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חק לישראל – פרשת בא יום ד'
תורה -
)טז(

שמות פרק י'

הוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם וְ לָ כֶ ם:
אתי לַ י ֹ
ֹאמר חָ ָט ִ
משה ו ְּלאַ הֲ רֹן וַ יּ ֶ
וַ יְ ַמהֵ ר ּ ַפ ְרעֹה ִל ְקרֹא ְל ׁ ֶ

הוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם וְ לָ כֶ ם:
אתי לַ י ֹ
ֹאמר חָ ָט ִ
משה ו ְּלאַ הֲ רֹן וַ יּ ֶ
)טז( וַ יְ ַמהֵ ר ּ ַפ ְרעֹה ִל ְקרֹא ְל ׁ ֶ

)טז( וְ אוֹ ִחי

קֳדם יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן ו ְּלכוֹ ן:
ֹשה ו ְּלאַ הֲ רֹן וַ אֲ ַמר חָ ִבית ָ
פַ ְרעֹה ְל ִמ ְק ֵרי ְלמ ׁ ֶ

הוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם וְ יָסֵ ר ֵמ ָעלַ י ַרק
אתי אַ ְך הַ ּ ַפ ַעם וְ הַ ְע ִּתיר ּו לַ י ֹ
שא נָא חַ ּ ָט ִ
)יז( וְ ַע ּ ָתה ָ ׂ
ְ
הוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם וְ ָיסֵ ר
אתי אַ ך הַ ּ ַפ ַעם וְ הַ ְע ִּתיר ּו לַ י ֹ
שא נָא חַ ּ ָט ִ
אֶ ת הַ ּ ָמוֶת הַ זֶּה) :יז( וְ ַע ּ ָתה ָ ׂ
ֵמ ָעלַ י ַרק אֶ ת הַ ּ ָמ ֶות הַ זֶּה:

קֳדם יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן וְ י ְַעדֵּ י ִמ ִּני
)יז( ו ְּכ ַען ְׁשבוֹ ק ְּכ ַען ְלחוֹ ִבי ְּב ַרם זִ ְמנָא הָ ָדא וְ צַ לּ וֹ ָ

ְלחוֹ ד יָת מוֹ ָתא הָ ֵדין:

)יח( וַ יֵּצֵ א מֵ ִעם ּ ַפ ְרעֹה וַ יּ ְֶע ּ ַתר אֶ ל יְ הֹוָ ה) :יח( וַ יֵּצֵ א ֵמ ִעם ּ ַפ ְרעֹה וַ יּ ְֶע ּ ַתר אֶ ל יְ הֹוָ ה:

)יח(

קֳדם יְ ָי:
וּנְ פַ ק ִמ ְ ּלוָ ת ּ ַפ ְרעֹה וְ צַ ִּלי ָ

)יט( וַ יַּהֲ פֹ ְך יְ הֹוָ ה רוּחַ יָם חָ זָק ְמאֹ ד וַ ִּישּׂ ָ א אֶ ת הָ אַ ְר ּ ֶבה וַ ִּי ְתקָ ֵעה ּו י ּ ָָמה ּסוּף לֹא
נִ ְׁשאַ ר אַ ְר ּ ֶבה אֶ חָ ד ְ ּבכֹל ְּגבוּל ִמצְ ָריִ ם) :יט( וַ ַיּהֲ פֹ ְך יְ הֹוָ ה רוּחַ יָם חָ זָק ְמאֹ ד וַ ִּישּׂ ָ א אֶ ת

הָ אַ ְר ּ ֶבה וַ ִּי ְתקָ עֵ ה ּו יָ ּ ָמה ּסוּף לֹא נִ ְׁשאַ ר אַ ְר ּ ֶבה אֶ חָ ד ְ ּבכֹל ְּגבוּל ִמצְ ָריִ ם) :יט( וַ הֲ פַ ְך יְ ָי רוּחָ א
ַמ ַע ְרבָ א ּ ַת ִ ּקיף לַ ח ֲָדא וּנְ ַטל יָת גּ וֹ בָ א ו ְּר ָמ ִהי ְלי ּ ַָמא ְדסוּף לָ א ִא ְׁש ּ ָתאַ ר גּ וֹ בָ א חַ ד ְּבכֹל ְּתחוּם ִמצְ ָריִ ם:

ש ָראֵ ל) :כ( וַ יְ חַ זֵּק יְ הֹוָ ה אֶ ת לֵ ב
)כ( וַ יְ חַ זֵּק יְ הֹוָ ה אֶ ת לֵ ב ּ ַפ ְרעֹה וְ לֹא ִׁש ַּלח אֶ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ּ ַפ ְרעֹה וְ לֹא ִׁש ַּלח אֶ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :כ( וְ אַ ְתקֵ ף יְ ָי יָת ִל ָּבא ְדפַ ְרעֹה וְ לָ א ׁ ַש ַּלח יָת ְּב ֵני יִ שְׂ ָראֵ ל:

חש ְך ַעל אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
יהי ׁ ֶ
משה נְ טֵ ה י ְָד ָך ַעל הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וִ ִ
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
)כא( וַ יּ ֶ
ְ
ָמ ׁש ׁ ֶ
וְ י ֵ
חש ְך ַעל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
יהי ׁ ֶ
משה נְ טֵ ה י ְָד ָך ַעל הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וִ ִ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
חשך) :כא( וַ יּ ֶ
חש ְך::
וְ יָ ֵמ ׁש ׁ ֶ

אֲרים יְ ָד ְך ַעל צֵ ית ְׁש ַמ ָ ּיא וִ יהֵ י ח ֲׁשוֹ כָ א ַעל אַ ְר ָעא ְד ִמצָ ָריִ ם ָּב ַתר דְּ י ְֶעדֵּ י
ֹשה ֵ
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
)כא( וַ ַ

יליָא:
ְקבֵ ל לֵ ְ

רש"י
)יט( רוח ים  -רוח מערבי :ימה סוף -
אומר אני שים סוף הי' מקצתו במערב כנגד
כל רוח דרומית וגם במזרחה של א"י לפיכך
רוח ים תקעו לארבה בימה סוף כנגדו .וכן
מצינו לענין תחומין שהוא פונה לצד מזרח
שנא' )שמות כג( מים סוף ועד ים פלשתים
ממזרח למערב שים פלשתים במערב הי'
שנאמר בפלשתים )צפניה ב( יושבי חבל הים
גוי כרתים :לא נשאר ארבה אחד  -אף
המלוחים שמלחו מהם )ש"ר(:
)כא( וימש חשך  -ויחשיך עליהם חשך יותר
מחשכו של לילה וחשך של לילה יאמיש

ויחשיך עוד :וימש  -כמו ויאמש יש לנו
תיבות הרבה חסרות אל"ף לפי שאין הברת
האל"ף נכרת כ"כ אין הכתוב מקפיד על
חסרונה כגון )ישעי' יג( לא יהל שם ערבי
כמו לא יאהל לא יטה אהלו וכן )ש"ב כב(
ותזרני חיל כמו ותאזרני ואונקלוס תרגם לשון
הסרה כמו לא ימיש בתר דיעדי קבל ליליא
כשיגיע סמוך לאור היום אבל אין הדבור
מיושב על הוי"ו של וימש לפי שהוא כתוב
אחר ויהי חשך ומ"א פותרו לשון )דברים כח(
ממשש בצהרים שהי' כפול ומכופל ועב עד
שהי' בו ממש:
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חק לישראל – פרשת בא יום ד'
נביא

– ירמיה פרק מו' כח' פרק מז' א'-ה'

הוָ ה ִּכי ִא ְּת ָך אָ נִ י ִּכי אֶ עֱ ֶׂשה כָ לָ ה ְּבכָ ל
ירא ַע ְבדִּ י יַעֲ קֹב נְאֻ ם יְ ֹ
)כח( אַ ּ ָתה אַ ל ִּת ָ
ָ
ָ
ָ
שה כָ לָ ה וְ יִ ּ ַס ְר ִּתיך לַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפט וְ נ ּ ֵַקה לֹא
ֲשר ִהדַּ ְח ִּתיך ׁ ָש ּ ָמה וְ אֹ ְתך לֹא אֶ עֱ ֶ ׂ
הַ גּ וֹ יִ ם א ׁ ֶ
ַק ָך) :כח( את לא תדחל עבדי יעקב אמר יי ארי בסעדך מימרי ארי אעביד גמירא בכל
אֲ נ ֶּ
עממיא די אגליתך לתמן ועמך לא אעביד גמירא ואיתי עלך יסורין לאלפותך ברם בדין
חסוך ושיצאה לא לא אשיצינך:

)א( אֲ ׁ ֶשר הָ יָה ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל יִ ְר ְמיָה ּו הַ ּנ ִָביא אֶ ל ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים ְּבטֶ ֶרם י ּ ֶַכה פַ ְרעֹה
אֶ ת ַעז ָּה) :א( דהוה פתגם נבואה מן קדם יי עם ירמיה נביא על פלשתאי עד לא ייתי
פרעה וימחי ית יתבי עזה:

)ב( כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה ִה ּנֵה ַמיִ ם ע ִֹלים ִמ ָ ּצפוֹ ן וְ הָ י ּו ְלנַחַ ל ׁשוֹ טֵ ף וְ יִ ְׁש ְטפ ּו אֶ ֶרץ
שב הָ אָ ֶרץ) :ב( כדנן אמר יי
ילל כּ ֹל יוֹ ׁ ֵ
ו ְּמלוֹ אָ ּה ִעיר וְ י ְֹׁשבֵ י בָ ּה וְ זָעֲ ק ּו הָ אָ ָדם וְ הֵ ִ
הא עממיא אתן מצפונא ויהון כנחל מגבר ויבזון ארעא ומלאה קרויא ודיתבין בהון
ויצוחון בני אנשא וילילון כל יתבי ארעא:

יריו ֵמ ַר ַע ׁש ְל ִר ְכבּ ֹו הֲ מֹון ַּג ְל ִּג ָּליו לֹא ִה ְפנ ּו אָ בוֹ ת
)ג( ִמקּ ֹול ׁ ַשעֲ ַטת ּ ַפ ְרסֹות אַ ִּב ָ
אֶ ל ָּבנִ ים מֵ ִר ְפיֹון י ָָדיִ ם) :ג( מקל מפסועית פרעת גברוהי מזיע לרתיכוהי אתרגושת
גלגלוהי לא מתפנן אבהן לרחמא על בנין מאתרשלות ידין:

ש ִריד
)ד( ַעל הַ ּיֹום הַ ָּבא ִל ְׁשדֹוד אֶ ת ָּכל ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים ְלהַ ְכ ִרית ְלצֹר ו ְּלצִ ידֹון כּ ֹל ָ ׂ
עזֵר ִּכי ׁש ֵֹדד יְ הֹוָ ה אֶ ת ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים ְׁשאֵ ִרית ִאי כַ ְפ ּתֹור) :ד( על יומא דאתי למבז ית
ֹ
כל ארעא פלשתאי לשיצאה לצור ולצידון כל שאר סעיד ארי אביז יי ית ארע פלשתאי
שאר ננות קפוטקאי:

ָּבאָ ה קָ ְרחָ ה אֶ ל ַעזָּה נִ ְד ְמ ָתה אַ ְׁש ְקלֹון ְׁשאֵ ִרית ִע ְמקָ ם ַעד ָמ ַתי ִּת ְתגּ וֹ ָד ִדי:

)ה (
מטת פורענותא ליתבי עזה אתבר אשקלנאי שאר תוקפהון עד אימתי תתהממון:

)ה(

רש"י
)כח( למשפט  -בדין חסוך מעט מעט .ונקה
 לשון טיאוט והשמד וכן תירגמו יונתן לשוןכלייה:
)א( אל פלשתים  -על פלשתים .בטרם יכה
פרעה את עזה  -כשהיה נבוכדנצר צר על
ירושלים בשנה העשירית לצדקיהו יצא חיל
פרעה ממצרים ויעלו הכשדים מעל ירושלים
שמע פרעה ושטף את עזה ושב לארצו בסדר
עולם:

)ג( שעטת  -אין לו דמיון ויונתן תרגמו
מפסועית .מרעש לרכבו  -מרעש אשר
לרכבו .גלגליו  -אופני מרכבותיו .לא הפנו
אבות על בנים  -להצילם:
)ד( להכרית לצור ולצידון  -פלשתים היו
עוזרים אותם מאויביהם .אי כפתור איזל"ש
בלע"ז:
)ה( נדמת'  -נחרבה .תתגודדי  -תשרטי
באבל ובבכי:
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חק לישראל – פרשת בא יום ד'
כתובים

 -משלי יד' ח-יג

ילים ִמ ְר ָמה:
חָ ְכ ַמת ָערוּם הָ ִבין דַּ ְרכּ וֹ וְ ִא ּוֶלֶ ת ְּכ ִס ִ

)ח( חכמתא דערימא ביונא דארחא

)ח(
ובשטיותא דסכלי רמיותא:

)ט( אֱוִ ִלים י ִָליץ אָ ׁ ָשם וּבֵ ין יְ ׁ ָש ִרים ָרצוֹ ן:
)י( לֵ ב יוֹ ֵד ַע ָמ ַ ֹרת נַפְ ׁשוֹ ו ְּבשִׂ ְמחָ תוֹ לֹא יִ ְת ָע ַרב זָר:

)ט( כסילי מתלין בחטאה ובינת תריצי רעותא:
)י( לבא ידיע מרירותא דנפשיה

ובחדותיה לא מתערב נוכראה:

ּ ֵבית ְר ׁ ָש ִעים יִ ּ ׁ ָש ֵמד וְ אֹ הֶ ל יְ ׁ ָש ִרים י ְַפ ִריחַ :

) יא (
מפריח:

)יא( ביתא דרשיעי ישתיצי ומשכנא דתריצי

ית ּה דַּ ְרכֵ י ָמוֶת:
יש וְ אַ ח ֲִר ָ
ָשר ִל ְפנֵי ִא ׁ
י ֵׁש דֶּ ֶר ְך י ׁ ָ

) יב(
דתריצא היא וסופה אורחא דמותא:

ש ְמחָ ה תוּגָ ה:
ית ּה ִ ׂ
ַּגם ִּב ְ ׂשחֹק יִ ְכאַ ב לֵ ב וְ אַ ח ֲִר ָ

)יג(
דחדותא חמוצא:

)יב( אית אורחא דסברין בני נשא
)יג( אף בגוחכא נכאב לבא וסופא

רש"י
)ח( חכמת ערום  -מי שהוא חכם הבין דרכו
לפלס אורחותיו .ואולת כסילים  -היא
המרמה שבלבם סופה שמביאתם לידי
טפשות:
)ט( אוילים יליץ אשם  -שהם חוטאים
שצריכין לתת ממון למי שחטאו לו ויליץ
בעדם אשמם שהם מביאים ממונם לו כמו
הפלשתים שנאמר קחו לכם ה' טחורי זהב
וה' עכברי זהב וגומר ונתתם לאלהי ישראל
כבוד אולי יקל את ידו מעליכם )שמואל א'
ו( .אשם  -אמנד"א בלע"ז .ובין ישרים רצון
 -אפיימינ"ט בלע"ז הקב"ה מרוצה להם:

משנה

)י( לב יודע מרת נפשו  -טרחו ויגיעו שעמל
בתורה לפיכך בשמחתו לא יתערב זר כשיקבל
שכרו לעתיד:
)יב( יש דרך ישר לפני איש  -עובר עבירה
ואומר אין בה עבירה ,ד"א לב יודע מרת
נפשו ישראל שהם מרי נפש בגלות והיו
נהרגים על קדושת השם ובשמחתו לא יתערב
זר לעתיד .בית רשעים  -בית ארם ישמד יש
דרך ישר לפני איש ,דרך עצל ישרה היא
בעיני עשו שהוא איש שדה ואחריתה וגו':
)יג( גם בשחוק  -שהקב"ה משחק עמהם
בעה"ז יכאב לבם לעתיד לבא וכן הוא אומר
ואתם תצעקו מכאב לב )ישעיה ס"ה(:

– בבא מציעא פרק ה'

ֶש ְך .הַ ּ ַמ ְלוֶה סֶ לַ ע ַּבח ֲִמ ּ ׁ ָשה ִדינ ִָרין,
ֶש ְך וְ אֵ יזֶה ּו ַת ְר ִּבית .אֵ יזֶה ּו נ ׁ ֶ
)א( אֵ יזֶה ּו נ ׁ ֶ
ְ
לשִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא נוֹ ׁ ֵשך .וְ אֵ יזֶה ּו ַת ְר ִּבית .הַ ּ ַמ ְר ּ ֶבה ַּב ּ ֵפרוֹ ת.
אתיִ ם ִח ִּטין ְּב ׁ ָש ׁ
סָ ַ
לשים
ימ ּנ ּו ִח ִּטין ְּב ִדינַר זָהָ ב הַ כּ וֹ ר ,וְ כֵ ן הַ ּ ׁ ַש ַערָ ,ע ְמד ּו ִח ִּטין ִּב ְׁש ִׁ
ּ ֵכיצַ ד .לָ קַ ח הֵ ֶ
דִּ ינ ִָרין ,אָ ַמר לוֹ ּ ֶתן ִלי חִ ּ ַטיֶ ׁ ,שאֲנִ י רוֹ צֶ ה ְל ָמ ְכ ָרן וְ ִל ַּקח ָּבהֶ ן יָיִ ן .אָ ַמר לוֹ הֲ ֵרי
ִח ּ ֶט ָ
לשים ,וַ הֲ ֵרי לָ ְך אֶ צְ ִלי ָּבהֶ ן יַיִ ן ,וְ יַיִ ן אֵ ין לוֹ :
יך עֲ שׂ וּיוֹ ת ָעלַ י ִּב ְׁש ִׁ
רע"ב ) -א( איזהו נשך .שהוא נושך -
דשקל מיניה מאי דלא יהיב ליה :המרבה

בפירות  -המרבה שכר לעצמו בפירות .ובין
בהלואת כסף ובין בהלואת פירות הוי רבית.
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שהרי מתרבה ממונו .אלא דבסיפא ,רבית
דרבנן קמפרש שהוא דרך מקח וממכר :דינר
זהב  -עשרים וחמשה דינרי כסף :וכן השער
 כך היו נמכרין בעיר .והותר לו לתת מעותעכשיו על מנת ליתן לו זה חטין כל ימות
השנה בדמים הללו כשיעור מעותיו ואע"פ
שעכשיו אין לו חטין ,דתנן בפרקין יצא השער
פוסקין ,אע"פ שאין לזה יש לזה ,ויכול
המוכר הזה לקנותם עתה במעות הללו:
עמדו חטין בשלשים דינרין אמר לו תן לי

חיטי  -וזה מותר אם נתן לו חטין .אבל אם
פסק לתת לו בהן יין ,אסור ,שמא יוקיר היין,
הואיל ואין לו יין .ואע"פ שפוסק עמו כשער
היין של עכשיו וכבר יצא השער ,הואיל ואינו
נותן לו דמים שנוכל לומר יכול הוא לקנות יין
בדמים שקבל אלא בא לעשות עליו דמי
החטין חוב ולפסוק על החוב יין ,אסור אם
יין אין לו .דאי הוה ליה יין ,הוי קנוי לו
מעכשיו לזה שבא לפסוק על החוב יין ,וכי
אייקר ברשותיה אייקר:

)ב( הַ ּ ַמ ְלוֶה אֶ ת חֲבֵ רוֹ  ,לֹא יָדוּר ַּבחֲצֵ רוֹ ִח ּנָם ,וְ לֹא יִ ְ ׂשכּ ֹר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְּבפָ חוֹ תִ ,מ ּ ְפנֵי
ש ִּכיר לוֹ אֶ ת
ׁ ֶשהוּא ִר ִּביתַ .מ ְר ִּבין ַעל הַ שּׂ ָ כָ ר ,וְ אֵ ין ַמ ְר ִּבין ַעל הַ ּ ֶמכֶ רֵ ּ .כיצַ דִ .ה ְ ׂ
שר ְסלָ ִעים
חֲצֵ רוֹ  ,וְ אָ ַמר לוֹ ִאם ֵמ ַע ְכ ׁ ָשיו אַ ּ ָתה נוֹ ֵתן ִלי ,הֲ ֵרי הוּא לָ ְך ְּב ֶע ֶ ׂ
ש ֵדה ּו ,וְ אָ ַמר
לַ ּ ׁ ָשנָה ,וְ ִאם ׁ ֶשל ח ֶֹד ׁש ְּבח ֶֹד ׁשְּ ,בסֶ לַ ע לַ ח ֶֹד ׁש ,מֻ ּ ָתרָ .מכַ ר לוֹ אֶ ת ָ ׂ
לוֹ ִאם ֵמ ַע ְכ ׁ ָשיו אַ ּ ָתה נוֹ ֵתן ִליֲ ,ה ֵרי ִהיא ׁ ֶש ָּל ְך ְּבאֶ לֶ ף זוּזִ ,אם לַ גּ ֶֹרןִּ ,ב ְׁשנֵים
שר ָמנֶה ,אָ סוּר:
ָע ָ ׂ
רע"ב ) -ב( מרבין על השכר  -בשכר
המתנת מעות השכירות :ואין מרבין על
המכר  -בשכר המתנת המקח .וטעמא,
משום דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף,
הלכך כי שקיל מיניה סלע בחודש דהוו להו
שתים עשרה סלעים אין זה שכר המתנת
מעות ,שהרי לא נתחייב לשלם לו שכירות עד
סוף החודש ,והאי דאמר ליה אם עכשיו תתן
לי הרי היא שלך בעשר סלעים ,אי הוה
מקדים ליה הוה מחיל ליה מדמי השכירות

ומוגר ליה בפחות משויה .אבל גבי מכר
משמשך המקח דינו ליתן המעות ,וכי אמר
ליה אם מעכשיו תתן הרי היא לך באלף זוז,
הן הן דמיה ,וכי מטפי עלייהו לגורן ,שכר
המתנת מעות הוא :מכר לו את השדה וכו' -
והוא הדין מטלטלין וכל סחורה אם מכר לו
יותר משויה בשכר המתנת מעות ,אסור ,והוי
אבק רבית מדבריהם .וכל אבק רבית אם נתן
אינה יוצאה בדיינים .דאילו רבית קצוצה
דאורייתא יוצאה בדיינים:

ימ ַתי ׁ ֶש ִּת ְרצֶ ה הָ בֵ א
)ג( ָמכַ ר לוֹ אֶ ת הַ שּׂ ָ ֶדה ,וְ נ ַָתן לוֹ ִמ ְקצָ ת דָּ ִמים ,וְ אָ ַמר לוֹ אֵ ָ
ש ֵדה ּו ,וְ אָ ַמר לוֹ ִאם ִאי אַ ּ ָתה נוֹ ֵתן ִלי
ָמעוֹ ת וְ טֹל אֶ ת ׁ ֶש ָּל ְך ,אָ סוּרִ .ה ְלוָ ה ּו ַעל ָ ׂ
לש ׁ ָשנִ ים הֲ ֵרי ִהיא ׁ ֶש ִ ּליֲ ,ה ֵרי ִהיא ׁ ֶשלּ וֹ  .וְ כָ ְך הָ יָה ַּביְ תוֹ ס ּ ֶבן זוֹ נִ ין
ִמ ָּכאן וְ ַעד ׁ ָש ׁ
עוֹ ֶ ׂשה ַעל ּ ִפי חֲכָ ִמים:
רע"ב ) -ג( הבא מעות וטול את שלך אסור
 הבא מותר מעות שעליך וטול שדה שלך,אסור לעשות כן .וכגון שאמר לו מוכר ללוקח
לכי מייתית מותר המעות קנה מעכשיו.
לפיכך אסור לעשות כן ,שאם יאכל מוכר
הפירות בתוך כך ,לכשיביא זה המעות נמצא
שדה זו קנויה לו מיום המכר ,וזה אכל
הפירות בשכר המתנת מעותיו .ואם יאכל
לוקח פירות מעכשיו ,שמא לא יביא מותר
המעות ויחזיר לו זה מה שקבל ונמצא שלא

היתה שדה קנויה לו ,דהא לכי מייתית קני
מעכשיו אמר ליה ,והא לא אייתי ,ומעות
הראשונות כמלוה בעלמא היו אצל מוכר ,וזה
אכל פירות בשכרו :הרי היא שלו  -וכגון
דאמר ליה קני מעכשיו אם לא אביא לך
מכאן עד שלש שנים ,דלאו אסמכתא היא
אלא קנין גמור ,שעל מנת מכר גמור החזיק
בה מעכשיו בדמים הללו ואזולי אוזיל גביה,
וזה קבל עליו שאם יחזיר לו מעותיו עד שלש
שנים יקבלם .והפירות יהיו מונחים ביד
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שליש ,אם יחזיר הלוה מעותיו למלוה עד
שלש שנים יתן הפירות ללוה ,ואם לאו יתן
הפירות למלוה ,שהיתה השדה קנויה לו

משעת הלואה ,ואותה הלואה דמי השדה
היתה:

יבין חֶ נְ וָ נִ י ְל ַמחֲצִ ית ָ ׂשכָ ר ,וְ לֹא יִ ּ ֵתן ָמעוֹ ת ִל ַּקח ָּבהֶ ן ּ ֵפרוֹ ת ְל ַמחֲצִ ית
)ד( אֵ ין מוֹ ִׁש ִ
יבין ּ ַת ְרנְ גוֹ ִלין ְל ֶמחֱצָ ה,
ָ ׂשכָ ר ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן נוֹ ֵתן לוֹ ְ ׂשכָ רוֹ ְּכפוֹ ֵעל .אֵ ין מוֹ ִׁש ִ
שכַ ר עֲ ָמלוֹ ו ְּמזוֹ נוֹ .
וְ אֵ ין ׁ ָש ִמין עֲ גָ ִלין ו ְּסי ִָחין ְל ֶמחֱצָ ה ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן נוֹ ֵתן לוֹ ְ ׂ
אֲ בָ ל ְמקַ ְּב ִלין עֲ גָ ִלין ו ְּסי ִָחין ְל ֶמחֱצָ ה ,ו ְּמגַ דְּ ִלין אוֹ ָתן ַעד ׁ ֶש ְּיה ּו ְמ ׁ ֻש ָּל ִׁשין.
וַ חֲמוֹ רַ ,עד ׁ ֶש ְּתהֵ א טוֹ עֶ נֶת:
רע"ב ) -ד( אין מושיבין חנוני למחצית
שכר  -לא יאמר בעל הבית לחנוני הרי
פירות נמכרים בשוק ארבע סאין בסלע ואתה
מוכרן בחנות פרוטה פרוטה ומשתכר סאה,
הילך פירות ושב ומכור בחנות והריוח נחלוק.
וטעמא דמלתא ,משום דקיימא לן הך עסקא
פלגא מלוה ופלגא פקדון ,סתם המקבל
פרקמטיא למחצית שכר מקבל עליו אחריות
חצי הקרן באונסין וזולא ,הילכך ההיא פלגא
כיון דמיחייב באונסין מלוה היא אצלו שהרי
היא שומא אצלו במעות בשער השוק ודינו
ליטול חצי שכר ,נמצא מתעסק בחציו של
בעל הבית שהוא פקדון אצלו בשכר המתנת
מעות המלוה ,לפיכך אסור .אלא אם כן נותן
לו שכר עמלו שהוא עמל באותו החצי כפועל
בטל של אותה מלאכה דבטל מינה ,אם היה
נגר או נפח ,כמה אדם רוצה ליטול ליבטל
ממלאכה כבדה כזו ולעשות מלאכה קלה :אין

מושיבין תרנגולים למחצה  -לשום ביצים
בדמים לבעל התרנגולת להושיבה עליהם
לגדל אפרוחים למחצית שכר מה שיהיו
האפרוחים שוים יותר על דמי הביצים,
דהואיל וזה מקבל עליו אחריות חצי דמי
הביצים אם יתקלקלו או אם ימותו ,הוה ליה
פלגא מלוה ,נמצא זה מגדל את חציין השני
בשכר המתנת מעותיו :ומזונו  -מזון שהוא
מוציא באפרוחים :ואין שמין עגלים וסייחין
למחצה  -עכשיו הם שוים כך וכך ,קבלם
עליך לגדלם שנתים למחצית שכר ,ולמחצית
הפסד אם ימותו :אבל מקבלים עגלים
וסייחים  -קטנים .בלא שומא ,שאם ימותו
לא ישלם כלום ואם יחיו יחלקו ביניהם:
כשיהיו משולשים  -פירוש כשיעמדו על
שליש גדולן ואז יחלוקו :ובחמור עד שתהא
טוענת  -משאוי .כך היה מנהגם לגדלם
קודם חלוקה:

שה וְ אוֹ כֵ ל ְל ֶמחֱצָ הָ .מקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָנהֲג ּו
)ה( ׁ ָש ִמין ּ ָפ ָרה וַ חֲמוֹ ר וְ כָ ל דָּ בָ ר ׁ ֶשהוּא עוֹ ֶ ׂ
לַ ֲחלֹק אֶ ת הַ ְּולָ דוֹ ת ִמיָּד ,חוֹ ְל ִקיןָ ,מקוֹ ם ׁ ֶש ּנָהֲ ג ּו ְלגַ דֵּ ל ,יְ גַ דֵּ ל ּוַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן
ש ֵדה ּו ,וְ אֵ ינוֹ
ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרָ ׁ ,ש ִמין ֵעגֶל ִעם ִא ּמוֹ ו ְּסיָח ִעם ִא ּמוֹ  .ו ַּמפְ ִריז ַעל ָ ׂ
חוֹ ׁ ֵש ׁש ִמ ּ ׁשוּם ִר ִּבית:
רע"ב ) -ה( שמין פרה  -גדולה ,וחמור
גדול .שראויין למלאכה ,ומלאכתן כולה
למקבל :למחצה  -לחלוק שבח שישביחו,
בדמים ובולדות :לחלוק את הולדות מיד -
כשתבוא שעת חלוקתן ,בבהמה דקה שלשים
יום ובגסה חמישים יום :שמין עגל עם אמו
 ואין צריך ליתן עמל ומזון לעגל אלא לאם.ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל :ומפרין
על שדהו  -לשון פרה ורבה .ואית דגרסי
ומפריז ,בזיי"ן .לשון פרזות תשב ירושלים

)זכריה ב'( .כלומר מרחיב על שדהו .והוא
שיאמר לו ]חוכר למחכיר[ אתה רגיל ליקח
בחכירות שדך עשרת כורין לשנה ,הלויני
מאתים זוז שאוכל להוציא לזבל שדה זו
ולזרעה ולחרשה ואני מעלה לך בחכירותה
י"ב כורים לשנה ואחזיר לך מעותיך ,זה
מותר ,דהוי כאילו מעדיף לו שני כורים הללו
מפני שחוכר ממנו שדה טובה ומשובחת
שחכירותה יפה מחכירות שדה רעה:
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ש ָראֵ לִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא ִר ִּבית .אֲבָ ל ְמקַ ְּב ִלין צֹאן
)ו( אֵ ין ְמקַ ְּב ִלין צֹאן ַּב ְרזֶל ִמ ִּי ְ ׂ
ַּב ְרזֶל ִמן הַ ּנ ְָכ ִרים ,וְ לוֹ וִ ין ֵמהֶ ן ו ַּמ ְלוִ ין אוֹ ָתן ְּב ִר ִּבית ,וְ כֵ ן ְּב ֵגר ּתוֹ ׁ ָשבַ .מ ְלוֶה
ש ָראֵ ל ָמעוֹ ָתיו ׁ ֶשל נָכְ ִרי ִמדַּ ַעת הַ ּנָכְ ִרי ,אֲבָ ל לֹא ִמדַּ ַעת יִ שְׂ ָראֵ ל:
יִ ְ ׂ
רע"ב ) -ו( אין מקבלין צאן ברזל  -כל
אחריות הנכסים על המקבל ,ושם אותם עליו
במעות ,וכל זמן שאין נותן לו מעותיו חולקים
השכר .ואע"ג דמשנה יתירה היא ,דהא תנא
ליה לעיל אין מושיבים חנוני למחצית שכר
משום דמקבל עליה פלגא בהפסד ,וכל שכן
הכא דקבל כל האחריות עליו .נקט ליה
משום סיפא .אבל מקבלים צאן ברזל מן

הנכרים :מדעת הנכרי  -כגון ישראל שלוה
מעות מנכרי ברבית וביקש להחזירם לו ,מצאו
ישראל אחר ואמר תנם לי ואני אעלה לך
כדרך שאתה מעלה לו .אם העמידו אצל
נכרי ,אע"פ שישראל נותנם לו במצות הנכרי,
מותר .ואם לא העמידו אצל נכרי ,אסור.
דהוא ניהו דקא מוזיף ליה בריבית:

)ז( אֵ ין ּפוֹ ְס ִקין ַעל הַ ּ ֵפרוֹ ת ַעד ׁ ֶשיֵּצֵ א הַ ּ ׁ ָש ַער] .יָצָ א הַ ּ ׁ ַש ַערּ ,פוֹ ְס ִקין ,וְ אַ ף ַעל ּ ִפי
יש ,וְ ַעל
ׁ ֶשאֵ ין לָ ֶזה י ֵׁש לָ זֶה [.הָ יָה הוּא ְּת ִח ָּלה לַ קּ וֹ צְ ִריםּ ,פוֹ סֵ ק ִע ּמוֹ ַעל הַ ָּג ִד ׁ
ֵיתים ,וְ ַעל הַ ּ ֵביצִ ים ׁ ֶשל יוֹ צֵ ר ,וְ ַעל הַ ִּסיד
הֶ ָע ִביט ׁ ֶשל עֲ נ ִָבים ,וְ ַעל הַ ּ ַמעֲ ָטן ׁ ֶשל ז ִ
ִמ ּ ׁ ֶש ּ ְׁשקָ עוֹ בַ ִּכ ְב ׁ ָשן .וּפוֹ סֵ ק ִע ּמוֹ ַעל הַ זֶּבֶ ל ָּכל יְ מוֹ ת הַ ּ ׁ ָשנָהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,אֵ ין
ירין .וּפוֹ סֵ ק
ּפוֹ ְס ִקין ַעל הַ זֶּבֶ ל אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן הָ יְ ָתה לּ וֹ זֶבֶ ל ָּבאַ ְׁש ּ ָפה .וַ חֲכָ ִמים ַמ ִּת ִ
ִע ּמוֹ ְּכ ׁ ַש ַער הַ ָּגבוֹ ַּהַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא פָ סַ ק ִע ּמוֹ ְּכ ׁ ַש ַער
הַ ָּגבוֹ ַּהָ ,יכוֹ ל לוֹ ַמר ּ ֶתן ִלי כָ זֶה ,אוֹ ֶתן ִלי ָמעוֹ ָתי:
רע"ב ) -ז( היה הוא תחלה לקוצרים  -ויש
לו גדיש ועדיין לא יצא השער :פוסק עמו -
באיזה שער שירצה .דכיון דיש לו אין כאן
רבית ,דמעכשיו אותו גדיש קנוי לו .ואע"ג
דלא משך ,כיון דכי אין לו נמי לא הוה אלא
אבק רבית דרבנן ,כי יש לו לא גזור :על
העביט  -כלי גדול שצוברים בו את הענבים
לפני דריכה והם מתחממים להוציא יינם יפה.
ושל זיתים קרוי מעטן :על הבצים של יוצר -
אם הכניס עפר ועשאו בצים לעשות מהן
קדרות ,פוסק עמו על הקדירות באיזה שער
שירצה ,ואע"פ שלא יצא השער :ועל הסיד -
פוסק עמו באיזה שער שירצה משישקענו
בכבשן העצים והאבנים לשרוף ולעשות מהן
סיד :וחכמים מתירין  -איכא בין חכמים
לת"ק ,דת"ק כל ימות השנה קאמר .ופליג

עליה רבי יוסי ואמר לא שנא ימות החמה
ולא שנא ימות הגשמים עד שיהיה לו למוכר
זבל באשפות .וחכמים מתירין דוקא בימות
החמה ,שאע"פ שאין לו ,יש לאחרים ,שהכל
יש להן זבל שכבר נרקב ונשוף בימות
הגשמים .אבל בימות הגשמים לא .והלכה
כחכמים :כשער הגבוה  -אם יפחות השער
ממה שהוא עכשיו ,תתן לי כשער הזול .גבוה,
היינו בזול שנותנין פירות גבוהים ורבים
בדמים מועטים :תן לי כזה או תן לי מעותי
 שהרי לא משך ויכול לחזור בו ,ואפילו מישפרע ליכא הואיל ולא נתן מעותיו על מנת
לקבל עכשיו אלא לאחר זמן ,ובתוך כך
נשתנה השער ,סתם דעתיה דאינש אתרעא
זילא פסיק .ואין הלכה כרבי יהודה:

)ח( ַמ ְלוֶה אָ ָדם אֶ ת א ֲִריסָ יו ִח ִּטין ְּב ִח ִּטין ְלז ֶַרע ,אֲבָ ל לֹא לֶ אֱ כֹלֶ ׁ .שהָ יָה ַר ָּבן
אֲריסָ יו חִ ִּטין ְּב ִח ִּטין ְלז ֶַרעְּ ,ביֹקֶ ר וְ הוּזְ ל ּו ,אוֹ ְבזוֹ ל וְ הו ְּקר ּו,
ַּג ְמ ִליאֵ ל ַמ ְלוֶה אֶ ת ִ
נוֹ טֵ ל ֵמהֶ ן ְּכ ׁ ַש ַער הַ זּוֹ ל ,וְ לֹא ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֲלָ כָ ה כֵ ן ,אֶ ָּלא ׁ ֶש ָרצָ ה ְלהַ ְח ִמיר ַעל
ַעצְ מוֹ :
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רע"ב ) -ח( חטין בחטין לזרע  -סאה
בסאה מותר להלוות לאריס דוקא כשרוצה
לזרעו .וטעמו ,דבאתרא דאריס הוא שנותן
הזרע ,אם אין לו זרע לזרוע השדה יסלקנו
בעל הבית ,וכשלוה האריס מבעל הבית
וזורע וכשיוקירו חטין יתן חטין ,אין זו
הלואה ,אלא הרי הוא כיורד לתוכה מעכשיו
על מנת שיטול בעל הבית הזרע תחלה מחלק

שיגיע לאריס והאריס יטול השאר שכר
טרחו ,ועל מנת כן ירד שיטול פחות משאר
אריסין כשיעור הזרע ,ואין כאן רבית :שהיה
רבן גמליאל  -כלומר ,לכך הוצרך לשנות
משנה זו ,לפי שהיה רבן גמליאל מחמיר שאם
הוזלו נוטל כשער הזול ,ואשמעינן מתניתין
לא שהלכה כן אלא שרצה להחמיר על עצמו:

ֹאמר אָ ָדם לַ חֲבֵ רוֹ  ,הַ ְלוֵ ינִ י כוֹ ר ִח ִּטין וַ אֲנִ י אֶ ּ ֶתן לָ ְך לַ גּ ֶֹרן .אֲבָ ל אוֹ ֵמר
)ט( לֹא י ַ
לוֹ הַ ְלוֵ ינִ י ַעד ׁ ֶשיָּבוֹ א ְבנִ י ,אוֹ ַעד ׁ ֶשאֶ ְמצָ א ַמ ְפ ּ ֵתחַ  .וְ ִה ֵּלל אוֹ סֵ ר .וְ כֵ ן הָ יָה ִה ֵּלל
אוֹ ֵמר ,לֹא ַת ְלוֶה ִא ּ ׁ ָשה כִ ָּכר לַ חֲבֶ ְר ּ ָת ּה ַעד ׁ ֶש ּ ַתעֲ ֶ ׂשנּ ּו ָד ִמיםֶ ׁ ,ש ּ ָמא יוֹ ִקיר ּו ִח ִּטים,
ידי ִר ִּבית:
נִמצְ א ּו בָ אוֹ ת ִל ֵ
וְ ְ

רע"ב ) -ט( הלויני עד שיבוא בני  -דכיון
שיש לו ,שפיר דמי .דלא גזור רבנן אלא כשאין
לו .ואפילו אין לו אלא סאה אחת ,לווה עליה
כמה כורין ,דכל חדא וחדא אמרינן זו תהא
תחתיה ,שהרי אינה קנויה למלוה וביד הלוה

למכרה ולאכלה ,וכשלוה כל אחת ואחת לוה
בהיתר :וכן היה הלל אומר לא תלוה אשה -
ואין הלכה כהלל .אלא הלכה כחכמים
שאומרים לוין סתם ופורעין סתם:

)י( אוֹ ֵמר אָ ָדם לַ חֲבֵ רוֹ  ,נ ּ ֵַכ ׁש ִע ּ ִמי וַ אֲ נ ּ ֵַכ ׁש ִע ּ ָמ ְך ,עֲ דֹר ִע ּ ִמי וְ אֶ ְעדּ ֹר ִע ּ ָמ ְך ,וְ לֹא
ֹאמר לוֹ נ ּ ֵַכ ׁש ִע ּ ִמי וְ אֶ ְעדּ ֹר ִע ּ ָמ ְך ,עֲ דֹר ִע ּ ִמי וַ אֲ נ ּ ֵַכ ׁש ִע ּ ָמ ְךָּ .כל יְ ֵמי גָ ִריד ,אֶ חָ ד.
י ַ
ֱרש ִע ּ ָמךְ
ֲרש ִע ּ ִמי בַ ָּג ִריד וַ אֲנִ י אֶ ח ׁ
ֹאמר לוֹ ח ׁ
יעה ,אֶ חָ ד .לֹא י ַ
ָּכל יְ ֵמי ְר ִב ָ
יעהַ .ר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ מֵ ר ,י ֵׁש ִר ִּבית מֻ ְקדֶּ ֶמת וְ י ֵׁש ִר ִּבית ְמאֻ חֶ ֶרתֵ ּ .כיצַ ד.
ָּב ְר ִב ָ
ימנּ ּו ,וְ הָ יָה ְמ ׁ ַש ֵּלחַ לוֹ וְ אוֹ ֵמר ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶש ּ ַת ְלוֵ נִ י ,זוֹ ִהיא
נ ַָתן ֵעינָיו ִל ְלווֹ ת הֵ ֶ
ימ ּנ ּו וְ הֶ חֱזִ יר לוֹ אֶ ת ָמעוֹ ָתיו ,וְ הָ יָה ְמ ׁ ַש ֵּלחַ לוֹ וְ אָ ַמר
ִר ִּבית מֻ ְקדֶּ ֶמת .לָ וָ ה הֵ ֶ
ִּב ְׁש ִביל ָמעוֹ ֶת ָ
יך ׁ ֶשהָ י ּו ְבטֵ לוֹ ת אֶ צְ ִלי ,זוֹ ִהיא ִר ִּבית ְמאֻ חֶ ֶרתַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
יש ּ ְפלוֹ נִ י ִמ ּ ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י:
ֹאמר לוֹ  ,דַּ ע ִּכי בָ א ִא ׁ
אוֹ ֵמר ,י ֵׁש ִר ִּבית דְּ בָ ִרים ,לֹא י ַ

רע"ב ) -י( נכש עמי  -היום ואנכש עמך
למחר .ניכוש הוא עקירת העשבים הרעים
הגדלים בתבואה :עדור  -חפור :לא יאמר לו
נכש עמי ואעדור עמך  -פעמים שזו קשה
מזו ,ויש כאן אגר נטר :כל ימי גריד אחד -
ולא חיישינן אם יום אחד גדול מחבירו .וכן

כל ימי רביעה אחד .ומותר לומר עדור עמי
יום זה של גריד .ואני אעדור עמך יום אחר
של גריד .וכן ברביעה :גריד  -ימות החמה:
רביעה  -ימות הגשמים :ואני אחרוש עמך
ברביעה  -שימי רביעה קשים למלאכה
שבשדות:

)יא( וְ אֵ לּ ּו עוֹ בְ ִרין ְּבלֹא ַתעֲ ֶׂשה .הַ ּ ַמ ְלוֶ ה ,וְ הַ לּ ֹוֶ ה ,וְ הֶ ָע ֵרב ,וְ הָ עֵ ִדים .וַ חֲכָ ִמים
אוֹ ְמ ִרים ,אַ ף הַ ּסוֹ פֵ ר .עוֹ ְב ִרים ִמ ּ ׁשוּם לֹא ִת ּ ֵתן )ויקרא כה( ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ַּבל ִּת ָּקח
נשה )שמות כב( ,ו ִּמ ּ ׁשוּם לֹא ְת ִ ׂשימוּן
ֵמ ִא ּתוֹ )שם( ,ו ִּמ ּ ׁשוּם לֹא ִת ְהיֶה לוֹ ְּכ ׁ ֶ
ָ
את ֵמ ֱאלֹהֶ יך אֲ נִ י יְ ָי:
ֶש ְך )שם( ,ו ִּמ ּ ׁשוּם וְ ִל ְפנֵי ִע ּוֵר לֹא ִת ּ ֵתן ִמ ְכ ׁשֹל וְ י ֵָר ָ
ָעלָ יו נ ׁ ֶ
רע"ב ) -יא( עוברים משום לא תתן וכו' -
מלוה עובר בכולן .לוה עובר משום בל תשיך,
שהוא לשון מפעיל לאחרים ,לא תגרום

שאחיך ישוך ,ועובר על ולאחיך לא תשיך,
ולפני עור לא תתן מכשול .ערב ועדים
עוברים על לא תשימון עליו נשך בלבד:
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גמרא

– בבא מציעא דף נ"ט ע"א

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי נוח לו לאדם שיפיל עצמו
לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנא לן מתמר דכתיב היא
מוצאת והיא שלחה אל חמיה אמר רב חננא בריה דרב אידי מאי דכתיב
ולא תונו איש את עמיתו עם שאתך בתורה ובמצות אל תונהו אמר רב
לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה
קרובה אמר רבי אלעזר מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה
שנאמר גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי ואף על פי ששערי תפלה ננעלו
שערי דמעות לא ננעלו שנאמר שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל
דמעתי אל תחרש ואמר רב כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם שנאמר
רק לא היה כאחאב וגו' אמר ליה רב פפא לאביי והא אמרי אינשי איתתך
גוצא גחין ותלחוש לה לא קשיא הא במילי דעלמא והא במילי דביתא
לישנא אחרינא הא במילי דשמיא והא במילי דעלמא אמר רב חסדא כל
השערים ננעלים חוץ משערי אונאה שנאמר הנה ה' נצב על חומת אנך
ובידו אנך אמר רבי אלעזר הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאה שנאמר
ובידו אנך אמר רבי אבהו שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה וגזל
ועבודה זרה אונאה דכתיב ובידו אנך גזל דכתיב חמס ושוד ישמע בה על
פני תמיד עבודה זרה דכתיב העם המכעיסים אותי על פני תמיד ]וגו'[
אמר רב יהודה לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו שאין מריבה
מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה שנאמר השם גבולך
שלום חלב חטים ישביעך אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי כמשלם שערי
מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתא ואמר רב חיננא בר פפא לעולם יהא אדם
זהיר בתבואה בתוך ביתו שלא נקראו ישראל דלים אלא על עסקי תבואה
שנאמר והיה אם זרע ישראל וגו' וכתיב ויחנו עליהם וגו' וכתיב וידל
ישראל מאד מפני מדין )ואמר רבי( ]אמר רבי[ חלבו לעולם יהא אדם זהיר
בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו
שנאמר ולאברם הטיב בעבורה והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא אוקירו
לנשייכו כי היכי דתתעתרו:
רש"י על הגמרא
היא מוצאת והיא שלחה  -אף על פי שהיו
מוציאין אותה לשריפה לא אמרה להם
ליהודה נבעלתי ,אלא שלחה לו למי שאלה לו
אנכי הרה ,ואם יודה הוא מעצמו יודה:
עמיתו  -עם אתו :באונאת אשתו  -באונאת

דברים ,לצערה :אונאתה  -קרובה לבא,
פורענות אונאתה ממהר לבא :שמעה תפלתי
 אין לשנותו מלשון בקשה ,שמבקש מאתהקדוש ברוך הוא שישמע תפלתו ,אבל אל
תחרש יש לשנותו מלשון בקשה ,ולומר בזו אני
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בוטח שאין דרכך לשתוק ולא להחריש ,אל
תחרש אל תעשה ,אל תתן ,משמשין לשון
בקשה ומשמשין לשון עתיד ,כגון )תהלים
קכא( אל יתן למוט הרי לשון בקשה ,ויאמר
יעקב לא תתן לי מאומה )בראשית ל( הוא
לשון עתיד :רק לא היה כאחאב  -סיפיה
דקרא אשר הסתה אותו איזבל אשתו] :אתתך
גוצא  ,-אשתך קטנה כפוף עצמך ושמע
דבריה[ :כל השערים  -של תפלה ננעלו :חוץ
משערי אונאה  -הצועק על אונאת דברים
אין השער ננעל בפניו :הכל על ידי שליח -
נפרעים על כל עבירות על ידי שליח :ובידו
 -לא מסרה לשליח :פרגוד  -מחיצה שבין

זוהר

שכינה לצבא מרום :אינו ננעל  -להפסיד
ראייתן מן המקום ,אלא תמיד רואה אותם
עד שיפרע :ובידו אנך  -משמע שהיא תמיד
אצלו ומשמש בה :על פני  -לפני ,ואין מחיצה
בינו לבין העבירה :אימתי גבולך שלום -
כשחלב חטים ישביעך הקדוש ברוך הוא:
מכדא  -כד שנותנים בו שעורים :נקיש ואתי
תגרא  -התגר מקשקש ובא ,ואני שמעתי
הכד מקשקש ,כדרך כלי ריקם שנשמע בו קול
הברה כשמקשקשין עליו :וידל ישראל  -לעיל
מיניה כתיב ויחנו עליהם וישחיתו את יבול
הארץ :אוקירו נשייכו  -כבדו נשותיכם:

– בא דף מא' ע"א

)שמות יג( וְ הָ יָה ְלאוֹ ת ַעל י ְָדכָ ה ו ְּלטוֹ ָטפוֹ ת ּ ֵבין ֵעינ ָ
ֶיך וְ גוֹ 'ִ ּ .פקּ ו ָּדא דָּ אִ ּ ,פקּ ו ָּדא
ילין.
דְּ ִא ְק ֵרי ְּבגַ וְ ונָא אַ ח ֲָרא ,דְּ לָ א ִא ְק ֵרי ִמצְ וָ ה ,אֶ ָּלא ְקדו ׁ ָּשה ,וְ ִא ֵּלין ִאינּ וּן ְּת ִפ ִ
ֹאשִּ .תקּ ּונָא ּ ְפאֵ ָרא ׁ ַש ּ ִפיר ּו דִּ גְ וָ ונִ ין ִע ָּל ִאין .וְ ַעל דָּ א
ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל יַד ,ו ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ר ׁ
ָ
אֲשר ְּבך אֶ ְת ּ ָפאָ ר:
ש ָראֵ ל ׁ ֶ
ִא ְקרוּן טוֹ ָטפוֹ תְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,ישעיה מט( יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל זו ָּטאְׁ .ש ַמע יִ שְׂ ָראֵ ל ,יִ שְׂ ָראֵ ל
ש ָראֵ ל וָ אֹ הֲ בֵ ה ּו ,יִ ְ ׂ
ו ְּכ ִתיב )הושע יא( ִּכי נ ַַער יִ ְ ׂ
ב ְת ֵרין ּ ַגוְ ונִ ין )נ"א דרגין(
ילא וְ ַת ּ ָתא .יוֹ סֵ ף סָ ִליק וְ ִא ְת ַע ּ ָטר ִּ
סָ בָ אַ ׁ ,ש ּ ִפיר ּו דִּ גְ וָ ונִ יןֵ ,ע ָּ
יתא נ ַַע"ר ,ו ְּבסוֹ פָ א צַ דִּ י"קַּ .כ ּ ָמה יָאַ ן ּ ֵביהּ ַּגוְ ונִ ין ְל ֵמחזֵי ,וְ ָר ָזא דָּ א
ְּבקַ ְד ִמ ָ
ירא ִּב ְת ֵרין ִס ְט ִריןִּ ,ב ְת ֵרין
)בראשית לט( וַ יְ ִהי יוֹ סֵ ף יְ פֵ ה תֹ אַ ר וִ יפֵ ה ַמ ְראֶ הַ ׁ .ש ּ ִפ ָ
ילא וְ ַת ּ ָתא:
דַּ ְר ִּגיןִּ ,ב ְת ֵרין ַּגוְ ונִ יןֵ ,ע ָּ
שכָ א )ס"א
ָשר ,דָּ א ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל יַדְ ,לאַ ְמ ׁ ָ
ָשר וְ הַ ּטוֹ ב .הַ יּ ׁ ָ
ית הַ יּ ׁ ָ
ְּכ ִתיב )דברים ו( וְ ָע ִ ׂש ָ
ֹאשְ ,ל ִא ְת ַיח ֲָדא ַּכח ֲָדא .ו ְּתפִ ָּלה ׁ ֶשל יַד ,אַ ְקדִּ ים
ילין ׁ ֶשל ר ׁ
לאסמכא( לֵ יהּ ִּב ְת ִפ ִ
ֹאש .וְ ִאצְ ְט ִר ְ
יך דְּ לָ א הֲוֵ י ּ ִפרו ָּדא ּ ֵבינַיְ יה ּו ְּכלָ ל:
ְל ׁ ֶשל ר ׁ
ַמאן דְּ ִמ ְת ַע ְט ָרא ִּב ְת ִפ ִלין ,קָ ִאים ְּב ָרזָא דְּ גַ וְ ונָא ִע ָּלאָ ה וְ קָ ִאים ְּב ִאינּ וּן ְּת ֵרין ָרזִ ין
ֶאֱמןְּ ,ב ָרזָא דְּ בֶ ן
אמ ָרן ְּכיוֹ סֵ ף ,דְּ ִא ְק ֵרי נ ַַער ,וְ ִא ְק ֵרי צַ דִּ יקְּ ,ב ָרזָא דְּ ֶעבֶ ד נ ָ
דְּ קַ ְ
ֹאש ,וְ ִאי ּנוּן ְּכלָ לָ א ח ֲָדא ְּבלָ א
ידאי .וְ ִא ֵּלין ִאינּ וּן ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל יַד ,ו ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ר ׁ
יְ ִח ָ
ּ ִפרו ָּדא:
ֹאש .ו ְּכ ָמה דְּ ִאינּ וּן ד'
אַ ְר ַּבע ּ ָפ ְר ִׁשיָין דִּ ְת ִפ ִלין ְּבד' ָּב ִּתיםְּ ,ב ִאינּ וּן ְּת ִפ ִלין ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש ,אוּף הָ כִ י ּ ֻכ ְ ּלה ּו ִּב ְת ִפ ִלין ׁ ֶשל יַד ְּבבַ יִ ת א'.
ּ ָפ ְר ִׁשיָין ְּב ִאי ּנוּן ְּת ִפ ִלין ׁ ֶשל ר ׁ
ילא.
דְּ הָ א ַּב ְּת ִפלָ ה ׁ ֶשל יַד ,לֵ ית לָ ּה ִמ ַּג ְר ָמהּ ְּכלוּם ,אֶ ָּלא ַמה דְּ נ ְַק ָטא ִמ ְ ּל ֵע ָּ
ילא,
וְ ָרזָא דָּ א) ,קהלת א( ָּכל הַ ְּנחָ ִלים הוֹ ְלכִ ים אֶ ל הַ יָּם .ו ִּמגּ וֹ דְּ נ ְַק ָטא לוֹ ן ִמ ְ ּל ֵע ָּ
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ִא ְק ֵרי ְּת ִפ ָּלה ,וְ ִא ְתקַ דְּ ׁ ַשת ִּב ְקדו ׁ ַּש ְתהוֹ ן
ימה:
ִא ְק ֵרי ַמ ְלכ ּותַ ,מ ְלכוּת ׁ ָש ַמיִ ם ְׁשלֵ ָ

)וכלא(

ִא ְק ֵרי ְקדו ׁ ָּשה .וְ ִא ְק ֵרי ְּת ִפ ָּלה ו ְּכ ֵדין

הלכה – הרמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כא'
)יט( וכן אסור לאדם שיקשה עצמו לדעת או יביא עצמו לידי הרהור אלא אם יבא לו
הרהור יסיע לבו מדברי הבאי )והשחתה( לדברי תורה שהיא אילת אהבים ויעלת חן
לפיכך אסור לאדם לישן על ערפו ופניו למעלה עד שיטה מעט כדי שלא יבוא לידי
קישוי:
)כ( ולא יסתכל בבהמה ובחיה ועוף בשעה שמזדקקין זכר לנקבה ומותר למרביעי בהמה
להכניס כמכחול בשפופרת מפני שהן עסוקין במלאכתן לא יבואו לידי הרהור:

מוסר -

מלוקט

אוֹ י וַ אֲ בוֹ י ְל ַמ ְׁש ִחית זַ ְרעוֹ ּ ֵבין ְ ּב ֵמזִ יד ּ ֵבין ׁ ֶש ָּבא ַמחֲ ַמת ִה ְרהו ָּריו הָ ָר ִעיםִּ .כי ִמ ְ ּלבַ ד ּתוֹ קֶ ף
שה
יקים גּ וּף ִּכי ִאם רוּחוֹ ת וְ ַעל יְ ֵדי הַ חוֹ טֵ א הַ זֶּה נַעֲ ֶ ׂ
שה לַ ּ ַמ ִּז ִ
הֶ ָעוֹ ןִ .ה ּנֵה ה' ֱאל ִֹהים לֹא ָע ָ ׂ
יקין וְ הֵ ם ּתוֹ ְב ִעים דִּ ין לַ עֲ שׂ וֹ ת בּ וֹ נְ קָ ָמה ָּבעוֹ לָ ם ַהזֶּה וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא
לָ הֶ ם גּ וּף וְ נִ ְב ָר ִאים ַמ ִּז ִ
וְ הֵ ם סוֹ ְב ִבים אוֹ תוֹ וְ כָ ל ַה ּ ִמ ְכ ׁשוֹ ִלים וְ ַהצָ רוֹ ת הַ ָּבאוֹ ת ְלאָ ָדם הוּא ַעל יָ ָדם ִמ ְ ּלבַ ד הָ עוֹ נְ ִׁשים
הַ ָּק ִׁשים ו ָּמ ִרים הַ ּ ְמז ּ ָֻמנִ ים ו ְּמעֻ ּ ָת ִדים לוֹ ְּבצֵ אתוֹ ֵמהָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה וְ כַ ּ ָמה ׁ ָשנִ ים נִ ְמסָ ר ְ ּב ַיד
ֵיה ּנָם .לָ כֵ ן ְּבעוֹ ד נ ְַפ ׁשוֹ בּ וֹ יְ ַמהֵ ר לָ ׁשוּב
ַמ ְלאֲ כֵ י חַ ָּבלָ ה לַ עֲ שׂ וֹ ת בּ וֹ נְ קָ ָמה קוֹ ֶדם ׁ ֶש ּיֵלֵ ְך ְלג ִ
ו ְּב ִמ ְס ּ ָת ִרים ִּת ְבכֶ ה נ ְַפ ׁשוֹ  .וְ הוּא ַרחוּם יְ כַ ּ ֵפר ָעוֹ ן:

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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