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 ][יח

ַאל ֹּתאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא ּוָבֵׁשל ְמֻבָּׁשל ַּבָּמִים ִּכי ִאם ְצִלי  )י-מות יב, טש(

א תוִֹתירּו ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר ְוַהֹּנָתר  ַעל ְּכָרָעיו ְוַעל ִקְרּבוֹ: ֵאׁש ֹראׁשוֹ  ְו

  ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר ָּבֵאׁש ִּתְׂשֹרפּו:

  ר בל תותיר כתוב לשון לאמדוע באיסור אכילת נא כתוב "אל", ובאיסו

 1דע. בוקר עד ממנו תותירו ולא 'כו נא ממנו תאכלו אל) י-טיב, (

 שמצאנו כמו, בקשה ענין הוא אל כי ,הוא ,ללא אל בין ההבדל כי

 שמצוי נא אל כמו, ללא סמוך מצאנו ולא, לאל סמוך נא מלת

 להשם הבקשות כל ולכן ,הציווי על יותר מורה הוא ,לא כי ,ך"בתנ

 ענוים תשכח אל כמו, אל במלת בא ,עליו ציווי נופל שאין ברךית

 אל), יט, עד תהילים( תורך נפש לחית תתן אל), יב, י תהלים(

 תהילים( ממני פניך תסתר אל), ועוד יב, כב תהילים( ממני תרחק

 ולא ,)ב, יט בראשית( לא ויאמרו מצאנו ולכן ,'כו) ועוד ט, כז

 ,והנה .בקשה ענין הוא רק, ייחלטה ענין אינו אל כי, אל ויאמרו

 חושבים המצרים היו אז הלא, במצרים בכור כלה'  הכה טרם

 יהיה מתי עד) ז, י שמות( שאמרו כמו ,משה מתחבולות ענין שזה

 ההשגחה כי הכל ראו, בכור כלה'  הכה בעת אולם ,למוקש לנו זה

 נשך איזהו בפרק אמרו זה ועל ,השלימות כל מהכולל פרטיות

 אני, בכור של טפה יןב תידלשהב הוא אני, )ב, סא ציעאמ בבא(

 בפרטי חלה שההשגחה כיון שאינו כו', ממי פרעל שעתיד הוא

                                                 
אְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא ּוָבֵׁשל ַאל ּתֹ " )י -שמות יב, ט(על הפסוקים  ,[יח] תוכן דבריו 1

א תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו  ְמֻבָּׁשל ַּבָּמִים ִּכי ִאם ְצִלי ֵאׁש ֹראׁשֹו ַעל ְּכָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו:  ְו

מדוע בפסוק ט  ,יש לדקדק ",ֵאׁש ִּתְׂשֹרפּוַעד ֹּבֶקר ְוַהֹּנָתר ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר ּבָ 

לשון פקודה  אינו ",אל"דלשון  ,בארומ ,ובפסוק י כתוב "לא" ,כתוב "אל"

 ,ון לא הוא פקודה וציוי החלטיאבל לש ,אלא הוא לשון בקשה ,וי החלטייצו

שזמן זה  לפי רבי בפסחים (מא, ב) שאיסורו ,לכן לענין איסור אכילת נא

עוד לא קנה ה' את ישראל לעבדיו על ידי  ,לפני שהכה ה' כל בכורהוא עוד 

שהרי המצרים חשבו  ,ניכר השגחתו יתברך ולא היה ,שהכה בכור מצרים

 לנו זה יהיה מתי עד) ז, י שמות( שהרי אמרו ,שה משה רבינוושהכל ע

על אבל  ,נאממנו לכן לא ציוה ה' בלשון ציוי ופקודה שלא יאכלו  ,למוקש

כבר נקנו ישראל  ,שהיה לאחר מכת בכורות שהוא בלילה, איסור בל תותיר

ושאר דבריו אינם  ,זה תוכן דבריו ,וי ופקודהלכן בא בלשון צי ,לה' לעבדים

  .צריכים ביאור

הוא  "אל"ולשון  ,הוא ציוי ופקודה "לא"תמצית דבריו: לשון  2

 דבוק ואז, מצעד כל מפעל כל ויראה'  ישקיף כי תדע, פרטיות

 ,לעבדים אותם וקנה, בכורו בן שהוא, ישראל בעם האלקי קנין

 תלה תהמצו לכ וחיוב, הארץ מן לשלחם מהרו העם וכל פרעה כי

 פירוש, נא ממנו תאכלו אל אמר לכן ,הזאת בעת יתברך השם

 (פסחים מא, ב) שעה כל פרק סוף, רבי כדעת[ כן גם יום מבעוד

 שאז, בקשה בלשון רק, פירוש ,]עלמא לכולי חצות קודם שכן וכל

 דרך צלי ואכלו, יתברך 'בה שהאמינו ישראל מעם העיקר היה

. הנטויה בזרועו יוציאם 'שה אמינווה, בידם ומקלם וחפזון שררה

 צעקה יהיה כאשר, חצות אחרי אבל. בקשה דרך ,אל לשון וזה

 לא לשון נופל אז, מתים הבכורים כל ויהיו אתכם וישלחו, גדולה

 כבר כי, מלך ופקודת ציווי על מורה שהוא, בוקר עד ממנו תותירו

 ניא אשר לכל ומצווים, הם ועבדי נפשותיכם על התחייבות לו יש

  .2ק"ודו ,אצוום

 ]המשך – טי[

ְוִכי ָימּו ָאִחי ּוָמָטה ָידוֹ ִעָּמ ְוֶהֱחַזְקָּת ּבוֹ ֵּגר  )לז-ויקרא כה, לה(

ֶהי ְוֵחי  : ַאל ִּתַּקח ֵמִאּתוֹ ֶנֶׁש ְוַתְרִּבית ְוָיֵראָת ֵמֱא ְותוָֹׁשב ָוַחי ִעָּמ

א ִתֵּתן לוֹ  : ֶאת ַּכְסְּפ  : ָאִחי ִעָּמ א ִתֵּתן ָאְכֶל   ְּבֶנֶׁש ּוְבַמְרִּבית 

  מדוע כתוב איסור ריבית לגר תושב, פעם בלשון "לא", ופעם בלשון "אל"

 ימוך וכי) לה, כה ויקרא( בהר בפרשת 3וכןלז)  –(ויקרא כה, לה 

 ,בו והחזקת, ועניניו הנהגתו סדר ,פירוש ,עמך ידו ומטה אחיך

ראל לה' על ידי שיא נקנו לש ,לפני מכת בכורות ,לכן .לשון בקשה

לא  ,ד לא היה ניכר השגחתו יתברךווע ,שהכה כל בכור מצרים

ילו לפני פרו הוא אכי איסו, ה על איסור נאדציוה בלשון פקו

 ,אבל איסור בל תותיר שהוא לאחר חצות , כשיטת רבי,חצות

וקנה אותם לעבדים על ידי מכת  ,רךתבגחתו ישה השכבר ניכר

  ן פקודה שלא יותירו.ושלציוה ב ,בכורות

  

 ]ט[י

ל" משמעו ולשון "א ,[יט] על פי דרכו שלשון "לא" משמעו פקודה וציוי 3

דפסוק אחד כתוב  ,בא לפרש שינוי הלשון בפרשת ריבית לגר תושב ,בקשה

  .פסוק אחד בלשון לאבו ,בלשון אל

 ,את כל הדקדוקים שיש בפסוקים המשך חכמה מבאר ,הבין את דבריווכדי ל

 ְוִכי ָימּו ָאִחי ּוָמָטה ָידֹו ִעָּמ ְוֶהֱחַזְקּתָ  (לה)" – ויקרא כהדהנה על הפסוקים 
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 שרק ,עמך וחי ותושב גר, וכבודו מקומו ואל כנו על שישוב

 ,עמך שיחיה מצוך אני אבל ,להעשירו לא והמצ אתה להחיותו

 נשך תקח אל ,מאתך אני ובבקשה ,ופרנסה ומים לחם לו ותתן

 מצוה בן אינו שהגר, בקשה ענין רק נופל אינו זה שעל, ותרבית

 תקח לא ואתה ,ותרבית נשך מאתך יקח הוא ,כן אם ,דת בן ואינו

 שאל מאתך מבקש אני כן פי על אף ,ותעני רוששתת הלא, ממנו

 צלם תבזה ובל, מצווה הנך להחיותו כי, ותרבית נשך מאתו תקח

 לא כי אם), יד, ג אבות( בצלם שנברא אדם וחביב ,בדמות נברא

 אתי ודילמא, ממעשיו ילמוד שמא חכמינו חששו וכן ,הוא אחיך

) א, כד( תמכו בסוף ואמרו ,התירו חייו כדי משום ורק, למיסרך

                                                 

 : ֶהי ְוֵחי  (לו)ּבֹו ֵּגר ְותֹוָׁשב ָוַחי ִעָּמ ַאל ִּתַּקח ֵמִאּתֹו ֶנֶׁש ְוַתְרִּבית ְוָיֵראָת ֵמֱא

 : א ִתֵּתן לֹו ְּבֶנֶׁש ּו (לז)ָאִחי ִעָּמ א ִתֵּתן ָאְכֶלֶאת ַּכְסְּפ  יש  ",ְבַמְרִּבית 

ומטה ידו. ב. (שם) מהו  ,הו כפל הלשון ימוך כו'מ ,בפסוק להא.  :לדקדק

 ,"וחי עמך". ג. בפסוק לו כתוב "אל" תקח נשך ,כפל הלשון "החזקת בו"

בפסוק  "ובפסוק לז כתוב "לא תתן לו בנשך". ד. מהו כפל המצוה "וחי עמך

  זה בא המשך חכמה לבאר. לה, ובפסוק לו.

ועל  ,שאם אחיך ימך מכספו ,באה התורה לצוות ,ותוכן דבריו, בפסוק לה

הג נמצבו הכלכלי יתעל ידי דהיינו ש ,י זה ימוט בסדר הנהגתו ועניניויד

מצוה אני עליך  ,וכל הנהגותיו לא יהיו בסדר ,שלא כבן תרובת נימוסי

לפיכך כתוב כפל  ,חייו לחם ומים ופרנסה יתן לו כדתושתחזיק בו  ,בפקודה

אבל אתה  ,שאינך מצוה להעשירו ,ומפרש הכתוב ",החזקת בו"ולשון 

ולכן פתח הכתוב ופירש  ,שתתן לו לחם מים ופרנסה ,ה שיחיה עמךמצו

ועל זה בלבד אתה  ,מטה ידו בהנגהתו ועניניו ,מך בכספוהוא שעל ידי ש

  ומיושב דקדוק א' ב'. ,שחי עמך ,מצוה

ואם יהיה  ,והנה כיון שהפסוק איירי בגר תושב שאינו מצוה על איסור ריבית

לא ציותה תורה בלשון  ,רבית לישראלהוא יתן אותו בנשך ובמ ,בידו כסף

שהישראל  ,שהרי הישראל יכול להתמוטט ,פקודה שלא יתן לו כסף בנשך

לפיכך כתוב  ,והגר יתן לישראל את כספו בנשך ,יתן לו את כספו שלא בנשך

תקח מאתו נשך, והטעם שאני מבקש  "אל" ,בפסוק לו ,רק בלשון בקשה

ונשך וריבית מבזה את צלם  ,כיון שאתה מצוה להחיתו ,זושה ממך בק

לכן כפל הכתוב  ,אפילו גוי ג, יד)(אבות  וחביב אדם שנברא בצלם ,האדם

ומיושב  ,לאחר שביקש שלא ליקח נשך ",וחי אחיך עמך"וכתב  ,בפסוק לו

  .דקדוק ד'

ורק בקשה  ,אף על פי שמעיקר הדין מותר להלוות לגר תושב בריבית ,והנה

יש בזה גם פקודה וציוי שלא לתת  ,קוםל מכמ ,היא מאת ה' כדי להחיותו

 )תהלים טו, ה(מכות כד, א) על הפסוק ( דהנה אמרו חז"ל .לו כסף בנשך

א ָנַתן ְּבֶנֶׁש" לפני כן, ועל זה אמר דוד המלך  ,אפילו ריבית של גוי ",ַּכְסּפֹו 

 וחי. דנכרי רבית אפילו) ה, טו תהלים( בנשך נתן לא כספו ואת

 ציווי בלשון) לז לושם  ויקרא( בנשך תתן לא כספך את, עמך אחיך

 גר, אומר רבי ,)עא, א( נשך איזהו פרק ועיין ,'כו מלך ופקודת

 רשות לנו יש הפשט דרך ועל ,יודע איני רבית לענין האמור תושב

  .4יתארשב כמו לפרש

  

 ]המשך –כ [

 מדוע באונאה ובאיסור ע"ז, כתוב לשון "אל" ולשון "לא. ועוד.

 תונו אל, קנה או לעמיתך ממכר תמכרו וכי) יד פסוק( שם 5ועוד

 שבאה אונאה שענין ,בקשה לשון שזה פירוש, אחיו את איש

אמרו חז"ל (בא ועוד  ",ִמי ִיְׁשֹּכן ְּבַהר ָקְדֶׁש ִמי ָיגּור ְּבָאֳהֶל"שם, טו, א) (

לקחת ולא התירו  ,שמי שנותן כסף לגוי בריבית נכסיו יתמוטטו מציעא ע, ב)

אם כן מבואר  ,שלא ילמוד ממעשיו ,והטעם ,ויאלא כדי חיריבית מגוי 

אבל יש איסור גדול לתת  ,שריבית לגוי אף על פי שאינה אסורה מדין ריבית

 ,מגוי בשני לשונותר ריבית וסילפיכך כתבה תורה א ,כסף בריבית לגוי

בקשה היא  אבל ,ינו איסור ריביתאש ,בפסוק לה כתוב בלשון בקשה "אל"

קום שיש היתר מוהיינו אפילו ב ,יתבתחיה אותו ואל תקח ממנו רישממך 

ובפסוק לז כתוב בלשון ציוי ופקודה  ,תשתדל שלא תעשה זאת ,כדי חייו

מיושב דקדוק ו ,כסיך לא יתמוטטוושנ ,שלא תלמד ממעשיו ,מצד המוסר

   .ג'

רבי אמר בבא מציעא (עא, א) דאינו יודע פירוש הכתוב שאוסר ואף על פי ש

 ,שהרי ריבית של גוי מותרת ,הכונה היא מצד הדין ,ת מגר תושביליטול ריב

אפשר לפרש כמו שפירש המשך חכמה. זה  ,אבל מצד המוסר ופשט הכתוב

חכמה כתב כל מה תראה שהמשך  ,[וכשתדקדק היטב בדבריו ן דבריו.כתו

   .בקיצור כדרכו] ,שביארנו

מותר ליטול ריבית מגר  ,תמצית דבריו: מצד דין איסור ריבית 4

כיון  ,"אל" תקח ממנו ריבית ,לכן כתוב בלשון בקשה ,תושב

אפילו ליטול ריבית מגוי  ,שאתה מצווה להחיותו. אבל מכל מקום

כדי שלא ילמד ממעשיו, ולא התירו אלא  ,אסור על צד המוסר

נכסיו מתמוטטים, לכן כתוב בפסוק ומי שנוטל ריבית מגוי  ,חייו

  אחד בלשון "לא", ציוי ופקודה.

  

 ]כ[

כתוב יש ליישב מדוע בדין אונאה  ,[כ] תוכן דבריו, על פי המבואר לעיל 5

ר ַלֲעִמיֶת ְוִכי ִתְמְּכרּו ִמְמּכָ " )ויקרא כה, יד(דכתיב  ",אל"במקום אחד לשון 

כתוב באונאה ובמקום אחר  ",ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ַאל אֹו ָקֹנה ִמַּיד ֲעִמיתֶ 
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א"  )ויקרא כה, יז(דכתיב  ,בלשון לא ֶהי תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ֵמֱא ְו

ֵהיֶכם אונאה של מקח וממכר אין בד ,ומבאר המשך חכמה ",ִּכי ֲאִני ה' ֱא

 ,לא ראוי להונות את הלוקח שלא מדעתוכי מדרך השכל  ,לצוות על זה צורך

בפסוק  לכן כתוב ,כאשר אתה תקח ממנו הוא יונה אותך שאם תונה אותו אז

 בפסוק יז איירי מאונאת דבריםאבל   .שלא בציוי ופקודה ,בלשון "אל" יד

 ונות את חבירו(בבא מציעא נח, ב). ואף על פי שמדרך הנימוס שלא לה

מכל מקום באופן שיצא  ,גם חבירו יונה אותו ,אם יונה אותוש דברים,ב

חושש באופן זה אין  ,ומאנה את חבירו על השם רע שיצא לו ,לחבירו שם רע

, כיון להונות אותו באותו דבר כיון שחבירו לא יכול ,לחוס על כבוד חבירו

יכך לפ ,ובזה אין מדרכי הנימוס שלא להונות ,יצא שם רע שרק על חבירו

  בלשון פקודה וציוי. ,כתיב "לא" תונו

 על רע שם שיצא אףכתוב "[ובזה מבואר מדוע דקדק המשך חכמה ל

ועל פי ביאורו  שבאופן זה אינו חושש לבייש אותו.", אותו תונה אל, חבירך

בבא (דהנה חז"ל מבארים מה היא אונת דברים וז"ל  ,יתיישב קושיא גדולה

בה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים, אם היה בעל תשו" )מציעא נח, ב

ך, שנאמר וגר לא תונה ולא אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותי

ענין שהיה בעל תשובה מדוע נקטו חז"ל בדבריהם  ,ויש לדקדק ."תלחצנו

ולאור המבואר הוא  .ולא אמרו בפשטות שמבייש את חבירו ,או בן גרים

ביישו אבל כשמ ,לשון ציוי ופקודה דדוקא באופן זה שייך ,נפלא מאוד

ולכן  ,אותויש אותו כדי שלא יחזור חבירו ויב ,הכי לא יעשה כןבלאו  סתם,

לא יאמר לו בכמה "דתנן ברישא  ,אמרו שם עוד אופן אחר שאינון בענין זה

 ,דבזה אינו חושש שחבירו יעשה לו ככה ,"חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח

  .דאולי באמת חפץ לקנות חפץ זה] ,ותודאינו גלוי שכונתו להונות א

ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלם " )ויקרא יט, ד(על פי דבריו מיישב הא דכתיב וכן 

א ַתעֲ  ֵהי ַמֵּסָכה  ֵהיֶכםֵוא מדוע  ,דגם בזה יש לדקדק ,"ׂשּו ָלֶכם ֲאִני ה' ֱא

א דאיירי שידבר ,ועל פי דרכו מיישב ".לא"ובסיפא  "אל"ברישא כתוב 

שר לצוות בלשון פקודה על , כי אי אפמחשבה שייך לשון בקשהסור באי

אבל צריך להקשיח את לבבו  ,האדם אם מהרהריעשה מה כי  ,המחשבה

אבל בסיפא דאיירי  ,לכן אין שייך לשון ציוי ופקודה ,ולהדוף את המחשבה

 ַאל ֹּתאַמר ִּבְלָבְב), דכתיב "ט, ד(דברים , ולכן בשייך לשון פקודה ,מעשייה

ֶהי ֹאָתם ִמְּלָפֶני ֵלאֹמר ְּבִצְדָקִתי ֱהִביַאִני ה' ָלֶרֶׁשת ֶאת ָהָאֶרץ  ַּבֲהֹדף ה' ֱא

דגם זה  ,כתוב לשון אל ",ַהֹּזאת ּוְבִרְׁשַעת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ה' מֹוִריָׁשם ִמָּפֶני

[והא  .ובציוי על מחשבה לא שייך לשון ציוי ופקודה ,מחשבה לענין ש

א ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם" )מדבר טו, לטב(דכתיב  דהאיסור  ,לא קשיא ",ְו

  .ופשוט] ,וזה כמעשה ,הוא לתור אחרי הלב

א דכתיב " )שמות כ, יד(על הא דכתיב  ,אלא שיש עוד להקשות טובא

ל ֲאֶׁשר ֲחֹמרֹו ְוכֹ א ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶע ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו וַ  ַתְחֹמד ֵּבית ֵרֶע

הרבה יותר  ,היא חמדת הלב שאינה בשליטת האדם ,והנה חמדה ,"ְלֵרֶע

 ".דותחמ עוד בלשון "לאו ,ואיך יצוה ה' בפקודה לא תחמוד ,ממחשבה

כי בכלל חמדה היא  ,אינו תואם בענין חמדה ",אל"אבל באמת גם לשון 

זו  וקושיא .ואיך יצוה ה' שאל יחמוד ,שולט בזהמשיכת הלב שאין אדם 

שבאמת אין אדם חומד בלבו דבר שיודע  ,ומבאר ,הביא האבן עזרא (שם)

כמו שלא יחמוד איש פשוט  ,בודאות שאין לו שום אפשרות שיעשה זאת

שיקבע בלבו קביעה  ,דווזה עומק הציוי של איסור לא יחמ ,בבת המלך

ואז לא יתאוה למה  ,ולא יותר ,שרק מה שיש לו מעם ה' הוא חלקו ,החלטית

לא על חמדת כי  ,ולפי זה לא קשה לשון הפסוק "לא תחמוד" .נו שלושאי

שמה שלא יתן לו ה' אינו שלו, ועל  בלבבלבד איירי בקרא, אלא על קביעה 

מחשבה פסולה הרבה של כי החמדה היא תוצאה  ,שייך ציוי ופקודה זה

, ויכול להתאות לכל דבר ,שחושב שכל מה שיש בעולם שייך לו ,קודם לכן

  .מאוד פלאוהוא נ

 ,השכלית של הישראלוהיות ודברי האבן עזרא יסוד גדול מאוד במהות 

אנשים רבים  .לא תחמוד" , וז"לק את דבריו הקדושיםיראינו צורך להעת

כל מה  ,שלא יחמוד דבר יפה בלבו ,יתמהו על זאת המצוה, איך יהיה אדם

ש לו שהוא נחמד למראה עיניו. ועתה אתן לך משל. דע, כי איש כפרי שי

דעת נכונה, והוא ראה בת מלך שהיא יפה, לא יחמוד אותה בלבו שישכב 

עמה, כי ידע כי זה לא יתכן. ואל תחשוב זה הכפרי שהוא כאחד מן 

המשוגעים, שיתאוה שיהיה לו כנפים לעוף השמים, ולא יתכן להיות, כאשר 

אין אדם מתאוה לשכב עם אמו, אעפ"י שהיא יפה, כי הרגילוהו מנעוריו 

 ,או ממון ,עת שהיא אסורה לו. ככה כל משכיל צריך שידע, כי אשה יפהלד

לא ימצאנו אדם בעבור חכמתו ודעתו, רק כאשר חלק לו ה'. ואמר קהלת 

(לאשר) ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו (קהלת ב, כא). ואמרו חכמים, בני 

המשכיל לא חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא. ובעבור זה 

  " עכ"ל הקדוש..תאוה ולא יחמודי

ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֹאֹבת ְוֶאל ַהִּיְּדֹעִנים ַאל ְּתַבְקׁשּו " ) כתיביט, לא(ויקרא ולכן ב

ֵהיֶכםְלטָ    לכן כתוב "אל". ,בהש" שהוא על מחְמָאה ָבֶהם ֲאִני ה' ֱא

מדוע  ,דהנה יש לדקדק .מןהועל פי דרכו מיישב כמה דקדוקים בפרשת 

ולא  ",ל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקרַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֲאֵלֶהם ִאיׁש ַא" )טז, יט שמות(כתוב 

דהרי  ממנו עד בוקר, לא יותירכי כל משכיל  ,אבל הטעם בזה .בלשון ציוי

א "  )שמות טז, כדכתיב לאחר מכן ( ,כמו שהיה באמת ,תולעיםבהם יהיו  ְו

ַאׁש ַוִּיְקֹצף ֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר ַוָּיֻרם ּתֹוָלִעים ַוִּיבְ ָׁשְמעּו ֶאל ֹמֶׁשה ַוּיֹוִתרּו ֲאָנִׁשים ִמ 

   ".ֲעֵלֶהם ֹמֶׁשה

ְראּו ִּכי " )שמות טז, כט(כתיב  ,שציוה שלא יצאו בשבת ללקוט מןמה וכן 

ה' ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת ַעל ֵּכן הּוא ֹנֵתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ֶלֶחם יֹוָמִים ְׁשבּו ִאיׁש 

מי כי  ,ולא לשון "לא" בציוי ,"ְּמֹקמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעייו ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמ ַּתְחּתָ 
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, שטות זה כן אם ,ליקח או למכור וברצונו, אדם של מדעתו שלא

 ,ממך יקח כי אותך יונה הוא, ממנו תקח כי תואו תונה אתה שאם

 תונו ולא .אחיו את איש תונו שאל והשכל הנימוס מענין וראוי

(בבא מציעא נח,  דברים אונאת זה) יז פסוק שם( עמיתו את איש

 על רע שם שיצא אף כי, והפקידה הציווי לשון יאות זה ועל, ב)

 אל תפנו אל) ד, יט( בקדושים וכן ק."ודו אותו תונה לא, רךיחב

 יאות לא המחשבה על כי ,לכם תעשו לא מסכה ואלהי, ליםיהאל

 האדם צריך רק ,מהרהר אם האדם יעשה מה כי, החלטי ציווי

, ט דברים( מצאנו ולכן ,לבבו מקרב ולהדפה ,מזה לבבו להקשיח

ב אבן הר דברי וראה כו' בצדקתי כו' בהדוף בלבבך תאמר אל) ד

 ציווי וזה ,מושכלים דברים) יד, כ רוית( תחמוד לא פסוק על עזרא

 אבל ,תפנו אל שפיר נופל ולכן, זרה עבודה יניבענ המחשבה על

 אל תפנו אל וכן ,ופקודה ציווי לשון נופל תעשו לא מסכה אלהי

 וכן .המחשבה על כן גם), לא, יט ויקרא( הידעונים ואל האובות

 איש אצוי אל, בוקר עד ממנו יותר אל) יט, טז שמות( מן בפרשת

, הבל פעולות שזה מפני, בקשה בלשון), כט פסוק שם( ממקומו

 בלשון רק לכן ,ויבאש תולעים ירום הלא ,איש יותיר אם כי

                                                 

, ויתן יהיה מן בשבתמשה שלא  , שהרי אמר להםת ללקוטבשב יצאפתי 

לא ימצאו מאומה בשבת, ולמה  אם כן ,ום השישי לחם יומייםלהם ה' בי

ליישב  כדי[ובזה בלבד מבואר מדוע כתוב לשון "אל". אבל  יצאו.

שלא  ,מוסיף המשך חכמה ביאור נפלא ,פרשה כמבואר להלןבשהדקדוקים 

אלא שגם הלחם משנה שלקט ביום שישי ירום  ,רק שלא ימצאו מאומה

ו ביום השישי לא ירום תולעים טקהא דהלחם משנה שלדועוד  ].תולעים

אבל אם יצאו ללקוט  ,תבשבלא יוצאים ללקוט , הוא מכיון ששיותר לשבת

ירום תולעים על הלחם משנה שלקטו  אף על פי שלא ימצאו כלום, ,בשבת

ולא ימצא מן, ולא עוד אלא אם כן מי פתי יצא ללקוט בשבת  י,ביום שיש

עים על הלחם משנה שלקט ביום שישי, לכן כתוב רק בלשון ירום תולש

  ".ְּמֹקמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעיַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמ  "בקשה 

 כתיב בפרשה באריכותדהנה  .ה שיש לדקדק בפרשה זוועל פי זה יתיישב מ

 כדי שלא יצאו בשבת ,שה' נתן להם יומיים ביום השישי כו) –(טז, כא 

תיב כדעל כל הענין כחוזר משה  ,אם כן מדוע כשלא מצאו בשבת ,ללקוט

א ָמָצא" )כט-שמות טז, כז( ּו: ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלֹקט ְו

ְראּו ִּכי ה' ָנַתן ָלֶכם  ְותֹוֹרָתי:ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ַעד ָאָנה ֵמַאְנֶּתם ִלְׁשֹמר ִמְצֹוַתי 

ַהַּׁשָּבת ַעל ֵּכן הּוא ֹנֵתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ֶלֶחם יֹוָמִים ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו ַאל ֵיֵצא 

ַעד ָאָנה  "מדוע אמר להם משה  ,וד קשהעו ."ְּמֹקמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעיִאיׁש ִמ 

לאור אבל  .והא פלא גדול .ראו כו'ר די לומ "ְותֹוֹרָתיֵמַאְנֶּתם ִלְׁשֹמר ִמְצֹוַתי 

אפילו שלא ימצאו ירום תולעים על הלחם  ,תבשדאם יצאו ב ,המבואר לעיל

 אל 'וכו השבת את לכם נתןה'  כי ראו) כט, טז שמות( וכן .בקשה

 תצאו ואם, יומיים לחם לכם נתןה'  כי, נההכו ,ממקומו איש יצא

 פתי מי כן אם ,בו תמצאו לאו, יםמיו לכם יתן לא הלא, מן ללקוט

 משנה הלחם כי ,משנה ילקט אשר את יפסיד כי ,זאת יעשה

 ולא נחו שלא ,התועליות היה שלא כיון, תולעים ירום בודאי

 ולא, המחרת ביום הלחם קיום של נס בטלי, במקומם שבתו

 שעתה, הנראה וכפי .בקשה בלשון אמר ולכן .מאומה תמצאו

 אף הלחם הבאיש ולא להם יתברך השם מחל, ראשון בפעם

 אם כי) כח פסוק שם( מאנתם אנה עד אמר ולכן ,ללקוט שיצאו

 גם, תמצאו לא אשר מלבד ,השבת ביום ללקוט ותצאו עוד תמאנו

. יםיומ לחם לכם נתן כן על כי, ויבאש תולעים ירום משנה לחם

  .6בזה לי נראה כן

  

 ]המשך –כא [
לשון "אל" אהרן ובניו ביום השמיני, אש של באיסור פריעת ר כתוב: א. מדוע

ב. באיסור שתויי יין לשון "אל". ג. באיסור לא תתן בתך  ובאיסור קריעה "לא".

  לזנות לשון "אל".

 לעשות בקשה לשון שזה ,תפרעו אל ראשיכם) ו, י ויקרא( 7וכן

שיצאו ללקוט לא הבאיש דבאמת בפעם הראשונה  .יתבאר היטב ,משנה

שאם יצאו  ,אמר להם משהחזר ו כןל ,על זהה' חל להם מ , כיהלחם משנה

זר ומאריך במצות , ולכן חויששנה של יום שימעוד פעם יבאיש הלחם 

ואם יצאו יבאיש מה  ,תבששהיא כדי שלא ילקטו ב ,ל יום שישילקיטה ש

ולכן אמר  .בשבת מלבד מה שלא ימצאו ,שלקטו לחם משנה ביום שישי

עד אנא רק עברתם על  ,פירוש ,"ְׁשֹמר ִמְצֹוַתי ְותֹוֹרָתיַעד ָאָנה ֵמַאְנֶּתם לִ "להם 

אלא זה בלבד שעברתם על  ,ולא היה לכם הפסד של הלחם ,מצותי ותורותי

נה שלקטתם יבאש גם הלחם מש ,אבל אם תצאו עוד פעם בשבת ,ציוי ה'

 ביום השישי, כי ה' נתן לכם לחם יומיים כדי שלא תצאו ביום השישי.
 ,אין מדרך הנימוס להונות את חבירו במקח ומכר תמצית דבריו: 6

אלא  ,הדלכן אין צורך לצות בפקו ,כיון שגם חבירו יונה אותו

 ,באופן שיצא שם רע על חבירו ,אבל באונאת דברים בלשון בקשה

 ,כי המאנה אין לו שם רע ,אינו חושש להונות אותו על השם רע

 ,על איסור מחשבת ע"ז ,זרה לכן כתוב בציוי "לא תונו". ובעבודה

כי אי אפשר לצוות על המחשבה שהוא  ,"תפנו כו' כתוב לשון "אל

כתוב לשון "לא". וכן  ,אבל על איסור מעשה ע"ז ,אנוס בה

, כיון יצאו בשבת "אל"בפרשת המן כתוב לשון "אל" יותירו, ו

  תולעים. בו ויהיו ,או יותיר ממנו ,ת ולא ימצאבששמי פתי יצא ב

  

 ]כא[
ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה " )ויקרא י, ו(מי הא דכתיב זה יתבאר נ[כב] תוכן דבריו, על פי  7



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

 שלא, תפרומו לא ובגדיכם, לעבודה ראוי להיות כדי, לגלח מעשה

 .והבן, ציווי לשון זה על נופל ,מעשה תעשה אשל, בגדים לקרוע

 עושה אינו השתיה שבשעת), ט י, ויקרא( תשת אל ושכר יין ,וזה

(רמב"ם ביאת  להיכנס אסור שתה כשכבר רק, עדיין איסור

 פטור, לוט של לשכרותו שהגיע הרבה שתה ואם ,המקדש א, א)

 ,רביעית ששתה אלא ,זה בכגון הקרא מיירי לא כן אם ,ממלקות

 רק אינו כן ואם, עדיין איסור עושה אינו השתיה דבשעת ונמצא

 דאמרו וכמו ,זה אחר סוכנול לשכרות עצמו יביא שלא בקשה

 ליה ההו לא אחרינא פלניאדל מיניה נפקא ב, י דף בהוריות

, להזנותה בתך את תחלל אל) כט, יט ויקרא( וכן ק."ודו למישתי

 בתו ימסור שלא א, עו דף הנשרפים בפרק בסנהדרין דדריש

                                                 

א ִתְפֹרמּו  ֶאל ַאֲהֹרן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו ָראֵׁשיֶכם ַאל ִּתְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכם 

א ָתֻמתּו ְוַעל ָּכל  ָהֵעָדה ִיְקֹצף ַוֲאֵחיכֶ  ת ַהְּׂשֵרָפה ם ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִיְבּכּו אֶ ְו

 ,מדוע באיסור פרע הראש כתוב לשון "אל" ,דיש לדקדק ,"ֲאֶׁשר ָׂשַרף ה'

 ,ומבאר המשך חכמה בגדים כתוב בלשון "לא".איסור קריעה בועל 

אלא שלא  ,לא יעשו איסור ,עו הראשרפ, אם לא יגלחו וידבפריעת הראש

 ,לא כתוב בלשון ציוי ופקודה כןל ,י צריכים גילוחכ ,יהיו ראויים לעבודה

, ועל ידי זה לא יהיו ראויים לעבודה ,יניחו פרע ראשםאלא בקשה שלא 

 ,שלא לעשות מעשה קריעה כאבל בעצמה, עת הבגד היא איסוריראבל ק

  .לכן על זה שייך לשון ציוי שלא יעשו מעשה איסור

דכתיב  ,כתוב לשון ציוימדוע באיסור שתיית יין לא  ,אבל צריך ביאור

א  ַאלַיִין ְוֵׁשָכר " )ויקרא י, ט( ֵּתְׁשְּת ַאָּתה ּוָבֶני ִאָּת ְּבֹבֲאֶכם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְו

 ,ומבאר המשך חכמה .והא הוא מעשה ממש ",תּו ֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכםָתמֻ 

יין רביעית אלא שלאחר ששתה  ,ות ייןאין איסור לשתאפילו לכהן דבאמת 

ַיִין ְוֵׁשָכר ַאל ֵּתְׁשְּת ַאָּתה ּוָבֶני ִאָּת "כדכתיב  ,לאוהל מועד סלהכנאסור 

[ומבואר הלכות אלו ברמב"ם (ביאת המקדש פרק  ",ְּבֹבֲאֶכם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד

שמבקש שלא תשתו יין ולאחר מכן תכנסו  ,לפיכך כתוב לשון בקשה ,]א)

  .לכן כתוב לשון בקשה ,ובר איסוראם כן בשעת השתיה אינו ע ,לאהל מועד

ר לכהן העומד לעשות עבודה בודאי אסו דמכל מקום ,שעוד יש לדקדקאלא 

דאז לא  ,[לא מצאתי לזה מקור. אבל כך ביאור דבריו ללא ספק] ,להשתכר

אם כן בכלל האיסור של יין ושכר אל  ,ישלוט על עצמו ויכנס לאהל מועד

, שלא ישתה וישתכר, אם השתיהיש גם אופן של איסור ממש בשעת  ,תשת

 ,והרי על האופן הזה יש לכתוב "לא" תשתה ,מדוע כתוב בלשון בקשהכן 

 ,דכאשר הוא שיכור כלוט ,יש לומר .דהיינו שלא ישתה שיעור שיהיה שיכור

עתו שלא דב, והאיסור הוא כשהוא אינו בדעתו ודינו כשוטה ופטור ממלקות

כן שוב אין האיסור בשעת  אם ,ישתה הרבה ויבוא לידי שכרות כלוט

לעולם לא כן אם  ,ואז דינו כשוטה שפטור ,אלא כשיהיה כלוט ,השתיה

 שיזנה או לזנות בתו שימסור שכל בעל מפעולות אינו דזה, לזנות

 רוצה אדם וכל, בזה מתגרי לא הרע יצר כי, הטבע נגד זה, עמה

 לא זה ומפני ,אל אמר ולכן, גדולה היותר בצניעות בתו שתהא

 וחומר מקל לה יליף רק, הבת זנות על בתורה מפורש ציווי מצאנו

 המשהה, לזקן בתו המשיא (שם)ו שדפיר מה שכן ומכל ,)שם(

 לזנות תבא שלא בתו כבוד על שיחוס בקשה ענין זה, בוגרת בתו

 פרק סוף ם"רמב ועיין. ופקודה וויצי זה על נופל ואינו, אחרים עם

  .8(הלכה יז) נערה מהלכות ב

  

 ]המשך –כב [
 "אל"ן על לאו שכתוב בלשון לוקיהאם 

, בקשה ןלשו הוא דאל ,בזה נתעוררו התלמוד בעלי רבותינו 9והנה

אלא בקשה שלא יביא עצמה לשכרות של  ,מצינו איסור על השתיה בעצמה

כמו שאמרו חז"ל בהוריות (י, ב) שנענש לוט שלא היה לו לשתות עוד  ,לוט

  .כדי שלא יבוא לידי שכרות ,פעם

ְּתַחֵּלל ֶאת ִּבְּת  ַאל" )ויקרא יט, כט(הא דכתיב ב ,ר גםועל פי זה יתבא

א ִתְזֶנה הָ  דהנה  .לא כתוב "לא"מדוע  ",ָאֶרץ ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ִזָּמהְלַהְזנֹוָתּה ְו

א. שלא ימסור בתו  :בסנהדרין (עו, א) פירשו ארבעה פירושים באיסור זה

קן. ד. שלא ישהה בתו לזנות. ב. שלא יזנה עם בתו. ג. שלא ישיא בתו לז

צורך ואין  ,אין לך בעל שכר שיעשה אותם ,והנה כל הדברים הללו .בוגרת

 לשכל אדם בעל שכ ,שיתן את בתו לזנות לבעל שכלך אין ד .לצוות על זה

שאין היצר  ,ואין לך בעל שכר שיזנה עם בתו .רוצה שבתו תתנהג בצניעות

אלא ילפינן  ,שובתו בפיר ולכן לא כתבה תורה איסור זנות עם ,מתגרה בזה

וכל שכן שאין בעל שכל שיתן בתו לזקן או ישהה  ,לה בקל וחומר שם בגמ'

ולא  ,שון בקשהללכן כתוב  ,שתבוא על ידי זה לזנות עם אחרים ,בתו בוגרת

 ציוי ופקודה.
 ,שלא יפרעו ראשם ,באיסור של אהרן ובניוא. תמצית דבריו:  8

לא יהיו ראויים  ,ו ראשםאלא שאם לא יגלח ,מעשיאין איסור 

שלא ישאירו ראשם פרוע ולא  ,לכן כתוב לשון בקשה ,לעבודה

שלא  ,הוא איסור מעשי ,סור קריעהיאבל א ,יהיו ראויים לעבודה

אלא חשש שאם  ,יקרעו הבגד. ב. איסור שתיית יין אינו מעשי

שלא לתת בתו לזנות איסור לא יכנסו לאוהל מועד ג.  ,ישתו יין

כי  ,שיתן בתו לזנותכי אין לך בעל שכל  ,יוי ופקודהאינו בלשון צ

  כל אדם שרוצה שבתו תתנהג בצניעות.

  

 ]כב[
ראיות ליסוד דבריו שתי לסיום, מביא המשך חכמה  דבריו, ןכתו ]כב[ 9

  :ציוי ופקודה הוא לשון "לא"ו ,ההוא לשון בקש "אל"ש



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ו

 .שבאל לאו על לוקין וכי) ב, יז( דעירובין קמא פרק סוף שאמרו

 ,לא כתיב מי, לו אמר ,)ו, א( דברים אלו פרק פסחים ובירושלמי

אל תאכלו ממנו נא, מי  )שמות יב, ט( אמר לו והכתיב ,כתיב אל

 עומד וזה ,בשמועתו עומד זה כן פי על אף כתיב לא, אל כתיב,

 ,שבאל לאו על לוקין דאין ,כן למסקנא דסבר הרי .בשמועתו

 בי ותאמר כז-וכ, ג א-במלכים וכן ק."ודו מעיין לכל אמת והכלל

 בלשון שהיא, תמיתוהו לא והמת 'כו ויאמר תמיתוהו אל והמת

  .10אזהרה לשון אמר והוא, בקשה

  

                                                 

 )שמות טז, כט(דכתיב אמרו דלוקין על לאו של תחומין  )יז, ב(א. בעירובין 

יונתן מקשה רבי ו ,"ְּמֹקמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעיִאיׁש ִמ  ַאל ֵיֵצאְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו "

 לדבריוד ,רב אחא בר יעקבומקשה על דבריו , "אל"שבוכי לוקין על לאו 

כתוב ד ,של אוב וידעונימדוע לוקה על לאו  ,"אל"שאין לוקין על לאו שב

ומתרץ  ,"ל ָהֹאֹבת ְוֶאל ַהִּיְּדֹעִניםַאל ִּתְפנּו אֶ " )ויקרא יט, לא(דכתיב  ,אל

כונת רבי אבל  ,"אל"יונתן מודה שלוקין על לאו שברבי דבאמת גם  ,ס"הש

ומה  ,ת מיתת בית דיןרהזו שניתן לאהוא לא ,"אל יצא"ד ,יונתן להקשות

 ,אל כונתו ,"אל"ל "לא"לא התכון לחלק בין  "אל"שנקט בלשונו לאו שב

זה  .לוקין עליו , איןדהיינו שניתן להזהיר על מיתת בית דין "אל"לאו שבש

   .תוכן הסוגיא

יש ראיה גדולה  ,מכל מקום ."אל"לוקין על לאו שב ,למסקנת הסוגיאוהנה 

לא היה עולה על דעת רב אחא  ,לא כן דאם ,הוא לשון בקשה "אל"ליסוד ש

אלא  ,"לא"ל "אל"ין בר יעקב לפרש את דברי רבי יונתן שכונתו לחלק ב

ולכן סבר רב אחא בר יעקב דכונת רבי  ,שמע מינא דאל הוא לשון בקשה

 אלא ,בלשון לא , דהיינויונתן לומר שלאו שלא כתוב בלשון ציוי ופקודה

ומכאן ראיה גדולה ליסוד  .אין לוקין עליו ,דהיינו אל ,בקשה בלשון כתוב

בידעוני ואף על פי שלמסקנה לוקין גם על לאו שבאל  .דברי המשך חכמה

קום אבל מכל מ ,לשון בקשה לאו הואדגם  ,היינו טעמא ,ועודובתחומין 

המשך חכמה  דוק ותראה איך שמדקדק[ .לשון בקשה "אל"מוכח ש

לא  ,"בקשה ןלשו הוא דאל ,בזה נתעוררו התלמוד בעלי"וכתב  ,בלשונו

  כפי שביארנו]. "נתעוררו"אלא  ,שמחלקים בזהכתב 

לאו  אבל בירושלמי מצאנו דסובר רבי חייא הגדול דבאמת אין לוקין עלב. 

דאמר רבי יונתן לפני  ,)פסחים ו, א(דאיתא בירושלמי  ,"אל"בלשון שכתוב 

תחומי דלוקין על  ,רבי יוסי בן לקוניארבי שמעון בן רבי חייא הגדול בשם 

אין  ,"אל"דכיון דכתיב  ,ואמר לו רבי חייא ,"אל יצא כו'"דכתיב  ,שבת

 דהא מצאנו שלוקין על לאו ,לוקין על לאו זה, והקשה עליו רבי יונתן

ומסקנת  ,"ַאל ֹּתאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא" )שמות יב, ט(דכתיב  ,בלשון אל כתובכש

דרבי חייא הגדול שמע מינא  .שכל אחד נשאר עומד בשמועתו ,ס שם"הש

 ליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היהג
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.
   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

ולכן סובר רבי חייא  ,"אל"שאין לוקין לאו שכתוב בלשון  ,שמועתושאר נ

   .של תחומין למסקנה שמטעם זה אין לוקין על לאו ,הגדול

מכל  ,"ַאל ֹּתאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא"ואף על פי שהקשה עליו רבי יונתן מהא דכתיב 

ואין כאן  ,וצריך באמת טעם מה יתרץ על זה ,לא חזר בו רבי חייא ,מקום

ן על לאו שלרבי חייא אין לוקי ,מכל מקום מוכח .המקום להאריך בזה

ומכל זה  ,ראיה גדולה למה שביאר המשך חכמה ווז ,"אל"שכתוב בלשון 

ואפילו לסוברים שלוקין על לאו  ,מעיין מוכח שהכלל הוא אמת לכל

  .מכל מקום הכלל אמת ,"אל"שב

במשפט שלמה על שתי  ,פי זה יתפרש היטב דקדוק הלשון של הנביאועל 

וב כתו ,שהוא בנהאמרה שכל אחת  ,שבאו להשפט לפניו על תינוק נשים

ּוְתנּו ֶאת  ,ִּגְזרּו ֶאת ַהֶּיֶלד ַהַחי ִלְׁשָנִים ,ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל"  )כז-א ג, כה-מלכים(

ִּכי  ,ַוֹּתאֶמר ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ְּבָנּה ַהַחי ֶאל ַהֶּמֶל ְלַאַחת ְוֶאת ַהֲחִצי ְלֶאָחת: ַהֲחִצי

ַאל ְוָהֵמת  ,ִּבי ֲאֹדִני ְּתנּו ָלּה ֶאת ַהָּילּוד ַהַחי ,ַוֹּתאֶמר ,ּהִנְכְמרּו ַרֲחֶמיָה ַעל ְּבנָ 

א ִיְהֶיה ,ְוֹזאת ֹאֶמֶרת ,ְּתִמיֻתהּו ְּתנּו  ,ְּגֹזרּו:  ַוַּיַען ַהֶּמֶל ַוֹּיאֶמר ,ַּגם ִלי ַגם ָל 

 ,לשים לבוהנה יש  .כ"ע "ִהיא ִאּמוֹ  ,א ְתִמיֻתהּוֵמת ְוהָ  ,ָלּה ֶאת ַהָּילּוד ַהַחי

ולאור המבואר הוא  ."לא"והמלך אמר בלשון  ,"אל"בלשון שהאשה אמרה 

שפט לחתוך את לה לצוות נגד פקודת המלך ששהאשה אינה יכו ,פשוט

אבל המלך חזר ואמר  ,לשון בקשה ותחנונים ,"אל"לכן אמרה בלשון  ,הילד

 זה תוכן דבריו הנפלאים. .צו ופקודה ,"לא"בלשון 
 ,מקוםמכל  ,הוא לשון בקשה "אל"שאף על פי  :דבריותמצית  10

תחומין של ולכן לוקין על  ,לוקין על לאו זה ,לפי המבואר בעירובין

שסבר  ומכל מקום מוכח בעיר .יצא כו' "אל"שכתובין בלשון 

 .ומוכח שאל הוא לשון בקשה ,ס שאין ללקות על לאו שבאל"הש

אבל בירושלמי סובר רבי חייא שאין לוקין על תחומין כיון 

שאל הוא  דבריו, דווזו ראיה גדולה ליס ,"אל"שכתובין בלשון 

  .בקשה

 


