גיליון מס'  305פרשת חיי שרה
תשע"ט שנה שישית
גליון זה יוצא
לזכות ידידנו החשוב
הר"ר מנחם הבלין שליט"א
מנאמני בית רבינו שליט"א
לרגל שמחת נישואי בתו שתחי' בשעטו"מ

שיעורו של רבינו מרן רשכבה"ג שר התורה שליט"א
כפי שמסר בבית הכנסת "לדרמן" ביום רביעי ט"ו חשון תשע"ט
במלאת ס"ה שנים לפטירת דודו הגדול מרן בעל החזון איש זצוק"ל
בענין" :כונה בברכת אבות בשמונה עשרה"
שמעתי ממרן החזו"א שאם לא כיוון בברכה ראשונה של שמונה עשרה אם עדיין לא התחיל בברכה שני' יכול לחשוב
בלבו פירוש המלות של ברכה ראשונה וחשיב שכיוון בה ,וצ"ע בברכות דף ל"ג ודילמא מעיקרא לא כיוון דעתי' כו'
ומבואר שם דצריך לחזור התיבות ,וצ"ל דמיירי שם שכבר התחיל תיבה מפסוק שלאחריה.

ובאמת במשנה ברורה בשני מקומות חזינן דפליג על החזו"א חדא בסימן ס"א ס"ק כ"ב גבי אסור לקרות שמע שמע
ב' פעמים כתב מ"ב ואם לא כיוון מעיקרא יחזור ויקרא בלחש ,אבל אם כיוון מעיקרא אפי' בלחש אסור .מבואר שלא
מהני שיכוון אחרי שקרא ,וכן בסימן ק"א סק"ד דאיירי אהא דאמרינן דאם לא כיוון באבות צריך לחזור ולהתפלל
וכתב הרמ"א דהאידנא לא נוהגין לחזור בשביל חסרון כוונה שאף בחזרה קרוב הוא שלא יכוון אם כן למה יחזור.
וכתב המ"ב בשם החיי אדם נראה לי כיון דמצד הדין צריך לחזור ולהתפלל ,על כל פנים אם נזכר קודם שאמר ברוך
אתה ה' בסוף ברכה ,יחזור לומר מאלקי אברהם עכ"ל ,ואם הוה ס"ל כהחזו"א לא היה צריך לחזור וגם היה אסור לו
לחזור דהא הוא יכול לכוין אח"כ פירוש המלות ,וגם אפי' אם הוא סיים את כל הברכה אכתי יש לו תקנה לכתחילה
דהיינו שיכוין עתה ,מבואר מזה דהמ"ב לא ס"ל כהחזו"א.
בענין הבחירות:
החזו"א כבר אמר שהרבה גופי תורה ויהדות תלויים בבחירות לעיריה.
לכן כולם חייבים להצביע רק לרשימת "דגל התורה" שנוסדה ע"י הרב שך ושאר גדולים ז"ל.
ובזכות זה יתברכו בבנים צדיקים ושאר מילי דמיטב.

 עלי שי"ח 
''יחזור לתלמודו''
כפי שכולם יודעים ,בימים אחרונים התקיימו בחירות לרשויות המקומיות בארץ ישראל .ורבינו הזכיר בסוף שיעורו הקבוע ביום ט"ו חשון ,בהיכל
בית הכנסת ,לעילוי נשמת רבו מרן החזון איש זצוק"ל ,את החיוב והמצוה להצביע לפי מה שהורו גדולי ישראל שליט"א.
והנה ,במהלך התקופה האחרונה ובפרט בימים האחרונים המה ביתו של רבינו שליט"א בעסקנים ובאישי ציבור ,זה יוצא וזה בא .כפי שצפוי
בתקופות אלו.
אך אם היה אי מי שחשב כי רבינו 'שקוע' בעניני הציבור ,טועה טעות מרה .רבינו בחסדי ה' עונה לכל שאלה שנשאל ,ומכריע בכל נושא בו מגיעים
אנשי הציבור והעסקנים המסורים שליט"א להתייעץ ,אך בו ברגע שגומר להכריע ,הוא מקיים הלכה למעשה את דברי הרמב"ם הידועים ,בפ"ג
מתלמוד תורה ה"ה ,שאחרי שגומר לעשות מצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים ,יחזור לתלמודו.
ואם כי אין צריך שום ראיה לכך ,מכל מקום יעיד על כך – גם  -המעשה הבא:
בימים האחרונים סיים רבינו ללמוד את מסכת בבא מציעא ,בחוק לימודו הקבוע.
כמה ימים קודם לכן עת אחז בלימוד פרק המפקיד ,היה יום עמוס במיוחד .מפעם לפעם היה הפרעה אחרת מהנושאים שעמדו על הפרק ,ובנוסף
היה עליו להשתתף באותו ערב בכינוס עם גדולי ישראל.
כשרבינו עצר לרגע מהלימוד בכדי לטעום משהו ,הוא אמר את הדברים הבאים:
היום רגילים ללמוד עם הילדים הצעירים את פרק אלו מציאות שבמסכת בבא מציעא ,אבל זה לא רק היום ...אני למדתי בחיידר )תלמוד תורה(
כילד צעיר ממש גם למדנו 'אלו מציאות' ,היה לנו מלמד בשם רבי זלמן קורץ ,ואני זוכר שהוא לימד אותנו פרק זה ,ומשם אני יודע את הפרק ...מה
שילד לומר הוא זוכר .הוסיף בענווה.
לאחר מכן סח עוד:
באחת הכיתות היה לנו מלמד מאוד טוב ,שהיה מושיב את הילדים בכיתה לפי סדר חכמתם .מי שלמד הכי טוב והיה הכי חרוץ ,ישב ראשון ,ולידו
ישב זה שלמד כמעט כמוהו ,וכן הלאה לפי סדר החכמה והשקדנות.
והיה ילד אחד מצוין מאוד ,שישב מהראשונים ממש ,ופעם אחת התנהג לא כראוי ,והמלמד העניש אותו והעביר אותו לשבת בסוף השורה .הילד
ההוא מאוד נעלב ,והפסיק ללמוד ואח"כ יצא לתרבות רעה.
וסיים :כמה צריך להזהר כשמענישים ילד ,שיהיה עונש שיוכל לעמוד בו !
וחזר רבינו לתלמודו !

ב ברכת שבת שלום
יצחק גולדשטוף

הדף היומי 
"בדין עלו מאליהן חייבין בבכורים"

מנחות פ"ד ב' קרבן ראשית )כתיב גבי שתי הלחם( שתהא ראשית לכל המנחות ומנין שתהא קודמת לבכורים ת"ל וחג שבועות תעשה
לך בכורי קציר חטים ואין לי אלא בכורי קציר חטים קציר שעורים מנין ת"ל וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה ואין לי אלא
שתזרע עלו מאליהן מנין ת"ל בשדה ואין לי אלא בשדה מנין לרבות שבגג ושבחורבה ושבעציץ ושבספינה ת"ל בכורי כל אשר בארצם.
והנה לכאו' משמע שכל הנידון אם שתי הלחם קודם לבכורים אלו או לא דבקרא לא כתיב אלא שקודמין לאשר תזרע אבל פשיטא
דגם עלו מאליהן חייבין בבכורים וע"ז לא צריך פסוק וכן פירש"י מנין שתהא קודם לבכורים של חטין שגדלו בגג וכו' והא דמייתי קרא
דבכורי כל אשר בארצם אע"ג דהאי קרא לא מיירי כלל בשתי הלחם אם יקדמו פירש"י דילפא ג"ש בכורי בכורי מה להלן מיירי גם בגג
וחורבה כו' אף כאן ובפירש"י כת"י מביא עוד פי' דכיון דקריי' רחמנא בכורים וקי"ל דשתי הלחם קודם לבכורים א"כ קודם נמי לאלו,
ונראה שהרמב"ם אינו מפרש כן דכ' )פ"ב מבכורים ה"ז( אחד הנוטע ואחד העולה מאליו שנא' בכורי כל אשר בארצם וק' מאי מייתי
כאן קרא דכל אשר בארצם הרי א"צ קרא להכי אלא דהר"מ מפרש דכוונת הגמ' מנין שחייבין בבכורים וממילא ידעי' דשתי הלחם
קדמי לה וע"ז מייתי קרא דכל אשר בארצם וס"ל דלמסקנא ידעי' גם עלו מאליהן מכל אשר בארצם .והנה גבי ערלה כ' הרמב"ם בפ"י
ממע"ש ה"ו דהעולה מאליו במקום טרשים פטור אבל כאן גבי בכורים נ' שאין חילוק בזה ובלבד שיהא קרקע שלו דשא"ה דילפי'
מדכתיב ונטעתם במקום נטיעה אבל כאן דליכא מיעוט חייב ובלבד שיהו פירות יפים שראוים לבכורים.

)דרך אמונה פ"ב מבכורים ה"ז בה"ל ד"ה וא'(

שו"ת

בעניני

שידוכין

לעקוף אח או אחות
כל כך קשה לעקוף אח ואחות .וברגעים הקשים ראוי ללכת על בהונות ,וכמובן  -לשאול את גדולי ישראל .אבל בכל זאת  -מעט הכוונה מפי
רבנו  -כדי שנדע – מה לשאול וכיצד לשאול.
שאלתי האם לעסוק בשידוכים של הקטנה לפני הגדולה?
על הבת הצעירה אין שום ענין שלא להקדים את הבכורה שלפניה ,אבל לגבי ההורים ,כרגיל הסדר הוא שהגדולה קודם כדכתיב לא יעשה כן
וגו' ,אבל אם יש צורך  -אפשר גם את הצעירה קודם .הצעירה כבר בת  21והבכורה בת  23ת :אפשר להורים לשמוע גם לצעירה קודם
הבכורה.
יש בבית ג' בנות לשידוכים ומדברים שידוך לצעירה .לא צריך רשות מהבוגרות אבל אפשר לומר להם שזו זכות להם שהם יסכימו ,אפילו
שאין צורך בהסכמתן ,והיה אצל אבא זצ"ל כהאי גוונא  -שהמבוגרת הסכימה ,ואבא אמר שזו זכות לה ושניהם התארסו באותו שבוע.
מה לומר לצעירה שלא מרגישה טוב מהמצב הזה? כיון שהציעו לה ,סימן שזה הזמן בשבילה] .רבנו הסכים גם לומר לה בנוסח נוסף :שעל
ידי זה שהבנות הגדולות מסכימות ,זה להם זכות ,ואי אפשר לה לקחת זכות זו מהם[.
א .ד וישב כ"ג כסלו תשנ"ט .בחורים יתומים ,והצעיר מעוניין לעקוף את המבוגר בשידוך ,והרי זה צער של יתום ,כיצד להתנהג? לא צריך
להתחשב בכך ,והצעיר יכול להתחתן לפני המבוגר.
ב .הגיעה לידי הצעת שידוך ,כאשר המדוברת עוקפת את אחותה הגדולה ממנה בכמה שנים ובנוסף לזה ,גם אני עוקף את אחי הגדול
שמפאת סיבה מסוימת עדיין לא נכנס לשידוכים? נפשי בשאלתי ,האם בכהאי גוונא יש לחשוש משום קפידא כפולה  -של אחי ושל אחות
המדוברת? אין בזה שום חשש וכן הובא פסק של אבא ז"ל ]הובא ב'תולדות יעקב' ו'ארחות רבנו'[ ,ויש גם ב'אגרות' שלו.
ג .מה שלאח גדול אין זכות לעכב שידוך לקטן ממנו ,האם גם בבנות כן? גם בנות כך ,רק בשו"ע ]יו"ד סי' רמ"ד סי"ח[ מובא שהאבא צריך
להשתדל את הגדולה קודם ,אבל זה לא שייך לבת עצמה שלה אין שום זכות להקפיד.
ד .ושוב ענה רבנו לאחר :יש כאן ב' דברים א' האבא ,ב' הבחור ,או הבת .האבא הנהגתו צריכה להיות לא לעקוף וזה נלמד מדכתיב לא
יעשה כן במקומנו וגו' ועי' בתוספות קידושין נ"ב ,ואע"פ שאת הרעיון הזה אמר לבן ,מכל מקום למידים מכך ,כי בתורה כתוב בכללות כי
לבן רימה את יעקב עשרת מונים – מאה פעמים ,והתורה לא כתבה את צורת הרמאויות ,וכאן היא כן כתבה את צורת הרמאות והטעם
שאמר ליעקב אבינו ע"ה ,כנראה כתבה התורה כדי לומר שיש בכך ממש .אכן ,הבחור או הבחורה אין להם שום ענין לא לעקוף ,ואין רשות
לאח או האחות המבוגר לעכב ,ואין צריך שום מחילה מהם ]ועי' טעמא דקרא פר' ויצא ד"ה לא יעשה[.
)א.ה .הוי עובדה שרבנו ביקש לדחות את השעה והציע להורים שעדיין לא יעקפו את הגדולה ,ובירך ודחה והמתין עוד .וכבר כתבנו ,כי בכל
דברים אלו  -אין למידים הלכה למעשה(.

עצות וסגולות
עיניים צופיות ולב הומה ומחפשים גם סגולות ורעיונות שאולי גם הם ידחפו מעט קדימה ברצון ה' יתברך.
ב' תאומות בנות מבוגרות ,מה יעשו מצוה מיוחדת שבזכותה יזכו לזיווג? חסד .הרי בגמ' ]יבמות ס"ה [:מבואר שאין אשה מצווה בפרו ורבו
רק יש לה טענה 'חוטרא לידה ומרא לקבורה' ,ואם כן מדה כנגד מדה של חסד  -ה' יתן לה בית.
מה תעשה לזכות לשידוך? תתפלל ג' תפילות .ש :היא כבר מתפללת? שתאמר י' פרקי תהילים כל יום .היא כבר אומרת .שתשתפר בכבוד
אב ואם )ׁאחיה שהיה השואל אמר ,זה כעין רוה"ק כי אכן היא זקוקה לחיזוק בכבוד אם(.
לאה בת  25ואחותה בת  22מבקשים ברכה לזיווגים הגונים במהרה .ושואלים מה יעשו למען זה?
ימשיכו לומר  10פרקי תהלים מידי יום ויתנו צדקה .כמה יתנו? כל אחת חצי שקל.
אמר רבנו ,מה שאמרו "בת פלוני לפלוני" כי האב חייב להשיא בתו ובגמ' אמרו ]קידושין נ"א ב'[ שרמיא עליה ,ולכן בת פלוני כי עליו החיוב
להשיאה) .אחד העומדים בחדר שאל :כיצד מתיישבת הכרזה זו של בת פלוני לפלוני מ' יום קודם יצירת הולד עם הללו הנותנים גט לזיווגם,
ואולי נימא שהוכרז שהזיווג הוא רק עד זמן פלוני ,או נימא שהוברר שעל זיווג זה לא הוכרז? מה קשה לך? הוכרז כי בת פלוני לפלוני ,אבל
גם לכך יש גט(.
בת ישראל בת  24מה ניתן לעשות איזה חיזוק שתעשה חוץ מלהתפלל? אם הייתה איש הייתי אומר לה ללמוד שולחן ערוך הלכות פו"ר,
אבל זו אשה ,שתתפלל! האם יועיל מה שאביה ילמד הלכות פו"ר? כן ,יועיל לה.
עש"ק ויצא ח' כסלו תשנ"ט .בחור בישיבה מבוגר ,וחברים רוצים לעשות משהו לזכותו שיזכה לזיווג ,מה לעשות? שילמדו משניות טהרות,
וזה ענין של טהרה  -של זיווג.

)כל משאלותיך(

