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חק לישראל – פרשת בא יום א'
תורה -

שמות פרק י'

משה בּ ֹא אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה ִּכי אֲנִ י ִה ְכ ַּב ְד ִּתי אֶ ת ִלבּ וֹ וְ אֶ ת לֵ ב
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
)א( וַ יּ ֶ
משה בּ ֹא אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה ִּכי
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
עֲ בָ ָדיו ְל ַמ ַען ִׁש ִתי אֹ תֹ ַתי אֵ ּ ֶלה ְ ּב ִק ְרבּ וֹ ) :א( וַ יּ ֶ
ֹשה עוּל
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
אֲנִ י ִה ְכ ַּב ְד ִּתי אֶ ת ִלבּ וֹ וְ אֶ ת לֵ ב עֲ בָ ָדיו ְל ַמ ַען ִׁש ִתי אֹ תֹ ַתי אֵ ּ ֶלה ְ ּב ִק ְרבּ וֹ ) :א( וַ ַ
יה וְ יָת ִל ָּבא ְד ַע ְבדּ וֹ ִהי ְּב ִדיל ְל ׁ ַש ָ ּואָ ה אָ ַתי ִא ּ ֵלין ּ ֵבינֵיהוֹ ן:
אֲרי אֲ נָא י ַָּק ִרית יָת ִל ּ ֵב ּ
ְלוָ ת ּ ַפ ְרעֹה ֵ

)ב( ו ְּל ַמ ַען ְּתסַ ּ ֵפר ְּבאָ זְ נֵי ִבנְ ָך וּבֶ ן ִּבנְ ָך אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ִה ְת ַע ַּל ְל ִּתי ְּב ִמצְ ַריִ ם וְ אֶ ת אֹ תֹ ַתי
תם ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה) :ב( ו ְּל ַמ ַען ְּתסַ ּ ֵפר ְ ּבאָ זְ נֵי ִבנְ ָך וּבֶ ן ִּבנְ ָך אֵ ת
יד ְע ּ ֶ
אֲ ׁ ֶשר ַ ׂש ְמ ִּתי בָ ם וִ ַ

תם ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה) :ב( ו ְּב ִדיל
יד ְע ּ ֶ
ש ְמ ִּתי בָ ם וִ ַ
ֲשר ִה ְת ַע ַּל ְל ִּתי ְ ּב ִמצְ ַריִ ם וְ אֶ ת אֹ תֹ ַתי אֲ ׁ ֶשר ַ ׂ
א ֶׁ
ְ
ְ
אֲרי אֲ נָא יְ ָי:
ֵיתי ְּבהוֹ ן וְ ִתדְּ עוּן ֵ
קֳדם ְּב ָרך וּבַ ר ְּב ָרך יָת נִ ִּסין דִּ י עֲ בָ ִדית ְּב ִמצְ ַריִ ם וְ יָת אַ ְתוָ ַתי דִּ י ׁ ַש ּו ִ
דְּ ִת ְׁש ּ ָת ֵעי ָ

ֹאמר ּו אֵ לָ יו כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י הָ ִע ְב ִרים
משה וְ אַ הֲ רֹן אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה וַ יּ ְ
ֶׁ
)ג( וַ ָ ּיבֹא
ַעד ָמ ַתי ֵמאַ נְ ּ ָת לֵ ָענֹת ִמ ּ ָפנָי ׁ ַ
משה וְ אַ הֲ רֹן אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה
ֶׁ
ש ַּלח ַע ּ ִמי וְ י ַַעבְ ֻדנִ י) :ג( וַ ָיּבֹא
ֹאמר ּו אֵ לָ יו כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י הָ ִע ְב ִרים ַעד ָמ ַתי ֵמאַ נְ ּ ָת לֵ ָענֹת ִמ ּ ָפנָי ׁ ַש ַּלח ַע ּ ִמי
וַ יּ ְ
אֲמר יְ ָי ֱאלָ הָ א ִדיהו ָּדאֵ י ַעד ִא ּ ָמ ַתי ְמסָ ֵרב אַ ְּת
יה ִּכ ְדנַן ַ
ֹשה וְ אַ הֲ רֹן ְלוָ ת ּ ַפ ְרעֹה וַ אֲ ָמר ּו לֵ ּ
אֲתא מ ׁ ֶ
יַע ְב ֻדנִ י) :ג( וַ ָ
וְ ַ
קֳד ָמי:
קֳד ָמי ׁ ַש ַּלח ַע ּ ִמי וְ יִ ְפ ְלחוּן ָ
ְל ִא ְת ְּכנ ָָעא ִמן ָ
)ד(

ִּכי ִאם ָמאֵ ן אַ ּ ָתה ְל ׁ ַש ֵּלחַ אֶ ת ַע ּ ִמי ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ָמחָ ר אַ ְר ּ ֶבה ִּבגְ בֻ לֶ ָך:

)ד( ִּכי ִאם

אֲרי ִאם סָ ִריב אַ ְּת ְל ׁ ַש ָּלחָ א יָת ַע ּ ִמי
מ ִביא ָמחָ ר אַ ְר ּ ֶבה ִ ּבגְ בֻ לֶ ָך) :ד( ֵ
ָמאֵ ן אַ ּ ָתה ְל ׁ ַש ּ ֵלחַ אֶ ת ַע ּ ִמי ִהנְ נִ י ֵ
הָ א אֲ נָא ַמיְ ִתי ְמחָ ר גּ וֹ בָ א ִּב ְתחו ָּמ ְך:

)ה( וְ ִכ ּ ָסה אֶ ת ֵעין הָ אָ ֶרץ וְ לֹא יוּכַ ל ִל ְראֹ ת אֶ ת הָ אָ ֶרץ וְ אָ כַ ל אֶ ת י ֶֶתר הַ ּ ְפלֵ ָטה
צ ֵֹמחַ לָ כֶ ם ִמן הַ שּׂ ָ ֶדה) :ה( וְ ִכ ּ ָסה
ִשאֶ ֶרת לָ כֶ ם ִמן הַ ָּב ָרד וְ אָ כַ ל אֶ ת ָּכל הָ ֵעץ הַ ּ
הַ ּנ ְׁ
אֶ ת ֵעין הָ אָ ֶרץ וְ לֹא יוּכַ ל ִל ְראֹ ת אֶ ת הָ אָ ֶרץ וְ אָ כַ ל אֶ ת י ֶֶתר הַ ּ ְפלֵ ָטה הַ ִּנ ְׁשאֶ ֶרת לָ כֶ ם ִמן הַ ָּב ָרד
ֹמחַ לָ כֶ ם ִמן הַ שּׂ ָ ֶדה) :ה( וַ חֲפָ א יָת ֵעין ִׁש ְמ ׁ ָשא ְדאַ ְר ָעא וְ לָ א יִ כּ וּל ְל ֶמ ֱחזֵי יָת
וְ אָ כַ ל אֶ ת ָּכל הָ ֵעץ ַה ּצ ֵ
אַ ְר ָעא וְ יֵכוּל יָת ְׁשאָ ר ׁ ֵשז ְַב ּ ָתא ְד ִא ְׁש ּ ָתאַ ר ְלכוֹ ן ִמן ַּב ְרדָּ א וְ יֵכוּל יָת ָּכל ִאילָ נָא ְדאַ צְ ַמח ְלכוֹ ן ִמן חַ ְקלָ א:

ֹת ָ
יך וּבָ ּ ֵתי כָ ל עֲ בָ ֶד ָ
)ו( ו ָּמ ְלא ּו בָ ּ ֶת ָ
יך
ֲשר לֹא ָרא ּו אֲ ב ֶ
יך וּבָ ּ ֵתי כָ ל ִמצְ ַריִ ם א ׁ ֶ
ֹת ָ
יך ִמיּוֹ ם הֱיוֹ ָתם ַעל הָ אֲ ָד ָמה ַעד הַ יּוֹ ם הַ זֶּה וַ ִּיפֶ ן וַ יֵּצֵ א ֵמ ִעם ּ ַפ ְרעֹה:
וַ אֲ בוֹ ת אֲ ב ֶ

ֹת ָ
יך וּבָ ּ ֵתי כָ ל ִמצְ ַריִ ם ֲא ׁ ֶשר לֹא ָרא ּו ֲאבֹתֶ ָ
יך וּבָ ּ ֵתי כָ ל עֲ בָ ֶד ָ
)ו( ו ָּמ ְלא ּו בָ ּ ֶת ָ
יך
יך וַ אֲבוֹ ת אֲ ב ֶ
יך וּבָ ּ ֵתי כָ ל ַע ְבדָּ ְ
מ ִעם ּ ַפ ְרעֹה) :ו( וְ יִ ְמלוּן ָּב ּ ָת ְ
יך
ִמיּוֹ ם הֱ יוֹ ָתם ַעל הָ א ֲָד ָמה ַעד הַ יּוֹ ם הַ זֶּה וַ ִּיפֶ ן וַ יֵּצֵ א ֵ
הוֵיהוֹ ן ַעל אַ ְר ָעא ַעד יוֹ ָמא הָ ֵדין וְ ִא ְת ּ ְפנִ י
וּבָ ּ ֵתי כָ ל ִמצְ ַריִ ם דִּ י לָ א חֲזוֹ אֲ בָ הָ ָת ְך וַ אֲ בָ הַ ת אֲ בָ הָ ָת ְך ִמיּוֹ ָמא דְּ ֶמ ֱ
קֳדם ּ ַפ ְרעֹה:
וּנְ פַ ק ִמן ָ

רש"י
)א( ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה -
והתרה בו :שתי  -שימי שאשית אני:
)ב( התעללתי  -שחקתי כמו )במדבר כב( כי
התעללת בי )שמואל ו( הלא כאשר התעולל
בהם האמור במצרים ואינו לשון פועל
ומעללים שאם כן היה לו לכתוב עוללתי כמו
)איכה א( ועולל למו כאשר עוללת לי אשר

עולל לי:
)ג( לענות  -כתרגומו לאתכנעא והוא מגזרת
עני מאנת להיות עני ושפל מפני:
)ה( את עין הארץ  -את מראה הארץ :ולא
יוכל וגו'  -הרואה לראות את הארץ ולשון
קצרה דבר:
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חק לישראל – פרשת בא יום א'
נביא

– ירמיה מו' יג'-יח'

אֲשר דִּ ֶּבר יְ הֹוָ ה אֶ ל יִ ְר ְמיָה ּו הַ ּנ ִָביא לָ בֹוא נְ בוּכַ ְד ֶרא ַ ּצר ֶמלֶ ְך ָּבבֶ ל
)יג( הַ דָּ בָ ר ׁ ֶ
ְלהַ כּ ֹות אֶ ת אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :יג( פתגם נבואה דמליל יי עם ירמיה נביא למיתי נבוכדראצר מלכא
דבבל לממחי ית ארעא דמצרים:

)יד( הַ ִּגיד ּו ְב ִמצְ ַריִ ם וְ הַ ְׁש ִמיע ּו ְב ִמגְ דּ ֹול וְ הַ ְׁש ִמיע ּו ְבנֹף ו ְּב ַתחְ ּ ַפנְ חֵ ס ִא ְמר ּו ִה ְת ַי ֵ ּצב
ָ
ְ
וְ הָ כֵ ן לָ ך ִּכי אָ ְכלָ ה חֶ ֶרב ְס ִביבֶ יך) :יד( חוו במצרים ובסרו במגדול ובסרו במפס ובתחפנחס
אמרו אזדרז ואתקין לך ארי קטילת חרבא סחרנך:

יר ָ
יך לֹא ָע ַמד ִּכי יְ הֹוָ ה ה ֲָדפֹ ו:
נִסחַ ף אַ ִּב ֶ
ַמדּ ו ַּע ְ

)טו(
למיקם ארי יי תברינון:

)טו( מא דין אתברו גברך ולא יכילו

ָשבָ ה אֶ ל ַע ּ ֵמנ ּו וְ אֶ ל
ֹאמר ּו קו ָּמה וְ נ ׁ ֻ
יש אֶ ל ֵר ֵעה ּו וַ יּ ְ
)טז( ִה ְר ָּבה כּ וֹ ׁ ֵשל ַּגם נָפַ ל ִא ׁ
אֶ ֶרץ מֹולַ ְד ּ ֵתנ ּו ִ
מ ּ ְפנֵי חֶ ֶרב הַ יּוֹ נָה) :טז( אסגיאו מתקליהון אף אשתמעו גבר לחבריה ויימרון
קומו ונתוב לעמנא ולארעא ילדותנא מן קדם חרבא דסנאה דהיא כחמר מרויא:

קָ ְרא ּו ׁ ָשם ּ ַפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם ׁ ָשאֹ ון הֶ עֱ ִביר הַ ּמוֹ ֵעד:

)יז(
דמצרים דסגיאין אתרגושתיה מעדי זמניא:

)יז( זמינו לתמן פרעה מלכא

)יח( חַ י אָ נִ י נְאֻ ם הַ ּ ֶמלֶ ְך יְ הֹוָ ה צְ בָ אֹ ות ְׁשמֹו ִּכי ְּכ ָתבֹור ּ ֶבהָ ִרים וּכְ כַ ְר ֶמל ַּביָּם
ָיבֹוא) :יח( קים אנא אמר מלכא יי צבאות שמיה ארי כמא דיציב פתגמא דתבור בטוריא וככרמלא
בימא כן ייתי תכיריה:

רש"י
)יג( לבא נבוכדראצר  -זו מכה שניי' שהחריב
נבוכדנצר את מצרים בשנת עשרים ושבע
למלכו )יחזקאל כט( כמו ששנינו בסדר עולם:
)יד( התיצב והכן לך  -כנגד המלחמה ,והכן
ואתקין:
)טו( נסחף  -נשטפו והחליקו גבוריך כמו
מטר סוחף )משלי כח( נסתחפה שדהו בלשון
משנה ומנחם חברו לשון כליון וכן חבר מטר
סוחף ודונש פתר מטר סוחף כמו מטר סועף
כמו מסעף פארה במערצה )ישעיה י(:
)טז( הרבה כושל  -הקב"ה שהדפו והרבה לו
מכשול .גם נפל  -נתקבצו איש אל רעהו
לאמר נקומה ונשובה אל עמנו ממקום שיצאנו

כתובים

משם להלחם .חרב היונה  -חרבא דסנאה
דהיא כחמר מרויא ,היונה לשון יין ל"א לשון
אונאה:
)יז( קראו שם  -במלחמה הכריזו משל של
חרפה .פרעה מלך מצרים שאון  -שהיה
מגביה קול שאונו תשואות להתהלל
בחיילותיו .העביר המועד  -שייעד היום
מלחמה קבוע לצאת ולהלחם ולא יצא ועבר
יום זמן המועד:
)יח( כי כתבור בהרים  -כי כאשר דבר אמת
הוא שתבור קבוע בהרים והר הכרמל על
הים כן באמת יבא הדב' הזה על מצרי':

 -משלי פרק פרק יג' יח'-כג'

יש וְ קָ לוֹ ן ּפוֹ ֵר ַע מוּסָ ר וְ ׁשוֹ ֵמר ּתוֹ כַ חַ ת יְ כֻ ָּבד:
ֵר ׁ

)יח(
מרדותא ודמזדהר במכסנותא מתיקר:

)יח( מסכנא ומן ליה צערא מדש

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

3

חק לישראל – פרשת בא יום א'
ילים סוּר ֵמ ָרע:
ּ ַתאֲוָ ה נִ ְהיָה ּ ֶתעֱ ַרב ְלנָפֶ ׁש וְ תוֹ עֲ בַ ת ְּכ ִס ִ

)יט(
נפשא ומרחקתא דסכלי פריקא מן ידיעתא:
מים ו ְֶח ָּכם
)כ( הֹלֵ ְוך }הוֹ לֵ ְך{ אֶ ת חֲכָ ִ

)יט( רגתא דיאיא תבסם

ילים יֵרוֹ ַע:
}יֶחְ ָּכם{ וְ ר ֶֹעה כְ ִס ִ

)כ( דמהלך עם חכימי

נתחכם ודמחבר לסכלי נבאש ליה:

יקים יְ ׁ ַש ֶּלם טוֹ ב:
חַ ּ ָט ִאים ְּת ַרדֵּ ף ָר ָעה וְ אֶ ת צַ דִּ ִ

)כא( לחטאי תרדף בישתא וצדיקי

טוֹ ב יַנְ ִחיל ְּבנֵי בָ נִ ים וְ צָ פוּן לַ ַ ּצדִּ יק חֵ יל חוֹ טֵ א:

)כב( גברא טבא מורית לבני בנוהי

אשים וְ י ֵׁש נִ ְס ּ ֶפה ְּבלֹא ִמ ְׁש ּ ָפט:
ָרב אֹ כֶ ל נִ יר ָר ִׁ

)כג( רבא אכיל ארע למסכנא ואית

) כא (
ישתלמון טבתא:

)כב(
ומתנטר לצדיקא עותריה דחטאה:
)כג(
גברא מתנגד בלא דינא:

רש"י
)יח( ריש וקלון  -דלות וקלון באים על פורע
מוסר:
)יט( תערב לנפש  -כשבאה תאותו לו לאדם
היא ערבה לנפשו ולכך תועב' כסיל לסור
מרע לפי שערב להם למלא תאותם .נהיה -
הוה ,דבר אחר תאוה נהיה הקב"ה מתאוה
שיעשו ישראל רצונו ובהיות תאותו באה
ערבה לו ותועבת רשעים שיסורו מרעתם
למלאות תאותם:
)כ( הולך את חכמים יחכם ,ורועה כסילים -
המחבר לו כסילים להיות לו רעים .ירוע -
ירוצץ:
)כא( חטאים תרדף רעה  -אדם רשע רשעתו
רודפתו עד השמדו:
)כב( טוב ינחיל  -את זכותו ואת ממונו לבני
בניו אבל חוטא אינו מנחיל לבניו כי צפון
חילו וממונו לצדיק כמו שכתוב ותשם אסתר
את מרדכי על בית המן:

משנה

)כג( רב אוכל ניר ראשים  -ראיתי במסורת
הגדולה רב אוכל שלשים ושלשה רב קמצין
וזהו חטף קמץ ומחובר עם אוכל במקף
ואוכל ראיתי שם נקוד פתח )ר"ל סגול שהוא
פתח קטן( וטעמו לעילא כמו את כל אוכל
השנים הטובות )בראשית מא( ולפי נקודתו זה
פתרונו הרבה תבואה באה לעולם על ידי ניר
אנשים דלים כלומר הרבה תורה יוצאה על
ידי תלמידים שרבותיהם למדין מהם מתוך
פלפולם שמפלפלים בהלכה .ויש נספה  -ויש
הרבה מהם שהם כלים מן העולם בשביל לא
משפט שאינן נוהגין כשורה ,ולענין התבואה
יש תבואה לוקה בשביל בעליה שאינו מוציא
מעשרותיה ומתנות עניים כמשפט ,ורבותינו
פירשו במסכת חגיגה ,ויש נספה על שלוחו
של מלאך המות שמחלף שם בשם וממית את
שלא הגיע זמנו אבל אם כן הוא אין ענין סוף
הפסוק לראשו:

 -פאה פרק ו'

)א( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,הֶ ְבקֵ ר לָ עֲ נִ ִּיים ,הֶ ְבקֵ ר .וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינוֹ
ירים ַּכ ּ ְׁש ִמ ּ ָטהָּ .כל ָע ְמ ֵרי הַ שּׂ ָ ֶדה ׁ ֶשל קַ ב קַ ב וְ אֶ חָ ד
הֶ ְפקֵ רַ ,עד ׁ ֶשיּ ְֻפקַ ר אַ ף לָ עֲ ִׁש ִ
ׁ ֶשל אַ ְר ַּב ַעת קַ ִּבין ו ְּׁשכָ חוֹ ֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינוֹ ִׁש ְכחָ ה .וּבֵ ית ִה ֵּלל
אוֹ ְמ ִריםִׁ ,שכְ חָ ה:
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חק לישראל – פרשת בא יום א'
רע"ב ) -א( בית שמאי אומרים הבקר
לעניים  -מי שהפקיר לעניים ולא לעשירים,
דין הפקר יש לו ופטור מן המעשר ,דכתיב
בלקט ופאה )ויקרא יט( לעני ולגר תעזוב
אותם ,מה תלמוד לומר תעזוב אותם ,למד
על עזיבה אחרת דהיינו הפקר שהיא כזו ,מה
זו לעניים ולא לעשירים אף מה שנאמר

במקום אחר ,לעניים ולא לעשירים :אף
לעשירים כשמטה  -דכתיב )שמות כג(
והשביעית תשמטנה ונטשתה ,מה תלמוד
לומר ונטשתה ,למד על נטישה אחרת דהיינו
הפקר שהיא כשביעית ,מה שביעית לעניים
ולעשירים אף הפקר לעניים ולעשירים:

יש ,לַ ָּבקָ ר וְ לַ ּ ֵכ ִלים ,ו ְּׁשכָ חוֹ ֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי
)ב( הָ ע ֶֹמר ׁ ֶשהוּא סָ מו ְּך לַ ָּגפָ ה וְ לַ ָּג ִד ׁ
אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינוֹ ִׁש ְכחָ ה .וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםִׁ ,ש ְכחָ ה:

רע"ב ) -ב( לגפה  -גדר אבנים סדורות זו
על זו בלא טיט :ולכלים  -כלי המחרישה:
בית שמאי אומרים אינו שכחה  -פלוגתייהו
דבית שמאי ובית הלל בעומר שהחזיק בו
להוליכו לעיר ונתנו בצד הגפה או בצד הגדיש
ושכחו שם ,שבית שמאי אומרים אינו שכחה
שהרי זכה בו :ובית הלל אומרים שכחה -
והא דתנן לקמן במתניתין העומר שהחזיק בו
להוליכו לעיר ושכחו מודים בית הלל לבית

שמאי שאינו שכחה ,זהו כשלא הניחו אצל
הגפה או אצל הגדיש .פירוש אחר בית שמאי
אומרים אינו שכחה ,אפילו בעומר שלא
החזיק בו כלל לא הוי שכחה ,דהואיל והניחו
אצל דבר המסויים עתיד לזכרו ,ובית הלל
אומרים שכחה כל זמן שלא החזיק בו ,ומודים
בית הלל שאם החזיק בו ואחר כך שכחו
שאינו שכחה כדאמרינן בסמוך:

אשי ׁשוּרוֹ ת ,הָ ע ֶֹמר ׁ ֶש ְּכנֶגְ דּ וֹ מוֹ ִכיחַ  .הָ ע ֶֹמר ׁ ֶשהֶ חֱזִ יק בּ וֹ ְלהוֹ ִליכוֹ אֶ ל
)ג( ָר ׁ ֵ
הָ ִעיר ,ו ְּׁשכָ חוֹ  ,מוֹ ִדים ׁ ֶשאֵ ינוֹ ִׁשכְ חָ ה:
רע"ב ) -ג( ראשי שורות העומר שכנגדו
מוכיח  -לקמן בסמוך מפרש לה:

אשי ׁשוּרוֹ תְׁ .שנַיִ ם ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ּו ֵמאֶ ְמצַ ע הַ ּ ׁשו ָּרה ,זֶה ּ ָפנָיו ְלצָ פוֹ ן
)ד( וְ אֵ לּ ּו הֵ ן ָר ׁ ֵ
וְ זֶה ּ ָפנָיו ְל ָדרוֹ ם ,וְ ׁ ָש ְכח ּו ִל ְפנֵיהֶ ם ו ְּלאַ ח ֲֵריהֶ ם ,אֶ ת ׁ ֶש ִ ּל ְפנֵיהֶ ם ִׁש ְכחָ ה ,וְ אֶ ת
ֹאש הַ ּ ׁשו ָּרה ,וְ ׁ ָשכַ ח ְלפָ נָיו
ׁ ֶש ְ ּלאַ ח ֲֵריהֶ ם אֵ ינוֹ ִׁשכְ חָ ה .י ִָחיד ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ֵמר ׁ
ו ְּלאַ ח ֲָריוֶ ׁ ,ש ְ ּלפָ נָיו אֵ ינוֹ ִׁש ְכחָ ה ,וְ ׁ ֶש ְ ּלאַ ח ֲָריו ִׁש ְכחָ הִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא ְּבבַ ל ּ ָת ׁשוּב .זֶה
הַ ְּכלָ לָּ ,כל ׁ ֶשהוּא ְּבבַ ל ּ ָת ׁשוּבִׁ ,ש ְכחָ ה .וְ ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְּבבַ ל ּ ָת ׁשוּב ,אֵ ינוֹ ִׁש ְכחָ ה:
רע"ב ) -ד( שנים שהתחילו מאמצע שורה
 של עמרים זה הפך פניו לצפון וזה הפךפניו לדרום :ושכחו לפניהם  -לאחר
שהתחילו לעמר דלגו עומר ושכחוהו הוי
שכחה ,דקרינן ביה לא תשוב לקחתו )דברים
כד( :ולאחריהם אינו שכחה  -אם כשהפכו
פניהם זה לצפון וזה לדרום והתחילו לעמר
נשאר עומר אחד ביניהם ושכחוהו :אינו
שכחה  -לפי ששניהם סמכו זה על זה ומתוך
כך נשכח :יחיד שהתחיל מראש השורה -
השתא מפרש להא דתנן לעיל ראשי שורות
העומר שכנגדו מוכיח ,כגון שיש כאן עשר
שורות של עשרה עשרה עמרין מסודרין

בשורות מצפון לדרום ,והתחיל לעמר בראש
שורה אחת ,ושכח עומר אחד לאחריו הוי
שכחה .כיון שעבר ממנו ועמר עומר הסמוך
לו קרינן ביה לא תשוב לקחתו ,אבל אם שכח
עומר אחד או שנים בסוף השורה דהיינו
לפניו והניחם ,וחזר והתחיל לעמר מתחלת
שורה שניה ,לא הוי שכחה ,דלא קרינן ביה
לא תשוב ,שאני אומר דעתו לעשות שורה
אחרת מאותם שהניח ממזרח למערב ,והיינו
דתנן העומר שכנגדו מוכיח ,שהעומרים ]של[
שורות אחרות מוכיחים על אלו שהניח שלא
שכחן ,שראויין להתחשב עמהן בשורה אחרת:
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חק לישראל – פרשת בא יום א'
ֵיתים וְ חָ רו ִּבין,
לשה אֵ ינָן ִׁש ְכחָ הְׁ .שנֵי צִ בּ ו ֵּרי ז ִ
)ה( ְׁשנֵי עֳ ָמ ִריםִׁ ,ש ְכחָ ה ,ו ְּׁש ׁ ָ
לשה אֵ ינָן ִׁש ְכחָ ה.
לשה אֵ ינָן ִׁשכְ חָ הְׁ .שנֵי הֻ צְ נֵי ִפ ְׁש ּ ָתןִׁ ,ש ְכחָ ה ,ו ְּׁש ׁ ָ
ִׁשכְ חָ ה ,ו ְּׁש ׁ ָ
לשה אֵ ינָן ּ ֶפ ֶרטְׁ .שנֵי ִׁש ּב ֳִלים ,לֶ קֶ ט ,ו ְּׁשל ׁ ָֹשה אֵ ינָן לֶ קֶ ט.
ְׁשנֵי גַ ְר ְּג ִריםֶ ּ ,פ ֶרט ,ו ְּׁש ׁ ָ
לשה לָ עֲ נִ ִּיים ,וְ אַ ְר ָּב ָעה
אֵ לּ ּו ְּכ ִד ְב ֵרי בֵ ית ִה ֵּלל .וְ ַעל ּ ֻכ ָּלן ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםְׁ ,ש ׁ ָ
ְלבַ ַעל הַ ָּביִ ת:
רע"ב ) -ה( הוצני פשתן  -כמו שנעקר
הפשתן מן השדה נקרא הוצני שעומד כמו
הוצין :שני גרגרים  -ענבים :אלו כדברי בית
הלל  -וטעמייהו משום דכתיב )ויקרא יט(

לעני ולגר תעזוב אותם ,חד לעני וחד לגר
הרי שנים ,ובית שמאי אמרי שלשה לעניים
וארבעה לבעל הבית ,דכתיב )דברים כד( לגר
ליתום ולאלמנה יהיה ,הרי שלשה לעניים:

אתיִ ם,
אתיִ ם ,ו ְּׁשכָ חוֹ  ,אֵ ינוֹ ִׁש ְכחָ הְׁ .שנֵי עֳ ָמ ִרים וּבָ הֶ ם סָ ַ
)ו( הָ ע ֶֹמר ׁ ֶש ּי ֶׁש בּ וֹ סָ ַ
ַר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרְ ,לבַ ַעל הַ ָּביִ ת .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,לָ עֲ נִ ִּיים .אָ ַמר ַר ָּבן
ַּג ְמ ִליאֵ ל ,וְ ִכי ֵמרֹב הָ עֳ ָמ ִרים י ּ ִֻפי כֹחַ ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ַּביִ ת אוֹ הו ַּרע כּ ֹחוֹ  .אָ ְמר ּו לוֹ ,
אתיִ ם ו ְּׁשכָ חוֹ  ,אֵ ינוֹ
י ּ ִֻפי כֹחוֹ  .אָ ַמר לָ הֶ ם ,ו ָּמה ִאם ִּבזְ ַמן ׁ ֶשהוּא ע ֶֹמר אֶ חָ ד וּבוֹ סָ ַ
אתיִ ם ,אֵ ינוֹ ִדין ׁ ֶשלּ ֹא יְ הֵ א ִׁש ְכחָ ה .אָ ְמר ּו לוֹ  ,לֹא.
ִׁשכְ חָ הְׁ ,שנֵי עֳ ָמ ִרים וּבָ הֶ ם סָ ַ
ֹאמר ִּב ְׁשנֵי עֳ ָמ ִרים ׁ ֶשהֵ ן ִּכ ְכ ִריכוֹ ת:.
ישּ ,ת ַ
ִאם אָ ַמ ְר ּ ָת ְּבע ֶֹמר אֶ חָ ד ׁ ֶשהוּא ְכגָ ִד ׁ
רע"ב ) -ו( העומר שיש בו סאתים אינו
שכחה  -דכתיב )שם( לא תשוב לקחתו .עומר
שאתה יכול להגביה כולו כאחת ולשאת אותו
על כתפו ,יצא זה של סאתים שאי אתה יכול
להגביהו כולו כאחת :אמרו לו יפה כחו -
כדאמרינן שנים שכחה שלשה אינן שכחה :לא

אם אמרת בעומר אחד שהוא כגדיש  -דין
הוא שעומר אחד שיש בו סאתים לא יהיה
שכחה ,מפני שהוא כגדיש ואין שייך שכחה
בגדיש :תאמר בשני עומרים  -שהם כמו
שאר עמרים קטנים :ככריכות  -כאגודות
קטנות:

אתיִ ם ,אֲ בָ ל ִהיא
אתיִ ם ,ו ְּׁשכָ חָ ּה ,אֵ ינ ָּה ִׁש ְכחָ ה .אֵ ין ָּב ּה סָ ַ
)ז( קָ ָמה ׁ ֶש ּי ֶׁש ָּב ּה סָ ַ
אתיִ ם ,אֲ ִפלּ ּו ִהיא ׁ ֶשל טֹפַ ח ,רוֹ ִאין אוֹ ָת ּה ְּכ ִאלּ ּו ִהיא עֲ נָוָ ה
ְרא ּויָה לַ עֲ שׂ וֹ ת סָ ַ
שעוֹ ִרים:
ׁ ֶשל ְ ׂ
רע"ב ) -ז( קמה שיש בה סאתים ושכחה
אינה שכחה  -דילפינן שכחת קמה משכחת
עומר ,מה עומר שיש בו סאתים אינו שכחה,
אף קמה שיש בה סאתים אינה שכחה ,ושכחת
קמה ילפינן לה מקרא ,דכתיב )שם( ושכחת
עומר בשדה ,לרבות שכחת קמה :טופח -
מין קטנית דק מאד וקורין לו בערבי
גילבא"ן ,ובקמה של שעורים איירי שנשתדפו
ונעשו דקות כטופח .ואפילו הכי רואים אותם

כאלו הן גסים כשאר שעורים ,ואם כשנחשוב
אותן גסים כשאר שעורים יהיה בהן סאתים,
אף על פי שעכשיו שהם שדופות אין בהם
סאתים לא הוי שכחה ,ואין לפרש דשל טופח
ממש יחשבו כאלו הם כשעורים הגסים ,אלא
בשעורים שנשתדפו ונעשו כטופח ,דהכי
אמרינן בירושלמי רואים את השדופות כאלו
הן מלאות :ענוה של שעורים  -ענוה בוי"ו
כמו ענבה בבי"ת כלומר גרגירי שעורים:

)ח( הַ ָּק ָמה ַמ ֶ ּצלֶ ת אֶ ת הָ ע ֶֹמר וְ אֶ ת הַ ָּק ָמה .הָ ע ֶֹמר אֵ ינוֹ ַמ ִּציל לֹא אֶ ת הָ ע ֶֹמר
וְ לֹא אֶ ת הַ ָּק ָמה .אֵ יזוֹ ִהיא קָ ָמה ׁ ֶש ִהיא ַמ ֶ ּצלֶ ת אֶ ת הָ ע ֶֹמרָּ .כל ׁ ֶשאֵ ינ ָּה ִׁש ְכחָ ה
אֲ ִפלּ ּו קֶ לַ ח אֶ חָ ד:
רע"ב ) -ח( הקמה מצלת את העומר -
קמה שלא שכחה שהיתה בצד עומר ששכחו,

מצלת על העומר דלא הוי שכחה דכתיב )שם(
כי תקצור ושכחת עומר ,עומר שסביבותיו
קציר הוי שכחה ,ולא עומר שסביבותיו קמה:
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ואת הקמה  -אם שכח קמה והיו ראשי
שבלים שלה מחוברים לקמה אחרת שלא
שכחה ,זאת הקמה שלא שכחה מצלת על
הקמה השכוחה המחוברת אליה ולא הויא

שכחה :העומר אינו מציל  -אם היה עומר
שכוח או קמה שכוחה בצד עומר שאינו שכוח,
אין העומר שאינו שכוח מציל לא על העומר
ולא על הקמה השכוחה:

)ט( ְסאָ ה ְתבוּאָ ה עֲ קו ָּרה ו ְּסאָ ה ׁ ֶשאֵ ינ ָּה עֲ קו ָּרה ,וְ כֵ ן ְּב ִאילָ ן ,וְ הַ ּ ׁשוּם וְ הַ ְּבצָ ִלים,
אתיִ ם ,אֶ ָּלא ׁ ֶשל עֲ נִ ִּיים הֵ םַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרִ ,אם ָּבאת ְר ׁשוּת
אֵ ינָן ִמצְ ָט ְר ִפין ְלסָ ַ
הֶ ָענִ י ָּבאֶ ְמצַ ע ,אֵ ינָן ִמצְ ָט ְר ִפין ,וְ ִאם לָ או ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו ִמצְ ָט ְר ִפין:
רע"ב ) -ט( עקורה  -תלושה ושאינה
עקורה מחוברת לקרקע ,אינן מצטרפין
לסאתים ,ונימא דלא הוי שכחה ,אלא אם
שכחן הוי שכחה .ודוקא בשכח שניהם ,דאם
שכח עקורה ולא שכח שאינה עקורה ,היתה
שאינה עקורה מצלת על העקורה שאצלה :וכן
באילן  -סאה פירות תלושין אצל סאה
מחוברין אין מצטרפין והוי שכחה :והשום
והבצלים  -סאה קמה של שום ,וסאה קמה

של בצלים ,אין מצטרפין לסאתים קמה .אי
נמי סאה שום עקור ,וסאה שום שאינו עקור,
וכן סאה בצלים עקורים ,וסאה בצלים שאינן
עקורין ,אינן מצטרפין :אם באת  -כגון שיש
לקט בין סאה לסאה ,וכן בכרם יש פרט בין
סאה לסאה ,אבל בפירות האילן לא משכחת
רשות עני באמצע ,דאין לקט ופרט באילן,
ואין הלכה כרבי יוסי:

)י( ְּתבוּאָ ה ׁ ֶש ִּנ ְּתנָה ְל ׁ ַשחַ ת אוֹ לַ אֲלֻ ּ ָמה ,וְ כֵ ן ַּבאֲ גֻדֵּ י הַ ּ ׁשוּם ,וַ אֲ גֻדּ וֹ ת הַ ּ ׁשוּם
וְ הַ ְּבצָ ִלים ,אֵ ין לָ הֶ ן ִׁש ְכחָ ה .וְ כָ ל הַ ְּטמוּנִ ים ָּבאָ ֶרץְּ ,כגוֹ ן הַ לּ וּף וְ הַ ּ ׁשוּם וְ הַ ְּבצָ ִלים,
ַר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,אֵ ין לָ הֶ ם ִׁש ְכחָ ה .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,י ֵׁש לָ הֶ ם ִׁש ְכחָ ה:
רע"ב ) -י( שנתנה לשחת  -לקצור בעודה
לחה להאכיל לבהמה :לאלומה  -לקצור כדי
לאסור בה עומרים אחרים ,כמו מאלמים
אלומים )בראשית לז( :אגודי השום  -שומין
שלקטן כדי לאגוד בה שומים אחרים:
ואגודות השום והבצלים  -אם שכחן אינן
שכחה דדרך שומין ובצלים שעושין מהן
אגודות קטנות וחוזרים ואוגדים בחמש או שש
מאלו הקטנות לאגודה אחת ועל אותן
הקטנות קאמר דלא הוי שכחה משום דהוי
כמעמר למקום שאינו גמר מלאכה דאמרינן
לעיל בסוף פרק גדיש ,דלא הוי שכחה :הלוף

 רמב"ם אמר שהוא מין ממיני הבצלים :רבייהודה אומר אין להם שכחה  -לכל
הטמונים דכתיב שדך ,מה שדך בגלוי פרט
לטמון :וחכמים אומרים יש להם שכחה -
כתיב שדך דמשמע גלוי ,וכתיב קצירך
דמשמע נמי גלוי הוי מיעוט אחר מיעוט,
ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות ,ומרבינן
את הטמון .ופירוש טמון ,דבר שהנאכל ממנו
הוא טמון תחת הקרקע כמו הצנון והבצל
והשום והלפת וכיוצא בהן ,ואין הלכה כרבי
יהודה:

)יא( הַ קּ וֹ צֵ ר ַּב ַּליְ לָ ה וְ הַ ְמ ַע ּ ֵמר וְ הַ ּסו ָּמא ,י ֵׁש לָ הֶ ם ִׁש ְכחָ ה .וְ ִאם הָ יָה ִמ ְת ַּכ ֵ ּון ִל ּטֹל
אֶ ת הַ ַּגס הַ ַּגס ,אֵ ין לוֹ ִׁשכְ חָ הִ .אם אָ ַמרֲ ,ה ֵרי אֲנִ י קוֹ צֵ ר ַעל ְמנָת ַמה ּ ׁ ֶשאֲ נִי
ׁשוֹ כֵ ח אֲ נִ י אֶ ּטֹל ,י ֶׁש לוֹ ִׁש ְכחָ ה:
רע"ב ) -יא( הקוצר בלילה והמעמר -
בלילה :והסומא  -בין ביום בין בלילה :אם
היה מתכוין ליטול הגס הגס  -כיון דמתכוין

ליטול הגסין אפילו דקין אין להם שכחה :על
מנת מה שאני שוכח אני נוטל יש לו שכחה
 -דמתנה על מה שכתוב בתורה ותנאו בטל:
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גמרא

 -ברכות דף ו' ע"ב

ואמר רבי חלבו אמר רב הונא לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה שהרי
אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה שנאמר ויהי בעלות המנחה ויגש
אליהו הנביא ויאמר וגו' ענני ה' ענני ענני שתרד אש מן השמים וענני
שלא יאמרו מעשה כשפים הם רבי יוחנן אמר אף בתפלת ערבית שנאמר
תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב רב נחמן בר יצחק אמר
אף תפלת שחרית שנאמר ה' בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה :ואמר
רבי חלבו אמר רב הונא כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר
בחמשה קולות שנאמר קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול
אומרים הודו את ה' צבאות ואם משמחו מה שכרו אמר רבי יהושע בן לוי
זוכה לתורה שנתנה בחמשה קולות שנאמר ויהי ביום השלישי בהיות
הבקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר וגו' ויהי קול
השופר וגו' והאלהים יעננו בקול איני והא כתיב וכל העם רואים את
הקולת אותן קולות דקודם מתן תורה הוו רבי אבהו אמר כאילו הקריב
תודה שנאמר מביאים תודה בית ה' רב נחמן בר יצחק אמר כאילו בנה
אחת מחורבות ירושלים שנאמר כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה אמר
ה' :ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו
נשמעין שנאמר סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא וגו' מאי כי זה כל
האדם אמר רבי אלעזר אמר הקדוש ברוך הוא כל העולם כלו לא נברא
אלא בשביל זה רבי אבא בר כהנא אמר שקול זה כנגד כל העולם כולו
רבי שמעון בן עזאי אומר ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר כל העולם
כולו לא נברא אלא לצוות לזה :ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל שיודע
בחברו שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום שנאמר בקש שלום
ורדפהו ואם נתן לו ולא החזיר נקרא גזלן שנאמר ואתם בערתם הכרם
גזלת העני בבתיכם:
רש"י על הגמרא
לראשנו  -להיות נושה בנו ,דמתרגמינן
כנושה )שמות כ"ב( כרשיא ,עובר בחמשה
קולות מזלזל בחמשה קולות שבירך בהן
הקדוש ברוך הוא את ישראל :אותן קולות
דקודם מתן תורה הוו  -הנך קולות בתראי
היינו הנך דאיירי בהו לעיל ,וקאמר דנראין
היו ,ואף על פי שהקול אינו נראה זה נראה:

מביאים תודה בית ה'  -כי אשיב את שבות
וגו' סיפיה דקרא דחמשה קולות דלעיל הוא:
בשביל זה  -שיברא זה :לצוות  -של"ווץ
בלע"ז :גזלת העני  -והלא אף גזלת העשיר
גזלה היא אלא גזלת העני שאין לו כלום
לגזול ממנו ,אלא שלא להשיב על שלומו:
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זוהר

– בא דף לב' ע"ב

ֹשה בּ ֹא אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה ִּכי אֲנִ י ִהכְ ַּב ְד ִּתי אֶ ת ִלבּ וֹ וְ גוֹ ') .שמות י'( ִר ִּבי
ֹאמר יְ ָי אֶ ל מ ׁ ֶ
וַ ּי ֶ
ָ
יְ הו ָּדה ּ ָפ ַתח ואָ ַמר) ,תהלים פ"ט( אַ ְׁש ֵרי הָ ָעם יוֹ ְד ֵעי ְתרו ָּעה יְ ָי ְּבאוֹ ר ּ ָפנְ יך יְ הַ ֵּלכוּן.
ָשאְ ,ל ֵמהַ ְך ְּבאָ ְרחֵ י דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ,ו ְּל ִמ ַטר ּ ִפקּ ו ֵּדי
ַּכ ּ ָמה ִאצְ ְט ִריכ ּו ְּבנֵי נ ׁ ָ
ילא
יתאְּ ,בגִ ין דְּ יִ זְ כּ וּן ָּב ּה ְל ָע ְל ָמא דְּ אָ ֵתי ,ו ְּל ׁ ֵשזָבָ א לוֹ ן ִמ ָּכל ִק ְטרוּגִ ין דִּ ְל ֵע ָּ
אוֹ ַריְ ָ
וְ ַת ּ ָתאְּ .בגִ ין ,דְּ הָ א ְּכ ָמה דְּ ִא ְׁש ְּתכָ ח ּו ְמקַ ְט ְרגִ ין ְּב ָע ְל ָמא ְל ַת ּ ָתא ,הָ ִכי נ ֵָמי
ָשא:
ימי ָעלַ יְ יה ּו דִּ ְבנֵי נ ׁ ָ
ילא דְּ קַ יְ ֵ
ִא ְׁש ְּתכָ ח ּו ְמקַ ְט ְרגִ ין ְל ֵע ָּ
אריהוֹ ןַּ ,כ ּ ָמה
ישרִּ ,ב ְדחֲלָ א דְּ ָמ ֵ
יתא ,וְ אַ זְ לֵ י ְּבאוֹ ַרח ֵמ ׁ ָ
ִאינּ וּן דְּ ַעבְ ִדין ּ ִפקּ ו ֵּדי אוֹ ַריְ ָ
ילאְּ ,כ ָמה דְּ אַ ְּת אָ ַמר )איוב ל"ג( ִאם י ֵׁש ָעלָ יו
ימין ָעלַ יְ יה ּו ְל ֵע ָּ
ִאינּ וּן סַ ּנֵיגוֹ ִרין דְּ קַ יְ ִ
ֹאמר ּ ְפ ָדעֵ ה ּו ֵמ ֶר ֶדת ׁ ַשחַ ת
ַמ ְלאָ ְך ֵמ ִליץ אֶ חָ ד ִמ ִּני אָ לֶ ף וְ גוֹ ' .ו ְּכ ִתיב וַ יְ חֻ ּנֶנּ ּו וַ יּ ֶ
יתא:
אתי כֹפֶ רְּ .בגִ ין ַּכ ְך ,ז ַָּכאָ ה ִאיה ּו ַמאן דְּ נ ִָטיר ּ ִפקּ ו ֵּדי אוֹ ַריְ ָ
ָמצָ ִ
ְ
ְ
אֲמאי ִאצְ ְט ִריך הָ כָ א ַמ ְלאָ ך דְּ לֶ יהֱוִ י סַ ּנֵיגוֹ ָרא
ַ
יה ִר ִּבי ִחיָּיאִ ,אי הָ ִכי,
אָ ַמר לֵ ּ
ָ
ָ
וש ַמר ַרגְ ְלך ִמ ָּלכֶ ד,
יה דְּ בַ ר נ ָׁש וְ הָ א ְּכ ִתיב )משלי ג'( ִּכי יְ ָי יִ ְהיֶה ְּבכִ ְסלֶ ך ׁ ָ
ָעלֵ ּ
ְ
ָ
ו ְּכ ִתיב )תהלים קכ"א( יְ ָי יִ ְׁש ָמ ְרך ִמ ָּכל ָרע .דְּ הָ א חָ ֵמי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּאָּ ,כל ַמה
יש .וְ כֵ ן הוּא אוֹ ֵמר) ,ירמיה כ"ג( ִאם יִ ּ ָס ֵתר
דְּ בַ ר נ ָׁש ָע ִביד ְּב ָע ְל ָמא ,הֵ ן ָטב הֵ ן ִּב ׁ
יש ַּב ּ ִמ ְס ּ ָת ִרים וַ אֲנִ י לא אֶ ְראֶ ּנ ּו נְאֻ ם יְ ָי :
ִא ׁ
אָ ַמר לֵ יהּ ִר ִּבי יְ הו ָּדה ,כּ ָֹּלא הָ ִכי הוּא וַ דַּ אי .אֲבָ ל הָ א ְּכ ִתיב) ,איוב ב'( וְ גַ ע אֶ ל
יתנִ י בוֹ ְלבַ ְ ּלעוֹ ִח ּנָםְ .לאַ חֲזָאָ ה דְּ הָ א ְר ׁש ּו
שרוֹ  .ו ְּכ ִתיב) ,איוב ב'( וַ ְּת ִס ֵ
ַעצְ מוֹ וְ אֶ ל ְּב ָ ׂ
מא) ,למאן דלא
ִא ְת ְמסָ ר ְל ִס ְט ָרא אַ ח ֲָרא ְלקַ ְט ְרגָ א) ,ורשו אתמסר( ַעל ִמ ִ ּלין דְּ ָע ְל ָ
ְ
ירין קָ ֵמי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא,
אצטריך( ו ְּל ִא ְת ַמ ְּס ָרא ִּבידוֹ י .וְ כָ ל ִא ֵּלין אָ ְר ִחין ְט ִמ ִ
ְ
נְת ְּכ ַדאי ְל ֵמהַ ְך אֲבַ ְת ַריְ יה ּוְּ ,בגִ ין דְּ ִאינּ וּן נִ ּמו ִּסין דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא,
וְ לֵ ית אַ ְּ
ו ְּבנֵי נ ׁ ָָשא לָ או ִאי ּנוּן ַר ּ ׁ ָש ִאין ְל ַד ְקדְּ קָ א אֲבַ ְת ַריְ יה ּוַּ ,בר ִאינּ וּן ז ַָּכאֵ י ְק ׁשוֹ ט דְּ י ְַד ִעין
יתא:
ימין דְּ אוֹ ַריְ ָ
יתא ,וְ אָ זְ ִלין ְּבאָ ְרחָ א דְּ חָ ְכ ְמ ָתא ְל ִמנְ דַּ ע ִאינּ וּן ִמ ִ ּלין ְס ִת ִ
ָרזֵי אוֹ ַריְ ָ
הלכה – הרמב"ם הלכות ביאה פרק כא'
)א( כל הבא על ערוה מן העריות דרך איברים או שחבק ונשק דרך תאוה ונהנה בקרוב בשר הרי זה
לוקה מן התורה שנאמר לבלתי עשות מחקות התועבות וגו' ונאמר לא תקרבו לגלות ערוה כלומר לא
תקרבו לדברים המביאין לידי גילוי ערוה:
)ב( העושה דבר מחוקות אלו הרי הוא חשוד על העריות ואסור לאדם לקרוץ בידיו וברגליו או לרמוז
בעיניו לאחת מן העריות או לשחוק עמה או להקל ראש ואפילו להריח בשמים שעליה או להביט ביפיה
אסור ומכין למתכוין לדבר זה מכת מרדות והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוון להנות כמי
שנסתכל במקום התורף ואפילו לשמוע קול הערוה או לראות שערה אסור:
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חק לישראל – פרשת בא יום א'
מוסר -

מלוקט

קד ׁש לֹא ְמ ַרעֵ יָא ִאם ָעבַ ר ַעל
ַמה יִ ְתאוֹ נֵן אָ ָדם חַ י ְ ּבהַ עֲ לוֹ ת ַעל ִלבּ וֹ ַּכ ּ ָמה פָ גַ ם ְ ּבאוֹ ת ְ ּב ִרית ֶ
יש וְ כַ יוֹ צֵ א ֵמ ִאיסו ֵּרי כָ ֵרת אוֹ י לוֹ אוֹ י ְלנ ְַפ ׁשוֹ ו ְּבאוֹ ת ְ ּב ִרית חָ תוּם הֲ וַ ָּיה
ִאיסוּר עֶ ְרוַ ת אֵ ׁ ֶשת ִא ׁ
ְ
ש ָטן ִּב ְפנִ ים וְ נָחָ ׁש ַּבחוּץ וְ ִאם לֹא
שה ָ ׂ
ִמ ִ ּב ְפנִ ים וְ ׁ ַשדַּ י ִמ ַּבחוּץ ו ְּכ ׁ ֶש ּ ָפגַ ם ִק ְלקַ ל חוֹ ַתם הַ ּ ֶמלֶ ך וְ נַעֲ ָ ׂ
ׁ ָשב ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה אֵ ין לוֹ חֵ לֶ ק לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא וְ ָענ ֹׁש י ֵָענ ֵׁש ַעל אֲ ׁ ֶשר ָמ ָרה אֶ ת ּ ִפי ה' וּפָ גַ ם ְ ּב ׁ ֵשמוֹ ת
הַ קּ ֶד ׁש וְ ִה ְמ ִׁש ְ
ש ָטן נָחָ ׁש וְ אֵ ין קֵ ץ ְלעוֹ נְ ׁשוֹ ו ַּמה ַּגם ִאם גָ ַרם ַמזְ לוֹ הָ ָרע
יך ַעל גּ וּפוֹ וְ נ ְַפ ׁשוֹ ָ ׂ
שה ְּת ׁשוּבָ ה גְ דוֹ לָ ה אֵ ין לוֹ ְמנוּחָ ה ַעד ׁ ֶש ָיּמוּת הַ ּ ַמ ְמזֵר.
ׁ ֶשהוֹ ִליד ַמ ְמזֵר ׁ ֶשאָ ז אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָע ָ ׂ
ְ
יקים
ה' יַצִ ילֵ נ ּו וִ יזַ ּ ֵכנ ּו לָ ׁשוּב ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה וִ יק ּויַים ָּבנ ּו ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב )ישעי' ס'( וְ ַע ּ ֵמך ּ ֻכ ָּלם צַ דִּ ִ
ְלעוֹ לָ ם יִ ְיר ׁש ּו אָ ֶרץ ִּכי הַ ּ ׁשוֹ ֵמר ְ ּב ִרית הוּא צַ דִּ יק:

ð"òì

,äçîù úá äëìî äðæåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî äðæåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã
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