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והגדת   לבנך

בס”ד

פרשת בא20

פרק י’ פסוקים י”ב-כ’ ה ת ַאְרּבֶ ַמּכַ



“ַּדֶּבר־ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם ְוִיְׁשֲאלּו ִאיׁש ׀ ֵמֵאת ֵרֵעהּו ְוִאָׁשה ֵמֵאת ְרעּוָתה ְּכֵלי־ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב׃” )ב’(

יא:ב ִדּבּור ַהַמְתִחיל: “ַּדֶּבר ָנא”

סּוק ַהֶזה? ”י ׁשֹוֵאל ַעל ַהּפָ ַרׁשִ ֵאָלה ׁשֶ ַמה ַהׁשְ
 

 

The word is always an expression of entreaty (begging) ֵאין ָנא ֶאָּלא ְלׁשֹון ַּבָּקָׁשה,

here it means: I entreat you, warn them about this 
which follows ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמָך ַהְזִהיֵרם ַעל ָּכְך,

so that the righteous man, אברהם, may not say ֶׁשּלֹא יֹאַמר אֹותֹו ַצִּדיק ַאְבָרָהם

[the prophecy] (בראשית טו:יג)
“they shall serve them, and they shall afflict them”

"ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אֹוָתם"
)בראשית ט"ו(,

He permitted to be fulfilled in them ִקֵּים ָּבֶהם,

[but the promise] (בראשית טו:יד)
“and afterwards they shall go forth with great wealth”

"ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול"
)שם(,

He did not bring to fulfillment for them לֹא ִקֵּים ָּבֶהם:

סּוק?  ) 1 ּפָ יר ֵאיזֹו ִמָלה ּבַ ַרׁשִ “י ַמְסּבִ

ה?  ) 2 ָקׁשָ ָלׁשֹון ּבַ ֵמׁש ּבְ ּתַ ה׳ ִמׁשְ יַע ׁשֶ ַמדּוַע ֶזה ַמְפּתִ
 

ַמה “ַמְדִאיג” ֶאת ה׳?  ) 3
 

סּוק ַהֶזה?  ) 	 יר ֶאת ַהּפָ ֵמׁש ְלַהְסּבִ ּתַ ״י ִהׁשְ ֵאיֶזה ִעָקרֹון ַרׁשִ ּבְ
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בס”ד

35 פרשת בא

פרק י”א פסוקים א’-ג’ רש“י



  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

ֶפֶרק ז׳ ֶפֶרק ו׳

ֶפֶרק ה׳ֶפֶרק ד׳

בס”ד

43 פרשת בא

דף חזרה



 .Spain, Morocco, & Egypt (1138–1204; 4895-4965) ,(רמב”ם ,Rambam) Rav Moshe ben Maimon :מפרשי המסורה .1

The תורה stipulates that when the 
new moon is visible in the sky the 
 is obligated to sanctify the סנהדרין
month and declare ראש חודש. 

Originally, בית דין would accept the 
testimony about the new moon from 
anyone. However, once the כותים started 
interfering, they only accepted it from 
people they recognized and trusted.

Adult men who see the new moon 
in the sky would come to בית דין to 
testify, even if it meant violating 
  .ירושלים to get to שבת

Once the עדים’s testimony was 
accepted, the head of the בית דין 
would declare “מקודש” and everyone 
else would respond “מקודש מקודש”.

”...ְוֶנֱאַמר )שמות יב:ב( ‘ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם 
רֹאׁש ֳחָדִׁשים’. ָּכְך ָאְמרּו ֲחָכִמים ֶהְרָאה לֹו 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶׁשה ְּבַמְרֵאה ַהְּנבּוָאה 
ְּדמּות ְלָבָנה ְוָאַמר לֹו ָּכֶזה ְרֵאה ְוַקֵּדׁש.“ 

)רמב”ם1 הלכות קידוש החודש פרק א הלכה א(

”ֵּבין ֶׁשִּנְרָאה ַבֲעִליל ֵּבין ֶׁשּלֹא ִנְרָאה ַבֲעִליל, 
ְמַחְּלִלין ָעָליו ֶאת ַהַּׁשָּבת, ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, 

ִאם ִנְרָאה ַבֲעִליל, ֵאין ְמַחְּלִלין ָעָליו ֶאת 
ַהַּׁשָּבת:“ )מסכת ראש השנה פרק א משנה ה(

”...ָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו ְמַקְּבִלין ֵעדּות ַהֹחֶדׁש 
ִמָּכל ָאָדם. ִמֶּׁשִּקְלְקלּו ַהִּמיִנין, ִהְתִקינּו 
ֶׁשּלֹא ְיהּו ְמַקְּבִלין ֶאָּלא ִמן ַהַּמִּכיִרים:“ 

)מסכת ראש השנה פרק ב משנה א(

”רֹאׁש ֵּבית ִּדין אֹוֵמר ְמֻקָּדׁש, ְוָכל ָהָעם 
עֹוִנין ַאֲחָריו ְמֻקָּדׁש ְמֻקָּדׁש... “ 
)מסכת ראש השנה פרק ב משנה ז(

At that point, the rest of the nation would need to be 
notified about the sanctification of the new month.

בס”ד

49 פרשת בא

פרק י”ב פסוקים א’-ב’עניני ראש חודש



and they traveled ַוִּיְסעּו   ָנְסעּו

foot travelers ֶרֶגל הֹוְלֵכי ּבְ ַרְגִלי

ַהְּגָבִרים        

besides          חּוץ ִמן ַהְיָלִדים ְלַבד ִמָּטף

a    mixture ַתֲערֹוֶבת ְגדֹוָלה - ֲאַסְפסּוף ֵעֶרב ַרב

                    baked the dough ֵצק ַוֹּיאפּו ֶאת־ַהָּבֵצק   ָאפּו ֶאת ַהּבָ

   of מצה עּוגֹותׁ ֶשל ַמצֹות ֻעֹגת ַמּצֹות

it did not have time to rise ֶזה ֹלא ֶהֱחִמיץ ֹלא ָחֵמץ

they were chased גֹוְרׁשּו ֹגְרׁשּו

      wait ְוֵהם ֹלא ָיְכלּו ְלַחּכֹות ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה

     

     
אֹוֶכל ַלֶדֶרְך ֵצָדה

                   they lived יָבה ְזַמן ַהְיׁשִ מֹוַׁשב

at the     of סֹוף ּבַ ִמֵּקץ

in broad daylight אֹורׁ ֶשל ַהיֹום ַהֶזה ּבְ ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה

the armies      'ל ה ַהְצָבאֹות ׁשֶ ִצְבאֹות ה'

a    of waiting ָלְיָלהׁ ֶשל ְצִפָיה ֵליל ִׁשֻּמִרים

to take    out ְלהֹוִציא     ְלהֹוִציָאם

for all                  ְלָכל ַה ְלֹדֹרָתם

לז

לח

מ

לט

מא

מב

ִמִלים ֲחָדׁשֹות

ל ְגאּוָלה ֵנ”י ְוד‘ ְלׁשֹונֹות ׁשֶ ִרית ִעם ּבְ ה‘ ֵהִקים ּבְ  

 

 

  

והגדת   לבנך

ָאְלָך ִבְנָך י ִיׁשְ  א. ּכִ

ּכֹוֶתֶרת:

בס”ד
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פרק י”ב פסוקים ל”ז-מ”ב  דף עבודה
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