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חק לישראל – פרשת ויחי יום ב'
תורה -
)ג (

בראשית פרק מח'

ֹאמר יַעֲ קֹב אֶ ל יוֹ סֵ ף אֵ ל ׁ ַשדַּ י נִ ְראָ ה אֵ לַ י ְּבלוּז ְּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען וַ יְ בָ ֶר ְך אֹ ִתי:
וַ יּ ֶ

ֹאמר ַיעֲ קֹב אֶ ל יוֹ סֵ ף אֵ ל ׁ ַשדַּ י נִ ְראָ ה אֵ לַ י ְ ּבלוּז ְּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען וַ יְ בָ ֶר ְך אֹ ִתי:
וַ יּ ֶ
אֵ ל ׁ ַשדַּ י ִא ְת ְּג ִלי ִלי ְבלוּז ְּבאַ ְר ָעא ִד ְכנ ַָען וּבָ ִר ְ
יך י ִָתי:

)ג (

אֲמר יַעֲ קֹב ְליוֹ סֵ ף
)ג( וַ ַ

ית ָך וּנְ ַת ִּת ָ
יך ִל ְקהַ ל ַע ּ ִמים וְ נ ַָת ִּתי אֶ ת הָ אָ ֶרץ
ֹאמר אֵ לַ י ִהנְ נִ י ַמפְ ְר ָך וְ ִה ְר ִּב ִ
)ד( וַ יּ ֶ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
הַ זֹּאת ְלז ְַרעֲ ך אַ ח ֲֶריך ֲ
יתך וּנְ ַת ִּתיך ִל ְקהַ ל
ֹאמר אֵ לַ י ִהנְ נִ י ַמ ְפ ְרך וְ ִה ְר ִ ּב ִ
אחֻ זַּת עוֹ לָ ם) :ד( וַ יּ ֶ

ַע ּ ִמים וְ נ ַָת ִּתי אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת ְלז ְַרעֲ ָך אַ ח ֲֶר ָ
יש לָ ְך
אֲמר ִלי הָ א אֲ נָא ַמ ּ ֵפ ׁ
יך אֲחֻ ַּזת עוֹ לָ ם) :ד( וַ ַ
וְ אַ ְס ִּג ּנ ְָך וְ אֶ ְּתנִ ּנ ְָך ְל ִכנְ ׁ ַשת ִׁש ְב ִטין וָ אֶ ּ ֵתן יָת אַ ְר ָעא הָ ָדא ִל ְבנ ְ
ָיך ַּב ְת ָר ְך אַ חֲסָ נַת עֲ לָ ם:

ֶיך הַ נּוֹ לָ ִדים ְל ָך ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ַעד בּ ִֹאי אֵ לֶ ָ
)ה( וְ ַע ּ ָתה ְׁשנֵי בָ נ ָ
יך ִמצְ ַריְ ָמה ִלי הֵ ם
ַשה ִּכ ְראוּבֵ ן וְ ִׁש ְמעוֹ ן יִ ְהי ּו ִלי) :ה( וְ ַע ּ ָתה ְׁשנֵי בָ נ ָ
ֶיך הַ נּ וֹ לָ ִדים ְל ָך ְ ּבאֶ ֶרץ
אֶ ְפ ַריִ ם ו ְּמנ ּ ׁ ֶ

ִמצְ ַריִ ם ַעד בּ ִֹאי אֵ לֶ ָ
ַשה ִּכ ְראוּבֵ ן וְ ִׁש ְמעוֹ ן יִ ְהי ּו ִלי) :ה( ו ְּכ ַען ְּת ֵרין
יך ִמ ְצ ַריְ ָמה ִלי הֵ ם אֶ ְפ ַריִ ם ו ְּמנ ּ ׁ ֶ
ְ
ְּבנ ְ
ַשה ִּכ ְראוּבֵ ן וְ ִׁש ְמעוֹ ן יְ הוֹ ן
ילי ִאנּ וּן אֶ ְפ ַריִ ם ו ְּמנ ׁ ֶ
יתי ְלוָ ָתך ְל ִמצְ ַריִ ם דִּ ִ
ָיך ְדּ ִא ְתיְ ִליד ּו לָ ְך ְּבאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ַריִ ם ַעד ֵמ ֵ
קֳד ָמי:
ָ

ֶיך הַ נּוֹ לָ ִדים ְל ָך ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ַעד בּ ִֹאי אֵ לֶ ָ
)ו( וְ ַע ּ ָתה ְׁשנֵי בָ נ ָ
יך ִמצְ ַריְ ָמה ִלי הֵ ם
ַשה ִּכ ְראוּבֵ ן וְ ִׁש ְמעוֹ ן יִ ְהי ּו ִלי) :ו( וְ ַע ּ ָתה ְׁשנֵי בָ נ ָ
ֶיך הַ נּ וֹ לָ ִדים ְל ָך ְ ּבאֶ ֶרץ
אֶ ְפ ַריִ ם ו ְּמנ ּ ׁ ֶ
ַשה ִּכ ְראוּבֵ ן וְ ִׁש ְמעוֹ ן יִ ְהי ּו ִלי:
ִמצְ ַריִ ם ַעד בּ ִֹאי אֵ לֶ י ָך ִמ ְצ ַריְ ָמה ִלי הֵ ם אֶ ְפ ַריִ ם ו ְּמנ ּ ׁ ֶ
תוֹ ִליד ַּב ְת ֵריהוֹ ן דִּ ילָ ְך יְ הוֹ ן ַעל ׁשוּם אֲ חוּהוֹ ן יִ ְת ְקרוּן ְּבאַ חֲסַ נְ ְּתהוֹ ן:

)ו( ו ְּבנ ְ
ָיך דִּ י

רש"י
)ד( ונתתיך לקהל עמים  -בשרני שעתידים
לצאת ממני עוד קהל ועמים ואע"פ שאמר לי
גוי וקהל גוים גוי אמר לי על בנימין קהל
גוים הרי שנים לבד מבנימין ושוב לא נולד לי
בן למדני שעתיד אחד משבטי ליחלק ועתה
אותה מתנה אני נותן לך:
)ה( הנולדים לך  -עד באי אליך .לפני בואי
אליך כלומר שנולדו משפרשת ממני עד
שבאתי אצלך :לי הם  -בחשבון שאר בני הם
ליטול חלק בארץ איש כנגדו:

נביא

)ו( ומולדתך וגו'  -אם תוליד עוד לא יהיו
במנין בני אלא בתוך שבטי אפרים ומנשה
יהיו נכללים ולא יהא להם שם בשבטים
לענין הנחלה ואע"פ שנחלקה הארץ למנין
גולגלותם כדכתיב לרב תרבו נחלתו וכל איש
ואיש נטל בשוה חוץ מן הבכורים מ"מ לא
נקראו שבטים אלא אלו ]להטיל גורל הארץ
למנין שמות השבטים ונשיא לכל שבט ושבט
ודגלים לזה ולזה[:

– מלכים א פרק ב' ז'-י'

שה חֶ סֶ ד וְ הָ י ּו ְּבאֹ ְכלֵ י ׁ ֻש ְלחָ נ ֶָך ִּכי כֵ ן קָ ְרב ּו אֵ לַ י
)ז( וְ ִל ְבנֵי בַ ְרזִ ַּלי הַ ִּג ְל ָע ִדי ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ָ
שלוֹ ם אָ ִחיך) :ז( ולבני ברזילי גלעדאה תעביד טיבו ויהון באוכלי פתורך ארי
ְּבבָ ְר ִחי ִמ ּ ְפ ֵני אַ ְב ׁ ָ
אינון ספיקו צרכי במערקי מן קדם אבשלום אחוך:

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

טעון גניזה

2

חק לישראל – פרשת ויחי יום ב'
)ח( וְ ִה ּנֵה ִע ּ ְמ ָך ִׁש ְמ ִעי בֶ ן ּ ֵג ָרא בֶ ן הַ יְ ִמינִ י ִמ ַּבחֻ ִרים וְ הוּא ִק ְללַ נִ י ְקלָ לָ ה נִ ְמ ֶרצֶ ת
הוָ ה לֵ אמֹר ִאם
אתי הַ יּ ְַרדֵּ ן וָ אֶ ּ ׁ ָשבַ ע לוֹ בַ י ֹ
ְּביוֹ ם לֶ ְכ ִּתי ַמ ֲחנָיִ ם וְ הוּא י ַָרד ִל ְק ָר ִ
בחָ ֶרב) :ח( והא עמך שמעי בר גרא בר משבט בנימין מעולימת והוא לוטני לוטן מרירן
ית ָך ּ ֶ
אֲמ ְ
ִ
ביומא דאזלית למחנים והוא נחת לקדמותי לירדנא וקימית ליה במימרא דיי למימר דלא אקטלינך
בחרבא:

שה לּ וֹ וְ הוֹ ַר ְד ּ ָת
ֲשר ּ ַתעֲ ֶ ׂ
יש חָ כָ ם אָ ּ ָתה וְ י ַָד ְע ּ ָת אֵ ת א ׁ ֶ
)ט( וְ ַע ּ ָתה אַ ל ְּתנ ּ ֵַקה ּו ִּכי ִא ׁ
שאוֹ ל) :ט( וכען לא תזכיניה ארי גבר חכים את ותידע ית דתעביד ליה ותחית
שיבָ תוֹ ְּב ָדם ְׁ
אֶ ת ֵ ׂ
ית שיבתיה בקטלא לשאול:

וַ ִּי ְׁש ַּכב דָּ וִ ד ִעם אֲ ב ָֹתיו וַ ִּי ָּקבֵ ר ְּב ִעיר דָּ וִ ד:

) י(
דדוד:

)י( ושכיב דוד עם אבהתוהי ואתקבר בקרתא

רש"י
)ח( קללה נמרצת  -מפורשת ,כמו )איוב טז
ג( :מה ימריצך) ,שם ו כה( :ומה נמרצו כמו
מה נמלצו:

כתובים

)ט( כי איש חכם אתה  -תן לבך למצוא לו
עון מות בשביל דבר אחר ,וזהו וידעת את
אשר תעשה לו:

 -משלי יא' ה-ח

ַשר דַּ ְרכּ וֹ ו ְּב ִר ְׁש ָעתוֹ יִ ּפֹל ָר ׁ ָשע:
צִ ְדקַ ת ּ ָת ִמים ְּתי ּ ׁ ֵ

)ה (
בשלומהון מתאחדין:

צִ ְדקַ ת יְ ׁ ָש ִרים ּ ַת ִּצילֵ ם ו ְּבהַ ַ ּות בּ ֹגְ ִדים יִ ָּלכֵ ד ּו:

)ו(
וברשעיה נפל רשיעא:

)ה( צדקתא דתריצי תפצי אנון ובזוזי

)ו( צדקתהון דתמימי תתרץ אורחתיה

ְּבמוֹ ת אָ ָדם ָר ׁ ָשע ּתֹאבַ ד ִּת ְקוָ ה וְ תוֹ חֶ לֶ ת אוֹ נִ ים אָ בָ ָדה:

)ז(
יוביד סבריה וסבורהון דאלין דעבדין עאתא ייבד:

)ח( צַ דִּ יק ִמ ָ ּצ ָרה ֶנחֱלָ ץ וַ ָיּבֹא ָר ׁ ָשע ּ ַת ְח ּ ָתיו:

)ז( כד מית גברא רשיעא

)ח( צדיקא מן עקתא אשתיזב ועל ביש תחותוהי:

רש"י
)ו( צדקת ישרים תצילם ובהות בוגדים ילכדו
 בהוות שהם עושים הם נלכדים והמקראמסורס הוא כלומר ובוגדים בהוות ילכדו:
)ז( במות אדם רשע תאבד תקוה  -תקות כל
הבוטחים בו .ותוחלת אונים אבדה  -תוחלת

בניו שהם אונו אבד' כי בזכותו לא תבוא להם
טובה אבל במות צדיקים יש לבניהם מבטח
בצדקתם:
)ח( צדיק מצרה נחלץ  -במות רשע ולמקר'
העליון זה מחובר:
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משנה

 -שבת פרק יב'

)א( הַ בּ וֹ נֶה ַּכ ּ ָמה יִ ְבנֶה וִ יהֵ א חַ ּיָב) .הַ בּ וֹ נֶה( כָ ל ׁ ֶשהוּא ,וְ הַ ְמסַ ּ ֵתת וְ הַ ּ ַמ ּ ֶכה
שה ְמלָ אכָ ה
יש וּבַ ּ ַמעֲ צָ ד .הַ קּ וֹ ֵדחַ ָּכל ׁ ֶשהוּא ,חַ יָּב .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל הָ עוֹ ֶ ׂ
בַ ּ ַפ ִּט ׁ
אכ ּתוֹ ִמ ְתקַ יּ ֶֶמת ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,חַ יָּבַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,אַ ף
ו ְּמלַ ְ
הַ ּ ַמ ּ ֶכה בַ ּ ֻק ְרנָס ַעל הַ ּ ַסדָּ ן ִּב ְׁש ַעת ְמלָ אכָ ה ,חַ יָּבִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא ִכ ְמ ַת ּ ֵקן
ְמלָ אכָ ה:
רע"ב ) -א( הבונה  -שאמרו באבות
מלאכות ,כמה יבנה ויהיה חייב? כל
שהוא :מסתת  -מרבע את האבן או
מחליקה ומתקנה ,הכל לפי מנהג
המקום ,והיא תולדה דמכה בפטיש:
והמכה בפטיש  -הוא גמר מלאכה של
חוצבי אבן ,לאחר שחצב האבן מן ההר
סביב והבדילה מכה עליה בפטיש מכה
גדולה והיא מתפרקת ונופלת .וכל הגומר
מלאכה בשבת ,תולדה דמכה בפטיש
היא :מעצד  -קופיץ קטן :והקודח -

הנוקב :כל שהוא  -אכולהו קאי ,אמסתת
ואמכה בפטיש ובמצעד והקודח:
ומלאכתו מתקיימת  -שאין צריך להוסיף
עליה :קורנס  -מרטי"ל :סדן -
אנקוזינ"א בלע"ז :מפני שהוא כמתקן
מלאכה  -אף על פי שאינו מכה על
המלאכה אלא על הסדן ,מתקן הוא ,שכן
מרדדי טסי משכן היו עושים ,מכין על
הטס שלש הכאות ועל הסדן הכאה אחת
להחליק הקורנס שלא יבקע הטס שהוא
דק .ואין הלכה כרשב"ג:

)ב( הַ חוֹ ֵר ׁש ָּכל ׁ ֶשהוּא ,הַ ְמנ ּ ֵַכ ׁש וְ הַ ְמקַ ְרסֵ ם וְ הַ ְמז ֵָרד ָּכל ׁ ֶשהוּא ,חַ ּיָב .הַ ְמלַ ּ ֵקט
ֵעצִ יםִ ,אם ְל ַת ּ ֵקןָּ ,כל ׁ ֶשהֵ ןִ ,אם ְלהֶ ּ ֵסקְּ ,כ ֵדי ְלבַ ּ ׁ ֵשל ּ ֵביצָ ה קַ ָּלה .הַ ְמלַ ּ ֵקט
עֲ ָ ׂש ִביםִ ,אם ְל ַת ּ ֵקןָּ ,כל ׁ ֶשהוּאִ ,אם לַ ְּבהֵ ָמהִּ ,כ ְמלֹא ִפי הַ ְּג ִדי:
רע"ב ) -ב( המנכש  -תולש עשבים
רעים מתוך טובים .פירוש אחר ,חופר
סביב עיקרי הצמחים ,והיא מלאכה מעין
חרישה :מקרסם  -קוצץ ענפים יבשים
מן האילן לתקנו :מזרד  -זרדים לחים
חדשים של שנה זו ,ופעמים שהן מרובים

ומתגדלים ומכחישים כח האילן וקוצצין
אותן ממנו :אם לתקן  -את האילן או
את הקרקע וקצצו מן המחובר :ביצה קלה
 כגרוגרת מביצת תרנגולת ,שהיא קלהלהתבשל יותר משאר ביצים:

ימינוֹ ּ ֵבין ִּב ְ ׂשמֹאלוֹ ֵ ּ ,בין ִמ ּ ׁ ֵשם אֶ חָ ד ּ ֵבין
)ג( הַ כּ וֹ ֵתב ְׁש ּ ֵתי אוֹ ִתיּוֹ תֵּ ,בין ִּב ִ
ִמ ּ ְׁשנֵי ׁ ֵשמוֹ תֵ ּ ,בין ִמ ּ ְׁשנֵי סַ ְמ ָמנִ יּוֹ תְּ ,בכָ ל לָ ׁשוֹ ן ,חַ יָּב .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ י ,לֹא
ִח ְּיב ּו ְׁש ּ ֵתי אוֹ ִתיּוֹ ת אֶ ָּלא ִמ ּ ׁשוּם רוֹ ׁ ֵשםֶ ׁ ,ש ָּכ ְך הָ י ּו כוֹ ְת ִבין ַעל קַ ְר ׁ ֵשי הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן,
ידע אֵ יזֶה ּו בֶ ן זוּגוֹ  .אָ ַמר ַר ִּביָ ,מצִ ינ ּו ׁ ֵשם קָ ָטן ִמ ּ ׁ ֵשם ָּגדוֹ לֵ ׁ ,שם ִמ ּ ִׁש ְמעוֹ ן
לֵ ַ
ו ְּׁשמוּאֵ ל ,נֹחַ ִמ ּנָחוֹ ר ,דָּ ן ִמדָּ נִ יֵּאלָּ ,גד ִמ ַּגדִּ יאֵ ל:
רע"ב ) -ג( בין בימינו בין בשמאלו -
באדם שהוא שולט בשתי ידיו ,דאילו
בשאר כל אדם כתיבת שמאל אינה
כתיבה :בין משם אחד  -שתיהן אלפין:
משני שמות  -אלף בית :משני סממניות
 -אחד בדיו ואחד בסיקרא .ואית ספרים

דגרסי משני סימניות ,כלומר משני
סימנים ,כגון שכותבים א' לסימן אחד
וב' לסימן שנים :בכל לשון  -וכתב של
כל אומה ואומה :משום רושם  -סימן
שהיו עושין בקרשי המשכן ,מפני
שמפרקים אותן ולכשיקימוהו לא יחליפו
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סדר הקרשים .ואתא רבי יוסי למימר
דאפילו לא כתב ,אלא שרשם שתי
רשימות בעלמא לסימן ,חייב .ואין הלכה
כרבי יוסי :מצינו שם קטן  -כלומר ,אף

על פי שלא נגמר מלאכתו ,שנתכוון
לכתוב תיבה גדולה וכתב מקצתה ,הואיל
ואותה מקצת הויא תיבה ומתקיימת
במקום אחר ,חייב .וכן הלכה:

)ד( הַ כּ וֹ ֵתב ְׁש ּ ֵתי אוֹ ִתיּוֹ ת ְּבהֶ ְעלֵ ם אֶ חָ ד ,חַ יָּבָּ .כ ַתב ִּב ְדיוֹ ְּ ,בסַ םְּ ,ב ִס ְק ָרא,
נְתוֹ ם ,ו ְּבכָ ל דָּ בָ ר ׁ ֶשהוּא רוֹ ׁ ֵשםַ ,על ְׁשנֵי כָ ְתלֵ י זָוִ יּוֹ ת וְ ַעל
ְּבקוֹ מוֹ ס ו ְּבקַ נְ קַ ּ
שרוֹ  ,חַ יָּב.
ְׁשנֵי לוּחֵ י ִפנְ קָ ס ,וְ הֵ ן נ ְֶה ִּגין זֶה ִעם זֶה ,חַ יָּב .הַ כּ וֹ ֵתב ַעל ְּב ָ ׂ
יעזֶר ְמחַ יֵּב חַ ּ ָטאת ,וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּפוֹ טֵ ר:
שרוֹ ַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
הַ ְמסָ ֵרט ַעל ְּב ָ ׂ
רע"ב ) -ד( בסם  -אורפימנ"ט בלע"ז:
בסיקרא  -מין אבן שצובע אדום:
בקומוס  -מין עפר וצבעו שחור .פירוש
אחר ,שרף אילן גומ"א בלע"ז :בקנקנתום
 זא"ג בערבי ,ובלע"ז ודריאול"י :ובכלדבר שהוא רושם  -לאתויי מים ששרו
בהם עפצים גאלי"ש בלע"ז :שהוא רושם
 שרישומו מתקיים :על שני כתלי זוית -אחת במזרח ואחת בצפון סמוכות זו

לזו במקצוע :על שני לוחי פנקס  -ספר
שהחנוני כותב בו חשבונותיו .ואע"ג דלאו
על לוח אחד הן ,אם נהגין ונקרין זה עם
זה ,כגון שכתובין על שתי שפתי הלוחין
הסמוכין זה לזה ,חייב :הכותב על בשרו
 בדיו :והמסרט על בשרו  -בברזלעושה צורת אותיות בבשרו :רבי יהושע
פוטר  -ואפילו הוציא דם ,לפי שאין דרך
כתיבה בכך .והלכה כרבי יהושע:

)ה( ָּכ ַתב ְּב ַמ ְׁש ִקיןְּ ,ב ֵמי פֵ רוֹ תַּ ,באֲבַ ק דְּ ָר ִכיםַּ ,באֲבַ ק הַ ּסוֹ ְפ ִרים ,ו ְּבכָ ל דָּ בָ ר
ׁ ֶשאֵ ינוֹ ִמ ְתקַ יֵּםָ ּ ,פטוּרְ .לאַ חַ ר יָדוֹ ְּ ,ב ַרגְ לוֹ ְּ ,בפִ יו ו ְּב ַמ ְר ּ ְפקוֹ ָּ ,כ ַתב אוֹ ת אַ חַ ת
סָ מו ְּך לַ ְּכ ָתבָּ ,כ ַתב ַעל ַּג ּ ֵבי ְכ ָתב ,נִ ְת ַּכ ּוֵן ִל ְכ ּתֹב חֵ ית וְ כָ ַתב ְׁשנֵי זַ יְ נִ ין ,אַ חַ ת
ָּבאָ ֶרץ וְ אַ חַ ת ַּבקּ וֹ ָרהָּ ,כ ַתב ַעל ְׁשנֵי כָ ְתלֵ י הַ ַּביִ תַ ,על ְׁשנֵי ַד ּ ֵפי ִפנְ קָ ס וְ אֵ ין
ירא
נ ְֶה ִּגין זֶה ִעם זֶהָ ּ ,פטוּרָּ .כ ַתב אוֹ ת אַ חַ ת נוֹ ָט ִריקוֹ ןַ ,ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּ ֶבן ְּב ֵת ָ
ְמחַ יֵּב ,וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְט ִרין:
רע"ב ) -ה( במשקין  -שמשחירין ,כמו
מי תותים וכיוצא בהן :במי פירות  -של
כל שאר פירות :באבק דרכים  -כגון
שסרט באצבעו צורת אותיות על החול
והאבק שבדרכים :באבק סופרים -
עפרורית של קסת הסופר :לאחר ידו -
על גב ידו ,שאחז הקולמוס באצבעותיו
והפך ידו וכתב :ובמרפקו  -הפרק
האמצעי שבזרוע :אות אחת סמוך לכתב
 אצל אות כתובה זיווג לה אחתוהשלימה לשתים :כתב על גבי כתב -
העביר קולמוס על אותיות הכתובות כבר
וחידשם :וכתב שני זייני"ן  -שלא נראה
הגג של חי"ת אלא שתי הרגלים נראה
כאילו הם שני זייני"ן :על שני כותלי

הבית  -שאינן במקצוע :על שני דפי
פנקס  -שעשויין עמודים עמודים ,וכתב
אות אחת בעמוד זה ואות אחת בעמוד
זה ,ואינו יכול לקרבן אלא אם כן יחתוך
מה שמפסיק ביניהן .ותנא ברישא כותלי
הבית המרוחקים זה מזה ,והדר תנא דפי
פנקס ,ולא זו אף זו קתני :אות אחת על
שם נוטריקון  -שעושה סימן נקודה
עליה ומבינים מאותה האות תיבה
שלימה ,כגון קו"ף קרבן ,מ"ם מעשר,
תי"ו תרומה :רבי יהושע בן בתירא אומר
חייב  -כיון שהכל מבינים מאותה האות
תיבה שלימה כאילו כתב אותיות של כל
התיבה :וחכמים פוטרין  -שהרי לא כתב
שתי אותיות .והלכה כחכמים:
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)ו( הַ כּ וֹ ֵתב ְׁש ּ ֵתי אוֹ ִתיּוֹ ת ִּב ְׁשנֵי הֶ ְעלֵ מוֹ ת ,אַ חַ ת ׁ ַשח ֲִרית וְ אַ חַ ת ּ ֵבין הָ ַע ְר ַּביִ ם,
ַר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל ְמחַ יֵּב ,וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְט ִרין:
רע"ב ) -ו( בשתי העלמות  -לאחר
שכתב אות אחת בשוגג נודע לו שעבר,
וחזר ונעלם ממנו ושגג וכתב אות שניה
בצדה :אחת בשחרית ואחת בין הערבים
 כיון דהוי ליה שהות בנתיים כדי לידעהוה לי כשתי העלמות :רבן גמליאל

גמרא

מחייב  -דסבר אין ידיעה לחצי שיעור
לחלק שלא יצטרף עמו החצי האחר:
וחכמים פוטרין  -דסברי הידיעה שבין
שני חצאי שיעור מחלקת ביניהם ,ולא
נעשה כאילו היו שני חצאי שיעור בהעלם
אחת .והלכה כחכמים:

 -שבת דף ק"ה ע"א

כתב אות אחת נוטריקון רבי יהושע בן בתירה מחייב וחכמים פוטרין :אמר
רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זימרא מנין ללשון נוטריקון מן התורה שנאמר
כי א"ב המו"ן גוים נתתיך אב נתתיך לאומות בחור נתתיך באומות המון
חביב נתתיך באומות מלך נתתיך לאומות ותיק נתתיך באומות נאמן
נתתיך לאומות רבי יוחנן דידיה אמר אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת
יהבית רבנן אמרי אמירה נעימה כתיבה יהיבה איכא דאמרי אנכי למפרע
יהיבה כתיבה נאמנין אמריה דבי רבי נתן אמרי כי יר"ט הדרך לנגדי יראה
ראתה נטתה דבי רבי ישמעאל תנא כרמ"ל כר מלא רב אחא בר יעקב
אמר והוא קללני קללה נמרצ"ת נוטריקון נואף הוא מואבי הוא רוצח הוא
צורר הוא תועבה הוא רב נחמן בר יצחק אמר מה נדבר ומה נצטד"ק
נכונים אנחנו צדיקים אנחנו טהורים אנחנו דכים אנחנו קדושים אנחנו:
רש"י על הגמרא
מלך נתתיך  -נשיא אלהים אתה )בראשית
כג( :אנכי  -מדלא אמר אני :אנא נפשי -
אני בעצמי :אמירה  -שהיא נעימה :כרמל -

זוהר

גבי מנחת העומר כתיב גרש כרמל שמביאה
כשהיא לחה בעוד שהזרע נפוח והכר של קש
מלא הימנו:

– ויחי דף רכ"ד ע"ב

וְ ׁ ָשכַ ְב ִּתי ִעם אֲ בוֹ ַתי וְ גו'ִ .ר ִּבי יְ הו ָּדה ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,ישעיה מב( הַ חֵ ְר ִׁשים ְׁש ָמע ּו
יתין ְל ִמלּ וּלֵ י
ָשא דְּ לָ א צַ יְ ִ
וְ הַ ִעוְ ִרים הַ ִּביט ּו ִל ְראוֹ ת .הַ חֵ ְר ִׁשים ְׁש ָמע ּוִ ,א ֵּלין ְּבנֵי נ ׁ ָ
אריהוֹ ן .וְ הַ ִעוְ ִרים ,דְּ לָ א
יתא ,וְ לָ א ּ ָפ ְק ִחין או ְּדנַיְ יה ּוְ ,ל ִמ ְׁש ַמע ְל ִפקּ ו ֵּדי ְד ָמ ֵ
אוֹ ַריְ ָ
ימין .דְּ הָ א ְּבכָ ל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמא ָּכרוֹ זָא נ ִָפיק
נְדע ַעל ָמה ִאינוּן קָ יְ ִ
ִמ ְס ּ ַת ְּכ ִלין ְל ִמ ַ
וְ קָ ֵרי ,וְ לֵ ית ַמאן דְּ י ְַׁש ַּגח:
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דְּ ַתנְ יָאִ ,אינוּן יוֹ ִמין דְּ ַּבר נ ָׁש ַּכד ִא ְת ְּב ֵריְּ ,בהַ הוּא יוֹ ָמא דְּ נָפַ ק ְל ַע ְל ָמאֻ ּ ,כ ְ ּלה ּו
הֲרן ְל ַּבר נ ָׁשָּ ,כל יוֹ ָמא
אסין ְּב ַע ְל ָמאָ ,נח ֲִתין וְ אַ זְ ָ
ימין ְּב ִקיּו ַּמיְ יה ּו .וְ אָ זְ ִלין וְ ָט ִ
קָ יְ ִ
יה ,וּבַ ר נ ָׁש ָע ִביד ְּבהַ הוּא
וְ יוֹ ָמא ִּב ְלחוֹ דוֹ י .וְ כַ ד הַ הוּא יוֹ ָמא אָ ֵתי וְ אַ זְ הַ ר לֵ ּ
אריהּ  .הַ הוּא יוֹ ָמא סָ ִליק ְּב ִכ ּסוּפָ א ,וְ אַ ְס ִהיד סַ ֲהדו ָּתא,
יוֹ ָמא חוֹ בָ א קַ ּ ֵמי ָמ ֵ
וְ קָ ִאים ִּב ְלחוֹ דוֹ י ְלבַ ר:
ֵיה ְּת ׁשוּבָ ה .זָכָ ה,
וְ ָתאנָאָּ ,ב ַתר דְּ קָ ִאים ִּב ְלחוֹ דוֹ י ,י ִָתיבַ ,עד דְּ בַ ר נ ָׁש ָע ִביד ִמ ּנ ּ
יה .לָ א זָכָ ה ,הַ הוּא יוֹ ָמא נ ִָחית ,וְ ִא ְׁש ּ ַת ּ ַתף ְּבהַ הוּא רוּחָ א
ּ ָתב הַ הוּא יוֹ ָמא ְלאַ ְת ֵר ּ
ֵיה דְּ הַ הוּא ַּבר נ ָׁש ַמ ּ ָמ ׁשְּ ,בגִ ין ְלאַ ְבאָ ׁ ָשא
יה .וְ ִא ְת ּ ַת ַּקן ְּב ִדיו ְּקנ ּ
ית ּ
דִּ ְלבַ ר ,וְ ָתב ְלבֵ ֵ
יתא .וְ ִאית דְּ ִדיּו ָּרא ְל ַטב ִאי הוּא זָכֵ י .וְ ִאי לָ או ,דִּ יּו ֵּריהּ
יה ְּבבֵ ָ
יה ,וְ ַדיָּיר ִע ּ ֵמ ּ
לֵ ּ
יש:
יה ְל ִב ׁ
ִע ּ ֵמ ּ
ְ
ְ
אלין ְּב ִמנְ יָינָא דְּ ִאינוּן
ּ ֵבין ָּכך וּבֵ ין ָּכךִ ,א ְת ּ ַפ ְקדָּ ן ִאינוּן יוֹ ִמין וְ חֲסֵ ִרים ,וְ לָ א ָע ִ
ישא ,וְ לָ א ׁ ָש ִביק
דְּ ִא ְׁש ּ ָתאֲ ר ּו .וַ וי ְלהַ הוּא ַּבר נ ָׁש ,דְּ גָ ַרע יוֹ מוֹ י קַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא קַ דִּ ׁ ָ
ְל ֵעילָ א יוֹ ִמיןְ ,ל ִא ְת ַע ְּט ָרא ְּבה ּו ְּבהַ הוּא ַע ְל ָמא ,ו ְּל ִא ְתקָ ְרבָ א ַּב ֲה ַדיְ יה ּו קַ ּ ֵמי
ישא:
ַמ ְל ָּכא קַ דִּ ׁ ָ
ישאִ .אי הוּא ז ַָּכאָ ה ,הַ אי ַּבר
ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כד ְק ִריב ּו ִאינוּן יוֹ ִמין קַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא קַ דִּ ׁ ָ
ּשי יְ קָ ר ,דְּ ִמ ְתלַ ְּב ׁ ָשא
נ ָׁש דְּ נ ִָפיק ֵמ ַע ְל ָמא ,סָ ִליק וְ ָעאל ְּב ִאינוּן יוֹ ִמין .וְ ִאינוּן ְלבו ׁ ֵ
יה .וְ ִאינוּן יוֹ ִמין הֲו ּו ,דְּ זָכָ ה ְּבה ּו ,וְ לָ א חָ ב ְּבה ּו:
יה נִ ְׁש ָמ ֵת ּ
ּ ֵב ּ
יה ְּביוֹ מוֹ יִ ,אינוּן יוֹ ִמין
וַ וי ְלהַ הוּא ְדגָ ַרע יוֹ מוֹ י ְל ֵעילָ א .דְּ כַ ד ָּב ָעאן ְלאַ ְל ָּב ׁ ָשא לֵ ּ
ְדפָ גִ ים ִאיה ּו ְּבחוֹ בוֹ י ,חָ ְס ִרין ֵמהַ הוּא ְלבו ׁ ָּשא ,וְ ִא ְתלַ ַּב ׁש ְּב ָמנָא חֲסֵ ָראָּ .כל ְׁש ּ ֵכן
יה ְל ַּבר נ ָׁש ַּב ּ ֶמה דְּ ִא ְתלַ ַּב ׁש ְּבהַ הוּא ַע ְל ָמאְּ .כ ֵדין
יאין ִאינוּן ,וְ לָ א לֶ הוֵ י לֵ ּ
ִאי סַ ִּג ִ
יה ּנָם ַעל ִאינוּן יוֹ ִמין .יוֹ ִמין ַעל יוֹ ִמין,
יה ,דְּ ָדיְ ינִ ין לֵ יהּ ַּב ּ ֵג ִ
וַ וי לֵ יהּ  ,וַ וי ְלנ ְַפ ׁ ֵש ּ
יוֹ ִמין ַעל חַ ד ְּת ִרין .דְּ כַ ד נ ִָפיק ֵמהַ אי ַע ְל ָמא ,לָ א אַ ְׁש ַּכח יוֹ ִמין דְּ ִא ְתלַ ַּב ׁש ְּבה ּו,
וְ לָ א הֲ וֵי לֵ יהּ ְלבו ׁ ָּשא ַּב ֶמה דְּ ִא ְת ַּכ ּ ֵסי .ז ַָּכ ִאין ִאינוּן צַ דִּ יקַ יָא ,דְּ יוֹ ֵמיהוֹ ן ּ ֻכ ְ ּלהוֹ ן
ּשי יְ קָ ר,
ישא ,וְ ִא ְתעֲ ִביד ִמ ּנַיְ יה ּו ְלבו ׁ ֵ
יה דְּ ַמ ְל ָּכא קַ דִּ ׁ ָ
ירין ִאינוּן ְלגַ ּ ֵב ּ
ְט ִמ ִ
ְל ִא ְתלַ ְּב ׁ ָשא ְּבה ּו ְּב ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי:

הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פרק י"ב
)א( אין התשובה ולא יום הכפורים מכפרין אלא על עבירות שבין אדם למקום כגון מי
שאכל דבר אסור או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהן אבל עבירות שבין אדם לחבירו
כגון החובל את חבירו או המקלל חבירו או גוזלו וכיוצא בהן אינו נמחל לו לעולם עד
שיתן לחבירו מה שהוא חייב לו וירצהו
)ב( אע"פ שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו אפילו
לא הקניט את חבירו אלא בדברים צריך לפייסו ולפגע בו עד שימחול לו לא רצה
חבירו למחול לו מביא לו שורה של שלשה בני אדם מריעיו ופוגעין בו ומבקשין ממנו
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חק לישראל – פרשת ויחי יום ב'
לא נתרצה להן מביא לו שניה ושלישית לא רצה מניחו והולך לו וזה שלא מחל הוא
החוטא ואם היה רבו הולך ובא אפילו אלף פעמים עד שימחול לו:

מוסר -

מספר חרדים דף ע''א ע''א

ַּבאֲ כָ ְל ְך יוֹ ֵתר ַעל שׂ וֹ ְב ָע ְך ִה ְפסַ ְד ּ ָת ו ִּב ּ ַט ְל ּ ָת זְ ַמן הָ אֲ ִכילָ ה וּזְ ַמן הַ יְ צִ יאָ ה וְ ִאם יַ ִּזיק הָ ִאצְ טו ְּמכָ א
לשה זְ ַמ ִּנים וְ ִאם יִ גְ רוֹ ם חוֹ ִלי ְּכ ַמאֲ ַמר ַר ְמ ַּב''ם הֲ ֵרי ָעבַ ְר ּ ָת ַעל
וְ ִת ְהיֶה ָטרוּד ְ ּבצַ עֲ ָר ְך הֲ ֵרי ְׁש ׁ ָ
אַ זְ הָ ַרת )דברים ד'( וְ נִ ְׁש ַמ ְר ּ ֶתם ְמאֹ ד ְלנ ְַפ ׁשוֹ ֵתיכֶ ם וְ אֶ ְפ ׁ ַשר ִלגְ רוֹ ם ָמוֶת ַעל שׂ וֹ נַאֲ ָך וְ ָד ְמ ָך ִמ ָּי ְד ָך
ית ָע ִתיד ִל ְׁשמוֹ ר וְ לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּתבַ טֵ ל ַּבר ִמינָןְּ .גדוֹ לָ ה
יוֹ צְ ָר ְך יְ בַ ּ ֵק ׁש וְ כָ ל הַ ּ ִמ ְצוֹ ת ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶשהָ יִ ָ
ית ְלחַ יֵּי הָ עוֹ לָ ם
ית מוֹ ִתיר ִמשּׂ ֹוֹ ְב ָע ְך ִאלּ ּו הֶ ֱאכַ ְל ִּתיו לֶ ָענִ י זָ ִכ ָ
ימה וְ אוֹ תוֹ מוֹ ָתר ֲא ׁ ֶשר הָ יִ ָ
ְלגִ ָ
ָ
ֹאשך ׁ ֶש ָּכ ַתב
הַ זֶּה וְ הַ ָּבא גַ ם ָעבַ ְר ּ ָת ַעל ַּבל ּ ַת ְׁש ִחית .לָ כֵ ן דִּ ְב ֵרי הָ ַר ְמ ַּב''ם ּ ָתשִׂ ים עֲ ָט ָרה ַעל ר ׁ ֶ
לֹא תֹ אכַ ל אֶ ָּלא ְּכ ׁ ֶשאַ ּ ָתה ָר ֵעב וְ לֹא ִת ְׁש ּ ֶתה אֶ ָּלא ְּכ ׁ ֶשאַ ּ ָתה צָ ֵמא וְ לֹא תֹ אכַ ל ַעד ׁ ֶש ִּתשְׂ ַּבע
יש ו ְּל ִד ְב ֵרי הראב''ד ְּכ ַתעֲ נִ ית ִל ְפנֵי יוֹ ְצ ָר ְך יֵחָ ׁ ֶשב לָ ְך .לֹא ַתעֲ נֶה ַמהֵ ר
ְלגַ ְמ ֵרי אֶ ָּלא פָ חוֹ ת ְׁש ִל ׁ
ֶיך וְ ִת ּ ָמלֵ ְך ְ ּביוֹ צְ ָרךְ
ִּכי ִאם ְ ּב ָמתוּן ַרב קָ ׁ ֶשב ו ְּראֵ ה הַ נּ וֹ לָ ד ׁ ֶשיּ ִֵׁשיבָ ְך ׁ ֶש ְּכנֶגְ דָּ ְך וְ ִאם ִּת ְסגּ וֹ ר ֵעינ ָ
יעה ּנָא רוֹ צֶ ה לוֹ ַמר ִּכי
ַמה ּ ָת ִׁשיב אוֹ ִאם טוֹ ב ִל ְׁש ּתוֹ ק ַמה ּטוֹ ב חֶ ְלקָ ְך .אֲ נִ י וָ הוּא הוֹ ִׁש ָ
ְּכ ׁ ֶשאֲנִ י וְ הוּא ְלבַ דֵּ נ ּו ְּב ִה ְתבּ וֹ ֵדד ְל ֵעת ְמצֹא ְּכ ִד ְכ ִתיב ְ ּבסֵ פֶ ר חוֹ בַ ת ַה ְ ּלבָ בוֹ ת:
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