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ּבארכ  אל־אהרן  יהוה תנו ּיאמר לא וחלק צם חל ַ�ְֶֹֹ�ֲֶַָֽ�ְְַָֹ��ְִֹ�ְָ�ֵֶ
חל לא־ יה אני  ּבת ֹוכם לָך ּבתֹוְךיה  ונחלת ָך קָך ְִֶֹֽ
ְ�ְ	ֲִָ�ְְֶ�ְֲַָֽ�ְ�ְ�

יׂש לויולבכא?Rל:רא ּבני ני ְֵ
ְְְִִֵֵָֽ�ֵ�ִ
ּביׂש ּכל־ מעׂשר  נתּתי  חלף הּנה  לנחלה ראל ִֵ
ַָ�ֲִֵַָֽ
ְְִָ�ְֲֵַֽ	ֵָ�ֶ

אהל  את־ עבדת  עבדים אׁשר־ הם  
ַ�ֲִֶֹ�ְֹֽ�ֲֵֶ�ֲָָֹֽעבדתםֶֹ
יׂשולא־יק כבד:מֹוע  ּבני עֹוד אל־אהל רבּו ראל ְְְִֵֹֽ
�ְֵ
ְִָ�ֵֶ�ֶֹ

חט לׂשאת למ מֹועד הּוא כגּות:א הּלוי ועבד 	ֵֵָ
�ְְֵָָֽ�ֵַַ�ִ�
יׂש והם מֹועד אהל חּקתאת־ עבדת עונם אּו ֲֶַֹ��ֶֹ�ְֵ�ְִֵ�ֲֹ	ַָֻ�

ּוב לדרתיכם יׂשעֹולם ּבני ינתֹוְך לא חלּוראל ָ�ְֹ�ֵֹ�ְֶ�ְֵ�ְִָ�ֵ
ְֲִֹ�
את־ מע כדה:נחל  ּבני־ יׂשּכי ירימּוׂשר  אׁשר ראל ֲַָֽֽ�ְִֶַַ�ְְִֵָ�ֲֵ�ִֶָ�

לל  נת ּתי ּתרּומה על־ ּכןליהוה  לנחלה וּים ַָֹֽ�ְ�ַָָ
ְִִַ�ְֲִַֽ	ֵַָ�
יׂשאמר ּבני ּבת ֹוְך להם  ינּתי לא  חלּוראל ַָ�ְִָ�ְֶ�ְֵ�ְִָ�ֵ
ְֲִֹ�
ה:נחל  ֲַָֽֽ
ּלאמ ויכה? אל־ מׁשה  יהוה ו ּים ואל־הל כור :דּבר  ְֵַַ
ְֹ�ֶֶָֹ
ְְִִֵֶַֹֽ�

ּכי־ תק ואמרּתדּבר אלהם ּבני־ יׂשּת מאת ראל חּו ְֵַ�ְְַָָֽ�ֲֵֶ�ִ�ְִֵ�ְְִֵֵָ�ֵ
ּבנחלת מאּתם לכם נת ּתי אׁשר  כם את־ הּמעׂשר ֲֶַַֽֽ�ֲֵ�ֶַָ�ִֶָ�ִֵֽ�ְְֲַַָֽ	ֶ

מן־ מעׂשר  יהוה ּתרּומת מּמּנּו ִֵ�ֲַָֽ�ְֹ�ְַ�ֶ�ִ�ֲֵֶַֹֽֽוהרמתם
ּתרּומתונחכזר :הּמעׂש לכם מן־ׁשב ּכּדגן כם ְְֲֵֶַַַֽֽֽ
ָ�ְְֶַֽ	ֶַָָ�ִ

מן־ הּי וכמלאה  גם־אּתם כחקב :ה ּגרן ּתרימּו ּכן  ַ�ְְֵֶַֹֽ�ִֵֶַָָֽ�ִָ�ֶַַ�
מע  מּכל  יהוה ּתק ּתר ּומת אׁשר  ח ּוׂשרתיכם  ְַ�ְֹ�ִָֹ�ְְַ�ֵֹ�ֲֶֶ�ְִ�

יׂש ּבני  ּונמאת  את ־ּתרּומתראל  מּמּנּו ת ּתם ֵ�ְֵֵ�ְִָ	ְֵֶַ�ִ�ֶ�ְֶַ�
ה ּכה לאהרן אתכטן:יהוה ּתרימּו מּתנתיכם מּכל ְֹ�ְֲַָֽ�ִֵַֹֹֹֽ�ְַ�ֵֹ�ֶָ�ִ�ֵ

מּכל־חל  יהוה את־ מק ּכל־ ּתר ּומת מּמּבֹו ּנּו:ּדׁשֹו ְַָ�ְֹ	ִָ�ְֶָ�ְְִֶ�ִֶֽ
Rאת ־חל ואמרל ּבהרימכם אלהם מּמּנּוּת ּבֹו ְְַָֽ�ֲֵָ	ְֲִֶֶַֽֽ�ְֶֶ�ִ�ֶ

לל ונח ּכתׁשב וכתו ּים ּגרן  יב ּואת  קב:ב ּואת  ְְֶַ�ְִַ�ְִִַ
�ְְִֶַֹ
ֶָֽ
ּכי־ואכל לא ּוביתכם אּתם ּבכל־ מקֹום את ֹו ּתם ְֲֶַַֽ�ֹ�ְָָ�ַ�ְֵֶֽ	ִֶ

עבדת חלף לכם הּוא מֹוע ׂשכר  ּבאהל ד:כם ָָ
�ָ�ֵֶ
ְֲֶַֹֽ�ְֶ
ֵֶֹֽ
חטולא־ תׂשלב עליו את ־חל אּו ּבהרימכם  ּבֹוא ְְִֹ�ָָ��ְְֲִֵֶַֽֽ
ְֶֶ�

ואת ־קד בני־ יׂשמּמּנּו תחּללּוׁשי לא ראל ִ	ְְֵֶֶָ�ְְִֵֵָ�
ְְַֹ�
תמ  ּותּו:ולא ְ
ָֹֽ

ú÷ç úàæ לאמ ויאיט ואל־אהרן  אל־ מׁשה  יהוה זאתבר :דּבר  ְֵַַ�ְֹ�ֶֶָֹ
ְֲֶַֽ�ֵֹֹֽ�ֹ
אל־ | ּדּבר  לאמר  יהוה  אׁשר ־צ ּוה  הּתֹורה 
ֲִֶָָ�ַ�ַֻחּקתְֹ�ֵָ	ֵַֹ�ֶ

יׂש ויק ּבני ּתמימהראל אד ּמה פרה  אליָך חּו ְֵ�ְִָ�ְְִֵ�ֵֶ�ָ�ֲָֻ�ְִָ�ָ
ע  עליה  לא־עלה אׁשר  מּום אין־ ּבּה ל:אׁשר  ֲֶ�ֵָ��ֲֶ�ָָֹ
ָ�ֶָֹֽ

אל־ אל ּונג אתּה הּכתּתם אתּהעזר  וה ֹוציא הן ְֶַ�ֹ�ְֶֶָָ�ַָֹ	ְִֵ�ָֹ�
לפנ אתּה וׁשחט לּמחנה  ולקחדיו:אל־ מח ּוץ  ִֶ�ֲַַֽֽ�ְֶַָ
ֹ�ְְָָָָֽ�ַ

ּבאצאל  מּדמּה ה ּכהן  אל־ נכחעזר  וה ּזה  ּבעֹו ְֶָָ�ֵַֹ�ִָ�ְְֶָָ	ְִ�ֶָ�ַֹ
ּפעמ  ׁשבע מּדמּה אהל־ מֹועד  את ־ה ים :ּפני וׂשרף ְֵ�ֵֶֹֽ�ִָ�ֶָ
ְְִַַָָֽ
ֶ

ואת־ ּדמּה ואת ־ּבׂשר ּה את ־ער ּה לעיניו ָ�ְֶָ�ְְֶָָ�ֶָָֹ	ְֵָ�ַָהּפרה 
יׂשעל־ּפר ואז ֹובו ף:רׁשּה ארז עץ הּכהן ולקח ְִַ�ְְִַָָֹֽ�ַֹ�ֵֵ
ֶ�ְֵֶ�

והׁשּוׁש תֹולעת הּפרני ׂשרפת אל־ ּתֹוְך ה:ליְך ְִ�	ְְִַָ�ִֶ�ְֵַ
ַָָֽ
ואחרז ּבּמים ּבׂשר ֹו ורחץ הּכהן ּבגדיו ַ�ְִַַ�ַ�ְָ�ְֵַָ�ַָֹ�ְֶָ�ְִוכּבס

עד ־הע  הּכהן וטמא אל־ הּמחנה רב:יבא ָ�ֲֶַַֹֽֽ	ְֵֶָ
ַֹ�ֵֶַָָֽ
ּבׂשר ֹוח ורחץ ּבּמים ּבגדיו  יכּבס את ּה 
ְִַַָ�ַ�ְָָ�ְֵַָ�ֹ�ְֵַֹוהּׂשרףְָ�

עד ־הע  וטמא טהֹורטרב:ּבּמים איׁש | ואסף ַ	ְִָָ�ְֵֶַַָָָֽ�ִ�ָ�
ּבמקֹום  לּמחנה מחּוץ והּניח ה ּפרה אפר  
ִַ�ְִִָ�ֶַָ�ֵֵ�אתֲַַֽֽ�ְֶָ�

ּבני־ יׂשטה ֹור  לעדת למׁשוהיתה מרתראל ָ	�ְְֲַָָֽֽ�ְְִֵֵַָ�ְְִֶ�ֶ
ה חּטאת נּדה את ־אפריוא:למי האסף  וכּבס  ְֵ
ִ�ַָָ
ִֽ�ְִֶָֹֽ�ֵֵֶ�ֶ

והיתה עד־ הערב וטמא את־ ּבגדיו ָ�ְְֶָָֽֽ	ֵַָ�ְָָ�ְֶָ�ַָָהּפרה 
יׂשלב עֹול ני לחּקת  ּבת ֹוכם  הּגר  ולּגר  ם:ראל ְִֵ�ְִָ�ְֵֵַ�ַָ
ְ�ְַָֻ
ָֽ

ׁשביא וטמא אדם  לכל־ נפׁש ּבמת ימ הּנגע ים:עת  ֵַֹ
ְַ�ְֵֶָ�ֶָ	ְָָ�ְִֵַ
ִָֽ
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חקת  זאת 
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שבת  למנחת

וחמישי ושני

ekju kjb, tk omrtc irvt kt vuvh rnthu
lu,c l,kjbu lekj hbt ofu,c lk vhvh tk

ktrah hbchuk hbcku
;kj vkjbk ktrahc ragn kf h,,b vbv
kvt ,scg ,t ohscg ov rat o,scg
kvt kt ktrah hbc sug ucreh tku sgun
tuv hukv scgu ,unk tyj ,tak sgun
,ej obug utah ovu sgun kvt ,scg ,t
ukjbh tk ktrah hbc lu,cu ofh,rsk okug
unhrh rat ktrah hbc ragn ,t hf vkjb
if kg vkjbk ohukk h,,b vnur, vuvhk
ukjbh tk ktrah hbc lu,c ovk h,rnt

vkjb
ohukv ktu rntk van kt vuvh rcshu
ktrah hbc ,tn uje, hf ovkt ,rntu rcs,
of,kjbc o,tn ofk h,,b rat ragnv ,t
in ragn vuvh ,nur, ubnn o,nrvu
in idsf of,nur, ofk cajbu ragnv
o,t od unhr, if cehv in vtknfu irdv
uje, rat ofh,ragn kfn vuvh ,nur,
,nur, ,t ubnn o,,bu ktrah hbc ,tn
,t unhr, ofh,b,n kfn ivfv irvtk vuvh
ubnn uasen ,t uckj kfn vuvh ,nur, kf
ubnn uckj ,t ofnhrvc ovkt ,rntu
ceh ,tuc,fu ird ,tuc,f ohukk cajbu
hf of,hcu o,t ouen kfc u,t o,kftu
sgun kvtc of,scg ;kj ofk tuv rfa
uckj ,t ofnhrvc tyj uhkg uta, tku
ukkj, tk ktrah hbc hase ,tu ubnn

u,un, tku
,tz rntk irvt ktu van kt vuvh rcshu
kt rcs rntk vuvh vum rat vru,v ,ej
vnhn, vnst vrp lhkt ujehu ktrah hbc
kg vhkg vkg tk rat oun vc iht rat
v,t thmuvu ivfv rzgkt kt v,t o,,bu
jeku uhbpk v,t yjau vbjnk .ujn kt

vzvu ugcmtc vnsn ivfv rzgktjfb kt
,t ;rau ohngp gca vnsn sgun kvt hbp
vns ,tu vrac ,tu vrg ,t uhbhgk vrpv
cuztu zrt .g ivfv jeku ;rah varp kg
vrpv ,pra lu, kt lhkavu ,gku, hbau
rjtu ohnc urac .jru ivfv uhsdc xcfu
crgv sg ivfv tnyu vbjnv kt tch
urac .jru ohnc uhsdc xcfh v,t ;ravu
ruvy aht ;xtu crgv sg tnyu ohnc
ouenc vbjnk .ujn jhbvu vrpv rpt ,t
,rnank ktrah hbc ,sgk v,hvu ruvy
rpt ,t ;xtv xcfu tuv ,tyj vsb hnk
v,hvu crgv sg tnyu uhsdc ,t vrpv
okug ,ejk ofu,c rdv rdku ktrah hbck
ohnh ,gca tnyu ost apb kfk ,nc gdbv
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ּביניהֹון.כ  לך יהי לא וחּולק. תחסין. לא  ּבארעהֹון לאהרן. יי  ְְְְֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹואמר

ואחסנתך  ח ּולקך אּנין לך ּדיהבית יׂשראל:.מּתנן ּבני ולבני כאּבגֹו ְְְִִִִַַַָָָָָָ	ְְְִִֵֵֵָ
ּפּולחנהֹון  חלף לאחסנא. ּביׂשראל מעׂשרא  ּכל יהבית. הא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָלוי.

ּפלחין  זמנא :.ּדא ּנּון מׁשּכן ּפּולחן ּבני כב ית עֹוד . יקרב ּון ולא ְְִִָ	ְְְִִֵַַַָָָ
זמנא למׁשּכן לממת:.י ׂשראל חֹובא אּנּון.כגלקּבלא ליואי  ויפלחּון ְִִֵַַָָ	ְְְִִִֵֵַָָָָָ

לדריכֹון. עלם קים חֹוביהֹון. יקּבלּון וא ּנּון זמנא. מׁשּכן  ּפּולחן ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָית
יׂשראל  בני אחסנא :.ּובגֹו יחסנּון י ׂשראל.כדלא  ּבני  מעׂשר ית ארי  ְִֵֵָ	ְֲִֵֵֵַַַַָָָָָ

לאחסנ  לליואי יהבית אפרׁשּותא. יי  קדם אמרית ּדיפרׁשּון ּכן על א. ְְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
יׂשראל  ּבני  ּבגֹו אחסנא :.להֹון. יחסנּון מׁשה כהלא  עם יי ּומ ּליל ְְְִֵֵָ	ְְִֵֶַַַָָָָֹ

ּבני כולמימר: מן תּסבּון. ארי להֹון. ותימר ּתמּליל ליואי  ועם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָ
ותפרׁשּון  ּבאחסנתכ ֹון. מּנהֹון לכ ֹון. ּדיהבית מעׂשרא . ית ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָיׂשראל

יי  קדם אפרׁשּותא  מעׂשרא:.מּניּה מן לכ ֹון כזמעׂשרא  ויתח ׁשיב ְֳִֵַָָָָ	ְְְְֲִִֵַַָָ
א ּדרא מן ּכעב ּורא מעצרּתא:.אפרׁשּותכ ֹון. מן ּכן כחּוכמלאתא  ְְֲִִַַָָָ	ֲֲִִֵַַָָ

מן  ּדתּסב ּון. מעׂשריכֹון. מּכל יי. קדם אפרׁשּותא א ּתּון אף  ְְְְְֳִִִֵַַַַַָָָָֹּתפרׁשּון
יי  קדם אפרׁשּותא  ית מּניּה ותּתנּון י ׂשראל. ּכהנא:.ּבני  לאהרן ְְְְֳִִִֵֵֵַָָָָָָ	ְֲֲַָָֹ

מּכל כט יי. קדם אפרׁשּותא  ּכל ית ּתפרׁשּון. מּתנתכ ֹון. ְְְְֳִִַַַָָָָָָָָֹמּכל
מּני ּה:.ׁשּופריּה קּודׁשי ּה ית לית ּבאפרׁשּותכֹון להֹון. ותימר ֵ	ְְְְִֵֵֵַַָָָ

לליואי  ויתחׁשיב  מּניּה. מעצרּתא:.ׁשּופריּה ּוכעללת אּדרא ּכעללת ְְֲִִֵֵֵֵֵָ	ְְְְֲִַַַַַַָָ
הּואלא אגרא  ארי ּבּתיכ ֹון . ואנׁש אּתּון אתר. ּבכל יתיּה ְְְֱֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָותיכלּון

זמנא :.לכ ֹון  ּבמׁשּכן ּפּולחנכ ֹון חֹובא.לבחלף  עלֹוהי  תקּבלּון ולא ְ	ְְְְְֲֲִִַַַָָָָָ
יׂשראל  ּדבני  קּודׁשּיא  וית מּניּה. ׁשּופרי ּה ית לא.ּבאפרׁשּותכ ֹון ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָ	ָ

תמּותּון: ולא  ְְֲַָתחלּון
Rדניאל סימן ּפיּסּוקים  Rצה  ִ ִ 
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יי איט למימר:.ּומּליל אהרן ועם מׁשה אֹוריתא.ב עם ּגזירת ּדא ְֵַָ	ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
סּמֹוקתא ּתֹורתא  לך וי ּסבּון י ׂשראל. ּבני  עם מּליל למימר. יי  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּדפּקיד

מּומא ּבּה ּדלית נירא:.ׁשלמתא. עלּה סליק יתּה.ג ּדלא ותּתנּון ְְֵַַָָ	ְְְְֲִִֵַַָָָ
למׁשריתא למּברא  יתּה וי ּפיק ּכהנא. קדמֹוהי :.לאלעזר יתּה ויּכֹוס  ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ	ְֳִִַָָ

מׁשּכן ד א ּפי לקביל ויּדי. ּבאצ ּבעיּה. מּדמּה ּכהנא. אלעזר ְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוי ּסב.
זמנין:.זמנא ׁשבע מׁשּכּההמּדמּה ית לעינֹוהי . ּתֹורתא ית ויֹוקיד  ִָ	ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

ּדמּה וית ּבׂשרּה יֹוקיד :.וית אּוכלּה ּדארזא.ו על אעא ּכהנא. ויּסב  ְְְִַַָָ	ְְֲִֵַַַַָָָָָ
וירמי  זהֹורי . ּוצבע ּתֹורתא:.ואיזֹובא  יקידת לב ּוׁשֹוהי זלגֹו ויצ ּבע ְְְִִֵֵַָ	ְְְְִִֵַַַָ

למׁשריתא ייעֹול ּכן ּובתר ּבמּיא. ב ׂשריּה ויסחי מסאב.ּכהנא. ויהי ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ	ְִֵַָ
רמׁשא עד ויסחי ח:ּכהנא  ּבמּיא . לב ּוׁשֹוהי  יצ ּבע יתּה. ּודמֹוקיד ְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָ

ּבמּיא רמׁשא:.בׂשרי ּה עד  מסאב  קטמאטויהי ית ּדכי. ּגבר ויכנֹוׁש ְִֵַָ	ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
ּדבני  לכנׁשּתא  ּותהי. ּדכי. ּבאתר למׁשריתא  מּברא ויצנע. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּדתֹורתא.

למּטרא היא:.י ׂשראל חּטתא  א ּדיּותא ית ילמי  ּדכניׁש ויצ ּבע. ְְִֵַָָ	ְְִִֵֵַַַַָָָָָָ
לבני  ּותהי רמׁשא. עד  מסאב  ויהי לבּוׁשֹוהי . ית ּדתֹורתא ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָקטמא 

ּולגּיֹורּיא עלם:.יׂשראל. לקים ּביניהֹון ּבמיתאיאּדיתּגּירּון ּדיקרב ִִֵַָָ	ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ּדאנׁשא נפׁשא יֹומין:.לכל ׁשבעא  מסאב ויהי ְֱֶַָָָָ	ְִִִֵַָָ

Nיח-יטרש"יN
ּבתֹוכם.(כ) לָך יהיה לא ּבּבּזה:וחלק  עונם והם.(כג)אף  יׂשאּו הלו ּים  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

אליהם : מ ּגׁשת הּזרים  להזהיר ׁשעליהם לה'(כד)ׁשּל־ יׂשראל, ירימ ּו אׁשר ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
מעׂשּתרּומה. ּתרּומת  מּמּנּו ׁשּיפריׁש עד ּתרּומה קראֹו ר:הּכתּוב ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ה ּגרן .(כז) מן ּכּדגן ּתרּומתכם לכם אסּורה ונחׁשב ׁשּלכם מעׂשר ּתרּומת ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּנקראת ּגדֹולה, ּכתרּומה וחמׁש מיתה עליה וחּייבין ולטמאים  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלזרים 

הּגרן: מן ּדגן ה ּיקב.ראׁשית  מן  הּנּטלתוכמלאה  ויצהר ּתירֹוׁש ּכתרּומת ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
הּיקבים : ׁשּנתמּלאת:מלאה.מן ּתבּואה ּבּׁשּול ׁשּלפני יקב.לׁשֹון הּבֹור הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

וכן הּוא, קרקע חפירת יקב לׁשֹון וכל לת ֹוכֹו. יֹורד ׁשהּיין י)הּגת יד, (זכריה  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשּל־ע ֹולם: מלּכֹו ׁשחפר חפירה אּוקיינֹוס, ים  הּוא הּמלְך, ּכן (כח)יקבי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

אּתם. גם אּתם ּתרימ ּו ּגם ּתרימּו ּומ ּיקביהם מ ּגרנם  מרימים ׁשּיׂשראל ּכמֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
נחלתכם : הּוא ּכי ׁשּלכם , ּכל (כט)מּמע ׂשר את ּתרימּו מּתנתיכם מ ּכל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ה '. הּכּתר ּומת ּגדֹולה ּבּכרי ּבתרּומה הּכהן את לוי הקּדים  ׁשאם מדּבר, תּוב ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
להפריׁש צריְך הּכרי, מן ּגדֹולה ּתרּומה ּכהן ׁשיּטֹול קֹודם מע ׂשרֹותיו  ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוקּבל
ויפריׁש ויחזֹור ּגדֹולה, לתרּומה מחמּׁשים אחד ּתחּלה הּמע ׂשר מן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּלוי

מע ׂשר: מ ּמּנּו.(ל)ּתרּומת חלּבֹו את ּתרּומתּבהרימכם ׁשּתרימּו לאחר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
מּמּנּו: ּגמּורין:ונחׁשב.מע ׂשר חּלין ללו ּים  ּגרן .הּמֹותר ליׂשראל,ּכתב ּואת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ

יׂשראל  ּבני מעׂשר את  ּכי ׁשּנאמר ּתרּומה הּכת ּוב ּוקראֹו הֹואיל תאמר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ללוּים  ונחׁשב לֹומר ּתלמֹוד אסּור, ּכּלֹו יהא יכֹול ּתרּומה, לה' ירימ ּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻאׁשר

חּלין: ׁשּל־ ּלוי אף חּלין, ׁשּל־ יׂשראל מה ּגרן, מקֹום.(לא)ּכתבּואת  ּבכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻ
הּקברֹות : ּבבית  וגו'.(לב )אפּלּו חטא עליו תׂשאּו ּתרימ ּוולא  לא אם  הא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֹ

חטא: תמּותּו.ּתׂשאּו ּתמּות ּו:ולא  ּתחּללּו אם קרח הא פרשת חסלת  ְְְְְִִֵַַָָֹ
a

הּתֹורה.(ב )יט חּקת יׂשראל זאת את מ ֹונין העֹולם  ואּמֹות ׁשהּׂשטן לפי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻ
היא  ּגזרה חּקה, ּבּה ּכתב לפיּכְך ּבּה, יׁש טעם ּומה הּזאת  הּמצוה מה ְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָֹֻלֹומר,

ו אחריה:מ ּלפני להרהר רׁשּות לְך אליָך.אין על ויקחּו נקראת היא לע ֹולם ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבּמדּבר: מׁשה ׁשעׂשה ּפרה ּתמימה.ׁשמְך, ּתמימה אדּמה  ׁשּתהא ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

ּפסּולה: ׁשחֹורֹות  ׂשערֹות  ׁשּתי ּבּה היּו ׁשאם מצות ּהאלעזר.(ג)ּבאדמימ ּות, ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָ
לּמחנה.ּבּסגן: מחּוץ מחנ ֹות:אל לׁשלׁש לפניו.חּוץ אתּה ׁשֹוחט וׁשחט זר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

רֹואה: מ ֹועד.(ד)ואלעזר אהל ּפני נכח ׁשּל־ירּוׁשלים אל ּבמזרחֹו ע ֹומד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּדם : הּזאת  ּבׁשעת  ׁשּל־היכל ּפתחֹו ורֹואה הּמחנה.(ז)ּומתּכּון למחנה אל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

ּומצֹורע : קרי ּובעל זב אלא מחנֹות , לׁשּתי חּוץ מׁשּלח טמא ׁשאין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻׁשכינה,
הערב. עד ה ּכהן אל ס וטמא יבֹוא ואחר הערב עד וטמא ודרׁשהּו, רסהּו ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

לּמחנה.(ט)הּמחנה: מחּוץ  ּבהר והּניח נּתן אחד מחּלקּה, חלקים  לׁשלׁשה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּל־ּמׁשמרֹות זה ּבחיל. נ ּתן ואחד הּמׁשמרֹות, לכל מתחּלק ואחד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּמׁשחה,
ׁשּבהר  וזה להּטהר, הּצריכין וכל העירֹות  ּבני מּמּנּו לּטֹול לעזרה חּוץ ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהיה
נתּון  ׁשּבחיל וזה הּמּנּו, מקּדׁשין אחרֹות לפרֹות  ּגדֹולים  ּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּמׁשחה

למ ׁשמרת : יׂשראל ּבני לעדת  והיתה ׁשּנאמר הּכתּוב, מ ּגזרת למילמׁשמרת ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכמ ֹונּדה. הּזיה, נג)למי ג, ּבי,(איכה  אבן ד )ו ּיּדּו ב, קרנֹות(זכריה את ליּדֹות  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

זריקה: לׁשֹון הוא.הּגֹוים , קראּהחּטאת הלּכֹותיו  ּולפי ּכפ ּׁשּוטֹו, חּטּוי לׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָ
ּבהנאה: להאסר ּכּקדׁשים  ׁשהיא לֹומר, חּטאת, ְְֲֳִִֵֵַַַַַָָָָָָהּכת ּוב

N תימן אוצרות  Nליקוט
וגו'.(ב)יט התורה  חקת נסיתי זאת זה כל הכתוב שאמר זהו במדרש, ֻ

התורה  כל על שלמה, אמר ממני. רחוקה והיא אחכמה אמרתי בחכמה
רחוקה  והיא וחוקר, בה דורש הייתי פרה של זו פרשה ועל עמדתי, כולה
מצאתי  ולא הטמאים , את  ומטהרת הטהורים  את מטמאה טעם  מה ממני,
תורה  גילתה לא המצוות  טעמי תכלית  ממקום  ומכל עכ"ל. טעם , בה
בשביל  ולא לשמן המצוות  לעשות  האדם  יזהר שבזה בכדי מצוה, בשום
האדם  שכשעושה לשמן. אותן שנעשה כדי וגזירה, חקה דרך אלא ֻהטעם ,
לשום  לא ומיראתו , ה' מאהבת אותה עושה שהוא ניכר חוקה, דרך המצוה

שאמרה במה כאן המצוות כל התורה שכללה וכמו בעולם. חקת דבר ֻזאת
לעשותהתורה ה' ויצונו  כן, גם אומר הוא וכן הפרה. חקת זאת אמרה ולא

לאריכות האדם  יזכה ובזה בחוקים . אותן כללה האלה, החקים  כל ֻאת 

הזה  כהיום  לחיותינו הימים כל לנו לטוב הכתוב שסיים  וכמו  ושנים, ימים 
המזבח): (קיץ

וגו'.אחר,דבר התורה חקת רבן זאת את  שאל אחד כותי במדרש, ֻ
כמין  נראין הפרה, במעשה עושין שאתם הדברים זכאי, בן יוחנן
תלמידיו, לו אמרו כשיצא לו . שהשיב בתשובה בקש  אותו  דחה כשפים.
מטהרין. המים ולא מטמא המת לא חייכם , להם, אמר משיב. אתה מה לנו
לעבור  רשאי אתה אי גזרתי, גזרה חקקתי, חוקה הקב"ה, אמר אלא
יתחכם  שלא בזה, התועלת  גדול ללמדינו  בא המדרש בעל עכ"ל. גזרותי,
סכלותו מחמת שלבסוף לפי המצוות, טעמי אחר ויחקור מדאי יותר האדם
יאמין  אלא ליצלן. רחמנא וכפירה, טעות  לידי יבוא מדקדק, שהוא שחושב
המזבח): (קיץ בתורה שנצטוינו במה המאמינים אחר וילך שלימה, אמונה
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