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חק לישראל – פרשת מקץ יום א'
תורה -

בראשית פרק מא'

ֹמד ַעל הַ יְ אֹ ר) :א( וַ יְ ִהי ִמ ּ ֵקץ
)א( וַ יְ ִהי ִמ ּ ֵקץ ְׁשנ ַָתיִ ם י ִָמים וּפַ ְרעֹה חֹלֵ ם וְ ִה ּנֵה ע ֵ
ֹמד ַעל הַ יְ אֹ ר) :א( וַ הֲ וָ ה ִמ ּסוֹ ף ּ ַת ְר ּ ֵתין ְׁשנִ ין וּפַ ְרעֹה חָ לֵ ם וְ הָ א קָ אֵ ם
ְׁשנ ַָתיִ ם י ִָמים וּפַ ְרעֹה חֹלֵ ם וְ ִה ּנֵה ע ֵ
ַעל ַנהֲ ָרא:

שר וַ ִּת ְר ֶעינָה
עלֹת ׁ ֶשבַ ע ּ ָפרוֹ ת יְ פוֹ ת ַמ ְראֶ ה ו ְּב ִריאֹ ת ָּב ָ ׂ
)ב( וְ ִה ּנֵה ִמן הַ יְ אֹ ר ֹ
באָ ח ּו) :ב(
שר וַ ִּת ְר ֶעינָה ָּ
עלֹת ׁ ֶשבַ ע ּ ָפרוֹ ת יְ פוֹ ת ַמ ְראֶ ה ו ְּב ִריאֹ ת ָּב ָ ׂ
ָּבאָ ח ּו) :ב( וְ ִה ּנֵה ִמן הַ יְ אֹ ר ֹ
שר וְ ָר ְעיָ ן ְּבאַ חֲוָ ה:
ימן ְּב ָ ׂ
ירן ְל ֶמ ֱחזֵי וּפַ ִּט ָ
וְ הָ א ִמן נַהֲ ָרא סָ ְלקָ ן ְׁשבַ ע ּתוֹ ָרן ׁ ַש ּ ִפ ָ

שר
)ג( וְ ִה ּנֵה ׁ ֶשבַ ע ּ ָפרוֹ ת אֲחֵ רוֹ ת עֹלוֹ ת אַ ח ֲֵריהֶ ן ִמן הַ יְ אֹ ר ָרעוֹ ת ַמ ְראֶ ה וְ ַדקּ וֹ ת ָּב ָ ׂ
וַ ּ ַתעֲ מ ְֹדנָה אֵ צֶ ל הַ ּ ָפרוֹ ת ַעל שְׂ פַ ת הַ יְ אֹ ר) :ג( וְ ִה ּנֵה ׁ ֶשבַ ע ּ ָפרוֹ ת אֲחֵ רוֹ ת עֹלוֹ ת אַ ח ֲֵריהֶ ן
שר וַ ּ ַתעֲ מ ְֹדנָה אֵ צֶ ל הַ ּ ָפרוֹ ת ַעל שְׂ פַ ת הַ יְ אֹ ר) :ג( וְ הָ א ְׁשבַ ע ּתוֹ ָרן
ִמן הַ יְ אֹ ר ָרעוֹ ת ַמ ְראֶ ה וְ ַד ּקוֹ ת ָּב ָ ׂ
שר וְ קָ ָמן ְל ִק ְבלֵ יהוֹ ן דְּ תוֹ ָרן ַעל ּ ֵכיף נַהֲ ָרא:
ירן ְּב ָ ׂ
ישן ְל ֶמ ֱחזֵי וַ ח ֲִס ַ
אָ ח ֳָרנְ יָן ָס ְלקָ ן ַּב ְת ֵריהוֹ ן ִמן נַהֲ ָרא ִּב ׁ ָ

שר אֵ ת ׁ ֶשבַ ע הַ ּ ָפרוֹ ת יְ פֹ ת
)ד( וַ ּתֹאכַ ְלנָה הַ ּ ָפרוֹ ת ָרעוֹ ת הַ ּ ַמ ְראֶ ה וְ ַדקּ ֹת הַ ָּב ָ ׂ
שר אֵ ת
הַ ּ ַמ ְראֶ ה וְ הַ ְ ּב ִריאֹ ת וַ ִּייקַ ץ ּ ַפ ְרעֹה) :ד( וַ ּתֹאכַ ְלנָה הַ ּ ָפרוֹ ת ָרעוֹ ת הַ ּ ַמ ְראֶ ה וְ ַדקּ ֹת הַ ָּב ָ ׂ
ׁ ֶשבַ ע הַ ּ ָפרוֹ ת יְ פֹ ת הַ ּ ַמ ְראֶ ה וְ הַ ְּב ִריאֹ ת וַ ִּייקַ ץ ּ ַפ ְרעֹה:

שר יָ ת
ירן ְּב ַ ׂ
ישן ְל ֶמ ֱחזֵי וַ ח ֲִס ַ
)ד( וַ אֲכָ לַ ן ּתוֹ ְר ּ ָתא ִּב ׁ ָ

ימ ָתא וְ ִא ְּת ַער ּ ַפ ְרעֹה:
ירן ְל ֶמ ֱחזֵי וּפַ ִּט ָ
ְׁשבַ ע ּתוֹ ְר ּ ָתא ׁ ַש ּ ִפ ָ
) ה(

ישן וַ ַיּ ֲחלֹם ׁ ֵשנִ ית וְ ִה ּנֵה ׁ ֶשבַ ע ִׁש ּב ֳִלים עֹלוֹ ת ְ ּבקָ נֶה אֶ חָ ד ְ ּב ִריאוֹ ת וְ טֹבוֹ ת:
וַ ִּי ׁ ָ

ישן וַ ַ ּי ֲחלֹם ׁ ֵשנִ ית וְ ִה ּנֵה ׁ ֶשבַ ע ִׁש ּב ֳִלים עֹלוֹ ת ְּבקָ נֶה אֶ חָ ד ְּב ִריאוֹ ת וְ טֹבוֹ ת:
)ה( וַ ִּי ׁ ָ

)ה( ו ְּדמו ְּך וַ חֲלַ ם

ימן וְ ָטבָ ן:
ִּתנְ יָנוּת וְ הָ א ְׁשבַ ע ׁ ֻש ְּבלַ ָ ּיא סָ ְלקָ ן ְּבקַ נְ ָיא חַ ד ּ ַפ ִּט ָ

ּשדוּפֹ ת קָ ִדים צ ְֹמחוֹ ת אַ ח ֲֵריהֶ ן) :ו( וְ ִה ּנֵה ׁ ֶשבַ ע
)ו( וְ ִה ּנֵה ׁ ֶשבַ ע ִׁש ּב ֳִלים דַּ קּ וֹ ת ו ְׁ
ּשדוּפֹ ת קָ ִדים צ ְֹמחוֹ ת אַ ח ֲֵריהֶ ן) :ו( וְ הָ א ְׁשבַ ע ׁ ֻש ְּבלַ ָ ּיא לָ ְקיָ ן ו ְּׁש ִקיפָ ן ִקדּ וּם צָ ְמחָ ן
ִׁש ּב ֳִלים דַּ קּ וֹ ת ו ְׁ
ַּב ְת ֵריהוֹ ן:

רש"י
א.

ב.

ויהי מקץ  -כתרגומו מסוף וכל לשון קץ
סוף הוא :על היאור  -כל שאר נהרות
אינם קרוים יאורים חוץ מנילוס מפני
שכל הארץ עשויין יאורים יאורים בידי
אדם ונילוס עולה בתוכם ומשקה אותם
לפי שאין גשמים יורדין במצרים תדיר
כשאר ארצות:
]נ"י מן היאר עולות  -זהו עקרו של
חלום ,לפי ששביעתן ורעיבתן מתוך
גדלות הנהר ומתוך יבישותו [:יפות מראה
 סימן הוא לימי השובע שהבריותנראות יפות זו לזו שאין עין בריה צרה

נביא

ג.
ד.
ה.
ו.

בחברתה :באחו  -באגם מריש"ק בלע"ז
)זומפף( כמו ישגא אחו:
ודקות בשר  -טינב"ש בלע"ז )צארט דין(
לשון דק:
ותאכלנה  -סימן שתהא כל שמחת
השובע נשכחת בימי הרעב:
בקנה אחד  -טואיד"ל בלע"ז :בריאות -
שיינ"ש בלע"ז:
בלע"ז
השלייד"ש
ושדופת
)אויסגעשלאגען( ושקיפן קדום חבוטות
לשון משקוף החבוט תמיד ע"י הדלת
המכה עליו :קדים  -רוח מזרחית שקורין
ביש"א )רויהער ווינד(:

– מלכים א' ג טו-כ
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)טו( וַ ִּיקַ ץ ְׁשלֹמֹה וְ ִה ּנֵה חֲלוֹ ם וַ ּיָבוֹ א יְ רו ׁ ָּשלַ ם וַ יַּעֲ מֹד ִל ְפנֵי אֲרוֹ ן ְ ּב ִרית ֲא ֹדנָי וַ יּ ַַעל
תה ְלכָ ל עֲ בָ ָדיו) :טו( ואתער שלמה והא חלמא ואתא
עֹלוֹ ת וַ יּ ַַעשׂ ְׁשלָ ִמים וַ יּ ַַעשׂ ִמ ְׁש ּ ֶ
לירושלם וקם קדם ארונא קימא דיי ואסיק עלון ונכיס נכסת קודשין עבד משתיא לכל עבדוהי:

אָ ז ּ ָתבֹאנָה ְׁש ּ ַתיִ ם נ ִָׁשים זֹנוֹ ת אֶ ל הַ ּ ֶמלֶ ְך וַ ּ ַתעֲ מ ְֹדנָה ְלפָ נָיו:

)טז(
נשין פונדקן למידן קדם מלכא וקמא קדמוהי:

)טז( בכן אתאה תרתין

ֹאמר הָ ִא ּ ׁ ָשה הָ אַ חַ ת ִ ּבי ֲאדֹנִ י אֲנִ י וְ הָ ִא ּ ׁ ָשה הַ זֹּאת י ְֹׁשבֹת ְ ּבבַ יִ ת אֶ חָ ד וָ אֵ לֵ ד
)יז( וַ ּת ֶ
ביִ ת) :יז( ואמרת אתתא חדא בבעו רבוני אנא ואתתא הדא יתבן בביתא חדא וילידת עמה
ִע ּ ָמ ּה ַּב ָּ
בביתא:

ישי ְל ִל ְד ִּתי וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ַגם הָ ִא ּ ׁ ָשה הַ זֹּאת וַ ֲאנ ְַחנ ּו י ְַחדָּ ו אֵ ין זָ ר
)יח( וַ יְ ִהי ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ביִ ת) :יח( והוה ביומא תליתאה למילדי וילידת אף אתתא
ִא ּ ָתנ ּו ַּב ַּביִ ת זוּלָ ִתי ְׁש ּ ַתיִ ם ֲאנ ְַחנ ּו ַּב ָּ
הדא ואנחנא כחדא זכאין לית נוכרא עמנא בביתא אלהין תרתין אנחנא בביתא:

ֲשר ׁ ָש ְכבָ ה ָעלָ יו:
וַ יּ ָָמת ּ ֶבן הָ ִא ּ ׁ ָשה הַ זֹּאת לָ יְ לָ ה א ׁ ֶ

)יט(
דשכיבת עלוהי:

)יט( ומית בר אתתא הדא בליליא

)כ( וַ ּ ָתקָ ם ְ ּבתוֹ ְך הַ ַּליְ לָ ה וַ ִּת ַּקח אֶ ת ְ ּבנִ י ֵמאֶ צְ ִלי וַ א ֲָמ ְת ָך יְ ׁ ֵשנָה וַ ּ ַת ְׁש ִּכיבֵ ה ּו ְ ּבחֵ יקָ ּה
יקי) :כ( וקמת בגו לילא ונסיבת ית ברי מלותי ואמתך דמכא
וְ אֶ ת ְ ּבנ ָּה הַ ּ ֵמת ִה ְׁש ִּכיבָ ה ְבחֵ ִ
ואשכיבתיה לותה וית ברה מיתא אשכיבת לותי:

רש"י
)טו( ויקץ שלמה והנה חלום  -והנה הבין
שחלומו אמת ,שומע עוף מצפצף ומבין לשונו,
כלב נובח ומבין לשונו )שיר השירים רבה א

כתובים

א( .ויעש משתה  -משמחת לבו ,שהבין
שחלומו אמת:

 משלי פרק ח לג-לו ,פרק ט' א-בִּת ְפ ָרע ּו) :לג( שמעו מרדותא ואתחכמו ולא תדישון:

)לג( ִׁש ְמע ּו מוּסָ ר וַ חֲכָ מ ּו וְ אַ ל
)לד( אַ ְׁש ֵרי אָ ָדם ׁש ֵֹמ ַע ִלי ִל ְׁשקֹד ַעל דַּ ְלתֹ ַתי יוֹ ם יוֹ ם ִל ְׁשמֹר ְמז ּוזֹת ּ ְפ ָתחָ י:

)לד(

טובוי לבר נשא דשמע לי ונשקוד על אסקופתי בכל יומא ויומא למנטר ספי דתרעא:

הוָ ה:
} ָמצָ א{ חַ ִּיים וַ יָּפֶ ק ָרצוֹ ן ֵמיְ ֹ

)לה( ִּכי מֹצְ ִאי ָמצָ אי
ותהוי ליה רעותא מן קדם אלהא:

)לה( מטול מן דמשכח לי משכח חיי

שנְ אַ י אָ הֲ ב ּו ָמוֶת:
וְ ח ְֹט ִאי ח ֵֹמס נ ְַפ ׁשוֹ ָּכל ְמ ַ ׂ

)לו( ומן דחטי עלי מחבל נפשיה וכולהן

ית ּה חָ צְ בָ ה ַע ּמו ֶּדיהָ ִׁש ְב ָעה:
)א( חָ ְכמוֹ ת ָּבנְ ָתה בֵ ָ

)א( חכמתא בנת ביתה ועתדת ביה שבעא

)לו(
שנאי רחמי למותא:
עמודין:

ָט ְבחָ ה ִט ְבחָ ּה ָמ ְסכָ ה יֵינ ָּה אַ ף ָע ְרכָ ה ׁ ֻש ְלחָ נ ָּה:

)ב(
פתורתה:

)ב( ונכסת נכסתא ומזגת חמרה וסדרת

רש"י
)לג( ואל תפרעו  -ואל תבטלו מוסרי:
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)לד( לשקוד  -לשמור .על דלתותי  -להכנס
ראשון לבית המדרש ולבית הכנס' ולצאת
אחרון:
)א( חכמות בנתה ביתה  -בחכמה בנה
הקב"ה את העולם .חצבה עמודיה שבעה -
שבעת ימי בראשית ,ד"א ז' ספרים שיש

משנה

בתורה ויהי בנסוע הארון ספר לעצמו
במסכת שבת:
)ב( טבחה טבחה מסכה יינה  -מזגם במים
כמו יין חזק שאינו ראוי לשתות חי .אף ערכה
שלחנה  -כל יצירת לח ויבש:

 -פאה פרק א'

)א( אֵ לּ ּו ְדבָ ִרים ׁ ֶשאֵ ין לָ הֶ ם ִׁשעוּר .הַ ּ ֵפאָ ה ,וְ הַ ִ ּבכּ ו ִּרים ,וְ הָ ֵראָ יוֹ ן ,וּגְ ִמילוּת
חֲסָ ִדים ,וְ ַת ְלמוּד ּתוֹ ָרה .אֵ לּ ּו ְדבָ ִרים ׁ ֶשאָ ָדם אוֹ כֵ ל ּ ֵפרוֹ ֵתיהֶ ן ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וְ הַ ּ ֶק ֶרן
קַ יּ ֶֶמת לוֹ לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאִּ .כבּ וּד אָ ב וָ אֵ ם ,וּגְ ִמילוּת חֲסָ ִדים ,וַ הֲ בָ אַ ת ׁ ָשלוֹ ם ּ ֵבין
אָ ָדם לַ חֲבֵ רוֹ וְ ַת ְלמוּד ּתוֹ ָרה ְּכ ֶנגֶד ּ ֻכ ָּלם:
רע"ב ) -א( אלו דברים שאין להם שיעור
 מדאורייתא ,אבל מדרבנן יש להם שיעור,דהא תנן בסיפא אין פוחתין לפאה מששים:
הפאה  -שאדם חייב להניח בסוף שדהו
לעניים כדכתיב )ויקרא כג( לא תכלה פאת
שדך בקצרך :והבכורים  -דכתיב )שמות כג(
ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך,
ולא נתנה תורה בהם שעור :והראיון  -שחייב
אדם להיראות בעזרה בשלש רגלים ,דכתיב
)שם( שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך.
וזאת הראיה אין לה שיעור ,דכל אימת דבעי,
עייל ומתחזי ונפיק .פירוש אחר ,עולות ראיה
ושלמי חגיגה שחייב להביא כדכתיב )שם( ולא
יראו פני ריקם ,אין לה שיעור מדאורייתא,
דכתיב )דברים טז( איש כמתנת ידו ,אלא

שחכמים נתנו בה שיעור העולה מעה כסף,
וחגיגה שתי כסף :וגמילות חסדים  -דבגופו,
כגון בקור חולים ,ולקבור מתים וכיוצא בהן.
אבל גמילות חסדים דבממונו ,כגון פדיון
שבויים ,ולהלביש ערומים ,ולהאכיל את
הרעבים וכיוצא בהן ,יש להן שיעור ,שיתן
בכל פעם שתבא מצוה כזו לידו ,חמישית מן
הריוח שבנכסיו ותו לא מחייב ,דהכי אמרינן,
המבזבז אל יבזבז יותר מחומש ,הלכך מבעי
ליה לאינש לאפרושי חמישית הריוח בכל עת,
כדי שיהא מצוי כל זמן שיבא גמילות חסד
לידו שיקיימו ,ובהכי נפיק ידי חובתו :ותלמוד
תורה  -אין לה שיעור ,דכתיב )יהושע א(
והגית בו יומם ולילה :ותלמוד תורה כנגד
כולם  -שקול כנגד כולם:

)ב( אֵ ין ּפוֹ ח ֲִתין לַ ּ ֵפאָ ה ִמ ּ ִׁש ּ ִׁשים ,וְ אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאָ ְמר ּו אֵ ין לַ ּ ֵפאָ ה ִׁשעוּר .הַ כּ ֹל
ְל ִפי ג ֶֹדל הַ שּׂ ָ ֶדה ,ו ְּל ִפי רֹב הָ עֲ נִ ִּיים ,ו ְּל ִפי רֹב הָ עֲ נָוָ ה:
רע"ב ) -ב( אין פוחתין לפאה מששים -
מדרבנן :אף על פי שאמרו אין לפאה שיעור
 מדאורייתא כדאמרן :הכל לפי גודל השדה אם שדהו גדולה ועניים מועטים ,נותןומוסיף על ששים לפי גודל שדהו .ואם שדהו
קטנה ועניים מרובים ,מוסיף על ששים לפי
רוב העניים :ולפי הענוה  -אית דגרסי ענוה
בוי"ו ,כלומר לפי רוב ענותו ירבה לעניים,

לשון וענותך תרבני )תהלים יח( ורמב"ם פירש
לשון עניה ,כלומר מה שתענה הארץ .ואית
דגרסי ענבה בבי"ת ,ופירושו גודל הגרגרים
וקטנן ,שאם היו השבלים של שדה במקום
אחד מלאות וטובות ,ובמקום אחר צנומות
דקות ,לא יניח הפאה כולה מן הרעות ,אלא
ישער ששים לרע וליפה:
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)ג( נוֹ ְתנִ ין ּ ֵפאָ ה ִמ ְּת ִח ַּלת הַ שּׂ ָ ֶדה ו ֵּמאֶ ְמצָ ָע ּהַ .ר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,ו ִּב ְלבַ ד ׁ ֶש ִּי ּ ֵתן
ַּב ּסוֹ ף ּ ַכ ּ ִׁשעוּרַ .ר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרִ ,אם ִׁשיֵּר קֶ לַ ח אֶ חָ ד ,סוֹ ֵמ ְך לוֹ ִמ ּ ׁשוּם ּ ֵפאָ ה
וְ ִאם לָ או ,אֵ ינוֹ נוֹ ֵתן אֶ ָּלא ִמ ּ ׁשוּם הֶ ְפקֵ ר:
רע"ב ) -ג( מתחלת השדה ומאמצעה -
ואין צריך להניח פאה בסוף שדה ,דכתיב
)ויקרא יט( לא תכלה פאת שדך לקצור ,אמרה
תורה תן פאה ,ואף על פי שיש לך עדיין קמה
לקצור :ובלבד שיתן בסוף כשיעור  -אף על
גב דרבי קרא בתחלה ובאמצע שיש תורת
פאה למה שנתן ,מכל מקום לא מפטר אלא
אם כן נותן בסוף השדה תשלום שיעור אחד
מששים עם מה שנתן באמצע ובתחלה ,כן
מוכח בירושלמי .ורמב"ם פירש ,ובלבד שיתן
בסוף כשיעור פאה הצריכה לכל השדה,

שצריך שיניח בסוף השדה אחד מששים חוץ
ממה שהניח בתחלה ובאמצע :אם שייר קלח
אחד  -בסוף השדה והניח אותו לפאה ,סומך
עליו .וכל מה שהניח באמצע ובתחלה ,תורת
פאה עליה :ואם לאו  -שלא הניח אפילו
קלח אחד בסוף השדה לפאה ,הרי מה שהניח
באמצע ובתחלה ,אינה חשובה פאה אלא דין
הפקר יש לה ופליג אדרבי שמעון דאמר
דמכל מקום היא חשובה פאה אלא דלא
מפטר בעל השדה בהכי .והלכה כרבי שמעון:

יטתוֹ
)ד( ְּכלָ ל אָ ְמר ּו ַּב ּ ֵפאָ הָּ .כל ׁ ֶשהוּא אֹ כֶ ל ,וְ נִ ְׁש ָמר ,וְ גִ דּ וּלָ יו ִמן הָ אָ ֶרץ ,ו ְּל ִק ָ
ְכאַ חַ ת ,ו ַּמ ְכנִ יסוֹ ְל ִקיּוּם ,חַ יָּב ַּב ּ ֵפאָ ה .וְ הַ ְּתבוּאָ ה וְ הַ ִ ּק ְטנִ יּוֹ ת ַּב ְּכלָ ל הַ זֶּה:
רע"ב ) -ד( כל דבר שהוא אוכל  -למעוטי
ספיחי סטיס ,שאף על פי שהן אוכל על ידי
הדחק ,לאו אוכל מקרי ואין חייבין בפאה,
דכתיב )ויקרא יט( ובקצרכם ,ואין קצירה אלא
בדבר הראוי לאכילה :ונשמר  -למעוטי
הפקר שאין לו שומרים שאינו חייב בפאה,
דכתיב )שם( לעני ולגר תעזוב אותם ,פרט
להפקר ,שכבר נעזב :וגידוליו מן הארץ -
למעוטי כמהין ופטריות שאין להם שורש
בארץ וגידוליהם מן האויר שאין חייבין
בפאה ,דכתיב )שם( קציר ארצכם :ולקיטתו

כאחד  -למעוטי תאנה וכיוצא בה מן
האילנות שנלקטים הפירות שמתבשלים בהם
ראשון ראשון ,דכתיב )שם( קציר ,משמע דבר
הנקצר הרבה ביחד :ומכניסו לקיום -
למעוטי ירק ,שאינו מתקיים אלא מתעפש
מיד ,דכתיב )שם כג( פאת שדך בקצרך ,ואין
הירק נקצר :והתבואה והקטניות  -תבואה
מחמשת המינים חטה ושעורה וכוסמת
שבולת שועל ושיפון .קטניות פולין ואפונין
ועדשים ודומיהן:

ֵיתים
)ה( וּבָ ִאילָ ן ,הָ אוֹ ג וְ הֶ חָ רו ִּבין וְ אֶ גוֹ זִ ים וְ הַ ּ ְׁשקֵ ִדים וְ הַ ְּגפָ נִ ים וְ הָ ִר ּמוֹ נִ ים וְ הַ זּ ִ
וְ הַ ְּת ָמ ִרים ,חַ יּ ִָבין ַּב ּ ֵפאָ ה:
רע"ב ) -ה( האוג  -אילן שהפרי שלו אדום וקורין לו בלע"ז קורנ"י אולי"ם .ורמב"ם פירש שהוא
צמח שמעבדים בו העורות וקורין לו בערבי סימא"ק ,והאשכולות שלו ראויים לאכילה .ולאו דוקא
אלו שמנה התנא חייבים בפאה ולא מיני אילנות אחרים ,אלא אלו ודומיהן קאמר:

)ה( ְלעוֹ לָ ם הוּא נוֹ ֵתן ִמ ּ ׁשוּם ּ ֵפאָ ה וּפָ טוּר ִמן הַ ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ תַ ,עד ׁ ֶש ְּי ָמ ֵרחַ  .וְ נוֹ ֵתן
ִמ ּ ׁשוּם הֶ ְפקֵ ר וּפָ טוּר ִמן הַ ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ תַ ,עד ׁ ֶש ְּי ָמ ֵרחַ  .ו ַּמא ֲִכיל לַ ְ ּבהֵ ָמה וְ לַ חַ יָּה
וְ לָ עוֹ פוֹ ת וּפָ טוּר ִמן הַ ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ תַ ,עד ׁ ֶש ְּי ָמ ֵרחַ  .וְ נוֹ טֵ ל ִמן הַ גּ ֶֹרן וְ זוֹ ֵר ַע וּפָ טוּר ִמן
הַ ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ תַ ,עד ׁ ֶש ְּי ָמ ֵרחַ  ,דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי עֲ ִקיבָ א .כּ ֹהֵ ן וְ לֵ וִ י ׁ ֶש ָּל ְקח ּו אֶ ת הַ גּ ֶֹרן,
יש וּפוֹ ֶדה ,חַ יָּב ְ ּב ַמ ַעשְׂ רוֹ תַ ,עד ׁ ֶש ְּי ָמ ַרח
הַ ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ ת ׁ ֶש ָּלהֶ םַ ,עד ׁ ֶש ְּי ָמ ֵרחַ  .הַ ּ ַמ ְקדִּ ׁ
הַ ִּגזְ ָּבר:
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רע"ב ) -ו( לעולם הוא נותן משום פאה -
מי שלא הניח פאה בשדה במחובר ,חייב
להפריש מן התלוש .והפאה שמפריש מן
התלוש ונותן לעניים ,פטורה מן המעשרות:
עד שימרח  -שיעשה כרי וצבור של תבואה.
אבל אם בא להפריש פאה אחר המרוח ,צריך
שיפריש התרומה והמעשרות תחלה ,ואחר כך
יטול הפאה ,שאין פטור מן המעשרות אלא
הפאה הנטלת קודם המרוח :ונותן משום
הפקר ופטור מן המעשרות ) -משום הפקר(.
המפקיר תבואתו ובא אחד וזכה בה ,אין
הזוכה בה חייב במעשרות ,דכתיב )דברים יד(
ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך ,יצא
הפקר שידך וידו שוין .אבל המפקיר תבואתו
לאחר המרוח ,אין ההפקר ההוא פוטר מן
המעשר) .כגב( :ומאכיל לבהמה וכו' -
ואפילו הוא עצמו מותר לאכול אכילת עראי
קודם מרוח .אבל הבהמה אוכלת אפילו
אכילת קבע :ונוטל מן הגורן וזורע וכו' -
דמן התורה הזורע פטור מן המעשר אפילו

גמרא

לאחר מרוח ,דכתיב )שם( עשר תעשר ואכלת,
וזורע לא קרינן ביה ואכלת ,מיהו מדרבנן
חייב ,סבירא ליה לרבי עקיבא דקודם מרוח
פטור מן המעשר אפילו מדרבנן .ואין הלכה
כרבי עקיבא :שלקחו את הגורן  -שקנו
תבואה מן הגורן .וקנסו חכמים שיהיו חייבים
להפריש תרומות ומעשרות ולתת אותם
לכהנים ולוים אחרים ,כדי שלא יהיו קופצים
לקנות תבואה או יין לגתות ולגרנות ,ואם קנו
קודם מרוח שעדיין לא הוקבעה תבואה זו
למעשר ,המעשרות שלהם :המקדיש ופודה -
המקדיש גרנו ופדאו מיד הגזבר והוא גדיש או
קמה שלא הוקבע למעשר כשהיה ביד
ההקדש ,חייב הפודה להוציא ממנו
המעשרות .אבל אם נתמרח הגורן ביד הגזבר,
הואיל ובשעה שהיה ראוי שיוקבע למעשר
דהיינו בזמן המרוח היתה ביד הקדש ,אין
הפודה חייב להוציא ממנו מעשרות ,שההקדש
פטור מן המעשרות:

 -ברכות דף ה' ע"א

אמר רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי
פיות בידו שנאמר רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם מאי משמע אמר
מר זוטרא ואיתימא רב אשי מרישא דענינא דכתיב יעלזו חסידים בכבוד
ירננו על משכבותם וכתיב בתריה רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם
ואמר רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנו
שנאמר ובני רשף יגביהו עוף ואין עוף אלא תורה שנאמר התעיף עיניך בו
ואיננו ואין רשף אלא מזיקין שנאמר מזי רעב ולחומי רשף וקטב מרירי
אמר רבי שמעון בן לקיש כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנו שנאמר
ובני רשף יגביהו עוף ואין עוף אלא תורה שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו
ואין רשף אלא יסורין שנאמר מזי רעב ולחומי רשף אמר ליה רבי יוחנן הא
אפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו שנאמר ויאמר אם שמוע תשמע
לקול ה' אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל
המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך אלא כל
שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקדוש ברוך הוא מביא עליו יסורין
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מכוערין ועוכרין אותו שנאמר נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר
ואין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו
אמר רבי זירא ואיתימא רבי חנינא בר פפא בא וראה שלא כמדת הקדוש
ברוך הוא מדת בשר ודם מדת בשר ודם אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב
ולוקח שמח אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן נתן להם תורה לישראל ושמח
שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעז
רש"י על הגמרא
כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו  -להרוג
את המזיקין :מאי משמע  -דבקריאת שמע:
התעיף עיניך בו  -אם תכפל וסגרת עיניך
בתורה היא משתכחת ממך :ובני רשף יגביהו
עוף  -העוף מסלקם ממך :קטב מרירי -
זה שם שד הצהרים במסכת פסחים )דף קי"א
ב( :ולחומי רשף  -כתיב בין רעב למזיקין,
נדרש לפניו ולאחריו יסורין ומזיקין :אפילו
תינוקות של בית רבן יודעים  -שהתורה

זוהר

מגינה ,שלמדין מספר חומש אם שמוע תשמע
כל המחלה אשר שמתי וגו' ,ואפילו הקטנים
שלא הגיעו לספר איוב ,כבר למדו :החשיתי
מטוב  -מן התורה :וכאבי נעכר  -מכה
עכורה :המוכר עצב  -שפירש הימנו דבר
חשוב כזה ,ומתוך דחקו מכרו :ושמח  -שהרי
הקדוש ברוך הוא מזהירם מלעזוב אותה
ומשבחה לפניהם בלקח טוב אחר שנתנה
להם:

– וישב דף קע"ט ע"ב

וַ ִּי ְׁשלַ ח ּ ַפ ְרעֹה וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת יוֹ סֵ ף וַ יְ ִריצֻה ּו ִמן הַ בּ וֹ ר וְ גו'ִ .ר ִ ּבי אַ ָּבא ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר,
)תהלים קמז( רוֹ צֶ ה יְ ָי אֶ ת יְ ֵראָ יו אֶ ת הַ ְמ ַיח ֲִלים ְלחַ ְסדּ וֹ ַ ּ .כ ּ ָמה קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך
הוּאִ ,א ְת ָר ֵעי ְ ּבה ּו ְ ּבצַ דִּ יקַ יָאּ ְ ,בגִ ין דְּ צַ דִּ יקַ יָא ִאינוּן ַע ְבדִּ ין )שלמא ועבדי(
ְׁשלָ ָמא ְל ֵעילָ א ,וְ ַע ְב ֵדי ְׁשלָ ָמה ְל ַת ּ ָתא ,וְ אָ עֳ ִלין ּ ַכ ָּלה ְ ּבבַ עֲ לָ ּה .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך קו ְּד ׁ ָשא
ְ ּב ִר ְ
יה:
יה וְ ָע ְב ִדין ְרעו ֵּת ּ
יך הוּא ִא ְת ָר ֵעי ְ ּבה ּוּ ְ ,ב ִאנּ וּן דְּ ַדח ֲִלין לֵ ּ
ימא ִאינוּן דְּ ִמ ְׁש ּ ַתדְּ לֵ י
לַ ְמ ַיח ֲִלים ְלחַ ְסדּ וֹ ַ ,מאן ִאינוּן ְמ ַיח ֲִלים ְלחַ ְסדּ וֹ  .הוֵי אֵ ָ
יליָא ,וְ ִא ְׁש ּ ַת ְּתפ ּו ַּבהֲ ֵדי ְׁש ִכינְ ּ ָתא .וְ כָ ד אָ ֵתי צַ ְפ ָראִ ,אינוּן ְמחַ ָּכאן
יתא ְ ּבלֵ ְ
ְ ּבאוֹ ַריְ ָ
יליָא ,חו ָּטא
יתא ְ ּבלֵ ְ
ְלחַ ְסדּ וֹ  .וְ הָ א או ְּקמוּהָ ּ ְ ,בזִ ְמנָא דְּ בַ ר נ ָׁש ִא ְׁש ּ ַתדַּ ל ְ ּבאוֹ ַריְ ָ
ְדחֶ סֶ ד ִא ְת ְמ ִׁש ְ
ימ ָמאְּ .כ ִד ְכ ִתיב) ,תהלים מב( יוֹ ָמם יְ צַ ּוֶה יְ ָי חַ ְסדּ וֹ
יה ִ ּב ָ
יך עֲ לֵ ּ
וּבַ לַ יְ לָ ה ִׁשירֹה ִע ּ ִמיַ .מאי ַט ְע ָמא יוֹ ָמם יְ צַ ּוֶה יְ ָי חַ ְסדּ וֹ ִ ,מ ּ ׁשוּם דְּ בַ ַּליְ לָ ה ִׁשירֹה
יה
יראָ יוְּ .כ ַמאן דְּ ָר ֵעי ִ ּב ְרעו ֵּת ּ
ִע ּ ִמי .ו ְ ּּבגִ ין ָּכ ְך רוֹ צֶ ה יְ ָי אֶ ת יְ ֵראָ יו ְּכ ִתיב ,וְ לֹא ִב ֵ
יה .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך רוֹ צֶ ה יְ ָי אֶ ת יְ ֵראָ יו ,וְ לֹא
יה ְל ִא ְת ּ ַפיְ יסָ א ַּבהֲ ֵד ּ
ְלאַ ח ֲָרא ,וְ ִא ְת ְר ֵעי לֵ ּ
יראָ יו:
ִ ּב ֵ
ְּכגַ וְ ונָא ָדא ,יוֹ סֵ ף הֲ וָ ה ָעצִ יב ַּבעֲ צִ יב ּו ְדרוּחָ אַּ ,בעֲ צִ יב ּו ְד ִל ָּבא ,דְּ הֲ וָ ה אָ ִסיר
יה וְ אַ הֲ ָדר ּו
ֵיהַ ,מה ְּכ ִתיב .וַ יְ ִריצוּה ּוִ ,א ְת ּ ַפיְ יס ּו לֵ ּ
ּ ַת ּ ָמןֵ ּ .כיוָ ן דְּ ׁ ַשדַּ ר ּ ַפ ְרעֹה ְ ּבגִ ינ ּ
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חק לישראל – פרשת מקץ יום א'
יראָ ּ .תא ֲחזֵי,
יה ִמ ִ ּלין דְּ חֶ ְדוָ הִ ,מ ִ ּלין ְל ֶמח ֱֵדי ִל ָּבאּ ְ ,בגִ ין דְּ הֲ וָ ה ָעצִ יב ִמן ּ ֵב ָ
לֵ ּ
ירא ִא ְס ּ ַת ַּלק ְלבָ ַתר:
יראּ ְ ,בבֵ ָ
יתא נָפַ ל ְ ּבבֵ ָ
ְ ּבקַ ְד ִמ ָ
ירע ְליוֹ סֵ ף הַ הוּא עוֹ בָ ָדא ,לָ א ִא ְק ֵרי צַ דִּ יקֵ ּ .כיוָ ן
ִר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן אָ ַמרַ ,עד לָ א אֵ ַ
ישא ִא ְת ַע ּ ַטר
ָימאִ ,א ְק ֵרי צַ דִּ יק .וְ הַ הוּא דַּ ְר ּ ָגא דִּ ְב ִרית קַ דִּ ׁ ָ
דְּ נ ַָטר הַ הוּא ְ ּב ִרית קַ יּ ָ
יהּ ,ו ְכ ִתיב וַ יְ ִריצֻה ּו
יתאִ ,א ְס ּ ַת ַּלק ַּבהֲ ֵד ּ
יה ,ו ַּמאי דְּ הֲוָ ה )עביד( ַּבבּ וֹ ר ְ ּבקַ ְד ִמ ָ
ַּבהֲ ֵד ּ
ִמן הַ בּ וֹ רִ .א ְס ּ ַת ַּלק ִמן דָּ א ,וְ ִא ְת ַע ּ ַטר ִ ּב ְבאֵ ר ַמיִ ם חַ ִּיים:
יה .אֶ ָּלא וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת
וַ ִּי ְׁשלַ ח ּ ַפ ְרעֹה וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת יוֹ סֵ ףִ ,ל ְקרֹא ְליוֹ סֵ ף ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
יוֹ סֵ ף ,דָּ א קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא ,דִּ ְכ ִתיב) ,תהלים קה( ַעד ֵעת בּ ֹא ְדבָ רוֹ ִא ְמ ַרת יְ ָי
צְ ָרפָ ְתה ּוַ .עד ֵעת בּ ֹא ְדבָ רוֹ  ,הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב וַ י ְּק ָרא אֶ ת יוֹ סֵ ףְּ ,כ ִתיב הָ כָ א
משה:
וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת יוֹ סֵ ף ,ו ְּכ ִתיב הָ ָתם וַ ִּי ְק ָרא אֶ ל ׁ ֶ

הלכה – הרמב"ם הלכות תלמוד תורה פ"ז
)יא( עון גדול הוא לבזות את החכמים או לשנאותן לא חרבה ירושלים עד שבזו בה
תלמידי חכמים שנאמר ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים
בנביאיו כלומר בוזים מלמדי דבריו וכן זה שאמרה תורה אם בחקותי תמאסו מלמדי
חקותי תמאסו וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא והרי הוא בכלל כי
דבר ה' בזה:
)יב( אע"פ שהמבזה את החכמים אין לו חלק לעוה"ב אם באו עדים שבזהו אפילו
בדברים חייב נידוי ומנדין אותו בית דין ברבים וקונסין אותו ליטרא זהב בכל מקום
ונותנין אותה לחכם והמבזה את החכם בדברים אפילו לאחר מיתה מנדין אותו בית דין
והם מתירים אותו כשיחזור בתשובה אבל אם היה החכם חי אין מתירין אותו עד
שירצה זה שנדוהו בשבילו וכן החכם עצמו מנדה לכבודו לעם הארץ שהפקיר בו ואין
צריך לא עדים ולא התראה ואין מתירין לו עד שירצה את החכם ואם מת החכם באין
שלשה ומתירין לו ואם רצה החכם למחול לו ולא נדהו הרשות בידו:
)יג( הרב שנידה לכבודו כל תלמידיו חייבין לנהוג נידוי במנודה אבל תלמיד שנדה
לכבוד עצמו אין הרב חייב לנהוג בו נידוי אבל כל העם חייבין לנהוג בו נידוי וכן
מנודה לנשיא מנודה לכל ישראל מנודה לכל ישראל אינו מנודה לנשיא מנודה לעירו
מנודה לעיר אחרת מנורה לעיר אחרת אינו מנודה לעירו:
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