעבור ניתוח ללא הקדמה .סבא עבר את הניתוח תוך
שהוא משתף פעולה עם הרופאים בשליטה עצמית אדירה ,מבלי להשמיע אנחה קלה .כשיצא מחדר הניתוח הוריקו פניו,
אות למאמציו הרבים.
בעת פטירתה של אחת מבנותיו ל"ע ,עמד סבא לצאת ללוויה עם מלוויו .אך למרות הצער והכאב לא נשמטה מדעתו
עובדה חשובה :באותו יום שהה בבית טכנאי ,שהוזמן קודם לכן לתקן את המקרר .האירוע הקשה לא השכיח מסבא את
החובה ההלכתית" :האם כבר שילמו לטכנאי?" בירר קודם שיצא" ,צריך לקיים 'ביומו תיתן שכרו'"...

:‡·‡ ¯Ó‡ ,‡·Ò Ï˘ Â˙¯ÈËÙ ÏÚ ‰ÚÈ„È‰ ‰ÚÈ‚‰˘Î
כל חייו של סבא הרב אלישיב היו מסכת ניסים -אחר שכבר לפני עשרות שנים חלה והסתכן וחזר והבריא -ועם נסים כאלו
ניתן היה לחיות עוד שנים רבות .נמצא אפוא ,שפטירתו לא היתה אלא מפני שלא היתה לנו הזכות להחזיקו בעולם!

‡‡Â·È˘ ÌÂÈ ÏÎ· ÂÏ ‰ÎÁ
הנה מכיון שכאשר נזכה בקרוב ויבוא משיח צדקנו ויהיה תחית המתים )עי' בריטב"א )תענית ל' ב' ור"ה ט"ז ב'( שבבנין בית המקדש
יהיה תחיית המתים לאותן שמתו בגלות וחיכו לישועה ,וכ"כ הרדב"ז ח"ג אלף ס"ט ובספרו מגדל דוד על שיה"ש )פ"ג א'( ,ועיי"ש שכן דעת תוס' רמב"ן ורשב"א .וכ"כ
בערוך לנר נדה סא :בשם הזוה"ק ,ובקוב"ש ח"ב כ"ט הוכיח כן מיומא ה :וסנהדרין צ :ע"ש ,(.יברכו כמה וכמה ברכות,

הבאנו כאן רשימת הברכות על פי הוראות מרן שליט"א.
·¯ - ÏÓÂ‚‰ ˙Îיברכו באם יהיו מלחמות או אסונות שינצלו מהם )עי' שו"ע סימן רי"ט סעיף ט' וכן בסימן רי"ח סעיף ד' ו' ,(.וכן אלו שיגיעו
ממדינת הים ,וכן הרואה אביו או רבו שנעשה להם נס יברכו.
על ראיית המשיח יברכו '˘ - 'Ì„Â ¯˘·Ï Â„Â·ÎÓ ˜ÏÁשהרי המשיח הוא מלך) .עי' רמב"ם מלכים פי"א ה"א(.
וכן יברכו על ראייתו '˘. 'ÂÈ‡¯ÈÏ Â„Â·ÎÓ ˜ÏÁ
יברכו '˘ 'Â ÈÈÁ‰וכן ' 'ÌÈ˙Ó‰ ‰ÈÁÓעל קרובים שקמו לתחיה שלא ראה אותם זמן רב) .עי' מ"ב ריש סימן רכ"ה(.
על ראיית כלל הציבור יברכו '·¯ - 'ÌÈÊ¯‰ ÌÎÁ ÍÂכי ודאי יתקבצו שישים רבוא בבת אחת) .עי' שו"ע סי' רכ "ד ס"ה(.
יברכו ' - ' ˙ÂÈ¯·‰ ‰ ˘Óכי יבואו הרבה משונים מכל העולם ) .ואמנם כשיבוא מלך המשיח יתרפאו כל הבעלי מומים ,א( אמר רבינו שיתכן שלא יתרפאו
מיד רק לאחר זמן ובנתים יראה ויברך ב( יש מקומות שכל בני העיר נראים ככה ושם אינו משונה רק במקומנו ,ויתכן שהם לא יתרפאו .עי' שו"ע סימן רכ"ה ס"ה(.

יש לברך '·¯ - 'Â ¯ËÙ˘ ÍÂכי בבוא המשיח נפטרנו מעול וצרות הגוים.
כשיראו חכמי דורות קודמים וגדולי הדור ,יברכו '·¯. 'ÂÈ‡¯ÈÏ Â˙ÓÎÁÓ ˜ÏÁ˘ ÍÂ

)אף שכל גדול הדור  ,כלפי דורות קודמים אינו כל כך גדול מכל מקום

מברכים עליהם ,כי בדורו היה הגדול(.
) .ÁÈ˘Ó‰ ÍÏÓ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˙ÎÏÏ ıÓ‡˙‰Ï ‰ÏÚÓ ˘Èוהביא רבינו מגמ' ברכות ט' ב' לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל וכו' ,ועי' שו"ע סימן
רכ"ד ס"ט .ואם ראה כבר פעם אחת עי' מ"ב סימן רכ"ד ס"ק י"ג שלא יבטל מלימודו שוב כדי לראותו(.
האם יברכו ברכת דיין האמת על קרובים שימותו ) -עפ"י המבואר במדרש )עי' סנהדרין )קי"א א'( וכן לימות המשיח ,שנאמר וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלותה
מארץ מצרים (.שהרבה ימותו בגאולה העתידה( לא הכריע בזה רבינו.

האם יברכו ברכת גאל ישראל )שכן כתב בספר לב חיים להגר"ח פלאג'י ח"ב סימן מ"ב ,וכמו ליל פסח עי"ש(  -לא הכריע רבינו.
אם יברכו שהחיינו על ראיתו פעם הראשונה  -לא הכריע רבינו) .עי' שו"ע סי' רכ"ה ס"א וס"ב ומשנ"ב סק"ה וסימן רכ"ג סק"ב(.
)הובא בספר החדש שיח הנחמה(

