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  יד פרק במדבר

 ְוַזְרע� ָ"ָ�ה ָ#א ֲאֶ"ר ָה!ֶר  ֶאל ַוֲהִביאִֹתיו �ֲחָרי ַוְיַמֵ�א ִע�� �ֶחֶרת ר�ַח ָהְיָתה ֵעֶקב ָכֵלב ְוַעְבִ�י) כד(
  ... :י�ִרֶ"ָ%ה

ַע ְיפ/ֶ%ה ֶ#, ָ-ֵלב ִא) ִ-י ָ#. ֶאְתֶכ) ְלַ"ֵ-, ָיִדי ֶאת ָנָ*אִתי ֲאֶ"ר ָה!ֶר  ֶאל ָ(בֹא� )�ֶ( ִא)) ל(  ...  :נ�, ִ#, ִויה�"/
  ֵלאמֹר ָהָהר רֹא" ֶאל ַו1ֲַעל� ַב#ֶֹקר ַו1ְַ"ִ-מ�) מ(

 ִ-י ְיקָֹוק !ַמר ֲאֶ"ר ַהָ�ק�) ֶאל ְוָעִלינ� ִהֶ%%�
 ... :ָחָטאנ�

 �ְנַפְלֶ() ִלְפֵניֶכ) ָ") ְוַהְ-ַנֲעִני ָהֲעָמֵלִקי ִ-י) מג(
 ִיְהֶיה ְולֹא ְיקָֹוק ֵמ�ֲחֵרי ַ"ְבֶ() ֵ-, ַעל ִ-י ֶ#ָחֶרב
 :ִעָ�ֶכ) ְיקָֹוק

 

 י"רש
 לאר  העולה הדר5 והוא 4 ההר ראש אל) מ(

 :ישראל לאר  4 המקו� אל ועלינו הננו :ישראל
 4 חטאנו כי :נעלה ש) לנו לתתה 4 'ה ראמ אשר
 :מצרימה שוב לנו טוב הלא אמרנו אשר על

 
  טו פרק במדבר

 מ�ְ"בֵֹתיֶכ) ֶאֶר  ֶאל ָתבֹא� ִ-י ֲאֵלֶה) ְו!ַמְרָ( ִיְ*ָרֵאל ְ#ֵני ֶאל ַ�ֵ#ר) ב( :ֵ�אמֹר מֶֹ"ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ#ר) א(
 :ָהֶאָחד ַלֶ-ֶב* ַל9ַָבח א� ָהעָֹלה ַעל ַ(ֲעֶ*ה ַהִהי, ְרִביִעית ַלֶ%ֶס5ְ ְוַיִי,) ה( ... :ָלֶכ) נֵֹת, ֲאִני ֲאֶ"ר

 

 י"רש
 לכבש) ה( :לאר  שיכנסו לה) בשר 4 תבאו כי) ב(

 על מוסב הוא למעלה האמור כל על 4 האחד
 :היי, ועל השמ, ועל המנחה

 ן"רמב
 שהבטיח אחר 4 מושבתיכ� אר� אל תבאו כי) ב(

 תורת לה) השלי), האר  אל שיבאו הבני) את
 ואולי. לאר  בבוא) נסכי) שיקריבו הקרבנות

  נואשי) היו כי, ולהבטיח) לנחמ), עתה זה היה
 ה"הקב ראה ולכ,, הבני) ג) יחטאו וא), שנה ארבעי) לסו; ימי) לאור5 יהיה מה יודע מי, לאמר
 בנסכי) צוה והנה :אותה ויירשו שיבאו לפניו שגלוי הבטיח) האר  במצות אות) בצוותו כי, לנחמ)
) מ כט שמות (בו שנאמר בתמיד לבד בנסכי) נתחייבו לא במדבר כי, וזבחי) עולות בעשות) באר 
 אועד אשר' ה לפני מועד אהל פתח) מב פסוק ש) (נאמר ש) כי, האחד לכבש יי, ההי, רביעית ונס5
 מה), בזה נחלקו ורבותינו. נסכי) ביאוה לא שלה) בחנוכה הנשיאי) וכ,, ש) אלי5 לדבר שמה לכ)

', וכו ואיל5 לאר  מביאת) אלא בנסכי) נתחייבו שלא ללמד5 הכתוב בא, )קז שלח (בספרי שאמרו
 :ואיל5 לאר  מביאת) אלא בנסכי) היחיד נתחייב שלא שאמרו ומה)

 
  ה"ה  /ד טור סח דף ד פרק תענית מסכת ירושלמי תלמוד
 אי, לאר  לה, אמרו וערלה חלה בהילכות עסיקי, אשכחינו, אתו,' וגו ר,אה ואל משה אל ויבואו וילכו
 בלילה הע) ויבכו קול) את ויתנו העדה כל ותשא מיד וערלה חלה בהילכות עסוקי, ואת) נכנסי, את)
 תבכה בכה ממש של בכייה לבכות את) עתידי, חיי תפלות של בכייה לפני בכית) את) לה, אמר הוא

  .בלילה
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