
  
  
  
  
  
  
  
  
  

˙Â¯ÈÙ ˙˙Ï ÔÈ„È˙Ú Ì‰ È¯‰ ˜¯Ò È�ÏÈ‡ ˙ÈÁ˘‰Ï ¯˙ÂÓ ÚÂ„Ó?  
 Ô˙˘¯Ù·ו ד''כ'ÂÈ¯Ù Ô˙È ‰„˘‰ ıÚÂ .  

  

˘¯ ˘¯ÈÙ''Èועתידין לעשות פירות,  הן אילני סרק.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:כ מדוע ''א,  כיון דעתידין אילני סרק לעשות פירות
 עץ מאכל רק עץ אשר תדע כי לאד'  כ' כפרשת שופטים כתוב בתורה 

הרי כיון שאף אילני סרק עתידין לעשות , אותו תשחית, הוא
מחשש מהרה שמא , כ שיהא איסור אף באילני סרק''א, פירות

ת ''כך מקשה בשו, יבנה בית המקדש והאילני סרק יהיו אילני פירות

  .ט''חדות יעקב מהדורא תנינא סימן קי
  

ı¯˙ÓÂ:י לקוץ יהיה רשא,  דלעתיד לבא שכל העצים יעשו פרי
דאז , לצורך אפיה ובישול ועצי מערכה דלא שייך כי ממנו תאכל

  .ט''ת חדות יעקב מהדורא תנינא סימן קי''כך תירץ בשו, מכל אילנות תאכל
  

‰„Â˙ ÈÓÁÏ· ÌÏÂ‡ פירש הפסוק א ''ב ע''כתובות קי" ÈˆÚ ÏÎ Â��¯È Ê‡
¯ÚÈ‰ " שהאילנות ישמחו משום דיהיה אסור לקוצצם דיעשו
  .לא יוצרך דעתידה ארץ ישראל שתוציא גליסקאותולאפייה , פרי

�‰ ·˜ÚÈ ˙Â„Á· ÂÈÏÚ ‰Ó˙Â''Ï: דמניין יהיה לעצי המערכה וכן 
וגם לדבריו גם עתה יהא אסור משום מהרה יבנה בית , לבישול
ומיסתברא דאז יהיה שרי כל עץ לקוץ  שלא שייך ממנו , המקדש

ם ואפשר כיון שהתירה התורה בפירוש לא אסרו משו, תאכל
  .מהרה יבנה בית המקדש

  

Ì˘‰ ˙Î¯· ¯ÙÒ·Â פ שכתבו הפוסקים '' כתב דאעט''בהוספות סימן י
דאסור לקוץ נטיעה שעדיין אינה מוציאה פירות ואפילו חרוב 

מ יש לומר דהיינו ''מ, שאינו מביא פירות רק לאחר שבעים שנה
משום דבטבעם סרק אין להם כעת טבע להוציא פירות אלא 

ה כה הולדת ועל כן אין בהם כעת ''בהם הקבלעתיד לבא יחדש 
  .איסור קציצה

  

˙ÙÒÂ˙ È˜ÒÙ·Â ב''פסחים סימן קל  Â�È‡ ˜¯Ò È�ÏÈ‡ ıˆÂ˜‰„ ·˙Î
‰Î¯· ÔÓÈÒ ‰‡Â¯:וקשה מדוע הרי בתורה כתוב שאין איסור  ,

, אלא כיון דכתוב בפרשתן שעתידין אילני סרק להוציא פירות
ת ''כתב בשו כך, ברכהכ הויא נמי עץ פרי לכן אינו רואה סימן ''א

ת תורת חיים להגאון רבי יוסף ''ועיין בשו, ח בסופו''סימן תשכ' תשובות והנהגות חלק ב
להלכה ' ט שדן מדוע הפוסקים לא הביאו את הפסקי תוס''ל סימן ע''חיים זונפלד זצ

  .שהקוצץ אילני סרק אינו רואה סימן ברכה

  
  

‚ ÔÈ˙Ó‰Ï ÂÎ¯ËˆÈ „È˙ÚÏ ˜¯Ò È�ÏÈ‡· Ì‡‰ '�˘ ‰Ï¯ÚÏ ÌÈ  

˙Â¯ÈÙ‰Ó ÏÂÎ‡Ï ¯˙ÂÓ ‡‰È˘ È„Î?  
· ‰�‰Â˘"‰ÎÏ‰ ˜ÓÚ ˙ מה יהיה דין  נסתפק ט'' סימן ס'חלק א

 מי נימא דכיון דאיסור ,הפירות הללו לענין ערלה ונטע רבעי
שנים הראשונים לנטיעתן ואילנות אלו הרי ' ערלה הוא רק בג
נטעו וכמו באילן פרי ש,  לית בהו דין ערלהל כןהם זקנים יותר ע

שנים הראשונים שום פרי דבודאי ליכא בשנים ' ולא גדל בג
או נימא דשאני , והוא הדין באילני סרק, הבאות דין ערלה גביה

פ היה ראוי שיטענו עליו "אילן פרי שלא גדל עליו פירות דעכ
שנים ראשונים שוב אין לו להמתין ' כ כיון שהמתין ג"וע, פירות
ש  יל כןוע, וי לטעון פירותאבל אילן סרק שלא היה רא, יותר
' ב להמתין גי דרק מעת שהתחילו להוציא פירות מחוילומר
  .שנים

  

·˙ÂÎÂ: ה בספר "דהנה הרא, דדבר זה תליא בטעם איסור הערלה
כדי , ן בטעם איסור הערלה" כתב בשם הרמבז"מצוה רמהחינוך 

' י ובג"שלא להנות משום דבר טרם שנקרב ממנו הראשית להש
כ בהכרח להמתין "ם אין הפירות ראוין להקריב עשנים הראשוני

עד שנה הרביעית ויהיה פריו קודש הלולים ואחר כך נאכל 
ז דכל איסור "נמצא לפי, והמצוה הזאת דומה לביכורים, הפירות

 ועוד הביא שם טעם שני לאיסור ,הערלה הוא משום מצות רבעי
משום דהפירות שצומחין בתחילת נטיעת האילן עד , הערלה

ה הרביעית שהוא רב הליחות מזיק מאד לגוף כדג שאין לו שנ
והנה לטעם השני  ,כ אסרה תורה לאכלם"סנפיר וקשקשת וע

דאיסור ערלה הוא משום סכנה שמזיק לגוף מפני רב הליחות 
פשוט וברור דזה רק בנטע אילן מחדש דמרוב רכותו יש בו , שבו

אי דליכא אבל אילן זקן שהתחיל להוציא פירות בוד, רב הליחות
, משום סכנה דכיון דהוא זקן אין בו רוב הליחות ואינו מזיק לגוף

וממילא דלטעם זה לא יהיה דין ערלה על הפירות שיוציאו 
אך לטעם הראשון דאיסור ערלה הוא , האילני סרק לעתיד לבוא

משום מצות רבעי כדי שלא נהנה משום דבר טרם שנקרב 
 יהיה תיד לבאסרק לעכ בודאי דגם באילני "א, י"הראשית להש

 ואפשר דגם איסור ערלה יהיה נוהג משום ,נוהג בו מצות רבעי
 גם אז אינן ראוין להקרבה השנים הראשונים יהי' דהפירות של ג

ונמצא דספק תליא בשני , ובהכרח להמתין עד שנה הרביעית
  .ש מה שהאריך עוד''עי, ל"הטעמים הנ
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‰¯ÂÓ˙‰ ÏÁ Ì‡‰ ˙·˘· ‰¯ÂÓ˙ ‰˘Ú˘ Ì„‡?  

Ù· Ô˙˘¯ז י''כ'Â‚Â Â˙Â‡ ¯ÈÓÈ ‡ÏÂ Â�ÙÈÏÁÈ ‡Ï  'Â‚Â ¯ÓÈ ¯Ó‰ Ì‡Â '

˘„Â˜ Â˙¯ÂÓ˙Â ‡Â‰ ‰È‰Â .  
  

 ‡˙ÙÒÂ˙· ‡˙È‡ ‰�‰ם הלכות תמורה פרק א"וכן פסק הרמב, דתמורה 'פרק א '

  .הממיר אפילו בשבת הרי זה מומר וסופג את הארבעים 'הלכה א
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :יש מדוע , מה החידוש שאפילו בשבת חל התמורה
כך מקשה הפרי מגדים בפרשתן בספרו , צד לומר שלא יחול התמורה בשבת

וכן בגליוני , ב''ע' וכן בטל תורה תמורה ב, ג בסופו''וכן במנחת חינוך מצוה שנ, תיבת גמא
ובספר טעמא דקרא , ג''סימן קל' ת מנחת יצחק חלק ב"וכן בשו, ב''ו ע''ס ביצה ל''הש

  .א''ח קניבסקי שליט'''להגר
  

ÎÈ‡ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡:  

 אמר רבא כל מילתא דאמר ב''ע' תמורה ד' פ מה דאיתא בגמ'' ע.‡
א ''כתובות פ' ובגמ, אי עביד לא מהני מעשיו, רחמנא לא תיעבד

 משמע שאף כשעובר על איסור דרבנן נמי לא מהני ב''ע
ומקורו במשנה ביצה ' ק ד''ט ס''ח סימן של''אורל ''כ כיון דקימ''א, מעשיו

הויא אמינא דכיון שעבר ,  דאין מקדישין בשבת ב''ו ע''ל
אמימרא דרבנן שהקדיש בשבת כשעשה תמורה את הבהמה 

כך כתב בפרי , ל דמהני''קמ, השנייה דלא מהני ולא חל התמורה

  .מגדים בספרו תיבת גמא פרשת בחקותי

È�‰Ó ‡Ï „È·Ú È‡ Ô‡Î Ô�È¯Ó‡ ‡Ï„ ¯·„‰ ÌÚË·Â:  

„Á‡‰{מו שכתוב  משום דתמורה גופיה עבירה היא כ

לכן גם , בפרשתן ואפילו הכי חל משום גזירת הכתוב
כך כתב בגליוני ,  לכן מהני, איסור אחר אינו מונע החלות

  .ב''ו ע''ס ביצה ל''הש

È�˘‰{דבאיסור  ח''מ סימן ר''ך חו''שפ מה שכתבו הפוסקים '' ע
ויש ראיה , התלוי בזמן לא אמרינן אי עביד לא מהני

דהגביה ארנקי א ''ע' מ ט''ב' לזה מהא דאמרינן בגמ
חזינן דלא אמרינן אי עביד לא מהני כיון , בשבת קנה

 מ''עיין מלא הרועים שם בב, דהויא איסור התלוי בזמן
 א''ד ע''חולין יוכן יש ראיה מהא דאיתא במשנה 

חזינן דלא אמרינן , השוחט בשבת שחיטתו כשירה
  .אי עביד לא מהני כיון דהויא איסור התלוי בזמן

ם '' על מה שכתב הרמב'מ ב''ו ע''פסחים צח "פ מה שכתב הצל''ע .·
 תמורת הפסח אם המיר בה קודם חצות 'ג מתמורה הלכה א''פרק י

ואם המיר בה אחר חצות הרי , ד אין תמורתו קריבה"י
ם ''וכתב דסברת שיטת הרמב, התמורה עצמה תקרב שלמים

ו וסובר רבינ, דהפסח קודם חצות אינו ראוי להקרבה כלל
שאם המיר בקרבן בשעה שאין אותו קרבן ראוי להקרבה כלל 

ח ודע ''וכותב הצל, לא נתפס על התמורה קדושת הגוף כלל
דאף שביארתי טעמו של רבינו שכיון שאין הקרבן ראוי 
באותה שעה להקרבה אין בו כח להתפיס בתמורה קדושת 

דהקרבן ראוי מצד , מ המימר בשבת התמורה קריבה"מ, הגוף
ואם שגג ושחט , הקרבה אלא שאיסור שבת רביע עליועצמו ל

 בכבשי עצרת ב"ע' ביצה כ' ועיין בגמ, והקריב בשבת הקרבן כשר
דקאמר שם ואם היתה ', ששחטן שלא לשמן או לפני זמנן וכו

ל אתי שפיר מה הרבותא ''לפי הנ, שבת ואם זרק הורצה
 ל דכיון''א כיון שאינו ראוי להקרבה אין חל תמורה קמ''דהו

א ''ע סימן ל''ת חדות יעקב אה''כך תירץ בשו, שרק איסור רביא עליו מהני התמורה

  .ש''העיר על זה עי, ובכלי חמדה בפרשת בחקותי', אות י

'  יש לומר דהא תמורה לאו שאין בו מעשה אלא דאמרינן בגמ.‚
ם בהלכות תמורה ''והרמב,  דבדבורא קעביד מעשהא''ע' תמורה ד

ובלחם משנה שם , ני דבתמורה לוקהכתב דהלכה למשה מסי
ם דדוקא בחסמה בקול אמרינן האי ''כתב דטעמו של הרמב

סברא דבדיבורא איתעבד מעשה כיון דמשכחת לה בשום 
אבל בתמורה , פעם בזה הענין מעשה כגון שחסמה בידים

דלא משכחת לה מעשה כלל בשום פעם לא מהני הא 
סברת אמנם גם אם נימא כ, דבדיבורא איתעביד מעשה

ל מכל מקום להסוברים דנדר בכתב מהני ''המשנה למלך הנ
ה הקדש בכתב שפיר אמרינן בתמורה הא דבדיבורא ''וה

עיין איתעביד מעשה כיון דמשכחת ליה בכתב דהויא מעשה 

 אמנם לפי זה יש לומר ז שהעיר בכעין זה ''ד סימן רכ''ת חתם סופר יור''שו
יו כיון דמשכחת דדוקא בחול לקי על תמורה אף שהמיר בפ

לכך גם בהמיר בפה לקי משום  מעשה כתב דאז בודאי לוקה
אבל בהמיר בשבת יש סברא דלא , דבדיבורא איתעביד מעשה

דהא אדרבה  ,דאין לומר דמשכחת לה מעשה בכותב, לקי
בשבת אם היה כותב דבר התמורה בודאי דלא היה לוקה על 

 בתוספתא ל''לכך קמ, התמורה דחייבי מיתות שוגגין פטורין
פ משכחת לה מעשה בכתב בחול ''כיון דעכ, דגם בשבת לוקה

שאז ילקה על התמורה על כן גם בשבת חשוב מעשה או 
משום דאפשר שיכתוב בשמאל דלענין שבת פטור דהויא 

ב ''ע' כך תירץ בטל תורה תמורה ב ,כלאחר יד ומעשה הויא לענין תמורה

  .להגאון רבי מאיר אריק

  

 ˙‡ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ÚÂ„Ó ÂÈÚÓ· Í¯·˙ÓÂ ‰ÚÓ˜ ÏÎÂ‡ Ï˘ ‰Î¯·‰  

‰‡Â·˙ È„ ‰È‰˘ ÔÂÈÎ?  

Ô˙˘¯Ù· Î''‰ Â' ÌÎˆ¯‡· ÁË·Ï Ì˙·˘ÈÂ Ú·Â˘Ï ÌÎÓÁÏ Ì˙ÏÎ‡Â.  
  

Â˘· ‰�‰"¯ÙÂÒ ·˙Î ˙ הקשה למה לנו ברכה זו  'אורח חיים סימן ל
  .כיון שיש מאכל ומשתה די והותר, דאוכל קמעה ומתברך במעיו

  

ı¯È˙Â:דרכה של תורה פת פ מה שאמרו במסכת אבות כך " ע
ל "ונ, ומסיים אם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה, במלח תאכל

כי כך המדה וכך דרכה של תורה שיצמצם באכילה ושתיה ולא 
ורבינו ,יאכל רק מה שמוכרח לאכול שאי אפשר בלאו הכי

הקדוש זקף עשר אצבעותיו שלא נהנה מעולם הזה באצבע 
י הרוב אכילה "טעם כי עוה א''ד ע''כתובות ק' כמבואר בגמ קטנה

ואין מבעט אלא מרוב אכילה ושתיה , ושתיה מתוספים התאוות
ואמרו כך , לכן יצמצם כל האפשר כל אחד לפי כחו ואפשרותו

פת במלח תאכל לא , דרכה של תורה מי שרוצה להליך בה תמיד
ואי אפשר לכל אחד , דאין כל הכחות שוות, אמרינן אכול ושתה

' אבל יהיה רצונו כשיעזרהו ה, במשורהלחיות בפת במלח ומים 
ולכן דייקו ' ויוסיף לו כח ועצמה שלא יאכל רק פת במלח וכו

ואמר אם אתה , ואמרו פת במלח תאכל לעתיד כשיהיה אפשר
אנוס הוא בדבר ' עושה כן היינו מי שאין לו אלא פת במלח וכו

אבל גם בשיש לו לא יאכל יותר והיינו אם אתה מרצונך עושה 
ל אינו דומה מי שיש לו פת בסלו "פ שאמרו ז"ני מוסיף עוא, כן

ברצונו אם ' נותן לו בשפע ותלי' וכך היא המדה ה, לאין לו
וכשמדעתו ורצונו מקדש עצמו ' למעט או להרבות באכילה ושתי

במותר לו לא יקשה עליו המניעה כי בכל עת שירצה הרי לפניו 
שה כן מרצונך והיינו אם אתה עו, בריבוי למלאות מאויי נפשו

ברצונו שרוצה ' ז כי אין מחסור ליראיו ותלי"הטוב אשריך בעה
' י רוב אכילה ושתי"לקמץ ולמעט בתענוגים כדי שלא ינטה ע

ב "ז וטוב לך לעה"ועי, ב"מדרך החיים ויפסיד קורת רוח של עה
יתן לנו ' בחקותי תלכו וכו' בפ' ואומר מעתה כי הבטיח לנו ה

ואמר הגם שאני , לא יחסור לנו דברהכל בריבוי ובשפע כדי ש
ל שישמרו "נותן הכל בריבוי ואכלתם לשובע עצה טובה קמ

פ דברי "עצמם ולא יאכלו רק הצורך יותר לחמכם לשובע וע
ל אוכל קמעא מתברך במעיו גם זו ברכה שלא יצטרכו לאכול "חז

לחם הרבה דריבוי מאכלים הגסים מגשימים ומוסיפים התאוה 
ואלו כן עשו לא היו מבעטים ,  בארצכםואמר וישבתם לבטח

וישמן ישורון ויבעט וקרא צוח כמראיתם ' ולא שכחו את ה
אבל כשיאכלו רק לחמם , כ שכחוני"וישבעו שבעו וירם לבם ע

  .וישבו לבטח בארצם' לשובע לא היו שוכחים את ה
  

¯˘‡ È�„ÚÓ :פ שיש שפע טוב לברכה ''נראה עוד סיבה שאע

 ו''הלכה ט' הלכות דעות פרק דם " הרמבפ מה שכתב''שיאכל מעט ע
ורוב החלאים שבאים על האדם אינם אלא או מפני מאכלים 

או מפני שהוא ממלא בטנו ואוכל אכילה גסה אפילו , רעים

˘Â�Â˘ÏÂ ÂÈÙ ¯ÓÂ "הוא ששלמה אמר בחכמתו , ממאכלים טובים

Â˘Ù� ˙Â¯ˆÓ ¯ÓÂ˘ " כלומר שומר פיו מלאכול מאכל רע או

  .דבר אלא בצרכיומלשבוע ולשונו מל



‰ÚÈ·˘ È„Î ‰ÏÈÎ‡ ÏÂÎ‡Ï ¯˙ÂÓ ÍÈ‡ 
Ó‚· ‡˙È‡ È¯‰ '‰ÚÈ·˘ È„Î ÏÂÎ‡Ï ‰�ÎÒ ‰Ê˘?  

 Ô˙˘¯Ù·Î''‰ Â'ÌÎˆ¯‡· ÁË·Ï Ì˙·˘ÈÂ Ú·Â˘Ï ÌÎÓÁÏ Ì˙ÏÎ‡Â .  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי איתא ,  איך מותר לאכול אכילה כדי שביעה
 אכול שליש ושתה שליש והנח שליש שאם תכעס 'א' גיטין ע' בגמ

כ איך כתוב בתורה שמותר לאכול כדי ''א, על מלואותעמוד 
וכן באור , וכן בדגל מחנה אפרים, וכן בתפארת יהונתן, כך מקשה  בפנים יפות, שובע

  .החיים הקדוש
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
ל שפירש "ד ששמעתי בשם דודי הגאון יעקב הלוי מגלוגא ז" ע.‡

Î¯·Â ˙Ú·˘Â ˙ÏÎ‡Â 'È‰Ï‡ ÏÚ Í˙ ‡˙ ‰" 'י' דברים חבפסוק 
ÍÏ Ô˙� ¯˘‡ ‰·ÂË‰ ı¯‡‰ "אכול 'א' גיטין על "מפני שאחז 

שליש ושתה שליש והנח שליש שאם תכעס תעמוד על 
עולא במיסקיה לארעא  א"ב ע"נדרים כ' ואיתא בגמ, מלואו

קם חד שחטיה , דישראל איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיה
לך שם לב ' קא תמה רבי יוחנן מכדי כתיב ונתן ה, לחבריה

ל ההוא " אכ איך יכול להיות שקרה כזה מקרה ''א, גז בבבל כתיבר
ברכות  דאמר  והיינווהויא עוד חוץ לארץ עוד לא עברו הירדן שעתא

מפני שבטוח ,  ואכלת ושבעת שיכול לאכול כדי שביעה'ט ב''מ
ולא בחוץ לארץ , בארץ הטובה, הוא שלא יבוא לידי כעס

כאן ואכלתם לחמכם וכן יש לפרש , ל"שצריך להניח שליש כנ
שיאכלו כדי שביעה משום דוישבתם לבטח עליה , לשובע

וכן , וכן בתפארת יהונתן, כך תירץ בפנים יפות בפרשתן, בלא כעס ומחלוקת
  .באור החיים הקדוש

‡ÏÙ� ¯·„ ·˙Î Ô˙˘¯Ù· ÌÈ¯Ù‡ ‰�ÁÓ Ï‚„·Â  : ששמע בשם
 "ÂÚ·˘ÈÂ ÌÈÂ�Ú ÂÏÎ‡È" ז"כ, ב"תהלים כה על פסוק "ז זללה"אא
 אכול שליש ושתה שליש לכשתכעוס 'א' גיטין עתא בגמרא דאי

ונמצא מי שיש לו בחינת ענוה שבודאי , תעמוד על מילואך
לא יבוא לידי כעס כי כעס הוא ענף מן הגאוה אז מותר לו 

והוא שאמר הכתוב יאכלו ענוים וישבעו , לאכול לשובע
שמותר להם לאכול עד שישבעו כי בודאי לא יבואו להכעס 

 ה"ג כ"משלי י "ˆ„Â˘Ù� Ú·Â˘Ï ÏÎÂ‡ ˜È"וזהו גם כן , ד כאןכלל ע
היינו מי שהוא צדיק בודאי הוא עניו יכול לאכול לשובע 
נפשו ואינו צריך לאזדהורי בנפשיה לאכול ולשתות פחות 

ÔË·Â "לכן , לא כן הרשעים שהם מתגאים ונרתחים, שליש
¯ÒÁ˙ ÌÈÚ˘¯" היינו צריך לחסור ממאכלוה"כ, ג"משלי י .  

ÂÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˘˜‰˘ ‰Ó ·˘ÈÈÓ ‰Ê ÈÙÏ : למה לא הזכיר בתורה
שכר מצוות יעודי עולם הבא רק הזכיר יעודי עולם הזה כמו 

גם כאן ל אתי שפיר ד''לפי הנ, 'לחמכם לשובע וגוואכלתם 
 ,יתברך שיהיו כולם צדיקים ויזכו לבחינת ענוה' הבטיחם ה

' רוזהו יעודי עולם הבא שמביא לידי רוח הקודש כמאמר 
 וזהו ואכלתם לחמכם לשובע 'ב' עבודה זרה כ' פנחס בן יאיר וכו

שתוכלו לאכול לחמכם בלי גרעון מחמת שתהיו כולכם 
  .ל"במעלות הרמות בצדקות וענוה כנ

אין הכונה ,  הא דכתוב כאן בפסוק ואכלתם לחמם לשובע.·
דזה , עד שתאכלו הרבה לשובע, שיהיה לכם תבואה מרובה

דמזה ', דמת והשיג לכם דיש את בציר וגוידעינן מהברכה הקו
ל לשנות עוד פעם ענין "כ ל"וא, מבואר שיהיה תבואה מרובה
אלא הכונה דאוכלים קמעה , זה בהא דואכלתם לשובע

 ,ל אתי שפיר''י לפי הנ''כך מבואר ברש, ומתברכים במעיהם
  . מעדני אשר,דאין כאן אכילה מרובה לכן אין כאן חשש

  

 ˙Ó ÔÈÏ‰Ï ¯ÂÒÈ‡ ˘È ÌÈÏ˘Â¯È· Ì‡‰  
˘Ù� ÁÂ˜Ù· ÍÂ¯Î ‰Ê˘ ÔÙÂ‡· ÂÏÈÙ‡ ?  

 Ô˙˘¯Ù·ה'' כו''כ ·ÈÂ‡ „È· Ì˙˙�Â ÌÎÎÂ˙· ¯·„ È˙ÁÏ˘Â.   
  

˘¯·Â''‡¯ÙÒ‰ Ì˘· ‡È·‰ È ועל ידי הדבר ,ושלחתי דבר בתוככם 
לפי שאין מלינים את המת , ונתתם ביד האויבים הצרים עליכם

  .נים ביד אויבונת, ת לקברווכשהם מוציאים את המ, בירושלים
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ואיך יכול להיות ,  הרי פיקוח נפש דוחה כל התורה
שיש איסור להלין את המת בירושלים אף בזמן מלחמה כשיש 

ד פלאצק ''ל אב''כך מקשה במלא העומר להגאון אריה לייב צינץ זצ, סכנת נפשות

וכן באילת השחר ,  דקרא בפרשתןא בספרו טעמא''ח קניבסקי שליט''וכן הגר, ט''י' איכה א
   .וכן בספר טעם ודעת בפרשתן, בפרשתן

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
 הם יעשו עצמם כאילו שרוצים להשלים ובפרט כשידעו שיש .‡

וכמו , סיבה שצריכים לצאת ואז לא יחששו לצאת מירושלים
ולכן לא היה , ָקָראִתי ַלְמַאֲהַבי ֵהָּמה ִרּמּוִניט ''י' איכה אשכתוב 

כך תירץ במלא העומר להגאון אריה לייב צינץ , כאן חשש של פיקוח נפש

  .ט''י' ד פלאצק איכה א''ל אב''זצ
 קאי על ימי נבוכדנצר שלא היו הורגים את היוצאים רק .·

 היוצא אל הכשדים ח''לנוטלין אותן לבבל ומפורש בירמיה 
ומסתמא בחרו להוציא את המת , וחיה והיתה לו נפשו לשלל

וזה מוכרח , חלשים שבלאו הכי אין יכולים להלחםאנשים 
כ בלאו הכי לא יקברו את ''א, גם כן שאם היו הורגים אותם

א בספרו טעמא דקרא ''ח קניבסקי שליט''כך תירץ הגר, המת ולמה הוציאוהו

  ,בפרשתן

ÌÈÏ˘Â¯È· ˙Ó‰ ˙‡ ÌÈ�ÈÏÓ ÔÈ‡˘ ‰Ê ¯·„ ‰�‰Â מבואר נמי 

 ÂÒÓ¯˙ י''גמרא ופירש רשדזה '  ואיתא בגמב''ב ע''ק פ''ב' בגמ

¯·„Ï ÌÚË ÔÈ‡Â Â�È„È· ‡È‰.  

·ÂÂ˘"·„¯ ˙"Ê אין מלינין בה כתב דהטעם ש ג'' סימן תרל'חלק ב
  . מפני הטומאה,את המת

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: והרי הלכה רווחת שאסור ,מאי איריא ירושלים 
להלין את המת והמלין את מתו עובר בלאו שנאמר כדאיתא 

שרק בירושלים יש ' כ מדוע כתוב בגמ'' אב''ו ע''סנהדרין מ' גמב
וכן בערוך , ב''ב ע''ק פ''כך מקשה בשיטה מקובצת ב, איסור להלין את המת

ת דובב ''וכן בשו, ג''מ שי''וכן בדברי שאול הלכות אבילות ע, ב''ו ע''לנר סנהדרין מ
  .ה ובאגב''ב בד''סימן ק' מישרים חלק א

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
 דאלו ,ים אין מלינין ואפילו לכבודושמא יש לומר דבירושל .‡

ק ''כך תירץ בשיטה מקובצת ב,  להלין את המתבעלמא לכבודו מותר

  . 'ק פרק ז''וכן בים של שלמה ב, ב''ו ע''וכן בערוך לנר סנהדרין מ, ב''ב ע''פ

,  בסתם מתים אין האיסור של לא תלין רק אם מלין כל הלילה.·
 אבל בירושלים אין ,אבל אם מלין רק לקצת זמן אין איסור

, ב''סימן ק' ת דובב מישרים חלק א''כך תירץ בשו, מלינין אפילו למקצת זמן

ועיין שם שהביאו שהרבה פוסקים שחולקים על זה , ט''ת עמודי אש סימן י''וכן בשו
  .וסבירא להו שאף בשאר מקומות אסור להלין את המת אפילו קצת

  

  משיב כהלכה
 א ברוקלין''י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט''ונערך עמדור זה נודב 

וחלוק , כתב שלבעל ברית מילה בבין המצרים ביום ראשון אין היתר להסתפר כבר ביום שישי] ח"ק כ"ח מהדו"או[ הנה הנודע ביהודה .חידוש הנודע ביהודה] 1
ג בעומר יכול להסתפר בלילה וממילא "שם שבל' ובעיקר כ, כמה חילוקים' וכ, יג בעומר כשחל ביום ראשון שאז מסתפר ביום שיש"א לגבי ל"כ הרמ"ממש

שאף , כ בבין המצרים ברור שמותר לו רק בבוקר קודם הברית וממילא אין כאן בזיון לשבת"משא, ש ולא בשבת"שיהיה מסופר במוצ, זה בזיון לשבת
  .ב"ע על עיקר חילוקו של הנו"כ צ"א, תפר בלילה אלא ביוםג בעומר שלא ייס"אף בל' א הרי שיטתו כ"ע שהרמ"וצ, ש אסור"במוצ

האם הלומד ללא עמל התורה נאמר עליו ותלמוד . א, ]כ"י והמקור מתו"רש[ ואם לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה ,אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה] 2
כ איך אפשר לומר שזה שלומדים "א,  ואם נאמר שלא נחשב כמבטל תורה.ג. האם הלומד תורה ללא עמל נחשב שהוא מבטל תורה. ב.  תורה כנגד כולם

  .ללא עמל זה כבר סיבה להביא את הקללות על בני ישראל
שהרי במתן תורה קבלו את כל , כתב שהמקור לכלל שגר שנתגייר כקטן שנולד הוא ממתן תורהפרשת ואתחנן  במשך חכמה .גר שנתגייר כקטן שנולד] 3

ע על דבריו מפסוק "וצ. א היו שהיו נשואים לקרובותיהם ואיך היה מותר להם לשוב לבתיהם וזה רק מצד שגר שנתגייר כקטן שנולדוהרי מסתמ, המצוות
, ד המשך חכמה על מה היה להם לבכות"ולפי, על עסקי משפחות שנאסרו להם עריותה א "יומא ע' ובגממפורש שכתוב וישמע משה את העם בכה למשפחותיו 

  .רים בכל העריות כי גר שנתגייר כקטן שנולדהרי היו מות
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  . 1000₪ תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1
  .כך שכל מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה, הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2
  .יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות, הזוכה ייבדקו תשובותיו,  הגרלה בין כל השולחיםךבראש חודש תיער, כל חודש. 3
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îù ìù âåøúà ìåèéì øúåî êéàäåöîì äèé  
ò äôéì÷ä ãñôéù íøåâ éøä ''åá íéùîùîîù é  

 äðùîá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîì äëåñ''ò è'' à âåøúà ìåèéì øùôàù
äåöîì úéòéáù ìù , äðùîá ïðéøîàã àäî úåù÷äì ùéãì äëåñ''ò ã'' á ìù âåøúàã

îâá ãçà íòè éôìå âåøúà úìéèð ìù äåöîì ìåèé àì äîåøú 'ì äëåñ''äò '' à éðôî íòèä
äãéñôîù ,ùøéôå"äîåøú ãéñôäì øåñàå íéãéä ùåîùîá úñàîð äðåöéçä äúôéì÷ é ,

àå"åãéñôîù éøçà úéòéáù ìù âåøúàá ïéàöåé êéà äù÷ ë , éîð úéòéáù úåøéô éøä
ãñôäì àìå äìëàì ïðéùøãã åîë ãéñôäì øåñà ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  

  

ìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâäèé'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð , øåñà åðéà äãéñôäì ïéåëî åðéà ïë íâå äãéñôé íà ÷ôñ ÷ø àéåäã ïåéë

úéòéáùá ,àùî''éúåîåøú úøîùî äîåøúá áåúëã íåùî ïôåà ìëá øåñà äîåøúá ë ,
äðãéñôé àìù ïéåëî åðéàùë íâå ÷ôñî íâ øåîùì ùéå.  

  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àîøúñùèðà  
ääø"â éïîæééø òùåäèéìù '' à÷ùîù úéá àæìòá úéø  

õøúì äàøð ,úéòéáù ìù âåøúàáã ,ã úåöî äìèá éøä äìèéì øåñàù àîéð éà ' íéðéî
ïëúé àì äæå äèéîùä úðùá ,äøéúä äøåúäã êçøë ìòå.  

  

äøä''èéìù ïåîã÷ ÷çöé â'' àùíéáìò  
 äîåøúá à÷ååã ïëìå ãñôéú äôéì÷ä àîù àåä ùùçä éøäù õåøéú ãåò ïééöì äàøð

öôçá ùåã÷ éøôä ìëù øåñàäôéì÷ä íâå à ,àùî'' àåä åøåñéà ìëù úéòéáùá ë
ãñôäì àìå äìëàì ,à'' ïðéùééç àì äìéëàì äéåàø äðéà àìéîéîù äôéì÷ä ë

ãñôéúù ,òàå''îâá åðéöîù ô 'á''÷ ÷''úéòéáù úåøéô éôéì÷á òåáöì øåñàã à , éìåà
øåñà éøîâì äãéñôîù íù à÷ååã ,àùî''øúåî ãéä ùåîùîá ì÷ ãñôä ë.  

  

äøä''åé âèéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìà'' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé  
äøä''èéìù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî óñåé øàá ììåë  

 äðåîà êøãáã ïééöì äàøðä ÷øô ìáåéå äèéîù úåëìä 'ã äëìä øåàéáá'' ïéàå äïë äù÷ä éîð , õøéúå
ôä éøäù øáåçîá äá ïéùîùîî ìëä ãé øáë éëä åàìá úéòéáùáãàåä ø÷ , åøîàå

îâá 'è äðùä ùàø''ò å'' àøùòîá áééçú úøîà úàå ïéùîùîî ìëä ãé ,à'' ãñôä ïàë ïéà ë
åìèðù äîá øúåé ,íäá ïéùîùîî àìéîîã ïåéë .  

  

  

äãâää úøéîà úòùá úéòéáù ìù ïéé êåôùì øúåî íàä  
îøá àúéàã àäá íé÷ñôä ú÷åìçî íúàáäù äî'' àøåà''òú ïîéñ ç''æ óéòñ â 'ïéâäåð ÷åøæì 

ïùò úåøîúå ùàå íãì òéâîùë òáöàá ñåëä ïî èòî ,öã úåëîä øéëæîùë ïëå" ê
ãò"çàá ù" åà êåôùì åì øúåî éîð úåñåë òáøàì úéòéáù ìù ïéé åì ùéù éî íàä á

êåôùì àøåñéà àëéà úéòéáù úåøéô ãéñôäì  øåñéà ùéù ïåéë àîìéã.  
  

èéìù íéåá øùà áøä'' àùîù úéá  
á àáåîã ïééöì äàøð äëìäá íéðéåöîä íéøòù øôñùöé÷ ìò''é÷ ïîéñ ò''ñ ç''á ÷ ' éîìùåøéá

úéòéáù ìù ïééá ïéàöåé , éðîéñá êåôùì àìù ÷ã÷ãì ãçà ìåãâ äæéà íùá éúòîùå
öã''ãò ê''åëå ù 'ãñôäì àìå äìëàì ïðéùøãã , ïéàå èòåî øáã äæù äæá øîåàù éî ùéå

àãéô÷.  
  

èéìù íéåáðâééô ïåòîù áøä'' àãåãùà  
øðåùá áåúëù äî øéòäì äà''äøäì ùãå÷ éúáåò ú''öæ ÷éãàùî íåçð ÷'' ìá ÷ìçá ' ïîéñ

á 'ãñôä àéåäã úéòéáù ìù ïééá äìãáäî èòî êåôùì øåñàù áúëù ,äå'' úòá ä
øåñà äãâä úøéîà.  

  

 ïåëñç úéðëú åà çåèéá úåùòì øåñéà ùé íàä  
ëú åà çåèéá úåùòì øåñéà ùé íàä íé÷ñåôä íùá íúø÷çù äî ìò äàøîã ïåëñç úéð

äðåîà øñåç ,äæì úåéàø äáøä íúàáäå øåñéà ïéàù íé÷ñåô äáøäî íúàáäå.  
 

èéìù ïééèùøåîøî éáö ïøäà éáø ïåàâä'' à÷øá éðá õéðæéå èøòñ ììåë ùàø  
ùøäîä áúëù äî ïééöì äàøð'' àñ äãð''à ãåîò ä 'îâá íúä àúéàã àä ìò ' áø øîà

 ïåéë áøã äéîùî àéîìù øá àððéçåéúåðåæî åèòîúð íãà ìù åéðù å÷úðù ,æå'' ì
 åéñëð ìë ïúé ìàå åúåð÷æá åðîî ÷ôúñäì ïåîî åì øéàùäì íãà äàøéã ïðéòåîùàå
 åéðáì åéñëð ìë ïúåðä äæ åîöòì ïåãà åì äðå÷ êùð åäæéà ÷øôá ïðéøîàãë åééçá åéðáì

åééçá ,à''åúð÷æ úòì âàåã íà äðåîàå ïåçèá øñåçî äæ ïéàù òîùî ë.  
  

èéìù õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø ïåàâä'' àçî ÷øá éðá''êãåà éðà íâ ñ  
åùáã ïééöì äàøð'' ÷çöé éáëåë úà ÷ìç 'ë ïîéñ''ñ á''à ÷ 'äâä íùá áúë''éæ òååàðéùî ÷'' ò

íéîé úåëéøàì äìåâñ éåä íééç çåèéáù , íéøéùò íä çåèéáä úøáç éìòáù íòèäå
äçìöä éìòáå ,åì òøàé àìù íåøâé íìæîåíéãñôð åéäé àìù éãë ïåñà íåù .  

  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
öæ èøéååæéø÷ íééç éáø ïåàâäî éúòîùù äî ïééöì äàøð'' ùé íàù ïôøàåèðà ìù äáø ì

 úåéçì åì ùéù úåëæä ãéñôî æà úåîé åà äéçé íà íãà ìò äìòî ìù ïéã úéáá ïåãéð
çåèéá ùéù ïåéë åúçôùî úà ñðøôì éãë ,çà ìáà''ôòàù åðîî éúòîù ë'' ïéà ë

çåèéá úåùòì øåñéà.  
  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  
åùáã ïééöì äàøð'' äîìù íçì úá ÷ìç 'øåé''ñ ïîéñ ã'' æçåèéá äùò åãåãù àéáä , äéä åìéàå

ïë äùåò äéä àì éàãååá äøéáò ãåðãð äæá.  
  

èéìù õéáåðéáø ïåéö ïá óñåé áøä'' àåëíéìùåøé íééç úøåú ìì  
øâäù ïééöì äàøð''èéìù é÷ñìòá é'' àø''äøàá úòãå äøåú é''åù åøôñá á''ò éåìä ïçìù ú''éø î'' á áúë

÷åô÷ô íåù äæá ïéàã ,æç úåð÷úá åðàöî ïëùå âåäðì éåàø ïëå''äæ ïéòë ì , úåáåúëá ïåâë
ò''ò ç''à.  
  

 íéîá úéáä úà óåèùì øúåî éàçåé øá ïåòîù éáøì íàä äèéîùá  
òà''äðéâì íéãøåé íéîäù ô  

 íéãøåé íéîäù ïôåàá íéîá úéáä úà óåèùì øåñà äèéîùá íàä ïåãì íúáúëù äî
äèéîùá øåñàù äðéâä úà ä÷ùîë àéåäã äðéâì ,îé÷ã ïåéëã íúáúëå'' ïåòîù éáøë ì

øúåî ïëì øúåî ïéåëúî ïéàù øáãã ,òàå''àùéø ÷éñô àéåäã ô ,î'' êøãáù ïåéëî î
åùùë ììëéå÷éð øîåç åëåúá ùé úéáä úà íéôè ,äðéâä úà ì÷ì÷î äæù , àðååâ éàäëáå

äéì éì àçéð àìã éàãå , êåøòä úòã äéì àçéð àìã àùéø ÷éñôáåñåúá àáåî '÷ úáù''ò â'' à

øúåîã , øáçîäã óàåøåà''ù ïîéñ ç''ñ ë''é ÷'' çêåøòë àìã ÷ñô ,î''ñ áäæ éøåèá î''é ÷'' á
àúåéáèì éúøú ùéùëã áúëéøù éàãå ïðáøã øåñéà  ,àå'' àúåáéèì íâ ùé àëä ë

ì÷äì ùé ïðáøã äæä ïîæá úéòéáùã.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à   
ì÷ì÷î äæ éå÷éð éøîåç ùéùëã øéòäì äàøð , éîð øáçîäã øùôà äéì àçéð àì äæëáå

äãåé.  
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ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
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äøä"á ÷ ìòøæòìà úçðîäéæ ''ò  
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ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
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 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

ò áãåð äæ ïåéìâ'' éåðéãéãé  
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