
ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה )שמות יג, יז(

חשש המצרים
במדרש )שמו"ר כ, ז–ח( דרשו 'ויהי' 

מלשון זעקת וי. ונחלקו הדעות מי 

צעק וי, האם פרעה, או המצריים. ומקשים העולם, 

וכי צעקו פרעה והמצריים וי בשעה שיצאו בני 

ישראל ממצרים, והרי הם בעצמם שלחו אותם 

)יב, לג( 'ותחזק מצרים על העם  בכח, כמו שאמר 

למהר לשלחם מן הארץ', ובודאי שמחה גדולה 

היתה להם בצאת ישראל ממצרים, כפי שאמר 

)תהלים קה, לח( 'שמח מצרים בצאתם'.  קרא להדיא 

ואיך אמרו במדרש כאן שהצטערו וזעקו.

ובחתם סופר תירץ כי קאי אסיפא דקרא, במה 

'פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו  שאמר 

מצרימה'. כי כיון ששמע פרעה שיש הוה אמינא 

של שמא ישוב העם למצרים, נתבהל וצעק וי...

ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו )שמות יג, יט( ֶ ַוִּיַּקח מֹשׁש

מבצע סודי
לעיל )פרק יב( בסיפור יציאת ישראל ממצרים, 

לא שמענו דבר מענין עצמות יוסף. ורק כאן אנו 

שומעים למפרע כי משה העלה את עצמות יוסף 

עמו. ומהו שלא נשנה הדבר להדיא מלכתחילה.

ביאר בספר 'עדות ביוסף' )כאן, אות קעח(, שאכן כך 

היה. כי בעצם לא היתה למשה שום אמתלא 

להוציא את עצמות יוסף עמו, שהרי טען בפני 

במדבר  לה'  לזבוח  אלא  יוצא  שאינו  פרעה 

שלשת ימים, ומה לו להוציא עמו עצמות מת 

למדבר. וגם למה שיאפשר פרעה דבר שכזה. על 

כן נתחכם משה ועשה זאת בהיחבא. ולכך בעת 

שסופר על בני ישראל שיצאו ממצרים, שפרעה 

)שמו"ר כ, ג(, לא שמענו דבר  ליוום באותה השעה 

מענין עצמות יוסף. כי רק ברגע האחרון, אחר 

שסיים פרעה ללוותם החוצה ושב לביתו, מיהר 

משה בלאט ובהיחבא, חזר למצרים והוציא עמו 

את עצמות יוסף. וזהו שהוזכר הדבר רק כאן 

לאחר סיפור יציאתם ממצרים.

ַוֶּיְאסֹר ֶאת ִרְכּבֹו )שמות יד, ו(
 אני לא אתנהג עמכם כשאר מלכים.

דרך שאר מלכים עבדיו קודמין לו במלחמה, ואני אקדים לפניכם

מלך כחייל מן השורה
חפץ,  משה  לרבי  מחשבת'  'מלאכת  בספר 

פירש לפי זה כי 'ויאסר' הוא אדרבה מלשון בית 

האסורים. שפרעה אמר להם שהוא משבית את 

רכבו המלכותי ונוסע יחד אתם בכלי המלחמה. 

שלא כדרך שאר המלכים שהחיילים יוצאים 

תחילה לשדה הקרב, ואילו המלכים מגיעים 

לקראת הכרעת המערכה ברכבם המפואר ובבגדי 

ומצטרף רכבי,  את  משבית  אני  אך  מלכות. 

לפלוגות 

המלחמה 

בלבוש צבאי.

ַוָּיַסר ֵאת אַֹפן ַמְרְּכֹבָתיו )שמות יד, כה(

מרכבת קל וחומר וגזירה שוה
'אופני מרכבותיו לא נאמר, אלא 'אופן' בלשון 

יחיד. וביאר ב'פירוש הטור לתורה' כי אכן לא 

הסיר כל האופנים אלא השאיר אופן אחד, כדי 

ְברו עצמותיהם מעוצמת  ָ
ׁ

שיתפרקו איבריהם וייּש

המכות והחבטות, אך אילו היה מסיר את כל 

אופני המרכבה היו יכולים להמשיך להתנהל 

כמו מזחלת המחליקה על גבי הקרקע.

הרה"ק רבי שלום  )עי' אוהב שלום ח"ב פ"י( על  מסופר 

מקאמינקא זצ"ל שנסע פעם לרבו ה'שר שלום' 

מבעלזא זצ"ל, ומפני שלא השיגה ידו לשכור רכב 

הגון, עלה על עגלה ישנה ורעועה שהתנהלה 

לִאטה. לאחר שעבר כברת דרך, החלה העגלה 

לחרוק ולהיתקל, וכך ככל שהתקדם במסעו 

לאחר  התפרקו.  וגלגליה  חלקיה  את  איבדה 

מעשה סח את אשר אירע עמו, ואמר בדרך 

הלצה כי נסע בדרך מכח שני 'קל וחומר' ושתי 

'גזירה שוה'. כשהוא מטעים את דבריו: יצאתי 

שנסעה  גלגלים,  ארבעה  בת  בעגלה  לדרכי 

כשורה. אך בדרך נשבר גלגל אחד, ונותרנו עם 

שלשה גלגלים, וכך נאלצנו להמשיך בדרכנו 

שני  בעלות  מרכבות  ומה  וחומר,  קל  מכח 

גלגלים, יכולות לנסוע, אנו שיש לנו שלשה 

גלגלים על אחת כמה וכמה.

נשבר, כעת  נוסף  וגלגל  רב,  זמן  לא עבר 

נותרנו עם שני גלגלים בלבד, אבל לא התייאשנו 

והמשכנו בדרכנו מדין 'גזירה שוה'. מה מצינו 

במרכבות שנוסעות עם שני גלגלים, אף אני 

אביא את מרכבתי שגם לה יש שני גלגלים, 

ובודאי ניתן לנסוע בה. והנה בעוד כברת ארץ, 

התפרק הגלגל השלישי, כך שנשאר גלגל בודד, 

ויוותר הוא לבדו. כעת שוב נאלצנו לנסוע מדין 

'קל וחומר'. ומה מזחלת שאין לה שום גלגל 

כלל, יכולה היא לנסוע ולהחליק ללא כל בעיה, 

אנו, שיש לנו גלגל אחד על אחת כמה וכמה. 

והמשכנו. אך לא ארכו לנו השעות, ולמזלנו 

כמעשהו בראשונים כך מעשהו באחרון, והגלגל 

הנותר לפליטה התפרק ונשבר. מכאן ועד בית 

רבינו נסענו מדין 'גזירה שוה' מה מצינו במזחלת 

המחליקה על השלג ללא גלגלים, אף עגלתנו 

ללא  הסוסים  אחרי  המסילה  לאורך  נגררה 

תמיכת גלגלים כלל, ועצמותינו דא לדא נקשן...

על פי זה 

יתבארו דרך 

מליצה דבריו 

ויקח משה את עצמות יוסף עמו )יג יט(.

איתא במסכת סוטה )יג.(: 'בא וראה כמה חביבות מצות על 

משה רבינו, שכל ישראל כולן נתעסקו בביזה, והוא נתעסק 

במצוות, שנאמר )משלי י ח( 'חכם לב יקח מצוות''.

הסמכת פסוק זה על משה רבינו, צריך ביאור מכמה פנים:

א. הלא בפירוש ציוה השי"ת למשה )לעיל יא ב(: 'דבר נא באזני 

העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף 

וכלי זהב'. ואם כן, גם ישראל שנתעסקו בביזה - מצוה היא 

בידם. ומה יתרון למשה רבינו עליהם שקראו עליו 'חכם 

לב יקח מצוות'. 

ב. יש להבין מה שאמרו עליו, שהוא 'יקח מצוות' בלשון 

רבים, שני מצוות במשמע, והא מעשה משה היה מצוה אחת 

בלבד, לקיחת עצמות יוסף.

ג. גם צריך להבין התואר 'חכם לב' על לקיחת מצוה זו, 

במה מיוחד מעשה זה של לקיחת עצמות יוסף ב'חכמה'.

דבר החכמה ברות שאיחרה אסיפת השלשה
ויש לפרש מאמרם ז"ל בדרך העבודה.

)קיג:(, על מאמר הכתוב )רות ב ה( ששאל  איתא במסכת שבת 

בועז על רות שבאה ללקוט בשדהו 'ויאמר בועז לנערו הנצב 

על הקוצרים, למי הנערה הזאת'. והקשו, 'וכי דרכו של בועז 

לשאול בנערה?! אמר רבי אלעזר: דבר חכמה ראה בה, שני 

שבלין לקטה, שלשה שבלין אינה לקטה'. כלומר, שידעה 

ללקוט כהלכה הפסוקה ש'שתי שבלים לקט ושלש אינן לקט' 

)פאה פ"ו מ"ה(. ומכיון שלקחה רות רק שתי שבלים שנפלו והניחה 

כאשר ראתה שלש שנפלו ראה שיש בה חכמה ושאל עליה.

וצריך ביאור, מה 'חכמה' יש בידיעת ההלכה, והלא כל 

העניים מלקטים, מן הסתם, כדין. ומה ראה בה שאין כן 

בשאר מלקטים. 

ופירש זקיני כ"ק אדמו"ר ה'חידושי הרי"מ' זצ"ל )שיח שרפי קודש 

עה"ת שבת ומועדים מגילת רות כו(, ]ויסוד הדברים בדברי המהרש"א )שם חידושי אגדות ד"ה 

דבר חכמה( אך לאידך גיסא[. שהרי דין זה שנוי במחלוקת במסכת 

)שם(, שלדעת בית הלל אכן שנים לקט ושלשה אינם  פאה 

לקט, אולם לדעת בית שמאי גם שלשה הם לקט ורק ארבעה 

לבעל הבית. ובתלמוד ירושלמי )פאה פ"ו ה"ד( פירשו מחלוקתם, 

דלדעת בית הלל דרשינן מהא דכתיב )ויקרא כג כב( 'לעני ולגר 

תעזוב אותם', שהם שנים: לעני, ולגר. ובית שמאי דורשים 

)דברים כד יט( 'לגר ליתום ולאלמנה', שהם שלשה.  את הכתוב 

רות חישבה את טעמי המחלוקת וידעה שמגיע לה גם שלשה 

שיבלים שנפלו, שכן היא עניה גיורת ואלמנה ובכהאי גוונא 

מודים וודאי בית הלל. לכן חישבה את דרכיה, ובתחילה 

אספה את השתיים יחד עם העניים, כי על אלה חששה 

שיקחו אותם שאר העניים, ואחר כך נפנתה לאסוף את 

השלש, שעליהם לא חששה, כי ידעה שעניים אחרים לא יקחו 

אותם. דבר חכמה זה ראה בה בועז, שידעה מה להקדים ומה 

לאחר, וכמאמר חז"ל )תמיד לב.( 'איזהו חכם, הרואה את הנולד'. 

בה"י, פרשת בשלח תשפ"ג

 ניצוצי אור ופרפראות יקרות משיעורי חומש-רש"י
 ממורנו הגה"ח ר' דניאל חיים אלתר שליט"א
ראש ישיבת 'פני מנחם' בעיה"ק ירושלים תובב"א

יו"ל בסיוע הנגיד הרבני המפואר הרה"ח ר' מאיר מלניק ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 התאוות הגשמיות רק מוסיפות והולכות
ושטות הוא לרדוף אחריהם

שיחות ודרשות
רזא דאחדרזא דאחדרזא דאחד

 מזלא טבא וגדיא נאה
 לידידנו הרה"ח המפואר ר' ישראל שמעון בריקמן שליט"א, מנציבי המכון ותומכיו

 לרגל היכנס בנו הבה"ח יעקב דוד הי"ו לעול תורה ומצוות
 יזכהו השי"ת לראות נחת ממנו ומכל יוצ"ח
 מתוך הרחבה ושמחה וטוב לבב כל הימים

בהערכה ובידידות: ישראל מוזסון בשם מכון 'אור חדש'
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ס' )תהלים קיד, 
ֹ
נ ם ָרָאה ַוּיָ הידועים של 'מדרש פליאה': "'ַהּיָ

ג(, מה ראה, ברייתא דרבי ישמעאל ראה". ויתבארו 

הדברים על פי דברי ה'טור' דלעיל, לפי שבברייתא 

זו מובאות המידות 'קל וחומר' ו'גזירה שוה', נמצא 

הים ראה את המצרים מתנהלים עם 'קל וחומר' 

'גזירה שוה', לכן פינה עצמו והכניסם בכבוד  ועם 

גדול לתוך שטחו.

ה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל )שמות טו, א( ֶ ָאז ָיִׁשיר מֹשׁש
אז כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה

כשהלב עולה על גדותיו
אמר על כך הרה"ק רבי מנדל מווארקא זצ"ל, ששיר 

ראוי ואמיתי אינו נוצר מתוך תכנון וכוונה להלחינו, 

אלא רק כאשר לבו של איש היהודי גודש ועולה 

והוא כוסף בגעגועים לשורר  ודבקותו,  באהבתו 

לפני רבון עלם ועלמיא, אזי כאשר מתמלא הלב 

ומשתוקק, וצף ועולה על גדותיו, ממילא מתפרצת 

מאליה השירה, וניתן להודות ולהלל ולשבח.

אחיזה באמונה
תמה הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זצ"ל ]נלב"ע י"ז 

בשבט תרל"ז[ מה מקום להזכרת תחיית המתים דווקא 

כאן בשירת הים.

ותירץ כי יהודי צריך לחיות תמיד עם אמונה, 

ובלא זה אינו יכול להתקיים. וכאן שהכל היה גלוי 

)עי' רש"י פס' ב,  'ויראו העם', וכמו שאמרו  לנגד עיניהם 

ממכילתא דר"י – בשלח מס' דשירה, ג, ומכילתא דרשב"י טו, ב( 'ראתה שפחה 

על הים מה שלא ראו נביאים', לא נותר להם במה 

להאמין. על כן החזיקו עצמם בדבר שאין רואים 

אותו בעיניים, והוא תחיית המתים, ובזה התבטאה 

אמונתם.

ָאִׁשיָרה ַלה' ִּכי ָגאֹה ָּגָאה )שמות טו, א(
על כל השירות, וכל מה שאקלס בו, עוד יש בו תוספת. ולא כמדת מלך ב"ו, 

שמקלסין אותו ואין בו

שבח שמתוך גנאי
הרה"ק ה'אריה דבי עילאי' זצ"ל היה רב מוכר 

ווישניצא. כאשר  מטעם השלטונות בעיר המחוז 

מת הקיסר פראנץ יוזעף, נדרשו רבני ערי המחוז 

המוטל  את  קיים  עילאי'  דבי  ה'אריה  להספידו. 

עליו, ונשא נאום, אך ניצל זאת ובדבריו עירב דברי 

התעוררות ליהודי העיר. כך סיפר מעשה במלך 

גדול, שערך משתה לכל שריו ועבדיו, כשכל אחד 

בתורו נעמד לחלוק שבחים למלך ירום הודו. כל 

שר בתורו המציא שבחים ככל העולה על רוחו, 

כדי לחדש מה שלא נאמר עדיין על ידי קודמיו. 

אחד מן השרים ביקש את רשות הדיבור, ואמר לכל 

הנאספים: דעו לכם, כי מלבד השומא הקטנה שיש 

למלך אחורי אוזנו, אין בו ובתארו ובמעשיו שום 

חסרון או גנאי ופגם שבעולם. כעס עליו המלך, וכי 

כך מקלסים מלך מושלם כמוני? ענה אותו השר 

ואמר: שמעני אדוני, לא היה כאן מי שקילס אותך 

יפה כמוני. שהרי כל אחד הזכיר בדבריו כך וכך 

מעלות, אך ברור שלא הצליח להקיף את כולן, נמצא 

החסיר בשבחי המלך. אך לא כן אני, שהדגשתי את 

הפגם היחיד, בזה אמרתי בעצם, שכל שאר המעלות 

והסגולות והמדות והתכונות וכל מה שאפשר לומר, 

הכל כלול במלך.

סיים ה'אריה דבי עילאי', אילו יכולנו לקלס את 

הקב"ה כאותו השר, היינו עושים זאת, ויוצאים ידי 

חובתנו. אבל מה נעשה שאצל הקב"ה לא שייך כזאת, 

כי אין בו שום פגם או חסרון ולּו הקטן ביותר. זהו 

שאנו אומרים 'מלך מהולל בתשבחות', שלכאורה מאי 

רבותא בכך, הלא כל אחד מהללים אותו בתשבחותיו. 

להלל  ניתן  ודם  מלך בשר  איפכא.  הכוונה  אלא 

בחסרונותיו, אבל אצל הקב"ה אין בו אפשרות זו 

מחמת שאין בו שום פגם חלילה, לכן אינו מהולל 

כי אם בתשבחות, למרות שאי אפשר לומר הכל.

ב

משה סידר המצוות שיוכל לקיים שניהם
שמעינן מינה, ש'חכמה' היינו העמדת סדרי קדימה, בהיותו 

רואה את הנולד, וסוף מעשה במחשבה תחלה. ומעתה נבין את ה'חכמה' שבמעשה 

משה שלקח את עצמות יוסף. שהנה, לפני ישראל עמדו עתה ב' מצוות, האחת 

– לשאול איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וזהב. והשנית – ליקח את 

עצמות יוסף. כל העם העדיפו להתעסק במצוה ראשונה, בתקוה שאולי יוותר בידם 

זמן נוסף גם למצוה האחרת. אולם משה היה 'חכם לב' ורצה ליקח מצוות שניים, 

גם את זה וגם את זה, חישב ומצא שממון מצרים לא יחסר, ומאידך עצמות יוסף 

יכולים אחרים לבוא ולקחת. וגם, בלקיחת ממון הרי 'אוהב כסף לא ישבע כסף' )קהלת 

ה, ט(, ולכן מי שיתחיל במצוה זו, ספק אם יעצור בעצמו בכדי לקיים המצוה הנוספת. 

לכן הקדים את לקיחת עצמות יוסף שאין בה שיהוי כל כך ופיתויי היצר, ומשסיים 

אותה נפנה לקיים את המצוה השנית של שאילת מצרים, ומזה ומזה אל תנח ידך.

וזהו 'חכם לב יקח מצוות' בלשון רבים, כי החכם היודע מה להקדים ומה לאחר, 

לא ישאר במצוה אחת בלבד, כישראל, שעלתה בידם רק מצוות ביזת מצרים ולא 

מצות עצמות יוסף. 

בכח 'יוסף' יכל משה להסתפק במועט בשאילת מצרים
והנה איתא ב'צמח ה' לצבי' )ויגש ד"ה העוד יוסף(, למה נקרא שמו 'יוסף', על שם הוספה. 

שהיה זהיר בקדושת היסוד ונזהר שלא ליפול בתאוותיו. ובענין הקדושה אמרו חז"ל 

)סוכה נב:( 'משביעו רעב, מרעיבו שבע', שככל שמרבה האדם ללכת אחר תאוותיו כן 

מוסיפות תאוותיו לגדול, והוא רק נעשה יותר רעב ותאב להן. וזהו 'יוסף' - שהוא 

מבין שהתאוות רק מוסיפות ומוסיפות, לכן הוא בורח מהן בתחילה.

ועל פי זה מובן יותר מה שהקדים משה דוקא את לקיחת ארונו של יוסף. כי הבין 

שאם יקח בתחילה את כלי הכסף והזהב יהיה בבחינת 'יש לו מנה רוצה מאתים' 

)עי' קה"ר א לד(, ולא יפסיק לאסוף ממון ולשאול ממצרים עוד ועוד, ללא גבול. על כן 

לקח עמו את עצמות יוסף, היינו את עצמותו ומדתו של השם יוסף, המתריע על 

כך שהתאוה מוספת והולכת, והמשביעו – רעב. ורק עם ידיעה זו היה יכול לילך 

ולקיים המצוה השנית של לקיחת ממון מצרים, בהסתפקות במועט, שכך יכול 

היה להפסיק ולומר די.

הרשע השוטה לא הסתפק במן הקרוב והרחיק נדוד
חז"ל דרשו )יומא עה.( את שינוי הלשון האמור ב'מן'. שבפרשת בהעלותך )במדבר יא ט( 

נאמר 'וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליו', משמע בתוך המחנה. ובפרשתן 

נאמר )לקמן טז ד( 'יצא העם ולקטו', משמע שיצאו מחוץ למחנה. ועוד נאמר בפרשת 

בהעלותך )שם יא ח( 'שטו העם ולקטו', שמשמע שהיו צריכים 

להרחיק ביותר. ופירשו, שלצדיקים היה יורד על פתח בתיהם, 

הבינונים יצאו מחוץ למחנה, והרשעים היו צריכים להרחיק יותר לחפש את המן. 

והדברים צריכים ביאור, והלא המחנה היה מתמלא במן, והיו גם הרשעים יכולים 

למלאות אסמיהם במן זה. מניין ידעו איזה מן שייך לכל אחד ואחד. ונאמרו בזה 

כמה תירוצים ויישובים.

לדרכנו נוכל ליישב, שאין הכי נמי, המן היה מוכן ומזומן לכולם על פתח ביתם. 

וחלוקת המן בדברי חז"ל לזה כאן ולזה כאן, אינו מצד העונש, אלא כך היה מעשה. 

שכן, כולם יצאו ללקוט ומצאו מן על פתח ביתם. אולם, בעוד הצדיק לקח מן זה 

לו ולמשפחתו, במיעוט טירחה, והודה לבורא על שהוציא לחם מן השמים בקירוב 

מקום, הבינוני לא הסתפק בכך, הוא סבר אם ירחיק מעט וירבה לאסוף עוד ועוד 

מן, יגדל חלקו ויוכל להשביע את עצמו היטב. שכן 'אוהב כסף, לא ישבע כסף' 

ולא הסתפק במוכן לו. הוא הטריח עצמו ואסף משם וממרחק הביא לחמו. ואילו 

הרשע גם בזה עוד לא הסתפק, ולא שמח בחלקו גם אחר שכבר הרחיק קצת 

מן המחנה, כי תמיד לבו אמר לו שמא בריחוק יותר ימצא דבר טוב יותר, ולכן 

נתקיים בו 'שטו העם ולקטו'. וזה דרכם כסל למו, תמיד אינם מסתפקים במוכן 

בידם ושואפים לעוד.

הריצה אחר העמל היא שטות
וזהו הענין שדרש בזוהר הק' )רע"מ בהעלתך, ח"ג רלב.( על הכתוב 'שטו העם ולקטו', ש'שטו' 

הוא מלשון 'שטות', כמבואר שם. הרה"ק רבי נתן דוד משידלובצא זצ"ל )גן יוסף בהעלותך 

זו, על ענין זה ממש שאמרנו. שעשו הרשעים שטות כאשר  רט"ו( פירש 'שטות' 

הרחיקו יותר בכדי להביא המן. והלא בסמוך לביתם יש מן דומה ממש, ללא שום 

עמל. ועוד, שככל שירבו ללקט יעמוד בסוף על עומר לגולגולת ותו לא מידי, 

כמאמר הכתוב המרבה לא העדיף. וזה טבע האדם לחפש תמיד עוד ועוד, והוא 

סבור תמיד שמה שנמצא אצל חברו, טוב יותר ממה שיש אצלו.

זו, לכן לקח קודם את עצמות יוסף עמו, לדעת  משה רבינו חשש מהתנהגות 

ולזכור כי התאוות תמיד רק מוסיפות והולכות, ואין להם סוף, ו'אין אדם שמת 

וחצי תאוותו בידו' )קה"ר א יג(. שמבלעדי ידיעה זו אפשר חלילה להישאר באסיפת 

ביזת מצרים, לעולם, בלא שביעה.

יסייענו השי"ת לקחת עמנו 'את עצמות יוסף', לקחת את ה'השבע השביע', שאפשר 

ביע את עצמנו 
ׂ
ביעה, שככל שנש

ׂ
ביע, מלשון ש

ׂ
בע הש

ׂ
לדורשו בשי"ן שמאלית הש

יותר - כן גם 'יוסף ה' לי בן אחר' )בראשית ל כד(, להשתוקק עוד ועוד לעבודתו יתברך.

 )מעובד מתוך שיחת ליל שב"ק פר' בשלח ה'תשפ"ב(

רזא דאחד - המשך מעמוד א



ניתן להלום זאת במכוון בדברי רש"י שכתב 'כל 

מה שאקלס בו עוד יש בו תוספת', ולכך אי אפשר 

לשבחו מצד ריבוי השבח. ומאידך גם אין את העצה 

של שבח בהזכרת החסרון, שכן זה ודאי לא שייך 

אצל הקב"ה, ושלא כמו במלך בשר ודם 'שמקלסין 

אותו ואין בו', ששבחו הוא מתוך מה שאין בו.

ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהּו ֱא-ֹלֵהי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהּו )שמות טו, ב(

מסורת אבות כתוספת
כשנסע הרבי מקוצק זצ"ל ללובלין, שאלוהו איך 

עוזב דרכי אבותיו ובוחר לעצמו דרכים חדשות. אמר 

להם: תחילה נאמר 'זה אלי ואנוהו', היינו קודם על 

האדם למצוא את האלוקות, ורק אחר כך יש את 

הענין של 'אלקי אבי וארוממנהו'. הדבקות במסורת 

אבות חשובה וטובה היא, אך היא כנדבך נוסף על 

עבודת ה' באמת, ולא כערך בלעדי בפני עצמו )אמת 

ואמונה, תרצ(.

לא אני תחילת הקדושה

תחילת הקדושה
החסיד רבי ישראל שמעון קסטילניץ  היה אומר 

זצ"ל )מזקנים אתבונן( כי 'לא אני' זוהי תחילת הקדושה. 

כשאדם מרגיש עצמו כאין ואפס, בזה מתחיל את 

הקדושה.

ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה ה' ְׁשמֹו )שמות טו, ג(
אף בשעה שהוא נלחם ונוקם מאויביו, אוחז הוא במדתו לרחם על ברואיו 

ולזון את כל באי עולם

לחם ומלחמה
הרה"ק ה'ייטב לב' זצ"ל כי שניהם רמיזי  אמר 

בקרא. כי 'מלחמה' כוללת בתוכה גם לשון לחם 

וגם לשון לחימה.

ּוְברּוַח ַאֶּפיָך ֶנֶעְרמּו ַמִים )שמות טו, ח(

התחכמות המים
אונקלוס תירגם כאן 'חכימו מיא', היינו שנתחכמו 

המים להיערם. והוא גם מרומז בגופא דקרא, שסופי 

התיבות של וברוח אפיך נערמו מים, הם 'חכמו'. אך 

יש להבין איזו חכמה יתירה יש בכך, ומה משמעותה.

כאשר  הנה  כי  לקטרת',  'חדשים  בספר  וביאר 

התייעץ פרעה עם אנשיו, כתיב 'הבה נתחכמה לו', 

וביארו חז"ל )סוטה יא.(, שהתחכמו לדונם במים. שמאחר 

וכבר נשבע הקב"ה שלא יביא עוד מבול לעולם, 

לכך יגזרו להשליך את בני ישראל ליאור, ושוב לא 

ייענשו על כך במידה כנגד מידה, שהרי לא יהא 

עוד מבול בעולם. ולא ידעו, כי "הוא אינו מביא, 

)יד, כז(  אבל הן באין ונופלין בתוכו, וכן הוא אומר 

'ומצרים נסים לקראתו'". זהו שאמר כאן שנתחכמו 

המים, כי אכן לא באו המים אל המצרים לשטוף 

אותם, אלא נערמו המים ופינו מקום בתוך הים, 

אליו באו המצרים בכבודם ובעצמם, ושוב שטפו 

אותם המים במקומם.

ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג ֲאַחֵּלק ָׁשָלל ִּתְמָלֵאמֹו ַנְפִׁשי 
ָאִריק ַחְרִּבי ּתֹוִריֵׁשמֹו ָיִדי )שמות טו, ט(

תורישמו – לשון רישות ודלות, כמו 'מוריש ומעשיר'

מלכודת היצר
הש"ך,  על  נה(  הע'  משה,  תורת  ]קליינמאן[,  ישרים  )אור  מסופר 

שאחרי נישואיו תמך בו חמיו, כשכל מחסורו עליו. 

יום השוק, צייד אותו חותנו בסכום  אולם בבוא 

מעות, וביקש ממנו שיצא לסחור בשוק למשך יום 

אחד, לבחון אם הוא מתאים למלאכה או לא. עשה 

פנים  לו  האירה  ואכן ההצלחה  כבקשתו,  הש"ך 

בצורה יוצאת מן הכלל. ביום השוק השני שוב בא 

אליו חותנו, ואמר לו שכדאי שימשיך לסחור גם 

היום, שהרי כבר ראה אתמול כמה ה' מצליח דרכו. 

התנגד החתן ואמר כי איננו מסכים. ונימוקו עמו, 

שללא ספק מי שגרם לו להצליח ביום אתמול היה 

היצר הרע, שרואה אותו עוסק בתורה ורוצה לבטלו 

מלימודו, אולם ברגע שיעזוב את הלימוד ויעסוק 

במסחר בקביעות, כבר הרויח היצר את שרצה, ועתה 

יקח ממנו את הכל וישאירנו ללא תורה וללא סחורה. 

ואמר שזהו שאמר הכתוב 'אמר אויב ארדוף אשיג 

אחלק שלל', ולבסוף אחר אשר 'תמלאמו נפשי', 

'תורישמו ידי'.

ֵאיֵלי מֹוָאב יֹאֲחֵזמֹו ָרַעד )שמות טו, טו(
בלק ובלעם

ה'חתם סופר'  מרנא  'אילי מואב', אומר  מי הם 

)ליקוטים לכאן( שהכוונה לבלק ולבלעם שהיו ממואב, 

והם רעדו כהוגן בראותם את נסי קריעת ים סוף. 

והביא זכר לדבר, שכן 'בלק בלעם' עולים בגימטריא 

כמנין 'רעד'.

ַעם זּו ָקִניָת )שמות טו, טז(
חבבת משאר אומות, כחפץ הקנוי בדמים יקרים, שחביב על האדם

הרגש קונה והשכל מצדיק
הפתגם העממי אומר 'הרגש קונה והשכל מצדיק'. 

מהרגש,  רוב  פי  על  נובע  לקנות  הדחף  אכן  כי 

ומההנאה הצרופה ברכישה, והרגש משחד את האדם 

להצדיק בשכלו את הקניה שרכש, גם אם בשיקול 

דעת נכון ואמיתי היה מבין שזו קניה מיותרת או 

יקרה מדי. זהו שמרומז הכא בקרא, בקשה כלפי 

שמיא, כיון שקנית אותנו בדמים יקרים, מחייב 

הטבע שהטבעת בעולמך שתצדיק את מקחך )עי' ספר 

הזכות כי תשא, ד"ה וגם מצאת(.

ַוּיֹוֵרהּו ה' ֵעץ ַוַּיְׁשֵלְך ֶאל ַהַּמִים ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִים )שמות 
טו, כה(

עצה למתיקות הלימוד
מהרה"ח רבי מרדכי דוד קמינסקי ז"ל,  שמעתי 

ששמע מפי הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל בשם 

הרבי מלובלין זצ"ל, שאחד שאינו יכול ללמוד, מר 

לו מר, והוא צועק אל ה', אזי 'ויורהו ה' עץ', היינו 

שהקב"ה נותן לו עצה: 'וישלך אל המים', הפל את 

עצמך לתוך מי התלמוד, 'וימתקו המים', כבר יערב 

ויהפוך למתוק. אך תחילה השלך עצמך אל  לך 

תוך הלימוד.

ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים ֹלא ָאִׂשים ָעֶליָך 
ִּכי ֲאִני ה' רְֹפֶאָך )שמות טו, כו(

רפואה בלא נזיפה
הרה"ק מטשערנאביל זצ"ל ב'מאור עיניים'  כתב 

אצל  בא  כשחולה  כלל  שבדרך  כל המחלה(,  ד"ה  )ליקוטים 

הרופא, הרופא נוזף בחולה ומאשים אותו במצבו, על 

שאכל כך וכך ועל שעשה פעולה מסוימת, שבגלל 

כך נעשה חולה. אבל הקב"ה אומר לבני ישראל 

כי למרות ש'אני ה' רופאך', אך עדיין 'כל המחלה, 

לא אשים עליך', לא אתלה את האשמה בך. כי אין 

הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו )ע"ז ג.(, והבא ליטהר 

– מסייעין אותו.

ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים ֹלא ָאִׂשים ָעֶליָך 
ִּכי ֲאִני ה' רְֹפֶאָך )שמות טו, כו(

מחלת הכבדת הלב
נכתב 'כל המחלה' בלשון יחיד, אף שמחלות רבות 

היו למצריים. ופירש הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב 

זצ"ל )הובא באורח לחיים יתרו, ד"ה אתם ראיתם; ועי' באמרות משה ]קאברין[ ובחת"ס(, 

שהכוונה לאותה מחלה הידועה השייכת למצרים, 

והיא מחלת הכבדת הלב, אותה לא אשים עליך, אם 

שמוע תשמע בקולי.

)ירושלמי שבת פי"ד  ויתכן שזה כלול במה שאמרו חז"ל 

ה"ג( על הפסוק 'והסיר ה' ממך כל חולי' )דברים ז, טו(, זה 

חולי הרעיון. ונקרא 'כל חולי', כי בעוד וכל שאר 

החלאים יש להם הגדרה, יש שכואב לו היד, ויש 

שמורגש בראש, או שחש ברגלו. אך הרעיון הוא 

חולי המכאיב את הכל, ולכן נקרא 'כל חולי'. וזהו 

גם מה שאמר כאן 'כל המחלה'.

ִּכי ֲאִני ה' רְֹפֶאָך )שמות טו, כו(
תרופה בלי שאלות

הרשב"א שלא  )נחל קדומים טו( מביא בשם  החיד"א 

בחינם נקט בלשון זו. כי כשרופא אומר לבן אדם 

איזו תרופה ליטול או מה יעשה ויתרפא, אינו מכביר 

לשאול 'מהיכן דנתני', ואינו מקשה לשאול מה הטעם 

לתרופה פלונית או מה הסברא בפעולה אלמונית. 

אלא מקבל הוא את כל דברי הרופא כלשונם, ונזהר 

לקיימם כפי שהם. כי יודע שהלה הוא דוקטור, 

והשתלם שנים רבות במוסדות המחקר והרפואה. 

אומר הקב"ה לפחות כפי שאתה מאמין לרופא האמן 

לי, ואל תשאל שאלות לחינם, אלא היזהר למלא 

את הדברים כפי שנצטוית.

ִּכי ֲאִני ה' רְֹפֶאָך )שמות טו, כו(
הפרופסור מאניפולי

ידוע המסופר על אותו חולה שבא לתנות את 

זצ"ל,  רבי מרדכי מנעשכיז  הרה"ק  בפני  מכאובו 

וביקש ממנו עצה וברכה לרפואה שֵלמה. שלחו הרבי 

אל 'הפרופסור מאניפולי'. בא החולה לאניפולי, והחל 

מברר על אודות הפרופסור. צחקו עליו בני המקום. 

הרי מדובר בעיירה נידחת וענייה שאפילו חובש 

אין בה, ומעולם לא דרך על מפתנה שום פרופסור. 

חזר אל רבו ואמר שכפי הנראה חלה טעות בדבריו 

או שלא הבינם כראוי לו, כי בעיירה נידחת זו אין 

שום רופא. שאלו רבו, איך יתכן שאין שם פרופסור, 

וכי מה עושים הם כשנופלים למשכב? חשב הלה 

ואמר: מסתמא מתפללים הם אל הקב"ה. נו, הפטיר 

רבי מרדכי, אכן לפרופסור זה התכוונתי שתלך... 

ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים )שמות טז, ד(
אין אדם נוגע במוכן לחברו

הרה"ק רבי וואלף מסטריקוב  לימוד מאלף דייק 

יֵבִני  ּצִ זצ"ל )זר זהב( מפסוק זה, כי 'ממטיר' הוא מלשון 'ַוּיַ

ָרא ַלֵחץ' )איכה ג, יב(. והכוונה, שכשם שלכל חץ יש  ּטָ ּמַ ּכַ

מטרה וכתובת המזומנת לו, כמו כן בלחם, דהיינו 

בפרנסה, הנני ממטיר לכם, הכל מכוון כמטחוי קשת. 

ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו )יומא לח:(.

]אמרי אינשי, מעשה בראובן שהמציא רעיון חדש ומהפכני 

ויצא ופרסמו ברבים. שאלו שמעון: וכי אינך חושש שאחרים 

ג



ישמעו את הרעיון שלך ויעתיקוהו ובזה ישיגו את גבולך. ענה ראובן 

בשנינות: שמעון ידידי, איך תחשוב שאדם זר יוכל להשיג את פרנסתי, 

בשעה שאני בעצמי בקושי מצליח להשיגה...[

ֶעֶרב ִויַדְעֶּתם ִּכי ה' הֹוִציא ֶאְתֶכם, ּוֹבֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת 
ְּכבֹוד ה' )שמות טז, ו–ז(

סוס קם סוס
בתחילת אורח חיים, בהלכות השכמת הבוקר, כתב 

הרמ"א )א, א( 'ובשכבו על משכבו ידע לפני מי הוא שוכב, 

ומיד שיעור משנתו יקום בזריזות לעבודת בוראו יתברך 

ויתעלה'. תמה הרבי ר' זושא זצ"ל )בית אברהם סוף פסח; ובדברי יחזקאל 

תהלים סג, ד–ז מביאו בשם הרה"ק מפרימישלאן זצ"ל(, מפני מה שנה כאן דיני 

שכיבה, והלא בהלכות השכמת הבוקר עסקינן, ודינים 

הנוהגים בערב היה לו לכתוב במקומו. ותירץ, כי אם 

מכניסים למיטה סוס, אין אפשרות שיצא ממנה אדם. 

על כן אמר, כדי להשכים בבוקר ולמצוא את יחול הלב 

לעבודת הבורא, נצרך ש'גם בשכבו על משכבו ידע לפני 

מי הוא שוכב'...

בזה פירש הרה"ק רבי שמע'לי מאמשינוב זצ"ל, 'ערב 

וידעתם כי ה'', אם תשכב לישון בלילה מתוך ידיעה 

ואמונה בה', אזי תזכה כי 'ובוקר וראיתם את כבוד ה''.

עֶֹמר ַלֻּגְלֹּגֶלת )שמות טז, טז(
מזון הישר לראש

יש בכך רמז )עי' מנחם ציון ד"ה בסעודת ליל שבת פ' כי תצא( על רוחניותו 

של המן, אשר היה מזון שהועבר מיד לנשמה שבמח. כי 

בעוד שמזון רגיל נכנס לתוך הכרס, ומשם מנופה הוא 

וכל איבר ואיבר מקבל את הנדרש לו, והמעודן ביותר 

עולה למח, במן לעומת זאת לא היה צריך לכל זה. הוא 

היה כולו דק מן הדק, ונכנס הישר אל הראש. 'עומר 

לגולגולת'.

ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹמֹו )שמות טז, כט(
'שבו איש תחתיו', מכאן סמכו חכמים ד' אמות ליוצא חוץ לתחום. 'אל יצא איש' אלו 

אלפיים אמה של תחום שבת

שיעורי היוצא חוץ לתחום
שני אלו נמלצו היטב בדברי הכתוב. כפי שנתבאר 

רת סמים' לרבי אהרן טננבוים ז"ל, שכתב על 
ֹ
בספר 'קט

פי השיטה הסוברת )עירובין מח.( שארבע אמות שאמרו ליוצא 

חוץ לתחום הן שש עשרה אמות, ד' אמות אורך על ד' 

אמות רוחב, נמצא הדבר נרמז בתיבת 'תחתיו', נוטריקון 

'תחת י"ו'.

'חלקי  מרבי דוד לידא זצ"ל בספרו  נוסף איתא  רמז 

כי  אמה.  אלפיים  נרמזו  'יצא'  בתיבת  כי  אבנים', 

כשמכפילים כל אות בתיבת 'יצא' בשאר האותיות, עולה 

חשבונן אלפיים. כי י' פעמים 'צא' ]910[, ועוד צ' פעמים 

'יא' ]990[, ועוד א' פעמים 

]100[, סך הכל עולה  'יצ' 

אלפיים.

ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהָּמן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה )שמות טז, לה(
והלא חסר ל' יום, שהרי בט"ו באייר ירד להם המן תחילה, ובט"ו בניסן פסק. שנאמר 

'וישבות המן ממחרת'. אלא מגיד, שהעוגות שהוציאו ישראל ממצרים, טעמו בהם 

טעם מן

הסתגלות לתבואת הארץ
אמר המגיד רבי יוסף צבי סלאנט זצ"ל )באר יוסף( ]נלב"ע י' 

)כתובות קי:;  בשבט תשמ"א[, כי לא לחינם נסבב כן. שהגמרא 

ל ְיֵמי ָעִני ָרִעים' )משלי טו, טו(,  סנהדרין קא.( מדייקת על הפסוק 'ּכָ

'והאיכא שבתות וימים טובים', ומשני, שינוי וסת תחילת 

חולי מעיים. היינו, שהמעיים צריכים להסתגל למאכלים 

מעודנים, ומאחר שהוא חווה שינוי גדול במעבר מרעבונו 

בימות החול, אל מאכליו הערבים שבימות השבת, לכך 

בא עליו חולי. מהאי טעמא מצאנו במן שהחל בהדרגה, 

אשר מהעוגות שהוציאו ממצרים טעמו טעם מן במשך 

ס"א סעודות, וכך בסוף ארבעים שנה אכלו משיירי המן 

למשך חודש נוסף, עד שהתחילו לאכול מעבור הארץ, 

כדי שלא יורגש כל כך השינוי הגדול מהמן השמימי 

ללחם הארצי.

ה ָידֹו ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל ְוַכֲאֶׁשר ָיִניַח ָידֹו  ֶ ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֹשׁש

ְוָגַבר ֲעָמֵלק )שמות יז, יא(
וכי ידיו של משה נוצחות היו המלחמה וכו', כדאיתא בראש השנה

ידי משה כפי לב ישראל
מפני מה סתם רש"י והפנה לדברי הגמרא, בלא לפרט 

ולהביא את הביאור, כדרכו בכל חיבורו על התורה.

אלא, לפי שיש כאן קושיא חמורה. אם אכן כאשר ירים 

ידו הם נוצחים, למה היה לפעמים מצב שהניח ידו. כפי 

שמקשה ה'שפת אמת' )זכור תר"נ(. אמנם הענין הוא כי הרמת 

היד והנחתה אינן תלויות בו, אלא הן תוצאה של מצב 

לבם של ישראל. וזאת נגלה כאשר נעיין במשנה בראש 

השנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, אלא בזמן שהיו 

משעבדים לבם היה מצליח להחזיק את ידיו לגובה, ואם 

לאו היו נופלות ידיו.

ואכן 'ירים משה' בגימטריא 'וכאשר יניח' ]605[. כי הכל 

אותו דבר. לגבי משה, ודאי רוצה הוא בהרמת ידיו ונצחון 

ישראל, אלא שהדבר תלוי בהם.

ְוִׂשים ְּבָאְזֵני ְיהֹוֻׁשַע )שמות יז, יד(

קריאת הניקוד
לכאורה, אחרי שכבר נכתבו הדברים על ספר. מה 

תועלת עוד בהוספת ההשמעה.

)דרוש שמואל,  רבי לייב הארוך מקראקא זצ"ל  אלא, ביאר 

בספר לקט שמואל(, שמצאנו בגמרא )ב"ב כא:( שיואב טעה, כי רבו 

'ֵזֶכר'. לכן אמר הקב"ה  'ָזָכר עמלק' ולא  לימדו בטעות 

למשה, מלבד הכתיבה בספר, שים את הדברים באזניו, 

כדי שיבין הניקוד הראוי, 

ולא יטעה בכך להותיר את 

הנקיבות.
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 ברכת מזל טוב
 קדם מורנו הרב שליט"א

 לרגל השמחה השורה במעונו בנישואי בתו תחי' בשעטומ"צ
 עב"ג החתן המופלג מו' שמואל שמלקא שלסר הי"ו

 יעלה הזיווג יפה בדרך רבוה"ק, מתוך שפע וברכה כל הימים
מאחל בהדר ויקר: חיים בער יוסטמן

 נציבי מכון נציבי מכון ‘אור חדש' ‘אור חדש'
 אשר נשא לבם אותם להיות עמודי התווך

 ופטרוני המכון בהפצת מעיינות התורה והחסידות

אלה יעמדו על הברכהאלה יעמדו על הברכה

 הרב אליעזר דוד איצקוביץ ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב חיים אברהם בראך ומשפחתו שיחיו
ניו ג'רזי - ארה"ב

 הרב ירמי בראך ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב ישראל שמעון בריקמן ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב יהודה לייב אברהם גוטמן ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב יוסף גליקסמן ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב אברהם יעקב גרינשטיין ומשפחתו שיחיו
פלעטבוש - ניו יורק

 הרב ידידיה גרינשטיין ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב שלמה הלר ומשפחתו שיחיו
ניו ג'רזי - ארה"ב

 הרב אלימלך טבק ומשפחתו שיחיו
ליקווד - ניו ג'רזי

 הרב משה טבק ומשפחתו שיחיו
ליקווד - ניו ג'רזי

 הרב מנדל טייטלבוים ומשפחתו שיחיו
לונדון - אנגליה

 הרב חיים בער יוסטמן ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב אהרן לב ומשפחתו שיחיו
ירושלים - ישראל

 הרב יעקב יוסף לב ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב יעקב זעליג לנדא ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב דוד מרגלית ומשפחתו שיחיו
לונדון - אנגליה

 הרב שלמה חנוך אברמצ'יק ומשפחתו שיחיו
פלעטבוש - ניו יורק

 הרב יעקב מאיר פיגה ומשפחתו שיחיו
ליקווד - ניו ג'רזי

 הרב חיים פישר ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב יהושע פרגר ומשפחתו שיחיו
ליקווד - ניו ג'רזי

 הרב נפתלי פרידמן ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב מרדכי צבי קאהן ומשפחתו שיחיו
לונדון - אנגליה

 הרב אברהם משה קראוס ומשפחתו שיחיו
לונדון - אנגליה

 הרב יעקב קריימן ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב שמואל שחורי ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב יוסף שטרייכר ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 6:15 - שיעור בתלמוד ירושלמי,
 6:35 - שיעור דף היומי בבלי, לאחמ"כ תפילת שחרית,

 אחר תפילת שחרית שיעור בחומש רש"י
··· 

יום חמישי בשעה 21:15 שיעור בספה"ק שפת אמת

מנחה ער"ש: 10 דק' לאחר זמן הדה"נ
בין קבלת שבת לתפלת ערבית

דרשה מענייני הפרשה ודברי התעוררות

מנחה שב"ק: בזמן הדה"נ
רעוא דרעוין בהשתתפות מורנו הרב שליט"א

בשיחת כיבושין ורעותא דלבא

זמני השיעורים והדרשות בימות החול ובשבתות
בביהמ"ד 'א+רי שבחבורה', ארגמן 4 ירושלים

�

 ניתן לשמוע את שיעורי מורנו הרב שליט"א בטלפון: 073-321-1945
 * לשידור חי

 שלוחה 2<1 - שיעור חומש רש"י
 שלוחה 2<2 - שיעור שפת אמת
שלוחה 2<3 - שיעור דף היומי

מכון 'אור חדש' עושה מאמצים להפצת הגליון בכל אתר ואתר, 
 להגדיל תורה ולהאדירה. אם הגליון אינו מגיע לאזור מגוריכם,

 או שקיימת בעיה אחרת בהפצה, נא חייגו למס' 0527-690035,
shiurey.r.d@gmail.com :או שלחו מייל לכתובת דוא"ל

�

 © כל הזכויות שמורות למכון 'אור חדש' ירושלים
 לקבלת הגליונות, הערות, תרומות והנצחות

ניתן לפנות בכתובת דוא"ל הנ"ל.

חדש!
*******

הופיע ויצא לאור הספר הנפלא *******
 'חדא פלפלתא'

על חומש שמות ופורים. 
ניתן להשיג בחנויות הספרים 

המובחרות, לפרטים נוספים ניתן 
 לפנות לדוא"ל:

shiurey.r.d@gmail.com
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ח  סימן 

בשבת  המן  לקיטת איסור 
הוצאה במלאכת שיעור  וחצי לרשות מרשות הוצאה  לדיני והמסתעף 

המן  שבלקיטת  ההוצאה במהות  והרמב "ן תוספות  מחלוקת  ומלאכת oא. לתחום  חוץ יציאה  זה : בפסוק  איסורים  שני

לבתיהם oהוצאה  המן מהכנסת או  המן ללקוט הכלי מהוצאת הוא הלימוד ה'פניoהאם  אדאמו"ר  קושיית  ב .

בשבת  המן לקיטת  באיסור  החסיר 'oמנחם' לא ו 'הממעיט כגרוגרת משיעור  פחות ולהכניס  ללקוט יכולים  היו  הרי

o'לאצטרופי 'חזי במציאות שייך  שלא כיון התורה  מן אסורה  שיעור  חצי שהכנסת לתרץ נתרבה oאין שהמן לאחר 

לאצטרופי' 'חזי שייך  לא עומר  מהמן oלשיעור  חוץ אוכל  צירוף  שייך  היה  איסורoלא המן בהוצאת  שייך האם ג.

שיעור  לאצטרופיoחצי  חזי לא כש'בפועל ' מינה  ונפקא סיבה , או  סימן - לאצטרופי' ד'חזי האיסור  תמיהת oטעם 

המן  הוצאת לאסור  שפיר  אתי סימן שהוא לסוברים  שכן סיבה , הוא לאצטרופי' ש'חזי לסוברים  רק  מנחם ' אם oה 'פני

'סימן' שהוא לסוברים  לאצטרופי' 'חזי הטעם  שייך  לא גברא שבאיסורי לחלק  חצי oיש שייך  אם  האחרונים  נידון

מלאכה  חשיבות בו  שאין כיון שבת במלאכות שסוברים oשיעור  משום  הוא שבת במלאכות שיעור  חצי המתירים 

סימן  הוא לאצטרופי' בפועלoש'חזי לאצטרופי חזי תהא שלא בעינן 'סיבה ', הוא לאצטרופי' ש'חזי הצד לפי oרק 

לכגרוגרת ותפח מגרוגרת , פחות  הוציא שיעור oד . הוצאת נחשב אינו  לכגרוגרת, יתפח כשלבסוף  דאף  oראיה 

כשיעור  שהוציא ונחשב לתפוח הוא עומד דבמן חדש oחילוק  דבר  תוספת אלא 'תפיחה ' זו  שאין החילוק , דחיית

נס  בהוצאה oבדרך  'אחשביה' בדין ד'אחשביה 'oה. משום  חייב לזרע שהמצניע דין חילוק  נתחדש הוצאה  בשעורי

o'מצניע' מהני לא לאכילה  הוצאה  שיעור  שלגבי מוולוז'ין הנצי"ב בפחות oשיטת 'אחשביה ' מועיל  אין להרשב"א

דעתו שבטלה  משום  רק  'חשיבות'oמכשיעור  הוא אם  באוכלין כגרוגרת בשיעור  הי"ד זעמבא הגר "מ  בחקירת תליא

הלכה  בטלה oאו  דעתו  אין המן לאכילה oבהוצאת כהוצאה  ולא לזרע כהוצאה  נחשבת זו  הוצאתoהוצאה  ו.

'עשיר ' והוצאת  ארבע'o'עני ' שהן שתים  השבת ד'יציאות במשנה  בפירושם  והרמב"ן התוספות מחלוקת oתליית

גרועה  מלאכה  שההוצאה  משום  לימודים , לשני נצרך  עשיר  של  ובין עני של  בין והכנסה  בהוצאה  מאי oלחייב

הוצאה  של  מהויות שתי הם  ו 'עשיר ' ד'עני' יהושע הפני וחידוש המוציא האדם  עמידת במקום  מן oנפקותא לקיטת

מלאכתו והשלמת עשיר  הוצאת - המשכן תרומת העני, של  הכלי הוצאת -o בהוצאה והתוספות  הרמב "ן מחלוקת  ז.

ועשיר עני  בהוצאת  לשיטתם הכלי oבמן הוצאת היתה  במן שהמלאכה  לבאר  הוכרחו  לשיטתם  רמז oהתוספות

'הוצאות' ולא 'יציאות' בלשון זה  ליסוד במן oהמשנה  היתה  ההוצאה  לעשיר , עני בין לחלק  שאין לשיטתו  הרמב"ן

ולפי oעצמו עצמו  במן היתה  ההוצאה  ולרמב"ן לעשיר , עני בין הבדל  יש זה  ולפי בכלי היתה  ההוצאה  במן לתוספות

הבדל אין זה 

המן  שבלקיטת ההוצאה במהות והרמב"ן  תוספות מחלוקת א.

��ֹום  מ �קמ ֹו אי � יצא אל &ח&יו אי �  ַֹ ְ ִ ִ ֵ ֵ ַ ָ ְ ַ ִ ְ�ב�

ËÎ)ה +בי �י  ,ÊË ˙ÂÓ˘) ַ ְ ִ ִ 

הוצאה  ואיסור  יציאה  איסור 
לתחום  חוץ  יציאה  זה : בפסוק  איסורים שני 

הוצאה  ומלאכת 

åðúùøôáÂÓ˘)(ËÎ ,ÊË ˙,ÂÈ˙Á˙ ˘È‡ Â·˘'
ÌÂÈ· ÂÓÂ˜ÓÓ ˘È‡ ‡ˆÈ Ï‡

ÔÈ·Â¯ÈÚ·Â .'ÈÚÈ·˘‰(:ÊÈ)‡¯˜ÓÓ˘ ,Â¯Ó‡

‰‡ÈˆÈ ¯ÂÒÈ‡ :˙·˘ È¯ÂÒÈ‡ È˘ Â„ÓÏ ‰Ê
Ï˘ ÂËÂ˘Ù .‰‡ˆÂ‰ ˙Î‡ÏÓÂ ,ÌÂÁ˙Ï ıÂÁÓ
˙‡ „ÓÏÓ ,'ÂÓÂ˜ÓÓ ˘È‡ ‡ˆÈ Ï‡' ‡¯˜Ó

˙‡ÈˆÈ ¯ÂÒÈ‡Ì„‡‰,¯ÓÂÏÎ ,ÂÓÂ˜ÓÏ ıÂÁ
Â˘¯„ „ÂÚÂ .'ÂÓÂÁ˙Ï ıÂÁ'Ó Ì„‡‰ ˙‡ÈˆÈ

˙Î‡ÏÓ ¯ÂÒÈ‡ ,'‡ˆÈ Ï‡'Ó ‡¯Ó‚·˙‡ˆÂ‰
ÌÈˆÙÁ˙Â˘¯Ï ˙Â˘¯ÓÔÈ˘¯„„ ¯·„‰ ˙·ÈÒ·Â]

Ô"·Ó¯· ÔÈÈÚ ,‰‡ˆÂ‰ ˙Î‡ÏÓ ÏÚ Ì‚ ‰Ê ‡¯˜Ó
(Ì˘)[‰Ê· ¯‡·Ï ÍÈ¯‡‰˘.
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הכנסה  או  הוצאה  איסור 
או  המן  ללקוט הכלי  מהוצאת  הוא הלימוד  האם

לבתיהם  המן  מהכנסת 

íéðåùàøäÔÈ·Â¯ÈÚ·(Ì˘)È˙˘· Â˘¯ÈÙ
˙Î‡ÏÓ Â„ÓÏ „ˆÈÎ ÌÈÎ¯„

.‰Ê ˜ÂÒÙÓ ‰‡ˆÂ‰˙ÂÙÒÂ˙‰(Ô˙È�˘ Â‡Ï ‰"„)

‡ˆÈ Ï‡˘ ‡È‰ ‡¯˜Ó‰ ˙ÂÂÎ˘ ,Â˘¯ÈÙ
˘È‡ÂÈÏÎ ÌÚ,‰Ê ÈÙÏ .ÔÓ‰ ˙‡ ËÂ˜ÏÏ

‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙ËÈ˜Ï·˘ ‰‡ˆÂ‰‰ ˙Î‡ÏÓ
ÂÈÈ‰Â ,‰ÁÓ‰Ó ‰‡ÈˆÈ‰ ÌˆÚ· ¯·Î

¯ÂÒÈ‡‰‡ˆÂ‰˙‡ˆÂ‰· Â· ÌÈ¯·ÂÚ˘ ,
.ÂË˜Ï˘ ÔÓ‰ ˙‡ Â˙ Ì‰ Â·˘ ÈÏÎ‰

- „ÈÁÈ‰ ˙Â˘¯Ó Â‡ÈˆÂ‰ ÈÏÎ‰ ˙‡˘
ÌÂ˜Ó - ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï ,Ì‰È˙·Ó ÂÈÈ‰

.ÔÓ‰ ˙„È¯È

íìåàÔ"·Ó¯‰(Ì˘)Ì¯È‰Ê‰˘ ÔÂÈÎ„ ,˘¯ÙÓ
˙‡ Ë˜ÏÏ Â‡ˆÈ ‡Ï˘ ÂÈ·¯ ‰˘Ó
ÔÓ‰ ˙ËÈ˜Ï ÌˆÚ·˘ ÍÎÓ Â„ÓÏ È¯‰ ,ÔÓ‰
˙Î‡ÏÓ ‡Â‰ ¯ÂÒÈ‡‰˘ ÍÁ¯Î ÏÚ·Â ,¯ÂÒÈ‡ ˘È

È¯·„Ó ÌÈ„ÓÏ ÂÈˆÓ .‰‡ˆÂ‰Ô"·Ó¯‰,
‰˙È‰ ,ÔÓ‰ ˙ËÈ˜Ï·˘ ‰‡ˆÂ‰‰ ˙Î‡ÏÓ˘

¯ÂÒÈ‡‰Ò�Î‰ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ó ÔÓ‰ ˙ÒÎ‰· ,
ÈÏÎ‰ ÌÚ Ì˙È·Ó ‰‡ÈˆÈÏ ‡ÏÂ ,Ì‰È˙·Ï

ÔÓ‰ ˙‡ ËÂ˜ÏÏ א.

בשבת  המן  לקיטת באיסור  מנחם' ה'פני אדאמו"ר  קושיית ב.

מכגרוגרת  פחות לקיטה 
משיעור  פחות  ולהכניס ללקוט יכולים היו הלא

החסיר ' לא ו'הממעיט כגרוגרת 

ø"åîàãàÏ"ˆÊ 'ÌÁ�Ó È�Ù'‰‡È˘Â˜ ‰˘˜‰
‰‡ÏÙ‰Î‡ÏÓ‰„ Ô"·Ó¯‰ ˙ËÈ˘Ï]

ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ó Â˙ÒÎ‰ ‡È‰ ÔÓ‰ ˙ËÈ˜Ï· ‰˙È‰˘

[„ÈÁÈ‰ ˙Â˘¯Ï˙Î‡ÏÓ· ¯ÂÒ‡‰ ¯ÂÚÈ˘‰ È¯‰ ,
¯‡Â·ÓÎ ,'˙¯‚Â¯‚Î' ‡Â‰ ,ÔÈÏÎÂ‡· ‰‡ˆÂ‰

‡¯Ó‚·(.Â ‰ÎÂÒ)‰ËÈÁ ı¯‡' ˜ÂÒÙ· ÊÓ¯˘
˙‡ˆÂ‰Ï ˙¯‚Â¯‚Î - ‰‡˙' ,'Â‚Â '‰¯ÂÚ˘Â

‡¯Ó‚· ¯‡Â·ÓÂ .'˙·˘(Ì˘)ÏÏÎÓ ‡Â‰„
¯‡Â·Ó ÔÎÂ .ÈÈÒÓ ‰˘ÓÏ Â¯ÒÓ˘ ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰

˙·˘ ˙ÎÒÓ· ˙ÂÈ˘Ó ‰·¯‰·(:ÂÚ Ì˘ 'ÈÚ),
.˙¯‚Â¯‚Î ‡Â‰ ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ˆÂ‰ ¯ÂÚÈ˘„

úøåö·Â˙ÎÎ ,ÌÈÚ¯Ê ÔÈÓÎ ‰˙È‰ ÔÓ‰¯·„Ó·)

(Ê ,‡È¯‡Â·ÓÂ .'‡Â‰ „‚ Ú¯ÊÎ ÔÓ‰Â'

˜ÂÒÙ·(ÁÈ ,ÊË ˙ÂÓ˘)Â„ÂÓÈÂ' ,ÔÓ‰ ˙ËÈ˜Ï ÔÈÚÏ
‡Ï ËÈÚÓÓ‰Â ,‰·¯Ó‰ ÛÈ„Ú‰ ‡ÏÂ ,¯ÓÂÚ·

ÈÒÁ‰Ì‚˘ ‡ˆÓ ,'ÂË˜Ï ÂÏÎ‡ ÈÙÏ ˘È‡ ,¯
Â‡Â·· ,ÔÓ Ï˘ „Á‡ ¯È‚¯‚ Ë˜Ï˘ Ì„‡
.¯ÓÂÚ ˙„ÈÓÎ ˙ÂÈ‰Ï ‰Ê ¯È‚¯‚ ÍÙ‰ Â˙È·Ï
ËÂ˜ÏÏ ˙Â¯˘Ù‡ ‰˘È ¯ÈÙ˘ ‰¯Â‡ÎÏ ÔÎ Ì‡Â
¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ¯Â·ÚÏ ‡Ï· ,˙·˘· ÔÓ‰ ˙‡
ÂË˜ÏÈ˘ È„È ÏÚ ,˙·˘· ‰‡ˆÂ‰ ˙Î‡ÏÓ
Ì‡Â··Â ,˙¯‚Â¯‚Î ¯ÂÚÈ˘Ó ˙ÂÁÙ ÌÈ¯È‚¯‚
¯ÓÂÚ ¯ÂÚÈ˘Ï ÔÓ‰ ˙ÂÓÎ Ï„‚˙ Ì˙È·Ï

˙ÏÂ‚ÏÂ‚Ï ב.

שיעור  חצי מדין  איסור 
התורה  מן  אסורה  שיעור  חצי  שהכנסת  לתרץ  אין 

לאצטרופי ' 'חזי  במציאות  שייך שלא כיון 

óéñåä¯ÓÂÏÂ ı¯˙Ï ÔÈ‡˘ ,Ï"ˆÊ ¯"ÂÓ‡„‡
¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ'˘ ÌÂ˘Ó ‰È‰ ¯ÂÒÈ‡‰˘

‡Í˘Ó‰·.˙¯Áא . ˙˜ÂÏÁÓ· Â‰ÈÈ˙ËÈ˘Ï ‡È‰ ˙ÂÙÒÂ˙‰Â Ô"·Ó¯‰ ˙˜ÂÏÁÓ˘ ‡ÏÙ ÔÙÂ‡· ¯‡Â·È ,ÌÈ¯·„‰
‰ÔÎ‡ÏÎ,ב. Ë˜Ï˙È˘ „Ú ,¯ÂÚÈ˘‰Ó ˙ÂÁÙ ˙ÂÁÙ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ· ËÂ˜ÏÏ ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰˘ ˙Â˘˜‰Ï ÔÈ‡ ˙‡Ê

˙·˘ ‡¯Ó‚· ˘¯ÂÙÓ È¯‰˘ .¯ÂÚÈ˘Ï(.Ù),¯ÂÚÈ˘‰Ó ˙ÂÁÙ ‡ÈˆÂ‰Â ¯ÊÁÂ ¯ÂÚÈ˘‰Ó ˙ÂÁÙ ‡ÈˆÂÓ‰'„ ,
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'‰¯Â˙‰ ÔÓ ¯ÂÒ‡(.Áˆ ÔÈÏÂÁ ;:‚Ú ‡ÓÂÈ)˜ÁÂ„„ ,
ÔÓ‰ ˙ËÈ˜Ï· ‰È‰˘ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï
¯ÂÒÈ‡ ¯Â˜Ó˘ Ì‚ ‰Ó ,¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ÔÈ„Ó ˜¯
¯Ó‡ÈÈ˘ ‡Â‰ ÏÂ„‚ ˜ÁÂ„Â Ô‡ÎÓ „ÓÏ ‰‡ˆÂ‰
¯˜ÈÚ ÂÈ‡˘ ÔÙÂ‡· ‡˜ÂÂ„ ¯ÂÒÈ‡‰ ¯Â˜Ó
'¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ' ÔÈ„Ó ‡Ï‡ ¯ÂÒ‡ ÂÈ‡Â ,¯ÂÒÈ‡‰
[ÌÈÈ˜˙Ó ¯ÂÒÈ‡‰ ÔÈ‡ „Á‡ ÔÓ ¯È‚¯‚ ¯ÂÚÈ˘· ÈÎ].

,ãåòå‡Â‰ ÈÂÏ˙ ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ¯ÂÒÈ‡ È¯‰˘
˘È˜Ï ˘È¯Â ÔÁÂÈ È·¯ ˙˜ÂÏÁÓ·‡ÓÂÈ)

(:‚Ú¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ ˘È˜Ï ˘È¯ ˙Ú„ÏÂ ,
.Ô·¯„Ó ‡Ï‡ ‰¯Â˙‰ ÔÓ

לאצטרופי  חזי
'חזי  שייך לא עומר  לשיעור  נתרבה  שהמן  לאחר 

לאצטרופי '

ãåò˘È ÔÁÂÈ È·¯ ˙ËÈ˘Ï Ì‚˘ ,ÛÈÒÂ‰
ÈÈ˘ ‡Ï„ ,˙„„ÂÁÓ ‰ÚË ÔÂÚËÏÔ‡Î Í

‡¯Ó‚· ¯‡Â·Ó È¯‰˘ ,¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ¯ÂÒÈ‡
(.„Ú ‡ÓÂÈ)ÈˆÁ ¯ÂÒ‡Ï ÔÁÂÈ È·¯„ ÂÓÚË˘

ÈÊÁ„' ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ,‰¯Â˙‰ ÔÓ ¯ÂÚÈ˘
Û¯Ëˆ‰Ï ÈÂ‡¯ ‰Ê ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ˘ - 'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï
.ÌÏ˘ ¯ÂÚÈ˘ ˙ÂÈ‰ÏÂ ÛÒÂ ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁÏ

˙Ú„Â‰·Â˘˙· ¯‚È‡ ‡·È˜Ú È·¯ ÔÂ‡‚‰˙"Â˘)

(„�˜ ,‡Ó˜Ï˘ ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ÏÎÂ‡˘ ‡ÎÈ‰„
¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁÏ Û¯ˆÏ ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡Â ,¯ÂÒÈ‡
,ÌÏ˘ ¯ÂÚÈ˘Ï ÂÓÈÏ˘‰Ï ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ „ÂÚ ‰Ê
ÔÂ‚ÎÂ .¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ¯ÂÒÈ‡ ÌÂ˘Ó ‰Ê· ÔÈ‡
ÔÙÂ‡· ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ ÛÂÒ· ˙·˙ÂÎÎ ÈˆÁ ÏÎÂ‡‰
„ÂÚ ‰È‰È ‡Ï ¯ÂÚÈ˘-ÈˆÁ‰ ˙‡ ¯ÂÓ‚È˘Î˘
ÂÓÈÏ˘‰Ï ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ „ÂÚ ÏÂÎ‡Ï ˙Â‰˘

ÈˆÁ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ ‡ÂÂ‚ È‡‰Î· ,˙·˙ÂÎÎÏ
.‰¯Â˙‰ ÔÓ ¯ÂÚÈ˘

äúòîÔÓ‰ ¯È‚¯‚ ˙‡ ÁÈ‰˘Î „ÈÓ ‡Ï‰
˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÓÎ‰ ‰˙·¯˙ ,Â˙È··
¯‡Â·ÓÎ ,'˙ÏÂ‚ÏÂ‚Ï ¯ÓÂÚ' Ï˘ ¯ÂÚÈ˘
¯·Î˘ ÔÂÈÎÓÂ ,'¯ÈÒÁ‰ ‡Ï ËÈÚÓÓ‰'„ ‡¯˜Ó·
,Â˙È·· ˙ÏÂ‚ÏÂ‚Ï ¯ÓÂÚ Ï˘ ˙ÂÓÎ‰ ‰ÓÏ˘Â‰
˙ÙÒÂ ˙ÂÓÎ ÂÏ Û¯ˆÏ Â˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡ ‡Ï‰
¯Á‡Ï È¯‰˘ ,'˙¯‚Â¯‚Î' ¯ÂÚÈ˘Ï ÂÓÈÏ˘‰Ï
ÔÈ‡ ,Â˙„ÈÓ È„Î Â˙È·· ‡ˆÓ ¯·Î˘
˙ÂÓÎ‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ ˙Â·¯‰Ï Â˙Â¯˘Ù‡·
ÈÎ .'‰·¯Ó‰ ÛÈ„Ú‰ ‡Ï'„ ,˙È·· ÂÏ ˘È˘
˙ÂÓÎ‰ ‰¯ÊÁ˘ ‡ˆÓÈ ,˙Â·¯‰Ï ‡Â·È Ì‡ Û‡
‡ÂÂ‚ È‡‰Î·„ ‡ˆÓÂ .¯ÓÂÚ ˙„ÈÓÎ ˙ÂÈ‰Ï
˙ÂÓÎ‰ ÈÎ ,'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï ÈÊÁ' ˙¯·Ò ˙ÎÈÈ˘ ‡Ï
ÔÎ Ì‡Â ,‰ÈÏÚ ÛÈÒÂ‰Ï Ô˙È ‡ÏÂ '‰ÏÂÚ'

¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ¯ÂÒÈ‡ ÌÂ˘Ó Â· ÔÈ‡ ג.

אוכלים  מיני צירוף
מהמן  חוץ  אוכל צירוף  שייך היה  לא

ïëàÈÊÁ' ‡ÎÈ‡ ÔÈÈ„Ú˘ ÔÂ„Ï ÌÂ˜Ó ˘È
Â˙È·Ï ÒÈÎÈ˘ È„È ÏÚ ,'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï
ÌÈÏÎÂ‡ ‡ÈˆÂÓ‰'„ ,ÌÈÏÎÂ‡ Ï˘ ¯Á‡ ÔÈÓ

'‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓÂ ,·ÈÈÁ ˙¯‚Â¯‚Î˙·˘)

(:ÂÚ¯Á‡ ÔÈÓ ‡È·‰Ï Ì„È· ‰È‰ È¯‰Â ,
‡Ï ¯·„Ó· Â‰˘˘Î„ ¯Ó‡˙ Ì‡Â .Ì˙È·Ï
¯·Î ,ÌÈÏÎÂ‡ Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ Ì‰Ï ‰È‰

‡¯Ó‚· Â¯Ó‡(:‰Ú ‡ÓÂÈ)ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡ È¯‚˙˘
ÌÓ‡ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎÂ‡ Ì‰Ï ÌÈ¯ÎÂÓ ÂÈ‰

Ó ÈÙÏÂ·˙Î˘ ‰È"˘¯¯·„Ó· ‰"„ :‰Ó ˙ÂÁ�Ó)

Ì"·Ó¯· ÔÎ ˜ÒÙÂ ,'·ÈÈÁ(‚Î ,ÁÈ ˙·˘),¯ÂÚÈ˘Î ËÂ˜ÏÏ Í¯Âˆ ÏÏÎ ÔÈ‡˘ ÍÎÓ ‡È‰ ¯"ÂÓ‡„‡ ˙ÈÈ˘Â˜ ÔÎÏÂ .
.˙ÏÂ‚ÏÂ‚Ï ¯ÓÂÚ ¯ÂÚÈ˘Ï ÔÓ‰ ˙ÂÓÎ Ï„‚˙ Â˙È·Ï Â‡Â·· „ÈÓ ,„·Ï· „Á‡ ¯È‚¯‚ ˙ËÈ˜Ï· Û‡ È¯‰˘

Ó‡¯ÓÂÚ	Ìג. ¯ÂÚÈ˘Ï „Ú ‰‡ÏÓ˙‰Â ,ÈÒ ÔÙÂ‡· Â˙È·· ˙ÂÓÎ‰ ‰˙·¯˙‰˘ ¯Á‡ ÈÎ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ƒ
Â˙È·· ˙ÂÓÎ‰ ‰ËÚÓ˙˘ ‡ˆÓ Â˙È·Ï ‡· ¯˘‡Î ,„ÂÚ Ë˜ÈÏÂ ‡ˆÈ ˙‡Ê ÏÎ· Ì‡ ,˙ÏÂ‚ÏÂ‚Ï

.‰ÊÎ ˘Â„ÈÁ ¯ÓÂÏ ÏÏÎ ¯·˙ÒÓ ÂÈ‡˘ ‡Ï‡ .˙ÚÎ Ë˜ÈÏ˘ ‰Ó „‚Î
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:‰ Ê"Ú È"˘¯ 'ÈÚÂ ;Â·¯˜ ‰"„ Ì˘ 'ÒÂ˙ ;È ˙Â‡ ˜"ÓË˘Â

(‰ ,‡Î ¯·„Ó·Â ‰"„ÂÌ"·Ó¯(‚ ,„ ˙ÂÁ�Ó ˘"Ó‰ÈÙ),
ÔÎÂ‰'· ıÂ¯È˙· Ô"·Ó¯(‰ ,ËÎ ÌÈ¯·„)‡Ï˘ ,

ÌÈÚ·¯‡‰ ÛÂÒ· ‡Ï‡ ÌÈ¯‚˙‰ Ì˙Â‡ Â‡·
È‡„Â ‰Ê ÈÙÏ ,·Â˘ÈÏ ÌÈÎÂÓÒ ÂÈ‰˘Î ‰˘
'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï ÈÊÁ' ¯ÓÂÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙¯˙Ò
‰È˙ÎÂ„Ï ÔÈÈ˘Â˜ ‡¯„‰Â ,ÌÈÏÎÂ‡ ÈÈÓ ¯‡˘·

,ÔÓ Ï˘ „Á‡ ¯È‚¯‚ Ë˜ÏÏ ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰˘
¯‡˘Ó ‡Ï Û‡ 'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï ÈÊÁ' Â· ÔÈ‡Â
ÌÈÏÎÂ‡ Ì‰Ï ÂÈ‰ ‡Ï ÈÎ ,ÌÈÏÎÂ‡ ÈÈÓ
ÍÈÈ˘ ‰È‰ ‡Ï˘ ˙ÓÁÓÂ .¯·„Ó· ÌÈ¯Á‡
ÌÈÏ˘‰Ï ¯Á‡ ÔÈÓÓ ÌÈÏÎÂ‡ „ÂÚ ‡ÈˆÓÈ˘
ÏÚ ·ÈÈÁ˙‰ ‡Ï ÔÎ ÌÂ˘Ó ,‰‡ˆÂ‰ ¯ÂÚÈ˘Ï

.‡ÈˆÂ‰˘ ÔÓ‰ ¯È‚¯‚

שיעור  חצי איסור  המן  בהוצאת שייך האם ג .

סיבה  או  כסימן  לאצטרופי' 'חזי
סיבה , או סימן  - לאצטרופי ' ד 'חזי  האיסור  טעם

לאצטרופי  חזי  לא כש'בפועל' מינה  ונפקא

éàä,ÏÈÚÏ„ ¯‚È‡ ‡·È˜Ú È·¯ Ï˘ ‡˘Â„ÈÁ
‡ÎÈÏ 'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï ÈÊÁ' ÍÈÈ˘ ‡Ï˘ ÏÎ˘
‡Â‰ ÈÂÏ˙ ,‰¯Â˙‰ ÔÓ ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ¯ÂÒÈ‡Ï
ÌÈÂ˘‡¯‰ Â˜ÏÁÂ ,È·¯·¯ ÈÏ˘‡·

‰Ê· ÌÈÂ¯Á‡‰ÂÔÏ‰Ï ‰Ê· ¯‡Â·Ó˘ ‰Ó 'ÈÚÂ]

˙Â‡ ,˙·˘ ˙Î‡ÏÓ· ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ÔÈÚ· ,Ë ÔÓÈÒ·

[ÊÔÏ ¯‡È·˘ ‰Ó ÈÙÎÂ .Ô�ÁÏ‡ È·¯ ÔÂ‡‚‰
„"È‰ ÔÓ¯ÒÂ,ÔÈÏÂÁ ˙ÂÚÂÓ˘ ı·Â˜)(‰Ó ˙Â‡„ÂÒÈ ,

'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï ÈÊÁ' ˙¯·Ò Ì‡‰ ‡Â‰ Ì˙˜ÂÏÁÓ
¯‚È‡ ‡·È˜Ú È·¯ .'‰·ÈÒ' Â‡ 'ÔÓÈÒ' ‡Â‰
ÂÏ Û¯ˆÏ Ô˙È ‡Ï˘ ÔÙÂ‡·„ ‰ÈÏ ‡¯È·Ò„
ÔÓ ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ ,¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ „ÂÚ
'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï ÈÊÁ'˘ Ë˜ ÍÁ¯Î ÏÚ· ,‰¯Â˙‰
ÈˆÁ ÈÂ‡¯˘ ‰Ó˘ ,¯ÂÒÈ‡Ï ‰·ÈÒ‰ ÌˆÚ ‡Â‰
,ÌÏ˘ ¯ÂÚÈ˘Ï ·ÂÈÁÏ Û¯Ëˆ‰Ï ‰Ê ¯ÂÚÈ˘
ÌÓ‡ .Â¯ÒÂ‡Ï ‰ÓˆÚ „ˆÓ ‰·ÈÒ Â‰Ê
,¯‚È‡ ‡·È˜Ú È·¯ Ï˘ Â˘Â„ÈÁ ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ‰
ÏÚÂÙ· ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ Ì‡ Û‡˘ ÌÈË˜ÂÂ
¯ÂÒ‡ ÔÈÈ„Ú ,·ÂÈÁÏ ¯ÂÚÈ˘‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï
ÈÊÁ'˘ ÌÈË˜Â Ì‰ ,'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï ÈÊÁ' ÔÈ„Ó
ÈˆÁ· Ì‚˘ .'ÔÓÈÒ' ‡Ï‡ ÂÈ‡ 'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï
,Ì‰ÓÚ ÌÓÚËÂ .¯ÂÒÈ‡ Ï˘ ˙ÂÈÓˆÚ ˘È ¯ÂÚÈ˘

‰È‰ ‡Ï ,¯ÂÚÈ˘‰ ÈˆÁ· ¯ÂÒÈ‡ ‰È‰ ‡Ï Ì‡˘
·ÈÈÁ˙‰Ï ¯Á‡‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ÂÈÏ‡ Û¯ËˆÓ
˘ÓÓ ÏÚÂÙ· Ì‡ Ì‚˘ ‡ÏÈÓÓÂ .ÂÏÂÎ ÏÚ
¯ÂÚÈ˘Ï ÂÓÈÏ˘‰ÏÂ ÂÙ¯ˆÏ ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡
.‰¯Â˙‰ ÔÓ '¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ' ¯ÂÒÈ‡ Â· ˘È ,ÌÏ˘

סימן  שהוא  לסוברים  האיסור  ביאור 
לאצטרופי ' ש'חזי  לסוברים רק  מנחם' ה 'פני  תמיהת 

שפיר  אתי  סימן  שהוא לסוברים שכן  סיבה , הוא

המן  הוצאת  לאסור 

,äúòî‰¯Â‡ÎÏ Ï"ˆÊ ¯"ÂÓ‡„‡ ˙‰ÈÓ˙
‡·È˜Ú È·¯ ˙ËÈ˘Ï ‡Ï‡ ‰È‡
˙ÈÓˆÚ ‰·ÈÒ ‡Â‰ 'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï ÈÊÁ'‰˘ ,¯‚È‡
ÈÊÁ'Ï ÏÚÂÙ· ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡˘ ÏÎÂ ,¯ÂÒÈ‡Ï
ÌÏÂ‡ .¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ 'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï
¯ÂÒ‡ ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ÌÏÂÚÏ„ Â‰Ï ‡¯È·Ò„ Í‰Ï
Ô˙È ‡Ï ÏÚÂÙ·˘ ÔÙÂ‡· Ì‚ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ‡Â‰
ÂÈ‰˘ ˙Â˘˜‰Ï ÔÈ‡ ,ÌÏ˘ ¯ÂÚÈ˘Ï ÂÙ¯ˆÏ
‡Ï Ì‡ Û‡ ÈÎ .¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ÒÈÎ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ
ÂÒÈÎÈ˘ ÛÒÂ ÔÓ ¯È‚¯‚Ï ˙ÂÚÓ˘Ó ‰˙È‰
[¯ÓÂÚ ¯ÂÚÈ˘Ï ‰ÓˆÚÓ ‰Ï„‚ ‰˙È‰ ˙ÂÓÎ‰ ÔÎ˘]

ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎÂ‡ ÈÈÓ „ÂÚ Ì‰Ï ÂÈ‰ ‡Ï Ì‚Â
ÂÒÈÎ‰˘ ‰Ó ÌˆÚ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÔÓ‰ Ï‡ Û¯ˆÏ
ÂÈ‡Â ‰¯Â˙‰ ÔÓ ‡Â‰ ¯ÂÒ‡ ¯·Î ,¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ

.'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï ÈÊÁ' Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡· ÈÂÏ˙
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גברא  באיסורי לאצטרופי חזי
'חזי  הטעם שייך לא גברא שבאיסורי  לחלק  יש אם

'סימן ' שהוא לסוברים לאצטרופי '

ïëà,‰·¯„‡˘ ,‡¯·Ò ˘„ÁÏ ÌÂ˜Ó ‰È‰
‰È‡ 'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï ÈÊÁ' ˙¯·Ò„ „ˆ‰ ÈÙÏ
¯ÂÚÈ˘‰ ÍÂ˙Ó ‡Â‰˘ ËÚÓ ÏÎ·˘ 'ÔÓÈÒ' ‡Ï‡
ÈÊÁ' ˙¯·Ò ÏÎ˘ ¯ÓÂÏ Ô˙È ,ÈÓˆÚ ¯ÂÒÈ‡ ˘È

È¯ÂÒÈ‡ È·‚Ï ˜¯ ˙ÎÈÈ˘ 'ÈÙÂ¯Ëˆ‡ÏÂÏ‡ Ì
·ÏÁ ÔÂ‚Î ,‡ˆÙÁ‰ „ˆÓ ‡Â‰ Ì¯ÂÒÈ‡ „ÂÒÈ˘≈
‡ˆÙÁ‰ ÌˆÚ˘ ÔÂÈÎ ‰Ê·˘ ,¯Á‡-¯·„Â
ÈˆÁ ¯ÂÒÈ‡ Â· ÍÈÈ˘ ¯ÂÒ‡ ‡Â‰ Â˙Â‰Ó·
˜¯ ‡Â‰ Ì„ÂÒÈ˘ ÌÈ¯ÂÒÈ‡ Ï·‡ .¯ÂÚÈ˘
ÔÈ‡˘ ‰‡ˆÂ‰ ˙Î‡ÏÓ· ÔÂ‚Î ,‡¯·‚‰ ‰˘ÚÓ·
¯ÂÒÈ‡‰ ‡Ï‡ ,‡ˆÈ˘ ıÙÁ‰ ÌˆÚ „ˆÓ ¯ÂÒÈ‡‰
ÍÈÈ˘ ‡Ï˘ ÔÎ˙È ,‰‡ˆÂ‰‰ '‰˘ÚÓ'· ‡Â‰
˙Â‰Ó ˘È˘ ¯¯·Ó 'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï ÈÊÁ'‰˘ ¯ÓÂÏ
Ì‡Â .¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ Ï˘ ‰˘ÚÓ· ¯·Î ¯ÂÒÈ‡
ÈÊÁ'„ Â‰Ï ‡¯È·Ò„ Í‰Ï˘ ¯ÓÂÏ ˘È ÔÎ
¯˙ÂÓ ‰È‰ ÔÎ‡˘ ÔÎ˙È ,ÔÓÈÒ ‡Â‰ 'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï
˙ÈÈ˘Â˜ ‰ÏÚ˙ ·Â˘Â .ÔÓ· ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ‡ÈˆÂ‰Ï
ÈÊÁ'˘ ÌÈ¯·ÂÒ‰ ÂÏ‡ ÈÙÏ Ì‚ ¯"ÂÓ‡„‡

.'ÔÓÈÒ' ‡Â‰ 'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï

שבת  במלאכות שיעור  חצי היתר 
במלאכות  שיעור  חצי  שייך אם האחרונים נידון 

מלאכה  חשיבות  בו שאין  כיון  שבת 

äøúé¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ÔÈÚ· È¯‰ ,ÍÎ ÏÚ
ÌÈÂ¯Á‡ Ï·Á ˘È ,˙·˘ ˙Î‡ÏÓ·
ÏÎÓ ˙·˘ ˙ÂÎ‡ÏÓ ‰Ê· Â˙˘„ ÂË˜˘
¯ÂÒÈ‡ ÏÏÎ Ô‰· ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,‰¯Â˙·˘ ÌÈ¯ÂÒÈ‡
˙ÂÁÙ·˘ ÌÂ˘Ó ,¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ· ‰¯Â˙
,‰Î‡ÏÓ '˙Â·È˘Á' Â‰˘ÚÓÏ ÔÈ‡ ¯ÂÚÈ˘‰Ó
·˘ÁÂ ,‰Î‡ÏÓ Ï˘ ‰ÓˆÚ· ¯ÒÁ˘ ‡ÏÈÓÓÂ
‡Â‰ ÌÂÏÎ Â‡ÏÂ ,'‰Î‡ÏÓ' ÏÏÎ ‰˘Ú ‡Ï˘

Ë ÔÓÈÒ· ÔÏ‰Ï Â‡·Â‰Â](Ì˘)[.

'סימן ' הוי אי רק שיעור  חצי היתר 
משום  הוא שבת  במלאכות  שיעור  חצי  המתירים

סימן  הוא לאצטרופי ' ש'חזי  שסוברים

íðîà‡¯·Ò‰ ÌÚ ‡ÏÊ‡ ÍÁ¯Î ÏÚ· ÂÊ ‰ËÈ˘
ÍÎÏ 'ÔÓÈÒ' ‡Â‰ 'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï ÈÊÁ'„
¯ÂÒ‡Ï ˙ÈÓˆÚ '‰·ÈÒ' ‡ÏÂ ¯Ò‡ ÈˆÁ‰ Ì‚˘
˙ÈÓˆÚ ‰·ÈÒ ÂÊ ‰˙È‰ ÂÏÈ‡„ .ÈˆÁ‰ ˙‡
,‰Î‡ÏÓ‰ ÌÏ˘Â˙˘ ÔÎ˙ÈÈ˘ ˙ÓÁÓ ¯ÂÒÈ‡Ï

ÔÈ‡˘ ÔÏ ˙ÙÎÈ‡ È‡Ó‰Î‡ÏÓ' Ì˘ ÂÈ˘ÎÚ Ô‡Î
‡Â‰ ÈÂ‡¯ ÛÂÒ ÛÂÒ È¯‰ ,'‰·Â˘Á
ÂÊÂ ÌÏ˘ ¯ÂÚÈ˘Ï Û¯Ëˆ‰Ï ¯ÂÚÈ˘‰-ÈˆÁ

Â˙Â‡ ¯ÂÒ‡Ï ˙ÈÓˆÚ ‰·ÈÒÔÏ‰Ï ¯‡Â·ÓÂ](Ì˘)

[˙ÂÎÈ¯‡·ÈÊÁ' ÂÊ ‰ËÈ˘ ÈÙÏ ÔÁ¯Î ÏÚ ÍÎÏÂ .
¯ÂÒÈ‡‰ ˙Â‰Ó˘ 'ÔÓÈÒ' ‡Â‰ 'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï
¯ÒÁ˘ ÔÙÂ‡· ÔÎÏ ,¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ· Ì‚ ˙ÓÈÈ˜
¯ÈÙ˘Â ,‰· ÔÏ ˙ÈÏ ,‰Î‡ÏÓ‰ ˙Â‰Ó ÌˆÚ·
.˙·˘ ˙ÂÎ‡ÏÓ· ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ¯ÂËÙÏ ¯˘Ù‡

במן  'סיבה ' היעדר  משום  היתר 
בעינן  'סיבה ', הוא לאצטרופי ' ש'חזי  הצד  לפי  רק 

בפועל  לאצטרופי  חזי  תהא שלא

äúòî¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ˘ ÂÊ ‰ËÈ˘ ÈÙÏ„ ,‡ˆÓ
¯ÂÒÈ‡ Â· ÔÈ‡ ˙·˘ ˙Î‡ÏÓ·Ì‰˘]

['ÔÓÈÒ' ‡Â‰ ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï ÈÊÁ'˘ ÌÈ¯·ÂÒÏÏÎ ÔÈ‡ ,
˙ËÈ˜Ï· ¯"ÂÓ‡„‡ ˙ÈÈ˘Â˜ ˙‡ ı¯˙Ï ÌÂ˜Ó
ÈˆÁ ¯ÂÒÈ‡ ÌÂ˘Ó ‡ÈˆÂ‰Ï Â¯Ò‡˘ ÔÓ‰
¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ· ÏÏÎ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ È¯‰˘ ,¯ÂÚÈ˘
ÂÈ¯·„ ˙‡ ı¯˙Ï „ˆ‰ ÏÎ .˙·˘ ˙ÂÎ‡ÏÓ·
ÈˆÁ' ÌÂ˘Ó ‰È‰ ÔÓ· ¯ÂÒÈ‡‰˘ ¯ÓÂÏÂ
'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï ÈÊÁ'„ „ˆ‰ ÈÙÏ ‡Ï‡ ÂÈ‡ ,'¯ÂÚÈ˘
¯ÈÙ˘ ‰Á„ ‰Ê ÏÚ .‰ÓˆÚ „ˆÓ '‰·ÈÒ' ‡È‰
‰·ÈÒ ‡È‰˘ ÌÈ¯·ÂÒ‰ ÂÏ‡Ï˘ Ï"ˆÊ ¯"ÂÓ‡„‡
,'ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï ÈÊÁ' ˙Â‡ÈˆÓ· Ô‡Î ÍÈÈ˘ ‡Ï
ÔÓ‰ ˙ÂÓÎ Â˙È·· ‰ÓÏ˘Â‰ ¯·Î˘ ÈÙÏ
˙ÈÈ˘Â˜„ ‡ˆÓ .Â˙È· È˘‡Ï ˙Î¯ˆ‰
È·¯ ˙ËÈ˘Ï ÔÈ· ˙ÓÈÈ˜Â ‰¯È¯˘ ¯"ÂÓ‡„‡
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ÍÈ¯ˆÂ .ÌÈ˜ÏÂÁ‰ ˙ËÈ˘Ï ÔÈ·Â ,¯‚È‡ ‡·È˜Ú
.Â˙ÈÈ˘Â˜ ·Â˘È· ÔÂÈÚ

øúåéá]‰ËÈ˘‰ ÈÙÏ Â˙ÈÈ˘Â˜ ·˘ÈÈÏ ÔÂÈÚ ÍÈ¯ˆ

,ÌÈÂ¯Á‡‰ ÈÏÂ„‚ Â·˙Î˘ ˙˘„ÂÁÓ‰

Ú˘Â‰È È�Ù‰Â È·ˆ ÌÎÁ‰¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡„ ,

Ì„Â ·ÏÁ ÔÂ‚Î ,‰ÏÈÎ‡ È¯ÂÒÈ‡· ‡Ï‡ ‰¯Â˙‰ ÔÓ≈

¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ„ ‡˙ÂÙÏÈ‰˘ ‡Â‰ ÌÓÚËÂ .Â‰Ï ÈÓ„„ ÏÎÂ

‡Â‰˘ ,·ÏÁ ¯ÂÒÈ‡· ‡˜ÂÂ„ ‰¯Ó‡ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ¯ÂÒ‡≈

ÌÈ‡˘ ÌÈ¯ÂÒÈ‡ ¯‡˘ È·‚Ï Ï·‡ .‰ÏÈÎ‡ ¯ÂÒÈ‡

.¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ· ÏÏÎ ‰¯Â˙ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ ,‰ÏÈÎ‡ È¯ÂÒÈ‡

Â· ÍÈÈ˘ ‡Ï ,‰ÏÈÎ‡ ¯ÂÒÈ‡ ÂÈ‡„ ‡Î‰ Ô‡Î Ì‡Â

‡Ï˘ ‡ÏÈÓÓÂ .‰¯Â˙‰ ÔÓ '¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ' ¯ÂÒÈ‡ ÏÏÎ

„Á‡ ¯È‚¯‚ ˙‡ˆÂ‰· ¯ÂÒÈ‡ ÏÏÎ ‰È‰ ד[.

לכגרוגרת  ותפח  מגרוגרת, פחות הוציא ד.

שתפחה  גרוגרת חצי
נחשב  אינו לכגרוגרת , יתפח  כשלבסוף  דאף  ראיה 

שיעור  הוצאת 

äøåàëì˙ÈÈ˘Â˜ ˙‡ ı¯˙Ï ÔÂ„Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰
‡Ï ‰Ó ÈÙÓ Ï"ˆÊ ¯"ÂÓ‡„‡
„ÈÓ˘ ÔÂÈÎ˘ ,¯ÂÒÈ‡ ¯ÂÚÈ˘Ó ˙ÂÁÙ ÂË˜ÈÏ
‰Ë˜‰ ˙ÂÓÎ‰ ÍÂÙ‰˙ Â˙È·Ï ‰‡·‰·
‰‡ˆÂ‰Ï ·˘Á ‰Ê È¯‰ ,˙¯‚Â¯‚Î ¯ÂÚÈ˘Ï
˙Î‡ÏÓ ÛÂÒ·˘ ÔÂÈÎ ,'ÌÏ˘ ¯ÂÚÈ˘' Ï˘

.¯ÂÚÈ˘ Ô‡Î ‰È‰È ‰‡ˆÂ‰‰

êà‡È„‰Ï ÁÎÂÓ ,˘ÓÓ ‡„ ÔÂ‚Î ÏÚ ˙Ó‡·
‡¯Ó‚·(.‡ˆ ˙·˘)‰‡ˆÂ‰ ·˘Á ‰Ê ÔÈ‡˘ ,

‰ÚÈ¯ÊÏ ˙¯‚Â¯‚ ÈˆÁÎ ‡ÈˆÂ‰˘Î˘ .¯ÂÚÈ˘Î
‡Ï‡ ,˙¯‚Â¯‚Î Â¯ÂÚÈ˘ ÔÈ‡ ‰ÚÈ¯ÊÏ ‡ÈˆÂÓ‰„]

‰È‰ ‰¯È˜Ú‰ ˙Ú˘· Â˙·˘ÁÓ ÈÙÏÂ ,ÍÎÓ ˙ÂÁÙ

[ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· Â˙Á‰ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÈÙÏÂ ,
ÔÂÂÎ˙‰Â Ë¯Á˙‰ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· ‰ÁÈ‰˘
‡ˆÓÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï ‰˙ÚÓ „ÂÓÚÈ˘ Â˙Ú„·
ÌÈÈ˙È·Â ,'¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ' ÏÚ ‰È‰˙ Â˙Á‰˘
¯ÂÚÈ˘Î ‰˙˘ÚÂ ˙¯‚Â¯‚‰ ÈˆÁ ‰ÁÙ˙
˙Â˘¯· ÍÎ ‰ÁÈ‰Â ,‰ÏÈÎ‡ Ï˘ ˙¯‚Â¯‚

‰‡ˆÂ‰Ï Û¯ˆÏ Ô˙È Ì‡‰ ‡¯Ó‚· Â„ ,ÌÈ·¯‰
‰ÚÈ¯ÊÏ ‰‡ˆÂ‰ Ï˘ ˙Â·˘ÁÓ‰ È˙˘ ˙‡ ˙Á‡

‰ÏÈÎ‡ÏÂÏ˘ ‰‡ˆÂ‰ ÏÚ ‡È‰ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ˘]

[‰Ú˘ ‰˙Â‡· Â˙·˘ÁÓ ÈÙÏ '¯ÂÚÈ˘'ÁÎÂÓ È¯‰Â .
‡ÈˆÂÓ ‰È‰ ÂÏÈ‡˘ ‡¯Ó‚‰ È¯·„Ó ‡È„‰Ï
˙¯‚Â¯‚ÎÏ ‰ÁÙ˙Â ‰ÏÈÎ‡ Ì˘Ï ˙¯‚Â¯‚ ÈˆÁÎ
ÂÈ‡˘ È‡„Â ,ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· ‰ÁÈ‰˘ ÈÙÏ
¯·Î ‰Á‰·˘ Û‡ ,¯ÂÚÈ˘Î ‰‡ˆÂ‰Ï ·˘Á

.¯ÂÚÈ˘ÎÏ ˙ÂÓÎ‰ ‰ÁÙ˙

מאליו  לתפוח שסופו  דבר 
שהוציא  ונחשב לתפוח  הוא עומד  דבמן  חילוק 

כשיעור 

íøá‡Ï‡ ÌÈ‡ ‡¯Ó‚‰ È¯·„˘ ,˜ÏÁÏ ˘È
ÂÈ‡ ,‡ÈˆÂ‰˘ ¯ÂÚÈ˘-ÈˆÁ‰˘ ÔÙÂ‡·
‡Ï‡ ,Ï„‚ÈÂ ÁÙ˙È˘ ÍÎÏ ‰ÏÈÁ˙Ó „ÓÂÚ
ÏÎÂ‡‰ ÁÙ˙ ÈÂÙˆ È˙Ï·Â ÈÓÂ‡˙Ù ÔÙÂ‡·
‡Â‰ „ÓÂÚ˘ ÔÓ Ï·‡ .ÂÁÈ‰˘ Ì„Â˜ ÂÓˆÚÓ
Ì‚ ‡ÏÈÓÓ ,Ò Í¯„· Ì‡ Û‡ ,ÁÂÙ˙Ï
ÂÙÂÒ˘ Ú„È˘ ÔÂÈÎ ,¯ÂÚÈ˘ÎÓ ˙ÂÁÙ ‡ÈˆÂ‰˘Î
¯ÈÙ˘Â ÍÎÏ Â˙·˘ÁÓ ‰˙È‰˘ È¯‰ ,ÁÂÙ˙Ï

.‰‡ˆÂ‰ ¯ÂÚÈ˘Î ·˘Á

ÈÚÂ.Ì‰ÈÏÚ'ד . Â‰Ó˙˘ ‰Ó·Â ,Ì‰È¯·„· Ô˙ÓÂ ‡˘Ó· ,˙·˘ ˙Î‡ÏÓ· ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ÔÈÚ· ,Ë ÔÓÈÒ ÔÏ‰Ï
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éà˙‡ ·˘ÈÈÏ ÌÂ˜Ó ˘È È¯‰ ,ÈÎ‰ ‡ÓÈ
¯È‚¯‚ ˙‡ˆÂ‰· Ì‚„ ,¯"ÂÓ‡„‡ ˙ÈÈ˘Â˜
˙ÂÓÎ· ÁÂÙ˙Ï ÂÙÂÒ˘ ÔÂÈÎ ,ÔÓ Ï˘ „Á‡
‡ÈˆÂ‰ ÂÏÈ‡Î ˙‡Ê ·˘Á ,˙¯‚Â¯‚Î ¯ÂÚÈ˘Ï

.ÌÏ˘ ¯ÂÚÈ˘ 'ÁÎ·'

תוספת  או  תפיחה 
דבר  תוספת  אלא 'תפיחה ' זו שאין  החילוק , דחיית 

נס  בדרך חדש

êà,Ô‡ÎÏ ÔÈÚ ÂÈ‡˘ ˙ÂÁ„Ï ˘È ˙ÂËÈ˘Ù·
ÔÙÂ‡·„ ,Ï"‰ Â˘Â„ÈÁÎ ‡ÓÈ È‡ Ì‚„
·È˘Á ˙¯‚Â¯‚Ó ˙ÂÁÙÏ ˙¯‚Â¯‚ ıÂÂÈÎ˘
Ô„È„ ÔÂ„È· Í‡ ,ÌÏ˘ ¯ÂÚÈ˘ Ï˘ ‰‡ˆÂ‰

‰È‡ ,Ë˜ÈÏ˘ ÔÓ‰ Ï˘ ‰ÓˆÚ ˙ÂÓÎ‰ È¯‰
Â‡Â··˘ Ò ‰˘Ú˘ ‡Ï‡ ,‰Ï„‚Â ˙ÁÙÂ˙
ÔÓ È¯È‚¯‚ ˙ÙÒÂ˙· Â˙„ÈÓ È„Î ‡ˆÓ Â˙È·Ï
‡ÈˆÂ‰ ‡Â‰˘ ·˘Á ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÒÂ

.'ÁÎ·' ¯ÂÚÈ˘

óàå‰ÓˆÚ ˙ÂÓÎ‰˘ ¯Ó‡Â ˜ÂÁ„ ÂÏÈ‡
‰¯˜ÓÏ ‰ÓÂ„ ÂÈ‡ ÔÈÈ„Ú ,‰Ï„‚Â ‰ÁÙ˙
Â˙„ÈÓ È„Î Â˙È·· ‡ˆÓ˘ ‰Ó È¯‰˘ ,Ï"‰
‡ÎÈ‰Ï ÈÓ„ ‡ÏÂ ,Ò Í¯„· ‡Ï‡ ‰Ê ‰È‰ ‡Ï
ÁÂÓ ÈÚ·Ë ÔÙÂ‡·˘ ,ÏÎ‡Ó‰ ˙‡ ıÂÂÈÎ˘
.·ÈÈÁÂ ,˙¯‚Â¯‚ Ï˘ ÌÏ˘ ¯ÂÚÈ˘ ÂÊ ˙ÂÓÎ·
ÔÙÂ‡‰ ÈÙ ÏÚ ·˘ÈÈÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ‰¯Â‡ÎÏ ÔÎÏ

.Ï"‰

בהוצאה  'אחשביה' בדין  ה.

מן  בגרגיר  אחשביה 
לזרע  שהמצניע  דין  חילוק  נתחדש הוצאה  בשעורי 

ד 'אחשביה ' משום חייב

àìà,‰ÓÂ„ ‡¯·Ò· ÔÂ„Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ÔÈÈ„Ú˘
„Á‡ ¯È‚¯‚ Ï˘ ÂÊ ‰‡ˆÂ‰·˘ ÔÂÈÎ„
Â‡Â··˘ ‰Ê ÏÂ„‚ Ò ÍÎ È„È ÏÚ Ì¯‚ ,ÔÓ Ï˘
˜¯ Ú¯È‡ ‰Ê ¯·„Â ,ÌÏ˘ ¯ÂÚÈ˘ ‡ˆÓ Â˙È·Ï
˘È È¯‰ ,Ì‰·˘ ËÈÚÓÓÏ Û‡ ÔÓ‰ ÈË˜ÂÏÏ
Û‡Â ,ÂÊ ‰‡ˆÂ‰· ‰ÏÂ„‚ ˙Â·È˘ÁÂ Í¯Âˆ ÂÏ
'‰È·˘Á‡'Î ÈÂ‰ ,„Á‡ ¯È‚¯‚ ‡Ï‡ ‡ÈˆÂ‰ ‡Ï˘

.ÂÊ ‰‡ˆÂ‰Ï

äðäã˙ÂÎÏ‰ ÔÈÚÏ ˘„ÂÁÓ ÔÈ„ Â‡ˆÓ
È¯ÂÚÈ˘ ÏÎ·˘ Û‡„ ,‰‡ˆÂ‰ È¯ÂÚÈ˘
,ÌÏÂÚÏ ÚÂ·˜ ‡Â‰ ¯ÂÚÈ˘‰ ‰¯Â˙‰ È¯ÂÒÈ‡

ÂÈ˘ ‰‡ˆÂ‰ ˙ÂÎÏ‰· Ï·‡(:ˆ ˙·˘)ÚÈˆÓ‰'„
,¯ÂÚÈ˘‰Ó ˙ÂÁÙ ‰‡ÂÙ¯ÏÂ ‡Ó‚Â„ÏÂ Ú¯ÊÏ
‰˙ÂÁÙ ˙ÂÓÎ ÚÈˆ‰˘ Ì„‡ ,¯ÓÂÏÎ .'·ÈÈÁ
,Â·È˘Á‰Â ÂÚÈˆ‰˘ ÔÂÈÎÓ ,¯ÂÓ‡‰ ¯ÂÚÈ˘‰Ó

,·Â˘Á ¯ÂÚÈ˘Î ÂÈÙÏÎ ‰Ê ¯ÂÚÈ˘ ·˘Á
Â‰Â‡ˆÓ ‡Ï˘ ˘„ÂÁÓ ÔÈ„ ‡Â‰Â .·ÈÈÁÂ
‰ÏÈÚÂÓ˘ ,‰¯Â˙ È¯ÂÒÈ‡ È¯ÂÚÈ˘ ¯‡˘ ÏÎ·
¯ÂÚÈ˘‰Ó ˙ÂÁÙÏ Ì„‡‰ Ï˘ Â˙·˘Á‰

¯ÂÚÈ˘Î ·˘ÁÈ˘‡¯Ó‚· ¯‡Â·ÓÂ](Ì˘)Ì‚„ ,

˙Ú˘· ‡Ï‡ ,‰‡ˆÂ‰Ï Ì„Â˜ ÂÚÈˆ‰ ‡Ï Ì‡

[·ÈÈÁ ,‰Ê Í¯ÂˆÏ Â‡ÈˆÂ‰ ‰‡ˆÂ‰‰ÈÓ ÈÎ‰Â .
¯È‚¯‚ Ï˘ ÂÊ ‰‡ˆÂ‰ Â¯Â·Ú˘ ÔÂÈÎ ,Ô„È„·
‰„È ÏÚ˘ ÔÂÈÎ ,‡È‰ ‰·Â˘Á ÔÓ Ï˘ „Á‡
¯ÈÙ˘ ,Â˙È·Ï Â‡Â·· ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÓÎ ÂÏ ‡‰˙
‰Ê ¯ÂÚÈ˘Ï '‰È·˘Á‡' ÔÈ„Ó ·ÈÈÁ˙Ó

.Â‡ÈˆÂ‰Ï

הוצאה  בדיני שלא  אחשביה 
הוצאה  שיעור  שלגבי  מוולוז'ין  הנצי "ב שיטת 

'מצניע ' מהני  לא לאכילה 

àìà.È·¯·¯ ÈÏ˘‡· ‡ÈÏ˙ ‰Ê ÔÂ„È˘
˙ËÈ˘·"Èˆ�‰(:ˆ ˙·˘ ,‰„˘ ÈÓÂ¯Ó),
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Ì˘Ï Â‡ÈˆÂ‰· ˜¯ ÍÈÈ˘ '‰È·˘Á‡' ÔÈ„„
,‰ÏÈÎ‡ Ì˘Ï Â‡ÈˆÂ‰ Ì‡ Ï·‡ ,‡Ó‚Â„Â Ú¯Ê
¯‡È·Â .ÂÊ ‰‡ˆÂ‰Ï '‰È·˘Á‡' È‰Ó ‡Ï
˙¯‚Â¯‚ Ï˘ ¯ÂÚÈ˘‰„ ÔÂÈÎ ,¯·„ Ï˘ ÂÓÚË

ÈÈÒÓ ‰˘ÓÏ ‰ÎÏ‰ ‡Â‰ ÔÈÏÎÂ‡·¯‡Â·ÓÎ]

‡¯Ó‚‰Ó(.Â ‰ÎÂÒ)ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·˘ Ï˘ ˜ÂÒÙ‰ ÏÎ„

‰‡˙' ‡Â‰ Ì‰Ó „Á‡Â ,ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ÔÈÚÏ ¯Ó‡

·˘ ˙‡ˆÂ‰Ï ˙¯‚Â¯‚Î -ÏÎ ‡¯Ó‚‰ ˙˜ÒÓÏÂ ,'˙

[ÈÈÒÓ ‰˘ÓÏ ‰ÎÏ‰ Ì‰ ÂÏÏ‰ ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰,
È¯ÂÚÈ˘· ‡Ï‡ ÏÈÚÂÓ ÂÈ‡ '‰È·˘Á‡'Â
Í¯„ ÍÎ˘ ,‡¯·ÒÓ ÌÈÚ·Â Ì‰˘ ‰‡ˆÂ‰
È·‚Ï Ï·‡ .‰Ê ¯ÂÚÈ˘ ·È˘Á‰Ï ÌÏÂÚ‰
‡Ï ÈÈÒÓ ‰˘ÓÏ ‰ÎÏ‰Ó ¯ÒÓ˘ ¯ÂÚÈ˘
È¯ÂÚÈ˘ ÏÎÎ ‰Ê È¯‰˘ ,'‰È·˘Á‡' ÏÈÚÂÈ
‰¯Â˙ ‰˙˘ ¯ÂÚÈ˘‰˘ ‰¯Â˙·˘ ÌÈ¯ÂÒÈ‡
‰‡ˆÂ‰ È·‚Ï˘ ÔÂÈÎÂ ,ÌÏÂÚÏ ÚÂ·˜ ‡Â‰
‰ÎÏ‰Ó ˙¯‚Â¯‚Î Ï˘ ¯ÂÚÈ˘‰ ¯ÒÓ ‰ÏÈÎ‡Ï
˙ÂÁÙÏ '‰È·˘Á‡' ÏÈÚÂÓ ‡Ï ,ÈÈÒÓ ‰˘ÓÏ

.‰Ê ¯ÂÚÈ˘Ó

äøåàëìå,ÂÈ¯·„Ï ‰˜ÊÁ ‡¯·Ò ÛÈÒÂ‰Ï ˘È
Â¯Ó‡˘ ‰¯Â˙ È¯ÂÒÈ‡ ÏÎ· ‡‰„
Â‡ˆÓ ‡Ï ,„ÂÚÂ ˙ÈÊÎ ÔÂ‚Î ,ÌÈ¯ÂÚÈ˘ Ì‰·
Â·È˘Á‰˘Î ¯ÂÚÈ˘‰Ó ˙ÂÁÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙È˘

.'‰È·˘Á‡' ÔÈ„Ó ,ÂÏÎ‡Â

דעתו  בטלה  משום  פטור 
מכשיעור  בפחות  'אחשביה ' מועיל אין  להרשב"א

דעתו  שבטלה  משום רק 

íðîà‡"·˘¯·(Ì˘)ÈÓÂ¯ÓÎ ‡Ï„ ÁÎÂÓ
‰˘Ó‰Ó ˜„˜„ ‡"·˘¯‰ Ì‚„ .‰„˘
Ú¯ÊÏ ÚÈˆÓ‰ ‡˜ÂÂ„„ ,‰„˘ ÈÓÂ¯ÓÎ
Ï·‡ .˙¯‚Â¯‚Ó ˙ÂÁÙ· ·ÈÈÁ ,‡Ó‚Â„ÏÂ
.˙¯‚Â¯‚Î· ‡Ï‡ ·ÈÈÁ ÂÈ‡ ,ÏÂÎ‡Ï ÚÈˆÓ‰
,‰Ê ÔÈ„Ï ¯Á‡ ÌÚË ¯‡È· ‡"·˘¯‰˘ ‡Ï‡

,Ô‡ÎÓ ˙ÂÁÙ· ‰ÏÈÎ‡Ï ·Â˘Á ÂÈ‡˘ ÈÙÏ'
˙ÂÁÙ· ˙·˘ÈÈ˙Ó Ì„‡ Ï˘ Â˙Ú„ ÔÈ‡˘
˙ÓÁÓ ˜¯˘ ÂÈ¯·„Ó ÚÓ˘Ó .'˙¯‚Â¯‚ÎÓ
˙¯‚Â¯‚ÎÓ ˙ÂÁÙ ‡ÈˆÂÓ‰ Ï˘ Â˙Ú„ ‰ÏË·˘
˙ÂÁÙ ‡ÈˆÂÓ‰ ·ÈÈÁ˙Ó ‡Ï ÔÎÏ ,ÌÈÏÎÂ‡Ï
¯‡È· ‡Ï˘ ÍÎÓÂ .‰ÏÈÎ‡Ï ˙¯‚Â¯‚ÎÓ
ÏÈÚÂÓ ‡Ï˘ ‰„˘ ÈÓÂ¯Ó‰ ˙¯·ÒÎ ‡"·˘¯‰
‰˘ÓÏ ‰ÎÏ‰Ó ÚÂ·˜ ¯ÂÚÈ˘ ÈÙÏÎ '‰È·˘Á‡'
‰ÈÏ ‡¯È·Ò ‡Ï„ ÂÈ¯·„Ó ˜ÈÂ„Ó ,ÈÈÒÓ

.‰„˘ ÈÓÂ¯Ó‰ ˙ËÈ˘Î

הלכה  או  חשיבות מדין  כגרוגרת שיעור 
בשיעור  הי "ד  זעמבא הגר "מ בחקירת  תליא

הלכה  או 'חשיבות ' הוא אם באוכלין  כגרוגרת 

ùéå·˙Î˘ ‰Ó· ÈÂÏ˙ ¯·„‰˘ ¯ÓÂÏÈ·¯
Â¯ÙÒ· „"È‰ Ï"ˆÊ ‡·ÓÚÊ ÌÁ�Ó

ÌÈÈÁ ˙Â‡ˆÂ˙[‰‡ˆÂ‰ ˙Î‡ÏÓ ÏÚ]ÈÒ)(Â-„ ,Á ÔÓ,
¯ÂÚÈ˘ „ÂÒÈ Ì‡‰ ,ÌÈÂ˘‡¯ ˙˜ÂÏÁÓ „ÈÓÚ‰Ï
Â‰Ê˘ ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ,ÔÈÏÎÂ‡· ‰‡ˆÂ‰ ˙Î‡ÏÓ

·Â˘Á ¯ÂÚÈ˘Ì"·˘¯· ¯‡Â·ÓÎÂ](.‰� ·"·)

['˙·˘ÁÓ ˙Î‡ÏÓ' ÌÂ˘Ó Ì‰ ˙·˘ È¯ÂÚÈ˘„Â‡ ,
ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ˙¯‚Â¯‚Î· ‰‡ˆÂ‰ ¯ÂÚÈ˘ „ÂÒÈ„
˘È˘ ˘„ÁÏ ÍÈ¯‡‰Â .ÈÈÒÓ ‰˘ÓÏ ‰ÎÏ‰
:‰‡ˆÂ‰ ÔÈÚÏ ˙¯‚Â¯‚Î ¯ÂÚÈ˘· ÌÈÈ„ È˘
‰ÎÏ‰Ó ¯ÂÚÈ˘ ,· .‰‡ˆÂ‰Ï ·Â˘Á ¯ÂÚÈ˘ ,‡
˙Â˙Â˜Ù ‰ÓÎ ‰Ê· ‰Ï˙Â .ÈÈÒÓ ‰˘ÓÏ
ÌÂ˜Ó‰ Ô‡Î ÔÈ‡Â ,ÂÎ¯ˆÂ‰ Â‰ÈÈÂÂ¯˙„ ‡È„Ï

.‰Ê· ·ÈÁ¯‰Ï

המן  בהוצאת אחשביה 
בטלה  דעתו אין  המן  בהוצאת 

äúòîÂÊ ‰‡ˆÂ‰Ï˘ ÔÂÈÎ„ ,Â˙¯·ÒÏ ·Â˘
‰˙È‰ ,ÔÓ Ï˘ „Á‡ ¯È‚¯‚ Ï˘
È„È ÏÚ˘ ,ÔÓ‰ Ë˜ÂÏ ¯Â·Ú ‰·¯ ˙Â·È˘Á
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¯ÂÚÈ˘‰ ÂÏ ‰È‰Â Â˙È·· Ò ÂÏ ‰˘Ú ÍÎ
‰¯Â‡ÎÏÂ .ÂÊ ‰‡ˆÂ‰Ï '‰È·˘Á‡' È¯‰ ,ÈÂˆ¯‰
¯ÂÚÈ˘ ˘È Ì‡˘ ,ÂÊ ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂÏ˙ ¯·„‰
‰ÎÏ‰Ó '˙¯‚Â¯‚Î' ‡Â‰˘ ÔÈÏÎÂ‡· ÚÂ·˜
,‰Ê· '‰È·˘Á‡' È‰Ó ‡ÏÂ ,ÈÈÒÓ ‰˘ÓÏ
ÛÂÒ ÛÂÒ ‡‰„ ,Ô‡Î ÏÈÚÂ˙ ‡Ï ÂÊ ‡¯·Ò
Û‡ ,˙¯‚Â¯‚Î ÌÏÂÚÏ ‰¯ÂÚÈ˘ ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ˆÂ‰
˙Â·È˘Á‰ ÏÎ· ÂÏ ‰·Â˘Á ‰È‰˙ Ì‡

.ÌÏÂÚ·˘

àìà,‡"·˘¯‰ È¯·„· ˜ÈÂ„Ó‰ ÈÙÏ˘
Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· Ì‚ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ„
,'‰È·˘Á‡' ÏÈÚÂÓ ‰È‰ ÔÈÏÎÂ‡· ˙¯‚Â¯‚Î
ÔÂÈÎ„ ¯ÓÂÏ ˘È ¯ÈÙ˘ ,Â˙Ú„ ‰ÏË·˘ ‡Ï‡
˙Â·È˘Á ‰· ˘È ÔÓ‰ ¯È‚¯‚ Ï˘ ÂÊ ‰ÒÎ‰˘
·È˘Á‰Ï ¯·„‰ ÏÈÚÂÓ ,ÔÓ‰ Ë˜ÏÓÏ ‰·¯

.‰‡ˆÂ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ˆÂ‰Î Â˙‡ˆÂ‰ ˙‡

לנס  או  לאכילה  המן  גרגיר 
כהוצאה  ולא לזרע  כהוצאה  נחשבת  זו הוצאה 

לאכילה 

ïëúéåÈÏÂÎ Ô„È„ ÔÂ„È·„ ,‰Ê· ‡¯·Ò ˘„ÁÏ
Û‡Â .'‰È·˘Á‡' ÏÈÚÂÓ˘ Â„ÂÓ ‡ÓÏÚ
·È˘Á‰Ï ÏÈÚÂÓ ‡Ï˘ ‰„˘ ÈÓÂ¯Ó‰ ˙ËÈ˘Ï

‚Â¯‚ÎÓ ˙ÂÁÙ Ï˘ ‰‡ˆÂ‰Ô‡Î ,‰ÏÈÎ‡Ï ˙¯
‰Ê ÔÈ‡ Ô‡Î„ ÌÂ˘Ó ˙‡Ê .Â˙·˘ÁÓ ÏÈÚÂ˙
Â˙¯ËÓ ÔÈ‡ È¯‰˘ ,'‰ÏÈÎ‡Ï ‡ÈˆÂÓ' ·˘Á
‰Ê ¯È‚¯‚ ˙ÏÈÎ‡ Ì˘Ï ‰Ê ¯È‚¯‚ ˙‡ˆÂ‰·
˙Ó ÏÚ ÂÊ ‰‡ˆÂ‰· Â˙¯ËÓ ‡Ï‡ ,„·Ï·
ÍÎ È„È ÏÚ Ï·˜˙È Â˙È·Ï ¯È‚¯‚‰ ˙ÒÎ‰·˘
„ÚÂ ‰Ê ¯È‚¯‚„ ‡ˆÓÂ ,˙ÏÂ‚ÏÂ‚Ï ¯ÓÂÚ
¯ÓÂÚ ÂÏ ‡‰È˘ Ò‰ ˙‡ Â¯Â·Ú ˙Â˘ÚÏ
ÌÈÏÎÂ‡ ‡ÈˆÂÓ‰Ó Ú¯‚ ‡ÏÂ ,Â˙È·· ˙ÏÂ‚ÏÂ‚Ï

Ú¯Ê Ì˘Ï ה.

'עשיר ' והוצאת 'עני' הוצאת ו.

השבת  יציאות
בפירושם  והרמב"ן  התוספות  מחלוקת  תליית 

ארבע ' שהן  שתים השבת  ד 'יציאות  במשנה 

ïéðòîÂÈ¯·„ Á˙Ù· ,ÔÈÚ Â˙Â‡· ÔÈÚÏ
‰Ó ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙˜ÂÏÁÓ ‰‡·Â‰
,ÔÓ‰ ˙ËÈ˜Ï· ‰‡ˆÂ‰‰ ˙Î‡ÏÓ ‰˙È‰
‰˙È‰ ÔÓ· ‰‡ˆÂ‰ ˙Î‡ÏÓ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ˙ËÈ˘Ï„
,ÔÓ‰ ˙‡ ËÂ˜ÏÏ Ì‰ÈÏÎ ÌÚ Â‡ˆÈ˘ ‰Ó·

˙ÒÎ‰· ‰˙È‰ ‰‡ˆÂ‰‰ Ô"·Ó¯‰ ˙ËÈ˘ÏÂ
.Ì‰È˙·Ï ÔÓ‰

äàøðåÈÏÊ‡ Ô"·Ó¯‰Â ˙ÂÙÒÂ˙‰˘ ¯‡·Ï
‰˘Ó· ÔÎ˘ ,Â‰ÈÈ˙ËÈ˘Ï ‰Ê·

˙·˘ ˙ÎÒÓ·(.·)˙·˘‰ ˙Â‡ÈˆÈ' :ÂÈ˘
Ú·¯‡ Ô‰˘ ÌÈ˙˘Â ,ÌÈÙ· Ú·¯‡ Ô‰˘ ÌÈ˙˘
˙Î‡ÏÓ· ÌÈÙÂ‡ È˘ Ì˘È ,ÂÈÈ‰ .'ıÂÁ·
˙Â˘¯Ï „ÈÁÈ‰ ˙Â˘¯Ó ‰‡ˆÂ‰ :‰‡ˆÂ‰

‰‡ÌÏÂ‡,ÏÎÂה . Ï˘ Â„ÂÚÈ ˙‡ ÍÎ· ÚÈ˜ÙÓ ‡Â‰ Ú¯Ê Ì˘Ï ‡ÈˆÂÓ· ‡˜ÂÂ„„ ¯ÓÂÏ ˘È„ ,Á¯ÎÂÓ ‰Ê ÔÈ‡
ÔÂÈÎ˘ .'ÔÈÏÎÂ‡' È¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÂÏ ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓÂ ,'Ú¯Ê' Ì˘ ‡Ï‡ ,'ÔÈÏÎÂ‡' Ì˘ ‰Ê ÏÎÂ‡ ÏÚ ÔÈ‡Â

Ú¯ÊÏ Â˙Â‡ „ÚÈÈ˘ÂÏÎ‡ÏÓ Â˙Ú„ ˙‡ ˜ÏÈÒ ·Â˘ ,·˜¯ Ú¯Ê‰ ,‰Ó„‡· ÂÚ¯ÂÊ˘ ¯Á‡ ˙Â‡ÈˆÓ·˘ „ˆÓ ˜¯ ‡ÏÂ]
[È¯Ù ÂÓÓ ‰˘Ú ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˜¯Â¯˘Ù‡ ,ÏÎÂ‡ ˙¯Â˙· ¯‡˘ Â„ÂÚÈÂ ÂÈÏÚ 'ÏÎÂ‡' Ì˘ ÔÈÈ„Ú˘ Ô‡Î Ï·‡ .

.‰Ê· ÔÂ„Ï ˘ÈÂ ,'‰È·˘Á‡' ‰Ê· ÏÈÚÂÓ ‡Ï˘ ‰„˘ ÈÓÂ¯Ó‰ Ï˘ Â˘Â„ÈÁ Â· Û˜˙ ÔÈÈ„Ú˘
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˙Â˘¯Ï ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ó ‰ÒÎ‰Â ,ÌÈ·¯‰
ÌÈÎÈÈ˘ ÂÏ‡ ÌÈÙÂ‡ È˘ ,ÍÎÏ ÛÒÂ· .„ÈÁÈ‰

· ,ÌÈ˘‡ È˘·È�ÚÁ˙ÙÏ ıÂÁÓ „ÓÂÚ˘
˙È·‰[ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯]‡Â‰ÂÒÈ�ÎÓÏÒ‰ ˙‡]

[ÏÎÂ‡‰ ˙‡ Ï·˜ÏÂ‡ÈˆÂÓ˙‡ ,ÂÈÏ‡ ‰¯ÊÁ·]

[ÔÂÊÓ‰ ÌÚ ÏÒ‰·Â .˙È·‰ ÏÚ·ÍÂ˙· „ÓÂÚ˘
˙È·‰[„ÈÁÈ‰ ˙Â˘¯]Â‡ÈˆÂÓÂÒÈ�ÎÓÂ‰Ê .

.'Ú·¯‡ Ô‰˘ ÌÈ˙˘'

גרועה  במלאכה  כפול  לימוד 
עשיר  של ובין  עני  של בין  והכנסה  בהוצאה  לחייב

מלאכה  שההוצאה  משום לימודים, לשני  נצרך

גרועה 

åù÷äå˙ÂÙÒÂ˙‰(Ì˘)ÔÈ· Ï„·‰‰ Â‰Ó ,
ÔÈ·Ï ,ÈÚ‰ Ï˘ ‰ÒÎ‰‰Â ‰‡ˆÂ‰‰
ÚÂ„ÓÂ ,˙È·‰ ÏÚ· Ï˘ ‰ÒÎ‰‰Â ‰‡ˆÂ‰‰
,˙ÂÎ‡ÏÓ Ï˘ ÌÈ˜ÂÏÁ ÌÈÙÂ‡Î ‰˘Ó· Â˘
˙„ÈÓÚ ÌÂ˜Ó „ˆÓ ˜ÏÁÏ ‡¯·Ò ÔÈ‡ ‡Ï‰
Â‡ ÌÈÙ· „ÓÂÚ ‡Â‰ Ì‡‰ ,‰Î‡ÏÓ‰ ‰˘ÂÚ

.ÂÊ ˙Â˘¯· Â‡ ÂÊ ˙Â˘¯· ,ıÂÁ· „ÓÂÚ

åöøéúå‡È‰ ‰‡ˆÂ‰˘ ÔÂÈÎ„ ,˙ÂÙÒÂ˙‰
¯·˙ÒÓ ÔÈ‡˘ - '‰ÚÂ¯‚ ‰Î‡ÏÓ'

‰¯ÒÂ‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓÎ ‰·È˘Á‰ÏÌ˘ ÔÈÈÚ]

[‰·Á¯‰·,‡È‰ '˘Â„ÈÁ' ÂÊ ‰Î‡ÏÓ„ ‡ˆÓ ,
Ï„·‰ ÏÎ· ÔÎÏ .'Â˘Â„ÈÁ ‡Ï‡ Â· ÍÏ ÔÈ‡'Â
‰¯ÂˆÎÂ ÔÙÂ‡Î ÂÈ‡ ÍÎ È„È ÏÚ˘ ËÚÂÓ
·ÈÈÁÏ Ô˙È ‡Ï ,‰¯Â˙· ÂÊ ‰Î‡ÏÓ ‰¯Ó‡˘
ÈÚ‰ Ï˘ ÔÙÂ‡‰ ,ÍÎ ÌÂ˘Ó .ÂÊ ‰Î‡ÏÓ·
¯È˘Ú‰ Ï˘ ÔÙÂ‡‰Â ,ÒÈÎÓ‰Â ‡ÈˆÂÓ‰
ÈÙÂ‡ È˘Ï Ì‰ ÌÈ·˘Á ,ÒÈÎÓ‰Â ‡ÈˆÂÓ‰
ÏÚ ÌÈÂ˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ È˘Ï ÌÈÎÈ¯ˆÂ ,·ÂÈÁ

˙·˘· ,„Á‡‰ :Ì·ÂÈÁ(:Âˆ)ÔÎ˘Ó‰ ˙ÓÂ¯˙Ó
['‡È·‰Ó ÌÚ‰ ‡ÏÎÈÂ']ÔÈ·Â¯ÈÚ· ,È˘‰Â ,(:ÊÈ)

„ÂÓÈÏ˘ ÍÁ¯Î ÏÚ·Â .ÔÓ‰ ˙ËÈ˜Ï ¯ÂÒÈ‡Ó
ÈÚ ˙‡ˆÂ‰Ï ‡Â‰ „Á‡˙‡ˆÂ‰Ï È˘ „ÂÓÈÏÂ ,

.¯È˘Ú

או  העני והכנסת שבהוצאת החידוש 
העשיר 

המוציא  האדם עמידת  במקום נפקותא מאי 

מהויות  שתי  הם ו'עשיר ' ד 'עני ' יהושע  הפני  וחידוש

הוצאה  של

ïëà.ÌÓÏÂ‰Ï ÌÈ˘˜ ˙ÂÙÒÂ˙‰ È¯·„ ÔÈÈ„Ú
‰‡ˆÂ‰ ˙Î‡ÏÓ·˘ Â„ÒÈÈ˘ ¯Á‡Ï Û‡„

ÔÙÂ‡Â ÔÙÂ‡ ÏÎ ÏÚ „ÂÓÈÏ ÍÈ¯ˆ˜ÂÏÈÁ· ÂÈÈ‰Â]

[¯È˘ÚÏ ÈÚ ÔÈ·˘ÂÏ˜ ‡Â‰ ˜ÂÏÈÁ‰˘ Û‡Â ,
,ÔÈ„ ˘„ÁÏ È„Î Â· ÔÈ‡ ˙ÂÎ‡ÏÓ‰ ¯‡˘·Â
ÈÙÓ ¯È·Ò‰Ï È„Î ÍÎ· ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
,¯È˘ÚÏÂ ÈÚÏ ˙Â˙ÂÙÏÈ È˙˘Ï ÂÎ¯ˆÂ‰ ‰Ó
˙‡ ‰˘ÂÚ‰ Ì„‡‰ ˙„ÈÓÚ ÌÂ˜Ó È¯‰˘
ÈÏ ‰ÓÂ ,„È¯ÂÓ ÂÈ‡Â ‰ÏÚÓ ÂÈ‡ ,‰Î‡ÏÓ‰
.ÍÙÈ‰Ï Â‡ ,ÂÊÓ ‡ÈˆÂ‰Â ÂÊ ˙Â˘¯· „ÓÚ Ì‡
ÌÂ˜Ó· Ì„‡‰ „ÓÚ ÂÏÈ‡ Û‡ ‡Ï‰„ ,¯˙ÂÈ·Â

¯ÂËÙ˙Â˘¯ ‡ÏÂ „ÈÁÈ‰ ˙Â˘¯ ‡Ï ÂÈ‡˘ ÌÂ˜Ó]

ÈÂÂ‚ ÏÎ· ÂÈÏÚ ÌÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡ ‰¯Â˙‰Ó˘ ,ÌÈ·¯‰

[‰ÒÎ‰Â ‰‡ˆÂ‰„˙Â˘¯Ó ÒÈÎ‰Â ‡ÈˆÂ‰Â ,
ÏÚ·Â .·ÈÈÁ ,ÍÙÈ‰ÏÂ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï „ÈÁÈ‰
ÂÈ‡ ‡ÈˆÂÓ‰ Ì„‡‰ ˙„ÈÓÚ ÌÂ˜Ó˘ ÍÁ¯Î
‰ÓÏÂ ,‰Î‡ÏÓ‰ ÔÙÂ‡Â ˙¯ÂˆÓ ˜ÏÁ ÏÏÎ

.¯È˘ÚÏÂ ÈÚÏ ,È‡¯˜ È¯˙ ÔÈÚ·

íéçøëåîåÏ˘ Â˘Â„ÈÁÏ Â‡Ú˘Â‰È È�Ù‰
(Ë˘Ù ‰"„· Ì˘ .· ˙·˘)˜ÂÏÈÁ‰˘ ,

Ì˙„ÈÓÚ ÌÂ˜Ó· ÏÏÎ ÂÈ‡ ¯È˘ÚÏ ÈÚ‰ ÔÈ·
‡Ï‡ ,ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· Â‡ „ÈÁÈ‰ ˙Â˘¯· Ì‡
‰˙Â‰Ó· ‰˜ÂÏÁ ÈÚ‰ Ï˘ '‰‡ˆÂ‰'‰
‡È·Ó ÈÚ‰˘ ÌÂ˘Ó .¯È˘Ú‰ Ï˘ '‰‡ˆÂ‰'‰Ó
Ì˘ ÒÈÎÈ˘ ˙Ó ÏÚ ˙È·‰ ÏÚ·Ï ÈÏÎ‰ ˙‡
ÏÒ‰ ˙‡ ‡ÏÈÓ˘ ¯Á‡Ï ¯È˘Ú‰Â ,ÂÓÁÏ ˙‡
ÌÈ„ÓÏ ÂÈˆÓ .ÈÚÏ ‰˙Â‡ ¯ÒÂÓ ‡Â‰
ÏÚ ˙Â·È˘ÁÂ ‰ÏÚÓ ‰· ˘È ÈÚ‰ ˙Î‡ÏÓ˘
˙Î‡ÏÓ ‡È‰˘ ÍÎ· ,¯È˘Ú‰ ˙Î‡ÏÓ ÈÙ
Â˙Î‡ÏÓÂ Â˙„Â·Ú ÔÙÂ‡ Â‰Ê È¯‰˘ ,'‰„Â·Ú'
,Â„‚ÎÂ .ÂÓÁÏ ˙‡ ‚È˘Ó ‡Â‰ ÍÎÂ ,ÈÚ‰ Ï˘
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ÈÙ ÏÚ ˙Â·È˘Á ‰· ˘È ¯È˘Ú‰ ˙‡ˆÂ‰
˙‡ ÌÈÏ˘ÓÂ ¯ÓÂ‚ ‡Â‰˘ ‰Ó· ,ÈÚ‰ ˙Î‡ÏÓ

.'‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚' Â‰ÊÂ ,‰Î‡ÏÓ‰

עני  כנגד  המשכן  ותרומת המן  הוצאת
ועשיר 

המשכן  תרומת  העני , של הכלי  הוצאת  - מן  לקיטת 

מלאכתו  והשלמת  עשיר  הוצאת  -

éôì,‡ÏÙ ÔÙÂ‡· Ú˘Â‰È ÈÙ‰ ¯‡È· ‰Ê
Â„ÈÓÚ‰˘ ‰Ó „Â‡Ó ˜„˜Â„Ó ¯·„‰˘
Ì‰Ó ÌÈ„ÓÏ˘ ˙Â‡¯˜Ó‰ È˘ ˙‡ ˙ÂÙÒÂ˙‰
,ÈÚ ˙‡ˆÂ‰ ÏÚ „Á‡ ,‰‡ˆÂ‰ ˙Î‡ÏÓ ˙‡

‡˙ÂÙÏÈ‰˘ ÌÂ˘Ó ,¯È˘Ú ˙‡ˆÂ‰ ÏÚ È˘‰Â
ÈÏÎ‰ ˙‡ˆÂ‰Ï ˙ÒÁÈÈ˙Ó 'ÔÓ‰ ˙ËÈ˜Ï'Ó
‡Ï‰„ ,'ÈÚ ˙‡ˆÂ‰' ‡È‰ ÂÊÂ ,ÔÓ‰ ˙‡ ËÂ˜ÏÏ
Â˙Â‡Î ,ÂÓÁÏ ˙‡ ËÂ˜ÏÏ „·ÂÚ ‡Â‰ ÍÎ·
Â‰Ê 'ÔÎ˘Ó‰ ˙ÓÂ¯˙'· ¯ÂÓ‡‰ ˜ÂÒÙ‰Â .ÈÚ‰
˙‡ Ï‡¯˘È È· Â‡ÈˆÂ‰˘ ,¯È˘Ú ˙‡ˆÂ‰
‰Ê·Â ,ÂÈ·¯ ‰˘Ó ÈÙÏ ÌÂ‡È·‰Â Ì˙ÓÂ¯˙
.ÔÎ˘ÓÏ ‰‡·‰‰ ˙Î‡ÏÓ ˙‡ ÂÓÈÏ˘‰Â Â¯Ó‚
È˘˘ È¯‰ Ú˘Â‰È ÈÙ‰ ˙¯·ÒÏ˘ ‡ˆÓ
È˘ ÏÚ ˘¯ÂÙÓ· ÌÈ¯·„Ó ÂÏ‡ ˙Â‡¯˜Ó

.'¯È˘Ú'Â 'ÈÚ' ,ÂÏ‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÙÂ‡

ועשיר  עני בהוצאת לשיטתם במן  בהוצאה והתוספות הרמב"ן  מחלוקת ז.

לליקוט  הכלי בהוצאת במן  הוצאה 
במן  שהמלאכה  לבאר  הוכרחו לשיטתם התוספות 

הכלי  הוצאת  היתה 

,äúòîÚ˘Â‰È ÈÙ‰ ˙ËÈ˘Ï„ ·ËÈ‰ ¯‡Â·Ó
ÌÈÁ¯ÎÂÓ ,˙ÂÙÒÂ˙‰ È¯·„·
˙ËÈ˜Ï· ‰˙È‰˘ ‰‡ˆÂ‰‰„ „ÂÓÏÏ ˙ÂÙÒÂ˙‰
˙‡ ÂË˜Ï Â·˘ ÈÏÎ‰ ˙‡ˆÂ‰Ï ˙ÒÁÈÈ˙Ó ,ÔÓ‰
ÔÓ‰ ˙ËÈ˜Ï· ‰˙È‰ ‰Î‡ÏÓ‰ Ì‡ È¯‰˘ ,ÔÓ‰
˘ÓÓ Â‰Ê ‡Ï‰ ,Ì˙È·Ï ÔÓ‰ ˙ÒÎ‰Â ‰ÓˆÚ
ÍÎ·˘ ,‰Î‡ÏÓ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘Ó‰ ¯È˘Ú‰ ˙Î‡ÏÓ
ÂÓÈÏ˘‰Â ÂÓÈÈÒ Ì‰ ,ÔÓ‰ ˙‡ Ì˙È·Ï ÂÒÈÎ‰˘
¯‡·Ï ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÌÈÁ¯ÎÂÓ ÔÎÏÂ ,Ì˙Î‡ÏÓ ˙‡
˙‡ˆÂ‰· ‡È‰ ÔÓ‰ ˙ËÈ˜Ï·˘ ‰Î‡ÏÓ‰˘
ÏÚ ,ÔÓ‰ ˙‡ ËÂ˜ÏÏ ˙Ó ÏÚ ˙È·‰Ó ÈÏÎ‰
.'ÈÚ‰ ˙‡ˆÂ‰' ˙‡ ÍÎÓ „ÂÓÏÏ ÏÎÂ˘ ˙Ó

יציאות  בלשון  רמז 
ולא  'יציאות ' בלשון  זה  ליסוד  המשנה  רמז

'הוצאות '

ùé‰˘Ó‰ ÔÂ˘Ï„ ,‡„Â„ÈÁÏ ÛÈÒÂ‰Ï˙·˘)

(Ì˘Ô‰˘ ÌÈ˙˘ ˙·˘‰ ˙Â‡ÈˆÈ' ,‡Â‰

,'Ú·¯‡˙ÂÙÒÂ˙‰Â(˙Â‡ÈˆÈ ‰"„)È‰Ó Â¯ÈÚ‰
‰Î‡ÏÓ ‡Ï‰ ,'˙Â‡ˆÂ‰' ‡ÏÂ '˙Â‡ÈˆÈ' ÔÂ˘Ï
‰˘Ó· ¯‡·ÂÓÎ ,‡¯˜È˙ '‰‡ˆÂ‰' Ì˘· ÂÊ

˙ÂÎ‡ÏÓ Ë"Ï„(.‚Ú ˙·˘)˙ÎÒÓ ÏÎ· ÔÎÂ ,
‡˘ÈÏÎ ‡˙‰ Ë˜„ ,˙ÂÙÒÂ˙‰ Â˘¯ÈÙÂ .˙·˘
ÔÈ˘¯„„ ,'ÂÓÂ˜ÓÓ ˘È‡ ‡ˆÈ Ï‡' ,‡¯˜„
.ÔÓ‰ Ë˜ÏÏ ÈÏÎ‰ ÌÚ ‡ˆÈ Ï‡ ,‰‡ˆÂ‰ ‰ÈÓ
È‡„Â ‡Ï‰„ ,‡ÁÈ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰¯Â‡ÎÏÂ
˙Î‡ÏÓ ‡È‰ ÂÊ ‰Î‡ÏÓÏ ˙˜Â˙Ó‰ ÔÂ˘Ï‰˘
˙ÎÒÓ‰ ÏÎ· ‡˙‰ Ë˜˘ ÈÙÎ ,'‰‡ˆÂ‰'
ÊÓ¯Ï ‡˙‰ ‰‡¯˘ È‡‰ È‡ÓÂ ,'‰‡ˆÂ‰' ÔÂ˘Ï
ÔÂ˘Ï· '‡ˆÈ Ï‡' Ï˘ Ï"ÊÁ ‰˘¯„ ˙‡ ÔÏ

.‰˘Ó‰

íìåà,¯˙ÂÈ· ˜„˜Â„Ó ‡Â‰ ,ÏÈÚÏ ¯‡Â·Ó‰Ï
,Ë¯Ù· ÂÊ ‰˘Ó· ‡˙‰ Ë˜ ÍÎÏ˘
‰˘Ó·˘ ÔÂÈÎ ,'˙Â‡ÈˆÈ' ÔÂ˘Ï‰ ˙‡ ‡˜ÂÂ„
Ì˘È˘ „ÂÒÈ‰ ˙‡ Â„ÓÏÏ ‡˙‰ ‡· ‰ÓˆÚ ÂÊ
ÌÈ„ÓÏ ÔÈ‡Â ,'¯È˘Ú'Â 'ÈÚ' ,‰‡ˆÂ‰ ÈÙÂ‡ È˘
‡¯˜Ó‰ ˙‡ ‡˙‰ ÂÏ ÊÓÈ¯ ÔÎÏ .‰ÊÓ ‰Ê
‰Ó· ‡È‰ ‰˙Â‰Ó˘ ,ÈÚ‰ ˙‡ˆÂ‰Ï „ÁÂÈÓ‰
‡Â‰ Â·˘ ÈÏÎ‰ Ï‡ ˙ÒÁÈÈ˙Ó ‰‡ˆÂ‰‰˘
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,¯˙ÂÈ·Â .‰ÓˆÚ ÔÓ‰ ˙ËÈ˜ÏÏ ‡ÏÂ ,Ë˜ÂÏ
È¯‰˘ ,'‰‡ÈˆÈ' ÔÂ˘Ï· Ë¯Ù· ÊÓÂ¯Ó ‰Ê˘

ÌˆÚÓ ‡È‰ ‡˙ÂÙÏÈ‰ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÈÙÏ˙‡ÈˆÈ
ËÂ˜ÏÏ ˙Ó ÏÚ ÂÓÚ ÂÈÏÎ˘Î ‰ÁÓ‰Ó ˘È‡‰

‡ÏÂ ,ÔÓ‰ ˙‡ Ì‰·˙‡ˆÂ‰Ó.ÔÓ‰

עצמו  במן  היא  במן  הוצאה 
לעשיר , עני  בין  לחלק  שאין  לשיטתו הרמב"ן 

עצמו  במן  היתה  ההוצאה 

åìéàåÔ"·Ó¯‰(Ì˘ ˙·˘)˘Â¯ÈÙ ˙‡ ‰Á„
˙Î‡ÏÓÂ ÈÚ‰ ˙Î‡ÏÓ˘ ,˙ÂÙÒÂ˙‰
ÔÙÂ‡· ˘¯ÈÙÂ ,ÂÊÓ ÂÊ ÌÈ„ÓÏ ÔÈ‡ ¯È˘Ú‰

˙Â‡¯˜Ó‰ È˘· Í¯Âˆ‰ ˙‡ È¯Ó‚Ï ¯Á‡‡Â‰Â]

‡Â‰ ÔÈÓÂÁ˙ ¯ÂÒÈ‡ Ì‡ ÌÈ‡˙ ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂÏ˙˘

[‰·Á¯‰· ÂÈ¯·„· ÔÈÂÚÈ .Ô·¯„Ó Â‡ ,‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó.

,äúòîÏÚ ˜ÏÂÁ˘ Â˙ËÈ˘Ï Ô"·Ó¯‰
ÔÈ‡˘ ‰ÈÏ ‡¯È·ÒÂ ,˙ÂÙÒÂ˙‰

¯Âˆ ÔÈ‡Â ,¯È˘ÚÏ ÈÚ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁÈ˘· Í
ÂËÂ˘Ù· ˘¯ÈÙ ¯ÈÙ˘ ,˙‡Ê „ÂÓÏÏ ˙Â‡¯˜Ó
‰˘Ó Ì¯È‰Ê‰˘ 'ÂÓÂ˜ÓÓ ˘È‡ ‡ˆÈ Ï‡'‰ ˙‡
˙Î‡ÏÓÂ ,ÔÓ‰ ˙‡ ËÂ˜ÏÏ ˙Ó ÏÚ Â‡ˆÈ ‡Ï˘
Â˙ÒÎ‰Â ÔÓ‰ ˙ËÈ˜ÏÓ ˙„ÓÏ ‰‡ˆÂ‰‰
˙‡ ÌÈË˜ÂÏ Â·˘ ÈÏÎ‰ ˙‡ˆÂ‰Ó ‡ÏÂ ,˙È·Ï

.ÔÓ‰

ורמב "ן  תוספות של  לשיטתייהו  סיכום 
יש  זה  ולפי  בכלי  היתה  ההוצאה  במן  לתוספות 

במן  היתה  ההוצאה  ולרמב"ן  לעשיר , עני  בין  הבדל

הבדל  אין  זה  ולפי  עצמו

åðéöîð˙ÂÙÒÂ˙‰ Â˜ÏÁ ÈÎ ,ÌÈ„ÓÏ
Ô"·Ó¯‰Â(˙·˘ ˘È¯)˙Â‡ˆÂ‰ È·‚

˙ÂÙÒÂ˙Ï .¯È˘Ú Ï˘Â ÈÚ Ï˘ ˙ÂÒÎ‰Â
Ï˘ ˙ÂÈÂ‰Ó È˙˘ Ô‰ '¯È˘Ú'Â 'ÈÚ' ˙‡ˆÂ‰
:Ú˘Â‰È ÈÙ‰ ˘¯ÈÙ˘ ÈÙÎÂ ,‰‡ˆÂ‰ ˙Î‡ÏÓ
˙Î‡ÏÓ' ‡È‰˘ ‡˙ÂÈÏÚÓ ‰· ˘È ÈÚ‰ ˙‡ˆÂ‰
‡˙ÂÈÏÚÓ ‰· ˘È ¯È˘Ú‰ ˙‡ˆÂ‰Â ,'‰„Â·Ú
È¯˙Ó ÌÈ„ÓÏ Ì‰Â .'‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚' ‡È‰˘
˙ËÈ˜Ï·˘ ‡¯˜Ó‰Ó 'ÈÚ'‰ ˙‡ˆÂ‰ ,È‡¯˜
.ÔÎ˘Ó‰ ˙ÓÂ¯˙Ó '¯È˘Ú'‰ ˙‡ˆÂ‰Â ,ÔÓ‰
˘¯ÙÏ Ì˙ËÈ˘Ï ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÌÈÁ¯ÎÂÓ˘ ‡ˆÓ
ÂÈ‡˘ ÔÙÂ‡· ‡È‰ ÔÓ‰ ˙ËÈ˜Ï· ‰‡ˆÂ‰‰˘
˙Î‡ÏÓ' ‡È‰ È˘ „ˆÓÂ ,‰Î‡ÏÓ‰ ¯Ó‚
ÈÏÎ‰ ˙‡ˆÂ‰ Ï˘ ÔÙÂ‡· ÂÈÈ‰„ ,'‰„Â·Ú

.Â· ËÂ˜ÏÏ

ìáàÈ˙Â‰Ó ˜ÂÏÈÁ ÏÏÎ ÔÈ‡ Ô"·Ó¯‰Ï
,'¯È˘Ú'Ï 'ÈÚ' ÔÈ· ‰‡ˆÂ‰ ˙Î‡ÏÓ·
,‰‡ˆÂ‰ ˙Î‡ÏÓ· È‡¯˜ È¯˙ ÏÏÎ ÔÈ‡ Ì‚Â
‰‡ˆÂ‰‰ ˙Î‡ÏÓ ˙‡ ˘¯ÙÏ ¯˘Ù‡ ‡ÏÈÓÓ
ÔÓ‰ ˙ÒÎ‰ ÌˆÚ· ,ÂËÂ˘ÙÎ ÔÓ‰ ˙ËÈ˜Ï·

.Â˙È·Ï


