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ג

שיחרת

לקרסי

א,
בגליון ב (סח) כותב שנית הרב י.ד .קלויזנער,
ומתהלה כותב שיש כאן לבאו" סתירה ,דבה"ט (ע'
 )135מבואר שבגיל  4מתחיל ללמוד רק עברי ולפנ"ז
קריאה לא ידע כלל ,ובח"ז מבואר שבגיל  4כבר לומד
פי רש"י.
וכבר כתבתי שלדעתו קריאה וי'עברי" הדא נינה
ובאמת הם שני ענינים ,קריאה (במשנה ובשו"ע אדה"ז
ומי ששונה בלשון המשנה) פירושו כבימיהם וכבעל
קורא בימינו בספר בלי נקודות וכתיב ,לא קרי,
והקורא קורא ממה שלמד מרבו בע"פ ,ע"ד משל כשצריך
לקרות "בראשית  ...את (ולא את) השמים (ולא השמים)
* *.הארץ* הוא סוף פסוק* וכיו"ב .ובספרים שבימיהם
לא הי' כתוב כלל( ,אלא כבס"ת שלנו) ומעצמו בלי
מלמד (וקבלה בע"פ איש מפי איש) מנ"ל איך שצ"ל.
וקריאה כזו (שע"ז קאי כ"ק אד"ש שמפרש אח אדה"ז
שמביא את המשנה להלכה)
אכן (לפני גיל  )4לא ידע כלל כי לא התחילו
ללמדו בפנים בס"ת ,אך מאידך "יודע כל המוכרה
לפנ"ז"( 9סיום הערה  8דה"ט הנ"ל שהוא כ"כ מסתמך
עלי' אך אינו מעתיק את סופה)* ומהו כל המוכרת?
שידע אותיות (ונקודות) .ומגיל  4מיד בהתהללו
הקריאה הנכונה (בספר התורה) שלומד בה מבין הוא
מעצמו מה שאומר  -בימיהם ,ואין צריך להסבירו
(וכמ"ש בגליון ס"ד).
ובימינו צריך (לפני גיל  )4להכינו "כל
המוכרה"וזה דכשיגיע לבן המש "דהיינו בשנה
החמישית" ,יוכל מיד ללמוד חומש (מקרא הוא תושב"כ
כבכ"מ).
וכ"כ בדעת אדה"ז הערוך השלהן (יו"ד סי' רמה,
ב) וז"ל 2וירגילו באותיות ונקודות עד שידע לקרות
התיבות ומבן המש שנים ילמדנו מקרא והיינו בשנה
חמישית שאז מלמדו לקרות תורה שבכתב מעט מעט
ומלמדו בביתו עד בן שש כשהוא בריא ". .
ש

8
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ד

ובמ"ג כ'" :ודע שזה שביארנו כ"כ אחד
מהגדולים בהל' ת"ת שלו (הגרש"ז)".

נמצא ראין כאן שום סתירה ,והדברים הם פשוטן
כמשמען ,שלפני (הבן חמש) קריאה (שבימינו החיוב
הוא ללמדו ולהבינו) זאת לא ידע כלל לפנ"ז ,אבל
עברי שהוא מוכרח לדעת לפני לימוד החומש זאת צריך
לדעת וכנ"ל.

נומה מאד צדקו דבריו שאין ללחוץ על ילד בגיל
כזה ,וכמו שכתבתי בגליון הנ"ל מספר "סדר
שלכאו' היום"י
ואיני יודע מה רצה בזה בתור דבריו
אינו
שייר לנדו"ד כלל]
%
*
*
שוב כתב דבח"ז מדבר לפי פשש"מ ומאריך בזה,
ולא התחלתי להבין דבריו ,דבשעה שכ"ק אד"ש אמר
שהמציאות הוא שבן חמש לומד כבר פירש"י ,ולפנ"ז
לומד בלי רש"י ולכן ההוראה שייך "גם לילד קטן
שעדיין לא הגיע לעונת בן חמש "".
ז"א .שלומד חומש (ובלי פירש"י)  -עם פשט,
וע"ז הוא מבאר ש(המציאות )הוא פשוטו של מקרא?!
לא התחלתי להבינו! (ועיג"כ בשיחת כ"ט אלול תש"מ
בנוגע לאדמו"ר הצ"צ כשהי' בן חמש למקרא ())4

*

*

*

מובן ופשוט הוא כשיש מחלוקת בפי' המשנה בן
חמש מתי הוא ואדה"ז פוסק את הפירוש להלכה מסתבר
רכשכ"ק אד"ש שונה בלשון המשנה ,הרי זה מתאים עם
פסק אדה"ז בפירוש המשנה (אם לא שאומר מפורש באו"א
וכדו')

*

ומה שרוצה לתרץ את שיטת רש"י (מקושית התום")
בתירוץ מוזר וכו' ,ראה מש"כ אדה"ז בזה בקו"א
ע" תתכ"ח (עיי"ש שגם הרמב"ם ס"ל כרש"י) ,ובתוך
הדברים כתב גם " והא דבן י' למשנה ל"ד לבן י"ג
למצות לא איכפת לן לרמב"ם כמו בבן י"ח לחופה *"..
עיי"ש בארוכה .וזה עצמו מוכיח שאין תירוצו (בשם
רש"ש פ') בדעת רש"י (ואדה"ז) נכון.

-

וירא ה תשמ"א -

ה

בנוגע לאדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע כ'" :יתכן

שבאמת לא למד זאת כלל בפנים החומש" .ראה לקו"ש
ח"ה (ע'  )87מפורש :ער האט שוין דאן געלערנט אין
חדר ניט נאר עברי און סידור נאר אויך חומש*
(ועיי"ש ההכרח שכבר הי" בגיל  4מזה שהכניסוהו
לחדר בשלש וחצי (או בשלש) והסיפור הרי קשור
בלימודו בחדר ,עיי"ש .ז.א .ד"עברי" צריך לקחת שנה
(בערך) מהתחלת הכניסה לחדר בגיל ( 3ראפשר אפי'
פחות (אצל אדמונ"ע)) עיי"ש ודו"ק)
אך בלקו"ש ח"א (וירא) כ"" :ער האט געלערנט
אין חומש (אדער געהערט איבער דערציילנדיק)" ,ז.א.
שיש סברא כדבריו (אף שכיק אד"ש נוקט בפשטות שלמד
בפנים) .ואם כדבריו דמכיון שאפשר שהי" בגיל 4
הרי מסתבר שלא למד בפנים ולמה נוקט הפוך  -שלמד
בפנים ,אלא הר"ז עוד ראי' שבפשטות עם אדמונ"ע
נהגו כמו שנפסק להלכה בן חמש למקרא וא"ב למד
בפנים ,וזהו הסברא הפשוטה ,אך אס נמצא אחרת
נצטרך למצוא גם את הסיבה מדוע לא נהגו אתו כמו
שנפסק בשו"ץ אדה"ז (ע"ד שכתבתי משיחת ש"פ ויקרא
תש"מ שצריך ללמוד א"ב עם הילד בגיל  3אף שאדמו"ר
הריי"צ נ"ע התחיל מאוחר יותר) הרי זאת דורש ביאור
מדוע נהג אחרת*
ומש"כ משיחת ש"פ ויקרא תש"מ דבן חמש אינו
שייך להבנה והשגה ,עיי"ש בהשיחה דעכצ"ל שהכוונה
היא הבנה והשגה (יותר נעלית) לפי ערך ,דהרי גם
הוא (הריד"ק) כותב שצריך לספר לילד (כל) סיפורי
התורה (והרי הוא הבנה והשגה) ולזה שייך בודאי
הבן חמש ,ואין להאריך בדבר פשוט זה.
בק
וראה בשיחת ליל
דחגה"ס שהילד בלמדו
עברי בסדור משך זמן לפני בן חמש למקרא מבין,
ומסבירים לו את ה"-מ" של ונסכיהם ומזה להסדר
דשמחת בית השואבה ,הרי דלפני בן חמש מבין
כשמסבירים לו כו"כ ענינים ,ונראה שכן צריך
להיות *
1

1

*

ר
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ובסוף דבריו כותב וז"ל :ולפי האמת בלקו"ש
הערה רל ושיה"ג מבראר בשו"ע יו"ד מכניסים התינוקות
ן חמש שנים שלימוה ,
י
מפרט מה כוונתו להוכיח בזה ,וכנראה
ר~יבי הבין סתם דבריו.
רמשום שלא

ז .פ .ש.

נגלה
------ליש

בגס) ב"ק ב ,ב .ברש"י ד"ה אדם דאית
ב.
מזלא  -שיש לו דעת לשמור את גופו .והקשה בגליון
הש"ס מרש"י שבת גג ,ב :מזלא שמפרש שהוא מלאך שלו
ימליץ עליו* וגם המהר"ץ חיות שם שואל משם וגם

משיטת ר"ת בכמה מסכתות שמצד המזל יש לאדם דין

אחר מבהמה בנוגע לטריפות שבנ"א יכול לחיות באופן
שבהמה ימותו
וקשה מדוע אינם שואלים מגמ'
שהגס ,מגילה ג ,א,
אומרת שאע"ג
ששם שולל ענין הדעת בפירוש
דאינהו לא חזו מזלייהו חזו ,ובלשון הלקו"ת ד"ה
וידבר אלקים
הי) (במדבר טז,א) אבל אנשים אשר היו עמו
בבתי)
מאחר שלא
בכח השגתם להכיל את המראה אלא
מזלייהו שהוא למעלה מן ההשגה וכו'?

הרב כתריאל ברוך קסטל

ברוקלין נ.י*

ג.
ברמב"ם הל' איסורי ביאה פט"ו הל"א נמצא
הולד מהול או שהוחתל או שהומלח או שהי' הכוחל
בעיניו או הקמיעין בצוארו ובו" אין כאן ספק
אסופי מאחר שהן משמרין אותו שלא ימות בחזקת כשר
הוא .דין זה מיוסד על הגמ' קידושין עג ,ב ,אמר
רבה
הדמי)ב"ר הונא מצאו מהול אין בו משום אסופי משלטי
אין בו משום אסופי שייף משתא ומלא כוחלא,
רמי חומרי תלי פתקא ותלי קמיעא אין בו משום
אסופי .וברש"י ד"ה משלטי הדמי'  -איבריו מתוקנים
ומיושרים .בד"ה מלי כוחלא  -סביבות עיניו ליפותו.

אאאטטאאטטטאאאטאטאחטאאאטאאאטטטאאחאטאאטטאאטטטטטחטטאאא
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ז

ד"ה רמי חומרא  -קשרים שעושים לרפואה וכו'.
קמיע של כתב וכו'
בד"ה תלי פתקא -
אם מדמים הרמב"ם להגמ' יהי' הכל מדויק ובסדר
חוץ משייף משתא שהמגיד משנה שם מפרש שהוחתל או
שהומלח על משלטי הדמים ,כלומר שתיקנו איבריו*
וקשה מדוע הרמב"ם מביא כולם חוץ משייף משחא ולמה
אינו מביא דין זה?
בקובץ יגדיל תורה חוברת ו' (לא) בהוספות
מביא כתב יד מספרד שיש גרסאות אחרות 8ושם בדף
שעב על דף עג ,ב ,במקום שייף משחא ומלא כוחלא -
גורס שייף מלתא מלייש כוחלא 8וא"כ יכולים לומר
שזה שאמר הרמב"ם שהוחתל הוא משלטי הדמים אבל
8

שהומלח הוא שייף מלחא ולא כמו שמפרש המ"מ שהומלח
הוא משלטי הדמים וא"כ יהי' הכל דומה ובסדר הנכון.

הנ"ל

ך.
בשו"ת צ"צ חו"מ סי' י"ב מביא ראי' שגם
במקום דאנן מהדי שכל מה שתחת יד אדם שלו הוא,
אעפ"כ שייך שבועה* וז"ל :ואי משום דאגן סהדי
שכל מה שתחת יד אדם הוא שלו וה"ל כשתי עדים
שפוטרים את האדם בודאי מן השבועה ,הא ליתא דהא
אשכחן מ"מ שתיקנו חכמים שבועה גם במקום דאנן
סהדי ,ומשנה שלימה היא ריש מציעא שנים אוחזין
בטלית יקבע שאין לו
דידי'בה כו',כו,אע"ג דאנן סהדי
הוא
והיינו משום דהגם
דמאי דתפיס האי
דחוקה היא מ"מ יוכל להיות שאין האמת כן אלא שאנו
אין לנו אלא מה שעינינו רואות וע"כ לענין שבועה
לא מהני חזקה זו וחייב לישבע בנקיטת חפץ כו
עכ"ל

ש

ולכאו' צ"ל דהלא באמת מקשה הגמ' בדף
ע"ב וכי מאחר שזה תפוס ועומד וזה תפוס ועומד
שבועה זו למה ,ומתרץ שבועה זו תקנת חכמים היא.
והיינו שבאמת מצד העיקר לא היינו משביעים כי
כו ,אלא מצד להבא שלא יהא כל אחד
אנן סהדי כו,,
הולך ותוקף
לכן תיקנו שבועה ,ומהצ"צ משמע
שלגבי השבועה לא מהני החזקה דאנן סהדי כי יכול
ה'

ח
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להיות שאין האמת כן ולכן משביעים?
ואפשר שהכוונה היאהי,שהגם שמצד הדין ה"ז

מחויב שבועה כי אם מצד
כודאי מחמת החזקה ולא
התקנה ,אבל אעפ"כ אם הוא ענין של ודאי גמור הרי
אין שייך להשביעו שה"ז בגדר של שבועת שוא ,ולכן
שאין האמת כן ולכן שייך
צ"ל שבאמת יוכל להיות
נק)
אנן מהדי כי אין לנו
שבועה אלא שלגבי הדין
אלא מה שעינינו רואות.
הרב פנתם קארף
 -משפיע בישיבה -

ח סי

דו ת

עמך הסליחה תש"ט בתחלתו מביא פי'
ה.
במאמר כי
הראב"ע "כאשר תסלח לעוני ישמעו חוטאים וישובו
גם הם" ואח"כ מקשה איך הסליחה טעם על היראה
הסליחה גורם מיעוט היראה ולכאו'
דלכאו' להיפך,
זהו יותר טעם על האהבה* ואח"כ בתחלת אות ב' מתחיל
"אך הענין הוא דהנה אבן יחי' פירש" ,ושם מקיים
פירושו שנותן משל מעבד שחוטא לאדונו דאם העבד
יודע שהאדון רחמן יכנע אליו ואם לא  -לא יכנע

עיי"ש.

ולכאו' צלה"ב איך זה מתרץ הקושיא ,דהלא גם
ע"ז יכולים להקשות קושיא הנ"ל ,ואם מפני שהאבן
יחי' מסביר במשל  -הלא גם הראב"ע מסביר ואעפ"כ
מקשה כנ"ל?
וכן בתחלת אות ג" מתחיל "ולהבין זה יש
לבאר ע"פ המשל שאמר רבנו הגדול" ,ומבאר שם
במשל מלוה ולוה שאם המלוה איש טוב ומסכים שישלם
כמה שיכול ובאופן שיכול ,זה גורם שישלם הכל,
ואם הוא איש קשה ורוצה שישלם הכל אזי מתרשל
ואינו משלם כלום ,עיי"ש.
ולכאו' צ"ל איך זה מסביר יותר ממשל האבן
יחיא ובכלל איך זה מתרץ קושיא הנ"ל?
ולכאו) עיקר התירוץ על הקישיא הנ"ל הוא מה

פ

-
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שמביא בסוף אות ב' מיוסד על פי' הלבוש שלמען
תורא היא יראה מעצמותו וכדי להגיע ליראה כזו הוא
ירבה לסלוח ,עיי"ש* ולכאו' למה מביא פי"
ע"י כי
זה בין פי' האב"ע ואדה"ז? דלכאו' או שהי' צריך
להביאו קודם כל הפירושים או אחר כל הפירושים,
דלכאו' כל הפירושים הולכים בסגנון א'?
והנה ביהל אור (כמו שמציין שם בהערה לאות
א ),מביא התירוץ על הקושיא מהספורנו ,שע"י
הסליחה יומשך היראה בישראל ,ע"ד וירא ישראל את
היד הגדולה ויראו העם וגו' ,וכנראה שזהו ע"ד
והראב"ע פירש ,ואח"כ או' וכ"כ אבן יחי' ואח"כ
ואאזמו"ר נ"ע אמר משל ע"ז ,שבזה מובן הסדר כאן
וכן האופן שמביא אותם שכ"א מוסיף על השני .וכזה
האופן ג"כ מביא במאמר מי א-ל כמוך ת"ש בסה"מ
קונטרסים ח"ב ,וצ"ל טעם השינוי כאן?
הרב פנחס קארף

 -משפיע בישיבה -

שר ב ר ת

ר.

ספר השיחות תורת שלום (דף " )249עם איז

פאראן ב' מדריגות אין נשמות ,נשמות וואס זיינען
בבחי' ביטול און נשמות וואס זיינען בבתי" הגבהה,
זיי קענען ניט ליידן קיין מנגד ,וכמו רשב"י וואס
מיר געפינען בא אים אז נתן עיניו בו ונעשה גל של
עצמות  .88דאס איז הגבהה פון קדושה (שאל הרז"ה
דאס איז נשמות כלליות דוקא? והשיבו) ניין ,אפי'
אין נשמות פרטים איז אויך אזוי ,אט ווי דער
מיטעלקר רבי ער האט ניט געקענט ליידען א מנגד",

עיי"ש ,וצ"ע.

אברהם מארקאוויטש
ברוקלין נ8יש

בספר המנהגים ע 59 ,רכן בדרך החיים יש
ז8
מדברים ע"ד עשיית
עכ"פ
או
מתעסקים
במוצאי יוה"כ
סין
סוכה .הרי המקור לזה הוא הרמ"א

תרכ"ד בסופו

 -ריהא

"

ה'תשמ"א -

לצאת ממצוה אל מצוה8

והוא כדי
הרי כבר העיר הרב מרדכי אשכנזי במ"מ וציונים
על סי' תרכ"ה ועי'
משמע
רמ"א וד"מ מו"ס תרכ"ד בסי,
שבמוצאי יוה"כ מתחילים ממדקדקיםסי,ורבינו
תרכ"ד לא הביאו ,ובשו"ע אדה"ז
הוא ממחרת יוה"כ*
יש סברא לזה מגס פסחים ד"א ,זריזין מקדימין
למצות ולומדים ממצות מילה ,וברש"י ד"ה נבדוק -
ומ"מ בלילה לא הקדים ,וזה שבודקים חמץ בלילה הוא
מטעם צדדי שאינו נוגע לבנין סוכה- ,עיי"ש.
וזה שצריך לצאת ממצוה אל מצוה ,הרי כתב
בספר המנהגים לקדש הלבנה ,ואע"פ שמצות סוכה היא
מדאורייהא משא"כ קידוש לבנה ,הרי המדבר ע"ד סוכה
הוא רק הכנה למצוה ומקדש הלבנה הרי הוא מקיים
מצוה.
תרכ"ה הלשון

וא"ב כשאדה"ז משמיט דין זה של הרמ"א
להתחיל מוצאי יוה"כ ,מדוע נוהגים כן?
%

%

%

סי ,עי' בספר טעמי
וזה שמבדילין מלובש בקיטל -
תרכ"ד בשם
המנהגים בהגהה בשם ארחות חיים
המעב"י שהוא עפ"י הסוד.

הרב כתריאל ברוך קסטל

ברוקלין נ.י*

בסידור תהלת ה' קודם הלל מביא מסידור אדה"ז
ח.
דיני נטילת לולב ובהתחלתו כתוב :לולב עם שלשה
המינים דהיינוכו,לולב והדס וערבה יהיו קשורים
ואגודים יחד
.עכ"ל לענינינוש והעירני אבי
מורי שיחי' שהדבר בלתי מובן במ"ש לולב עה שלשה
המינים ,ואח"כ ממשיך ומונה עוה"פ לולב והדס
וערבה ,ופשוט הוא.
ובאמת נפל כאן טעות הדפוס( ,ואף שבהוצאות
האחרונות התקינו כו"כ טעויות ,אבל ע"ז לא הרגישו)
וצריך לתקן כמו ההוך כסידור תו"א על אתר וסידור
עם דא"ח (הובא ג"כ בהוספות לשו"ע אדה"ז חלק ג-ד

-

יא

וירא ה'תשמ"א -

עמ' ט' נתרס"ב]) וז"ל :לולב עם המינים*
לולב דהיינו לולב והדס וערבה יהיו קשורים וכו
ואז הכל שרי וקיים.
ולהעיר על שינוי אחר והוא בהכותרת שם,
(ובהוספות לשו"ע)
שבסידור תו"א ,סידור עם דא"ח
ה,
הכותרתו "דיני לולב" ובסידור תהלת
הכותרת היא
"דיני נטילת לולב"*
ג'

ש,

מ.

מיני

י*

תות"ל 770 -
ט8
(ע ,בספר המנהגים " -ימי הספירה ול"ג בעומר"
הי'
ל )4אי' :אצל
ל"ג בעומר
אדמו"ר האמצעי
הי'
מיו"ט המצוינים,
יוצא לשדה בעריכת סעודה
קלה ,שתיית משקה ואכילת ביצים מבושלות* ".
ולהעיר ממשמרת שלום  -להרה"צ מקוידנוב -
מל"ח ס"ק ג נ?מש"ש בפנים 2אבוה"ק היו עושים
ס עודה ביום ל"ג בעומר וכו 2]:ידוע מהאר"י ז"ל
שרצון רשב"י שישמחו ביום
הילולא דיליי ,ואין
דר)
לנהוג אבילות ח"ו ומעשה
יוכיח ,ע"כ
אברהם יהי,
מנהגי שלא לאכול ביצים ביום זה שלא
ח"ו חשש
אבילות והאוכלים אפשר יש טעם אחר בזה אך שוא"ת
8

עדיף,"..

ע"כ*

מרדכי מנשה לאופר

תות"ל כפ"ח  -אה"ק ת"ו

לזכות

הילדה שיינא

תחי'

נולדה יום ג' י"א מרחשון ה'תשמ"א
לאורך ימים ושנים טובות

הרה"ת ר'

*

*

נדפס

ע"י

*

הוריקן

ירפף יצחק וזוגתו נחמה שיחי'
אי ט קי ן

