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חק לישראל – פרשת נשא יום ד'
תורה -

במדבר פרק ד'

יו ְפקֻ ֵדיהֶ ם
יו ְפקֻ ֵדיהֶ ם ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם אַ ְל ּ ַפיִ ם ְׁשבַ ע ֵמאוֹ ת וַ ח ִ
ֲמ ּ ִׁשים) :לו( וַ יִ ּ ְה ּ
)לו( וַ יִ ּ ְה ּ
ח ִמ ּ ִׁשים) :לו( וַ הֲווֹ ִמנְ ָינֵיהוֹ ן ְלז ְַרעֲ י ְַתהוֹ ן ְּת ֵרין אַ ְל ִפין ְׁשבַ ע ְמאָ ה
ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם אַ ְל ּפַ יִ ם ְׁשבַ ע ֵמאוֹ ת וַ ֲ
וְ חַ ְמ ִׁשין:

משה
ֶׁ
ֲשר ּ ָפקַ ד
קודי ִמ ְׁש ּ ְפחֹת הַ ְ ּקהָ ִתי ָּכל הָ עֹבֵ ד ְּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד א ׁ ֶ
)לז( אֵ ֶּלה ְפ ּ ֵ
קודי ִמ ְׁש ּ ְפחֹת הַ ְ ּקהָ ִתי ָּכל הָ עֹבֵ ד ְ ּבאֹ הֶ ל
משה) :לז( אֵ ּלֶ ה ְפ ּ ֵ
ֶׁ
וְ אַ ֲהרֹן ַעל ּ ִפי יְ הֹוָ ה ְּביַד
משה:
ֶׁ
משה וְ אַ הֲ רֹן ַעל ּ ִפי יְ הֹוָ ה ְ ּביַ ד
ֶׁ
מוֹ ֵעד ֲא ׁ ֶשר ּפָ קַ ד

)לז( ִא ּ ֵלין ִמנְ ָינֵי ְזַרעֲ יַת ְקהָ ת ָּכל ְ ּדפָ לַ ח

משה:
ידא ְד ׁ ֶ
ימ ָרא ַדיְ ָי ִּב ָ
משה וְ אַ הֲ רֹן ַעל ֵמ ְ
ְּב ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ִ ּדי ְמנָא ׁ ֶ

ולבֵ ית אֲ ב ָ
קודי ְּבנֵי ג ְֵר ׁשוֹ ן ְל ִמ ְׁש ּ ְפחוֹ ָתם ּ ְ
)לח( ּופְ ּ ֵ
קודי ְ ּבנֵי ג ְֵר ׁשוֹ ן
ופ ּ ֵ
ֹתם) :לח( ּ ְ
ב ָתם) :לח( ו ִּמנְ ָינֵי ְּבנֵי ג ְֵר ׁשוֹ ן ְלז ְַרעֲ י ְַתהוֹ ן ו ְּלבֵ ית אֲ בָ הַ ְתהוֹ ן:
ולבֵ ית אֲ ֹ
ְל ִמ ְׁש ּ ְפחוֹ ָתם ּ ְ
לשים ׁ ָשנָה וָ ַמ ְעלָ ה וְ ַעד ּ ֶבן ח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ָּכל הַ ָּבא לַ ָ ּצבָ א לַ עֲ ֹב ָדה
)לט( ִמ ּ ֶבן ְׁש ִׁ
לשים ׁ ָשנָה וָ ַמ ְעלָ ה וְ ַעד ּ ֶבן ֲח ִמ ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ָּכל הַ ָּבא לַ ָ ּצבָ א
ְ ּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד) :לט( ִמ ּ ֶבן ְׁש ִׁ
לַ עֲ ֹב ָדה ְ ּבאֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד:

)לט( ִמ ַּבר ְּתלָ ִתין ְׁשנִ ין ו ְּל ֵע ָּלא וְ ַעד ַּבר חַ ְמ ִׁשין ְׁשנִ ין ָּכל ְ ּדאָ ֵתי ְלחֵ ילָ א ְלפו ְּלחָ נָא

ְּב ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא:
)מ(

לשים:
וש ִׁ
יו ּ ְפקֻ ֵדיהֶ ם ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְלבֵ ית אֲ ב ָֹתם אַ ְל ּ ַפיִ ם וְ ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ּ ְׁ
וַ יִ ּ ְה ּ

לשים:
וש ִׁ
יו ּ ְפקֻ ֵדיהֶ ם ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְלבֵ ית אֲ ֹב ָתם אַ ְל ּפַ יִ ם וְ ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ּ ְׁ
וַ יִ ּ ְה ּ

)מ(

)מ( וַ הֲ ווֹ ִמנְ ָינֵיהוֹ ן

ְלז ְַרעֲ י ְַתהוֹ ן ְלבֵ ית אֲ בָ הַ ְתהוֹ ן ְּת ֵרין אַ ְל ִפין וְ ִׁשית ְמאָ ה ו ְּתלָ ִתין:

משה
אֲשר ּ ָפקַ ד ׁ ֶ
קודי ִמ ְׁש ּ ְפחֹת ְּבנֵי ג ְֵר ׁשוֹ ן ָּכל הָ עֹבֵ ד ְּבאֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד ׁ ֶ
)מא( אֵ ֶּלה ְפ ּ ֵ
קודי ִמ ְׁש ּ ְפחֹת ְ ּבנֵי ג ְֵר ׁשוֹ ן ָּכל הָ עֹבֵ ד ְ ּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ֲא ׁ ֶשר
הוָ ה) :מא( אֵ ּלֶ ה ְפ ּ ֵ
וְ אַ ֲהרֹן ַעל ּ ִפי יְ ֹ
משה וְ אַ הֲ רֹן ַעל ּ ִפי יְ הֹוָ ה:
ֶׁ
ּפָ קַ ד

)מא( ִא ּ ֵלין ִמנְ ָינֵי ז ְַרעֲ יַת ְּבנֵי ג ְֵר ׁשוֹ ן ָּכל ְ ּדפָ לַ ח ְּב ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ִ ּדי ְמנָא

ימ ָרא ַדיְ ָי:
משה וְ אַ הֲ רֹן ַעל ֵמ ְ
ֶׁ

נביא

– שופטים פרק יג' יז'-כב'

וַ יֹּאמֶ ר ָמנוֹ חַ אֶ ל ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ִמי ְׁש ֶמ ָך ִּכי ָי ֹבא

)יז(
ואמר מנוח למלאכא דיי מה שמך ארי יתקימון פתגמך וניקרינך:

ְדבָ ְר ָ
יך

} ְדבָ ְר ָך{ וְ כִ ַּב ְד ּ ָ
נוך:

הוא ּ ֶפ ִלאי:
וַ יּ ֶ
ֹאמר לוֹ ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה לָ ּ ָמה זֶּה ִּת ְׁשאַ ל ִל ְׁש ִמי וְ ּ

)יח(
מלאכא דיי למא דנן את שאיל לשמי והוא מפרש:

)יז(

)יח( ואמר ליה

ומ ְפ ִלא
)יט( וַ יִ ּ ּקַ ח ָמנוֹ חַ אֶ ת גְּ ִדי הָ ִעזִ ּים וְ אֶ ת הַ ּ ִמנְ חָ ה וַ יּ ַַעל ַעל הַ צ ּּור לַ יהֹוָ ה ּ ַ
ֹאים) :יט( ונסיב מנוח ית גדיא בר עזי וית תקרובתא ואסיק על טינרא
ומנוֹ חַ וְ ִא ְׁש ּתוֹ ר ִ
לַ עֲ שׂ וֹ ת ּ ָ
קדם יי ומפרש למעבד ומנוח ואתתיה חזן:

)כ( וַ יְ ִהי בַ עֲ לוֹ ת הַ ַּלהַ ב ֵמ ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ הַ ּ ׁ ָש ַמיְ ָמה וַ יּ ַַעל ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ְּבלַ הַ ב
לו ַעל ּ ְפנֵיהֶ ם אָ ְרצָ ה) :כ( והוה במיסק שלהוביתא
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ּ ָ
ומנוֹ חַ וְ ִא ְׁש ּתוֹ ר ִֹאים וַ יִ ּ ּ ְפ ּ
מעלוי מדבחא לצית שמיא וסליק מלאכא דיי בשלהובית מדבחא ומנוח ואתתיה חזן ונפלו על אפיהון
על ארעא:

)כא( וְ לֹא ָיסַ ף עוֹ ד ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ְלהֵ ָראֹ ה אֶ ל ָמנוֹ חַ וְ אֶ ל ִא ְׁש ּתוֹ אָ ז י ַָדע ָמנוֹ חַ ִּכי
הוא) :כא( ולא אוסיף עוד מלאכא דיי לאתחזאה למנוח ולאתתיה בכן ידע מנוח ארי
ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ּ
מלאכא דיי הוא:
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חק לישראל – פרשת נשא יום ד'
ינו:
ָמות ִּכי ֱאל ִֹהים ָר ִא ּ
וַ יֹּאמֶ ר ָמנוֹ חַ אֶ ל ִא ְׁש ּתוֹ מוֹ ת נ ּ

)כב(
ממת נמות ארי מלאכא דיי חזינא:

)כב( ואמר מנוח לאתתיה

רש"י
)יז( כי יבא דברך  -אם יבא לנו שליחות דבר
מאתך ,משנדע ונכיר את שמך .וכבדנוך -
ונעשה מה שתשלח לנו:

כתובים

)יח( והוא פלאי  -מכוסה ,תמיד הוא משתנה
ואין ידוע למה משתנה היום )ספרי נשא מב(:

 -משלי פרק לא' טז'-כא'

הו ִמ ּ ְפ ִרי כַ ּ ֶפיהָ נ ְָט ָע }נ ְָט ָעה{ ָּכ ֶרם:
)טז( ז ְָמ ָמה ָ ׂ
ש ֶדה וַ ִּת ּקָ חֵ ּ

)טז( ואתחשבת בתרעיתא ונסבת

חקלא ומן פרי דידהא נצבת כרמא:

ֹתיהָ :
)יז( חָ גְ ָרה בְ עוֹ ז ָמ ְתנֶיהָ וַ ְּתאַ ּ ֵמץ זְ רוֹ ע ֶ
)יח( ָטעֲ ָמה ִּכי טוֹ ב סַ חְ ָר ּה לֹא יִ ְכ ֶּבה בַ ַּליְ לָ }בַ ַּליְ לָ ה{ נ ֵָר ּה:

)יז( ואסרת בעושנא חרצהא וזרזת דרעהא:
)יח( וטעמת מטול דטבתא

תגרותה ולא דעך בליליא שרגה:

כו פָ לֶ ְך:
י ֶָדיהָ ִׁש ְ ּלחָ ה בַ ִּכ ׁ
ישוֹ ר וְ כַ ּ ֶפיהָ ּ ָת ְמ ּ

)יט(
מעזלא:

)יט( ידהא פשטא בכונשרא וידהא לבכין

שה לֶ ָענִ י וְ י ֶָדיהָ ִׁש ְ ּלחָ ה לָ אֶ ְביוֹ ן:
)כ( ַּכ ּ ָפ ּה ּ ָפ ְר ָ ׂ
ית ּה לָ בֻ ׁש ׁ ָשנִ ים:
ית ּה ִמ ּ ׁ ָשלֶ ג ִּכי כָ ל ּ ֵב ָ
ירא ְלבֵ ָ
)כא( לֹא ִת ָ

)כ( ידה פשטא לעניא ודרעיה מושיטא לעליבי:
)כא( לא ידחלון בני ביתה מן

תלגא מטול דכולהון בני ביתה לבישין הוו זהוריתא:

רש"י
)טז( זממה שדה  -זממה בזמם וברסן את
עשו איש שדה .ותקחהו  -מן העולם
להאבידו .מפרי מעשיה נטעה כרם  -ישראל
לקיימם לחיי העה"ב:
)יח( טעמה  -דבורה .לא יכבה בלילה נרה
 בליל כתיב חסר ה' בליל שמורים שנגפוהמצריים האירה לישראל והגינה עליהם:
)יט( בכישור  -בכשרון מעשי' .תמכו פלך -
משען ומשענה כמו )שמואל ב ג( מחזיק

משנה

בפלך:
)כ( כפה פרשה  -למי שמשים עצמו עליה
כעני בו היא מתקיימת:
)כא( לא תירא לביתה משלג  -שדנין בו
הרשעים מאש לשלג .לבוש שנים  -ברית דם
מילה ,ד"א מלובשים בכפל נתן תתן )דברים
טו( פתוח תפתח )דברים ט"ו( העניק תעניק
)דברים ט"ו( כל אלו מצילין אותן משלג
גיהנם ,כך הוא נדרש בתנחומ':

– סנהדרין פרק ה'

בועְּ ,באֵ יזוֹ ׁ ָשנָהְּ ,באֵ יזֶה ח ֶֹד ׁש,
יו בוֹ ְד ִקין אוֹ ָתן ְּב ׁ ֶשבַ ע ח ֲִקירוֹ תְּ ,באֵ יזֶה ׁ ָש ּ ַ
)א( הָ ּ
ְּבכַ ּ ָמה בַ ח ֶֹד ׁשְּ ,באֵ יזֶה יוֹ םְּ ,באֵ יזוֹ ׁ ָש ָעהְּ ,באֵ יזֶה ָמקוֹ םַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ְּבאֵ יזֶה
יתם בּ וֹ  .הָ עוֹ בֵ ד
ירין אַ ּ ֶתם אוֹ תוֹ ִ .ה ְת ֵר ֶ
יוֹ םְּ ,באֵ יזוֹ ׁ ָש ָעהְּ ,באֵ יזֶה ָמקוֹ םַ .מ ִּכ ִ
עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ,אֶ ת ִמי ָעבַ דּ ,ובַ ּ ֶמה ָעבָ ד:
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חק לישראל – פרשת נשא יום ד'
רע"ב ) -א( היו בודקין אותן  -אחר
שאיימו עליהן היו בודקין אותן בשבע חקירות
כנגד שבעה לשונות שנאמרו במקרא בחייבי
מיתות בית דין .ודרשת .וחקרת ושאלת היטב
)דברים יג( הרי כאן שלשה .ושאלת אינו מן
המנין שממנו למדנו בדיקות ובמקום אחר
הוא אומר )שם יז( והוגד לך ושמעת ודרשת
היטב יש כאן שנים אחרים .הרי לך חמשה.
ובמקום אחר אומר )שם יט( ודרשו השופטים
היטב שנים אחרים הרי כאן שבעה :באיזו
שבוע  -של יובל :באיזו שנה  -של שבוע:
באיזה יום  -של שבת :באיזו שעה  -של יום.
שכל שבע חקירות הללו מביאות אותן ליד
הזמה .ושמא אין עדים להזימן לכל היום .ויש

עדים להזימן לאותה שעה :ר' יוסי אומר -
אין צריך אלא שלשה חקירות .באיזו יום
באיזה שעה .באיזו מקום .ואין הלכה כרבי
יוסי אלא אפילו אומרו העדים אתמול הרגו.
בודקין אותן בשבע חקירות כדי שתטרף דעתן
עליהן ויודו אם יש פסול בעדותן :מכירין
אתם אותו  -ההרוג .שמא עו"ג הוא וזו אינה
מן החקירות שמביאות לידי הזמה אלא כשאר
בדיקות שאינן אלא לעשות העדות מוכחשת
שמא לא יאמר האחד כדברי חברו .והוא והן
יהיו פטורים :את מי עבד  -לפטור .או
למרקוליס :ובמה עבד  -בזבוח .או
בהשתחויה:

)ב( ָּכל הַ ּ ַמ ְר ּ ֶבה בִ ְב ִ ּדיקוֹ ת ,ה ֲֵרי זֶה ְמ ׁ ֻש ָּבחַ .מעֲ ֶ ׂשה ּובָ ַדק ּ ֶבן ז ַַּכאי ְּבעֻ ְקצֵ י
דותן
ומה ּ ֵבין ח ֲִקירוֹ ת ִל ְב ִדיקוֹ ת .ח ֲִקירוֹ ת ,אֶ חָ ד אוֹ מֵ ר אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַעֵ ,ע ּ ָ
ְתאֵ נִ יםַ ּ .
נו יוֹ ְד ִעין,
ְּבטֵ לָ הְּ .ב ִדיקוֹ ת ,אֶ חָ ד אוֹ ֵמר אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע וַ ֲא ִפלּ ּו ְׁשנַיִ ם אוֹ ְמ ִרים אֵ ין אָ ּ
ישין זֶה אֶ ת זֶה,
דותן קַ יּ ֶֶמת .אֶ חָ ד ח ֲִקירוֹ ת וְ אֶ חָ ד ְּב ִדיקוֹ תִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ּ ַמ ְכ ִח ִׁ
ֵע ּ ָ
דותן ְּבטֵ לָ ה:
ֵע ּ ָ
רע"ב ) -ב( בן זכאי  -ר' יוחנן בן זכאי.
ותלמיד דן לפני רבו היה באותו שעה .לכך
קוראו בן זכאי :בעוקצי תאנים  -שהיו
מעידים עליו שהרגו תחת התאנה .ובדק בן
זכאי תאינה זו עוקציה דקים או גסים .עוקץ
ענב הפרי מקום חבורו לאילן :אמר אחד
איני יודע עדותן בטלה  -דשוב אי אתה יכול
להזימן באותה חקירה .וכל זמן שאי אפשר

לקיים תורת הזמה באחד מן העדים .כל
העדות בטלה ואפילו הן מאה .דאין העדים
נעשים זוממים עד שיזומו כולן :בדיקות -
אפילו אמרו כולן אין אנו יודעים .מצות הזמה
ראויה להתקיים .דאין הזמה תלויה אלא
בחקירה לומר עמנו הייתם באותה שעה
במקום אחר :עדותן בטלה  -כל עדותן
בטלה שבגמ' הוא והן פטורי':

דותן קַ יּ ֶֶמתֶ ׁ ,שזֶּה
לשה בַ ֹח ֶד ׁש ,עֵ ּ ָ
)ג( אֶ חָ ד אוֹ ֵמר ִּב ְׁשנַיִ ם ַּבח ֶֹד ׁש וְ אֶ חָ ד אוֹ מֵ ר ִּב ְׁש ׁ ָ
לשה
יוֹ ֵד ַע ְּב ִעבּ ּורוֹ ׁ ֶשל ח ֶֹד ׁש וְ זֶה אֵ ינוֹ יוֹ ֵד ַע ְּב ִעבּ ּורוֹ ׁ ֶשל ֹח ֶד ׁש .אֶ חָ ד אוֹ ֵמר ִּב ְׁש ׁ ָ
דותן ְּבטֵ לָ ה .אֶ חָ ד אוֹ ֵמר ִּב ְׁש ּ ֵתי ׁ ָשעוֹ ת וְ אֶ חָ ד אוֹ ֵמר
וְ אֶ חָ ד אוֹ ֵמר ַּבח ֲִמ ּ ׁ ָשה ,עֵ ּ ָ
דותן
לש וְ אֶ חָ ד אוֹ מֵ ר ְּבחָ ֵמ ׁש ,עֵ ּ ָ
דותן קַ יּ ֶֶמת .אֶ חָ ד אוֹ ֵמר ְּב ׁ ָש ׁ
לש ׁ ָשעוֹ ת ,עֵ ּ ָ
ְּב ׁ ָש ׁ
הודה אוֹ ֵמר ,קַ יּ ֶֶמת .אֶ חָ ד אוֹ ֵמר ְּבחָ ֵמ ׁש וְ אֶ חָ ד אוֹ ֵמר ְּב ׁ ֶשבַ ע,
ְּבטֵ לָ הַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
וב ׁ ֶשבַ ע חַ ּ ָמה בַ ּ ַמעֲ ָרב:
דותן ְּבטֵ לָ הֶ ׁ ,ש ְּבחָ ֵמ ׁש חַ ּ ָמה בַ ּ ִמזְ ָרח ּ ְ
ֵע ּ ָ
רע"ב ) -ג( שזה יודע בעבורו של חדש -
זה שאמר בשני' ידע שהחדש שעבר מלא היה
ויום ראשון של חדש שהוא יום ל' מחדש
שעבר היה ודוקא עד חצי החדש אבל מחצי
החדש ואילך עדותן בטלה שחזק' אין עובר
חצי החדש עד שכל העולם יודעים .מתי

קדשו בית דין החדש :ר' יהודה אומר קיימת
 דעביד אינש דטעי כולי האי :חמה במזרח ממקום זריחת החמה עד אמצע הרקיעקרוי מזרח .ומאמצע הרקיע עד מקום
השקיעה קרוי מערב:
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חק לישראל – פרשת נשא יום ד'
או ִד ְב ֵריהֶ ם ְמכֻ וָ ּ נִ ין,
יסין אֶ ת הַ ּ ׁ ֵשנִי ּובוֹ ְד ִקין אוֹ תוֹ ִ .אם ְ
)ד( וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ַמ ְכנִ ִ
נִמצְ ּ
כות ,אוֹ אֶ חָ ד ִמן
כות .אָ ַמר אֶ חָ ד ִמן הָ ֵע ִדים י ֶׁש ִלי ְללַ ֵמד ָעלָ יו זְ ּ
ּפוֹ ְת ִחין ִּבזְ ּ
הַ ּ ַת ְל ִמ ִידים י ֶׁש ִלי ְללַ ּ ֵמד ָעלָ יו חוֹ בָ הְ ,מ ׁ ַש ְּת ִקין אוֹ תוֹ  .אָ ַמר אֶ חָ ד ִמן
יבין אוֹ תוֹ ּ ֵבינֵיהֶ ן
כותַ ,מעֲ ִלין אוֹ תוֹ ּומוֹ ִׁש ִ
הַ ּ ַת ְל ִמ ִידים י ֶׁש ִלי ְללַ ּ ֵמד ] ָעלָ יו[ זְ ּ
וְ לֹא הָ יָה יוֹ ֵרד ִמ ּ ׁ ָשם ָּכל הַ ּיוֹ ם ּ ֻכלּ וֹ ִ .אם י ֵׁש ַמ ּ ָמ ׁש ִּב ְדבָ ָריוׁ ,שוֹ ְמ ִעין לוֹ  .וַ אֲ ִפלּ ּו
וב ְלבַ ד ׁ ֶשיּ ֵׁש ַמ ּ ָמ ׁש
כותׁ ,שוֹ ְמ ִעין לוֹ ִ ,
הוא אוֹ ֵמר י ֶׁש ִלי ְללַ ֵמד ַעל ַעצְ ִמי זְ ּ
ּ
ִּב ְדבָ ָריו:
רע"ב ) -ד( נמצאו דבריהם מכוונים -
ומעתה צריכין לישא וליתן בדבר :פותחין
בזכות  -אם לא עברת אל תירא :אמר אחד
מן העדים יש לי ללמד עליו זכות  -אפילו
זכות .וכל שכן חובה משתקים אותו דכתיב
)במדבר לה( ועד אחד לא יענה .בין לזכות.
בין לחובה :אמר אחד מן התלמידים -

היושבים לפני הדיינים יש לי ללמד עליו
חובה :משתקין אותו  -דכתיב )שם( ועד א'
לא יענה בנפש למות .למות הוא דאינו עונה.
הא לזכות עונה :אינו יורד משם כל היום -
ואפילו שאין ממש בדבריו .אבל יש ממש
בדבריו אינו יורד משם לעולם:

יו ִמזְ ַ ּדוְ ּ גִ ין
רוהו .וְ ִאם לָ אוַ ,מעֲ ִב ִ
ירין ִ ּדינוֹ ְל ָמחָ ר .הָ ּ
כותְ ּ ,פטָ ּ ּ
או לוֹ זְ ּ
)ה( ִאם ָמצְ ּ
יו ׁשוֹ ִתין יַיִ ן ָּכל הַ ּיוֹ ם ,וְ נוֹ שְׂ ִאין וְ נוֹ ְתנִ ין
זוגוֹ תְ ּ ,
ומ ַמעֲ ִטין ְּב ַמאֲ כָ ל ,וְ לֹא הָ ּ
זוגוֹ ת ּ
ּ
ימין ּובָ ִאין ְלבֵ ית ִ ּדין .הַ ְמז ּ ֶַכה אוֹ ֵמר אֲ נִ י ְמ ַז ּ ֶכה
ָּכל הַ ַּליְ לָ ה ,וְ לַ ּ ָמח ֳָרת ַמ ְׁש ִּכ ִ
ומחַ יֵּב אֲנִ י ִב ְמקוֹ ִמי .הַ ְמלַ ּ ֵמד
ומזַ ּ ֶכה אֲנִ י ִב ְמקוֹ ִמי ,וְ הַ ְמחַ יֵב אוֹ ֵמר אֲנִ י ְמחַ יֵּב ּ ְ
ְּ
עו
וללַ מֵ ד חוֹ בָ הָ .ט ּ
כות אֵ ינוֹ יָכוֹ ל לַ חֲזוֹ ר ּ ְ
כות ,אֲבָ ל הַ ְמלַ ּ ֵמד זְ ּ
חוֹ בָ ה ְמלַ ֵמד זְ ּ
רוהו .וְ ִאם
כותְ ּ ,פ ָט ּ ּ
או לוֹ זְ ּ
בַ ָ ּדבָ רְׁ ,שנֵי סוֹ פְ ֵרי הַ ַ ּדיָּנִ ין ַמזְ ִּכ ִירין אוֹ ָתןִ .אם ָמצְ ּ
שר
שר ְמחַ יְ ּ ִבין ,ז ַַּכאיְׁ .שנֵים ָע ָ ׂ
שר ְמז ִַּכין וְ אַ חַ ר ָע ָ ׂ
לָ או ,עוֹ ְמ ִדים לַ ּ ִמנְ יָןְׁ .שנֵים ָע ָ ׂ
שר ְמחַ יְ ּ ִבין וְ אֶ חָ ד
שר ְמ ַז ִּכין וְ אַ חַ ד ָע ָ ׂ
שר ְמז ִַּכין ,וַ אֲ ִפלּ ּו אַ חַ ד ָע ָ ׂ
ְמחַ יְ ּ ִבין וְ אַ חַ ד ָע ָ ׂ
ושנַיִ ם ְמז ִַּכין אוֹ ְמחַ יְ ּ ִבין וְ אֶ חָ ד אוֹ ֵמר אֵ ינִי
אוֹ ֵמר אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע ,וַ אֲפִ לּ ּו ֶעשְׂ ִרים ּ ְׁ
יפיןְׁ ,שנַיִ ם ְׁשנַיִ ם ַעד ִׁש ְב ִעים וְ אֶ חָ ד.
יפו הַ ַ ּדיָּנִ יןַ .עד ַּכ ּ ָמה מוֹ ִס ִ
יוֹ ֵד ַע ,יוֹ ִס ּ
לשים וְ ִׁש ּ ׁ ָשה ְמחַ יְ ּ ִבין
לשים וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְמחַ יְ ּ ִבין ,ז ַַּכאיְׁ .ש ִׁ
וש ִׁ
לשים וְ ִׁש ּ ׁ ָשה ְמז ִַּכין ּ ְׁ
ְׁש ִׁ
לשים וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְמז ִַּכיןּ ָ ,דנִ ין אֵ לּ ּו ְּכ ֶנגֶד אֵ לּ ּו ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְראֶ ה אֶ חָ ד ִמן הַ ְמחַ יְ ּ ִבין
וש ִׁ
ּ ְׁ
ִּדבְ ֵרי הַ ְמז ִַּכין:
רע"ב ) -ה( מעבירין אותו למחר -
מעבירין את הדין עד למחר משום הלנת
הדין :שנים עשר מחייבין  -ואחד עשר
מזכין .והטייתך לרעה ע"פ אחד ליתא הלכך
יוסיפו הדיינים :ואפילו שנים ועשרים מזכין
או מחייבין ואחד אומר איני יודע .יוסיפו
דיינים  -דהאי דאמר איני יודע כמאן
דליתיה דמי .ואין דנין ד"נ .לא לזכות ולא
לחובה .בפחות משלשה ועשרים :שנים שנים
 -אם נתחלקו השנים שהוסיפו זה לכאן וזה

לכאן דאכתי ליכא הטיה לא לטובה ע"פ א'
ולא לרעה ע"פ שנים .צריך להוסיף עוד שנים
וכן עד שבעים ואחד :עד שיראה אחד מן
המחייבים דברי המזכין  -דאיכא הטיה
לטובה ע"פ אחד .וה"ה אם יראה אחד מן
המזכים דברי המחייבים דבשעת גמר דין
קיימא לן דאף המלמד זכות יכול ללמד
חובה .והאי דלא תני או עד שיראה אחד מן
המזכין דברי המחייבין דתנא אזכות קמהדר:
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חק לישראל – פרשת נשא יום ד'
גמרא

– סנהדרין דף מא' ע"ב

אמר רבי אחא בר חנינא אמר רב אסי אמר רבי יוחנן עד כמה מברכין על
החדש עד שתתמלא פגימתה וכמה אמר רבי יעקב בר אידי אמר רב יהודה
עד שבעה נהרדעי אמרי עד ששה עשר ותרוייהו כרבי יוחנן סבירא להו
הא למיהוי כי יתרא הא למיהוי כי נפיא אמר ליה רב אחא מדיפתי
לרבינא וליבריך הטוב והמטיב אמר ליה אטו כי חסר מי מברכינן דיין
האמת דלבריך הטוב והמטיב וליברכינהו לתרוייהו כיון דהיינו אורחיה לא
מברכינן ואמר רבי אחא בר חנינא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן כל המברך
על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה כתיב הכא החדש הזה וכתיב
התם זה אלי ואנוהו תנא דבי רבי ישמעאל אילמלא )לא( זכו ישראל אלא
להקביל פני אביהן שבשמים כל חדש וחדש דיים אמר אביי הלכך נימרינהו
מעומד מרימר ומר זוטרא מכתפי )אהדדי( ומברכי אמר ליה רב אחא לרב
אשי במערבא מברכי ברוך מחדש חדשים אמר ליה האי נשי דידן נמי
מברכי אלא כדרב יהודה דאמר רב יהודה ברוך ]וכו'[ אשר במאמרו ברא
שחקים וברוח פיו כל צבאם חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם
ששים ושמחים לעשות רצון קונם פועלי אמת שפעולתן אמת וללבנה אמר
שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהן עתידין להתחדש כמותה ולפאר
ליוצרם על שם כבוד מלכותו ברוך אתה ה' מחדש חדשים:
רש"י על הגמרא
עד כמה מברכין  -אם לא בירך היום יברך
למחר :על החדש  -על הלבנה בהתחדשה:
עד שתתמלא פגימתה  -אבל בתר הכי לא
שייך למימר מחדש חדשים שהרי כבר נושנת
היא :ותרווייהו כר' יוחנן  -במלתיה דר'
יוחנן פליגי ,ועד שנתמלא סבירא להו ,מיהו
רב יהודה סבר מלוי פגימתה דקאמר ר' יוחנן
למהוי כי יתירא דהואי כמו יתר של קשת
שתהא כל פגימת הקשת מליאה עד היתר,
דהיינו חצי העיגול והאי לסוף שבעה הוא,
ונהרדעי סברי מלוי פגימה דקאמר ר' יוחנן
עד דתהוי כי נפיא עגולה במילואתה :וליברך
הטוב והמטיב  -אדרב יהודה פריך ,נהי נמי
דמשבעה ואילך ליכא למימר מחדש חדשים
ליבריך מיהא הטוב והמטיב שכל שעה הוא
מטיב לנו במילואתה תמיד ,שמוספת להאיר
לעולם :אטו כי חסר  -מי חשבינן לה רעה

לגבן לברוכי דיין האמת דנחשוב את מליאתה
טיבותא לברוכי הטוב והמטיב :וניבריך
לתרוייהו  -דיין האמת בחסרונה וטוב
המטיב במילואתה :דהיינו אורחיה  -בכל
חודש בריאת עולם כמנהגו היא ,ואין כאן דין
פורענות בחסרונה ולא הטבתה לנו חסד
במילואתה :דיין  -אילו לא זכו למצוה אחרת
אלא לזו שמקבלין פני שכינה פעם אחת
בחדש כדאמרן בגזירה שוה :אמר אביי -
הואיל ומקבל פני שכינה הוא מעומד בעי
לברוכי ,מפני כבוד שכינה שהוא מקבל:
תפקידם  -מצוה שצויתם להתנהג בהילוך
תקופותיהם :ששים ושמחים  -כדכתיב
)תהלים יט( ישיש כגבור :פועלי אמת  -הן
שאינם משנים את סדרם :וללבנה אמר -
הקדוש ברוך הוא ,שתתחדש בכל חדש :עטרת
תפארת  -היא זו לעמוסי בטן ,סימן הוא
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להם שאף הם שמונים להם ,עתידים

זוהר

להתחדש בגלותן כמותה ולפאר יוצרם:

– נשא דף קכה' ע"ב

יה
ִר ִּבי ִחזְ ִקיָּה ּ ָפ ַתח) ,תהלים קכח( אֶ ְׁש ְּת ָך ְּכגֶ פֶ ן ּפוֹ ִר ּיָה וְ גוֹ 'ַ ,מה ּגֶ פֶ ן לָ א ְמקַ ּ ֵבל ָעלֵ ּ
ימא ְּבהַ אי ּגַ וְ ונָאְּ ,דלָ א ְמקַ ְּבלָ א ָעלָ ּה
יהַּ ,כ ְך ִא ְּת ָתא ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ,קַ יְ ּ ָ
יד ּ
אֶ ָּלא ִמ ִ ּד ֵ
הוא ַּבר
זוגָ ּהְּ .כ ׁ ַש ּ ְפנִ ינָא )נ"א כתורא( ָּדאּ ְ ,דלָ א ְמקַ ְּבלָ א אֶ ָּלא הַ ּ
הוא ַּבר ּ
אֶ ָּלא הַ ּ
ָ
הו ּפוֹ ִריָּהְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר
זוגָ ּה .וְ ַעל ָ ּדא ְּכגֶ פֶ ן ּפוֹ ִריָּה ְּבי ְַר ְּכ ֵתי בֵ ֶ
יתךַ .מ ּ
ּ
ֹאשּ .פוֹ ִריָּה:
)דברים כט( ּפוֹ ֶרה ר ׁ
ָ
יתך ,וְ לָ או ְלבַ ר ְּב ׁש ּוקָ א,
ּפוֹ ַרחַ תְּ ,דאַ ּ ִפיקַ ת עֲ נ ִָפים ְלכָ ל ִס ְט ָרא .וְ אָ ןְּ .בי ְַר ְּכ ֵתי בֵ ֶ
יתי ְל ׁ ַש ְ ּק ָרא ִּב ְב ִרית ִע ָּלאָ ה:
ְּבגִ ין ְ ּדלָ א ּ ֵת ֵ
עוריהָ וְ אֶ ת ְּב ִרית ֱאלֹהֶ יהָ ׁ ָשכֵ חָ הַ .מאן
ושלֹמֹה אָ ַמר) ,משלי ב( הָ עוֹ זֶבֶ ת אַ לּ ּוף נְ ּ ֶ
ּ ְׁ
אֲתר ְ ּד ִא ְק ֵרי ְּב ִרית .וְ ִהיא ִא ְתקַ ּ ְׁש ָרא ּ ֵביהּ ְּ ,בגִ ין ַּכךְ
ָ
הוא
ְּב ִרית ֱאלֹהֶ יהָ  .הַ ּ
ית ָך:
ְּבי ְַר ְּכ ֵתי בֵ ֶ
יה ְ ּד ִת ְתחַ זֵי
הוא ַּבר נ ָׁשּ ְ ,ד ׁ ָשבַ ק ְל ִאנְ ְּת ֵת ּ
תונְ בָ א לֵ ֵ
יתי ַעל הַ ּ
אָ ַמר ִר ִּבי ִחזְ ִקיָּהּ ּ ,
יתה .וְ ִא ְּת ָתא ַ ּדא ּ ֲִפיקַ ת
יעותא ְ ּדבֵ ָ
ינון צְ נִ ּ ָ
ִמ ַ ׂשעֲ ָרא ְ ּד ֵר ׁ ָ
הוא חַ ד ֵמ ִא ּ ּ
ישה ְלבַ ר .וְ ָדא ּ
נותא ְלבֵ ָ
יהּ ,גָ ִרים ִמ ְס ְּכ ּ ָ
יתא .וְ גָ ִרים ִל ְבנָהָ א
ישה ְלבַ רְ ,ל ִא ְת ּ ַת ְ ּקנָא ּ ֵב ּ
ִמ ַ ׂשעֲ ָרא ְ ּד ֵר ׁ ָ
יתאַ .מאן ּגָ ִרים ָ ּדא.
בון ְּב ָד ָרא .וְ גָ ִרים ִמ ָּלה אַ ח ֲָרא ְ ּד ׁ ַש ְר ָיא ְּבבֵ ָ
ְ ּדלָ א יִ ְתחַ ּ ְׁש ּ
יתא הַ איָּ ,כל ׁ ֶש ּ ֵכן ְּב ׁש ּוקָ א ,וְ ָּכל
ומה ְּבבֵ ָ
ישהּ ְלבַ רַ ּ .
הוא ַ ׂשעֲ ָרא ְ ּד ִא ְת ֲחזֵי ֵמ ֵר ׁ ָ
הַ ּ
ית ָך:
ובגִ ין ָּכ ְך אֶ ְׁש ְּת ָך ְּכגֶ פֶ ן ּפוֹ ִריָּה ְּבי ְַר ְּכ ֵתי בֵ ֶ
יפותא אַ ח ֲָראְ ּ .
ׁ ֶש ּ ֵכן חֲצִ ּ ָ
ישא )דף קכ"ו ע"א( ְ ּד ִא ְּת ָתא ְ ּד ִא ְת ּגַ ְליָיאּ ,גָ ִרים
שעֲ ָרא ְ ּד ֵר ׁ ָ
הודהׂ ַ ,
אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
ְ
ולאַ ְפגְּ ָמא לָ ּהְּ .בגִ ין ַּכךַּ ,ב ְעיָא ִא ְּת ָתא ְ ּדאֲ ִפילּ ּו
ַ ׂשעֲ ָרא אַ ח ֲָרא ְל ִא ְת ּגַ ְל ָייאְ ּ ,
ישאָּ ,כל ׁ ֶש ּ ֵכן ְלבַ ר:
ֶחמון ַ ׂשעֲ ָרא חַ ד ֵמ ֵר ׁ ָ
ירי ְ ּדבֵ ָ
ְט ִס ֵ
יתא ,לָ א י ּ
נוק ָּבאּ .פ ּוק
חומ ָרא ְ ּד ֹכ ָּלא ,הָ ִכי נ ֵָמי ְל ּ ְ
הוא ּ ְ
שעֲ ָרא ּ
כורא ַ ׂ
ּ ָתא ֲח ֵזיְּ ,כ ָמה ִּב ְד ּ ָ
ילאּ ,גָ ִרים ְל ַת ּ ָתא,
הוא ַ ׂשעֲ ָרא ְ ּד ִא ְּת ָתאּ .גָ ִרים ְל ֵע ָּ
ימו ּגָ ִרים הַ ּ
חָ ֵמיַּ ,כ ָמה ּ ְפגִ ּ
יתאּ ,גָ ִרים
נותאּ ,גָ ִרים ִמ ָּלה אַ ח ֲָרא ְּבבֵ ָ
ּגָ ִרים ְלבַ ְעלָ ּה ְ ּד ִא ְתלַ ְּטיָיאּ ,גָ ִרים ִמ ְס ְּכ ּ ָ
יפו ִ ּד ְלהוֹ ן:
יבותא ִמ ְּבנָהָ אַ .רח ֲָמנָא ִל ׁ ֵ
ְ ּדיִ ְס ְת ִלק חַ ִׁש ּ ָ
בוןֵ ,מחֲצִ ּ
ישזְ ּ
יתא .וְ ִאי ַעבְ ַ ּדת ּ ֵכן ַמה ְּכ ִתיב,
וְ ַעל ָ ּדאַּ ,ב ְעיָא ִא ְּת ָתא ְל ִא ְת ַּכ ְּסיָיאְּ ,בזִ יווֹ ֵתי ְ ּדבֵ ָ
)תהלים קכח( ָּבנ ָ
ֵיתיםַ .מה זַיִ ת ָ ּדאֵ ּ ,בין
הו ִּכ ְׁש ִתילֵ י ז ִ
ֶיך ִּכ ְׁש ִתילֵ י ֵז ִ
יתיםַ .מ ּ
יבות
יטא ,לָ א ִא ְת ִ
ְּב ִס ְתוָ ואֵ ּ ,בין ְּבקַ יְ ָ
ידו ַט ְר ּפוֹ י ,וְ ָת ִדיר ִא ְׁש ְּתכַ ח ּ ֵביהּ ח ֲִׁש ּ
אֲב ּ
ְ
יבו ַעל ְׁשאַ ר ְּבנֵי ָע ְל ָמא .וְ לֹא
קון ַּבח ֲִׁש ּ
י ִַתיר ַעל ְׁשאַ ר ִאילָ נִ יןַּ .כך ְּבנָהָ א יִ ְס ּ ַת ְ ּל ּ
ילאְּ ,ב ִב ְרכָ אן ִ ּד ְל ּ ַת ּ ָתא,
עוֹ ד אֶ ָּלא ְ ּדבַ ְעלָ ּה ִמ ְת ָּב ֵר ְך ְּבכ ָֹּלאְּ ,ב ִב ְרכָ אן ִ ּד ְל ֵע ָּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים קכח( ִה ּנֵה ִּכי כֵ ן יְ בוֹ ַר ְך
עות ָראִּ ,ב ְבנִ יןִּ ,ב ְבנֵי ְּבנִ יןָ .
ְּב ּ ְ
הֲדא ּ
ָ
רושלָ יִ ם כּ ֹל יְ ֵמי
טוב יְ ּ ׁ ָ
וכ ִתיב )תהלים קכח( יְ בָ ֶר ְכך ה' ִמ ִּצ ּיוֹ ן ּ ְ
ּגָ בֶ ר יְ ֵרא יְ ָיְ ּ .
וראֵ ה ְּב ּ
ָ
חַ יּ ָ
וראֵ ה ָּבנִ ים ְלבָ נֶיך ׁ ָשלוֹ ם ַעל יִ שְׂ ָראֵ ל) .ישראל סבא קדישא(:
ֶיך ּ ְ
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הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ז'
)יב( ושבחו חכמים למי שקורא זמירות מספר תהלים בכל יום ויום מתהלה לדוד עד
סוף הספר וכבר נהגו לקרות פסוקים לפניהם ולאחריהם ותקנו ברכה לפני הזמירות
והיא ברוך שאמר וברכה לאחריהם והוא ישתבח ואחר כך מברך על קריאת שמע וקורא
קריאת שמע:
)יג( יש מקומות שנהגו בהן לקרות בכל יום אחר שמברכין ישבתח שירת הים ואחר כך
מברכין על שמע ויש מקומות שקורין שירת האזינו ויש יחידים שקורין שתי השירות
הכל לפי המנהג:

ð"òì

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