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חק לישראל – פרשת בא יום ב'
תורה -

שמות פרק י'

ֹאמר ּו ַעבְ ֵדי פַ ְרעֹה אֵ לָ יו ַעד ָמ ַתי יִ ְהיֶה זֶה לָ נ ּו ְלמוֹ קֵ ׁש ׁ ַש ַּלח אֶ ת הָ אֲ נ ִָׁשים
)ז( וַ יּ ְ
ֹאמר ּו ַע ְב ֵדי פַ ְרעֹה
ת ַדע ִּכי אָ ְב ָדה ִמצְ ָריִ ם) :ז( וַ יּ ְ
וְ י ַַעבְ ד ּו אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יהֶ ם הֲטֶ ֶרם ּ ֵ
אֵ לָ יו ַעד ָמ ַתי יִ ְהיֶה זֶה לָ נ ּו ְלמוֹ קֵ ׁש ׁ ַש ַּלח אֶ ת הָ ֲאנ ִָׁשים וְ ַי ַע ְבד ּו אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יהֶ ם הֲ טֶ ֶרם
ֵּ
יה ַעד ִא ּ ָמ ַתי יְ הֵ י ֵדין לָ נָא ְל ַת ְקלָ א ׁ ַש ַּלח יָת גּ ְֻב ַר ּיָא
אֲמר ּו ַע ְב ֵדי פַ ְרעֹה לֵ ּ
ת ַדע ִּכי אָ ְב ָדה ִמצְ ָריִ ם) :ז( וַ ָ
קֳדם יְ ָי אֶ לָ הֲ הוֹ ן הַ ַעד ְּכ ַען לָ א יְ ַד ְע ּ ָת אֲ ֵרי ֲאבֵ ַדת ִמ ְצ ָריִ ם:
וְ יִ ְפ ְלחוּן ָ

ֹאמר אֲלֵ הֶ ם ְלכ ּו ִעבְ ד ּו אֶ ת יְ הֹוָ ה
משה וְ אֶ ת אַ ֲהרֹן אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה וַ יּ ֶ
)ח( וַ ּיו ׁ ַּשב אֶ ת ׁ ֶ
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם
משה וְ אֶ ת אַ הֲ רֹן אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה וַ יּ ֶ
ֶׁ
אֱ לֹהֵ יכֶ ם ִמי וָ ִמי הַ ה ְֹל ִכים) :ח( וַ יּו ׁ ַּשב אֶ ת
ְלכ ּו ִע ְבד ּו אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ִמי וָ ִמי הַ ה ְֹל ִכים:

אֲמר
ֹשה וְ יָת אַ הֲ רֹן ְלוָ ת ּ ַפ ְרעֹה וַ ַ
)ח( וְ ִא ּתוֹ ַתב יָת מ ׁ ֶ

קֳדם יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן ָמן ו ָּמן דְּ אָ זְ ִלין:
ְלהוֹ ן אֱזִ יל ּו ְפלָ ח ּו ָ

משה ִּבנְ ָע ֵרינ ּו ו ִּבזְ קֵ נֵינ ּו נֵלֵ ְך ְּבבָ נֵינ ּו ו ִּב ְבנוֹ ֵתנ ּו ְּבצֹאנֵנ ּו וּבִ ְבקָ ֵרנ ּו נֵלֵ ְך
ֹאמר ׁ ֶ
)ט( וַ יּ ֶ
ְ
משה ִ ּבנְ ָע ֵרינ ּו ו ִּבזְ קֵ נֵינ ּו נֵלֵ ך ְ ּבבָ נֵינ ּו ו ִּב ְבנוֹ ֵתנ ּו ְ ּבצֹאנֵנ ּו
ֶׁ
ֹאמר
ִּכי חַ ג יְ הֹוָ ה לָ נ ּו) :ט( וַ יּ ֶ
ו ִּב ְבקָ ֵרנ ּו נֵלֵ ְך ִּכי חַ ג יְ הֹוָ ה לָ נ ּו:

ֹשה ְּבעוּלֵ ָמנָא ו ְּבסָ בָ נָא ֵנזֵיל ְּבבָ ָננָא ו ִּב ְבנ ָָתנָא ְּב ָע ָננָא
אֲמר מ ׁ ֶ
)ט( וַ ַ

קֳדם יְ ָי לָ נָא:
אֲרי חַ ּ ָגא ָ
ו ְּבתוֹ ָרנָא ֵנזֵיל ֵ

ֲשר אֲ ׁ ַש ַּלח אֶ ְתכֶ ם וְ אֶ ת ַט ּ ְפכֶ ם ְרא ּו ִּכי
ֹאמר אֲלֵ הֶ ם יְ ִהי כֵ ן יְ הֹוָ ה ִע ּ ָמכֶ ם ַּכא ׁ ֶ
)י( וַ יּ ֶ
ֲשר ֲא ׁ ַש ַּלח אֶ ְתכֶ ם וְ אֶ ת ַט ּ ְפכֶ ם
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם יְ ִהי כֵ ן יְ הֹוָ ה ִע ּ ָמכֶ ם ַּכא ׁ ֶ
ָר ָעה נֶגֶד ּ ְפנֵיכֶ ם) :י( וַ יּ ֶ
אֲש ַּלח י ְָתכוֹ ן וְ יָת ַט ְפ ְלכוֹ ן חֲזוֹ
ימ ָרא ַדיְ ָי ְּבסַ ְעדְּ כוֹ ן ַּכד ׁ ַ
אֲמר ְלהוֹ ן יְ הֵ י כֵ ן ֵמ ְ
ְרא ּו ִּכי ָר ָעה ֶנגֶד ּ ְפנֵיכֶ ם) :י( וַ ַ
ישא דְּ אַ ּתוּן ְס ִב ִירין ְל ֶמ ְע ַּבד לָ קֳ בֵ ל אַ ּ ֵפיכוֹ ן ְל ִא ְס ּ ַתחָ ָרא:
אֲרי ִב ׁ ָ
ֵ

רש"י
)ז( הטרם תדע  -העוד לא ידעת כי אבדה
מצרים:
)ח( ויושב  -הושבו על ידי שליח ששלחו
אחריהם והשיבום אל פרעה:
)י( כאשר אשלח אתכם וגו'  -אף כי אשלח
גם את הצאן ואת הבקר כאשר אמרתם :ראו
כי רעה נגד פניכם  -כתרגומו ומדרש אגדה
שמעתי כוכב אחד יש ששמו רעה אמר להם
פרעה רואה אני באיצטגנינות שלי אותו כוכב

נביא

עולה לקראתכם במדבר והוא סימן דם
והריגה וכשחטאו ישראל בעגל ובקש הקב"ה
להרגם אמר משה בתפלתו )שמות לב( למה
יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם זו היא
שאמר להם ראו כי רעה נגד פניכם מיד
וינחם ה' על הרעה והפך את הדם לדם מילה
שמל יהושע אותם וזהו שנאמר )יהושע ה(
היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם שהיו
אומרים לכם דם אנו רואין עליכם במדבר:

– ירמיה פרק מו' יט'-כב

)יט( ְּכלֵ י גוֹ לָ ה עֲ ִ ׂשי לָ ְך יוֹ ׁ ֶשבֶ ת ַּבת ִמצְ ָריִ ם ִּכי נֹף ְל ׁ ַש ּ ָמה ִת ְהיֶה וְ נִ ְּצ ָתה ֵמאֵ ין
שב) :יט( מני גלותא אתקיני ליך מלכות כנשתא דמצרים ארי מפס לצדו תהי ותצדי מבלי יתיב:
יוֹ ׁ ֵ
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חק לישראל – פרשת בא יום ב'
ֶעגְ לָ ה יְ פֵ ה ִפיָּה ִמצְ ָריִ ם קֶ ֶרץ ִמ ָ ּצפֹ ון ָּבא בָ א:

)כ(
קטולין מצפונא ייתון עלה למבזה:

)כ( מלכות יאיא הות מצרים עממין

ש ִכ ֶריהָ ְב ִק ְר ָּב ּה ְּכ ֶעגְ לֵ י ַמ ְר ּ ֵבק ִּכי גַ ם הֵ ּ ָמה ִה ְפנ ּו נָס ּו יַחְ דָּ יו לֹא ָע ָמד ּו
)כא( ַּגם ְ ׂ
תם) :כא( אף רברבהא בגוה כעגלי רבקא ארי אף אינון
ידם ָּבא עֲ לֵ יהֶ ם ֵעת ּ ְפקֻ דָּ ָ
ִּכי יֹום אֵ ָ
אתפניאו ערקו כחדא לא יכילו למיקם ארי יום תברהון אתא עליהון עידן סעודן בישתהון:

קוֹ לָ ּה ַּכ ּנָחָ ׁש יֵלֵ ְך ִּכי ְבחַ יִ ל יֵלֵ כ ּו ו ְּבקַ ְרדֻּ ּמוֹ ת ָּבא ּו לָ ּה ְּכח ְֹטבֵ י ֵעצִ ים:

)כב(
ניקוש זיניהון כחיון זחלין ארי במשרין יהכון עליכון וכמא דעלין בכשילין למיקץ אעי חורשא:

)כב( קל

רש"י
)יט( כלי גולה  -אדם יוצא לדרך מתקן לו
חמת ומקדה של חרס לשתות בה .ונצתה -
לשון ציה:
)כ( עגלה יפיפיה  -מלכותא יאייא .קרץ -
עממין קטולין קרץ לשון חתוך וכן מחומר
קרצתי )איוב לג( .מצפון  -מבבל:
)כא( שכיריה  -שריה כמו בתער השכירה
)ישעיה ז( .מרבק  -קופל"א בלעז .הפנו -

כתובים

פנו עורף לבקש לנוס:
)כב( קולה כנחש ילך  -הרי הנחש בא ללמד
על מצרים ונמצא למד למדנו מכאן שכשאמר
הקב"ה לנחש על גחונך תלך )בראשית ג(
וקיטע את רגליו והלך קולו בסוף העולם כך
שנוייה בל"ב מדות דרבי אליעזר בנו של רבי
יוסי הגלילי .כי בחיל ילכו  -אליה:

 -משלי פרק יג' כד'-כה' פרק יד' א-ב

חוֹ ֵ ׂש ְך ִׁש ְבטוֹ שׂ וֹ נֵא ְבנוֹ וְ אֹ הֲבוֹ ִׁשחֲרוֹ מוּסָ ר:

)כד( דחשך שבטיה סני ברי ודרחם ליה

)כה( צַ דִּ יק אֹ כֵ ל ְלשׂ בַ ע נ ְַפ ׁשוֹ וּבֶ טֶ ן ְר ׁ ָש ִעים ּ ֶת ְחסָ ר:

)כה( צדיקא אכל ושבעא נפשיה וכריסא

)כד(
מקדם ליה מרדותא:
דרשיעי תחסר:

ית ּה וְ ִא ּוֶלֶ ת ְּבי ֶָדיהָ ֶתהֶ ְרסֶ נּ ּו:
חַ ְכמוֹ ת נ ִָׁשים ָּבנְ ָתה בֵ ָ

)א (
ושטיתא בידהא עקרא לה:

הוֹ לֵ ְך ְּבי ְָׁשרוֹ יְ ֵרא יְ הֹוָ ה וּנְ לוֹ ז דְּ ָרכָ יו בּ וֹ זֵה ּו:

)ב(
ודעשיק באורחתיה שאט ליה:

)א( חכימתא דנשיא בניא ביתה

)ב( דמהלך בתריצותא דחל מן קדם אלהא

רש"י
)כד( חושך שבטו  -סופו ששונא את בנו
שרואהו בסופו יוצא לתרבות רעה .שחרו
מוסר  -תמיד לבקרי' מיסרהו:

)כה( לשובע נפשו  -דומה שיהא שבע )סא"א
ונכתב תחתיו( .תחסר  -אינו דומה שיהא
שבע:
)א( חכמות נשים בנתה ביתה  -חכמות נקוד
פתח שאינו שם דבר אלא החכמות שבנשים
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בונות את בתיהם שמתקיימות על ידיהן כמו
אשתו של און בן פלת כמו שמפורש בפרק
חלק .ואולת  -ואשה שוטה .בידיה תהרסנו -
תהרס ביתה זו אשתו של קרח:

משנה

)ב( הולך בישרו ירא  -מי שהוא ירא ה' ,ומי
שהוא נלוז דרכים כלומר עוקם דרכיו .בוזהו
 -להקב"ה:

 -שבת פרק טו'

)א( אֵ לּ ּו ְק ׁ ָש ִרים ׁ ֶשחַ יּ ִָבין עֲ לֵ יהֶ ן ,קֶ ׁ ֶשר הַ ַּג ּ ָמ ִלין וְ קֶ ׁ ֶשר הַ ּ ַס ּ ָפנִ ין .ו ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשהוּא
חַ יָּב ַעל ִק ּ ׁשו ָּרן ָּכ ְך הוּא חַ יָּב ַעל הֶ ּ ֵת ָרןַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ מֵ רָּ ,כל קֶ ׁ ֶשר ׁ ֶשהוּא
יָכוֹ ל ְלהַ ִּתירוֹ ְבאַ חַ ת ִמיּ ָָדיו אֵ ין חַ יּ ִָבין ָעלָ יו:
קשר
רע"ב ) -א( אלו קשרים,
הגמלים  -שנוקבין לגמל בחטמו ונותנין
בו רצועה וקושרין אותה קשר עולם.
וכמו כן נוקבים בראש הספינה נקב
ונותנין בו חבל וקושרין אותו קשר של
קיימא שאינו מתירו לעולם ,והוי דומיא
דקושרי חוטי יריעות הנפסקים במשכן.
וקשר של קיימא ואינו מעשה אומן ,או
מעשה אומן ואינו של קיימא ,פטור אבל

אסור ,ואינו חייב עד שיהא של קיימא
ומעשה אומן ,ושאינו של קיימא ולא
מעשה אומן מותר לכתחילה :וכשם
שחייב על קישורן כך חייב על התירן -
שכן ציידי חלזון היו נצרכין לפרקים
להתיר קשרי רשתות הקיימים כדי לקצרן
או להרחיבן :שיכול להתירו  -דלא
הדקיה :אין חייבין עליו  -ואפילו עשאו
לקיימא .ואין הלכה כר"מ:

רע"ב ) -ב( יש לך קשרים שאין חייבים
עליהם  -חטאת כמו שחייבים על קשר
גמלים וקשר של ספנים ,אלא פטור אבל
אסור .ולא נזכרו קשרים הללו במשנה,
ובגמרא מפרש כגון רצועה ארוכה
שקושרים בטבעת שבחוטם הנאקה ,וכמו
כן חבל ארוך שקושרים בחבל העשוי
כמין טבעת התלוי בנקב שבראש
הספינה ,ופעמים מניחה שם שבוע
ושבועים ומתירה .וכן כל קשר שקושר
אותו לעמוד כך זמן ידוע ,לא שיהיה
קיים לעולם ,אין חייבין עליו :קושרת
אשה מפתחי חלוק  -כעין לשונות לכאן
ולכאן וקושרין של ימין בכתף שמאל ושל

שמאל בכתף ימין ,דכיון דכל יומא שרי
ליה לא דמי לקשר של קיימא ומותר
לכתחילה :סבכה  -מגבעת שעל הראש
עשויה כעין רשת :פסיקיא  -אזור רחב
וחוטין תלויין בראשו לקשרו בהן :ונודות
יין  -של עור שכופפים פיהם וקושרין
אותן .ואף על גב דאית לה תרתי איסרי,
ולא אמרינן חד מינייהו בטולי מבטל לה
והוי קשר של קיימא :וקדרה של בשר -
פעמים שקושר בה בגד סביב לפיה.
ואע"פ שיש לה דדין שיכולין להוציא
המרק מהן בלא היתר הקשר ,אפילו הכי
לא הוי קשר :קושרין לפני בהמה  -חבל
ברוחב הפתח לנעול בפניה שלא תצא .וכן

)ב( י ֵׁש ְל ָך ְק ׁ ָש ִרים ׁ ֶשאֵ ין חַ יּ ִָבין עֲ לֵ יהֶ ן ְּכקֶ ׁ ֶשר הַ ַּג ּ ָמ ִלין ו ְּכקֶ ׁ ֶשר הַ ּ ַס ּ ָפנִ ין.
יקיָא ,ו ְּרצוּעוֹ ת ִמנְ ָעל
קוֹ ׁ ֶש ֶרת ִא ּ ׁ ָשה ִמ ְפ ּ ַתח חֲלוּקָ ּה ,וְ חוּטֵ י ְסבָ כָ ה וְ ׁ ֶשל ּ ְפ ִס ְ
יעזֶר ּ ֶבן יַעֲ קֹב אוֹ ֵמר,
שרַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
וְ סַ נְדָּ ל ,וְ נוֹ דוֹ ת יַיִ ן וָ ׁ ֶש ֶמן ,ו ְּק ֵד ָרה ׁ ֶשל ָּב ָ ׂ
יקיָא ,אֲבָ ל לֹא
קוֹ ְׁש ִרין ִל ְפנֵי הַ ְּבהֵ ָמה ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא ֵתצֵ א .קוֹ ְׁש ִרין דְּ ִלי ִּב ְפ ִס ְ
ְבחֶ בֶ לַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה ַמ ִּתירְּ .כלָ ל אָ ַמר ַר ִּבי יְ הו ָּדהָּ ,כל קֶ ׁ ֶשר ׁ ֶשאֵ ינוֹ ׁ ֶשל
ְקי ָָמא ,אֵ ין חַ יּ ִָבין ָעלָ יו:
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הלכה :קושרים דלי בפסיקיא  -על פי
הבור שיהיה קשור ותלוי שם ,דפסיקיא
לא מבטל ליה התם :אבל לא בחבל -
דמבטל ליה התם והוי קשר של קיימא:
רבי יהודה מתיר  -לא התיר רבי יהודה

אלא בחבל של גרדי ,שצריך לו למלאכתו
ולא מבטל ליה התם .ורבנן סברי ,אי
שרית ליה חבל של גרדי יקשור נמי בשאר
חבלים ,דחבל בחבל מיחלף .והלכה
כחכמים:

יעין אֶ ת הַ ּ ִמ ּטוֹ ת
)ג( ְמקַ ּ ְפ ִלין אֶ ת הַ ּ ֵכ ִלים אֲ ִפלּ ּו אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְפ ָע ִמים ,ו ַּמ ִּצ ִ
ִמ ֵּלילֵ י ׁ ַש ָּבת לַ ּ ׁ ַש ָּבת ,אֲבָ ל לֹא ִמ ּ ׁ ַש ָּבת ְלמוֹ צָ אֵ י ׁ ַש ָּבתַ .ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר,
יעין אֶ ת הַ ּ ִמ ּטוֹ ת ִמיּוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּרים לַ ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ חֶ ְלבֵ י
ְמקַ ּ ְפ ִלין אֶ ת הַ ּ ֵכ ִלים ו ַּמ ִּצ ִ
ׁ ַש ָּבת ְק ֵר ִבין ְּביוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּרים) .אֲ בָ ל לֹא ׁ ֶשל יוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּרים ַּב ּ ׁ ַש ָּבת(ַ .ר ִּבי
עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר לֹא ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת ְק ֵר ִבין ְּביוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּרים ,וְ לֹא ׁ ֶשל יוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּרים
ְק ֵר ִבין ַּב ּ ׁ ַש ָּבת:
רע"ב ) -ג( מקפלין את הכלים -
בגדים שפושטן מקפלין אפילו ארבעה
וחמשה פעמים כדי לחזור וללבשם בו
ביום .ולא שנו אלא באדם אחד ,אבל
בשני בני אדם לא ,שנראים כמתקנין.
ובאדם אחד נמי לא אמרן אלא בבגדים
חדשים שהם קשים ואינן ממהרים
לקמוט ,אבל ישנים קיפולן מתקנן טפי
ומחזי כמתקן .ובחדשים נמי לא אמרן
אלא בלבנים ,אבל צבועים לא,
שהצבועים קיפולן מתקנן ביותר .ובלבנים

גמרא

נמי לא אמרן אלא שאין לו בגדים אחרים
להחליף ,אבל יש לו בגדים אחרים
להחליף לכבוד שבת ,אסור לקפל :מיום
הכפורים לשבת  -כשחל יום הכפורים
להיות בערב שבת ,לפי ששבת חמור מיום
כפור .ושל יום הכפורים אינן קריבין
בשבת ,דהוי כעולת חול בשבת :רבי
עקיבא אומר  -שוין הן ,ואין קרבנו של
אחד מהן קרב בחבירו .והלכה כרבי
עקיבא:

 -שבת דף קי"ג ע"א

משנה מקפלין וכו' גמרא אמרי דבי רבי ינאי לא שנו אלא באדם אחד אבל
בשני בני אדם לא ובאדם אחד נמי לא אמרן אלא בחדשים אבל בישנים
לא וחדשים נמי לא אמרן אלא בלבנים אבל בצבועים לא ולא אמרן אלא
שאין לו להחליף אבל יש לו להחליף לא תנא של בית רבן גמליאל לא
היו מקפלים כלי לבן שלהן מפני שהיה להן להחליף אמר רב הונא אם יש
לו להחליף יחליף ואם אין לו להחליף ישלשל בבגדיו מתקיף לה רב ספרא
והא מיתחזי כרמות רוחא כיון דכל יומא לא קעביד והאידנא הוא דקא
עביד לא מיתחזי כרמות רוחא וכבדתו מעשות דרכיך וכבדתו שלא יהא
מלבושך של שבת כמלבושך של חול וכי הא דרבי יוחנן קרי למאניה
מכבדותי מעשות דרכיך שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול
ממצוא חפצך חפציך אסורין חפצי שמים מותרין ודבר דבר שלא יהא דבורך
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של שבת כדבורך של חול דבור אסור הרהור מותר בשלמא כולהו לחיי
אלא שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול מאי היא כי הא דאמר
רב הונא אמר רב ואמרי ליה אמר רבי אבא אמר רב הונא היה מהלך
בשבת ופגע באמת המים אם יכול להניח את רגלו ראשונה קודם שתעקר
שניה מותר ואם לאו אסור מתקיף לה רבא היכי ליעביד ליקף קמפיש
בהילוכא ליעבר זימנין דמיתווסן מאני מיא ואתי לידי סחיטה אלא בהא
כיון דלא אפשר שפיר דמי אלא כדבעא מיניה רבי מרבי ישמעאל ברבי
יוסי מהו לפסוע פסיעה גסה בשבת אמר לו וכי בחול מי הותרה שאני
אומר פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם ומהדר
ליה בקידושא דבי שמשי:
רש"י על הגמרא
בשני בני אדם  -כשמקפלין אותן מפשטין
קמטיהן ,ונראין כמתקנין :ישנים  -קיפולן
מתקנן יותר מן החדשים ,שהחדשים קשין
מאליהן ,ואין ממהרין לקמוט :צבועין -
קיפולן מתקנן :יש לו  -אחרים להחליף היום
לא :כלי לבן שלהן  -רבותא נקט ,וכל שכן
צבועים :יש לו להחליף יחליף  -מי שיש לו
בגדים ,לבד מאותן שלבש בחול יחליפם
בשבת :ישלשל בבגדיו  -כלפי מטה ,שיראו
ארוכים ,והוא מדת עשירים היושבים בביתם
ואינם צריכים לסלק בגדיהם מן הארץ בשביל

זוהר

מלאכה ,וכבוד שבת הוא :מכבדותי -
שמכבדין בעליהן :שלא יהא הילוכך כו' -
לקמן מפרש להו :ממצוא חפצך  -כי ההוא
דאמרינן בעירובין )לח ,ב( לא יטייל אדם
לסוף שדהו בשבת לידע מה היא צריכה ]אחר
השבת[ :חפצי שמים מותרים  -כגון פוסקים
צדקה ,ומשדכין על התינוקות ליארס )שבת
קנ ,א( :שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של
חול  -כגון מקח וממכר וחשבונות :הרהור
מותר  -להרהר בלבו כך וכך יציאות אני
צריך להוציא על שדה זו:

– בא דף מ' ע"א

ילא
ש ָראֵ ל ִמ ּ ִמצְ ַריִ םַ ,עד דְּ ִא ְּת ָּבר ּו ּ ֻכ ְ ּלה ּו ִׁש ְלטוֹ נִ ין דִּ ְל ֵע ָּ
ּ ָתנָא ,לָ א נָפְ ק ּו יִ ְ ׂ
ישא
ש ָראֵ ל ֵמ ְר ׁשו ְּתהוֹ ן ,וְ אָ על ּו ִל ְר ׁשו ָּתא קַ דִּ ׁ ָ
)משלשוליהון( ִמ ּ ׁשו ְּל ָטנִ יהוֹ ן ,וְ נ ְַפק ּו יִ ְ ׂ
ִע ָּלאָ ה ְּבקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הֲדא הוּא דִּ ְכ ִּתיב) ,ויקרא כה( ִּכי ִלי
יהָ ,
יך הוּא ,וְ ִא ְתקָ ִטיר ּו ּ ֵב ּ
אתי אוֹ ָתם
ֲשר הוֹ צֵ ִ
ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל עֲ בָ ִדים עֲ בָ ַדי הֵ םַ .מאי טַ עֲ ָמא עֲ בָ ַדי הֵ ם .א ׁ ֶ
ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ,דְּ אַ ּ ָפ ִקית ְלה ּו ֵמ ְר ׁשו ָּתא אַ ח ֲָרא ,וְ ָעאַ ִלית לוֹ ן ִּב ְר ׁשו ִּתי:
אשוֹ ן ּ ַת ְׁש ִּבית ּו ּ ְשׂ אוֹ ר
וְ הַ יְ ינ ּו דְּ אָ ַמר ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןַ ,מאי דִּ ְכ ִּתיב ,אַ ְך ַּביּוֹ ם הָ ִר ׁ
ימנָא ,הַ אי ּ ְשׂ אוֹ ר ,וְ הַ אי
ִמ ָּב ּ ֵתיכֶ ם ִּכי ָּכל אוֹ כֵ ל ַמ ְח ֶמצֶ תֲ .אנָא הָ ִכי אוֹ ִק ְ
ַמ ְח ֶמצֶ ת ,דַּ ְר ָּגא חַ ד ִאינּ וּן ,וְ כֻ ְ ּלה ּו חַ דְ .ר ׁש ּו אוֹ ח ֲֵריִ ,אינּ וּן ׁ ָש ְל ָטנִ ין ,דִּ ְמ ָמנָן ַעל
ֱלהים אֲ חֵ ִרים.
ְׁשאַ ר ַע ּ ִמין ,וְ קָ ֵרינָן ְלה ּו יֵצֶ ר הָ ָרעְ ,ר ׁשו ָּתא אַ ח ֲָרא ,אֵ ל נֵכָ ר ,א ִ
אוּף הָ כִ יְ ּ ,שׂ אוֹ ר ,ו ַּמ ְח ֶמצֶ ת ,וְ חָ ֵמץ ,וְ כ ָֹּלא חַ ד .אָ ַמר קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּאָּ ,כל הָ נֵי
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ימת ּו ִּב ְר ׁשו ָּתא אַ ח ֲָראַ ,ע ְב ִדין ְל ַעם אַ ח ֲָראִ ,מ ָּכאן ו ְּלהָ ְלאָ ה דְּ אַ ּתוּן ְּבנִ י
ׁ ָשנֵי ,קַ יְ ִ
ְ
אשוֹ ן ּ ַת ְׁש ִּבית ּו ּ ְשׂ אוֹ ר ִמ ָּב ּ ֵתיכֶ םָּ .כל ַמ ְח ֶמצֶ ת לא תֹ אכֵ ל ּו.
חוֹ ִרין ,אַ ך ַּביּוֹ ם הָ ִר ׁ
וְ לֹא י ֵָראֶ ה ְל ָך חָ ֵמץ:
אֲמאי ִׁש ְב ַעת יוֹ ִמין ,דִּ ְכ ִּתיב
ַ
אָ ַמר ִר ִּבי יְ הו ָּדהִ ,אי הָ ִכי ָּכל יְ ֵמי ׁ ַש ּ ָתא נ ֵָמי,
יה,
אֲמר לֵ ּ
ִׁש ְב ַעת י ִָמים ּ ְשׂ אוֹ ר לא יִ ּ ָמצֵ א ְּבבָ ּ ֵתיכֶ םִׁ ,שבְ ַעת י ִָמים ,וְ לָ א י ִַּתירַ .
ְ
יה ּ ֶבן חוֹ ִרין ,הָ ִכי ִאצְ ְט ִריךָּ ,כל
ָּכל זִ ְמנָא דְּ ִא ְתחַ יָּיב ַּבר נ ָׁש ְל ִא ְת ֲחזָאָ ה ַּג ְר ֵמ ּ
זִ ְמנָא דְּ לָ א ִא ְתחַ יָּיב לָ א ִאצְ ְט ִר ְ
יך:
ְל ַמ ְל ָּכא דְּ ָעבַ ד ְלחַ ד ַּבר נ ָׁש רו ִּפינוּסָּ ,כל ִאינּ וּן יוֹ ִמין דְּ סָ ִליק ְלהַ אי דַּ ְר ָּגא ,חַ דֵּ י,
ּשי יְ קַ רְ ,לבָ ַתר לָ א ִאצְ ְט ִר ְ
יךְ .ל ׁ ַש ּ ָתא אַ ח ֲָרא נ ִָטיר ִאינּ וּן יוֹ ִמין
יש ְלבו ׁ ֵ
וְ לָ ִב ׁ
דְּ סָ ִליק ְלי ִָקיר ּו דָּ א ,וְ לָ בַ ׁש ִאינּ וּן ְלבו ִּׁשין ,וְ כֵ ן ָּכל ׁ ַש ּ ָתא וְ ׁ ַש ּ ָתא ְּכהַ אי ַּגוְ ונָא
ותא ,יוֹ ִמין
ש ָראֵ לְּ ,כ ִתיבִׁ ,ש ְב ַעת י ִָמים ּ ְשׂ אוֹ ר לא יִ ּ ָמצֵ א ,דְּ ִאינּ וּן יוֹ ֵמי חֶ ְדוָ ָ
יִ ְ ׂ
ְ
דְּ סָ ִליק ּו ִליקָ ָרא דָּ א ,וְ נַפְ ק ּו ִמ ּ ִׁש ְעבּ ו ָּדא אַ ח ֲָרא .ו ְּבגִ ין ַּכך ,נ ְַט ִרין ְּבכָ ל ׁ ַש ּ ָתא
וְ ׁ ַש ּ ָתא ,יוֹ ִמין דְּ סָ ִליק ּו ְלהַ אי יְ קַ ר ,וְ נ ְַפק ּו ֵמ ְר ׁשו ָּתא אַ ח ֲָרא ,וְ ָעאל ּו ִּב ְר ׁשו ָּתא
ישא ,וְ ַעל דָּ א ְּכ ִתיבִׁ ,ש ְב ַעת י ִָמים ַמצּוֹ ת תֹ אכֵ ל ּו:
קַ דִּ ׁ ָ

הלכה – הרמב"ם הלכות ביאה פרק כא'
)ה( אסור להשתמש באשה כלל בין גדולה בין קטנה בין שפחה בין משוחררת שמא
יבוא לידי הרהור באי זה שמוש אמרו רחיצת פניו ידיו ורגליו והצעת מטה לפניו
ומזיגת הכוס שאין עושה לאיש דברים אלו אלא אשתו בלבד ואין שואלין בשלום אשה
כלל ואפילו על ידי שליח:
)ו( המחבק אחת מן העריות שאין לבו של אדם נוקפו עליהן או שנשק לאחת מהן כגון
אחותו הגדולה ואחות אמו וכיוצא בהן אע"פ שאין שם תאוה ולא הנאה כלל הרי זה
מגונה ביותר ודבר אסור הוא ומעשה טפשים הוא שאין קריבין לערוה כלל בין גדולה
בין קטנה חוץ מהאם לבנה והאב לבתו:

מוסר -

מלוקט

קד ׁש ה' וּבָ ַעל ַּבת
שה חָ ָתן לַ עֲ בוֹ ָדה זָ ָרה דִּ ְכ ִתיב )מלאכי ב'( ִּכי ִח ּ ֵלל יְ הו ָּדה ֶ
הַ ָּבא ַעל גּ וֹ יָ ה נַעֲ ָ ׂ
אֵ ל נֵכָ ר יַ ְכ ֵרת ה' לָ ִאי ׁש אֲ ׁ ֶשר יַעֲ ֶ ׂש ּנָה לֹא יִ ְהיֶה לוֹ ֵער וְ עוֹ נֶה .הֲ לֹא ִת ְראֶ ה זִ ְמ ִרי ׁ ֶשבָ א ַעל
ָּכזְ ִבי בַ ת צוּר ָּבא ּ ִפנְ חָ ס וְ ָדקַ ר אֶ ת ְׁשנֵיהֶ ם .וּבַ עֲ וֹ ן זֶה ֵמת ּו אַ ְר ָּב ָעה וְ עֶ שְׂ ִרים אֶ לֶ ף ִמ ִּישְׂ ָראֵ ל.
ו ִּמ ָּכל הַ ּ ְׁשבָ ִטים הֶ עֱ ִמיד ּו ֶמלֶ ְך אוֹ ׁשוֹ פֵ ט ו ִּמ ּ ׁ ֵשבֶ ט ִׁש ְמעוֹ ן לֹא קָ ם אֲ ִפלּ ּו ׁשוֹ פֵ ט .וְ זִ ְמ ִרי ּ ָג ַרם
ֲשר ְמ ַט ּ ֵמא ַעצְ מוֹ ְ ּבגוֹ ָיה ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה עוֹ לֶ ה
ָר ָעה ְל ַעצְ מוֹ ו ְּלכָ ל ִׁש ְבטוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ִמיח ּו ְביָ דוֹ  .וַ א ׁ ֶ
ַעל ִלבּ וֹ ִל ְהיוֹ ת ָע ֵרל ִל ְמצוֹ א חֵ ן וְ נִ ְמצָ א ׁ ֶשהוֹ ֵרג אֶ ת ָּבנָיו וְ נִ ְמצָ א עוֹ בֵ ר ַעל עֲ בוֹ ָדה זָ ָרה
קד ׁש ְ ּבחוֹ ל וְ גוֹ ֵרם ְלהַ ְמ ִׁש ְ
יך הַ ּ ָגלוּת
וְ גִ לּ וּי עֲ ָריוֹ ת ו ְּׁש ִפיכוּת דָּ ִמים ו ְּמ ּ ַט ּ ֵמא ָּכל גּ וּפוֹ ו ְּמ ָע ֵרב ֶ
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חק לישראל – פרשת בא יום ב'
וְ ַעל יְ ֵדי זֶה ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְק ָד ׁש חָ ֵרב וּבָ ְטלָ ה הָ עֲ בוֹ ָדה .וַ אֲ ׁ ֶשר ָעבַ ר ָעלָ יו רוּחַ ִקנְ אָ ה וְ ִט ּ ֵמא נ ְַפ ׁשוֹ
ֲמה ּו וְ אֶ ל ֱאלֹהֵ ינ ּו ִּכי
ירח ֵ
יְ ַמהֵ ר לָ ׁשוּב ִּכי אֵ ין דָּ בָ ר עוֹ מֵ ד ִל ְפנֵי הַ ְת ׁשוּבָ ה וְ יָ ׁשוּב אֶ ל ה' וִ ַ
יַ ְר ּ ֶבה ִל ְסלוֹ חַ :

ð"òì

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