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 סשכן ותבנית סדת א״י, של ושניה ראשונה וקדושה וטיב אה׳ק סעלת

 עבודתי בקדש, בס ישרתו אשר כל-הס וכל ושני ראשון הסקדש וכית ש־ילה

 הסשיה,' אסונת היהודים, מלהטות וטשטיי סדרי הלוים, ורונן הנהנים

וההטודת. הקרבנות מעשה

ושמו מספרד, אשר דגולה בני ורבני מחבמי אהד־ חברו
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 בליפסיא עתיקים וספדיס rnT כתבי באוצר בכתובים נמצא

טאפראוזער, יעקב ד׳ הח׳ עיי לדסיס ונעתק

עליו וטסף

 והארות הערות מקומות מראה

טארנאפאל. חוב״ק ראפיפורט הכהן ראובן טוהר״ר ט־רה״נ

ובהוצאות דסוס בבית ראשונה לאור יצא

ברייל יתאל
פה

ג ם א צ ג

לגרי״ע. חרל׳ז ה׳ שנת
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עולם מולרת
 הצדיק הסאוה/ ר׳הרב

סוהר״ר

לעהרן עקיבא

̂ביום עמיו אל נאסף , 
 בס'ק תרל׳׳ז כסלו ג׳

תנצב״ה אמשטרדם

 הצדיק הגביר להתורגי

מוהר״ר

הירש זיסקינד שגיאור

 ב' ביום עסיו אל נאסף
 בק׳ק 1חרל״ ארד דר״ח

תנצב׳ה האלבערעזטאדט

 מאודכם ובכל לבבכם בכל דרשתם בחייכם
מעיניכם כל הקדושה וארץ ירושלם שלום

הייתם, ירושלם ואביוני לעניי ומחסה מעוז
 עשיתם וחסד וטוב שמכם יזכר לבן

ל ר א זה«ב ספר שערי בפתחי ו ג  ה״ ה
,הגאולה ואמונת הקדושה ארץ מעלת מבאר

בתוכם אשד חסדכם וסזיירי זוברי ערככם ומוקירי יורעיבם מכל
המרל אנכי גם

בדיל יחיאל



לאור. מהמוציא מלין הקדמת

 בראותך הסתסיהים סן השורא, בעיניך אהיה לבל :ברי״ל יחיאל אסר
 וסוציאים הסחברים דוב שפעת ואתה חדש, ספד לאוד מוציא כהיום אותי
 מתלוננים הנם הקדושה בשפתנו ישנים ונם חדשים ספדים אלה בימינו לאוד

 הוצאות על שהוציאו וכספם עמלם על שוסע שאתה לשון בכל וסתאוננים
 לו ואין מפד לקנות שרוצה סי יש הם, סדושים ישראל :באסרם הדפום,

 ישראל חכמת לקנות רוצה ואינו כסף לו שיש סי ויש לשנותו, בסה כסף
 לנו שהורישו הראשונים הספרים >על :לאסר בפוסיהו וסרנלא בסחיר,
 המחברים ואתם בעדם, בביתנו הסקום לנו צר כי מצטערים אנו אבותינו

 לקנות םT לאל ויש רוצים אשר המעטים ואלה עליהם', להוסיף באתם
 לאור המוציא או והסחבר במחוז, ושנים בעיר אחד הנם בסחיר, עברי ספר
 ימצא אשר עד נדיב לבית נדיב מבית הפתחים ער לחזור סוכרח ספר

 וספריס סופרים מפי וחכמה תורה יבקש עוד ואשר סבקש הוא אשר הא.יש
 באזניר ותשמע שפעת האלה והדברים האמת כל את — ;יבריוח, כתובים

 לך להניד הנני לדעת, כספו את כסאבד בעיניך אהיה לכל ולכן יום, יום
 הזה: הספר תבואת מפרי בית לי לבנות בנפשי שקר אעשה לא כי מראש

 הראשון הספר זה ולא >הנםיון׳, הוא הנחל המורה של מובהק תלמיד הנני
 צרכי על !הוצאתי אשר הכפף כי הורני כבר והנסיון לאור, הוצאתי אשר

 עמל ברוב מעט מעט לי הושב חדשים, שלשה שנים במשך ספר הדפסת
 אחרים כי בדעתי בחלקי, מאישר עוד והייתי שנים, שלש שתים אחר

 הכניסי. לא שהוציאו מה נם הקדושה, בשפתנו םפדים לאור המוציאים
 דבר אס כי הזה, הספר תבואת מפרי1הרוחה לי למצוא התקוה לא אבן
הזה. הספר את להדפיס היר בחזקת עוררני אשר הוא בעיני נעלה מאד אחר

 אשר נ׳י טאפראווער יעקב ר' הח' מידי״נ לי נשלח הזה הספר
 כי סמני בבקשה בליססיא, הספרים עקר בבית הנמצא יד העתיקו;טכר.ב

 לפרק והגעתי בו ובקראי לאור. להוציאו בעיני יכשר אולי בו עיני אשים
 עלירש ועיוני עיני את הזה בפרק המחבר הרב רברי משכו סמנו, כיה

 ולעיין לקרוא הוספתי אשר וכל הספר. דברי סכל עז ויתר שאת ביתר
 ובהוסיפי אליהם, נצמדו יחד גם ובלמתי ולבבי עיני אורו הזה הפרק ברברי

 ובוז פהv. לעג לה סבלה רבות אשר לנפשי נוחם לי היו בהם להתבונן
 בשוא עמנו בני אחינו את להתעות בדורנו קמי אשר החדשים, מהמתעים

 פניהס על שקריהם פרש זריתי אשר על וסדוחים, שוא במשאות נתעה
״הלבנון״. בשערי הבאים כל לעיני

 ממנו כ*ה בפרק דספרבהזה המחבר הרב דבר אשר והדכריס מהאמת
 החמישית מחמאה הראשונה כמחצה או כשליש חי הוא כי לדעת לפרתי
צרח רק לא לישראל, היתד• צרה עת אשר העת היא ד׳ששי. סהאיף
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 כקיום בשר וער סנפש לכלות עסרה אשר צרה רוחנית, צרה גם גופנית
 ישראל את להריח שכור הצב״י ההיא בעת קם כנורע ישראל. ואסינת
 ויקראו דסריח הצבי קרן על אסונתם את הניחו שלסים וכן ורבים אחריו,

 לכל שגורע אחרי היתה אשר העת כי סאליו סובן צרקנו״. ה׳ ״משיח לפניו
 בו האסינו אשר סהעת לאמונתנו היתה טובה לא חזה, המריח עלילות

 ההמון בלב - ולענה ראש לפרות השפק החל הזאת בעת יושיענו. זה כי
 הוא. באשר הארם ררך זה כי לישראל. סקוח עיר יש אם הדעת: קלי

 סלולה במפלה ללכת גם לפחוד דרך, לא בתהו הלך כי כהוכחר אדם
 לבלי נתעה, היה כי לו הנורע זה של וענשו אל: בית העולה במסלה

 כי הזאת בעת ההמון ובהוכח יאמן. באשר נם כן אחרי להאמין יכול
 בשפק ונפשו הסעיפים שני על לפסוע החל ומדיח, מסית היר. שר״י הש׳ץ
 חזוהו וחוזינו נביאנו אשר היום יבא עוד אם לישראל, משיח יש אם :תלק

 ולהביאנו לגאלנו ה' בשם ישראל אלקי משיח יבא בא אשר אלקים במראות
 ויצאו ישראל באלקי גם וכתשו ונלכדו ורביםנוקשו והנחלה; המנוחה אל
כנודע. הכלל, מן

 המחבר הרב לקח ישראל, בבית פשה אשר הזה הנגע חלץ ולמען
 תרו כני לב על לדבר הצרופה, אמונתנו ממקור היוצאים רכריס עמו

 קרובות השערות להלאה אביא כאשר עירו, כני לב על ביחיד (ואולי
 יחד עוד מקות נואש יאמרו לבלי אמשטררמי) היה כי המוכיחות לאמת

האמיתי. המשיח לכיאת ה׳ קוי עם
 /אל :לאמר כ׳ה, בפרק ה׳ דעת רעד. יורה האלה המשתפקים את

 הלך, בגולה ישראל לכר בעונו רק לא כי הגלות, ליל באורך חכעטו נא
 אשר הזה הקטן העם נפוץ, בעמים ישראל בלבר חטאתו להתם רק ולא

 גם כלך, תבל פני על ה׳ אחדות אור להאיר הגדול למאור יה בו בחר
 ילמרו ממנו קרושה, מלאכות אהרי ימלא בגולה דחי אל מדחי בלכתו עתה

 ישראל של גאולת; »ואין אחר, אל ‘ה את לדעת נפוץ בתוכם אשר העמים
 שבו שכבי ישראל בתשובת גאולחן שיתלר. לא בתשובר., אלא ,תלויר,
 דבתיב עכו׳ם בתשובת תלויר. גאולתן אבל צריקים, כלם ועמך ,דכתיב

 קימו וכתיב כספו, אלילי ואת זהבו אללי את איש ישליך הר.וא »ביום
 אחד״ ושסו אחר ה׳ יהיר. ההוא כיום וכתיב מררכיו, ויורנו ציון ,ונעלה

 אחד ה׳ כי האלילים עובדי כל וירעו יכירו כאשר אז יאמר, — פ״ר) (צר
 תהיר. אז בתוכם, הזה האמת אור המאירים ישראל כני ירי על אחד ושמו
 חבל שמחת עולם, שמחת ראשם ועל ברנה לצוון גאול־ם שישובו העת

 ה' נסיר בא ומי וידעוהו. שהכירו אחר אל כה׳ תשמח אשר ומלואה
 ביד ולהחנו ממנו פנים כמסתיר להיות סראש יעץ אשר לעצתו וישפע
 מאתו נסבה זאת היתה לא אם הא־ץ, קצות לנל בנולר. לר.ובילנו שוביט

שרויה בהיוחנו אשר יריני, על ה׳ רעת רעד. הארץ כל תמלא למען ית׳
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 שנות אהרי אם כי הזאת המלאכות אחרי למלא יכולנו לא אדמתנו על
 אותם המוכר מוכרח ואיש איש ומחסורי הגוף בצרכי ואם רבים• אלפים
 הקונים אל אותה להמציאה מרחקים ובארצות בערים סחורתו עם למבב
 בעיניו לראות התלמיר מוכרח ורעות באמונות עאכו״כ להם. ובקרוב בנקל

. .הארץ. מכנף לקחו שמע לשמוע ולא ומלמרהו מורהו את י .
 יT לאל יש כי יחשובו בלילות משכבותם על אשר לב נמהרי ואל

 מהפ' ה׳ (בסי' המחבר ירבר בשר, בזרוע ישועתם קץ לקרב ישראל בני
. האומות עם עור מלחמה לערוך לבם על יעלה ההיא)»שלא .  ואל .

 שיהיה עד ישראל ארץ אהבת מפני מלחמה עמהם תעוררו ואל ״תעירו
 למצרים*. משה ששלח כררך המשיח לכם וישלח בכך הש׳י וחפץ ״רצון

 יתפלל.בארץ מישראל איש איש שכל בינה אמרי לבבם על להטיף והוסיף
 הארץ על המושל להמלך והצלחה שלום השם שיתן שם נר הוא >אשר
. .ההיא .  המלך אוהב הקב׳ה ירו תחת נכנעים שישראל מלך שכל .
 לבץ הברל ואין לכרש, למשיחו ה' אמר כה כרכתיב משיח אותו ״וקרא

 שהמשיח אלא ירו תחת נכנעים שישראל המלך לבין שיבא ״המשיח
 הוא, כן ואמנם עצמם•׳ בפני מלוכה להם ויהי ארמתן אל ״שיבא.יביאם

 לגו שעמדה היא באהבה ושרים מלכים בעול נושאים בהיותנו רק כי
 והננו הימנו, נכחד לא כי רעה ראינו שנות רבות מאות שנות במשך
 נם ולמענה בנו, ה' בחר למענה אשר המלאכות אחרי למלאות יכולים
 ארצנו את אלינו לשובב העמים כשאר נסינו ולוא בגולה• הלכנו למענה

 מספר עתה אשר תחת כמעט, שריר מאתנו נשאר לא עתה כי ירינו בכח
 בכל האהרות אור להביא למקום שלוחים והרבה ורב עצום ישראל בני

אלהים• בצלם הנברא הארם בני שם יושבים אשר ומקום מקום
 וחוזינו נביאינו אמנם : לאמר לבבם, הניוני והמהנים המצפצפים ואל

 בימי ישראל אכלום כבר האלה הימים אבל המשיח, ימי את חזו נכוחות
 את לראות לישראל כקוה עור אין ועתה שני, בית בימי שניה עליה
 אם כי לישראל טוב אין עתה שלומים, הגלת ממנה הגלד. אשר הארץ

 שמסרה מלאכותם את מלאו אחרי אשר הנוים ככל והיה בעמים להתבולל
 פמו אשר הנהלים העמים שאר בין התערבו העליונה, ההשגחה בירם

 נשא האלה בעיניהם החכמים אל — ובקומם שמם עור יזכר מבלי תחתיהם
 והוכח העקרה, מהאשה צ״ב) ער פ״ה (מרף מאר היקר משלו את המחבר

 התקיימו לא הימים הנביאים.לאחרית שהתנבאו הנבואות כל כי להם יוכיח
 לנו חזו החוזים אשר הימים אחיית אינה השניה והעליה שני בית בימי

ותקוה, אחרית בה
 למעלה, למעלה העולה רוחו ומעלות המחבר לב חקרי גדולים ומה

 יבא שאם במשיח תלויה אמונתנו אין כי ״ועור :צ׳א) (רף באסרו למשכיל,
לא יבא לא ואם ומלך נביא אלא יהיה ולא כמונו ורם בשר הוא ״הרי
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 אהר כה׳ אבותינו האמינו כאשר כי באמונתנו ולמכשול לסוקר■ זה ״יהיה
 המשיח אין ומקרם. כמאו כאמינים אנחנו כן רבר מהמשיח שירעו .קורם
 לעולם המשיח ימות בין אין באמונתנו, נרעון ולא תוספת לנו מביא >ר.זר.
 אשר אלה אל מוסבים האלה הרברים — לבר״ מלכיוח שעבור אלא ״הזה
 סרו היה, מריח בתוכם שיקם המשיח בי בראותם, המהבר בה שחי ההיא בעת
 ויאמר רברתו את המחבר הרב ישא אליריס :אהר אל בה' נם מהאמין מהר

 זאת אין לעולם ח״ו לישראל משיח ואין המשיח הלילה יבא לא אם נם בי
 אחר באל גם האמין לבלי חורב מהר ערינו את להתנצל מחייבת סבה

-----------ומיוחד.
 מהספר כ׳ה בפרק י ובינות קראתי אשר האלה והדברים האמת

 זה, ברורנו המחבר הרב חי ולוא זאת, בעתנו נם טובים מצאתים הזד,
 נהומים רברי הדברים באלה היום חיים כלנו אותנו במישור מוכיח היה

 בשליש התר בני לב על רבר אשר שבעתים ומזוקקים טר.ורים ונעימים
שלנו. מאלף החמישית הסאה

 פשט הפעם אך לפעמנו. מרומה משיד! רוח החל זה בדורנו גם
 לפני יחורו לא ופניו יבוש לא למען אחרת צורח ולבש הקורסת צורתו

 מראשית את1 גס מרוסית אסונה וככל בעיניו• חכם תר זה רורגו בגי
 אשר ער צורה ולבשה צורה פשטה ראש למעלד■ נרלה אשיר עד הAצםיד

רב. המון אחריה למשוך רואיה לעיני תתנאה בו אשר הלבוש מצאה
 יוכלו איך חרשה הבצאח העברים במחנה נש׳מע שנה כעשרים זה

 הימים. באחרית הזוהו נביאינו אשר הטשייח ביאת לקרב ישראל בני
 בני אס כי הרכ־ון הררי מראש ראו ה׳ בסוד באו לא אשר בטנו אנשים
 גואלנו לנו וישלח ה' לגו יעתר בירושלם קרבנות להקריב ישובו ישראל
 הגרות ומציאו יגעו בית, שאין בזמן מקריב־ן שאין ירעו ובאשר ופודנו.

 הביאור עליהג! פגי אשר בתלסור סתומיס ומאמרים תרברנה בחירות אשר
 שביה כאחר כלם האמינו הו״ל כי מהם והוכיחו לנו, חסר היה אשר האטתי
לבנות נוכל ולמען *), דור בית למלכות קורם להבנות עתיר הטקרש

*I ה״נ, פ׳ה ש’מ מש' ביריכלמי המאמר הוא האלה בהמאמרים המיוחד אחד
 יהירי•׳.' נ:ר.1ומ: מוביעה נוסמא לפג־הס שהיהה המפרשים של והרחוק המזיק הביאור ולפי
 המקדש ,שייר■ מזיל בידי היקה בר.ורה כתו: מקרא על הנסמכת קבלה ט יוצא מפורש —

 ספרד"י. ניכחא כ״י בהימשלמי ה׳ זכנו אשר ואנחנו דוד', בית למלכות קידם ליבנות עתת
 כי הזה הירושלמי מדידי לראות נוכל לא זיעיא, הקדמון,מוהרשיס הגאץ ט' עס מוקנית

מיהרש׳ב. פי' עם הירושלמי נוכח להעתיק והנני הזאת, מהדעה ממש אסיההיפך
.ב׳ סשנה .  ש-גנה איו;־.' ^זה התנאי היה המקדש בית משחרב או׳ יוסי ר' .

שהיה. לכמות הדבר יחזיר בימינו במהרה המקדש ב־ר.
 לחימה המוך נפדה שיהא הזה התנאי היה המקדש בית משחרב פהרשי״ס פי׳

דבעי' ג־עמ' איכ׳ דהא תחזיר המקדש בית ונככיבנה דביצה דכ-׳ק כדאי' דכנונה הוא ורביז
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 פעניי עניים אלפים אי!ה לאה׳ק לאסוף אם כי לעשות לנו אין ביהס׳ק
 דעתם, לפי סותר. יהיה ואו שם, האדמה בעבודת ידם את למלא עמנו

 לנו להניד ונביא בהן היום אתנו שאין אעפ״י בידושלים לה' ביר, לבנות
 הר מקום נם נכון אל היום יודע אתנו שיאין ואף הוא, איפוא המזבח מקום

 ראיות ומדרשים, בתלמוד וראיור, סבוכים המציאו אלה כל ועל הבית.
 אך לחומרא הרת מש־אלות קטנה שיאלה איזה לפר״ור אולי יספיקו אשר

 ואמונתנו דר,נו שיל ברומו העומדת גדולה שיאלה פיהן על להתיר לא
 חפץ בפני העומד דבר אין באשר אך מעצמנו. המקדש בית בגין כשאלת
 לד.בריח ר״ל היד, בחוקת המשיח את לנו להביא רצו אשר אלה לכן הארס,
 חכמתו גזרה אשר העת לפני משיחנו לנו ישילח כי הקכ״ה את כביכול

 השכל מצד בין והמעצורים הטעקשים כל את רמיינם ברוח דחו — ית׳
 המונחים וחירותם, חז״ל בדברי והנכונה הישרה ההבנה מצד ובין הישר

היכל לבנות עלינו וחיוב מותר בי למעשה הלכה והורו הסצם דרך על
לנו ליטלוח לנו ה' יר,עשית למען קרבנות בו להקריב בירושלים לה׳

I סשיהנו
 להתפשט יבלה לא הזאת כצורה המדומה המשיח אמונת כי ואחרי

יצא האדם כל את ה' בו חנן אשיר הישר השכל כי ישיראל, בתפוצות
ולבשה הזאת הצורה .כייר לא זה פשיטה התפשטותה, דרך על לשיטן
 לבושירי את שנר,ה אחת ובפעם החרשיה, הער, טעם כפי אחרת צורר.

שמה. ואת ורשיונה
לאומי'. ,יעוד שם שיל השיר כשמן ראשו את משת המרומה המשייח

 יצאו אוהנוי ה' יעד למענר. אשר ־תכלית את נדע ולא אנחנו תמול וכמו
 מלבם בדו אשר הזה, היעוד לאומנו. יעור לנו להורות אנשים ססרבנו

 אדמרזו אל בשובו אם כי לד.שינו ישראל יכול לא כי ;יאמרו אנשיים, איזה
)עושיים ואינם אוכלים שינה אלפים שנות ישראל בני הננו (בעיניהם ! 

 גבי על ההדיוט פן אש להביא מצות היה קיים שיביהמ׳ק שיבזמן וכשים
 אחרי למלאות ניכל כי כביכול לה' ור לעז עלינו לדעתם, ער,ח, נם המזכר,
 אבותינו ארץ אר, ככספנו לקנות להשתדל עלינו :יעדנו למענו אשיר היעור

 הקדשי אדמת על ולכונן ישראל נדחי שיסה ולאסיף השולטאן מטשילר, מיד
 וילמרו יראו ממנו אדמר,ו על ישראל ישב בעת והיה ישיראליר,. במשל־

לאום ימלא ובזה אחד, אל ה' אד, לרעת ואפריקא כאויא אשר קדם עסי

 כדאי' דוד פיר, מלכוד, קידם ניכנוא ער,יד המקדש ביר, וקסנר לשדוד,ו ייכל לא א' יוס
■ לנשיפנה• הדור אור,ו מזמן ר,קנה לעפוד, הוצרכו הכי ומכוש פנמי

ביר, למלכור, קודם להכשר. עי,יד המקדש שנית אימרר. זאי. ארזא א'ר . . . גם'
היכן. אמר ואר, לזמר ר,:ר.ה ע:כ וד־ ובתי׳ דוד

 פודה כיה דכשי׳ המשיח כיאר. הי־צו כמכ דש כומר ר,:ר,ח עלי ודש סהרעז״ס פי'
קורסת. דור בית רסיינית משיסע לשכה יין היילו ר.מר ר.:י,ה וחסיכ לכדי דרכח־
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 הפראים העכים כל הכירו כבר כסו — הלזו בתבל יעורו את ישראל
 במלכות עולס לתקן נשאר ולא אחר, ושמו א־ד ה׳ את הבל חלקי כשאר

 ה׳ בשם הם גם יקראו שם בשר בני שכל ואפייקא, באזיא אם כי שרי
 מרעים זאת בצורתה המשוחית האירעע את המוצאים אלה כי ואף אחר•

 רעתם ועל בכך/ יאסרו.מת שלמה. גאולה היא זאת לא כי כמונו המה נם
< אלקים במראות חוזינו הזוה אשר השלמה הגאולה תצמח הזאת מהתמורה

 מרובר כבר והאפשרות, המציאות מצר הזאת הרעה בביטול והנה
 אחרי הנמשכים מרבית נוכחו כבר ;;הלבנון/ בשערי וארובות קצרות
 משאות על בנויה והיא במציאות תהיה ולא תקום לא כי הזאת הרעה

 רבר ובשרו הוריעו ישראל בקרב להפיצה המתינעים וכי ומרוחות, שוא
 בקרב מתנבאים נשארו עור אך בעולמו. היה כמו בעולמו יהיה שלא

 ישיב כזה באיפן רק וכי מצאו אל חקר כי בלבבם האומרים ישראל מחנה
 מי ואין הקרושה, ארצנו מוכר ואין קונה אין היום ואם עמו, שבות ה׳

 להתננר לבלי למצער או שיעזור הארמה פני על אשר העמים מלל
 ישורום עתה ולא יראום באים ימים הנה באה״ק, ישראל ממשלת להתיסרות

 שבט ויקום הקרושה ארצנו לנו ויסן מיעקב כוכב יררוך אשיר קרוב ולא
 ישראל בשם רק כי או חפצו ה׳ בתורת אם שיר;יה מי יהיה מישראל מושל
 צהלם בגאון רננו אשר ישראל בבני מעט לא מספר נמצא וכן — יכונה.
 ״יעור בלבוש לעיניהם בהראותה המשוהית הדעה לקראת כפים ומחאו
 המציאות מצר ביטולה את ביריהם ימששו כאשיר ועתה הנז׳; לאומי״

 אנהנו שיאין אחרי הנה כן, כי הנה :ובלבבס בפיהם יאסרו והאפשרות,
י והמשיח החמור, על לאטו ירכב אשר בהמשיח חפצים  הלאומי היעור -

 אנחנו אשר הארון רוהר. סום על רוכב זמננו נביאי לנו הראו אשר —
 אפם כן, כי הנה — ויהיה היה למשל לא וגם נברא ולא היה לא מבקשים

 שמרנו כי בצע ומה אחר אל עבורת עור עבור שוא לישראל, מקוה כל
 בה' אמונתנו מפני קרורנית עור נלך וכי ,והמצור! התורה כפי משמרתו

 מאלה רבים אמרו אשר הרברים הן הן — אחר ושמו אחר אל צבאות
ומדיח. מסית היה כי בעין עין נוכחו אשר אחרי שר״י כש״ץ להאמין שנתעו

המשתפקים,' ואלה הרמיון משכב על ההוזים אלה עיני את האיר למען
 רבר אשר והרברים האמת את בקראם אתם יהיה אחרת רוח כי חשבתי

 ברוח הטהורה אמונתנו ברוח ה׳ ברוח כ׳ה בפרק הזה ספר המחבר הרב
 בעבור ועם לאום נקראים הננו היום ועור אחר לעם אותנו עשה אשר
 בכל נפוצים והננו וממשילה ארץ לנו אין כי אף יחיינו אשר הזה הרוה
הארץ. קצות

 כי אף לאור הזה הספר את הוצאתי בעבורו אשר הרבר הוא וזה
 הרפבתו. על הוצאתי אשיר הכפף אלי ישוב רב בעמל רק כי מראשי ירעתי
אלף. פני לאהר רבריו יועילו אם שכרי זה והיה



— VII _

 את לאור לתוציא עוררני אשר הרבר הקורא הודעתיך אתרי ועתה
סהס־ו. ושם שפי רבר על אחרים דברים להודיעך הנני הזה, הם£ר

 הספריס עקד בכית בכתובים נפצא הזה הספר כי הזכרתי כבר
 הרפסתי. ופהעתקתו פיצם העתיקו טאפראווער יעקב ר' הת׳ וירי״ג בליפסיא

 ר״ליטש פראנץ האדון הפראפעבור הבר בהקאטלוג(אשר רישום נמצא י“הכ
 שנתב וכפי .28 נו׳ בליפסיא) השטאאטסייבליאטהעק של ירוח פנתבי

 ציפערן. בציוני הם העטורים וציוני עטירים, 390 יכיל המעתיק הח' לי
 שורות. וי׳ז ט״ז סבן ויש הרוב, על שורות כ׳ או י׳ח p הוא עטור כל

 183 עד 169 ופעטוד נייר, על נכתב ספרדית מרובע כתב הוא הכתב
 טאד וקשה מטושטש היא הכתב כ״ך) פרק חצי עד כ'נ פרק (טחצי

 הפעתיס והח השמטות אקר, כתובים הנליון ועל האלה. כהעפורים הקריאה
 ציוג* נדפסו, וכן בההערות, לפטה כתב שלש ושתים בפנים, הכניסן

 והסיפנים הפרקים וציוני המעתיק, ׳aר ידי מעשה הוא ברובם הפסיקים
 העתיק המעתיק ר.ח׳ אשר הענינים ותוכן בהכ״י, הם. כתובים בהפרקים

 פרק, כל לפני פרק מכל הענין תובן בהכ׳י כתוב נרפם, וכן מיוחד, בלוח
 בעמוד סיורזד. בלוח וכלשונו ככתבו פרק מכל התוכן את אסף והמעתיק

 משכן צורת 15 וההיכל. העזרות הבית, הר ירושלים, צורת מצוירת 16
 הר צורת 23 שלמונ ובית דור עיר ציון, מצודת צורת 20—21 שילה.
 ממונים. ט״ו שיל לשכות ט׳ו 31 הפקרש. שערי חמשה צורת 24 הכית.

ל 189 שעריו. עם הכית כל 86 נקגור. שער 34  (ני גבו על וסוללה פ
 השתמשו אשר הנשק וכלי ר^שפוגאים) ממלחמת ירובר הזה בעפור

בפלחמותירם. הד.יא בעת
 פשיום יוצא מפורש הגולה׳ ושמו,באר הספר, שער הסר פהכ׳י

 וכנראר, הגולה'. באר פספר ראשון הלק כתוב.סליק שנמצא הראשון לקaר
 נ ידי ונם רעליטש. פראפעסור ישער לנכון כאשר בסופו נם כהסר נלקד.

 שכתב הכותב או שהמחבר יתכן ולא כן. ישער זק׳ש מוהר״ש הרחר."ש
 שאר או .סליק׳ או ״תם״ ר&פר בסוף יכתוב לא וכו' פליק א׳ הלק בםין»
 פראפעסור והנר, שחכרו. ספריהם בסוף לכתוב המחברים שנוהנים מלות

 והשערתו ספרו, השלים לא כן על להפחבר המות חטפתו כי ישער דעליטש
 בליפסיא הנמצא הזה יר הכתב כי והיא אחרח, השערה על נשענת זאת
 השיניה, השערתו לחזק אוכל לא אנכי אכל הסחבר• של ירו כתב עצם הוא

 הבאים בכתובים ט רי המעתיק מהר,' הכ׳י של בהר,עתקר. באשר׳אראה
 פ״ב וכח״ב בהנדפם). מעצמי תקנתי מהם (ואיזה ככתוב שאינם בהספר

 אומרים היו בשני ובו׳ רדאשון ״ביום ;כתוב נמצא קל׳ג) ל״ג(צר סי׳
 אל אומרים היו בשילישי קרשו רד אלר.ינו בעיר פאר ומהולל ה׳ נרול

 א׳ בעדת נצב אלהים אוסרים היו בר,םשי הופיע, נקמות אל ה׳ ״נקמות
הופיע, נקפות אל ה׳ נקמות אל איפרים היו יעי ברב ■'שיפוט אלהיב ״כקרב
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 עליהן שעפר השגיאות וכן ;לנכון) (ובנרסם וכו׳ אומרים׳׳ היו ,בחמשי
 כי באצבע מורות אלה בל — בהערותיו ראפיפורט פוהר׳ר הרהיג ירי״ג
 לא כאלה שגיאות כי בעצטו, המחבר שכתב זה אינני שבליפם־א הב׳י
 השניה ההשערה בנפול כן ואם *). כמובן המחבר, ולא הםופר רק יכץ
 הביפר מצר יבואנו שחמר לוראי וקרוב שהיא. כל סמיכה אף לראשינה אץ
 למותר ואך לנו, נורעה שלא סבה מאיזה מלאכתו השלים שלא הכ׳י של

לדעתה. ההתחקות
 כל אשר וארצו, וזמנו המחבר שם על להתחקות הוא בראי אכן

הספר. שער יחסר באשר לרעת לנו יהסר אלה
 הםפרים לאיצר הובא הזה הכ״י כי מעיר רעליטש הסראפעסור

 בפרינת ניקאלסבירג בעיר קנהו אשר וואנענזייל הארון ע׳׳י -בליפס־א
 להשערת סתירה ימצא לא הזאת יריעתו ועפ׳י המחבר. נכר מיר מעהר־

 שמת בניקאלסבורג פתחיה ר׳ הרב היה המחבר בי ברשימתו וואלף הח׳
 השערת (לפי שהם בהכ׳י שנמצאו מהצורות ונס למספרם. 1687 בשנת

 תמונת אשכנזי,כי איש שהיה לו נראה בעצמו, המחכר ירי מעשה ר.)
 (כן ישראל" ארץ ולא אשכנז ארץ והיכלי בניני רמות על המה הציורים

 הרואה אנכי בהכ״י, הניתי אשר אנכי אבל בשמו). רי״ט הח׳ לי כתב
 כי בהכתוב התבוננות מבלי ואולם אשיכנזי■ ולא מפררי היה שהמחבר

 שיהכתב האוסר מוכרח ספרדית מרובע כתב שהוא בעצמו הכתב למראה אם
 ירי״ג (השערת ספירי הירי שהמחבר לומר המחבר, של ירו כתב הוא יר

 כסה כי כלל, ראיה אין בסעהרן הכ״י שינמצא ומה זקש). סוהר׳ש הרחה״ש
 ומה אשכנז. לארצות ובאו נתנלנלו ומערבים ואיטליים פספררים כיי

 נמצאו כי ראיה, אינו נ'כ בניקאלסבורג שהיה המחבר נכר ביר שנמצא
 ירך פיוצאי הרבה שנמצאו כמו אשכנז בארצות הספרדים מצאצאי כמרי

 וואנענ־י להארון הכ׳י שמכר זה לא אם יורע וסי הספררים. בין האשכנזים
 נוכל לא וא'כ מקהו• השביח למען דק המחבר נבר שהוא לו הניד זייל

 המחבר, היה ארץ ומאיזה ומה סי השערה פן רקה השערה אף להציל
 ולחפש לבקש ועלינו לליפסיא. הובא בטרם הביי שם שנמצא פהםקום

בעצמו. בהספר ודאיות. לא ואם ומוכיחות, קרובות השערות אחר
 ופהארטאנראפהיא בו, שבאו הלועזות ופהסלות המחבר פםננוולשון

 קורא למשל אשכנזי. ולא ספרדי שדייה נכר נריר, או ארץ שם בכר״בו שלו
ימצא מאד הרבה וכדומה ,רינו', קורא נהררירהיין ,איננליטירה/ ענגלאנר

 לוזנכי־חז א־נצ ר.נכה כל ־nr■ העיר א:ר וסדופ ל': כשב רי״ט המפשיק י.רי' *)
 ההעדיקה אשי נ־ יראה עי׳ז ולאור. הדוק, כי.כד־, ריויה כלו) ההכריקה (ר*: הנ״י ט

 הדף.' כצד אוריס וצ״:תי כורות אי מיל־! מאיזה ה:מ;־ור. ומצאת־ הככב עוד אותו קראריי
בעצמו. בהכ״׳ כן נמצאות ז׳5ה הכגיאית וא״כ
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 הא-^:מ>יפ. סרברי ובץ הספרדיס מחברי ספרי בין להבדיל היודע המורא
 סנל למעלה שהוא מה .אבל ו.״ל; אלי, במכתבו זהש הר׳ש יחליט ום

רי(במו היה שהמחבר הוא, ספה  ויתראה בחכמתך) אתה גם שמצאת ספי
ת שמזכיר ממקום ביחוד *.זה  שעניו ודע בספרר. וענינו צ״ו] [צד טוני ה

 האיטליאגי. דבריהש״ג, על המחבר שס שהוסיף מה הוא טוני הדג ספור
 מספרר הגולה מבני שהיה ונראה לספרדי/ רק ההוא הענין נודע לא *.כי

 באסרו מפיו יוצא מפורש כמעט וזה הוללאנר. ארץ בחיים קלטתם אשר
 והשרים הסלכיס בגפי תחת לסכות בנלות עצמן ישראל ״פזרו :צ׳א) יצר

 ועושה בארצו ישראל המכנים שכל הזה בזמן משיחים אצלינו ״שהם
שית נקרא טובות ״עמהם  טובה הכרת רוח הסלאים כאלה דברים - מ

 הכניסתם הוללאנד ממשלת אשר הספרדים אחינו ספי ביחוד לצאת ראוים
 כי המשכלת. בספרד המציק מחמת דתם ועל נפשם על בכרחם לארצה

 ונטלתס נשאתם עוד בי להם, ד.רעד> שלא לבד לא הוללאנד ממשלת
 הנסלטים הספרדים אחינו גורל היה כן לא רבות. טובות עסהם ועשתה

 בעינינו יפלא לא הוללאנדי ספרדי היה ואם וטירקיא. איטאליה לאפריקא,
 הנקרא הוא איידיקא׳ .היונים שקוראים האילן אשר ק'כ) (צד ידע כי

 סוחר ואניות לאשכנז ונראית קרובה הוללאנד כי איפפיל׳ ציטרון ״כל״א
 כי להיות ויכול האלה. הארצות שתי כץ הרהיין פני על ושכוח עוברות

 ביבשה אשכנז דרך להוללאנר סאיטאליה הציטרונים הובאו המחבר בימי
 אותם הקוראים בשמם בהוללאנד נודעים והיו הרהיין, אניות דרך ואח׳ב

 הוא שגור ,איפפיל״ ושם להוללאנד. באניותיהם אותם הסביאים האשכנזים
האשכנזיס. כמו •איפפיל לתפוח שקורץ הוללאנד, ולשון בפה

להשערתו. סמוכות לי נם ויש זקש. הר״ש ישער המחבר שם דבר ועל
היכל/ .תבנית ם' המחבר בעל ארי יהודה יעקב ר' החכם הרב ר.וא כי

. . אלי: בסכתכו הרש׳ז וז״ל
 אין כי ראיתי ואילך הספר p ה׳ כפ׳ לקרות החילותי כי .מיד

 והחכם הרב של המפואר הספר סן בתרא סהדורא אם כי הזה הספר
 כשם.תבנית הנקרא ז״ל (ליאון) ארי יהודה יעקכ ר׳ סאםשטרדם המפואר

^ו כעצמו הסחכר יער וכבר ת׳י. שנת המחבר בחיי הנרפם היכל״ ד ק ה  כ
) והשני הראשון הבית הבנינים שני על הזה סהענין חדש חיבור יעשה כי

 בו נמצא׳ס ,יען היכל היניר. הזה לחיבור קראתי זאת בעבור :גר.קדמתו ח״ל *}
 אדיח תל התכר, והקדוש הגדול הבית פרניי כל רק נשלמות
 י!׳. דערס קי.ור חס ני אינגו הלזה החבור p המנוייר, העלמי ההוא הדבר לשימת

'®”י ־״י‘’ הזה הענין עצס על אשר נכפר ־נון על שאודיעך
 ד ״ 'L®]Ĵ® ®’̂'® ®?'י® ׳״®ל ״‘לי ל״יו א'י־'לה לק • • ־ חלין' בחיים
״r!.״•;■'. "u״״ ר־׳ל משריה ט־ץ תחז-־ת ושה •תבדך האל בעזרת

V'״ ״״״ וה״״ בעש; ולקשתי סמכת• כל־הס אשד והמופתים
. ס ק, ה; המה אשר מחקירתו א־ש איש אומר גזרו בהפריהש הזה הע:־ן כל אשר השה אנשי
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 בעבור ר.יבל תבנית יקראנו כי לתכניתו, בהקרטתו בפירוש אוסר והסחבר
 האחר ולספר הת־כל, ציור רק כלומר ההיכל. תבנית רה בקיצור, שהוא
 תחת הוררום, ובני; שלמה בנין הבניניס משני בפרטות ירבר יער אשר

 נם בערבוביא בו ויבואו שלמה, בנץ לצייר מכונו עיקר הראשיו; שבחבורו
 השאיר כי יספרו תולרותיו את הטספריס והסופרים השני. הבית עניני

 הס׳ את הרבה להשוות החילותי אשר ואחרי כזה. ם׳ ברכה אחריו באמת
 סיסי את בצמא הוא שותה כי ראיתי הנבורים, שלטי ס' עם הנולה באר
 המחבר בעל ם; הוא כי לסער לי זה ונם מזכיר, איננו ושטו הנבורים י6של
 שה'נ ם׳ מן רברים לקח היכל .ההבנית בעל נם כי היכל, תבנית הם׳
 מתשובת נם — לפניט. מחברים כמה עשו וכמעשהו ;כלל יזכירנו ולא

 על שם מיוסר רבריו (וראש היא] כ'ה [פרק הנולה באר שבם׳ המיניס
 כי לראיה לי הנוף) שאר ננר כלב הוא העכו׳ם כננר שישראל הכוזרי

 תשובות ם' שחבר ממנו מסופר באמת כי היכל, תבנית ם׳ המחבר הוא
 יוסף בסקרי ההם הספרים בשני השתמשיות לראיה, לי ועור — המינים.

 בקיאותו בכל שה״נ, בעל בהם ישתמש לא (אשר הכהן מתתיר.ו בן
 ולא נוריון, בן יוסף בשם בקראו לרוב כונתו עליו כי שונות) בלשונות

 בן בשם מתתיהו בן יוסף את לקרוא נתעו אז רבים כי ;יוסיפון הם׳ על
 ונראה ;לרומים. יוסיפון יקראו האמת^ מתתיהו בן יוסף לספרי אך ניריון.

 ובאמשטררם האמתים, מתתיהו בן יוסף ספרי הש׳נ לפני היה שלא באמת,
 ר׳ הרב שהחכם שנמצא במו נמצאו, היכל תבנית המחבר מושב מקום

היים.' נשמת בספרו בשמוהם וקורא מביא מאמשטררם ז״ל ישראל בן מנשה
 הרש״ז השערת נגר אלי כתב ראפיפורט מוהר׳ר הרה׳ג ירי׳ג והנה

 ומלבד היכל, בתבנית שעשה כמו המקורות מציין היה שהוא ״מלבר :לאמו־
 נוברי׳ רב המחבר היה הנה להיפוך, ממש ספורות אין פעמיס .שיכותב

 הראשונה ההשגה על ואולם לעצמו". חרש ררך פעמים כמה ובורר «,יותר,
 המחבר של ירו כהב איננו הב״י אשר הוכחתי כי אתרי :להשיב לי יש

 הסופר כי להיות יכול הסופר, מיד בכל נשלם לא הספר וגם בעצמו.
 בכל, הספר כר״יבת מלאכת שישלים אחר המקורות ציוני להעתיק הניח
המקורות. ציוני להעתיק מלאכתו השלים לא כן הספר גוף השלים שלא וכמו

 מקומות שבכמה .מה :לאמר רעת הרש״ז יענה ההשנות יתר ועל —,
 נוכל הלא היכל תבנית הם׳ לדברי מסכימיס אינן הגולה באר הם׳ .רברי

 שהוסיף כפי בראשונה שכתב ממה המחבר בו הרר כי על'זה, *להשיב
 באר ם' בעל של ולהכמה לאוריתא חיליה רב בי שנראה ומה ,חכמה.
 באר ס' בעל יר ועוצם בח לא כי אשיב, ע׳ז התבנית ם׳ מבעל ,הגולה
 עליו הגינו הגבורים שלטי כי זה, בספרו הזה החיל כל לו עשה .,הגולה

 שה״ג] ס' לו יש לא ראפיפורט מוהר׳ר [הרה׳ג בערו שהר שה״ג ובה ,שם,
באשר היכל, תבנית מם' לו ש־את ויתר הגולה, באר ם׳ חיל רב כן *על
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 והעתיק הגכורים שלטי בס' סאר יתר הרבה הגולה באר שכ׳^כס' ״השתמש
 בס' בו השתמש. מאשר מקומות, בהרבה ממש באות 1אך שם ״רבריו

 כעץ רק הוא היכל תבנית הסשר גוף הנה : לזה מצורף — היכל. ״תבנית
 המחבר שאומר הללו בענינים האחר העצמי מהספר פרקים וראשי ״מפתח

 אומר ז׳ל חיר׳א שהגאון ירירי ורע — מחברו• שהוא התבנית ״בהקרמת
 תבנית לס' כונתו שאין ונראה כ״י, היכל הבנית ס׳ שראה שלו ״בשה׳ג

 האלה דרש׳ז תשובות ולרעתי — שלנו'. זה לס׳ אס כי הנרפס, ״היכל
 שס מזכיר שא*נו רואים הננו כי סמיכה, אין הגחלים מהשם ורק נבונות,
 וגם הנרפס את ראה שלא לאות הוא וזה בימיו, כבר הנרפם היכל תבנית

 היכל תבנית מס' בכיי העתקה מקום באיזה ובמצאו ממנו, שמע לא
 וממה בנרפסים. בימיו כבר הנמצא הוא הוא בכתובים שראה וזה הזכירו,

 ראר. כי ראיה אין היכל, תבנית ס' בעהמ׳ח שם חיריא הגאון מזכיר שלא
 הוא גם ירע ולא וההקרמה השער בו שחסר שבליפסיא שלנו הכ״י בכתובים

 הציורים עיניו למראה היכל" ״תבנית מעצמו שמו את וקרא מחברו שם
 היכל ■ תבנית שבס' מהשער שנראה כפי כי ראיר- לאו מהא — שבו

 הבר הוא והמרפ״ס בהשער הכתוב את כתב בעצמו המחבר ירי לא הנרפס,
 ההקרמה עם רס שער בלא היה חיר״א הגאון שראה ממנו והכ״י השער.

■ י . V המהבר. שם עליה התום שלא
:הרש׳ז השערת לחזק אני ראיתי מצאתי אשר הראיות המח ואלה

 אשר אלה כנגר נכתב זה מםפר כ׳ה הפרק כי שהוכחתי מה היא האחת,
 היה שד״י הש״ץ בי הרבר נורע אחרי הספקות במהמרות לנפול ונטו נפלו

 הראשון בשליש היה היכל תבנית בעל בו שחי והזמן ומריה. מסית
 מאר רבו וכנורע הש״ץ. של הזמן הוא שלנו, מהאלף החמשית מהמאה

 המסתפקים. שם רבו כן אחרי כי מאליו ומובן בהש״ץ, המאמינים באמשטררם
ק ולס־מנ״ם, לפרקים ספיו את הלק ת״ה בעל כי רואים הננו שנית, —  ו

 ציוני מתחילים היכל שבתכנית הזה בהברל רק הגולה, באר. ספר גם הוא
 והולך עקרים) רק םמנים בו שאין מח׳א (חוץ חלק כל בראש הסימנים

 רגולה באר ובס' הרש, מנין מתחיל שלאחריו ובחלק החלק, סוף ער ומונה
 להיות יכול הזה וההבדל ופרק. פיק בכל הסימנים של חרש מספר מתהיל

 ומועיל נכון יותר כי הגולה באר את בחברו לראות היטיב המחבר כי
 לסמנים. פרק וכל לפרקים מחולק הספר לפניו בהמצא למצוא רבר למבקש

 מח החלק, בסוף וםסיימ*ם החלק מראש מתחילים הסמנים מספר אם כי
 השלישית, — לפרקים. נם החלק נחלק אם למצוא רבר להמבקש הועיל

 של הענין תוכן פרק כל לפני כחוב הנולר, בבאר כן היכל בחבג־ת כמו
המחבר כי היכל תבנית ס׳ מהקדמת ש־רענו מה היא הרביעית, — הפרק*).

למכלה. הודער.־ כאכל ר־ותד, כליח והל־נס מר.קומס הכמיכס המעתיק והנז׳ *)
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 נמצא וכן A'C חרשיס סעעזה והבנץ הציור פחשבת בסלאבת אסן היה
 סה ים?*א ו^א הגולד- באר בב״י אנוש בחיש סצוידים רבים ציורים
ש שהפר,  של ולא אורזפא בניני בפזעם הפה כי בהציורים הביר רעלע
 על צייר בעעיו שראה הכנינים טעם וכפי בהוללאנר היה הסחבר כי אה״^
 היכל הכנית של הלשון pסננ בין השתוות יש לא כי האסנם — הספר,

 תבנית הם' באשר הוא לתיות יכול אי-ההשתוות אבל הנולד- באר ובץ
 ללשון סלע׳ז כ’אה והעתיקו לע״ז(ספרדית) בלשון כראשונה חבר הימי

 שרוב ש וסה עבר. כשפת סתחלה כתב הנולה באד ס' כן לא הקודש״
כלשונו. הגכורים משלטי לקת דבריו

 אדות על ונורעתי ידעתי אשר כל את וערעתיך הקודא אתר. ועתה
 שבעך. לנפשך סעדנים ותטצא בו. ולבך 7עינ ושים קחנו הזה, הספר

 אסף מאשר יכן מרעתו, לבבו ברוחב המחבר• עשה אשר מהמטעמים ק
 הספר הוא *), אריה משער אברהם ר׳ םד.רב הנבורים שלטי מםפוי ולקח

 באוצרות רק עתה נמצא ולא שע׳ב שנת במנטובדי אחת פעם שנדפס
 שניאות אהה בו תמצא אם תאשימני נא ואל עתיקים. ספרים הסקרים

 ולא עליהן עברתי אשר וכדומה) ר' תחת ר׳ נ׳ תחת נ׳ כ׳ תחת ב׳ (כמו
 הקריאה רוכ מפני כמלפנים, אתי אין עיני מאור אמנם כי בר.נהתי/ תיסנתין

 ונס יום. בכל שעות עשרה שש כערך יההגהו־ו כדפום המלאכה והכתיבה
 על ולא הכלכלה ועל המחיר. על והדאנה הבית מצרת בקרבי סהרחר לבי

 אתה נם תוכל לא אשר ואת עשיתי יכולתי אשר את חנפן. פרי ועל ושפן
 אשר םפדים שאר לאור להוציא לי עחר היר. ה׳ ואתה תעשר- לא הקורא

ישראל. חכמת ולהאריד תורה לדיגרל בכתובים

^ ג ג לכ״ע. התרל״ו שנת הראשק לחדש בראשק מ

ל יחיאל די ב

 הלא זה. אל זה והשוו שה״ג ספר ישנו 0T3 אשר עדס שלשה יעילז זה מל ♦)
נ״י. האלבפממאס מייס זלק ^זה סו״ה המזה׳ש רדי̂״ הת״ז המעסיק, ד״ס הס׳ הס
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ב ה כ מ

בלייפציג. דעליבש פר*%בין דר• מהפראפעסור

וואהלגעכארען זר.
לייפציג. אץ טאפראווער יאקאב הערק

! פריינר ווערטהער

 מייגעם אין וועלצעם שטארטכיבליאטהעק, אונוערער סאנוסקריפט ראם
 אויטאגראף ראם איםט איםט, יהרט5אגגע XXVIII נו׳ מיט קאטאלאג

י §אם אייםצוג ריעוען אהנע רער, ער§אסערם,5 רעם ט ל ם ש י ר ו ב ג  ה
 מופטע. ניערערלעגען ערער5 ריא II, 4 § 10 כייא ברינגען, צוא פערטיג

 אלטרא־פער כעריהסטע רער וואנענזייל, ערלאג. אונר קראנק וואוררע עי
 ראם אורענקעל רעם pr!s׳D אין ניקאלסמרג אין קויפטע העכראאיסט,
 יאהרע אים רער עם איסט וואהרשיינליך אב. טהאלער 20 אום מאנוםקריפט

 ריעזעם וועלבער פתחי־, ראבבינער ניקאלסמרגער פערשטארכענע 1637
זיך. געגען ניכטם האט פערמוטהונג וואלפ׳ם פערפאסטע. ווערק

 העראויסגעכעו איבערועטצוגג לאטיינישער טיט עם וו!;י.לוטע וואגענזייל
 ט׳טעל רען ראנן ישראל, משכנות טיטעל רען ערםט איהם גאב אוגר

 רער ראסם וואללען, צוא וויססען ארעי־ וויסען צוא עם אהנע ה', היכל
האט. בעטיטעלט הגולה באר עס זעלכסם פערפא.םער

 ראםם מיטטה״לונגען, מיינען נאך צייגט ארריטאשענטע אין.רען צונץ
ד אכיאראם ר. רעם ווערקע רעם אוים עקסצערפט איין כיך ראם  פארט̂י

 I וויא עגטהאלט אייגענטהיטליכעם אויך יעראך עם ראם איסט, לעאנע
 גענו־עם׳ א־ין ענטנאטטען. אנרערסיואהער פאן ריעזעם אויך אבער ,25 קאפ.

 אנאליזירט גאנצע ראם ווען ק!;ןגנע|, וועררען געפיאללט ערסט ווירר אורטהייל
 םיסטהע־ וועניגען רער איינעם אלם כוך ריעועם איסט יערעגפאללם ווירר.

 ,7ם פר״ע איך אוגר ווערטם פער!א.פעגטליכיננ רער ארכעאלאגישען טאטיש
ר.אב;ין. געפערען פערלעגער אייגע: טאינץ אין כריל י. העררן אין ויע ראסם

ערגעכענסט

Pr DEUTZSCH.
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המעתיק. הקדמת

 הספרים עקר העתקתי.סבית הגולה״ ;;באר והנבבר היקר הספר
 שער חסר כי נודע לא פדברו שם הנקרא,שטאטרסביבליאט־־עק. רפה,

 והארון סעהרען נסרינת לכספרס עשר השבעה בסאה הי הפחבר הספר.
 הפליא כן פלאי הסהבר ששט ואם הסחבי. סנכר שב הספר קנה וואנענוייל

 אנוש ובחרט נרותיו, כל על ותמנה רעת פלא הוא כי זה בהבורו לעשות
 כהונה סבנרי יספר והלו־ס, הכהניס עבורה כליו, וכל הפקרש תפונה יצייר

 עבורת וסרר הקטורת טספסני לרבר ירחיב עליהם. אשר טובות ואבנים
 ישסה ורתו עסו אוהב כל וקל. הצר ובלשיו; היטב באר הכל הקרבנות

 קרם; בימי לנו שהיו פחפרינו כל בתוכו כולל אשר הזה הספר על סאר
 הריריס כל את יקרא קורש רנש ובלב ההרש. ארסר, על יושבים בהיותנו

 יסורות על בנוים רבריו וכל גורנה. בעטור הסחבר לנו וקבץ אסף אשיר
 הרסב׳ם ונס והסררשיס, התלפור סי נאסנים סיס סהורו ונכונים, רזזקים

 לטורה לו היו הקרבנות ופעשי הפסרשי כלי הבחירה, בית בהלכות ז״ל
 טראת קטנות הערות בהספר טקוטות כסה על אני ציינתי וכאשר ררך,

הרפין. בשולי מקופות
 בן אברהס ר׳ בטאנטואה הרופא בעקבות ז״ל הטחבר הלך וביותר

 רבריס על הנבוריס שלטי ספר חיבר הוא נם אשר לעאנע, פירטא רוד
 הנבורים שלטי טספר הנקיה הסולת ברר שהפחבר בהירל רק כאלה,

 רבדים ועירבב בספרו. פאר האריך ש״נ הבעל באשיר הלאה זרה והסותר
 רע ואם :ט׳ר פרק בסוף בעצסו כתב כאשר אחר, בעני! ורחוקים שונים
 תוציא בי כו׳ לסירוגין אותו קרא הסרר על כלו זר. הש'נ לקרות בעינך
 ונפש הש״ג, בספר הקורא ילאה ובאפת ע'כ• נפשך זאת הקריאה טצרת
 קו על פרקיו כל עשה הוא הזה, הפהבר בן לא נחת בו יסצא לא ד.יפה
 ויתענג ונכונת ישרה דרך בו ילך והקורא אופניו. על רבר דבר השוד.

בקריאתו.
 העתיק הסנהררין. ותשובת ור.לוי הבה; סתלונות וב׳ י״ט פרק

 בשום נטצאת לא הזאת הטעשד. כי ש״נ, סספר באות אות כטעט הסחבר
 : וז״ל כ׳א פרק סיף זה על בעצמו ש״ג הבעל כתב כאשר זולר״ו. ספר

 כי סההעתק שלא הררש על לשוני את ולסר עסי חסרו ה' הפליא ואחרי
 אחתום והאחרונים טהחכסים בו קראתי או שפעתי רבר שסץ סצאתי לא

^ ולא 1 וזיל רברים כופל כ״ב פרק ובסוף  שיכתוב סה ראי
 הסםרשים בספרי ולא רדאשונים החבסים ברברי לא האלד. בפרקים

 אשר (פאנטאזיעבילר) סחשיביי רפיון הוא הזר, הספור עכ׳ל. האחרונים
 פרות פס׳ המעשה על נסמך ופפורי הנריי במעטה ש״ג הבעל אותו עטה

את ושירפו ישן אפי אחי את פצא אחת פעם אוסר ראב״י ב׳ משנה א׳ מ׳
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 יהפי הבהנים הליכת וברוסה כזאת אכזריות על הטוען יטעו; ולבל כסותו.
 לכן ופרות, תפיר בכוסכתות הרבה כפוזכר בסקרש שיש רצפת רגלים־על

 הראו הסגהררין כי ער הסנהררץ, לפני ופשפטם פריס תלונתם את הציג
 הקירא כל זה יורה כאשר ה', פשפטי וישרים רבריהס צרקו לא כי לכל

 הכעל הראה אשר נפלא פעשה באפת הפה האלו והפרקים ההם. בפרקים
 אותם לרקת הזך ושבלו הברנים, תורת בפשיפטי ויריעהו כוחו עוצם •ש׳ג

 להאריך ררכו אחז פה נם אולם הקירא, לב להפשיך והנריי ספורי בפרקחת
 להסיפור והפועיל הנחוץ זרק, וקליפתו אכל תוכו הפהבר אבל פדי, יותר

יותר. ולא העתיק
 הקטרת םפפני ופעשה הפלואים ואבני והאפור ההושי אבני אורות

 בררך אחז בזה וגס בשיפותם, כלם ונקבו אוה״ע תכסי פרעות הרבה הביא
ש׳ג• הבעל

 הדברים אודות לו נאה הזה והשם דגולה באר פכונה הספר
 ראו שלא דבריפ להנולה פבאר הוא דטפר בכל וגם כ״ה, בפרק שיתבארו

בעין. עץ
 ויאפר יודה כפוני הזה כספר הקורא כל כי בטוח לבי אשר ואחרי

 יגיעתי וחלף לפילץ קנצי אשים לכן כבור אופר כלו וגעים יקר הוא כי
לטוב. אותי נם תזכירו בהעתקה ועפלי

 זצ׳ל• טאפראווער בער רוב פשה פו״ה הצריק היב לא׳א בן יעקב

J ̂ לפ״ק. תרל׳ה ליפסיא



הגולת באר בספר הנמצאים העגינים הוכן

א*. חלק
 ומעובתה. קראל ph ממעלה בר7 א׳ פרק
 הראל. אק מקדופת ידבר ב׳ פרק
 .’פבא' שרה מקדישה הבר ג׳ פרק
 לנחלה. האק אל שבאו ר,ודס להה שידה ממשק ידבר ד׳ פרק
 הבית. מהר הבר ה׳ פרק
 הבית. בהר שהיו מלשכות הבר ,ו׳ פרק
 מ׳ל. מהפרק המשך ז׳ פרק
 כהרס. ממזרות הבר ח' פרק
המזבח. מן הבר ט׳ פרק
 שס• היו אשר השלחנות ומן המזבח אבר ומן המזבח מכבש הבר י׳ פרק
 המטבחיס. מבית הבר י׳א פרק
ב פרק  במקדש. שהיו פפריס פשרה משלש הבר י׳
 הפרוכת. ומן מאולם מדבר י׳ג פרס
ד פרק  מהיכל. ידבר י׳
מ אשר bו מהיכל הבר ט*ו פרק
 כלו. המקדש ומבנק בו אשר ומכל קדשים מקדשי הבר ט׳ז פרק
המקדש. בנין מכלל ידבר י״ו פרק
ח פרק  המקדש. שמירת ומכבוד במקדש מהגין שהיו היראה מן ידבר י׳
ט פרק והישראל. והלוי הכהן מתלונת ידבר י׳
 העדה. לפר והלף הכהן בא ואץ הדין פשקו ואיך הסנהדרין מעצר. הבר כ׳ פרק
המקדש. מכלי הבר כא פרק
 בו. אשר וכל המקדש על ופקידים שרים היו אשר ה' ומעם הכהניס משיר הבר כ״ב פרק
 כ׳ג. מהן ואחד הכהנים שד מחמשה ידבר כיג פרק
 מלחמתו. ועריכת העם על דבר מה מלחמה משוח מדברי ידבר כ״ד פרק
 המשיח, לימות אף בו ציק־ אין ועתה המקדש בזמן היה הנאמד שכל ידבר כיה פרק

אוה׳ע. מלכי שלום על מתפללים ואיך ונאולתן ישראל גלות יבאר
 השמן. ומעשה מלחמה משוח וכהן הכה״ג מושתים היו אץ הבר ב׳ו פרק
כהונה. בגדי מלבישת ידבר כ״ו פרק
ח פרק  אבוהס. לבית למשמרוהם ומחנקותם הלוים וממעלות הכהניס ממעלות ידבר כי
ט פרק  ביאתן. קודם פשו ומה למקדש לכנש ראוי הכהן שהיה מזמן ידבר ני
 ומנינם. ובבהמה בהן הפוסלים הכהניס ממומי ידבר ׳S סרק
המעמד. מאנשי הבר ל״א פי־ס

ב'. חלק
בכלל. הקרבנות מן •דבר א׳ פרק
 השיר. יסדר הקשיורת ומעשה פונות, שאר או התמה עולת הן הפולה במעשה הבר ב׳ פרק
 מציר.ה. הימה ואיך באה מה ופל מחטאת הבר נ׳ פרק
ס ׳׳ ושלמים. אשם מקרק ידבר ד׳ פי



ר ה בא ל ו ג ה
^ חלק

א׳ סרק

 בארץ והפת ישראל בארץ -רר הבא עולם מנוהלי רם שלשה א.
בחרבנה. ישראל ארץ על והסהאבל ישראל

 ואל גוים שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ ארם ירור לעולם ב.
 ישראל בארץ הדר שכל יש־אל שרובה בעיר אפילו לארץ בחוץ ירור

 כנען ארץ את לכם לתת ל'מ) כ׳ה (וי?לא שנאסר אלהי לו שיש כסי רוסה
 לוסר אלא אלוה לו אין כנען בארץ רר שאינו כל ובי לאלהים לכם להיות

 אופר הוא ברור ורן זרה עבורה עובר כאלו. לארץ בתוצר, הרר שכל לך
 אלהים עבור לך לאפר ה׳ בנחלת סהםתפח היום נרשוני כי כ״ו) א׳ (שמואל

 הרי" כל לך לוסר אלא אחרים אלהים עכור לך לרור אסר סי אחרים
עבו״ם. עוכר כאלו לארץ בחוצה

J בל ל״נ) (ישמש שנאסר עון בלא שרוי ישראל בארץ הרר כל 
 ישראל בארץ הקבור כל עון נשוא בה היושב העם חליתי שכן יאמר
 ארפתו וכפר התם וכהיב אדסה סזבח הכא כתיב ר>סזבח ר,רמ קבור כאילו

 pלא בחוצה נפשית נח ישראל לארץ סליק רהוה רניל הוה עולא עסו
 אסרו חפות טסאה ארסה על עולא אנת אסר אליעזר לר' ליה אסרו אתו

סיתד^ לאחר לקולטחו סחיים קילטתו רוסה אינו להם אסר בא ארונו לו
 שנאפי־(•;זז־:?ל חיים אינם לארץ שבחוצה פתים אלעזר ר׳ אפר ד.
 צביוני שאץ היים ©חיה בה שצביוני ארץ החיים בארץ צבי ונתתי כ׳) כ״ו
 על אילא ר׳ אסר יעשו סת לארץ שבחוצה וצדיקים חיים פתיר■ אין בה
 חרבן על הסחאכל כל בקרקע להם נעישות סחילות אביי אסר נלנול ירי

 ישראל ארץ בשפר״ח וישסח מקברו לעפור לבא לעתיד זוכר. ישראל ארץ
 רבי אסר עדיה השר^אבלים כל סשוש אחה •שישי• ל) ס׳ו (ששה שנאסר

 שנאסר כירושל*ם ועולי; שסבצבצין צדיקים עתירין יוסף ברבי חייא
 שנאסר ירושלים אלא עיר ואץ הארץ כעשב פעיר ויציצו ש׳ז) פ׳ב (תיליס
הזאת. העיר על וננותי ז׳} כ׳ ב׳ (מלדס

 וכלי נלוסקאות שתוציא א׳י עתירה יוסף ב׳ר חייא ר' ואסר
ת ל ^. בר פפת ידיי. ש״ז) ע׳ב (ר.־לש שנאסר פ א  שתתסר חסה ועתירר. ב
לקוצרות׳לל״לשע׳נכיז) צער1ישי תאפר ושפא הרים בראש ועולה כדהל

1.



הגולה באר ב
 סלהר, את ומשרה גנזיו מבית רוח מגיא הקי״ה פריו כלבנון ירעש
 ביתו. אנשי ופרנסת פרנסתו וממנו ירו פסת מלא ומביא לשדה יוצא ואדם
 בליות כשתי שתהא הטה עתירה אסרו הטה, כליות חלב עב ל״ב) (דברם

 בו ומצאו ושקלוהו בלפת קינן שועל שהרי תתסר■ ואל הנדול שור של
צפורי. של בליטרא ליטרין ששים

 בדי שלשה אביו לו שהניח באהד בשיחי; מעשה יוסי ר׳ אמר ו.
 סכת בו סככו ועציו חרדל פבין ט׳ בו ונמצאו מהם אחר ונסשח חרדל

 עול־ם והיינו אבא לנו הניח כרוב של קלח תחליפא בן ר׳׳ש אסר יוצרים.
 כעולם לא אסרו חסר, תשתה ענב ודם ל׳ב) (דנרס בסולס, בו ויורדים

 מביא הכא העולם ולדרוך לבציר צער בו יש הזה עולם הבא. עולם הזה
 כשטס הימנו ומספק ביתו בזויות ומניחה בספינה או בקרת אחת ענבה
 כה שאין וענבה ענבה כל וא־ן'לך התבשיל החת מסיקק ועציה גדול

חומר. אלא חמר תקרי אל המר תשתה ענב ודם שנאסר יי; גרבי שלשים
 אין עירה לגפן אוסרי מ״מ) (כראשית מ״ר אמר ריסי דב אהא בי ז.

 ולשורקה אותו(פס) לבצור אחר עיר צריך שאץ שבא״י ינפן גפי כל לך
 אתונות שיתי משוי מוציא שאינו שבא׳י סרק איל; כל לך אי; אתתו בני

 אדום אינו תאמר ושמא לבושו ביין כבם (שס) תיל יין בו אין תאמר ושמא
 ושמא סותה ת״ל סרוה אינו תאמר ושימא סותה ענבים ודם (שס) ת׳ל

 לי אוסר שטעמו חיך כל מיי; עינים חכלילי (שס) ת״ל טעם בו אין תאסר
 מחלב שנים ולבן (שס) ת״ל יפה אינו ולזקנים יפה לנערים תאמר ושמא

שנים, לבן אלא שנים לכן א׳ת
n 'יומי תלתא איפנר הוה דר׳ל דדרדקי מקרי אדא בר הייא ר 

 נטמנו ובצרתי אבא לי הניח אחת דלת א״ל איפנרת אמאי א׳ל אתא ולא
 שלש ממנו בצרתי שני יום לגרב אשכול אשכולות מאות שלש ראשץ יום

 מאות שלש ממנו בצרתי שלישי יום לנרב אשכולות שתי אשכולות מאות
 הוה אפגרת לא אי א׳׳ל מחצי יותר והפקרתי. לגרב אשכולות ג׳ אשכולות

. טפי. עבדה
 דקאכלון עיזי להנהו חזנהו ברק לבני איקלע יחזקאל בר רמי ט.

 בהדי ומיערב מינייהו שייף וחלבא מתאיגי דובשא שריף וקא תאנה תותי
 לאונו מלוד דוסאי בן יעקב איר ודבש, חלב זבת ארץ היינו אמר הדדי

 של ברבש קרסולי ער והלכתי בנשף קרסתי אחת פעם מילין שלשה
 שיתסר והוי צפורי של ודבש חלב זבת לי חזי לדידי ר׳ל אסר תאנים

 ודבש הלב זבת לי חזה לדידי חנה בר בר רבה אסר מילין אשיתסר סילי
 פרסי ותרתי עשרי; דתולבנקי אקרא עד סיכסי כסבי והוי א״י כל של

 איקלעו חנינא בר יוסי ור' עוירא ור׳ חלבו ר׳ פרסי. שיתי; ושותיא אורכא
 בפר ואילפם חינו כפר כאילפם דהוי אפרםקי קסייהו אייתו אתרא לההוא

בהמתן לפגי ונתנו שליש והפקירו שליש אכלו מאי; חמש הוי כסה חינו



ג הגולה באר
 ואסר(היליד גידיה נקטי; לקסיד. ואייתו להתס אלעור ר׳ איקלע לשינה שליש

. בה. יושבי פרעת לסלחה פרי ארץ ל'ד) ק׳ז
 קיימו דהוו קטופי להנהו חזנהו לבבלא איקלע לוי בן יהושע ר׳ י.

 ארץ ארץ אפר נינהו קטייפי ליה אפרו הנפנים בי; עגלים אסר עיגלי כי
 עלינו שיעמדו הללו לגוים פירותיך מוצא אתה לפי פירוהיך הכניסו

 עזים אפר כעיזי קיימו דהוו הוגהו להתם חייא ר׳ איקלע לשנה בחטאתינו
, כחברך. לן תעבד לא זיל ליה אפרו הגפנים בין

א עושיה סאה בית א״י שיל בברכותיה יא. ה:רכו ש  בורץ. הפ
 הארצות בכל פעולה לך ואין בורין ע׳ עושה סאה בית צוען של בישיבתה

 והפעולה מצרים בארץ ד׳ בגן י׳נ) (בראשית שינאסי מצרים מארץ יותר
בי דהוה צוען היה מצרים בארץ  בצען היו כי ד׳) ל׳ (ישעיה דכתיב פלכי סי
 ואפ״ה שכבי בה קברי רהיו מחברון יותר א״י .ככל טרשים לך ואץ שריו

 שבע וחברון י״נ) (במדבר דכתיב בצען משבעה אהת על מכונה חברון
 אפשר ממש נבנתה איליפא נבנתה פאי מצרים צוען לפני נבנתה שינים
ל לבנו שיבנה קודם קטן לבנו בית כונה אדם ח  יוד) (בראשית שנאסר נ
 בצוען משבעה אהת על ■ שמבונה אלא וכנען פוט ומצרים בוש חם ובני
 שלא וה״ם מאה המש בטרשים לא אבל בטרשיש אסורים דברים במה

 וימצא ההיא בארץ יצחק ויזרע כ״ו) (בראשית כתיב בברכותיה אבל בברכתה
שערים. מאה ההיא בשינה

קפה. סאה סאים חפש עושה היה ביהודה סאה■ יוסי ר׳ אסר יב.
 לר׳ ,פינא ההוא א׳׳ל קבורי וסאה פורסין סאה סובין, סאה סלת, סאה

 ממנה אכא לי הניח אחת סאה בית בארעכון בה פשבחיחו יאי הנינא
 א'ל פקנותיי רועות סמנה קוטניות ממנה עיבור ממנה הפר סמנה משיח
 דירדנא אנודא דקייפא תלתא האי רישראל ארעא לבר אפוראה בר ההוא
 אהרובת־ בה מעלייתו לא אכתי א״ל כורת שיחין א״ל מינה גזירתן כפה
ד נפי אנא א״ל פינה נזרינן הוה כורי ק"כ אנן לך. קאמינא גיסא פ־

 חסדא רב אפר צבי נחלת חסרה ארץ לך ואתן י״ש) ג' (ירמיה יג.
שיו פ־זיק עורו אי; זה צבי פה לך לופר לצבי ישראל ארץ נמשלה לפה  ב

 א׳י אף שיפן בשרו אי; קל זה צבי פה ד״א פירותיה פחזיק אינה א'י אף
 קלה א״י אף שיפן בשירו ואין כל זה צבי פה אי פירותיה את לבשיל קלה

 שיפנים ורבש חלב זבת ליד) כ׳ י (וקרש ת״ל שפנים יה סירות ואין לבשל
רב יהודה רב אפר מדבש. ומתוקים מחלב  אחר באדם מעשיה אפר.
 להראית בעצרת חדשי פשיתן וכלי חדש ושפן הרשי יין חמיו לבית ששיגר

רא״י. חשיבות
T. נקט למעבר פעברא אשכח לא לא״י סליק הוה כי זירא ר׳ 

 אכתו לאזנייכו פוסייכו דקרפיר. פזיוא עמא פינא ההוא א״ל וקעבר במצרא
ייסר פי אנא לה זכו לא ואהרן דפשיה רוכתא א״ל קיימיתו בפזיזותייכו



דגולה באר ד
 »םי ר׳ טתקליה טתהן חנינא ר׳ רענו כיפי סנשק אבא ר׳ לה. חכינה

 הוה נסרא בר חייא ר׳ לשסשא. יסטולא לטולא טשטשא קיימי אפי ור׳
 ואת אבניה את עבדיך רצו בי כ׳׳ו) ק״נ (תיליס שנאסר כעפרא סיערר
יחוננו. עפרה

 איני כסוט שנאסר ססשסע בשנים בטוט וישאוהו י״ג) (במדכל טו,
 ששני סלסר יצחק א״ר טוטות בשני בשנים ת׳ל וסר. בשנים שהוא יודע

 האשכול נשאו שפונה כיצר הא דטורטני C( וטורטני טורטני היו סוטות
 שלא ספני נשאו לא וכלב יהושע תאנה נשא ואחר ריסון נשא ואחר שנים

 ואחת ירושלים נטלה ט׳ לעולם יררה חכסה קכץ עשרה עצה. באותה היו
 ואחת ירושלים נטלה תשעה לעולם יררה •ופי קבין עשרה כלו. העולם כל
כולו. העולם כל

ה׳ לך יבחר אשר הפקום אל ועלית וקסת מ׳) י״ז (לגדש טז.
 הארצות סכל גבוה וא׳י א׳י סכל נבוה הסקרש שבית פלסר אלהיך
 ה׳ חי עור יאסד לא ה' נאם באים יפים הנה לכן י׳ד) ת׳ז (ירמיה דכתיב

 אוחו זכה סר■ פפני יוחנן ר׳ אפר ונוטר העלה אשר רי׳ חי אם כי נוטר
 שנאסר א׳י של בגנותו פפר שלא ספני ויקירא רכא אפנפר לקרותו רשע

כארצכם. ארץ אל אתכם ולקחתי בואי ער י״ח) ‘ב (מלכים
 סושך שהיה אשר של חלקו זה רנלו בשטן וטובל ל׳ג) (לכריש יז.

 להם סינו לשפן לוריקיא אנשי נצטרכו אחת פעם אפרו כפעין שפן
 לירושלים הלך רבוא בפאה שיפן לנו והבא לך לו אסרו אחר פולכוםטום

 זיתיו תחת עוזק וסצאו לשם הלך פלוני אצל הלב לגוש לך לו אסרו
 ער הסתן הן לו אסר צריך שאני .רבוא בטאה שסן לך יש• לו אסר

 סלאבתו שפייט לאחר סלאכתו שסיים ער לו הסתין סלאכתי שאסיים
 בסאה שטן לו יש לזה אסר בררך בא ססקל והיה לאחריו כליו הפשיל

 שפחתה לו הביאה לעיר שהגיע כיון היהורים בי ששחקו אני כסרוסה רבוא
 סלא זהב של ספל לו והוציאה ורגליו יריו בו ורחץ חסין של קוסקוס

 לאחר רנלו בשטן וטובל שנאסר טה לקיים ורגליו ידיו בו יטובל שפן
 אסר יותר צריך אתה כלום א׳ל ריבוא בסאה שטן לו סרר ושתו שאכלו

 עטך אבא ואני קח ליקח רוצח אחר. אם א׳ל רפים בירי שאי; אלא הן לו
 סיס לא האיש אותו הניח לא אסרו רבוא בי״ח שסן לו סרר הרסים ואטול

 לעירו שהגיע כיון שכרו שלא ישראל בארץ חסור ולא נטל ולא פרר ולא
 שעסי רזה אלא לי תקלסו לא להם אסר לקלסו עירו אנשי לו יצאו

 סה לקיים רבוא עשר שסונה בי נושה ור.רי רבוא בסאה שטן לי שסרר
רב. והון סתרושש כל ואין סתעשר יש Ct י״ג (משלי שנאסר

 על ומועות מועוה כלומר דמורעני ועורעט מאזנים של קנה ק נלשק סורניני פירש (*)
.שרפן ערך נהעמך עיץ המועוה



ד׳ הנולד, בא%
ח.  הם םא״י ושריון שניר שריון לחרסין יקראו צתנים נ׳} (דנדס י

 לעצמו נרול כרך לו ובנר. הלך העולם מאוסות ואחר אחר שכל מלמר
 ישראל pא הרי שאפילו ללמרך ישראל ארץ הרי שם על שם לו והעלה
 למלכות עכרי זכה סח משני יוחנן ר׳ אסר העולם. אומות׳ על חביבין

את ויק; ד) כ r״c א' (מלכים שינאסר ישראל בארץ אחר כרך שהוסיף מפני
שימר על בנה אשר העיר שם ונקרא כסף בככרים שימר מאת שומרון ההר

שומרון. ההר ארוני
 לפי אלא שם מתים והלא החיים ארץ נקראת ישראל ארץ יט,

 שחמאו וחביריו’ נבט בן ירבעם ואפילו המשיית לימות חיים שמתיה
 ישרא- ארץ בעפר שנקברו בשביל המשיח לימות יחיו הרבים את והחטיאו

 לחם פת טיב עמו ארמתו ובפר מ׳ג) 5ל' (דנליס דכתיב נמחלים עונותיהם
 מבית הבא לעולם זוכה הוא שים חריבה פת אוכל שאפילו בא״י הריבה

נבחרה שלא ער וגזל, חמם מלאת שהיא לארץ חוצה זו ריב זבחי מלא
ובאז ישראל עם השכינה לריבור כשרים הארצות כל. היו ישראל ארץ

 לבר. ישיראל בארץ רק לארץ בחוצה וחזון נביא אין ישראל ארץ שינבחרה
 גשמים מי שותה א׳י לבסוף העולם!שותה וכל תחלה שותה ישראל ארץ
 ו-ל בעצמו משקה הקביה ישראל -ארץ תמצית מי שותה העולם וכל

 מיס ושולח הארץ פני על מטר הנותן י') ה׳ (איוכ שנאמר שליח ע״י העולם
.חוצות. פני על

ב' סרק

 ומה ארצות שאר מן יותר מקורשית ישראל ארץ קרושות עשר א.
 את וקצרתם }י כ׳ג (ויקרא רכתיב העומר ממנה שמביאין קרושתה היא

 חוצה קציר ולא קצירה את וקצרתם ואמרו העומר את והבאתם קצירר,
 שהיתה חרשה מתבואה לאכול רשאים ישראל היו שלא עומר ומהו לארץ
 להקריבה חדשד. תבואה עומר שגה בכל ממנה שהביאו ער בא׳י נדילה

 בכל שרותיהן לקצור מותרין היו מיד העומר שהקריבו וכיון במקרש
ושנה. שנה

 מחוץ פסח של שני בליל הולכים היו ר.עוםר מעשה כיצר ב.
 שע.רים שרי אל קולות ובקולי עם בהמון עיר של לדרומר. לירושילים

 לירושלים הסמוכות ר.עיירות כל משפטם ר.יה וזה לירושלים. השרוב
 גרול בעסק נקצר שיר.יה כרי פסח של הראשון טוב יום למוצאי מתכנמות

 לא לעומר. שעורים שקוצרים העם כל שירעו כרי נרולה המולה ובקול
 אם ר.עיירות לבני ר.קוצר אומר שחשכה כיון שחישכר. ער קוצרים ר.יו
) הן לו אמרו זה במגל התבוא,ה אקצר .הן לו אמרו דישימש בא קצור. (

ה!. 5נ^רר זו כנד. ק או״ריס v כנר. 5לה אומד ו־ככנת הן. אימרץ זו קופא (י)



הגולה באר ו
 פעם בכל השיבו והם ודבר דבר כל זה אחר זה פעסיט שלש שואלן היה
 ספני לפה כך וכל ששאל. ג'פ בכל קצור לו אמרו והם אנצור הן.

 חכסים רברי על סתרעם־ם והיו התורה על עוברים שהיו הפינים תרעופית
 בלילה העופר שקוצרין פסיני פפשה וקבלה התורה פ; ראיה שהביאו

 יסכימו ולא ולענה ראש פורה שרש בעם יש פן ההכפים פתיראץ והיו
 על שואלים היו לפיכך בעוסר פוסלת המחשבה ותהיה העופר קצירת עם
 ושאלה שאלה כל על ישראל פכל הסשולחים שה-סיבו וכיון ודבר דבר כל
רבור, ומבטל מחשבה אחא לא שוב הן הן
 רין[יוצאים בית שלוחי שהיו פסקום קיצר 0 היה מקום מאיזה ג.

 בפלא שבולין ראשי שהושרין כריכות אותן ועושי; טוב יום פערב
 לא ואם לקצור ונוחה בכובחר מסובנת שתהא כרי כריכה לכל אנרוף

 פביאץ היו גייסות שההריבוהו או לירושלים הסמוכה בואהaד נתבשלה
 בין אותו קיצרים היו הזה העופר שבא׳י. מקום מכל לעופר השעורים

 אותן סיבשין היו שעורים מאין שלש קוצרין היו וכפה בשבת ובין בחול
 עשרה בש־לש סאי; שלש קפח פניפין והיו אות; וטחנו האש על בפחהה

 סלת העשרו; בולרין היו אח׳׳כ בלבר סלת עשרו; מפנה שהוציאו ער נפה
 מוליך הפזבח בפזרח ומניפו לבונה וקופץי פלח עליו ונוהגי; שיפן בלוג

ררופית. מערבית קרן נגר ומגישו ופוריר בעלה ושביא
 ונהנה שפנה שנתרבה פפקום וקבץ אחר פצר לבונתה סלק ד.

 אותה ופעלה גביה על ונתנה לבונהה כל פלקט.את היה אח״ב שרת בבלי
 כבש הביאו אח׳ב האש גבי על הכלי פ; והקשירה ופולחה הפזבח בראש

 כל וינגנו בשיר .הלוים וירברו יי; ההין ורביעית לעולה שנתו בו אתר
 זה הצלצל ויקיש חצוצרות ועשרים במאה ויריעו כנרגים ויתקעו המנגנים

אלהינו. בבית שהקריבו העופר משפט היה
 בכורים מפנה מביאים שהיו מקודשת שא*י שניה קדושה ה.

 מארצך. הביא אשר הארפה פרי כל מראשית .־לקחת כ׳ו) (דכדס דכהיב
 רפו; שבכרה תאנה וראה לפררס נכנם היה הבכורים משפט היה וכיצר
 כל היה עצרת וכשהגיע בכורים אלו הרי ואסר לם־םן בגפי קשרה שבנר

 ושבט ש־בט כל של מעפר של לעיר פתכנשי; ר.יו כיצר בכוריו ככיא אחד
 אהל מפני לבתים בכוריהם עם נכנס־ן היו לא של'עיר ברחובה לנין והיו

 ואבר משכים שלהם המפונה היה ולמחר הבכורים יטמאו שפא הטומאה
אלהיני. ה׳ כיה ציון ונעלה קומו להם

וקרניו לפניהם הולך היה שלמים לקרבן ושור הולנין היו ו.

 בחל־צה וכן בתרומה כן נמולש להיות חכמים לשון וכן )fע״ג ס׳ה (מנחות עיין
׳). ג משנה ג׳ סרק (שקלים מברטנירה הרב מיין

ע״אז. (ס״ה מנחות ע״ן 0(



ז ועולה באר
ב םגיעין שהיו ער הולכין היו לסניהס פכה היה וההליל זהב מצופים ת  נ

 הפחות ס בבוריה את ועטרו לפניהם שלהו לירושלים קרוב הגיעו לירושלים
 הנכנסים כבור ולפי לקראתם יוצאים היו העיר נרולי וכל והגזברים והסגנים

 שורות לפניהם עופרים היו אומניות בעלי כל לירושלים נכנסו יוצאים היו
 לשלום בואכם פלוני סקים אנשי אחינו ואיסרים להם וסשיתחוים שירות

 הניעו הבית להר שהגיעו ער לפניהם סכה החליל ערין שלום משיבים והם
 שיהוא ער כתפו על הסל נוטל היה המלך אנריפוס אפילו הבית להר

 בשיפת ואוחז כתפו מעל בנערה סוריר היה לעזרה הניעו לעזרה פגיע
 אבי אובר ארסי פרשת וקורא ומניפו תחתיו ירו מניח והכהן הנערה
הבכורים. פרשת נופר שהוא ער היום והגרתי פ; ומתחיל

של בקערות• בכוריהם פביאין היו העשירים ז.  זהב ושל כס!* '
 והסלים קלופה ערבה של נוצרים בסלי בכוריהם מביאים היו והעניים

 ועוד עולות נוזלי הבבורים עם פביאין והיו לכהנים נותנין היו והבכורים
 וידברו המזבח ע״ג הקריבו עולות וגוזלי לכהנים מתנות אחרות נוזלות
 סדר היה זה כמשיפטס עולותיהם על בחצוצרות ויתקעו בשיר הלוים

. אלהיגו. לבית אותם שהביאו הבכורים
J1 ממנה מביאי; שהיו פקורשת ישראל שארץ שלישית הקרושה 

) נ׳ס (במדנל שנאמר הרשה מתבואה השבועות בחג הם1הל שתי  וביום א
 נוצרים היו שממנה ירוע מקום להם והיה חדשה מנחה בהקריבכם הבכורים
 כשר היה א״י יוכל לחם לשתי חטים ממנו שמביאים ומ^ים לעופר שעורים

 לזבל צריכה היה ׳שלא שרה והוא המובחר פכיא־ם היו שמכאן אלא
 שלש אלו ובל שפנה ןופעטים כחוש הסלת היתה פעמים כן לא •שאם

הלחם. ושתי והבכורים העומר הבאות והם כאהת נחשבות קרושות

ג׳ סרק

 א״י עיירות בח מקורשין ישראל ארץ של שניה הקרושה א.
 ערי שאר על יותר קרושתן. ומה נו! ב! יהושע מ־סות חומה המוקפות

 מחוץ מ׳ו) י״ג (וקרא רכתיב המצורעים פתוב,־ שמשלחין מעלתן והו הפרזי
 קרש הארץ את יהושע וכשכבש ישראל למהנה חוץ והיינו מושבו למהנה

 להשתלח ישראל במחנה שיהיו וצור. בימיו חומה מוקפות שהיו העיירות
 לקבור שרוצי! הפקום ער בתוכר, המת עם מםנבין אבל המצורעים משם
 יר1לר.ר. נמלכו כך ואר.ר אחר למקום אותו לקבור משם המת יצא אות'.
 אי; מעיר הטומאה שיצאה רכיון אור.ו מחזירי; אין העיר קברות אל המת

■ לעיר. אותה מתזירי!
 שהיא לפי שניה פקרושה למעלה היא השלישית הפרושה ב.

קדושתה ופה א׳י עיירות בשאר נוהגת ואינה ירושלים מהוסת דפנים



הגלה באר ה *י
 והפסח ודטעשר הבכור והם קלים קדשים ירושלים סחוסת לפנים שאוכלין

 תאכלנו 7אלרי יי׳ לפני ל) פ״ו (דכדס דבתיב בהם וביוצא שלסים וזבחי
 שני מעשר כה אוכלץ ונם בו אלהיך ה׳ יבחר אשד בסקים בשנה שנה

שם. ואכלת דכתיב
שתו ופה הבית בהר הוא הרביעית הקדושה ג,  שסשלחים קח

 הסחנה פן וישלחו ל) ה׳ (במדבר דכתיב והיולדות הנדות והזבות הזכיס סשם
 הפחנה סן וישלחו התורה כתבה וסדלא לנפש טסא וכל זב וכל צי־וע כל
 טופאות סיני שלשה הרי טפא וכל זב וכל צרוע כל אלא לחוד טפא סל
 לוים טחנה ישראל םחנה והם סזו למעלה זו פחנות לשלש פזו לסעלה זו

 צרוע כל סשם פשלחין ישראל פתנה היא ירושלים כיצד שכינה. סחנה
 הבית שבהר נקנור ופשער זב כל פשם פשלחץ לוים פחנה הוא הבית הו•

 סצורע נפצא לנפש טפא כל' סשלחין פשם שבינה פחנה הוא _לפנים
 לעזלש סחוץ נשלח ישב בדד פ״ו) י׳ג לויקרא דכתיב חסודה שטופ»זו

ת פחנות לשתי סחוץ וזב פחנות פ ^ פ ט ק ו ח אחת• לסחנה פ
 וטפא עכו״ם שאץ קדושתו וסהו בחל היא דהפישית הקדישה ד.

לשם■ נכנסין נדה ובועל פת
 טבול שאין קדושתה ופהו נשים עזרת היא הששית הקדושה דע

 וטבל טהרתו זפן והניע טסא שהיה פי‘שכל יום סהוטבול לשם נכנם יום
 בא עד בטבילתו לנפרי• נטהר ולא יום טבול נקרא שטבל היום ואותו

וטהר, השסעז ובא ז׳) כ״ב (רקדא דכתיב השסש
 שאץ קדושתה ופהו ישדאל . עזרת היא השביעית הקדושה ו.

 וטבל טפא שהיה פי עזכל כפורים פחוסד ופהו לשם' נכנס כפורים פחוסר
 בשוננ שנכנס וטסא כפורים סחוסד זהו לטהרתו כפרתו קרבן הביא ולא

רטאר^ קרבן חייב לשם
 ישראל לשם נכנס שאץ כתים עזרת היא השמינית הקדושה ז.

 ולתנופה אותו ולשחוט קרבנו־ ראש על ידיו לססוך צךכיהם בשעת אלא
.הקרכן. ופניף הבעלים יךי תחת ייו סניח שהכהן ,

 פופים בעלי שאין והסזבח האולם בין היא התשיעית הקדושה ת
’ לשס, נכנסים ראש ופרועי

 רחוץ אלא לשם נכנס שאין בהיכל היא הע־שיירית הקדושה מ.
Tפעם הבפורים ביום כ׳נ אלא נכנס היה לא הקדשים ובקודש ורנלים ים 

הקדש. אל עת בכל יבא ואל ב׳) ס״׳ (דקלא דכתיב בשנה אחת

ד׳ סרק

 פשכן אלא כקדש לישראל היה לא לנהלה לארץ באו שלא ער א. .
בפחשבה ועלתה בתורה כפורש• וצורתו ותבניתו בפדכר פשה שעשה



ט דגולה באר
 :ו׳ו);:מיה שנאסר מקרש או סשבן להם שיהיה קורם לארץ ישראל שיכנסו
 ישראל של ולהיבחן וגוסר לשבתך םכון נחלתך בהר ותטעמו תביאסו
 ושכנתי סשרש לי ועשו כ-ה) (:מות שנאסר בסדבר בתוכם לשכון הקרים

בתוכם.
 ולא בכסלו בכ״ד. נגסר שבסרבר הסשכן שהוא הסקרש בית ב.

 וסד. יצחק בו שנולר החורש ער להסתין חקכ״ה שרצה לפי ניסן ער הוקם
התשפנאיס. חנכת בו נתן כסלו לחודש הקב״ה שלם שכר

 סקיפין היו סוער אהל להן יפה כסה האומות יודעין היו אלו ג.
 היה לסשכן מחיץ סוער אהל שהוקם קורם שהרי טובות באבנים אותו
 אבל וסתים קולו שופעים היו והאומות בפרהסיא ייצא הקב״ה של קולו

האומות שמעוהו ולא שם מצמצם הרבור היה סוער אהל משהוקם
 ותחרות וקנאה ושנאה איבה היה המשכן הוסם שלא ער ד. .

 וצרק ור^ות והשלום האהבה ניתנה המשכן ומשהוקם בעולם ומחלוקת
 כלות ביום ויהי ליה וסמוך שלום לך וישם כ׳ו) ו׳ (כמדכר יכתיב בעולם

ונומר. משה
 בלולאות ;מחוברים וחיו עזים מיריעות עשוי להיה המשכן ה.
 התחתונות יריעות ברקיע ככוכבים בלולאות הקרסיס נראין והיו ובקרסים

 מעשה של העליונות שש ושל השני תולעת ושל ארנמן ושל תכלת של
 דאלו בתחתונות שנאמר ממה בעליונות שנאסר חכמה ונתלה עזים

 ואלו טוו ביריה לב חכמת אשר. וכל כ״ה) ל״ה (שמוח כתיב בתחהונות
 בחכמר! אותנה לבם נשא אשר הנשים וכל כ״ו) ל׳ה (שמות כתיב בעליונים

העזים. מן וטוו בעזים שטוו נחמיה ר׳ משום ותנא העזים את טוו
 סוער כאהל נתנו אחר בפרבר ישראל עם היו ארונות ב׳ ו.

 ומשח ה׳ ברית וארון מ״ד) י״ד (כמדבר שנאמר בתוכו נתונה התורר. היתה’
 פעמים בתוכו נתונין לוחות שברי היו הב׳ והארון המחנד. מקרב משו לא

 אהר ארון אלא לרום היה לא אמרי ורבנן במלחמה עסהם סתראר. היר.
 דכתיב לרבנן קרא לר.ן מסייע ונשבה עלי בימי במלחמה יצא אחת פעם

 סילייא האלח הארירים האלתים .סיר יצילנו סי לנו אוי ה'} ד' א' (שמואל
סיפ־הון• הטון דלא

 שבע שנים י׳ר בגלגל המשכן העסירו .לארץ ישראל משנכנסו ז.
 בית אלא תקרר. שם היר. ולא לשילה באו משם שחלקו ושבע שכבשו
 חסר שנה ושבעים מאות ושלש מלמעלה המשכן ויריעות מלסטר. אבנים

שילר.. משבן עמר אר.ת
 מקרש שם ובנו לנוב ובאו שילר. חרב הכהן עלי כשמת ת

 בסוף יערים לקריה הארון ובא שאול ירי על נוב חרב שמיאל ונשמת
 האשרורים על ה׳ יר ותנבר פלשתים בשרה שעמר הרשים שבעה
שהביאו ער שנה עשרים שם ור.יר. בגבעון ונהנוהו הרשה בענלר. הארון



הגולה באר י
 השנה שהיא ישראל כל על לסלך שנעשה ראשונה בשנה סשב רור

יהורה• על לסלכי השמינית
 כל נאסרו ההוא היום ם; עולמים לבית הארץ בא מגבעון ט.
 שבעים וגבעון נוב ומימי קרבן שם להביא הבחיי־ה בית לבר המקומות

 ולא בירושלים לה׳ סקרש בני הנחלה אל שבאו כיון ואח׳ב שנים. וחמש
 בביתו המלך ישב כי ויהי ז׳) ב' (שמואל רכתיב רור ימי ער הבנין ומן הגיע

היריעה. בתוך יושב ה׳ ברית וארץ אתים, בבית עומר אנכי הנה בו'
 י׳ב (דברם רכתיב לארץ בכניסתם מצווץ היו המקרש בנין על י.

 אשר המקום והיה (שס) נאמר ואח*כ בארץ וישבתם היררן ועברתם ׳׳}
 מקום הוא ה׳ בו בחר המקום ואתה כו׳ שמה שמו לשכן אלהיכם ה׳ יבחר

 האלהים׳ בית ;הו רור ויאפר א׳} כיב א׳ (דיה שנאמר המוריה והר ירושלים
 א׳) ג' ב׳ (דיה ונאסר ער ערי מנוחתי זאת ואומר בישראל לעולה מזבח וזה

 הראשון אדם עליו שהקריב המקום הוא הפוריה בהר הבית את שלמה ויבן
 יצחס את אברהם עקר ושם מנחתם והבל הין הקריבו ושם לקרבן פר שור
הפוריה. ארץ אל לך ולך כיב) (בראשיח שנאמר בנו

א.  וכבשה יבוסי עיר נקראת היתר■ המוריה להר הסמוך ירושלים י
 רור בנה ושם לישראל מלוכה עיר היתר, והיא ירושלים אותה וקרא רור

 אפר פאר יפה עיר היתר. ורדא יהורה מלכי כל היו ושם בתיהם ושלפר,
 מי כל מימיו נחמר כרך ראה לא בתפארתה ירושלים ראה שרא מי כל

 שם ומצא לירושלים הולך היה רבר ללמור או דבר לקנות מכקש שר,יה
 משוש יופי כלילות העיר זאת ב') (איכה שנאפר לב וטוב שמח ור.יה חפצו
 היו אנשיה וכל ורלתים בריח ולר. בצורה עיר היתה והיא הארץ לבל

 לירושלים באים היו אשר הממלכות לכל ומשחקים מבזים היו גבורים
 כו׳ ציון בת בתולת לך לענה לך בזה כיא) ייש ב' (מלכים שנאמר למלחמה

 שבתוכה שלה בר,ר עליה בנו ובהשקט בבטח הזאת העיר שהיתה וכתן
 מלאכתו ונפר עולמים בית אותו וקראו הסקרעז בית המוריה הר הנקרא

האהנים. בירח שנאמר הבאה לשנר. תשרי עד אלא הוקם ולא כמרהשון

.ה׳ סרק

 המקרש בית עליו נבגר, שהיה הפוריה הר שהוא הבית C( הר א.
 עשו כיפין נבי על וכיפין כביפר, עשוי הזה ההר והיר, פתחתיו חלול היה

 את ויטמא זה הכית הר תחת קבר היה אולי שחששו הטומאה אהל מפני
 בנוים מערות ע'נ פערוה ור,ם כיפין נבי על ביפץ עשוי לבן הפקרש כל

תחת טימאר. היתד. ואם בנוי ר.יר._הפקדש העליונות המערות ועל באבנים

חמשי. סרק הבחירה ביח הלטה הרמב״ם נדץ (*)



יא הגולה באר
 סבל אטום והוא כתוכו שטוסאה בית ש:ל לעלות יכולה היתר■ לא הארץ

 כיפים עשו ולפיכך ועולה בוקעת הטוסאת אי; טפח פתוח שאינו או צר
האטוסים. נגר

 אטה סאות וחמש אורך אסה פאית הסש היר■ זה הבית ר״ר ב.
 שם לישב כרי ד״חוסה סביב ואצטבאות חוסר■ סוכף והיר. היה רבוע רוחב

 מקום רוב אלא ר,הר באמצע היה לא ור.כק.־ש הנשיפים מפני למעלה ומסוככת
המערב. ם; פנוי היה סעוטו הצפון ם; נ׳ הסזרח סן לו שני הררום ם; היה פנוי

 הבית והר אמה והמשיה ושילשים סאה רחבו היה הסקרש כיצר ג.
 שבר״ר ררוסית מכותל רהוקה הסקרש כותל והיחה אמה מאות חמש רר.בו
 היה הבית הר של צפונית ומכותל אמית ור׳סשה וששים מאתים הבית

 הסקרש רוחב של אסור! ודסש ים ושילש ומאה אמה פאר. רחוק הססרש
אפה. סאות חמש הרי

 הר של מזרחית כותל ס; דהר לאורך בנוי המברש היר. כיצד ד.
 ארכו והסקרש אמות וחפשה וחטשים פאהים רחוק הססדש היה הבית
 ושמנה חסשיים רחוס הסקרש היה המערב ום; אס־ ושיבע ושפנים סארי

 שני הררום• ם; היר. פנוי סכום רוב נמצא אסר. מאות המש הרי אמות
הקרשים. קרש לכבור המערב ס; סעוטו הצפון סן לו שילישיי המזרח• סן לו

 הררום סן חולרה שיערי שני הבית להר לו היר. שעריס המשיה ה.
 שם יושבת היתר. שבחייה הנביאה הולרר, שם על הולרר. שערי ונקראים

 הריר תיה לא שישים לפי כתם ויוצאים נכנסים היו שערים השני וכאלו
 שיררך מפני כן נקרא ולמה סיפונים שער היה המערב סן כך• כל ןבור.
 שיער הצפון סן נן. יון בלשו; קיפונוס שכן וררין לגנת נכנסים היו עזם
 עשוי הזה והשער פאר נבוה ההר היה שים כי ויוצאים נכנסים היו לא טרי

 היה שלא מפני בחוזק נסגר היה ולא זו גב על זו מוטות אכניס משני
 בלשון שכן 0 טרי זה שער נקרא ולפיכך הבית הר שערי כשאר מרובע

 ספני בחוזק לסניו יכולין היו שלא חלוש שער והיינו טרי לחלוש קורין יון
 שני שבבית לפי בן נקרא ולמר. שושן שער במזרח משקיף לו היר. שלא
 עזרא בימי המלך צוד. שכן הבירה שושן עיר מזרח שער על מצויר היה
 הכר.ן היה הזה השער וררך בו יסררו ולא עליר.ם המלך אימת שתר.א כרי

הזיתים. הר והוא המשחה לר.ר יוצא הפרה את השיורף
ויוצאץ ומקיפין ימין ררך נכנסין היו הבית להר הנכנסין כל ו.

 ובמערכי ברש פדי הדחכי״ה וגירסת פדי שער הגירכא נ׳) (משוה מדות במסכת )’(
 משקוף לו שאץ פער שהוא לאודא יעקבקיא מו״ה הנדול הרב בשם מביא לשון

iro ושדושו כזה משולש דמית זה על זה זקישיר. אמים ושוי מלמעלה i וגורס 
 אולס במ'. פ' ו<ר.חלפה מדי שער ע׳ב) (י׳א ביומא גס וגמלא פרי שער ג'כ

עיקר. נראה שבכאן הפירוש



הגולה באר , יב
 שעריו דרך יוצא היה לא שושן בשער נכנס שהיה סי כיצר שסאל לצר

 חוץ ויוצא שמאל שבצר טרי לשער שבא על ההר סקיף היה אלא חולרה
 לצר פונה היה שושן בשער נכנס היה שאש מנורה או אבל שהיה סמי

יוצא. היה ושם שבמערב סיפונומ שער ער לשמאל ומקיף שמאל
 סרר משנה שהוא יראוהו שאם הרמאים מפני כך עשו ולמה ז,

 היו אבל שהוא משיב היה ואם כן עושה שהוא למה ישאלהו ההקפה
 אומרים היו מנורה שהוא השיב ואם ינחמך. ה1ה בבית השוכן לו אומרים

 לפנים ויקרכוך. חבריך לרברי שחשמע בלבך יתן הזה בבית השוכן לו
 בחבלים מסורנת כמטה עשוי מחיצה סירג מהו סורנ היה הבית הר מכותל

 זה מקיף והיה זה גב על זה באלכסון נתונים וערב שתי עץ מרפי עשוי
 שיוכלו כרי לסורג הבית הר כותל בין היה וריוח מפנים הבית הר כל הסורג
 וכשבא טפהים עשרה נבוה הסורג זה והיה סביב סביב בנתים לילך
 ישראל שנברו וכיון פרצות י׳ג זה בסורג פרצו ירושלים ולכרו יון מלכי

 עשרה שלש פרצות ג’י נגר ועשו הסורג פרצות וגררו חזרו היונים על
יונים. של אברן על לח׳ ולהלל להורות כרי במקרש השתוזויות

 המקרש כל שסובבת חומה הל מהו חל היה הסורג מן לפנים
 היתה שהיא מפני חל נקראת היתה ולמה אמות עשרה גבוה היתה והיא
 הנביא עליהם מתאינן היה החרבן ובשעת הנרולה החומה לפני קטנה כותל

 הקטנה ההומה שבין המרחב וגם וחומה חל יאבל מ׳) ב' (איכה רכתיב
ולהיכל. לבית מעלות היה ואילך ומחל חל נקרא היה עורה של להגרולה

 למעלה זו מעלות לו היה ולפיכך משופע חיה זה הבית הר ט.
 היו שושן שער ועד מידושלים כיצר למערב ממזרח בהן עולין והיו מזו

 היו ההל ומן החל סוף ער שושן משער כן וכמו ישרה בקרקע הולכין
נשים. לעזרת מגיעין שהיו ער מעלות עשר שנים ד-ילבין

 אמה חצי של היתר■ מעלה כל רום במקרש שהיו המעלות כל י.
 נשים עזרת שהיתר, מעלות עשר לשנים אמות ששר, י הר אמר, חצי ורחבה

 עלו ובסופר, ביושר כלר, נשים עזרות הולכין היו אח׳כ החל מן גבור.
 שהיתר. ומחצה אמות שבע שהם מעלות עשר בחמשה נשים לעזרות
 ובה ישרה בקרקע היתר. ישראל עזרות נשים מעזרות נבור. ישראל עזרות
 בשיר לשורר הרוכן על הלוים עומרים היו שעליה אמר, נבור. אחת מעלה

 עור לה היר. אמד. נבוה שהיתר. הזאת המעלר, ועל בחצוצרות ולתקוע ‘ה
 עולין היו שעליר,ן ורחבן בגובהן אשר. חצי חצי של מזו למעלה זו שלש

 החיצון מזבח רצפת עם ישרה בקרקע היתה כהנים עזרת כהנים• לעזרת
‘ האולם. יבי?

ששר, שהם מעלות עשר שנים הולכין היו כהנים מעזרות יא.
 ישרה, בקרקע היו הקרשים קרש ובית והר.יכל והאולם האולם אל אמות

בשנים עולים היו משם אמות עשרה שש מרהק היה והמזבח האולם בין



יג הגולה באר
 נקרא ;••ג־רד. השת־ם בבעלת ער הכזבת וס; הארלם לרדשת בעלות עשה

ל והפזבח האולם בין  הוץ אכה הצי הצי של היו שבבקדש הבעלות נ
 שנים הרי אסת ברוהב אבה חצי נבוה היתה בעלה שכל אולם כשל

 נבוה האולם היה אבה ועשרים דשנים להאולם הכזבת כן אכה ועשרים
 סעזרות כעלות עשר לשנים אבות שישה נישיש לעזרת ההל כ; כיצר פד^ל
 אפה הדוב; כעלות כעלות עשיר לחבש וכחצה שבע ישיראל לעזרות נישיים
 ששד. האולם אל הכזבת כן כעלות לשלשי וחצי אפה נהנים לעזרות כשים
ש ובית וההיכל האולם הרי כעלות עשר לשנים אפוה  שהיו הקדשים קר

 עשרים ההר בשיפולי העוכר ר^ל כן נבוהים בשיוה התר בקרקע עופרים
, אפה. ושינים

ואו ■סרק

 השילחנים לשיבת אהת כבפנים הבית בהר היו לשיבות שלשים א.
 וישיראלים לוים ככשכניס והיו בארד ותכשיר. כעשרים בסקרש עוכרים שיהיו
 ככשיבנים היו ולא בוכנם שקליהם הביאו שילא פשיוחררים ועברים נרים

שלום. ררכי כפני הנהנים
 בהן לקנות בה אות; נותנין שהיו שקלים לשבת שניה לשיבה ב.
 נותנים היו ובר. ותנ ועצרת הפסח בפרוס אותת תורסין והיו הקרבנות

 ורחבות כלכעלה צרות שיופר כסי; עקוכות תבות שהם שופרות עשירה
 עצב; ולהראות לתובן ירם להכניס יובלו שלא ברי הרכאין כפני כלפטר.

 תקלין הראשיו; על עליה.; כתוב והיה כתוכן ונוטלים לתוכן נותנים כאלו
 כותר ו' לכפירת. זר.ב ‘ה לבונה. ד' עציב, נ' עתיקי;• הקלין שני חרתין•
נדבה. י' כצורע. אשם כיתר ט' קרבנות. כיתר ת׳ אשם. כותר ז׳ חטאת.

היו! ושים הקינין לשיבת והיא פתחיה לשבת יבילישיית רולשבה ג.
ם תורים והם קינין עליר.ן כתוב אוהדות שופרות ישלשה עור תלי  הב' על נ

ויולרות. ונרבות נדרים קיני כותר ר,נ׳ על קטנים יונד. בני והם עולה נוזלי
 הפרוכת. על ספונה שהיה אלעזר לשבת היא הרביעית לשכה ד.
 שיראי -,כפני ר.שיאין לשיבת נקראת ולכה ר.חשאין לשבת ר.יא תהכישית

 טובים בני עניים כהם ופתפרנסין בחשאי פעות לתוכה נותנים חטא
 כלי פתנרב שהיד. סי שבל הכלים נרבה לשינת היא הששיית בר.שאי,

 שפציאו בלי ובל אותה פותהין הנזברין יום לשילשים ואהר לתוכה זורקי
ר.בית. לבדק ר.סובנת אחרת בלשיבר! אותו היגפניהין הבית לברק צורך בו

 קרשי כל בתובר. שנוהנים הכית ברק לשיבת היא השביעית ד״
 בקר בבל פפנד. סוציאי; והיו הבלים לשבת היא השכיגית הבית, ברק

 הקרשיים אוצרות לשיבת התשיעית זהב. ובלי rpr כלי ותשיעים שילשים
הפלהפה. כשילל ולפאות לאלפים הצבא ושרי הפלך כקריש שיתיר.



הטלה באר יד
 למערכה שהיוצריכץ העצים כל שם נותנים שהיו העצים לשכה העשירית

וחבריהם. פרעוש ובני רור בני מתנדבים שהיו אחת רשנה
 כ׳ז (ויקרא יכתיב לכהנים שהם החרסים לשכת עשרה. העשתי ו.

 והיו לשם החרסים מעות נותנים והיו אחוזתו תהיה לכהן החרם בשדה כ׳א)
 נ״כ שיהיו הארץ מפירות הבכורים לשכת עשרה השתים ביניהם, מחלקים
 לשכת עשרה הארבע בהמה. בכורות לשכת עשרה השילש לכהנים.
 לשיכת עשיר הששה ללוים, המעשיר לשכת עשר החמשה ותחלה. התרופה

 שבל לפי אכן בית לשכת נקראת ולמה הפרה את השיורף לכהן אב; בית
 פאני. בית לשכת עשר שעה1הוי 0 ארסח. ובכלי נללים בכלי היו מעשיה

 «שכעה לשכת ושלשה העשירים קתולוקין. שני לשכת ושנים העשרים
 לשכת והסשה העשרים נזכרין. שלשה לשכת וארבע העשרים אסרכלין.

 המשורריב, הלוים לשכת וששה העשרים סשימרות• סהכ׳ר הכהניב
 הלוים לשכת ועשרים השמונה השוערים. הלוים לשכת ושבעה העשרים

 לשכת ועשרים התשעה הדרום. לשכת והיא בלילה המקדש השומרים
 לשכות הנה י׳ז) (ימזקאל דנתיב דנזית לשיכת השלשים המעמד• אנשי

נוטר. הרצפה אל לשכות שלשים םביב לחצר עשוי ורצפה
 שבמקדש םמינים עשר לחמשה לשכות עשר המשה היו עוד ז.

 איש לכל רבים בתים כ; כסו היה ובירושלים הבית בהר ללון רצ> אב
 המקדש אנישי שאר ולכל נרול לכה; ובית סנהרראות וראשי ושופט שר
לסשםורתם. עבודתם בזם; אלא הבית הר בבתי היו לא

זין סרק

 ואחרי הסורנ הקפת היה והלשכות הכית הר כותל אהרי )’( א.
 לאורך הסקרש וכל נשים עזרת חומת התל ובתוך החל הקפת הסורנ

 עזרות כיצר אמות וחמשה ושלשים סאה רוחב על ושבעה ושמונים מאה
 ארכעה ובה הסקרש כרוחב אמות קל׳׳ה על קל׳ה מרובעת היתה נשים

 בארבע אמה שלשים רוחב על אמה ארבעים ארכה אחת כל לשכות
נשים. עזרות של מקצעותיה
 הנזירים ששם הנזירים לשכת תיתה ררוסית מזרחית א׳ לשכה ב,
 ב׳ לשכה הדור• תחת ומשלחם שערם את ומנלתים שלמיהס את מבשלים

סוסי; כעלי הכהנים ששם העצים לשכת היתה צפונית מזרתית שהיא

 מן מעשל לשכת הגבורם שלפי ״פ1נ והמה כ׳א כ' ׳״נז י׳ז לשטח אלנע ימשלו שה •(*)
 נזל הממונה אתיה בהן צליך שהיה והתלישות והלשיות המלגמות לשכת לכהן. הממשל

 הסנן.ן לשכת מלסמה• משוס לשכת הכהנים. מולי
חמישי. שלק הכמילה בית הלטת הרמב׳ם מיין ־(*)



טי דגולה באר
 נתנו ול׳א לסזכי־ פסול תולעת בו שנמצא עץ שכל העצים פתליעים

 ויום יום שבכל מערכות לשלשה צריכים שהיו העצים אלא הזאת בלשכה
 ובוקעים פתליעיס האלו רכהינים היו המערכה פרור וקירם הסיבח גבי על

 לאוצר שהם העצים אבל העציב. ריר הלשכה זאת נקרא ולב; שם אותם
 שהיא ג׳ לשכה הבית. שבהר העצים לשיכת היא שלימה שנה סשך

 והיא הקרכנות לשימוש וסולת ושמן יין נותנים היו שים ררומית מערבית
 היא מערבית צפונית היא ר׳ לשכה השטנים. בית לשכת נקראת היתה

 להכניס כש׳באו לטהרתן בשמיני טובלים הסצורעיס ששם המצורעים לשכת
- בהונות. לסתן בפנים ידם

 שהיא אנשים לעזרות מעלות עשר בהסשה עלו נשים פעזרות ג.
 נשים לעזרות פתוחות אחרות לשכות היו הפעלות ותחת ישראל עזרות
 שאר וכל והסצלתים והנבלים והכנורות השיר ספרי נותנים הלוים ששם

 למעלות סזה ואלה מזה אלה הפעלות בצדרי הלשכות והיו שיר כלי
ישראל. עזרות של נקנור לשער נשים סעזרות העולות

 בחצי כולם היו ישראל לעזרות נשים מעזרות העולות המעלות ד,
 אחר פשיפשיי; שני היה זה (י) נקנור ולשער נקנור שער ער ענולה גורן

 משמאלו ואהת סיסינו אחת לו היה לשכות ושתי סשסאלו ואחר סיסינו
 וארבעה נדול כהן של הבנדים עושים היו שבה המלביש פנחם לשבת אחת
 שהיו הבלוים הישנים והבגרים הרשים של הריוט כה; של כנרים סיני

 מהן לעשות פנחס בלשכת אותן סגנזין היו משמרות כ׳ר של בחלונות
 שיל לשיבת היא שנית לשיכת השיואבה. בית ולשמחת למנורה פתילות

 עשר אחר ארכה ישראל עזרות היתר. ואילך נקנור סשער חביתין. עושה
 ושלשים.וחמשה סאת הצפין אל הררום p ורחבה למערב המזרח סן אסות
 שנעשה ומפני אותן שהתנדב האיש שם על נקנור שסו נקרא ולסה אסוו^
 שאוהו לו נעשיר. נם 0 ומה שסו. על השער נקרא היר. לדלתותיו נסים

 רלהות שתי שים ועשה מצרים שיל יאה לאלכסנדר אחת פעם הלך האיש
 הים עליהם סוער והיה הים «ל בספינה והביאן סאר יפות נחושת של

 הים לתוך נחושת של אחת דלת והשליכו הסלחים הלכו כספינר. לטבוע
 אותו להם אמר השניה הרלת נם לשלוך ובקשו טספינה המשא• להקל כרי

 להשיליך רצונכם שאם הרלת בזאת עצטי את קשירתי הנה נקנור החסיר
 לנטל שיצא כיון מזעפו הים אז,עמר עמי אלא תשיליכוה אל בים הדלת
 והשליך לים רטז הקב״ה עשה מה שינטבעה הדלת על טצטעד היה בעכו
וכיון הים p ר^סיר אותו שיצא מקום לאותו שנטבעה הדלת את הים

 ע׳א). (י׳א ממא עיין מעזה לו שהיה נקנור משער רזון מזוזה להס היה לא השעדס כל 0
ע׳א). (ל'מ יומא עיין (*)



הגולד! באר טז
 העלוהו העזרה שער בתוך הרלתות כשקבעוס לדלתותיו נסים שנעשה

לזכרון. נקנור החסיד שם על השער שם
ה׳ בית שער א׳ ישראל. עזרות לשער היה שם.'ת עשרה

 ספני הקרסוני ה׳ בית שער ב׳ לה'. להשתחוות שם באים שהיו ספני
 ישראל סעזרת הוא שהסקרש הסקרש לשערי ראשון הזה השער שהיה
 סשם פורשים מסאים שהיו ספני סור שער ר׳ נקנור. שער ג׳ ואילך.

 היה ששם ספני יסור שער ה׳ לסו. קראו טסא סורו ס״ו) ד׳ !איכה שנאסר
 חרסית שער ו' ההלכה. את סיסדיס והס נרולה לסנהררי הנייח לשכת
ס נקראת והיא םהaר זריחת נגר סבון שהיה  האוסר ז') ׳p (איוב רכתיב חי
 רכתיב ויציאה כניסה סשיסש שהיה ספני איתן שער ז׳ יזרח. ולא לחרס
 יצחק את לעקר אברהם נכנם היה ובו קרש סרבבות ואתא ל׳נ) (דברם

 שער ח' האזרחי. לאיתן סשכיל אי) ס'כ (תהלים רכתיב איתן נקרא ואברהם
 חרשו ששם חרש שער ט׳ פשפשין. שני בין ססוצע שהיה ספני ר»וך

נשים. סעזרות לסעלה שהוא ספני העליון שער י׳ ההלכה. את סופרים
 ררום סצר הראשונה לשכה ישראל בעזרות היו לשכות ארבעה ו.
 הצריך הסלח אוצרים היו ששם הפלח לשכת הוא נקנור לשער הססוכה

 נקראת היא שאצלה שניה לשכה קרשים. ולעורות ולסנחות לקרבנות
 גנ ועל והקדשים העולות עורות סולחין היו ששם הפרוה בית לשבת

 היה טבילות וחסש הכפורים ביום גחל לכהן הטבילה בית היה הלשכה
חל כהן  וכולן לבן לכנרי זהב בגרי סשנה שהיה פעם בכל ביום בו טובל ג
 בסים בשרו את ורחץ כיד) r״p רכתיב(ויקרא הפרוה בית גג על בקדש היו

 היר.ה היא לעזרה נכנס שלא ער הראשונה הטבילה אבל קרוש בסנום
 היו שם העזרה שבדרום השלישי שער והוא הסיס שער גבי על בחול
 טבילה טובל גרול הכהן היה ושם עטם סעין הבאה באסה סשובים חסים

שיטבול. ער לעורה נכנס שאינו טהור כהן כל כחובת ראשונה
 עכו׳ם 0( שם היה אחת שפעם הפרוה בית נקראת היתה ולסר. ז.

 כ׳ג עבורת לראות כרי אחר נקב קלשכה זאת בכותל וחתר בהחבא אחד
 הלשכה קוראין והיו והרנוהו חסקרש שוס־־י שם ומצאוהו הכפורים ביום

לזכרון■ שסו על
 היא נקנור לשער הססוכה העזרה צפון סצר עזלישית לשכה ח.

 נהון והנלגל מבבל נולה עולי שחפרו קבוע בור היה ובו הגולה לשכת
 היא שאצלה הרביעית לשבה העזרה. לכל סים סספיקין היו וסשם עליו

שבחציה ספני בחול וחציה בקורש (י) חציה גרולה לסנהדרי הגזית לשכת

 אמנושא. פרוה ד׳ה ע״א) (ל״ה יומא ובהוספוה פרוה. pp הערוך עץ (י)
ע׳א). (כיה יומא (*)



ד א יז הגולה נ
־)רשאין היו לא קרש של  אלא כעזרה ישיבה שאי; שם לישב הסנהדרין (

 וישב^לפגיה. דור המלך ויבא ל) ל (שמואל רכתיב לבר רור בית לפלכות
 לפניהם עוסרים היו הרינין ובעלי חול של בחציו יושבין הסנהררין היו

 שעזרות וחשוב צא בעזרה אוכלות הלשכות היו כפה קרש. של בחציה
 לארכן עשר ואחר לרחב! אפוה וחפשה ושלשים סאה רחבם היתה ישראל

 היתר. לשכות שתי כל ובין עשר אחר רוחב על לרחבה לשכה לכל יגיע
 ^אפות וחפשה שלשים לשכות לארבעה הרי אפה עוביר. כותל ביניהם
 ושלשה אפות עשר ששה לרחבה לשכה לכל יניע לארכן עשר ואחד לרחבן
 אם כי לשכות שתי לכל נצרכים היו לא כי אפות חפשה אורך על טפחים

 פנוי העזרה נשארת כן אם העזרה' פכיתלי היה והשאר לבד יתלים שני
השתי היו הזח וכהשבון אורך עשרלאפות ואחר רוחב אפה פאה באפצע
_ כהנים• שבעזרות לשכות

• מע פשוכה היתה העזרה אורך של אפות עשר ־אהד אחרי ט.
 אפר. גביה היתר. ור.יא אפה וחפשד. ושלשים פאר, כלה העזרה לרוחב אחת

 והצוצרותיה; שירן כלי בכל הלוים עופרים היו שעליה עליה נתון שהדוכן
 אחרות פעלות שלש עור היו הפעלר. זאת ועל קרבניר.ם על בחן לתקוע

 עזרות לשער ישראל פעזרות הולכים היו שעליר.ם אפה חצי חצי של
ופחצדי, אפות שתי ישראל. גבוהפעזרות היתר. בהנים עזרות נפצא נהנים

סרק׳ח''

 אפות עשר אחר ארכר, כר,נים עזרות היתר, ישראל עזרות אחרי א.
אל הררום פן אפות וחפשה ושלשים פאה רוחב על לפערב הפורח ם!

״י “°״ ״ , « גי °־’יי ״י ״״ ל׳־־״ ״' י.
הקרצז קרבי פריך,ין היו ששם הפרוחין לשכת נקראת שבררום אותר,
השריה• בית לגג בה עולין פסבה היתר, ושם

. וכבורו ותפארתו גרול לכהן פרהררין לשכת היא צפונית לשכת נ
 בלבר לביתו אלא יצא ולא היום כל בפקרש יושב שיר,א רול1 כר.ן של

 () ץ פרהר. ולשנת בירושלים ביתו ויהיה ביום שתים או אתת שעה או בלילה
 ורדא פרהררין הלשכה נקראת פרהררין הנקראים הפלך פקירי שם על

 לפלך פפון נותנים היו הצריק .שטעון אחר שגי ובבית פעץ עשויה
 שנותיהן פשליפין היו לא לפיכך רשעים ור.יו נרולים כהנים לעשותם

בכל שפח.יפין ר.םלך כפקירי תחתיו אחר ופטנין פחליפין היו שנה ובכל

*• (כיז תמיד ונס ע״ב) (מ׳ שומה 0 ׳ ע'
̂.ר,/ ק ין 5 מה גד/ לכהן דירה כה ■שהיה משוס מזהה היה פלהדלין כלשכת (*)  נ

.ע׳א).(י׳ יומא עק הלשנות



תולה באר יח
 שבעת היה ושם גרול סשביעין'לכהן חיו ושם פרהררי; נקראת לפיבך שנה
הכפורים. יום קורם יסים

 נחושת של ים נהנים בעזרות היה שלפה שבנה ראשון בבית ג.
 כופתו באסה וחסש סביב ענול שפתו ער סשפתו באסה עשר סוצק

 סובבים סביב לשפתו סתחת ופקעים סביב אותו יסב באסה שלשים וקו
 יוצקים הפקעים טורים שני סביב הים את סקיפיס באסה עשר אותו

תזTב  פונים ושלשה צפונה פונים שלשה בקר עשר שגיס על עוסר ק
 וכל סלסעלה עליהם והים סזרחה פיגיס דשלשה נגבה פונים ושלשה יסה

 אלפים שושן פרח כוס שפת כמעשיה ושפתו טפח ועוביו ביתה אחוריהם
יכיל. בת

 יהושע ר' אסר סים. סקוה היה כי טובלים הנהנים היו הזר. בים ד.
 פתוחים השוורים רנלי והיו עיטם כעין לו נסשכת היתר. הסים אסת לוי בן

 לתוכו ועולין נכנסין שהיו הסים סשים לו באים והיו הארץ סתחת כרסונים
 לכותל ססוך סורחית בכותל נתון ד.ים היר. ור.יכן הש־וורים רנלי דרך

 קרסה היסנית הבית מכתף נתן הים ואת י׳ם) ז׳ א׳ (מלכים שנאסר ררוסית
נגב. ססול

 בהם לרחוץ כיורות עשר ראשון בסקרש שלסח עשה עור ה.
 סשפט שהיר. כסו העולר. קרבי את םר.ם ולרחצה ורגליהם יריהם הכהנים

 כיור על שלפה והוסיף עולה וקרבי ובניו אהרן ססנו לרחצה סשה של הכיור
 בצפון וחפש בררום חפש לכיורות מכונות ועשר כיורות עשיר פשה של

 נחושת עשיר המכונות את ויעש כ׳ו) ז׳ א׳ (גזלכיס רכתיב באמצע פשה ושל
 באסה ושלש רחבה באפה וארבע האחת הסכיגר. אורך באסה ארבע

 הפסגרות ועל השלהגים בין ומסגרת להם ססנרת המכונה מעשה וזר. קומתה
 ומתחת ממעל כן השלהבים ועל וכרובים בקר אריות ר.שלר.כים בין אשר

 האחת למכונה נהושת אופני וארבע מורר כעשה לוית ולבקר לאריות
 יצקות הכתפות לכיור מהחת להם כתפות פעמותיו וארבעה נחושת וסרני
מעשה עגול ופיר. כאמה ומעלה לכותרת סבית ופיר.ו ולוית איש מעבר

 עגולות לא מרובעות ופסנרותיהם מקלעות פי על ונם האמה וחצי אסה .כן
 האופן וקומת בסכונר. האופנים וירות לססנרות למתחת האופנים וארבעת

 ירותט המרכבר. אופן כמעשיה האופנים ומעשה האסר. וחצי אמה האחר
 פנות ארבע אל כחפות וארבע מוצק הכל וחשריר׳ם וחשקיהם ונבירם
 ענול קומה האמה הצי המכונה ובראש כתפיר. המכונה מן האחת המכינה

 ר.לר.ות על ויפתח מפנה ופסנרותיר. ירותיר. המנונה ראש ועל סביב
 סביב. ולוית איש נפער ותמרות אריות כרובים מסנרותיר. ועל ירותיה

 לכלהנה• אר.ר קצב אחת מרה אחד מוצק המכונות עשר את עשה כזאת
 באפה ארבע האחד הכיור יכיל בת ארבעים נחושת ביורות עשרר. 'ויעש

את ויתן המכונות לעשיר האחת הפכונד. על אחד ביור האחר הכיור



יט הגולה באר
ונוסר. סשסאלו הנית כתף על וחפש סיסין הבית כתף על חמש המכינות

 כתנים עזרות ותשוב צא כתנים בעזרות מושבם סרר היה כיצד ו.
 וחמשה שלשים 'מרחבה חשוב קל׳׳ה רוחב על אמות עשר אחר ארכה
 אוכלת אהת כל שהיתר. שכצפו; ואהה שבדרום אחת לשכות לשתי אמות

 'עזרה של ומרחבה הלשכה כותל עם העזרה של מארכה אמות ששה בעזרה.
 עוד נשאר טפחים שלשה אמות עשר שבעד. הכותל עש אוכלת היתר,
 המאה מן קח עשר אחר אורך על אמה מאח רוחב בעזרה פנוי מקום
 האמה וחצי ואמה ים של עשר אמה עשרה. שלש העזרה רוחב אמות
 שמנים עוד נשארו ומצפון סררום לעזרה הים פתחה יוצאים השוורים שהיו

 הרי ארבע על ארבע היא אחד שכל הכיורים קח לרחבר. אמות ושבעה
 אמות ארבע וכיור כיור כל ובין אמות ארבעיב אוכלים כיורים עשירה
 ארבע על העמידו אמות שבעה עור נשארו אמות שיפנים הרי פנוי מקוס
 פנוי סקים שילמה של לכיורות משה של כיור בין נמצא משה של כיורו
לרחבה. העזרה נתפלאד. כאן עד טפר.ים שלשה אמות חמשה צר מכל

 עם והים ארכר. היתה אפה עשר אהת לארכה נהפלאה כיצר ז.
 לכותל המזבח בין המזבח לרצפת הים הפשיכו אפה עשרה שלש השוורים
 ועשרים אהר הין דרופית לכותל המזבח שפן לפי אסות תשעה דרומית

 אם האולם עד לאורך אמות ושינים ועשרים העזרה לרוחב פנוי מקום אמה
 היה. לא כי אמות שימנה דרומית לכותל הים מן פנוי מסוס עור נשאר כן

 מאלו קח נופר ננב כותל דכתיב כנגרה אלא דרומית לכותל סמוך הים
 הים מן אמות ארבע עור נשארו העמורים לעפירת אמות ארבע השיפונה

 העזרה לאורך אמות ארבע כהנים לעזרות הים משוך הרי דרומית לכותל
 גומר קרמה הימנית הבית סכחף נתן הים ואת (שס) הכתיב מזרחר. לכותל

 נתונים והכיורות הים הרי אמות ארבע לפזרח ממערב ארכו היה כיור וכל
 פן העזרה אירך מן עור נשארו ולכיורות לים ארבע ארבע שוה בשורה

 שהיו פעם ובכל הכהנים לם־־.לך אמות שכע מזרחית לכותל והכיורות הים
 ועשית י׳ח) ל׳ (שמות דכתיב ידיר.ש את רוחצים היו לעזרת נכנסים הכהגים

 את ממנו ובניו אהרן ורחצו נומר לרהצה נהושת וכנו נחושת כיור
ונומר. ידיהם

 הכבוד מכל חסר והיד. כיורות ולא ים לא היה לא שני בבית ח.
 (נזני דכתיב המשיח ידי על הקכ׳ה שיבנה הבית עד כן יהיה ולא הזה

ת כב׳וה יהיה נרול מ׳} נ׳  ולא גדול יד.יד. האהרון הראשון מן האחרון היי
 והמזבח האולם בין אתר כיור השני בכית שם היה. אלא השני. הכית
 של ורגלים ידים לקדוש שם והיה דרום כלפי המוכח פיויות קמעא משיוך
 הכהן שבא ער בלבר דרים שגי אלא זה לכיור היה לא ובראשונה נהנים
 כהנים עשר שנים שיהיו כרי ררין עשר שנים בו ועשה קמין בן הנחל

ולא אחת בפעם ורנליר.ם ידיר.ם מקדשים השחר תמיד של בפייס הזוכים
*2



תולה באר כ
 לשבח קטין כן זה על סזכירים החבסיס והיו אלו על אלו ץ להטת יצטרכו

לברכה. צריק זכר עליו ואסרו
 לאחוריו הירים בתי וחזר הכהן בא הכיור סן סקרשי; היו וכיצר ט.
 אצל ושוחה בחוץ הרגלים ובתי הרגלים סגעלי והפשיט יריו אצילי ער

 רגלו גבי על השמאלית וירו היסגית רגלו גבי על היסגית ירו ומגיח הכיור
 מן ורגלים ירים קירוש וזה ורגל יר ורגל יר ומשפשף ושוחה השמאלית

 יושב כשהוא מקרש ואיגו ירים בקירוש חוצץ בטבילה צץ החו וכל הכיור
 ה׳) י׳ד (דכרם רכתיב מעומר אלא עבורה ואין בעבורה שהוא ספני

לשרת. לעמור

ט׳ סרק

 ורצפת כהנים. עזרת ורצפת הסזבח היה כהגים עזרות אחרי א.
 המזבח לרצפת מעלות כהגים מעזרות היה לא שזה אחת היתר. המזבח

 המזבח ומן המזבר. זה היה הכהגים מהלך של אמרו עשר אחר אחר אלא
והמזבח. האולם בין גקראים והם אמות ועשרים שגים היה האולם ער זה

 סיוחר הד.יצון מזכה והוא הגהושת מזבח גקרא היד. טובח ב.
 את יודעין היו לא שגי ובבית והקרבגות המגהות ולכל ולמוספין לתמידין
 הגולה מן עמהם ועלו ראשון בבית עליו גבגר. שהיה זה סזנח של מקומה
 מרותיו על העיר ור.שגי מקומו על העיד האחד גביאים שלשר. מבבל

 שם שאין פי על אף הקרבגות כל המזבח על שמקריבין והשלישי'ד.עיד
סיברו. שיש רק בית

 מסיד ארמה מזבח היה אלא' גחושת מוצק הזה המזבח היד. לא ג.
 על אלא הגחושת מזבח גקרא לא אדמה. בכלל הוא זה שבל ועופרת וזפת
 גסצאים ר.יו שלא שטים עצי במקום ארז של לוחות מחופר. שד.יה שם

 הנחושת מזבח שהיר. כסו טפח עובי נחושת עליהן וסכוסר. הבית בבנין
כעפר. ממולא נרוושת כולו היה שהמזבח במרבר משה של

אבר. ועשרים ארכו. אמד. עשרים שלמה שעשה ד.םזבח אורך ד.
 ועשרים במקומו לעולם עמד ההוא והמזבח קומתו אמית ועשר רחבר
 שמנד. על ועשרים שימוגר. היר. כולו המזבח אבל המערכה מקום היינו אמר.

אמה, ועש^'ם
 םד.ו משה. כבשיל הכרכב היר. שלבה שעשה הזה בסזבח ה.

 מגיע היה ור.וא כרכוב קרוי בעגול סביב המקיף רבר שכל סובב. ברכב
 רמים מהו תד.תונים לרמים עליונים דמים בי; להבדיל המזבח חצי עד

 שאר וכל מסובב לבעלה גזרק רסן עוף ועולת בהמה חטאת עליונים
התחתוגיב, ורמיב עליונים רמים והיינו מסובב למטה נזרק רסן הקרכנות
הקרבנות את ושרף השמים סן ירר אש שלמר. שעשיר. המזבח ו.



כא דגולה באד
 והאש להתפ^׳ל שלסה וככלות א׳} ז׳ ג׳ (דה״י רכתיב כמדבר שהיה כדרך
 על ה׳ וכבוד האש ברדת רואים ישראל בני וכל גומר השמים מן ירדה
 מנשה זמן עד זה והיה נומר וישתחוו הרצפה על ארצה אפים ויכרעו הבית
מלירר. האש פסקה אז המזבח והרם החטיא ואשר חטא אשר

 ועליו צדדיו מכל מצופה המזבח כבור היה לא שני בבית ז.
 לשלמה היה כאשר נחושת להם היה לא כי שלמה עשה כאשר נחושת

 שלמות מאבנים אותו עשו אלא בימיו הנחושת משקל 0 נחקר שלא
 הס אלא השמים מן יורדת אש כבור שני בבית היה לא אחת• מקשה בלו

 שני כבית היו לא המנחה. ואת העולה את בה לשרוף הדיוטה אש הביאו
 של חוט המזבח ̂ באמצע עשו אלא הרמים בין להבדיל הכרכוב כבור
 ב׳ח וברחבו בארכו המזבח בבור היה לא הרמים הבדלות לסימן סקרא

 ארבע המזבח על הוסיפו הם אלא ראשון במקרש שהיה כדרך כ״ח על
אמה. ושתים שלשים המזבח ונעשה המערב מן אמות וארבע הדרום מן אמות

 אטום ארמה מזבח דרשו שלמה בימי רמעיקרא בן עשו ולמה ח.
 במצור• באדמה ממולא כולו אלא מפנים חלול המזבח יהיה שלא באדמה

 דרומית בקק הקרבנות נסכי■ מנסכים שלמה בימי וכשהיו המובחר מן
 אצל שם כרוי שהיה לבור ושותתים לרצפה יורדים הנםכים היו מערבית

 הנולה בני אבל המזבח. בתוך היה ולא למזבח ממוך מערבית דרומית קרן
 המזבח חלל תחת הבור אותו שהיו עד המזבח בבנין הוסיפו שני שבבית
 שהיו נסך יין הנקבים דרך לירד הבור כנגר המזבח בראש נקבים ופתחו

היינו כמיבח נבלעים הקרבנות שהם אכילר• מה כאכילה שתיה אומרים
 מקיימין היו ובמר• במזבח. יבלעו הנסכים שהם שתיר• אף שם ,.נשרפים

כאויר. תולר. המזבח ירויר. ולא באדמה מחובר שיהא ארמה מזבח
 עשוי מרובע רפוס מביא היה המזבח בנין היה ביצר 0 ט.
 אמה הקרש ורוחב אמות ושלשים שנים ארכו קיש כל קרשים מארבעה

 נעשה והוא מהותך ועופרת וזפת וסיר אבנים וממלאו רפוס של נובר.ו והוא
 רבתיב מרובע אמה ושתים שלשים על אמה ושתים שלשים של אתת מקשה
 עומר הדפום ונשאר הקרשים ססירין היו אח׳ב וגומר יהיה רבוע א׳) כ*ז (שמוח
 אח׳ב המזבח יםור אצלם נקי־א היה וזה אמה רום על אמה ל״ב על אמר. ל״ב
 רוחב על אמה שלשים קרש כל אורך קרשים מארבע אחר דפום מביא היה

 אחת מקשת ונעשה כראשון וממלאו אמות חמש רום ועל אמה שלשים
 מקיף היה הרפוס שזה לפי ס-בב אצלם נקיא היה וזה ביסיר ונדבק
 המזבח מקיף היד• לא שהוא ביסוד בן שאין מה שעליו המזבח ומסבב

לא אבל מזרחית דרומית וקרן צפונית מערבית קרן קרנות בשתי אלא

 הנמו:ר» מפק; נחקר לא מ׳ז) (ז׳ א׳ מלכים 0
ע׳א). (נ׳ד זבחים כיין (*)



הגולה באר ,כב
 וסצפו! ססערב בולט שהיה הרפוס אלא טוחלט יסור בשם נקרא היה

 היה שלא ובסזרח בררום כן היה■ שלא מה אמות שתי רחב היה והוא
 שארבעה עשוי שלישי רפוס מביא היה אח״ב אחת. אסה אלא שם בולט

 על אמה ושמונה עשרים על אמה ושמונה עשרים קרש כל אורך קרשים
 בסובב ונרבק כראשונים וממלאו הסובב על ונותנו אמות שלשה רום

 האחרון הרפים וזה אהת מקשה כלו השלישי הרפים זה עם היסור ונעשה
 אמה מרובע קטן רפוס מביא היה ואח׳ב המערכה. מקים אצלם נקרא היה

 בקרן נז מם רפוסים הארבע היו ולא המזבח קרנות ארבע על ונור.נו
 ואה״כ אמה המערכה קרן מן מניחין היו אלא המערכה מקים הנקרא הסיבה

 פנוי אמה מניחים היו ולמה קרן לכל רפוס קרנות ארבע רפ!ם נותנים היו
 יצטרכו ולא הקרנות סביבת לילך הנהנים שיובלו כרי המערכה קרן סכל
הקרנות, בין לילך

 פני כל ועל ערב הם כל פני על מהלך היה המזבח שיל היסור י.
 לקרן היסיר ע שהני וכיון שתים רוחב על אמה הארץ מן גבוה הצפק

 כמין ושם ארה אמה פנוי מקום שם והיה אמה פוסק היה דרומית סערבית
 דרומית יסיר מן ואחת מערבית יסיר מן אחת יוצאין דקין חיטמין שני

 שלאחר הפנימיות חטאות רם שירי כגון מערבי יסור על הנתנין שהרסים
 ויורד שותת הרם היה מערבי יסוד על הרם שירי שופך היה המתנות כל

 יסור על הניתן הרם כן וכמו שם אשר הבור לתוך מערבי של החוטם ררך
 וכחערבין ררומי החוטם ררך יורר היה חצניות של הרם שיורי כנין דרומי

 לזבל מהגזברים אותם קינין היו הגנות ובעלי הבור בתוך הרמים שם
הגנות• ברס

 ונשאר פוסק היה מזרחית צפינית לקרן הימור בהגיע כן במו יא. ■
 מערכיה מקרן כררומי הפנוי האמה כמו המזרח מן אחת אמה פנוי סקיש

 גכוח מקיף היסור היה בררומי הפנוי האמה ער במזרח הפנוי האמה ומן
 מלוי שבשעת ביסוד תפנוי הסקוס עוש־ם היו והאיך אמה. רוהב על אמה

 היו הרפוס ונקפד. שהקשה וכיון אמה על אמה עץ שם נותנים היו הדפום
פנוי. סקיס אמה על אמר. ונשאר העץ היסוד סן סשסשטין

 יר,ורה שארץ ספני המזבח ביסוד פנוי סקיס עושין היו ולמה יב. ־
 כסין מזרהית צפונית קרן ער מערבית דרומית כקין ור.גיע באלכסון היה

 ושלשה מזרחית ררימית קרן אס כי יר.ורד. בארץ היה ולא אלכסונה רצועה
 של סכרכתו בחלקו הפקרש שיבנה זכה שהוא בנימין בארץ היו קרנות
 וגומר ער יאכל בנקר יטרף זאב בנימין )1מ״: דח6(כל רכתיב אביו יעקב

 אלא יהא לא לרם־ם המקודש דבר מקרשא יתבני וכאחסנתיד. ומתרגסינין
 מניחין היו בנימין לאיץ יד,ורה ארץ בין להבריל ונרי טורף של בחלקו

של היסוד עשו לא זה ובטעם יר.ודה בארץ הנכנס היסוד סן פנוי אסר.



כגהגולה באר
 של שבחלקו הסוהלט היסוד בין להבדיל בדי אטה דוחב אם כי הודה

יהודה. של שבחלקו ליסוד בניפין

יוד סרק

 היתת בדצשה לפטה טעדבית דרומית שבסרן הסנויה באמה א.
 הטבלא .פותחין היו בת קבועה וטבעת אסה על אמה שיש של טבלא
 הסזבח תחת הטבלא בנקב שם ויורדים בה הקבועה בטבעת אותה אוחזי;
 וםניחין ותוזרין שם נתקבצו אשד הנסכים יינות מחללו וםנקין לחללו

כבראשונה. הנקב על שיש של הטבלא
 אטת ושתים שלשים ארכה מזבח של לדרומה בנויה היתה כבש ב.

 בארץ אוכל ותיה העזרה לאורך אמת עשרה שש רוחב על העזרה לרוחב
 הסובב על ואמה הימור על אמה סמנה ופורת המזבת מצר אפה שלשים

 למזבת האברים ליתן כרי למזבח הכבש בין ספסיק היה מעט אויר
 נבוה הכבש תהיה שלא שתות פחות אמות תשע כבש של ונוכה בזריקה

 ■ תסירוהו לפיכך םיבחות כשני נראין ויהיו למזכת נ׳כ רומה ותהיה במערכה
טפת. ממערכה נמובה הכבש הכבש■והיתר. מן שתות

 היו מעליהם הנרולה הכבש ם; יוצאים היו קטנים כבשים שני ג.
 ולפה ניפא כפלא בת הפז ם; םוברלים והיו המזבח וליסוד לסובב יוררין

 מזבתי על במעלות תעלת ולא כ׳ד) כ' (שמות שנאמר משוס מובדלים היו
 היו שיבה עצמו בכבש אמה על אמת כבש של במערבו היתר. וחלון נופר

השריפה. לבית ותצא צורתה שיתעבור ער העוף חטאת פסולי נותנין
 הנקרא ממקום מביאי; היו הכבש אבני יאתר הפזבת אבני אחר ד.

 למטה וחופרים וטיבות שלמות האבנים נמצאות היו שבו כרם בית בקעת
 אבנים משם מביאי; והיו מעולם שם תופרי; היו שלא בתולר. בקרקע
 והפנימה כנגיעה פוסל שהברזל ברזל עליהם הונף שלא וטובות שלמות
 פשליכץ היו נפגמה היתה ואס בברזל נפגמה לא אפילו באבנים פוסלת
 טפח כרי ער המזבח פגימת היא וכפר. תתתיה. אחרת ומביאי; אותה
שהוא. כל האבנים פגימת אבל בסיר אמורים רברים במה בשר מכאן פתוח

 רברים בפה בספה המזבח אבני מלבנים היו בשנה פעמים ה.
 חיו לא ראשון בבית אבל נחושת מצופר. היר. שלא שני בבית אמורים
 מזבח לסיים וסיר אבנים ובתללו נתושת היר. המזבח שכל לליבון צייכי;
גופר. לי תעשר. איפה

 שהברזל האבנים על ברזל יניפו שלא התורה הזהירר. ולפה ו.
 דיז' אינו ארם של ימיו להאריך נעשה והמזבח אדם של ימיו לקצר נברא

 האבנים על הבי־זל שיניפו להש התירו ואלו המאריך על המקצר שיונף
סשביה. אב; כפו זה ור.יה עכו׳ם הגוים כררך באבנים צורות עושין היו



הגולה באר בד
 שלמר! והוסיןז הסזבח באגני אלא הברזל הנםת על הזהירה לא ר^ורה

 והבית ל) ו׳ א׳ (מלכים דכתיב הסקרש אבני על ברזל שום הניף ולא
 נשמע לא ברזל בלי כל והנרזן ומקבות נכנה מסע שלמה אבן בהבנותו
ונוסר. בהבנותו

 כסף של ואחר שיש של אחד שלחנות שני הץ הכבש במערב ז.
 למזבח הכהנים שיעלוס עד הנתוח אחדי האברים נותנים היו שיש של על

 מרתיחין והכסף שהזהב לפי זהב של או כסף של שתיהן עשו ולא
 שלא ואע״ם יםריח שלא הבשר ושומר ומקרר מצנן והשיש ומסריחץ

 מניחין היו כסף של ועל הנם על םומכין היו לא מעולם הקרש בשר הסריח
 של החסיד הוצאת בשעת בקר בכל שהוציאו שרת כלי ושלשה תשעים

במקדש. שהיו שלחנות עשרה סהשלש היו שלחנות השתי ואלו שחר’

י'א סרס

 אמות ששים רחב עזרה של צפוני כותל ער המזבח מצפין א.
 ושבעים ששה באורך העזרה של מזרחי כיתל ער האולם ומכותל ומחצה

קרשים. קרשי שם ושוחטין המזבח צפון נקרא ההיא בל*הרצפה אמה
 אמות עשר שנים והיה המזבח צפון מצד היה הסטבהים בית ב.

 וחתיכות היו וננסים ארז של עטורים שמונה ועליו העזרה ברוחב ומחצה
 באוחן קבועין היו ברזל של ואנקליות העמורים על היו ארז של מרובעות
 אונקליות של סררים ושלשה הבהמה בהן ותולין ארז. של לתלות רביעיות

 ובינונית ורקה גסה ברימה בהן לתלות רביעיות בכל היו מזו למעלת זו
 שייש של ולמה העמורים שבין שיש של שלחנות שמנה על וספשיטין

 לארבע טבעות וארבעה עשרים היו השלחנות ואחרי הבשר יםריח שלא ,כרי
 בטבעת הבהמה ראש סבניסין והיו משמר לכל ־טבעת משמרות (עשריס
 שני בבית שהיו כ'נ יוחנן והתקין התמיר את כופתין היו שלא ושוחטין
 משמרתו של בשבוע עובר שהיה משמר וכל טבעות וארבעה עעזרים

 עובר פלוני שמשמר כלם שירעו כרי חלונו ופותח לחוץ טבעתו תולה היה
 להוץ תולה היה ולא קבוע היה שטבעתו בלנה חוץ"ממשמר הזאת בשבוע

םתובה. היתר. וחלונו משמרתו עבורת בזמן
 של בתו נשתמרר. אחת שפעם מפני םתומה חלונו היתה ולסר, ג.

 באתה המקרש לבית היונים וכשבאו ליוני ונשאת המשמר ראש בלנה
 מתי ער לוקס )’( לוקס ואסרה המזבח על כסנרלה וטפחרי עמהם היא נם

 ובשנברו רחקן בשעת להם עומר אתה ואי ישראל של מסונם מכלה אתה
תהיה שחלונו בתו על בלנה משמרת קנסו ליונים ונצחו החשמונאים ירי

סוכה. מס׳ סוף גמצאת בלגה של בתו מרס עם המעשה חאת יוני. בלשון זאב לוקס (*)



כה דגולה באר ’
 את שמגנה מאביה שסעד. לא שאם ואסרו בכותל קבועה וטבעתו סתומה
 קנסו בלבר זה ספני .ולא שרברה מה דברה לא היא נם הקרבנות מעשה

 נבול בכל שהיו והלוים הכהנים שיכל זה ספני אלא'אף בלגה משמרות
 כלם התאספו שנה בכל נפעמים עבודתם זם; בא וכשהיה ישראל ארץ

 ה׳ בכית לשרת לירושילים יחדיו עולין והיו שילהם המשמור ראש למקים
 והיו לבא סקרימין היו לפיכך אותו קונםין היו בזמנו בא שלא משמר וכל

 לזמנו בא ולא ימים ג׳ או ב׳ אחת פעם שעכב בלגה משמרות מלבר זריזץ
 סתומה חלונו קנסות שני שעשה רעות שתי על אותו קונסין היו לפיכך

קבועה. וטבעתו
 ים וטבעת טבעת שישה ששה של סררים ארבעה הטבעת סרר כיצר ד.

 למעלה הפתוח צר הופכי; והיו אחד לצר פתוחות היו המשמרות כל של
 תוך למטה הטבעת פתח והופכין והוורין 0 הבהמה צואר בו וסכניסץ
הרצפה•

 חסשים כל-תשמישו עם בעזרה אוכל המטבחים בית היה כסה
 שמנה העמורים כל שהיו מקום ער צפונית מכותל כיצר אמה ושנים
 אמה עשרה שש הרי אמה ארכו שילח; כל אמות שמנה והשלחנות אמות

 עד השלהנות וסן שלחנות שמנה שהם השלחנות סוף ער צפונית מכותל
 השלהנות אחרי הטבעת שהתחילו וקידם אמה וארבעה עשרים הטבעת סוף
 עשרים הטבעת מקום עם שהוא אמות ארבעה פנוי מקום ביניהם היה

 המטבחים אורך אמה וארבע ארבעים צפינית מכותל שהם אמה ושמנה
העזרה. לאורך רוהב ושלש חמשה על

 אמות ששה קח אמה עשיר■ אחר ארכה כהנים עזרות כיצר .1
 נשיארה אמה עובי המברילה והכותל ארכו אמות חמש פרהדרין ללשכת

 בין אמה עשרה ושש מזבח שיל אמה ושתים ושלשים אמות חמשיר! עור
 בין פנוי מקום היה עור אמה, ושילש המשים הרי האולם למעלות המזבח

 המזבח מקום ער צפיניה מכותל נמצא אמות שימנה למזבח הטבעתים
 ואעפ׳י שילשים והכבש ושתים שלשים והמזבח אמה ושנים המשים

 פורחים שיהם לפי נחשבות לא אמות שתי ושתים שילשים היא שהכבש
 אמוז ועשרים אחר דרומי כותל ער הכבש וסן הסובב ועל הימור על

 לא הנחושת ים למקום וקצת העסורים סרהק בין מהם קצת שיחולקו
 מאה הרי אמות ארבעה אם כי ררוסי לכותל הים בין פנוי מקום נשאר

הנאמרים אלו מכל ונהמלאה העזרה של רוחב אמה והמשה ושלשים

 לענל מסרכי; כהר כמואל אמר יהידא ל' אמר ? נוקפץ מאי ע׳א) (מ׳ח סיכה עץ )‘(
r ואחא בשניו דס פישול כדי קרניו בץ t דמנזזי מכוס בכול גדול) כק (יוחנן 
 פרק ר.מיד במסכת אלו דבדס יתבארו עוד בקרקע עבעות להס והתקין מומא בו
ד׳). (ג׳



הגולה באר כו
 שתים לשכות ארבעה ולו אחר שעד היה המטבחים בבית ז.

 החמישי לחרר פתוחות החיצונות ושתים לזו זו ופתוחות שתים אחר
 של הסרורה שם על המוקד בית נקרא ולמה הסוקר בית הנקרא הנרול

 זה והיה שם מתחסמים והנהנים תכבה לא תמיר יקורה שם שהיתה אש
עליהם. שם ישנים אב בית וזקני אבן של רוברין מוקף המוקר בית

 שתים הסוקר ולבית לזו זו פתוחות שהם אלו לשכות ארבעה ח.
 לאכול הכתנים רשאץ היו ושם קודש היו העזרה כותל בצר שהיו מהן

 של שתים ובין חול היו השתים לאלו הסמוכות האחרות ושתים תקדשים
 ארוך שפור כמין אחר הורה בנתים סכריל היה חול של לשתים קרש
 הארבע היו ומה חול מקום ואיזה קודש מקום איזה לנהנים זד!'םימן והיה

 מאלו אחר ררומית מערבית לשכות שימושן היה זה סשתסשין לשכות
 סבקרין ■היו ששם טלאים לשבת היתה העזרה לכותל הסמוכות השתים

 השנית הלשכה טלאים מששה פחות מעולם שם היה ולא לתמידים
 הסוקר מבית מזרחית דרומית שחיא העזרה כותל בצר אליה הסמוכה

 מזרחית שהיתה שלישית הלשכה הפנים לחם בה שעושין לשכה היא
 על יון מלכי ששקצום המזבח אבני את החשסונאיב בני ננזו בה צפונית

 על שהממונה חותמות לשבת נקראת והיא לאלילים עליהם שהקטירו
 ונסכים לסולת הצריכים מאנשים מעות ומקבל שם יושב היה ותםותaר

 על המשונה לאיש ר^ותם וסוליכין חותם זה הממונה סן ומשכלים ושמן
 אם מהם שקבל ר^ותם כפי להם ונוחן החותם רואה והוא ושמן ויין סולת
 בה מערבית צפונית שהיתר. רדביעית גלשבה שמן. ואם יץ ואם סולת
 היה קרי שראה כהן וכל אש של מדורה היתה ושם הטבילה לבית יוררין
 היו ונרות הטבילה לבית המקדש שתחת לסערה לשכה מאותת יורד

 היה ונסתפג ועלה שטבל ולאחר הטבילה בית ער ומכאן מכאן דולקות
 היה וזר. כבור של כסא נ׳ב היתה הזאת ובסערה הסתרה כנגר מתחמט

ארם. שם שאין ידוע פתוח ארם שם שיש בירוע נעול מצאו כבות
 הסוקר והבית זה הסוקר לבית נ״ב פתוחר. היתה הזאת הלשכה ט.

 ואצל העזרה חומת את הססבב החל ובין העזרה כותל בין בנוי היר.
 עליהם ישינים אב בית שזקני זה הסוקר לבית המקיפים אבנים של חברים

 קבועה וטבעת קבועה שיש של וטבלא אמה על אמה סהום שם היה
 בשלשלת תלויץ היו המקדש וספתחות בטבעת תלויה ושלשלת בטבלא

 את ונטל בטבעת הטבלא את הכהן הנביר. השערים נעילת זמן וכשהניע
 סבהוץ עומר היר. לוי ובן מבפנים הכהן ונעל סהשלשלת המפתחות

 הטבלא ואת לשלשלת המפתחות ר»זיר מלנעול נסר הלילה למשמר
 איש כל למחר השערים שפתחו וכיון לו וישן עליה כסותו ונתן למקומה

 גורל כפי לשירן ורולוים לעיבורתם והכהנים לו ור,ולך מהמשמר יוצא לוי
הסוהר. לבית פתוחד. שהיא לפי בית.הניצוץ נקראת הנאסרת ור.לשכר. שלהן



כז הגולה באר
 הלשבה דרך לעזרה סתוח אחר הםו?ר לבית היו שערים שני י.

 שגו קטן פשפש לו היה לעזרה הפתוח השער ואותו לחל פתוח ואחר
 ופתוחה הבית שסביב להחא השערים פתיחת בשעת בקר בכל נבגסין היו

 כלי על העזרה לבלוש ונכנס והאולם ההיכל שער שם פותח וזה להיכל
 שאטרנו זה הפשפש את ופתח הספחת את נטל בסקוסן הם אס שרת
 טתתיהו שהוא נכנס זה המפונה שהיה וכיון לעזרה זה הפוקר פבית ונכנס

 הכהנים אחיו כל אחריו ונכנסו הלכו רפ־יסוח על דכפונה ,שמואל בן
 פהלבין אלו בתות לשתי בפנים ונחלקו בירם אור של ות אבוק ושתי

 שהיו ער והולכין בורקין היו המערב ררך ואלו המזרח דרך באכסררה
 והם שלום לאלו אלו צעקו לשם הגיעו חביתין עושי ללשכת מניעין
 חביתין עושה והעמירו מעמדו על איש כל העמידו שלום הכל השיבו

לעשות!ןחביתין.
 שרצה מהכהנים מי כל לעזרה בקר בכל נכנסו שלא ער יא.

 ועור בא הממינה היה שלא ער וטובל משכים היה המזבח את לתרום
 הזמנים משפרים היו ואנשיו שהוא שפו כרוז גביני היה אחר ממונה

 לעבודתכם בהנים עכרו פכריזין אנשיו היו הקרבן הקרבת עח וכשהגיע
 יריחו. ער כרוז אנשי קול שומעים והיו לפעמרכם וישראלים לדוכן ולוים

 שהוא פעמים שוות העתים כל לא בא הפייסית על הממונה שער, באיזה
 והם עליר.ם דופק היה מאחריו. או מלפניו לו סמוך או הנכר מקריאת בא

 אח״ב בו. זבה שזבה ם־ הפיסו ויפס יבא שטבל פי להם אמר לו פותחין
 המזבח את לתרום שזבה מי אמר וכו' הפשפש את ופתה המפתח את נטל
 ידיך שתקדש ער בכלי תנע שלא זהיר הוי לו אומרים והס יתרום הוא

 במערבו למזבח הכבש בין במקצוע נתונה המחתה והרי הכיור סן ורגליך
 לא המערכה לאור מהלך אלא .בידו נר ולא עפו נכנס ארס אין כבש. של
 שעשיר, העץ קול שומעין שיהיו ער קולו אר, שיופעין ולא אותו רואי! היו
הכיור_ פן ורגליו ידיו קדש עת הגיע אומרים והם לכיור 0 מוכני קטין בן

 ופנה המזבח לראש ועלה הכיור קרש אחר הכסף מהתת נטל יב.
 הופך היה לרצפה הניע וירר הפנימיור, הנהלות סן וחתר. הלך הנחלים את

 על הגחלים את וצבר אמית כעשר כבשי של במזרחו והולך לצפון פניו
 העוף פראות שם שנותנין מקים טפחים שילשה הכבש מן רחוק הרצפה גבי

 ובאים רצים והם שירר אחיו ראור,ו הסנורד. ודישיון הפנימי מזבח ורישיון
הכיור. פן ורגליהם ידיהם וקרשו מהרו

ע׳א). (ל*ז יומא (*)



 דגולה בארכח

י׳ב סרק

 בצר כרינים בעזרות הם ואויה בסקיש היו שערים עשרה שלש א.
 הסטיו הראשון השער אחר שער ישראל ובעזרות שערים שלשה היו דרוס

 שעריש י׳ב סשאר למעלה היה השער שזה לפי העליון שער נקרא למערב
 היו שם שררך לפי כן נקרא ולמה הדלק שער ררום שבצר השני שער

 הרלק, שער וזה המזבח על רולקיס והם יום בנל למערכה עצים םביאין
 הבכורות מכניסי; היו שם שררך הבכורות שער שבררום השלישי השער

 המים שער הוא הרביעי השער המזבח. בדרום אותן ושחטו כהנים לעזרות
 בהג לנסכם השלוח מן מים ממלאים היו זה שמישער לפי כן נברא ולמה

 יוצאים הסיס שיהיו בנבואה יחזקאל שראה ספני כ; נקרא ועור המזבח על
 וכשיגיעו המשיח לימות לבא לעתיר חנבים בקרני הקרשים קרשי מנית
 קטן כ־ך מהם למלאות שיבלו ער גרול כך כל ויהיו יתגברו זה לשער

 ררום והיינו הימנית הכתף סן מפכים מים והנה ב׳) fn (יחזקאל דכתיב
בראתם• אהה וימין צפין י״:) פ״נז (תהליס רכתיב ימין הנקרא

 בעזרות מהם שלשה אחרים שערים ארבעה היו בצפון לעומתן ב.
 שער.יכניה למערב הסמוך שבצפץ הראשון ישראל בעזרות ואהר בהניס
 הסקרש לבית שינכנס בגלותו יכניה יצא שם שיררך לפי כן נקרא ולמר.

 והוא השיער אותו ררך ויצא לבבל בגולה כשהלך רשיות וליטול להשתחות
 מכניסי; ששים הקרב; שער למערב סמוך בצפון השני השיער הניצו׳ן*. שער

 נקרא ולמה הנשים שער השלישי שער בצפון ששחיטת; קדשים קרשי
 הרביעי שער קרבנן. על ולעמור קרבנן ,על לסמיך נכנסות הנשים ששים כן

 שיררך מפני כן נקרא ולמה השיר שער למערב סמוך ישראל בעזרות הוא
 יש־ראל שיבעזרות הרוכן על בהם לשורר שיירן כלי מכניסי; הלוים היו שם
שיעריב. ארבעה הרי

 של העזרה במזרה היו עשר והאחד והעשיירי התשיעי השיער ג.
 באולם היו שיעדים שגי ועוד 0 פשפשין שני עם נקנור שיער והיא ישראל
 ושני קרשים קדשי ועל ההיכל על עורף האולם שיהיה במקום במערב
 עליות עליהם היו וררומים צפונים ושיערי שים להם היו לא אלו ישערים

 עליה ובאיזה הפגים ולהם הקטורת שם לעישיות גרמה ולבית אבטינס לבית
 הקטורת מפטשין היו ושים המים שעד על דרוס בשער אכטינס בית היה

הנצו׳ןי, בית שיעל צפון שיער בעליות הפנים לחם מעשיה על גרמו ובית

)C ונקרא מקניס אוכי פוכיס לפערים קנוניס נקנים מנוקי מפסיק קנון דכר הוא פספס 
 ולפערים כבנות אוליני ונקדאים רעצים פיכין ולפעמים ההמון אצל ערב בלכון מבעאב
 תריד הררכ׳׳ם פ:פכ. נקרא והיא שיהיה דבר מאתה הצורה אותו על כדין עושים
נדול. שער בתיך קען פתת והיא ז'), משנה א׳ (פרק



כט הגולה באר
 TD בא היה לא בהן הנבנם ומערבים וצפונים דרומים שערים ד.

 ׳6 (מלכיס שנאסר לבית התא וסן לתא ובא בשער נכנם היה אלא לעזרה
 ולדביר להיבל סביב ריבית קירות את סביב יציע הבית קיר על ויבן ה') ו׳

 הסקרש בל מסבבים והיו העזרה לבל היו ב; ולרביר להיכל שהיו וכסו
 הבית בקירות אחוז לבלתי לבית נתן ומגרעות ו') ו׳ א' (מלכים שנאסר

 ואלו למזרח אלו התאים בתוך מהלכים הכהנים היו השערים פתיחת ובעת
 אלו שלום צועקים שים עומר שהכרין למשמר באים שהיו וכיון למערב

 לעבודתם כרינים נכנסו מבפנים• הסקרשי שערי ופהחו התאים סן נכנסו ואלו
 ישראל שבעזרות נקנור שער זה וכסו למעמדם וישראלים לשירן לוים

 לעזרות בתחלה נכנם אלא סיר למקדש בא הירי לא הסקרש התחלת שהוא
 היה בחל: בא שלא וער בהל נכנם הירי נשים לעזרות בא שלא וער נשים
 ובחומרצר. הבית הר ,.בשער נבנם היה באלבסורג שלא וער בסורג נבנם

הבית. כל את המסבכת

י׳יסרק

 עשררי שש המזבח סן רחוק המזכה ורצפת כהנים עזרות אחר א.
 חצי המעלה רום מעלות עשר בשנים לאולם עולים תיו מערב לצר אסרי
 ארבע והרובד רריברי אמה והעליונר. אכה שלש ורובר ושלחה^אמרי אמת

 במקדש ורחבה גבוה פתח רדה ולא האולם שער היה המעלות ואחרי.
 ורחב! אמה עשרים נובהן שבמקרש השערים כל שאר אולם של כפתריו

אמה. עשרים ורחבו אמה ארבעים גובהו הירי אולם של ופתחו אמות עשר
 האולם שער על היו פאר מצויירת פילה של אמלתראות המש ב.

 לרהבו המשקוף על מושכבת היתה התחתונה הקוררי כזה מזו למעלה זו
 ער מזה ואמרי מזרי אכה הפריה רוחב על ועורפה אמה עשרים פתח של

 הזאת הקורה .ובין אמה. ועשרים שנים ההההונה קוררי של ארכה שנמצא
 וכן בעליונה נוגעת התריתונרי הקורה תדי־רי שילא כרי נרבק היה והשנית

 שכל שנמצא וער אסלתראות החסשיה כלות עד לקורה קורה בין הירי
 מזה ואסרי מזה אסרי שיתריתיה מקורה יתר צר מכל ארכה היתרי קורה
 אמה ועשירים שימונה, ותריתירי אמה שילשים העליונרי קורה של ארברי נמצא

 ותחתיה אמה ועשרים ארבעה וההר״ירי אמרי ועשרים ששירי ותתר״יה
אמדי. עשרים

 הוץ רלתות הפרכת ולפני פרכת1לר,ן: היה שבמקדש ריש־ערים ג.
 היתרי האולם ופי־וכת לבר פרכת אלא רלת לו היה שלא זה האולם משער

 העזרה שערי שבערי על שבערי בסקדש שהיו פרוכת עשרה משלש ארית
 בין להיריל לרביד ושתים ההיכל פר.רי על ואחת הארלם פתח על ואחת
בבית אמורים דברים בפת בעלירי כננרן ושתים הקרשים לק־דש קירש



דגולה באר ל
 שערי לשבעה פרוכת עשרה אלא שם היו לא ראשי; בבית אבל שני

 ותכלת שש פרוכת בכל היו סינים ארבעה ולדביר. ולהיכל ולאולם העזרה
 עביה פרוכת אוסר השג; כן שסעון ר׳ בשם נ’רשב שני. ותולעת וארנסן

 ועשרים ארבעה וניבא ניפא כל ועל נארנת נימין ושתים שבעים ועל טפח
 האולם שער וכרוחב כאורך אשה עשרים ורחבה אסה ארבעים ארכה חוטי;

 אם בפנים אותה סטבילין כהנים סאות ושליש שנה בכל עושים רשיתים
 במה שסש הערב צריכה שאינה לפי שער לפני סקוסה על סיר נטמאת
 מטבילי; הטומאה באב נטמאת אם אבל הטומאה בולר אפורים דברים
 ואם שמש הערב צריכה שהיא ספני בחל אותה ושוטחין בחוץ אותה
 ואם ש־סש הערב צריכה שהיא מפני בחל אותה שוטחין חרשה חיתה
 מלאכתה העם שיראו כרי האצטבלא נב על אותה שיוטהין חרשה היתר■
נאה. שהיא

 .ורהבו אםות עשר למערב הטיבח ם; אורך האולם היתר■ כמה ד.
 מצפין עשיר חמשה האולם ם; יוצאת םזדחית הכותל וד.יתד, אמה עשירים
 האולם אבל לשכות שחי נבנים היו ושם הררום ם; אטות עשר וחטשה

 ג׳) ו׳ ח׳ (מלכים שנאסר עשרים רוחב על אמות עשר אלא היה לא עצפו
 עשר הכית רוחב פני על ארבו אפה עשרים הבית היכל פני על והאולם
 אפה עשיר אחד האולם היר. שני בבית אבל הבית פני על ררובו באמה
 עליו שדותנכא המשיח ידי על שיכנה האחרון הבית ם; בן ולפרו לאויבו

 עשרה עשתי ורוחב אפה עשרים האולם אורך מ״ו) מ׳ (יחזקאל רבתיב יחזקאל
 שהתנבא המשיח שיבנה מבני; וקצת שלפה סכני; קצת שני בבית ובנו אטה

 רוחב על האולם היה ולמה הטרקלין לפני פרהרור אילב מהו עליו יחזקאל
ועולה. מקצר היר. הבית שהר לפי לבר עשרים

 ואהר כסף של אחר מבפנים פתחו על באולם היו שלחנות שני
 שנאפה אחר בכניסתו הפנים לחם את טהנים היו זר.ב של על זהב של
 הפגים הלחם וכשהוציאו בר.יכל שהיה הזהב השלח; על שיסררוהו ער
 בפורש שפעלין לפי כסף של על לא אבל שבאולם הזהב השלח; מן

םורירין. ולא
 קרא האחר ההיכל לשיער עמודים שיני היה שדמה שבנה האולם ו.

 שיכו; שים על יכין אוהו קראו ולמה בועז הש.י העמוד ושם יכין אותו
 שיל היו והעפורים לישיראל וממשילה עוז שיה; שם על בועז לעולם הבית

 ורחבו אמה עשרה שמונה העטור נוכה אוס; מעשר■ פאר פצויירים נחושית ■
 רכהיב שיושן טעשיה נחושת כתרות העסורים ראשי ועל אסות שלשה
 היפה אפה עשירה שפונה נהושת העפורים שני את ויצר ט׳ו) ז׳ ס׳ (מלכים

 ושתי השיני ר.עפור את יסוב אמה עשרה שהים וחוט האחר רעפיד
 קומת אמות המש נרוושת מוצק העסורים ראשי על לתת עשה כותרות

שיבכה מעשיי. שביים השנית הכותרת קומת אטות וחשש האחת הכיתרת



לא דגולה באר
 לכותרת שיער. ר.עפודיס ראש על אשר לכותרת שרשרות מעשר. גרילים
 על פכ־ב טורים ושגי העסורים את ויעש השנית לכותרת ושיער. האחת

 עשה וק הרמזנים ראש על אשר הכותרת את לכסות האחת השבכה,
 באולם שושן מעשר. העמורים ראש על אשר וכתרות השנית לכותרת

 אשר ,הבטן סלע־סת ממעל גם העטורים שני על וכותרת אמות ארבע
 את ויקם השנית הכותרת על סביב טורים מאתים וההמונים שבכר. לעבי

 ויקם יכין שמו את ו־קרא הים־ני העמור אח ויקס ההיכל לאולם .העמורים
וגימי• בועז שסו את ויקרא השמאלי העמיד את

י׳ר סרק

 היה לא שור. אתת ברצפה. המקודש ההיכל חיה. האילם אחרי א.
 במקום בהר למעלה היו והרביר והר,יכל האולם כי להיכל מאולם מעלות

 שבעד, למערב המזרח מן ר,ר.ינל אורך היתר, ובמה שור, הרצפה ש־היתר.
 כותל כיצד הצפין אל הדרום מן אמה עשרים רוחב על אמה וארבעים
 אמה ארבעים היכל של ותוכה אמית שש עוביר. היתר, היכל שיל מזרחית

 עוביר. היתר. הקרשים קודש לבית הקורש בין המבדלת מערבית וכותל
 אמה וביניהם פרוכת שתי אלא כותל שם היתר. לא שני ובית אמה

. למערב. המזרח מן אמי. וארבעים שבעה הרי )’( טרקסץ
 להיכל אמה עשרים ברחבן שוים היו ש־לפגיו והאולם זה הרויכל ב.

 לאולם מחוץ בולטות שיהיו אולם שיל ומערבית מזרחית מכותל חוץ ולאולם
 הצפון פן אפה עשירה וחמש הררום פן אמה עשירה. חמש צדדיו משני

 שיר.י צדדים משני בתלים השני מרר,ק בין שים היה ומה היכל של על יתר
 כר.ונה בגרי שיכל לפי כן נקראים ולמה החליפות בית חנקראים לשיכור,

 הבלוים הבגדים תמיד מהליפין והיו לשיכות י השית אלו שיל בחלומה, חיו
 לבל חלון בתוכם כהונה שיבנרי חלונות ועשירים ארבעה היו ושם לר.רשים

 לסכינים לשכוח ושתי בצפין. עשירה ושתים בררום עשרה שתים משמר
 לנמרי פסולים ולא הפסילים הסכינים גזנזים היו דרום שבצר האחת בלש־כר,

 נפגם אם שכן מכל אור,ו ם־ווירין אין הנצב מן הנשפט סכין שכל אלא
 לצר ■הקודש׳ בין והאולם ההיכל בצר אור,ו נונזין אלא אור,ו משחיזין שאין
 אותם נונזין והיו עשיירות במקים עניות שיאין אחרים סכינים ועישיים הרום

השינים היו מבחוץ הלשכות ובצרי קרשיים רוב ש־היטר, ששם צפון בלשכת

 הדאכוניס מכידס נדבר וראיה והון כניס לכון כירקפין רש״י כירש ע״א) (נ״ב יומא )’(
 כניסה לסן כהכרק לכדנו בכככר. לס״בס כדי כירקככין דרך 1כירור.יה מכניסין היו

ר,וככיר, ועיין )V מכנה ד' (כדק מדוש למככש הרמב״ס בפירוש ועיין הוא• כניס
כס. ונמהרש״א כרוכש ששי ועבי־ בד״ה ע׳ב) (נ׳א יומא



הגולה כאר לב
 רהבו חלץ כל צפו;• בצר חלונות ;•־ג־ר ושנים דרום סצר חלונות עשר
 רום סוו לפנים זו תבות החלונות בלשכת והיו אבות חסש רום על אפה

 'םםערב אורך, ועל האפה וחצי שבעה רוחב על אפות ארבע תבה כל
 ככותל לחבירו חלון בין פברלת תבה כל והיתר׳ האסה חצי העזרר׳ למזבח

 חול פבחוץ כתבו• אחת תבה על תבות כחפשה נראה היתר. תבה וכל
 הרלת על כתבו ר׳שנית ועל שילר׳ן חול בנדי ר׳כהנים נותנים ששם:היו

 הדלת על כתובים היו סכבעות אבנט םכנסים השלישי הררת ועל כתונת
 ספסום כתונת לו לקח לעבור בא שהיה כהן וכל והחמישית הרביעית

 ארכה אחר חלון של לשבה וכל כלם. וכן כתונת מבחוץ כתוב שר׳יה
 האפ״׳• והצי אמה העזרר. לאורך רוחב על באמה עשר העזרה לרוחב
 מערבית כותל מצר ואחר מזרחית כותל פצר להם אחר ושער מעט• ויותר

 רחבו שער כל הר׳יכל על פעריף האולם שהיד׳ אםה עשרה חמש במקום
 וכל רומה חפש בת תבה בהם להכניס כרי אמות שש רים על ארבע
 אמות ארבע נבוה פתח היה חלון כל ותחת אמות עשרה גבוה לשכר׳
 שמשני הסכינים לשבת יכל בו ונכנס שייצא משפר לכל מלסעלר׳ והחלון
 וצפון ררום צררים שיבשתי חלונות עשר שנים סיף ער משוכים צרריס

 מזרחית מכותל כיצר אמות שלש רוחב על אמה עשירים ארכה אחת כל
 עיביה האולם כותל אמה. ועשרים שנים מערבית כותל ער אולם של

 אולם של מערבית כיתל ועוביר׳ עשר אחר האולם ואורך אמות חפש
 פזרר׳ית כיר״ל מהחלתו הסרד׳ק ררי שש עוביר. היכל של מזרחית שיר׳יא

 מצר ושנים ועשרים דרום מצר אמות ושנים עשרים מערבית סוף ער
 צר מכל צפון ומצר ררום םצר פרן קח אפה עשרד׳ המש רור׳ב על צפון

 לך ישאר הסכינים ללשכת ושינים עשירים אורך על רוחב אמות שלש
 הסכינים לשכת פן ר׳סבריל לכותל אחת אמד׳ תן אפה עשר שינים עור

 אמית עשירה תן ופזר׳ מזר׳ אמר. עשר אחת עור בידך נמצא לחלונות
 עשרה החמש• נר״פלא כן אם מבחו׳ןי לכותל ואפה חלון שיל לשיכר׳ לכל
צפון. ומציר ררום מציר אמר׳

 הכתלים שיני בין האולם לאורך ותהלינות הלשכות היו כיצר ג.
 של לשיכר׳ לכל וחצי אמה תן אמה ועשרים שת־ס שהם בכלל והכתלים

 ישיאה בפה עשיר שיפינר׳ צר מכל יאכלו צר לכל עשיר שינים שיהם חלון
 לשכה לכל שיפר-־ם עשר שינים קר׳ טפחים כ׳ר שירם אטיח ארבע עור לך

 התבה לר׳עפיד סיפחים וארבע אמה העזרד׳ אורך שהוא ברחבה לעשותה
 ספר׳ים שינים וקח הכהנים. לפר׳רך וטפח אמת ולד׳שאיר שלש רוחב על

 אחת כל במערב ואחת כמזרח אחת כתלים שיני מהם ועשה ר.נשארים
 אמות ושיתים עשירים נתמלאו כ’א טפהים שישיה בח שר׳יא אמה עוביה
הכתלים. שיתי בין ההיכל על עורף האולם שיהיר׳ מרחק

ארכו חלוז כל וחשיוב צא בחלונות עומדות החבות היו כיצד ד.



לג דגולה באר
 שבעה איכה הבה וכל טפחיס וארבע אפה רוחב על באסה עשר פבפנים

 לעשות כרי ופחצה אסות שתי הלשכה סאורך עור לך ישאר ופרצה אפות
 דרופית לכותל ספוך פשוכה היתה והתבה לחלון פחלון לילך פתח שם

 צר שהיא צפונית לכותל ססיך פנויות נשארו ופהצה אפות שתי אלו וא״ר
 רחבה היתה תכה וכל ילשכה. לשבה לבל נעשה זה וכפו והכניסה החלון

 על אפה עשר לדרום פצפון פנוי פקום לשכה בכל נשאר א״כ אפה חציה .
 רוחב על אפר. עשרים לפערב הפזבח ופן טפחים וארבעה אפה רוחב
ופחצה. אפוה שתי

 שוחקת • טפחים ששר. בת אפה בפקרש שהיתה אפה כל ד..
 הארץ סן אפות חפש והתחילו הפתחים פן לפעלה פשובים היו והחלונות

 לשכר. לכל שיאירו כרי אפות חפש־ הפתח פן לפעלה הלון כל היה נפצא
 שנים קח אפת ועשרים שנים ארכן שהרי אפה אוטם לחלון חלון כל ובין

 שניב אטים עור ישאר חלון לכל אפה חלונות עשר לשנים אפה עשר
 אפות ארבע רחבו פבחוץ לשכה של והשערים ולרלתים לבריח אפה עשר

ש־שה. רום על
 פשפרות וארבעה להעשרים שהיו חלונות והארבעה העשרים ו.

 ורינקבים בכותל ענול נקב היה הלון פכל לפעלה רק סגורות כולן היו
 כתוב היה פבחוץ חלון כל ועל הלשכה לכל להאיר פר״והים היו העגולים

 ס בלנה פשפר לבר חלונו פותח היה הפשפר פן ז וכש־הניע פשפור שם
 לו קנסו אשר את קנס פשום הברו חלון אלא חלונו פותח היה לא שהוא
הפשפרות. ראש־י

ט׳ו סרק

 וארבע אפר, ע־גר ורחבי אפה עש־רים גבוה היה היכל של פתחו א.
 (יחזקאל שנאפר בר.יכל פבפנים ושתים באולם סבהוץ שתים לו היה רלתות

 ההיכל כור.ל של עובי כיצר נופר ולקודש להיכל דלתות ושתים כ״ג) מ״א
רעובי לחוך באוים ההיכל שער ררך נכנס היה אפור, ש־ש היתה .a.ופר 

 ואחד הפר,ח פיפץ אחר ש־בפנים שנים הרלתות היו ובסופן אפות שש־
 וכשהיו אפות רפש רחבה היתר. רלר״ות הארבע פאלו רלת ובל פשפאל
אפוה. עשר שהוא הפר.ח חלל רוחב סור.פות היו נעולות

 חלק חצי כג־חין היו בהיכל נפתחות החצג־ות הרלתית כשתיו ב.
 שני חלק וחצי פזה מתל אפור, חפש על חפש רוחב על שהיא פהרלת
היכל של הכותל פן פכוסה שהיר. נפצא פהכור*ל השיני צד על פהדלר,

י׳א. סרק עץ )’(
8.



הגולה באר לר
 בזהב סכוסים היו היכל של הכתלים שבל לפי כן עשו ולסה אמות עשר
 אלא בזהב םכיסים היו לא סכאן וחפש מכאן חמש הדלת אצל אלא

 הלבנים אמות עשר אלו פכסין הרלתות חלקי שני והיו לבנים נשארו
צררים. פשני

 ואחר בררום אחד שבאולם ההיכל לשער שם היו סשפשין שני ג.
 ויאפר ב׳) מ׳ד (יחזקאל רכתיב פעולם אדם בו נכנס לא שבדרום ,בצפון

 את נטל וגופר בו יבא לא ואיש יפתח לא יחיה סגור הזה השער ה׳ אלי
 ופן ההיכל שסביבת להתא ונכנס צפון שבצר הפשפש את ופתח הפפתח

 פותחן והיה השערים שני בין עופר שנפצא ער הכותל חלל רוחב לתוך התא
ההר. בגובה היה שההיכל לפי ליריחו עד קולן נשפע היה פתיחתן ובשעת

 נכי על ופורלת זהב של גפן עופרת היתה היכל של פתחו על ד. '
 הפתנרב וכל בנפן ופהברכת לגפן נפשלת ישראל שכנסת לפי כלונסות

 רפות שפתנרב השעור פאותו עושה זהב פצופה כלו שהיה להיכל זהב
בה. אותו ותולה אשבול או גרנר או עלה

 ושלחן פנורה שם היה הפרוכת כנגד פבפגים ההיכל בשליש
 לחם שעליו בצפון והשלחן בררום היתה הפנורה הקטורת ופזבח הזהב
 פן הרהקתו בשעור הפנורה פן פשוך היה הזהב ופובח תפיר הפנים
 הרגלים כיצר טפחים עשרה שפונה פנורה של גובה היתה וכפה הצפון•
 וטפחיים ופרח כפתור נביע שבו וטפח חלק. וטפחיים טפחים שלשה ורפדח

 קנים ושני כפתור וטפח חלק וטפחיים ופרח כפתור נביע שבו וטפח חלק
 של גובהה כנגר ועולים ונפשכים ,אילך ואחר אילך אחד פפנה ■יוצאים
 ואחר אילך אחר פפנו יוצאים קנים שני כפתור וטפח חלק וטפח פנורה
 ונפשבים ואילך אילך פפנו יוצאים קנים ושני קנים ושני כפתור וטפח אילך

 טפחים שלשה שם נשתיירו חלק וטפחיים פנורה של גבהה נגר ועולים
ופרח. וכפתור גביעים שלשת שבהם

 רחב שפיהן אלכסנרריאה של כוס כפץ חפים הם לפה גביעים ו.
 עגולים שהם הברייתים תפוחי חפים.כפין הם לפה כפתורים צר •זשוליק
 העפורים פרחי כפין חפים וש לפה פיחים התרנגולת. כביצה •וארוכים

 ארבעה שבפנורה הגביעים כל לחו׳)י. כפולה ושפתה קערה כפץ שהן
 שלשה כפתורים ובקנים הסגורה באורך שלשה והפרחים שנים זכפתורים

 אחר וכפתור פהם לפשה אחר כפתור ועור סנורה קני ששה יוצאים שפרם
 תפניסר ועשרים• שנים והגביעים כפתורים עשר ארזד הרי פהם לפעלה
 ועשרים שנים הא דירה וארבעה גביעים שלשה קנה׳היה שבכל דקנים

 והפרחים ועשרים שנים הא רירה ושלשת דקנים ששה תשעה •והפרחים
 קבועים היו הנרות וכל תשער- הא דירה ושלשה דקנים ששה תשעה
 נגר פונה היה שיפניו שבמנורה האפצעי לצד פונים היו כולם ופני בסנים

מערבי. נר והוא הקדשים קרשי בית



לה דגולה באר
 לרחבו ורחבן בית של לארבו ארכן שבפקרש הכלים כל 0 ז.

 אל הצשון סן הבית לרוחב ארכן שהיה והארון המנורה מן חוץ בית של
 עשר (י) כלות עד זו תחת זו הבית לרוחב עומרות המנורות והיו הדרום

 מנורות את ויעש ')r ־׳ נ׳ (דה״י שנאמר שלמה עשה מנורות עשר מנורוח.
 אפשר אי בשמאל וחמשה כימין חמשה בהיכל ויתן כמשפט עשר הזהב
 בצפון מנורה מצינו א״כ הפתח בשמאל וחמשה הפתח מ^מין חמשה לומר

 שהמנורה משמע השלהן נכח המנורה ואת ל׳ה) כ׳׳ו (שמות אמרה והתורה
משמאלה. וחמש מימינה וחמש באמצע היתה משה של אלא בדרום תהיה

J1 והפרח ים טפח עשר שפונה מנורה גובה.של שמואל אפר 
 מכלאת פאי יהודה רב אמר זהב מכלאת הוא והמלקחיפיזהב. והנרות

 עשרה אסי רב דאסר שלפה של זהב לכל שכלתה אסי רב אפר זהב
 אלף והכניסו זהב ככר אלף לה הביא ואחד אחר וכל שלמה עשה מנורות
 אש של ארון יהודה בר יוסי ר' תניא כבר. על והעמידוה לכור פעמים
 כמותן ועשה פשה וראה השפיב פן ירדו אש שיל ומנורה אש של שלחן

 ר' א.פר כהר מראה אתה אשר כתבניתם ועשת וראה מ׳) כ״ה (שס שנאמר
 למשה והראה היה פיסקיא כמין הגור גבריאל יוחנן ר' אמר אבא בר חייא

המנורה. מעשה
 עומד כהן שעליה מעלות שילש ובה המנורה לפני היתה אבן ט.

הטבה. בשעת ומחתתיה ומלקחיה שפנה כלי עליה ומניח הנרות את ומטיב
 והיה ספחים ששה ורחבו טפח עשר שנים ארכו היה השלחן י.

 היו זהב של סניפץ ארבע הבית לרוחב ורחבו הבית לאורך ארכו מונח
 לחם של המערכות שיתי בהן סופכין שיהיו בראשיהן משוצלין לשלחן
וקשותיו• בתורה הנאמרים והם זה מסרר ושנים זה מסדר שנים הפנים

 והוא אמר. על אסר. מרובע היה בהיכל שהיה הקטורת מזבח יא.
 לחק והמנורה הש־לחן בין משוך לדרום הצפון בין מכוון בהיכל נתון

 בין המבדיל הפרכת כנגד ולפנים ההיכל משלישי פונהין היו ושלשתן
הקדשים• הקדש וכץ הקדש

טין סרק

 היה ראשק ובבית הקדשים קדשי בית היה הקדש ההיכל אחר א.
 אמה מאריו רום על אמה עוביה הקדשים לקדש הקדש בין מבחוץ כותל

 שני בבית ואולם המשקל מכובד תחתיה נפלה ולא בנם עומדת והיתה
היה הכותל עוביה אם שיני בבית שנסתפקו ועוד הנס על סומכין היו לא

 ע״א). ז5(צ״ מגמות 0
ע״ב). מגמות(צ׳ח (*)



הגולה באר לו
 עשרים הקדשים הרש עשו לפיכך הקרשים פרשי ספרת או הקרש פכרה

 ועשו קרשים הקרש ובין הקרש בין יתירה אפה והניחו חפיסות אסה
 וביניהן ההיש פצר ואחר הקדשים קרש פצר אהר פרכות 0 שתי שם

 לא ראשון בסקיש אבל בראשון שהיתה הכותל עיביה כנגר אפה
 והברילה ל׳נ) כ״ו (כמוה שנאפר בלבר אחת פרוכת אלא שם היתר.

נוסר. הפרוכת
 פונח הארון היה שעליה בפערבו הקדשים בקרש היתה אבן ב.

 שסופו וירע הבית את שלפה שבנה ובעת אהרן וכמה הסן צנצנת ולפניו
 ועיקלקלות עסוקות בכטפוניות לפטה הארון בו לננוז פהום בו בנה ליחרב

 ללוים ויאפר שנאפר שלפי. שבנר. בפקים וגנזו צור. הפלך ויאשיהו 0
 לכם אין ישראל פלך תר בן שלפה בנה אשר בבית הקרש ארון את תנו

 והצנצנת אהרן פטה עסו וננזו גופר אלר.יכם ה׳ את עברו עתה בכתף פשא
 בבית שהיו ותופים אורים ואף שני בבית חזרו לא אלו וכל הפשחה ושפן
 ג׳ (עזרא שנאפר בהן נשאלים היו ולא הקדש בדוח סשיבים היו לא שני
 לד.שלים אלא אותן עושק היו ולא והופים לאודים כהן עפוד עד ס׳ג)

בנדים. פהוסד יהא שלא כדי נרול לכהן בנדים שפונה
 פכותל חוץ פזו לפעלה זו ביציעות פסובב .Tה הבית כל ג.

 באסה חפש התחתונה ויציעה יציעות היו לא שם פזרחית שהיא החיצין
 והעליונה שבע נבה על ודובד שש אסצעית ויציעה שש נבה על 0 ורובד
 פםיפים יציעות השלש היו וכן וניפר ההחתונה היציעה שנאסר שבע
קרשים. וכרשי היכל ש־ר.ם רוהותיו פשלש לבית

לסעלר. ער פלסטר. האולם לכותלי סביב היציעות היו כן וכפו ד.
 אפוה נ׳ ורובר חלק ואפה אסות שלש ורוכר חלק אחת אפר. .היה כך
 אסות שילש רובר כל רוחב לכתלים פקיפין הרוכרין ונפצא לפעלה ער
אפות. ארבע רחבו היה העלין ורובר אפה ורובר רובר כל ובין לפעלר. ער

 נפצאו תאים נקראים הכתלים שבין הפנויות הפקופות אלו כל
 הפערב פן ושלש הדרום פן וחפש הצפון פן הפש לפקרש המוקפים התאים

 בררום תאים עשר חפשה נמצאו רייטא נכי על ריוטא היו ריוטות שלש
תאים ושמונה עשר חפשה בצפון וכן גבי!ז על וה׳ הפשר. ע'נ הפשר.

ע'נ). (נ״א יומא (*)
ע״ג). (נ׳ב יומא ל)
קמא) (פרק ממיל במשכר. שרנו שש. הטנל כותל ד׳ה יצססיה מ׳א) (נ׳ב יומא עיין (י)

דסלק דאיצעיור.א גורר.א נינהו סאי ריבלק בנרר׳א וקאמר רובלץ ומוקף היה נלול בית
 אכניס של מעלוהס משנדו לפנים סשיו חצזויא־ת כעין עוכץ שהז נאצווהא כהו

ערה. סא רובל ונשון לטת שקוק



־־ דגולה באר
 שכ■:־ ה:ל rr.K הדיוטא גביהן על ושנים שלשה ע״ג שלשה בפערב היו

האים, ושלשים
 ם,י לתא אחד התאים סן ואחת אחת לכל היו פתחיס שלשה ו.

 צפונית פזיחית ובמין נביו שעל לתא ואחד השפאל פן לתא ואחד היפין
 לתא ואחד סיפיי לתא אחד פתהים חפשה היו האפצעית שבריוטא בהא
 ופסיכה להיבל ואחד הפשפש בו שיש לתא ואחי לפסיבה ואחר נביו שעל
 עולין היו שבה סערבית צפינית לקק צפונית פזרחית פקין עולה היתה
 את הלך לדרום פניו הפך לפערב ופניו בפם־בה עולה היה ההאיב לגגות

 פגיע שהוא עד לדרום פהלך והוא לדרום פגיע שהוא עד הפערב פני בל
רררוס, פתוה היה .עיייה של שפתחה עליה של לפרוה

 לנגה עולץ שבהן אדז של קלונפית שהי היו עליה של בפתחה ז.
 קדש לגג הקרש גג בי; בעליה פברילי; היו פספס־ן וראשי עליה שיל

 פשלשלק שבהן הקדשים קרשיי לבית בעליה פהוחין היו ולולין הקדשים
 ופעם הקדשים קרש פבית עינידע יזונו שלא ברי בתבית האופנין את

ההיכל את פלבגין לפסח פפסח בשנה אחת

י׳ז סרק

 אינו שני בית בנק אבל בפקרא פפורש שלפה שבנה הבנין א.
 הבית על התנבא שהוא יחזקאל התנבא באשד אותו בנו שלא לפי בפקרא
 כסשפם שני הבית בנו לא לפיכך הפשיח ידי על הקב׳ה שיבנה האחרון
שבלם. לפי אלא ביחזקאל הכתוב

 וכן סאה• רום ועל אפה פאה על אפה סאה פרתו היה וזה ב.
 ורום לו יסוד כפו סתום אטום אפות ששיה ניבה בנו רופו. פרת היתה
 שתי נובה גביו ועל אפה. בתקרה הביוד ורום אפה ארבעים הבית כותלי
 שעל התקרה ועובי לפא די בית הנקרא והוא הדלן: בו שיכנס פנוי אפות

 נובה גביו על בנוייה ועלייה אפה גובה ופעזיבה אפה דילפא בית גבי
 דילפא בית גובה ואפתים כיור אפה גובה ובננה אפה ארבעים בותליר.

 בפו ברזל של וטס אפית שלש הפעקה ונובר■ פעזיבד. ואפר■ תקרה ואפה
 והוא העופות עליו ינוחו שלא כרי סביב הפעקה גבי על אפה גובהו סיף

אפה• פאה הכל הרי (*) עורב כלר■ הנקרא
 זה כתלים ארבעה חשבונן וזהו אפה פאה רפזרח הפערב פן ג.

 הכותל ובק הפערבי הכותל בי; פגויק פקיפות שלשה וביניהן פזה לפנים
 כותל ובין אפות. שש ושלישי שגי כותל ובין אפות חפשה פסנד■ שלפנים
חפקום עם הכותל עובי של הן הפדות ואלו אפות שש ורביעי שלישי

ואו). י.פ;ה ד׳ (פלק מדות עיץ (*)



דגולה בארלח
 שתי ובין אסר. עשרים הקרשים קרש ואורך הכתלים. שני שבין פנוי

 ועובי אסה ארבעים ההיבל שהיא הקורש ואורך אסה הסברילות הפרוכת
 כותל ועובי אסה עשר אחר והאולם אסות שש השער שבו הסזרחי הכותל
אפה. סאה הכל נסצא אמות חפש האולס

 אמות חפש האולם כותל עובי אפה פאה הררום אל ה)יפון פן ד.
 כתלים ששה הקרש ובותל אפות עשר הקרש כותל ער האולם ופכותל

 השני וכץ חיצין הכותל בין פנויים פקופות חפשה וביניהן פזה לפנים זה
 ובין ורביעי. שלישי בין וחפש אפוה. שלש ושלישי שני ובין אפוה חפש

 ארבעים הנל נפצא שש הפניפי וכותל חפישי ובין שש וחפישי רביעי
 עשרים פבפנים הבית ורוחב שננגרו פצר אפה וארבעים זה פצר אפה

אפה. הרי'סאה
 אחר שבאפצע הגרול השער פצרי להיכל היו פשפשין שני 71

 אפה עשרים וגובהו אפוה עשר רחבו הנחל השער בררום ואחר בצפון
אפה. ארבעים וגובה אפה עשרים רחבו אולם של ופתחו

 ושפונים פאת הוא ישראל עזרות סוף ער הפקרש כל אורך .1
 בין •אכה סאה אילם סיף ער עזרה של פערבי מכותל כיצר אפה ושבעה
 מקום אסה ושלשים שנים הם!בח אסה ושנים עשרים והסזבח האולם
 סקום אסר. עשירה אחר כתנים עזרות הנקרא והוא הבהנים רגלי רריסת
 ואחר אפה עשר אחר ישראל עזרות הנקרא והוא ישראל רגלי דריסת
 ורוחב אפה. ושבע ושפינים פאה הרי הכפורת בית לאחורי אפה עשרה

 צפיני פכיתל כיצר אפה וחפשה ושלשיים פאה לררום הצפין פן העזרות
 ופהצה אפה עשר שינים רמצבחים בית אפות שיפונה הסטבהים בית ער

 אפות שפונה השלחנית מקום בצירו• הקרשים את ופפשיטין תולין ושם
 לבשלו הבשיר את ופריחי, הנתחים עליהן שפניחין שישי של שלחנות ובו

 ועשירים ארבעה הטבעות מקום השילחנות סקים ובצר היו שירהנות ושמנה
 אבות שפינה והםזבח הטבעת סקום ובין הקדשיים את שוחטין ושים אסר.

 ולכותל הכבשי ובין אפה שלשים והכבש אסר. ושלשים שנים והמזבח
 רוחב אפה וחפשה ושלשיים פאת הרי ופחצה אסר■ עשיר שנים דרומי

 רוחב על אפה קל״ה בנין היה בכלל הפקרש שהיא העזרות ולפני העזרות
 שהיה וסת נשיים עזרות הנקרא 'הוא הפקרש בכלל שיאין הבנין ואותו קל׳ה
 בנין על להוסיף רוצים היו ואם לשכיתיו. כל עם הבית הר היד. לזר. חוץ

 וירחיבו יפשכו ש ובלבר בירם היה הרשיות העזרות בנק ועל ירושלים חופת
 ותופים ובאורים נביא פי ועל השלך פי על העזרות ור.רחבת ירושלים חופת

זקנים. ואהר שבעים של סנהררק פי ועל
 תורוה שתי עושק דין הבית היו העיר על סוסיפק היו וכיצד .1
 התורות ושתי התורות שיתי את־ ב׳ר והולכים שכהם חפץ לחם ולוקחין

כל ועל ופנה פנה כל על ובצלצל ובנבלים בכנררות עופרים זו אחר זו



לטהגולד״ באר

 שפניעין עד וניסר דלתנו כי ה' ארופסר ואיפר שבידושלים ואבן אבן
 אחת תודה לחם שם ואובלין שם ועיפרי; אותו שפקרשין הפסום לסיף

זו. את ואוכלץ זו את שורשין הנביא פי ועל נשרפת והשניה התורות פשתי
/  סה הפנתה בשירי אותה פקרשין היו העזרה על פיסיפין ואס ו
 נאבלץ שאין פנחות שירי העזרה אף פקדישהה שנאכלת התורה ירושלים

שקרשה. הססיס בסוף אותן ואוכלין בה; אותה שססרשי; הן בה אלא
 עזרא שעשה וזה נפור קדוש אין הזה כסדר נעשה לא ואם ט.

 שם היה שלא הפקום נתקדש בפעשיו לא שעשה הוא זכרון תודות שתי
 שקדשה 'ראשונה בקרישה נתקרשה וכפה ותיפ־ם אויים ולא פלך לא

לבא. לעתיד וקידשן לשעתן וירושלים העזרה קירש שהוא שלפה

י״ח סרק

ש בנין שתשליפו וכיון א.  הפקדש פן ולא פפנו יראים היו הפקי
 הזפנרי בלא בפקדש לכנים ירא־ם היו אלא ואבן עץ הוא שהרי יראים היו

 את ורוחץ פלבושיו פתקן שהוא כעבד הזה בבית השוב; ה' פפני יסדר
 כן עשה לא ואם הפלך לחדר באו טרם שערי ופסלסל ראשו ופסרק פניו
שי לפניו העופרים עבריו לשאר ופצוה עליו כועס הפלך הרי  כבוד בפלמ

ך י בשער ובא הפלך כבור על חס שלא העבר לזה ויריחו שיישליכו  הפי
 רואים הפלך עברי ששאר וכיון הרברים פן ברבר פלוכלך אי שק בלבוש
 והלאה פאז יראים הם שלו פטרסלין הפלך רחהו א*ך הזה תעבר חרפת

א כן וכפו הפלך כבוד פפני הזפגה בלי בתוכו לכנוס הזה הטרקלין פן  י
 ז׳ל אפרם והוא בו השוכן הש״י כבוד פפני הזמנה בלתי למקדש נבנסו

יראתו. על שהזהיר פפי אלא מתיירא אתה הסקרש סן לא
 היה לא יראתן היה זה הפקרש ם; מתייראים שהיו היראה פה ב.

 באבק או באפונדתו או שברנליו במנעל או במקלו הבית בהר אדם נכנם
 תירי בפיו רוק סזרסן היו ואם בסרינו לו הצרורין במעות או רגליו שעל

 בפתח ויצא זו בפתח שיכניס קפגרריא הבית הר עשו ולא בכסותו מבליעו
 היו אלא הלוכו בזה ויקצר השני השער שלפני לרחוב לבא כרי שכנגרה
השני, לרחוב שבאו עד הבית ההר כל פסבבץ

 לו שפותר במקום בנחת סהלך היה לעזרה נכנס שהיה פי כל ג.
 וביראה באיפה סהלך והיה ה' לפני עופר שהוא עצמו ויראה לשם להכנם
 ס היה לברו דוד בית ממלכות הוץי העזרה בכל יושבין היו ולא ורעדה

 פי וכל ה׳ לפני וישב דור הפלך ויבא ׳״ח) '1 ב׳ (שמואל שנאסר יושיב
היה אלא להיבל ואתנריו יוצא היה לא ויצא כמקדש עבודתו שהשדים

נ'א).5 יז9ותמיד( ע״נ) (מ׳ שושה עיין 0



הגולה באר מ
 העזרה סן שיצא ער צירו על בנחת וסהלך סעט סעט אחורנית םייילך

 שפוסע כסי יוצאין היו כך כחכנן ולוים םעפד ואנשי ם־גיםור אנשי ובן
הסקרש. יראת ספני תפלה אחר

 שער והוא עזרה של סזרחי שער ננד ראשן את סקילי! ■היו לא ד.
 קרישי בית ננר סבוין היה הזה שהשער ספני ישראל שבעזרות נקנור

 לכזרה ראיש־ס ש־יהא באיפן לסערב סזרח בין ישנים היו לא הקרשש.
 סזרת בין הכסא בית קובעין היו שלא לומר צריך יאק לסערב aורנליר
כסערב. שהיה ההיכל ככור ספני 'למערב

 נכנסין היו לא הבקדש ספני לרם שהיה והסורא הבכור וספני
 סשיס לראות הקרשים קרש על הסנוון בעליה להן שהיה החלון לםקים

בשסיטה• אחת פעם אלא ברקי לחזק צריך הוא סח
 להוציא או בהיכל ולתקן לבנותו נכנסים הבנאיס שהיו כשעה ו.

 סלוסרי תסיסיס כהנים אלא ההוא הרכר את תקנו לא הטוסאת את סשם
ואנה. אנה יסתכלו שלא כרי בתכות אותן סבניסין והיו סחשבת מלאכת כל

 שלש משהחיה היה לשם הנכנס שכל במקרש בבור נהנו עור .1
 שילשי וארבע,בררום בצפין ארבע משתחוים היו והיכן פעמים עשרה
 ככור על בכור מיסיפץ היה הזה הכבור כל יאחר במערב ושתים כמזרח

 סאויבים פתר להם היה שלא ואע׳פי המקרש משמרים שהיו והוא המקרש
 של פלטרין רומה אינו הכבור מפני אותו משימרים היו אלא מלסטים ולא

שימריס. עליו שיאין לפלטרין שומרים עליו שיש סלך
J1 ולוים כהנים היו והיסימריס הלילה כל היתה סצותה זו ושמירה 

 אתם בלוס־ העדות אהל לפני אתך ובניך ואת ל) י״ח (במדכי שנאמר
 ונאכר מוער אהל משימרת את ושימרו ד׳) (שם נאמר והרי לו שומרים תהיו

 ובניו אהרן משה מזרחה סוער אהל לפני קדמה וניכaור ל״ז} נ׳ (במדבר
הקדש. משימרת שומרים

 מנהוץ והלוים מבפנים משימרים היו הכהנים משמרים היו כיצד ט.
 מקים ככ׳ר תמיר לילה בכל אותו שימרין היו עדה ועשירים וארבעה

 ובבית הניצוץ ובבית אבמינס בבית שומרים היו כהנים שומרין והיבן^היו
 העזרה שערי בצר בנויות עליות היו הניצוץ ובית אבטיניס בית המוקד.
 רוכרין מוקף היה גחל ובית כיפת המוקר בית שם שימריס היו והרוכין

כירס. העזרה ומפתחות שם ישנים היו היים אותו של אב בית וזקני אכן של
 מקפלין אלא כהונה בבגרי ישינים השיוכרים הנהנים היו לא י.

 הארץ על וישנים עצמן בנדי ולובשיין ראשיהן כננד אותן ומניחין אותן
 לאחר קרי אירע המטות. על ישינו שילא המלכים חצרות שומרי בל כררך

 לא הבית להר הפתוחות שיהמהילות הקרקע שתחת כמסיבה הולך סהן
 בבקר השערים שפותחין ער הנהנים אחיו אצל ויושיב ותוזר וטובל נתקדשו

לו. והולך מצא



כא הגולה באר
 ארבע ועל הב־ת הר שערי חסשוז על שופיים הלוים היו והיכן יא.

 ועל בעזרה לישב שאסור סבהוץ העזרה פינות ארבע ועל מתוכו פיותיו
 המוקד שער על שומרים הנהנים שהרי לעזרה הוץ העזרה שעיי המשה

 הקרבן בלשינת שיומייש היו ועיר מקום עשיר שמונה הרי הניצוץ שער ועל
הכפ-ירת. בית ואחרי הפרוכת ובלשיכת

 קוראץ היו ולכן הבית בהר הר היה ללוים אשיר הצבא שר יב.
ת ראשי ותחתיו הבית הר איש אותו  אנשיו א* הוא מחזר היה ים הלו איי

 משיפור וכל לפניו רלוקות ואבוקית הלילה כל ופשימיר משיפיר בל על
 הר איש אליו סרחום צועק היה ולא זינו בלי עס פניו‘פ' עימד היה שלא

 אליו בא היה משמרתו על ישן ש־הוא ניכר היה סיר עליך שילום הבית
 אומרים שיחיו עד כסותו את לשיוף לו (*) היה ורשיות במקלו וחכיזו

 בהר שומעים אנחנו אשר נרולה והצעקה המהומה קול הוא מה בירושלים
 משמרתו על ישין שמצאוהו הוא לוי בן קול וראי לזה זד. השיבו הבית

נשרפין. ובנריו
 ור.יה בא המקדש על הממונה הנהנים שר היה השחר בעלות יג.

 ופתח המפתח את נטל לו פותהין והן הסוקר שיבכית הנהנים על דופק
 ונכנסו לעזרר. המוקד מבית ונכנס העזרר. וכין המוקד שבין הפשפיש את

 אלו בתות לשיתי ונחלקו בידם אור של אבוקות ושתי הנהנים אחיו אחריו
 למקום הכתות ישתי ישהניעו ער למערב רולכין היו ואלו למזרח רולכין היו

 עושי והעסירו שילום לאלו אלו צעקו לזה זה הניעו חביתי; עושיי בית
 מליל חוץ ולילד. לילד. בבל עושיין היו הזד. נסדר חביר.ין, לעשית ר.ביתי;
שיבר.. מערב שם הרלוקין בנרות בורקי! אלא אור בידם שאין חשיבת

י׳ט סרק

 מפגי כסותו את ושרף הכהן הבהו אשיר הלוי צעקת לקול א.
 כלם מעפר ואנשיי ולויס כהנים אהת פעם קמו סשימרתו על ישי; שהיר.

 ללוי אומרים היו ישראלים שהס המעםר אנשי זה. עס זה ויריבו בבהלה
 ה׳ בכית שימירר.ם שבירות מקבלים הלוים שבל אתה שכיר שבר הלא
 ה׳ מצות את קיימת ולא משמרתך על ישינת ולמה ישראל שנסי פנל
המקרשי• משמרת את שישמיו ללוים צור. אשר

 וכי עלינו לשיופמים רמעכר אנשי אתכם שים פי הלוי ענה כ.
 על להתלונן ד.לוים עם נלוו הכהנים ונם לעברים ליישראל אור.נו פכר

 שיעה ובכל עת בכל ומתנו בלגו אברנו נוענו ה; לאפר ויהורר. יישראל
בשינגה. יחטאו אש ורצועה בסקל אחינו ללוים הכו ולפה עבורה מרוב

א).’כ (כ׳לז ר.מיד וגס מדו־־. ל מסנה א׳ פרק 0



הגולה באר מב
 רכר ויקש ישראל איש עם וסריבה בסצה היהנים עס כל ויהי ג.

 הגזית לשכת בםקים הצותה קול ונשסע ישראל איש פרבר ותלוי הכהן
 הסנהררי; ראש ויקם הזה. ההסין לקול אחיו אל איש ויהררו הסנהררין סקום

 עפרו הצעקו כי זה פח להם ויאפר כס וינער כלם לקראת ויךץ מכסאו
 יוצא־ם ששסעו״הדברים כיו; דינכם נדון סנהררין ואנחנו טענתכם ואישסעה

 לפניו וישתחוו ו־קרו רכר איש ענה לא כלם הרוריעזו הסנהדרין ראש פפי
 נעשה כן ויאפרו הישראלי הפעפר וראש והלוים הכהנים ראשי ויענו

 שפעים אליו שיאספו וצוה הגזית ללשכת הסנהררין ראש שכ אתננו.
 ושלחו ענולה גורן כחצי כלם ויעפרו אליו ויאספו הסנהררין זקני איש

פשסר. ואנשי והלוים הכהנים אחרי
 צויתי וישראלים לויס כתנים אתם ואפי־ הסנהררין ראש ענה ד.
 פשפור אנשי פתחו לכס. לעשות פה ונרעה טענתכס לפנינו ־שתערכו

 לכהניס ה׳ פי על צוה רכינו פשה כי ידעתם ה׳ כהירי אתם ויאפח
 ואת הקרש פשיפרת את ישפרו הלוים אחיהם ועם הפקרש עון את שישאו

ישראל כני וכתוך פוער אהל עיורת את הוא הלוי ועכר הפזכח פשפרת
 ישראל כני בתיך אחוזה להם ונתן עליהם הפל ויהושע נחלה ינחלו לא ’

 על כאורך פלי! קפ״ר שהם שקבלו הער־ם רוחות לכל פגרש אפה אלפים
 פקוריהם פנין כפי כמנרשים פנחלתם פעט פחתו ואם סילין שלשה ז־וחכ

 רכריהם לפי שחסרו ספה פאר כפאר כערים הותירו הלא פפצרים בצאתם
 ופעלה חרש פפן ה־׳וים לםנהררין ראש איש ארוני ועתה ופב־־פ־ם. בשרות

 פכן היו שפעון בניי ופקורי אלך ועשרים שלשה ואלעזר פשה ביפי היו
 פאר ירבו הזה וכפשפט ופאתיס אלך ועשרים שינים ופעלה שנה עשרים

 עשרים בן סנין על שלו עשרים הבן נקישפנין אם לוי בני על שפעון בני
 עורפים שפעון פבני רבים נפצאו ופעלה חורש בן פנין בתוך ללוי שנפצא

 ערים עשר שבעה אלא שפעון לשבט בנחלה עלה לא ואעפי״ב הלוים על
 ללוים שתיו נפצא פנרשיה; ואת אתהן עיר ושפינה בארבעים זכו והלוים

' שפעון• פשבט יותר עיר ואחר שלשים
 אני יגיעות וכסה לחם אוכל אפי בזעת ישראל בן אני ועוד ה.

 אין ער ופעשרות תרופות הפרשות עלי רבו פת לאכיל רוצה אני אם ינע
 טוחן ולפעפים ובורר זורר ורש ועופר וקוצר וזורע חורש אני ונם פספר
 ופעשרות תרופות להם לתת והלוי הכהן לפתח ופשכים ואופה ולש ורוקר
 אין ואעפי״ב והקכה והלחיים וזרוע הגז וראשית ובכורות ובכירים חלה
 הלוי כן וכפו שלשום כתפול אתנו א־ן ופניהם ולוי, לכהן רצויים אנו

 בסקום לילה בבל ה׳ פשפרת את ישפרו שהם אנו רוצים אם ופעתה
 בין ה׳ בחירי אתם נא ישיפוט וירדם הלוי שישכב היתכן השערים שפירת

צרק. פשפט לאיש איש
צריק הזה הישראלי הנה לםנהררין ראש אדוני ואפר הלוי ענה ו.



מג , הגולה בארי
 רק ידעתי לא בני ואת אתי הירתי לא הלוי אני נקרא בריבו הראשון

 ליעקב ה׳ סשפט הורתי כי בריתו ולנצור ה׳ אסרות את לשסיר באתי
 סעיני שנתי ותרד בלילה וקרח חורב אכלני ביום לישראל יםשפטיו חקיו

 .הכלב הזה הלילה עשו כאשר איתי עוד יכו ם־ ועל הסקרש -בשםיית
 סה עסך איטב אסרת ישראל ואתה בסקלות תסיר אלי באו כי אנכי

 וסר. וכרסיש שרות סגלי בעיני ישרו לא כי לי נתת אשר האלה הערים
 ולא תזרע לא אשיר אר׳ן* הם הלא הערים סנרשיי לי יתנו וסדי יוסישו

 אסתםביב אלף ופרדסים גנות פעט אם כי עשב כל בה יעלה ולא תצסיח
 וצבורי חטה בכרי אכשל לא ארוץ אם ידים רחבות הס הערים כי ונם

 הושייעה בני לי יאסרו וכאשר ענבים בסשרת רגלי יטכעו ולא שעורים
 יבשה ונפשיינו נאכל יפת שסלה ואי; לחם אין בייתנו כי אבינו אדוננו נא
 אשיר בכוריך לך קח ועתה היקב p או הגורן הסן להם אשיב פה כל אין

 ונחלתי חלקי תן ובסקוסם סינין והשאר הרנן וסעשרוהך ישראל לי הבאתי
 עליך לחזור לי וסה בסעשרוחך ולא רוצה אני בזה כי פנים כל על בארץ

 בו אני וסואם הסקרש לשסור עוד ארצה לא כי ראה ועתה הגרנות על
כלם. עפים שפעו דברתי הלא עבדך להיות

 כי בתהילה לכנוס לכהן לו שהיה ואע׳פי הכהן נכנם כך אחר ז.
 שהכהו על לוי של כעסי סכח כא; אבל לכהן כבוד סחלקין הרברים בכל
 ואפר ארצה אפים לו וישתחו הסנהררין לראש הכהן קרב הכהן לפני קפץ

 ופדאגת רוח סקיצר אתי לוי פשיבח. זה הרי ברכריו הפקצר כל רבותינו
 כי בם יתפוס ולא פעלה כלפי, רברים שיהטיח וכפעט סילין הוציא לבו

 עסי חסדו הפלא כי ה' על ח״ו •אתלונן לא אני אבל צערו בשעת אפרם
 ה' סלך בהיכל לעכור אוכל לא שיבנללם תחלואי רוב על אני דואג אך
 ערשי ובדסעתי תולה הפטה על סלישיב אחשה לא הלילה וכל היום כל כי

 Tתפ לי יש ירף עליהם הולך שאני שיש אבני הקרירות ספני אפסה
 עוד אבוא ולא שבתי את לכלכל ביתי אל נא אלכה ועתה פעים חולה

 אחת אל נא ספחני לו ולופי־ וזבחו לתרוסתו אחי לישראל להשתחות
 סשיא לעכדך נא יותן ולא כחי בעוני כשל כי קפעא פת לאכל הכהנות

ל פרדים. צפר  אזרע ועליה ישיראל שבטי כשאר נחלתי חלק אקח אי
 ברופאים אדרוש אשר עד אני גם לב* וייטב יין ואשיתה כרם אטע אקצור

 חיי יסי כל ה' את אעביד כהי בכל ההוא הסקום וסן תחלואי את שירפאו
 אעסודה סשפרתי על אל ואז כבראשונה בריאתי אל אשוב אשר עד

אלהי. ה׳ לי צוה כאשר וזבח עולה הסיכח על להקריב

 אל שופע אנכי אשר האלה הדברים סה הסנהדרץ ראש ויע; ת
 ע;0ל ה׳ אל נא שובו ה׳ עם פעבירים שתהיו השפועה טובה ̂לא כי בני

פשפרתכס אל הלילה שובו תפותו תחלואיכם.ולא לכל וירפא לעונכם יסלח



דגולה באר מד
 עלו כלס והקרבנות התמיר עולת הקרבת אתר ובבקר ה׳ אל והתםללו

אהבנו. והשלום האמת כי םשפטיכם לאור נוציא ה' ובעורת אלינו

כ' •5סר

 כל ונתנו ונשאו הגיית בלשבת הסנהררין ישבו ההיא בלילה
 ונסרו הרין קו על ער-שעמדו כך אמר וזה כך אמר זה ברבר. הסנהררץ

 כי ער הלוי לנרות והסכימו תתלואיו כצער השרוי הכהן לב על לדבר
 להשתמט רשע עלילות התעולל אשי ועל הרעים מרבייו ונחם ישוב

 צערו מרוב אלא הלוי ריבר שלא מפני כך שהרץ לא המקרש מעבורת
 אבל רבר. בעלמא דברים אלא מעשה עשה לא והוא בו התרו לא והם
 פעם יצא ולא משמרתו אל להשיבו לכך צריכה שהשעה הסנהדרין ראו

 התרומות על ילונו שלא ישראל עיני לפק־ת אמרו ונם רעה לתרבות אתרת
ה׳. ררכי ישרים בי להם ולהורות והמעשרות
 והעולות הזבחים והקריבו לה׳ השתחוו אשר אחרי הבוקר לאור ב,

 ויקרו אחר כאיש הערה לפני ובאו המעמד ואנשי והלוים הכהנים עמרו
ה׳. דיבר מה לשמוע באנו ויאמרו ארצה פניהם על ויפלו

 שלום ולישראלים לכהנים אמרו דבריהם את כשמעם הסנהררין ג.
 ראש לו אמר אשר ער לרעה עיניהם בו ונתנו אפם בזעם הביטו וללוי

 כי ממנו אמות ארבע ברחוק מנגר החיצב הלוי אתה נא שמע הסנהדרין
 פרקתו אשר ועל אלקיך ה' על סרה אמש רברת אשר על אתה מנורה

 משמרת את שיזרמן מי ביד לעזוב אמרת כי צוארך מעל שמים מלכות עול
 אותך נרנו כן על באבותיך ה׳ בחר אשר מיום עליך המוטלת אלקים בית
אלקיך. ה׳ בהול ושמעת תשוב אשר ער

 גרולה צעקה ויצעק הסנהדרין ראש דברי את הלוי ששסע כיון ד.
 ובשוב ויתעלף בנריו את ויקרע רגליו מעל נעליו וישל ארצה וישכב ומרה
 הסנהדרין ראש אישי אני גם נא ברכני ויאמר ברכיו על כרע אליו נפשו

 רחמיו וברוב בחסרו נא יחוננו לה׳ חטאתי אשר על מאד לבי דואג כי
 לבב בכל ה׳ אל הלוי שב בי הסנהררין ראש ראה וכאשר פשעי ימחה
 לך קום לך מחול לך הותר לו ויאמרו נררו את לו התיר נפשו ובכל
 בלבך תשובה הרהרת אשר אחרי נאמר אשר בל ושמע אתה ןקרב
אתה. ,אחינו

ה׳ אל שוב לו ויאמר הכהן אל הסג־ררין ראש קרא כף אחר ה,
 מש־מרתך על עמיר תירא אל ואתה לבריאותך אותך וישוב וירפאך וירחמך

 תהיד. ולא עליך כמוטל עולחך ואת חטאתך את ועשה המזבח אל וקרב
 שנה בכל ימים שני אלא במקרש עובר אתה אין שהרי עליך לסשיא זאת
חצי שיכועות לכ׳ר משמרות לכ׳ר הכהנים תחלה אם יניע א'כ שינה שב



מה תולה באר
 הכהנים סחיש חיה הסשסר וראש בשנה משמר לכל שבועות שני

 כן אם אחר ולילה יום וזה אחר ולילה יום עובר זה ליסים שבטשפרתו
 זה וננר יטים שני אלא שנה בכל כטקרש עובר הלוי או הכהן היה לא

 הרבו אשר עד טחנות וכטה וכטה טאר לרוב וטעשרות חרוטות להם היה
ולך. בחלקך שטח לכן לרוב וזהב כסף

 והסר טלבך הסכלות טפילות סקל אוסר היה הטעטר ולראש ו.
 ולא בארץ חלק ללוי יהיח שלא ה׳ צוה הלא אסרת כאשר טלבך הטינא

 רבות בטתנות ה׳ טנחלת נ׳כ שנהנה אלא בטנרשים הלקו שקבל רי
 שבאיץ הקרושה ארצנו כי ראה עתה נכונה. רכרת לא אליו הטובאות

 הארץ כל תחלק ואם םיסה טאות ארבע על פרסת פאות ארבע היא כנען
 סעבר נחלתם נטלו שלא תשכט־ם סכום כפי וחצי חלקים לעשרה הזאת
 טחעשרת אחר לכל יניע הטנשה שבט וחצי ונר ראובן שעשו כטו ליררן

 חלקים ושד פרסאות ושלשים שמונה והמעט הרב בהינת טבלי שבטים
 י״ט יניע שבט ולחצי פרסה סאות ארבע אורך על בפרסה ועשרים טאחר

פרסה. סאות ארבע אורך על בפרסה ועשרים אחר וחלק פרסאות

 חצי על פרסה ועשרים ארבעה אלא הגיע לא הלוי ולשבט ז.
 ראש אתה לכן השכט'ם שאר שנחלו טה בערך וכאפס כאין שהם פרסה

 אלא נחלה לשם ללוי נתנו לא האלה והטנרשים הערים כי רע הטעטר
 שהערים ה' צוה ולכן עבורתו טצר לו הראוי שכירתו קצת לתנטול

 יפרע שבט שבל כדי ישראל נבול בכל טפוזריט יהיו האלה והפנרשים
 על תסירי שכירות פרעון בסחשכתך לצייר תרצה ואם שכירתו ללוי

 ביפי הלויס היו שכ׳ן ופעלה שנה עשרים סבן איש אלף ושטונה שלשים
 זהובים שלשה לחשבון כי טאר כבר ישראל על הזה ההוב היה הטיך דור
 אלף עשר וארבעה סאה חודש לכל שכירתם יעלה איש לכל חורש לכל

̂ף שנה לכל שהם זהובים  אלפים ושטונה וששים סאות שלש אלפים אל
 אחת בפעם ללוים ולפרוע הזה לשכירות קצבה לתת הש׳י ורצה זהובים.

 טיסיף ושנה שנה בכל וכן ישראל טעל להקל ובערים בסגרשים שבירתם
 חפצה ובנפש שלם בלב שישפרו כרי שכירתם תשלום במתנת ה' להם
 שהפועלים תרצה אם האוסר הריוט כמשל יעשו ולא טשפרת,הקורש את

 ומעתה בראשונה שכירתם להם תפרע ורעה מקולקלת מלאכתך יעשו
 חלקי נטל הלוי בי שאסרת בפה הלוי פעל תלונתך סר המעטר ראש

 ראש לך להוריע עלי חובה ועור בחשבונך טעית השבטים כשאי• כארץ
 גבוה נכס• מחלק אלא חלקך טשל אינו רבר ללוי תן ת שאם המעטר

 שריו מנחת לו טביאין ודם בשר סלך של טשל לרעת לבך תכין ועתה
 בן עבריו ודם מלכם שהוא לו פורים שהם יכיר ז־ ירי שעל כרי ופרשיו
לפניו פנתה להקריב יחוייב טישיראל שכל הקב׳ה הטלכים סלכי לטלך



דגולה :ארמי
 יה שבטי כל עם שיורה כרי אלא לה צריך שהוא לא התרופה שהיא

פרעיתו. עם ואנחנו אלקינו הוא כי
 חופש אלא אינו ללוי תנין ונו בפרישין שאנו פר׳ שכל ועור ח.

 לונין ארבעה הוא קב וכל קבין ששה היא סאה כל שהרי הארץ סירות
 הלקט יר׳יה סאי; הפאה על ההסרשות וראש ביצים ששה הוא לוג וכל

 ופפני פאי; שלשים הוא והבור כור לכל קבין ארבעה ור׳ם שבלים שתי
 העופרים איש אסיף י שלא והזהירו הלקט על הרבה כפיםaר וTשהקם

 את העניים בראשיונה פשם לקהו לא אם השרר׳ בתוך אחר לפקום שלו
 צורק בפופת וחשבון אתכם לראות עתה בירינו ספק אין כי הואיל הלקט

 פן עצפנו להרחיק זרע כור פבית היוצאין ד^טין הן כםר. תבינו לא כי
 הטין כור פי על חשבון נעשה זרע כור בפקום לכן עניים פתנת נזל

 ולוג אחר וקב סאין שני יר׳יה סאין פאר׳ על שהלקט ער הרישה אחרי
 ותשעים שבעה פהלקט נקיים מאין פאה נשארו הרי לוג ושליש אחר
ביצים. ואיבעה לונין שני קבין ארבעה סאץ

 על פחפשים אחר גרולה תרופה להפריש צריך הלקט אחרי ט.
 לערך שהוא ב־צ־ם ור׳ לונין שני קבין ארבעה סאין ותשעים השיבעה

 הפעשר עליר׳ם הפרש ביצים וחפשה לונין שני קבין חפשה סאה אחר
 ישארו לונין ושני קבין שלשה סאץ תשעה שהוא פפאה עשרה ראשון
ביצים. ה׳ לוג ואחר קב אחר םאין וש־פונים ששה

 עני ופעשר עני. ופעשר שני להפריש.פעשר צריך הזה פהסך י.
 סיר יוצא איני עני, הפעשר הרי שני פעשר בפקים שנים שלש בכל הוא

 פשבעה עני הפעשר ויהיה שנים ששה לכל פעפיס שיני אם כי הבעלים
 הששה א'כ ישארו לוג ואחר קבין חפשה סאין שני סב ואהר סאין עשר

 צריך זה וססך ביצים וחפשה לוג ואחר קב אחר קבין שני סאין ושפונים
 חופש אלא אינו זה כל כן אם וארבע פעשרים אחר לערך חלה להפריש

 האלה הרברים כל את שפעו וכאשר וללוי. לכהן הישראל שנתן פפה
 להיות בכם בחר אשר ה' ברוך ישראל איש וכל והלוים הכהנים ויענו

 ככל יותר ותבונה חכפר׳ לכם נתן אשר ה׳ וברוך ישראל על שוסט־ס
לשלום. וילכו וישתחוו ויקרו ארט בני שאר

כ׳א סרק

 והוא הקרבנות ולשאר רעוניר. סזבח כלים בפקרש עושין היו א.
 לסזבח עליר׳ עולין שהיו וכבש החיצין סזבח ונקרא כהגים בעזרות בנוי

 בין היר. וסקופו לעמרה ורנליר׳ם יריר׳ם הכהנים טסנו לקרש וכנו וכיור
לסקרש, הנכנס שפאל שהוא לררום פשוך ורפזבח האולם

הזר׳ב פזכח והוא בהיכל. אשר הקטורת פזבח לרס היה עוד ב.



פן דגולה באר
 טהור זהב של מנורות עשר אחד להם היה ושם הפנימי מזבח הנקרא
 בדרום בהיכל היה והמנורות שלמה עשה ועשרה משה של אחת מנורה

 באמצע. עוטרת שהיתה משה בשל אלא מרליקין היו ולא הנכנם משמאל
 טהור זהב של משה של אחר שלחנות עשר אחד שם להם חיה עור

 מימץ בצפק עומרים היו .והשלחנות שלמה שעשן טהור זהב של ועשרה
באמצע. הנתון משה של על אלא הפנים לחם עליהם נותנין היו ולא נכנם של

 שלמה של מעשרה חוץ במקרש להם היה שלחנות עשרה שלש ג.
 ■ מריחין שעליהן המזבח מצפון המטבחים בבית שיש של שמונה p ואלו
 היו אחרות שלחנות ושתי אמית. שמונה היו שם ומקומן הקרבים את

 נותנים היו שיש של על כםף של ואחת שיש של האחת הכבש. במערב
 או כםף של עשאום ולא למזבח הכהנים שיעלום ער הנתוח אהר האברים

 והזהב שהכםף מפני אלא עשירות במקום העניות אין שהרי זהב של
 ולא יסריח שלא הבשר ומשמר ומקרר מצנן והשיש ומסריחין סרתיהין

 היו כסף של ועל מעולם קורש בשר הםריח רלא הנם על םומכין היו
 בקר בכל שהוציאם זהב ושל כםף של שרת כלי ושלשה התשעים סניחין
 על מבפנים באולם היו אחרות שלחנות ושתי דתמיר• הוצאת בשעת
 נותנים היו כסף של על זהב של ואחת כסף של או שיש של אחת פתחו
 שבהיכל הזהב השלחן על שיפררוהו ער שנאפה אחר בכניסתו הפנים להם

שלחנות. עשרה שלש הרי תמיר הפנים לחם שעליו מבפנים זהב של ואחר
 של מהתות מלקחיים ומגרפות ושפורין מזרהות להם היו עור ד.

 של צלוחית כוסות זהב ושל כסף של סערות בפות וקשות זהב ושל כסף
 טבעת וקופצין סכינים הבהמה בהן לתלות וכלונסות עמורים המים נסוך

 אסוח. חמש הארץ מן רחוק היה כרוב כל וכרובים וכפורת ארון פרוכת
 ונבלים כנרות מפתחות כהונה בגרי ארמה כלי גללים כלי ■ להם היה עור

החרועה• וחצוצרות ושופרות והמצלתים
 והמנחות הנסכים בהן למרור מרות וכמה כמה להם היה .עור ה.

 שבכל גדול כהן למנחת העשרון חצי של ומרה- עשרון סחזסת מרה הראשון
 וחצי ולוג ההין ורביעית ההין ושלישית ההין וחצי הין להם היה עור יום
 שמן למרירת ולוג הנםכים למרידת היה ההין חצי לוג. ורביעית לוג

 לחלק ורביעית המנורה מנרות נר לכל שמן למרורת לוג וחצי המנחות.
 הואיל שם היה ולמה הץ בו למרור דבר להם היה ולא לחביתין השמן בה

 במקדעז שהיה לוג ובחצי למשחה שמן בו שמרר במשצן משה בימי והיה
 שמן מוררין היו הלוג וברביעית לתורה ושמן סיטה למי מים מורדין היו

המצורע. לטהרת ומים הנזיר ללחם
 וזולת ותוסים ואורים וציץ ומעיל ואפור חשן לרם היה ע־ד ו•

 ואוצרות יסרות ואבנים זהב ושל ככף של כלים וכמה כפה להם היה אלו
אוצרות מלבד בששים ראשי כל עם ולבונה ועצים מלח ואוצרות ושמן יין



דגולה באר מח
 האוצרות בתי סנין שהיו הטלחסה ספני גיהם שהית ועצים ופלח ושטן יין

טי ושיערו אוצרות בתי טאות ואיבע אלף בירושלים אשר  שהיו הריר חנ
שנה עשרים טשך איש אלפים טאה פעסים שני סהם לפרנס יכולים
אשיר שסו נריו; בן (י) ויוסף הכהניס פשרי אחר זה על העיר כאש־ר

 ירושליש את ללכר אפשר היה ולא בירושלים טלחטה סשוח בהן היה
 כל ושרפו הרור פריצי עטרו חנם בשנאת כשהטאו אבל רעב ביסורי

 ואז בירושלים בבר רעב להיות וגרסו בירושלים היו אשר אוצמת בתי
' הסגירם. וה׳ סברם צורם

כ׳ב פרק

 חיה טהס טטוגה וכל בסקרש היו טטינים )’( עשר הפשה א.
 זר. יר תחת היה לא זר. יר תחת שהיר. טה ער אחר רבר על ופושל שר
 להכין כרי הרבה אנשים ירו תחת היה האלו טהםטונים ואחר אחר וכל

עליה. טטונר. שהוא הסלאכה
ואנשיו הוא כלוטר הזסנים על פסונה היר. הראשיון הטטונה ב.
 מצור. היר. שחי־ של הקרבן הקרבת עת שהגיע כיון הזטנים משטרים

וכיון הקרבן רקרבת וסן שיכייז הבית בהר היה אשר באנשיו לאחר
בהנים עטרו ואסר גרול בקול מכריז האיש זה היר. השחר עטור שהניע•

 אנשי ש־היו ער והולך צועק היה לפעטר ויעוראל לרובן ולוים לעבורה
הבית. ם־ר ביררו קולו את שיוטעים יריחו

 היו פיו על הטקרש שערי נעילר. על ספונה היה השני הססונה ג.
 יום בכל תוקעין התוקעין היו ולא נועלי; היו פיו ועל השערים פותחץ

 איזה הטשוררים על הטמונה שבחר אחר ברשותו אלא השערים לפתיחת
 לפתיחת תקיעות שלש בטקרש תוקעץ היו יום ובכל שיר״קנו לוים

תקיעה• תרועה תקיעה השערים
 וכל השוטרים על טסונים ואנשיו הוא היר. השלישי הספונה ד.

 איש לו קורין היו לילה בכל הלוים טשטרת על מסבב שהיה מאנשיו טי
 במקלו אור.ו סלקה היר. סשסרתו על ישן שהיר. סיסהלוים וכל הבית הר

כסותי. את ושורף
 בכל בורר היר. הוא הטשוררים על טסונר. היה הרביע• הטטינר.

 תוקעין פיו ועל בפה שירה לוטי־ הרוכן על שיעטרו טהלוים הטשוררים יום
 שלש הן ואלו יום בכל תקיעה טכ׳א בטקרש פוחחי; היו לא הקרבנות על

הערבים בין של לתטיר ור.שע ש־חר של לתטיר ותשע שעריס לפתיחת

ע*פ. פיק מס־פין 0
)C המקדש. כלי מהלטר. ז׳ פרק רמנ׳ם ה' פרק שקליס



מט הגולה ~1בא
 היה ואס סוסף קרבן על השע עור סוסיפין היו סוסף קרבן בו שהיה ויום

 אלא ופוסף סוכף לכל תוקעין היו לא בשבת טוב יום או הורש ראש
 את להבטל שלש שש. פוסיפי; היו שבת בערב לכולם• תקיעות תשע
ש בין רהבדיל ושלש הפלאכה סן העם  סוסיםץ היו וברגלים לחול קי

 שער לפתיחת ושילש נשים עזרות שער והוא התחתון שער לפתיחת שלש
 לפעלה שהוא לפי העליון שער נקרא ולפה נקנור שער והוא העליון

 עור הסוכות בחג נסיך של חפים לפילוי תוקעין היו ובן נשיים סעזרות
 ההוקעין וכל הסיס שפנסכין בשעה הפזבח על תקיעות שילש תוקעין היו

 על היה אשר הספונה זה ברשיות תוקעין היו הקרבנות על שתוקעים
 אשר כסף ושל זהב של בחצוצרות היו התקיעות אלו וכל הפשיוררים

 על לתקוע התוקע שיכול פה כל הוא תקיעת ולשיון זה הספונה יר תחת היו
 ברכתיב לפעלה. לפעלה _הקול הרסת הוא תרועה ולשון אחת נשיפה
 כי נרולה תקיעה ויתקעו אפר ולא גרולה תרועה ויריעו ל) ו׳ (יהוכע

 לאנשי לב לתת. ניול קול להיות צריך ובסלהסה בנחת היא התקיעה
 ויריעו בסלהסה נאסר לפיכך שכנגרם האנשים ולהחליש.לב הפרחסה

גרולת תרועה
 כל .הפעטר הוא הצלצל על ספונה היה החפישי הספונה ו.

 שסהם השיר ספרי וכל שיר כלי כל ידו וההת שיר כלי פי על הסשוררים
 בשיר הלויכ ודברות שיר. כלי בכל ולננן בפה לשורר הלוים לופריש היו

 כלי עם והרועים שרה אנשי כשירות היה לא בפיהם עולסים בית בבנין
 הסלאכותית סהוסרה הרבה ין סיג הפשוררים הלוים אצל היה אלא שלהם הגנון

 לשפחה פעם הנפשי. תכונת לעורר ותנאים תורות כסה עסורי על עופרת
 לזה וכתפה ולהשקט לרצון ופעם לשחוק פעם לכעס פעם לעצבון פעם
 לו היה ‘ה בחיר הפלך ישי בן רור בשירות בקיאים הבסיס להם היה

 הקודש ברוח ונשלם נבנה בפה הנאפר האלהי והשיר סהשיבח הרבה סינין
 וערותיו ה׳ תהלית לשיר החכפה הנפש הפעוררת התבונה יתירות כל עם

 נקראים לתהלות ופר סיני )’( עשרה להם והיה עשה אשר ונפלאותיו
 *אשרי׳' ״הוראה׳ ״ברכה׳ ״הפילה* ,הלל' ״שיר' ״סזסור* ״נצוח׳ ״ננון׳

 אל '.פשב^ ״זכירה' ״רינה* נקראים אחרים פינין להם היה עור ,הללויה׳
 ״יונת ״ערות׳ נחילות׳ ״שניון׳ ״פכתס* ״עלפות* ירידות׳ ״שיר תשהר.״

 דבור בלי סעט העופות וצפציף גפנו□ כפו שירה ישיהיא רחוקיס׳ אלם
 סםורשים דברים צאת פכלתי אנוש בכאב ופיללת ההונה ביונה כאלפים

 הקולות ותTזם פהנועס כיצר הרפה פפנה• זוגה בן ריחוק על פפיה הטיב
 חנגון חכסי הלויס לזקני הלוים פרחי פשלה הספונה זה והיה האלה.

הלך שנים פחסש פחות לא ועסל טורח ירי על סהם הננוגים שילסדו

ע׳א). (קי״ז סכנדס עיץ )’(



 הסש־ררים יכל הטאו לא השערה בחוט והזסרות השירות בחבטות טלוסריס
 והיו ציון ושיר ה׳ שיר כבור וסתלסיריו ע״ת הפלך סדור לוטרים היו

 פיני כל ונס בבל־פ ננונים ם*ני כל להם הסלסרים רבים ספריס ללוים
 הספרים כן ועל הזה כהיום ישירו הספר ועם ישי בן רוד תהלות על השיר
 לעזרות פתוחות שהיו בלשכות מונחים היו כלם הגגון כלי עם האלה
 והיו הפצטרך בעת בם לשורר המוכן פן הספריב להם שיהיה כרי נשים
 דור בהם שהכירו הגגין בלי ירו תחת היה עור הזה. הממוגה יד תחת כולם

 גחושית׳ של ״התוף ברושים' ״עצי שהם בלים ושלשים שישה הם בגו ושלמה
 הצלצל שהוא ״הכצלהים״ ״החצוצרות״ ״השופר' ,השלישים' ,המחול'

 .הפריפירין׳(•) )’(״הקרניס׳״החליליכ׳ תרועה׳ ״הצלצלי שפע׳ הנסרא״צלצלי
 ,העוגב׳ ,הפנים״ ,הבגור״ (*) והשדות' ״השרה 0 והשרות״ ,השרים

ת'  ״השושנים׳ ״הכנענים״ (') השחר״ ״אילת ״הגתית׳ ״הנבל׳,השמיני
 ״השיבבא״ ,הקתרוס׳ ,הפשרוקיתא״ ״הנגינות' עדות׳ ,השיושן !המחלת׳

 הטבלא או (׳) ״האורראבלוס״ (') יפה׳ ״הפגר ״הפסנתרין״,הסוטפונייא׳
 ויש המלאכותי לשיר ונאותים טובים שהיו מהם יש הכלים כל גורגנא

 פצר או ופהתותו כלי שיל דנריעותא מצר או לה יוכשרו שלא מרס
 וחוקת תוקף בעבור עפו בפה הנאמר השיר ישמע שלא הקול רוכסות

 בהמית שיהיא והפקולקרת הפחותה ההברה תבונת רוע פצר או קולו
 יכלו לא בי ער טבעה פצר השפע חושי ופשברה האינים מפרקת וקשה

 בית פש־פהת חו׳}י לעולם כאלה בכלים הרוכן על לשיורר המשוררים
 ״השופר׳ הם בשייר חלק להם אי! אשיר והגרועים הפחותים הכלים השואבוש

״השלישים, ״המגרפה׳ ״הפנענים׳ ברושיים* ,העצי ,הפחול׳ ״התוף׳

 פ׳ב). פרכין(י׳ במסכת אטכיס נקראים 0
 ע׳ב). (ע׳ה מציעא בבא נפצא 0

)C קהלה. לש׳י מץ .
פחי. שורש בשישים רל׳ק עיין (*)
 תנודת כבתולה אלי מלשין השחר אילת ופירה ז׳ מפלה מן הלי כל פריק כלים עיין (י)

א׳}. (מאל שק
)C ע׳ב) פדכין(יוד נמצא

 זה עוגב אמר מכ׳ל ארדבלוש נמצא ל פרק וביחפלע׳ ע׳ב) (*' מלח 0
 טרדלס נקרא אמד איש שהיה סלועארקי בשם מביא נבולים והשלפי אידבליס. ■

 פיר מלי זה נקיא שמו ועל התניליס תקיעת משפשי שמצא סיואיזיניאוס ובהגרו
ז'). ג׳ (דדאל ״סומשונית׳ ״םסנתרץ׳ ״שנכח׳ ״קתחש' ״נסלזק־תא*



נאדגולה באר

 בשיד לננן בשוסר תיקעק היו לא כי ורוסיהן .הספפגייא' ^מסשרוקיתא'
 עצסם סצר הטוביס המקדש כיי לחודש• לאחר בשביעי לחובה אלא

 *והכגרפה/והאורדאבלוס״ ״החצוצרות׳,והצלצל•״ והב קולם רוססוה מצר ודע־ם
 השיר בקול ישירו ובהן עצמן בצד נעימות להם יש. החצוצרות והנה

 הלוים ירצו ואם לזמרה הנאותים הקולות במשפט לכרו המלאכותי
 לא בי ובשורה בהונן למשוררים קול לעולם ישפע לא בפה עפהן לשורר

 בי לחצוצרות רומה שהוא בהול ולענות לדבר המישוררים לעולם יבלו
 על הלוים אצל לעולם נמצאו החצוצרות כי וגם הישפימה צעקתם נהלה

 המשוררים עם השירה בזמן תוקעין היו לא השיר בישעת הצלצל ונס הרוכן.
 של לפרק פרק בין קולם משפיעים היו אלא הצלצל ולא חצוצרות לא יחר

 עולותיבם על בחצוצרות ותסעתם צוה אשר פצות;ה׳ את לשמור לבר זמרה
 בה ובשפגנניס בה היה נקבים ועשרה להם היה מגרפה שלפיכם. זבחי ועל

 מגרפה של קול ולגודל לוו זו דומות שאינו נעימות 0 מאה ממנה יוצאים
 דברידס שומעים היו לא בי השיר בעת עמה לשורר הלוים יבולים היו לא

 שהיה ממה יותר קרבנותיהם על שהוסיפו שירים הבלי המגרפה. מקול
 ־״השמינית״ ,השרות' ,השדה׳ ,השרות׳ ״השרים״ הם הרוכן על להם

 היה הדוכן ועל ״הננינות׳. עדות׳ ״השושן ״המחלת׳ ״השושנים׳ ,הגתית״
 עסהם נלוו ובחג ,החצוצרות״ ,הצלצל׳ ,הבגור׳ ,הנבל׳ יום בכל להם

 היו השואבד. בית ובשמחת ״וחפלבטי״ ,הקרניב׳ שהם חלילין מיני השני
 לתקוע בדוחק אלא השיר על שלא ביחור בהם להבות רבים נגון כלי שם

 עם טובים שהיו ״והעיגב׳ .רמיניס׳ שהיו כמו בנעימה הזמרה עם בד&
 אלא הזמירות עם טיבים היו שלא ודומיהן תרועה״ ״יהצלצלי השירות
 עברו ולא יחר בלבד קולות עשר •שנים עם משוררים היו הלויס ברוחק.

 אחת באנירה לאלקיב זמרו לוים אלפים ארבעת שם היה הבית ובחנוכת
 נסוגו ולא אחר בפעם מספר אין ער הננק וכל• חצוצרות ועשרים מאה על

 וכמוהו הבית חנוך וער עולם מבריאת הגוים מלב• בבל כן געשה לא אחור
 הבית בחנוך במקריש׳ שהיו שיר כלי פרטי הם אלו העמים. לבל יהיה לא

 חלילים וארבעה וארבעים מאה צלצלים ששים חצוצרות ועשרים מאה
 נמצא רבים ננק בלי ובאלה בנורות וארבעים מאתים נבלים ושמונים מאה
 על נוסף קול בהם היו לא אלו שיירים הכלי עם הלוים שישררו מה שכל

 אתר בקול ישוררו אלפים מהארבעת לוים של׳ג כיצד קולות. עישר שנים
 וששה ותשעים סאות ותשעה אלפים שלשת הם של׳ג פעמים עשר ושנים

 לארבע הלכו יי אחריהב להרהר אין אלפים מד,ארבעת לוים ארבע נשארו
 שלש של חבורות ארבע ועשו ושלשה ושלשים סאות שלש של חבורות

ושלשיס סאות שלש של נשאדו חבורות ושסונר, עח וארב ושלשים מאות

פ׳א). fc(•״ערכין 0



הגולה כאר נב
 שו7 לא חבודות עשר השנים על ארבע אלו ו6שנתום ואע״פי ושלשד״

 היו אלו ונם עליהם. ססוניס היו דק נשסע הולם היה שלא שם רושם
 וששה ותשעים סאות ותשע אלפים בשלשת נרגש קולם היו לא תוקעין
 של חכוחת עשר משנים יוצאש קולות עשר כשנש הב הרי א״ב קולות
 עשר לשנש חצוצרות ועשרים סאה נחלק ושלשה. ושלשים סאות שלש

 בננץ יתקעו חצוצרות עשרה נמצא חצוצרות עשרה חבורה לכל
 חלילש עשר ושנש צלצלש חסישה כל כן ובמו ננונש עשר סהשנש אחד

 בקול וחבורה חבורה כל בוש יתקעו כנורות ועשי־יס נכלש עשר וחסשח
 כלל קולות. עשר שינים על יעברו לא הסשוררים שכל עד אחת נעימה

 במקדש יים בבל שישודר ומי השיר ומפרי והשירות שיר כלי כל על דבר
אלקעו. בבית הכל נעשה פיו ועל עליו 0 ממונה הצלצל שעל זה חיה

 היו פעמים ארבעה הפייםות על ממונה היה הששי הממונה ז.
 היו היום אותו של הכהנים ראשי כל עושין היו וכיצד יום בכל מסיסין
 בבנדי היו ומלובשין השחר עסוד שעלה אחר הגזית לשבת אל נכנסק
 מעל המצנפת נוטל היה והממונה עמהן הפייםות שעל זה והממונה כהונה
 ומפיםי^ למנות בו שמתחילין האיש והוא ומחזירה po אחד של ראשו
 או אלף או סאה שמונים מנין על ומםכימין בהקף עומרץ מפיםין וכיצד

ח 0. הצביעו להן אומד היה והממונה עליו שיםכימו מנץ כל  מוציאץ ו
 מוציאין ואין שלש. לו פינק שלש הוציאו ואם שתים או אחת אצבעותיהן

 ולכפוהו להוציאו ונוח קצר שהאנודל מפני הרסאש מפני במקדש אגודל
 האיש מן למנות זה הממונה ומתחיל לו. אותו סונין אין אגודל והמוציא

 עד חלילה וחוזר אצבעותיהן על ומונה תחילה מצנפתו שהסיד הידוע
 שיצא הוא אצבעו אצל המנץ ששלם והאיש עליו שהםנימו המנין שישלש

 האצבעות על עליו שהםנימו המנץ מונה ולמה לעבודה ראשון •כפיים
 ע״י אלא ישראל למנות שאסור לפי עצמן האנשים על מונה היה ולא

 שהיו ס־יםית ארבע בסלאיס. ויפקדם ד׳) כ׳ו א׳ (שמואל שנאמר אחר דבר
 וזכה הפיסו המזבח את הורם מי הראשון הפייס אלה• הם יום בבל מפיסץ

 עצים נזרי שני המעלה והוא המערכה את מסדר והוא לתיוס שזבה סי
הזהב למזבח החיצק המזבח p אש מלאה מחתה מבנים והוא למזבח

 שור גמשא הלרס של וכנניהו כ׳ב) (נףו א' דה״י «וג סמצא נגורים מלס• מוכא 0
 ללוש המובהק הרב ה״כו כמשא הלרם כר הש כנדהו ס אפר הוצ מנץ כי מפא

 הודמיז כמשא הלוש כל רהיה השיר דזכמח העלומוק עלו ולו כלם הסשירדיס
עשת. במלוף מלי הזה העם כל משא אה לכוס מלשון ממא יהיה מניהו מלגס

 Violin® מנונב Gavier המנש Harfe, הכנוד גטדס כשלפי זעה לש
 Xante הסכל

CV כ׳ג •מא) m



ע דגולה באר
 ענדדתן סדר על עשר שלשה בו זובין השני יים6ה קטורת עליה לחקטיו־

ע איטר הטמונה כיצד אינו כדרך וטונה הצכיעי לו  בפייס שיצא ולה שנ
 היה הואי בצדי עופד שהיה והעוני שחד של תטיד שודלט היה היא ראשין
 טיפח פרשן לשני ספיר שהיה והשלישי זורקו. והוא Tonn 0את,ד מקבל

 ומטיב המנורה את מדשן שבצח והרביעי הקטורת. מזבח שהוא הפנימי
 שתי מעלה והששי לבבש. ורנלו התמיר ראש מעלת פישיaור הנרות. את

 והתשיעי והנרדף דחוה מעלה והשפעי והינל. העוקץ פעלה והשביעי הידים.
 סולת פעלה עשד והאחד הקרב־ם. מעלה והעשירי הדפנות. שתי פעלה

 של היץ פעלה עשר והשלשה דחביתין. פעלה עשר והשנים הנסבים.
 של אב בית אנשי לכל הספינה להם אופר היה השלישי רפיים 'נסנים.

 הספינה אצל יתקבצו ויפים יבא סיסיו קטורת הקטיר שלא פי היום אותו
 הרביעי הסייס קטורות להקטיר זבד. היא ראשון זח בם*ים שיצא וסי ויפיסו

 הפיסו לסזבח סבבש אברים סעלה סי לידע יפפיסין כילן פתקבציו היו
 שהיה סי אלא עליו ספיסין היו לא ערבים בץ של והט־ד שזבה סי זכה
 עבוחת שאר ובל הערבים בץ של Tבתם זובה היה שחר של בתסיד זוכה
 P חוץ בערב אותן עישח היה הוא בשחר הכהן שעבד שחרית של

 על להפיס באים והיו הערביים. בץ אתר פייס לדי ספיסץ שהיו הקטורת
 אב בית אותו סאנשי סעולם קטורת וTד.קט שלא הכהנים הקטירת

 לא אחת פעס סקטיר שהיד. כר.ז לפיכך סקטירו את כעשר היה שהקטורת
 כבד ואם עשירים כולם שיהיו כדי שניה פעם להקטיר לו סניחץ היו

 שוכח וזה שלישי בסיים בשיתרית כולן לח!• פפיסץ פיסיהן כילם הקטירו
 ושני וסיספק תסידץ שם שהיה בשבת הערבוע בין סקטירה שחרית בה

 של אב בית אותו אנשי בשחר ספיסין עוביץ p כיצד לבונה בזיני
 פוססין של עולה כבשי ושני שחר של תסיר ופקריבין היוצא משמור

 כבשי בשני בד. זונה הוא שהר של התסיד מעבודת בעבודה שזבה וכל
 אחרות פייסות סוסיפץ היו בשבת נבנם שד.יד. האחד ולפשפור סיסף

הערבים. בין של לתפיד
 או תורים ודש דקנים על ססונה היד. הוא השביעי הספוגה ח.

 וכל בסלע וכך כך לקרבנות הקנים שיסבר עסי שפוסקין הוא יונה בני
 הספינה וזה לסקדש דסעש יביא יונה בני שני או תורים חייב שהיה סי

 משלשים לו ונותנים הנזבדץ עם השבון ועישד. הקרבנות לבעלי* הבנים נותן
 הזול כשער סספיק הקנים הוזלו ואם השער עסי פלסקין יום לשלשים יום
 קן וכן העליונד. על הד.קדש Tש עסו שפסקי בסו פספיק הוקרו ואם

תחתיו. אחר נותן שקרב קדם שנפסל או פסול שנמצא
שהיד. הוא תוהוצתפ על ספונה היה הוא השמיני הפסינה ט.

 חנסכים שעל חח חותמות להם ונותן נפנים ספרזוייבי הנסבים דפי פקבל
עלת כתוב האוש־ בסקדש היו חותסות ארכע כיצד הנסבים. שסובר הוא



הגולה בא.י נד
 עליו כתיב והרביעי גדי עליו כתוב והשליע־י זכר עליו כתוב והשני עגל

 לזה הנסביס רסי נותן לסקרש קרבנותיו שהביא סי כל והנה חוטא,
 יהיה ואב שלו הקדכנות כסנין חותסות לו דניתן החוח״ות שעל הבבינת

 בחותמות הולך והלה רוטא עליו שכתוב אחד חותם לו נוהן עש־ר בצו־ה
 ובמו ההותסות כסנין נבנים לו ונית: הנסניב שעל הכם־גה לזה שבידו
 את זה □יצייא זה. אצל זר. באים היו ולערב החוהסית על כתוב שר.יה

 ואס להקדיש הותירו הסעות הותירו אם בעות כנגרן ומקבל החותסוה
 חותמו אבד שיהיר. ום־ מביתו. החותמות שעל זה יישלם הבעית פחתו

 ל.; נותני! היו חותמו כדי על יתר במעות מצאו אם העיב ער לו ממתיני[
 מפני ההותב על כתוב היה היום כל וישב לו גיהני; היו לא ואם'לאו
 יום משילשים הנסניב. שיקריב ער אצל; החותם ישהה שלא הרמאים
 הוקרו אם הנסכים על הממונה עם והסולת היין ישער סיסקיז לשילשיב
 הזול כשיער לרם סכפיק הוזילו ואם עמו ש׳פםסו במו להן מספיק הנסכים
 ולובהין ים נסב מותר הנקרא הוא אלו בשיערים ההקדש שמשיתכר והשכר

המזבח. ייקיץ עולות בה
 שיהכהנים לפי מעיים חילי על ממונה היה התישיעי הממונה י.

 הרבה בשר ואוכלין יחפים ישיש של הרצפה על במקרש עומדין היו
 אלא שיאינם כהונה בנדי אלא עבודה בשעת בגדים עליהן ואין מקדבנות

 חולי ליד באים היו הקרירות ומפני ואבנט ומצנפת ומכנסים אחד חלוק
 היה והוא רפואות מיני בכל בקיא אד.ד ממונה להם היה לפיכך מעיים
 הוא תמיד בהן עוסק ור.יה תהלואיהן כל מרפא והיה הנהנים מבקר

ידו. שתחת ואנשיו
 לאנשיו מצוד. ור.יה הם־ם על ממונה היה הוא הע־ש־רי הממונה יא.

 מים ש־יהיה כרי הבארות כל ושיתקנו המים בארות לחפור ידיו שהתת
הרגלים. עולי ולכל סיושביד. אהד לכל בירושלים סצויין

 והוא הפנים לחם מעישה על ממינה היר. עשיר האחד הממונה יב.
 היה וכיצד מלאכתן כלי כל נתקן ידו ועל איתן אופין לכל משלם היה

 למנחות הראו־ין חטי; סאים ועשייים ארבעה מביא הפנים לחם סעשה
 מד.ן ומנפין אותן וטוחנין מנחות חטי כיצאר בהן וביעטין אותן ושפין
 עישרה שתים מהם ועושיין סולת עשרו; וארבעה עישרים נפה עישר באתר
 בעזרה בפנים ואפייה; למקדיש מהויןי היה ועריכת; לישתן מצות חלות

 ושילשיה שיתים. שיתיס אור.ן ואופי; אהה אחת אות; ולשין המנהות, כשאר
 והשני בצק ור.יא החלה בו נוהנין ישהיו אחר להם היה זהב של דפוסי;
 כשרודר. אפייתן אחר בו דחלד. נוהנין היו והישילרשי בו. החלר. אופין שהיו
 שינאמר מרובעת היתה מה; חלה כל תהקי׳קל. שילא כדי נורaד מן אותן
 היתה מהן חלת כל ארך רבים. פנים לו שייד.יו הפנים לחם ל') כ׳׳ה ,(שמוס

היתד. וכך אצבעות שבע ורומה טפד.ים חמשה ורחבה 3«פד.י עשרד.



נה דגולה באר
 גבוה היה קרן כי' אחר ום:א; אחר ם:אן קינים שני עשי. החלה תואר
 כרי טשחים ששיה בארב! ינשאיו ם:אן טפחים ושני סכאן טפחים שיני

 כל על טפחים ששה רהב שהיה הזהב השלח; על לסדרן הכהן שיכול
עליו. ספינה זה היה ובאיסגין ובסעות בכלים הזאת הפלאכה תיקון

 העושים האומנים כל על ססונה היר. עשר השלשה הספינה יג.
 ל*ד) ’ל (שמות שנאסר סצור. ועשיייתו ושנר. שנד. בכל נעשית ודייא ר.קטורת

 ■>נטףי והן סספניה ארבעה בהורה ונתפרשו וניסי ססים לך קח ואתה
 היו וכסה ססני. לסשה הלכה ספניה ושאר ״והלבנה״.ולבונה״ ״ושחלת׳
 בסשקל אותם עושין היו והם עשר אחר פסני לסשה שנאסיו הסססנין

 ועשב הירק וכפת פרוסית סלח סשקל בלא עסה; סיסיפין והיו םכו*ן
 היח ור,יא )’( ידועים אנשים אלא אותו יודעים היו ולא עש; שפעלה אחר

 ושחלת נטף ססניה עשר אחר פשקל וזהו איש. ספי איש• בירם הלכה
 וסאה רינרי; סאה והסנה סנה שכעיס סשקל אחר ם:ל ולבונה וחלבנה

 ושבלת והציעה וסר בינונית. שעורים ושישה תשעים סשקל הם רינרין
 וקנסון סנר. עישר שנים וקושט סנר. עישיר שיישר. אחר סכל וכרכים נרר

 ושסונת וששים סאות שלש הכל סישקל סנים שלישה קלופה סנים תשעה
וכפת פרוסית סלח הקב רובע לר. םוסישין והיו הדק הכל שחוקין סנה.

 >כ ר.ז! סזבח על יום בכל ספנר. סקטיר וד.יה. שיר,וא כל עש; וסעלר. ה.יררן
 סנים ור.שלש .“רוחם יסות כנגר סנה וחפשה וששים סאות שלש בנה

 שהיה עד הרקת סן רקר. כשורים יום ערב אותם שיוהק היה הנשיארות
 הקטורת. סותר היר. והשאר הכפורים ביום להקטיר הפניו פלא ססנה סוציא

 אותה שגותנין הצפרון הוא והשהלת הצרי ם; שיוציא הקטף עצי הוא נטף
 והוא קשיח וריחו שחור רבש כסו הוא וד,הלבנה בסונסרות. ארם בני

 ובצפאר בלסאן ערבי בלשו; הססגים שסות וזהי יון בערי אילנות שרף
 וקושט וזעפרן אלנטורן ופנבל וקציער. ומסך ולבא; וסיעה טוב איל

 סניא היר. הקטורת אח פפטיסי; היו וכיצה וענבר. סליבר. וקשה ועוה
 את שורד. היה כך ואחר הצפרון את בה ושיף ברשיינה ב,ירית קבין תשער.
 ביותר חזק יישן לב; יץ או קפריפי; יין של קב ועישרים באחד הצפורן

 שוחק ובישהוא הרק עצפו בפני הספנים ם; אתר כל שיחק היה כך ואחר
 ובערב לשיתוק שהתחיל שיהיר■ זסן כל היטב הדק היטב הדק אוסר היר.

 הקדש •של ובבלים ר.עזרר. בתוך בקורש היה הקטירח סעשר. ובל הבל•
 פסולה. חולין •של בכלי או החולין כ; פשטם היה ואם ר.קריש. של וססעות
 אותה סשזרין ר.יו ר״חסר. ביפות לסכתשית אותו םר,זירין ר.יי בשנה סעסים

 ואם ריחה ישוב •שלא כרי אותר. ציברין הנשפים וביסות תתעפש שילא כרי
או סססניח סבל אחר פחפר ד,יר. או כקטורת דבש סעט זד. ר.אוםן נתן

ע״א• ;״« יומא בי-ין נו׳ הר,;י,דת נמעכה נקיאץ הע אבשיש נ־ת 0



הגולה באר גו
 ועל מיתה האוסן לאותו סחייבין היו בה להריח לזרים הזה כסשקל עשה

עליהם. ולצוות ל־ם לשלם עליהם כפינה זה היה הללו האיפנים כל
 היה והוא הפרוכת על ספונה היה עעזר הארבע הססונה יד.

 סוכנת שיהיו בהן והרוקסץ הפרוכת ארני אופני כל על וכצור■ פשלב
 לקדש קרש כי! להבריל שנר. בכל עושין היו פרכת ישתי ולשערים להיכל

 שש בה היו פיני! וארבעה ששה■ בפולין היו הפרוכת והוטי הקדשים
 חוטין כ׳ד הרי שישה כפול סהן אחד וכל שני ותורעה וארנפן ותכלת
 ארבעים ארכה נארנת היתד. נירין ושבעים שנים ועל עוביר. היר. וטפת
 שבע שגי בסקדש היו פרוכת עשירה ושלש אפה. עשרים ורחבה אסת

 ובין בינו לדביר ושתים האולם פתה על ואחת העזרה שערי שבעת על
 וכל אותר. סטבילין היו נטמאת היתר. ואם בעליה. כנגדן ושתים הקדש
ש להב שהיה הכלים  הראש־ונים נטמאו שאם ושלישיים שניים להם היו בפקי
 שיאם ושלישיים שיניים פרכת להם היו כן כפו תחתיהם השניים ר.ביאו

הפרוכה. מלאכת כל על מפונה זה והיה תחתיה אחרת הביאו זאת נטמאת
 כהונה בגדי פעשי על פפונר. היד. עשר החמשה דיספינה מו.

 ופתחת ובאריגחן גדול כהן ובנדי הדיוטים כהנים בנדי בהכנת עוסק היה
 פסינד. זר. שהיה כהונה וכגדי כמקדשי, לו היתה ולשכה הכל נעשה ידו

 בגד לבן. ובנדי זהב ובנדי הדיוט כהן כגדי פינים שלשת היו עליהם
 ואבנט. ופגבעית ופכנפים כתונת הן ואלו כלים ארבע היו הדיוט כהן

 בצפר רקום לבדו ואבנט ששה כפול ור.וטן לבנים פשתן של וארבעתן
 הדיוט בהן של הארבע כלים שפונה ורע גדול כהן כגדי היו ודע בנדי

ק של ואבנטו וציץ וחושן ואפוד ופעיל י  והיא הוא רוקם מעשה נדול כ
ה פ  הכנבעות היא באהרן האפורה ומצנפת הדיוט כהן לאבנט במעשיו ח

 השכר על שלופף כפי בה צונף היד. גדול שכהו אלא בבניו האפורה
 חיו לבן בגדי פגכעות. נקראת היא ולפיכך ככובע כר. צונפ*ן היו ובניו

 וסכנס־ם כתנת הכפורים ביום גדול כד.ן בהן פשפש שהיד. כלים ארבע
 היו לבדו הפשתן וסן ששה כפול הוטן ו לבנים וארבעתן ומצנפת ואבנט
שתי  בשחר לובשה אהה הכפורים ביום נדול לכהן היו אחרות כתנות ו
 רוצה היה ואס הקדש פשל כנה כשלשים ושתיהס הערבים בין ואחת

 ובנדי הבתנות בת עושר. כך ואחר התוספת יפקדיש משלו פיפיף להוסיף
 (שמות שנאסר הנדוליס בנדי כררך ופשולשים ונאים חרשים היו הכד.ונה

 קצרים או הכהן אורך פרת על יתר ארכן היו ולתפארת ולכבוד ב׳) כ״ח
 ועבד פקורעין או סטושטשיין שהיו או באבנט שסלקין או מטרתו פחות

 בטיט או בצואה סלוכלביס שיהיו כהונה פבנדי בנד כל פסולה. עבודתו
 לפתילות פניחין היו אלא אותן ם:בםין היו ולא אותן סלבנין היו לא

 שעבד לבן ובגדי אותן נונוין היו שיבלו גדול כהן ובגדי חרשים ולובש
נונזי; היו אלא לעולם שניה ברע.פעם עובד ר.יה לא הכפורים ביום בהם



נז דגולה באר
 אסורין והיו וגומר שם־ והניחס כ׳ו) r'p (כמות שנאפר ‘שפשט! בסקיס
 פתילות סהם עושי! היו אבנטיהם או שבלו הריוטיס הברנים וסבנסי בהנאה

 הריוטים כהניס ונתנית השואכה בית כשפחת כפקרש פה; פרלקץ והיו
 פשל היו הבהנים כגדי כל חפיר. לפנורה פתילות פהן עושין היו שבלו
 ים .נהג פבנרי הספונה זה ליד לצביר פפרן היה יחיד ההנרבן ואם צבור

 ששים בחלונות תבות לה; והיה רבות פהלצות פתן עושין היו הדיוטים
 ברפות היה פשפר כל של תבה וליל כהונתו כגדי פשפר כל נות; היה

 ששם חול פבחוץ כתוב היה הדלת על דלתות הפשה ולהן הלונות הפשה
 בתוגת פבחוץ כתוב היה שניה הרלת ועל שלהן חול בנדי נוהגים היו

 השלישי הדלת ועל קידש בד כתונת אחר כל הבהנים לוקחי; היו פשם
 כן עשו ולפה פכנסים ההפישי ועל אבנט הרביעי ועל פצנפת כתוב היה

 היו הכתמת בל ולכן סעורבים הבגדים יהיו שלא כרי בגד לבל הבה לתת .
 אחד, כהלי; והפכנסים אהד בחלון וראבנטיס אחר בחלון והפצנפות אהד בחלון
 פז שיצא בעת או בלילה שו'ו בלשכה שלו זהב בנדי סניח היה גדול וכהן

 אפילו עבודתם כיום יהינה בכגרי ללבשם רשית היה רכהנים ולבל הפקדש,
 שעטנז לו הותר ולא שעטנז שהיה כפני האבנט סן רוץ עבורה בשעת ,שלא
 הכתנית פע־שיהן היה זה הבגדים פעשה היה וכיצד עבורה. ביצעת אלא
 בתים בתים שיהיא היד,ה פשיכצת הדיוט כהן של בין נרול בהן של בין

 ובית הקשיש בבגדים האורני; שעוש־ן יררך הכיבית בית בפו באריגתה
 אורך כהפירה הכתונת ג־ף עס אותו ופחברין עצבן כפני נארג שלה יר

ד בית ואורך העקב פ; לפעלה ער הכתונת  ברוחב ורחבי ירו פס עם שלה י
 עד פסתנים הם הריוט כהן של וכין גדול כהן של בין הפכנסים היד.

 הארכובה שהוא הירך כוף עד הלב פן קרוב הטנור ם; לפעלה שהוא ירכים
 פוקפין אלא חערוה ביר, ולא הנקב בית להם היה ולא להם היה ושנצים

 עשיר ששה ארבי היה הריוט נדן של אי נרול כהן של הסצנפת כים. כפין
̂שיס שנים ואירכו אצכעות שלש כסי רחבי היה והאבנט אפור,  אפה וש־ל
 פיעשה אותם עושין אין כולם כהינה ובנדי כיך גבי על וסחזירן:רך פניפו
 היה כיצד אורג. פעשיה ל׳ג) כ'מ (כמות שנאסר ארוג פעישיה אלא סחט

 סאוזן ופקיף אצבעות שתי רחב זהב של טס עישה היה הציץ כעשר,
 פלםעלר, ולה׳ פלסטר, קרש לד,׳ קורש שיטי; שני עליו כותב והיה לא.וזן
 אני יוסי ברבי אליעזר ר׳ אפר בשר כן נס היד. אהת בשיטה כתבור,ו •ואם

 האותיות את חופר ר.יה אחת, בישיטר, לד,' קדש עליו ובר,וב ברוסי ראיתיו
 והוא בפניו אות כל בולט שהיה עד השעוה על פרובק היר. והוא פאהדיו

 לנקב פנקב נכנס ספנו לסטה היה תכלת ופתיל קצוותיו בשתי נשוב היה
 היו וחוטיו תכלת כלו היר, הפעיל העורף. כנגד בפתיל נקישיר שיהיה כרי

 אלא יר בית לו ואץ אריגתו בתחלת ארוג היד. ופיו עשר שנים כפולי;
היד. ולא הפעילים בל י בררך לפטר. עד הגרון כסוף לשתים נחלק היה



rp באר.דגולה
 שני ni'Smi וארנם[ תבלת מביא והיה בלבד הגרון כל ננר אלא סחובר

 חוטי נכצאי סשזר בשוליו שיגאטר לפי שמינה שזור משלשהן סין כל
 תולה וה־ה פיהן פתחו שלא רימונים כמין אותן עושה והיה ב׳ה השולים

 עגבולים ושבעים שנים וכהם זוגים ושבעים שנים מביא והיה במעיל אותן
 ושלשים וששה זה כנף בשולי ושלשים ששה בו תולה והיה טהור זהב הבל

 ער פעמון נקרא כאחר שניהם בין התלוי הענבול עם והוונ זה כנף בשולי
 באריגת שהיה הזהב ורימין. פעמון ורימון פעמון צררין משני שוליו שיהיו
 זהב אחר חוט לוקח היה מעשהו היה ככת בתורה האמור והחושן האפור
 ח־טין השבעה כופל והיה תכלת של חוטין ששת עם׳ נותנו והיה שהור

 ששח עם אחד וחוט ארנם; של ששה עם זהב חיט עושה היה וכן כאחת
 זהב תיטי ארבע נמצאו פשתים של ששה עם אתר וחוט שני תולעת של

 פתי את וירקעו ג׳) ל״ש (שמוק שנאמר ועשרים שמונה החוטים כל ונמצאו
 השני תולעת ובתוך הארגמן ובחוך התכלת בתוך לעשות ונוטר הזהב

 רתושן מעשה היה כיצר בתוכן. כפול היה הזהב שהיט סלמר השש ובתוך
 השני ותולעת והארגמן והתכלת הזהב מן חושב מעשה בגר אורג היה

 לשנים כפלו והיה זרת ורחבו אמה ארכו חוטין ועשרים שימונה על והשש
 הכתובים אבן של טורים ארבעת בו וקיבע מרובע זרת על זרת נמצא

 מלמטה שמקיפו זהב של בבית וסשיקע מרובע היה מהן אכן כל בתורה
• כתולרותס השבטים שמות האבנים על מפתת והיה רוהותיו ומארבע

נסך ברקת פטרה יעקב יצחק אברהם
יהורה לוי שטעון אורם ראובן
שבו לשם יהלם םפיר
אשר נר נפתלי ין

ישפה' שהם תרשיש אחלמה
יה שבטי בגימין יוסף זבולון יששכר

 עליו ונתב האורים את מביא היה החושן אכני על כיתבין' היו כיצר (*)
 הישפה את הביא כך ואחר יעקב יצחק אברהם מראובן ולמעלה ,ראובן
 כל שיהיו כרי יה שבטי כותב היה םכנימץ ולמטה בנימין עליו ובתב

 במלאותם נאסר ולא כתולרותם נאמר לא ובאפור שם מצויות האיתיות
 בשמיר לבר התושן אבני היו לפיכך חיתם פתוחי אב; חרש מעשה אלא

נברא בראשית יפי ומששת כשעורה בריה שמיר מהו באזמיל. והאפור

 כששה לק רכה המדרש עם משכים החושן י5פאכ שה המחכר שמכיא מה הסדר (*)
 סדר על שס מכיא השכשים פאר אולס כרמץ יוסף יהודה לר שמעון ראוכן הבכ^ס

 אכרהם כתוכ היה ראוכן שעל שס זה גס אולם כתוכלשם היה ■ דן על רנ7ולס אמר
ע׳ פרק המקדש כלי הלכוק הרסכ״ם גס זמכיאו יה שכעי כרמץ ואצל יעקכ יצרזק

ע״כ. ע׳ג וכיומא ז׳ הלכה



נט י הגולה באר
 צפר דל בספוגץ אותו סדכרין ובמה לפניו לערד יכיל קדיה דבר בל ואין

 לפתח רוצים וכע־היו ושעוריס סיבין סי׳א אבר של בנלי איתי וסניחין
 ננדם והראה האות נצורות בדיו האבניב על דק רושס עישיה היה האבנים
 החםה ביפית הנבקעות זי כתאנה פעליה; נבקעות והן פבחוץ השפיר

 בלום. הסית ואינה הנשפים ביפות הנבקעת זו ובבקעה כלים חסרה ואינה
 יהיב יהוידע בן C( לבניהו ליה שדריה הזה השפיר שלפת הביא ופאי;

 דעפרא וגבבי שם עלה דחקיק ועזקתא שם עליה דחקיק שושילת ליה
 בפדראפלן שם שיאשפדאי לשילפה שידים דאפרי לאתר אזל דדפרא וזיקי
 ובל בנושיפנקיה והתיפה בטינטרא יפיכסיא פיא ופליא בירא ליה בריא
 פתיבהא ונפר לארעא ונהת דרסיעא פפתיבתא ונפר ררקיע סליק ייפא

 ואזיל ליה וחתים ליה ופנסי ליה ופנלי לנישיפנקיה ליה סייר ואתי דאדעא
 דעפי״א בגבבי יסתפינהו לסיא ושיפנהו פתתאי בירא ברא בניהו עשה פה

 אתא בי באילנא יתיב סליש וטפיגהו לחפרא ושפנינהו טעילאי בירא וברא
 היץ לץ א׳) כ׳ (משלי כתיב אפר חפרא אש־כחיה נלייה לנושפנקיה סייריה
 ותירוש ויין זנות י״א) ־׳ (הישע יכתיב יהנם לא בו שיונה בל שבר היפה

 אתא נחית יננא רוה אישתי ליה סניא לא צחי כי אישתי לא לב יקח
 שפא ליה אפר פיפרזל קם הוה איתער כי סתפיה שושילתא ביה שךא

 נברא ההוא פיית ני סינדי ליה אפר שלפה קפיה כי'אתא עלך דפרך
 ולא לכ׳ע כבשתיה השהה נרפידי ארבעה אלא עלפא בהדין ליה לית

 בעינא פירי פינך בעינא קא לא ליה אפי־ לדידי נפי דכבשיתן עד שבעת
 ספר לא לדידי ליה אסר לשפירא פיבעי וקא הסקדש לבית דיאננייה

 דפהים; ברא לתרננולהא אלא ליה יתיב ולא ליה פסירא ריפא לשרא לי
 ופנה יישוב בהו דלית לטורא ליה כפטי ביה עביר ופאי אשבועתא ליה
 התם ושידי דאילני ביזרני סייתי וסנקיט טירא ופקע דטורא אשינא להו
 דאית ברא דתרננילא קינא בדקו טיי־א נ;ר דפתרגםינן והיינו ישוב והוי
 אזיל פצי ולא לפיעל בעי אתי כי חיורתי זוניתא לקיני וחפיוה בני ליה

 הנק אזל שקליה שידייה קלא ביה רפא עלויה ואותביה שפירא אייתי
 על השבטים שפות פפתח טשיה היה הזה ובשפיר אשבועתא■ נפשיה

 ונותן זהב טבעת ארבע חושי; של זויות בארבע עישין היי עור וש;,aד
 והם הזהב עבות שיתי ברן נתלה ש׳התושין פעלה של הטבעת בשתי

 שני הררוש כננד שה; פטה שיל טבעות בשתי ונותן שרשרות הנקראים
 ואורכו לכתף טנתף אדם של נבו ברוחב רחבו האפיר תבלת. פתילי
 יוצאת ידות שיתי כבו לו ויש הרנלים עד ריו1פאח הידים אצילי טכננד
 האפור השב הנקראים והם בהן אותו ש־חונרין ולבאן לכאן בארוג טסנו
חוטיו ועשירים שיפונה על ושש שני ותולעת וארגם; חבלת זהב ארונ והבל

ש״ס. גדין עק 0(



הגולה באר ם
 הכהן כחםות על שירדו כדי כחפות עליו-שתי תופר והיה החושן כסעשה

 וספתח זהב של כבית מישקע םרובע שוהם אבן וכתף כתף על קיבע והיה
 זו אבן על וששה זו אבן על ששה השכטים שטית האבנים שתי על

 אות וכ׳ה זו כאבן אות כיה ונטצאו יהוסף יוסף שם כותבין והיו בתולדותם
 כתוב שהיה והאבן הימנית כתפו על ראיבן בה כתוב שהיה והאבן זו באבן

 ס הזה כסדד כותבין היו ובך השיטאלית כתף על שטעון בה
:שטעון י ראיבן

יהודה לוי
זבולון יששכר
דן נפתלי

אשר גד
בנימין יהוסף

 ואחת הכתף בראש טלטעלה אתר טבעת שתי כתף בכל עושץ והיו
 טבעות בשתי עבותות'זהב שתי ונותן החשב טן למעלה לכתף סלטמה

 והם שלמעלה טבעות בשתי זהב עבותות שתי וניתן רחשב סן שלמעלה
 של בטבעת חושן של העבותות קצות מכניס כך ואחר שרשרות הנקראים

 בשתי התישן שבשולי תכלת פתילי שני וטבנים האפור בכתפית סעלה
 שבטכעת השרשרות את וטורידיז האפיר טחשב מעלה של הטבעית

 יזח ולא בזה זה שידבקו כדי העליונית החושן טכעה ער האפוד כתפות
 החושן יהיה החוש; עס האפיר לובש כשהיה נמצא האפוד. פעל החושן

 תחת לבו על קשור היה האפוד וחשב טאחריו והאפוד בשיה לבו על
 יורדות זהב עבותות ושתי כהיפיו שתי על האפיר כתפות ושתי החושן

 חוטי ושתי התישן טבעת ער האפיר טכתפות יטיב; טיבן כתיפיו סעל
 עד התחתונה החושן טבעות משתי ידיו אצילי טתהת מרובסי; היו הכלת
 אלו כל ; החשב סן לפעלה שהם התחתונות האפוד כחפית טבעית שתי

 עשר החמשה הפסונה יד תחת היה ופיקרנותן טלאביתן ובל הטלבושים
 היו והן הסקיש איצרות כל ידם ותחת נזכרים שלשה להם היה עוד הזת
 הכהניס טשר• אשר הטי׳וכה שרי שבעה היה כלם ועל הקדשות כל נובין
 אחד רצה היה בידם העזרה וטפתחות אטרכלין שבעה נקראים היו והם

כלן אפר אטרבלין פאי האטרבלין כל שיתכנסו עד יבול היה לא לפתוח

 ׳P סרק המקדפ’ כלי בהלכיש הרמב׳ם דעת ע׳ס היא סה הממכר כמכיא הסדר )‘(
 בן מנינא ר׳ דברי כן מהרש שהרמכ׳ס שמפרש שם משזה בכסף ועק מ׳ הלכה

 ולנישח יוד), וכ׳ח שמיש על הבאיר עיין מה אשרש שיסה ולרש׳י■ ל״ו סוסה גמליאל
 י כמו ולא אוש כ׳ה אבן בכל שיהיה כדי *ל5 וכן יוד בלא בנימן שס הרמב׳ם

כאן. שכשוי



סא באר
דבריו על* סעיבץ היו היא כ״ל אפ׳ה ההו כלם על סדבר היה שהוא
כבודו. םפגי

ב״נ סרק

 הכהנים שרי הנקראים ראשים חסשה פדים בוחרים היו הכהנים א.
 האחד השד יריהם החת היו וערירים א׳י כל של והלוים הכהניב שכל

 גדול הירי והוא נדול כהן הנקרא הוא כסלך ונכיר כלם על כושל וראש
 כל ספק לו היר• לא ואם וכפיאה. ובעושר וב:ח בנוי הנהנים אתיו פכל

 עשיר שנעשח ער עושרו לפי אחר כל פשלחם רו ץ נוהג היו ים הכרע
 כביד ניוע נרול הנדן היר. כך ונחלה כבור בו נוהגין היו שהם וכשם נדול

 העם שאר עם ראשו את היקל לא בו נוהג היה כביר ופה בעצבו ונחלה
 כשהיה ולא הכסא בבית ולא הסרחץ בבית עיוס עצפו את ולא.הראה

 אחרים הצוTש רוצה היה ואם העם שאר עם עצפו רוהץ היה ולא ססתפר
ירו. ב היה הרשות עפו

 של אפילו רבים של לסעוררי ולא הפשתה לביר. נכנם היה לא ב.
 היה לא לנחפו לאבל הולך וכשהיה האבל לבית הולך יה ה אבל פצוה
 והסנן בראש לבר הולך היה אלא והכרנש העם שאר עם בערכיביא הולך

 היו הכהנים אחע כל ושאר פשפאיו אב בית וראש סיסינו שעבר ופשוח
חל בבור לו חולסין והיו הפלך את הפסבבים כעבדים רו פסבכין  והסנן נ

 שמאלו בצד עופרים היו העם וכל והאבלים ם הע לב־ן בינו אפצעי היה
כחן. בם• אותו ברין פב היו והן תנוהסו לאבלש א־סר והיה נרול כהן של

 או ביתו פם.תח יוצא היה ולא את־יו יוצא ררה לא סת לו פת ג.
 וסגן בשורה עופר היה והוא בביתו לנהסי באש היו העם ובל הפקרש פן

ו איס־ש והיו כשפאלו אב בית וראש פיפיג•  היה והוא כפי־הך אנו י
 פפובין היו העב כל אוהו כברק ובשהיו השבים כן התברכו להם אופר

 כשאר פתו על קורע היה ולא הספסל על כוסב היה והוא הארץ על
 פלפסה היא קירע אלא יפרום לא יו ובנר ו') ‘כ״ (רקרא שנא״ר הבהגש

 בעת ואפלו רע י; לא ראשו את ic(: לעלם פיע כרבה היה ולא רגליו גנר
א שבת לערב שבת כערב פספיי היה אלא לפקרש נבנם היה שלא  ל
 נקרא היה והוא כפקרש פיכן לו היה ובית בזוג• אלא בתער פספד הש

א העם כל בפקרש עשב שהש וכבורו והפאיתו נדור כהן לשבת  היה ל
שו וריש ביום שתים או שעה או בלילה בלבד לביתו אלא יוצא  בשושלים ב

 אפלו פעיד היה לא לחברו ערות יודע הש אם אפילו פשם זז היה לא
 ויעד שילך פבבשו הש לא שיזה בבורו פפני ושלש שביר .־גדול ב*ר לפני
p n שביחשלש הגדול לב׳ד הולך דיש ישראל לפלך ערות יורע היד. אס 

א פעפיו כתולה אס כי ז<.לפנה נושא הש לא דהעש. שתי נושא הש ל

%



באיהגוא־. ־סנ
^ נשים בו ס שהיה ז מ  םים־גו אח.־ בו אוחזץ היו שלשה להשהחורו נ
 ובמן והשתחוה להיכל ונכנס פאחודיו טובות באבנים ואחד בשסאלו ואוזד

סנן ששסע  היד. הסקדש מן ויוצא חוזר שהוא נדיל כהן של רנליו קול י
 עד ■נדול הכהן סלפני השעד שלפני הפרוכת אה והגביה וסהר רץ הסנן

ויצאו. להשר.הות הכהניב אחיו נבנסו ששא ואחד שיצא
 והיה סקטיד דייה הסטורת את להקטיר רוצה שהיה יום בכל ד.

 זו -אוסר היה רוצד. כשהיד. כיצד כולן המקדש בקדשי בראש חלק נוטל
 שהיה עת בכל, אלא בפייס עובד היה ולא שלי האשם וזו שלי חחטאת

כר״נים. כשאר היה הגבול ובקדשי מקריב היד. לריקריב תצה
^ 7ז בז חל הכהן שהיה ו  והסנן בכבש עולה היה להקריב רוצה נ

^ מימינו  הכהן לו והושיט והעלהו כיסינו הסנן אחז הכבש למחצית הנ
 וזרקן עליהן םימך ■Tav האברים.שבידו העולד. ראש את מולך היה עצ־.יא
 נותן.האברים היה ואחד אחד כל ד.אברים שאי לו מושיטין היו ובך לאש
 לאש וזורק סומך היה והוא נדול לכק גותנן היה והראשון לדאשק וTשב
^ היה רוצד. היה ואם ו  שם היה ולא לאש זרקן היה אחר וכהן בלבד ס

 היו המסיבות שכל כבודו מפני בלבד נדול לכהן אלא לאברים ממיכר.
כלבד. חיים כבעלי נוהגים

 כשד היה אהד ויום שנה עשרה שלש כן שהיד. זה גדול pכ ו.
 עד בססדש לעבוד אותו מניחין היו לא הכהנים אחיו אבל בסקרש לעבודה

p  ,t .1v בשעה אלא תחלה לעבודה לעזדר. נכנם היד. ולא שנה עישרים 
 במקדש תחלה הדיוט כהן או הוא עובד היה ולא שידה אוסרים הלוים שהיו

ח עובד .Tוה משלו האיפה עשירית שהביא עד  זה י׳ג) ו׳ שנאסי(וקרא בי
 הביא לא ואם אוחו. רששח ביום לה' יקריבי אשר ובניו אד.רן קרבן

 גדול בבק חומר היד. וזה כשרה עבודתו ועבד בתחלה, האיפה עשירית
 אלא לעבודה חנוכי בתחלה יא סב היה לא הדיוט שבהן הדיוט מכהן

 כהן כשאר אחת שתים מביא היה גדול והכהן בלבד אחת האיפד. יתTעש
חל כהן לחנוך והשנייד. הדיוט  מקריב שהיה נדול כהן חביתי מלבר נ

שוד.. שלעזתן ימעשר. יום בכל
 ואחר שבעים של p בית פי על נעשה היה לא זה בדול כהן ז.

 כחנה בבנדי אותו מלבישץ והיו קודש משחת בשסז אותו מושחץ והיו
חלה  ובבית תומר יוצס אשד מאחיו הנדול והכק י׳) כ*א (וקיא שנאמר נ

 זמן עד אותו עזו ראשון בית שאנשי המשחה pש שם היה שלא שני
 היה לא לפיכך נדויים כד.נש בו דסשח Tד^ז מקומו ויגלד. שיבא המשיח

 גדול לכהן סרכץ היה אלא בו למשוח ממנו מפה אפילו שני בבית להם
ח שסונה והם בלבד בנחם  של גדול לכהן קודאץ והיו גחלר. כדענה בנ

ן בית ו « ק ^  כהן בץ ואץ בגדים מרובה שני שבכית ולוח משוח כ
היה משוח שדזכהן המצות בל על הבא פר אלא בגרש למרובה סשוזז



סג דגולה באר
 הכהן cm נ׳) ל (מקרא עזנאסר בהן שע ואם הפצות כל על פי סכיא

 לשאד'דברים אבל בגדים בםרובה כן שאינו מה וגופר יחטא המשיח
 על יצק אשר סאחיו הגריל והכהן ׳׳ן כ׳א (דקרא שנאסר הכתוב השוום
הבנדיכ. ללבוש ידו אה וסלא הסשחה שמן ראשו

 ופישטן בגרים שפונה לובש היה בבגדים אותו ס^־בין היו כיצד ת
 שבעת ל׳ו כ׳ם (שמית שנאסי יום אחר יום יפים שבעת לם־״־ ולבשן וחוזר
 היתה כך שבעה בגדים שריבוי ובשם סבניו תחתיו הכהן ילבשם יפים

 אחת פעם אלא הבגדים לבש שלא או גפשח לא ואב• שבעה המשיחה
 םרםרוין היו לא שבעה- היתה שהםצוח אלא דבר לכל גדול כהן געשה
 (רקרא שינאפר ביום אלא גדול כהן לשם אותו סלכישין היו לא או אותו

כאתר. גדולש כהנים שני םפנץ היו ולא אוהו הפשח ביום י״ד) ו׳
 לכהן והוא הבהנש םגו הנקרא הוא בכהנש שיהיה השני השיר ט.

 עריהם ועל והלוש הבהנים כל על ספונה והוא לפלך סשינה כסי גדול
 השררה גדול. כהן ליסין הפיר עופר היה והוא נחלתם כל ועל וסנרשיהם
 שהסגן כפו לסגן והב שרש שני והם הקתיקולץ הם שבכהנים הש־ליש־ית

 והם לבהגש אשר מלוכה שרי שבעה הרביעית השיררה גדול- לכהן הוא
 כהן של לסגן אשר הקתיקולין ירי תחת והם אפרבלץ שיבער. הנקיאש

 איצרות כל על הפפונש נזברש שלשה הם החסיעזית השררה גדול.
 לזהב לזהב ואשר לכסף לכםף איפר העם ונדבות נדרים ועל הפקדש

 אםי־כלק שיבער• תחת היו והם ידיהם תחת היה הבל לקרבן לקרבן ואשר
 pב הנקרא והוא לבר.נים הש אשר הצבא השר הוא הנכבד הששי השר

 משרי עשרות ושרי סאות ושרי אלפים שרי ידו ותחת מלחמה סשוח
ח ואשר בפלחפה העם אל המדבר תכהן. והוא ה׳ וסעם הכהנש אחיו  בי
 עפו הקודש הארק הפילך הכהן והוא התרועה חציצרות הכהנים אחיו וביר

 7םול הש שוא נדול היהן כסשיחת ריפשחת בשמן הנסשח שוא במלחמה
 לכך ישיאך ואם בהם לשאול התופש ואת האורים את בפלחפה עסו

 שהשיאך יודע אלא להס שהזדמן נולם כר.ן כל במלחמה של־וו שהם ר6לו
 סלוסד חיל נבוד יעז א מלחמה סשוח הבחן זה היד. אלא שקר על לבך

 שר איש לבל נכון כאשר תחבזלר. ובעל ונבון חכם ספר יורע איעז פלחפה
כםור.ו. וצבא

כ*ד סרק

 בכל להכריז זד. תפשוח הבק צש הפלחםה אל שקיבו קורם
ך הלבב שך ד,שא האיש פי הפדגה  ארש אשר סי או ביתו אל והבוב ל

א כרם נטע או לקחה לא ועדיין אשר. ש בנה או חללו ל א ב  חנכו ל
ך ך הלבב זרך הידא האיעו סי ס׳) ל (דמ׳ס כרכחיב ביתו אל דשוב ל ל



דגולה באר סד
 בסלהסח הניטים והעמית ונוסד כלבבו אחיו לבב את יפם ולא לביתו וישיב

 אנשים אות; היו התורה סן שלא מהמערכה לחזור המבקש וכל סאחריהם
 ספני נם i't ל׳ א' (שמואל שנאמר ניבה נפילה שהתחילה אותו הותין

 אנשי וינוסי אוסר הוא ולהלן כעם היתה נרולה סנפה ונס הפלשתים
 ננר בצורה כחומה מקוסם על עסרו ק על ויפלו פלשתים ספני ישראל
 באויביהם לוחמים והיו כסנרלות ושירי חוסה אני י׳) מ' (שה״ש שנאסר האויב

 על ואתה לך אויבך ויכחשו בה ונתקיים מפניהם ה׳ השמידם אשר עד
האמורי. מלכי להפשיה יהושע עשה כאשר תרדוך כסותימו

 יר תחת שהיה שלהם הצבא השר למלחמה באים כשהיו ב. .
 כדרך מהנות ארבע בסדר הכה; בפקידת מסדרם היה המשוח הכק

 ובמקום גבות במקום אותם מעמיד והיה במרבי לישראל משה שעשה
 השיסש מפני האויב יראו ולא בסנורים יכו פן בעיניהם השמש הזריח שלא

 בחברו א־ש־ ראה לא במלחמה וצנועים קדושים והיו בעיניהם הזורחת
 בארץ צרכו מכסה היה רנליו את לרוםיך אחר יצא וכאשר רבר עדית

אזניך. על לך תהי ויהד י׳ג) כ״נ (דברים כדבתיב

 שכל העולם אומות חכמי כל הורו מהנות ארבע שיל הסרר לזה ג.
 ונכון נאה סדור מצאו לא ספריהם כל סמנו מלאו אשר הסרור אופני

 ובאמצעיתו כרביע היתרי הזאת החנייה שבמדבר הרנרים חניית בסרר וסעולרי
 ומלפניו והסועילים הנכבריס והאנשים ך‘רסי בו ועסרו מבצר עיר כסו היה

 אנשי כל ברזל חומת כסו וירייו יצפנו וסר׳צררים הסצברי אנשי ישכנו
ואויב• צר א־ש סכל ולמסתור למחסה וברמחים בחרבית רסלריסה

 להקז שידעו טרם הקדומה רוסי עיר שיסרו הראשיונים הרומיים ד.
 שיהנירו אחר אבל לכל הצליחו לא כתקנן הלגיונות וסדר בחניית; המחנות

 כל וחלקו הערוכי מרר ובלא בערכוכיא שיתייחס אימה לכל המניע הנזק
 לחמשה הלק ובל הלקים להמש־ים הבורה ובל הכוייות לעשות הלגיונות
 לארבעה המחנות הלק במרבד לישראל משר. עשה ובן אנשים ועשרים

 לארבע וכרם אבות לבתי ש־בט וכל שכטים לשילשה רגל כל1 דגלים
 ארבע הרי אלפים שירי מאות שרי רששים שירי עשירות שרי והם חלסים
 לישלשיה לרוח ופריס גריל ר,אחר נס נשיא ע״ה רבינו שמשה ובמו חלהים

 סטנים אחריב נסים שני עשיה ועור סרחוק שיראה כדי משותפים שבטים
 הרוסיים ;־ישו כן כסו בהכרתו שהיו מהישבטים ואחד אחד כל לשמש טמנו

 איש ושסינים מאה כל של רבים נסים הוסיפו ועכשיו משיה מערכת כסי
 לנו שילסרה הנסים מכיס להם היה ורי לצורך שלא והוא אחר נם 'הזמינו
 המלחמה אל בקרבם אלא בתורתנו הרומיים עשי בלבר זו ולא התורה

 משוח ככהן ונבונים חכמים אנשים להם והעמידו התורה כעקבות ר^כי
ורך הירא לב את לחזק טובים דבריב העם באזני שידבר שלנו !םלרשה



סר■ הגולה באר
 כלבבו ‘הסלחפה אגשי ,לב וימס לאויב פנים ולא עורף י־פך פן הלבב
העב. אל שירם־ סלחםה סשוה כהן לעשות פשיה צוה כאשר

 לסלרסת יצא אשר בעת הפשוח הבר.[ סררש אלו הרגליס לסרר
 בעת פרהוק להם להורות הפלהפה לאנשי לע!ררי שיהם הרגלים עגין ופהו

 הקרפיגים בזפגים הרגלים. נושאי אחרי להלהם יפגו ואני. ילכו אגר. הצורך
 ביתר להלחם החיל גבורי כל אליהם ונאספו בחצוצרות תוקעין האופדת היו
 חללים נופלים היו הגבוריס נפלו ואם האויב נבורי פול גבורים זה עם זה

 פלשתים עשו זה וכפו פלחסה פלופדי גבודיהם שגת־גו אחר פחניהם בבל
 שכנגדם הסחנה על ויראה איכר. להטיל כרי לפניר.ם הפלשתי גלית העכירו
 היה אשר האיש ררכם היד. עור פהגותו. כל נפל הפלשתי כשינפל ולפיכך

 ובפוסבי קופה וגבוה שכפר. רחבי צורה בעל היר. סחניהס בראש עופר
 לבנים הרשים ברזל לבושי בתפארה אותו פלבשים והיו וישועד. רינה בסול

 השריוגות על ציור שום פציירין היו ולא פתניו על חגור הרה הרב ונם
 וברח חזקה הנגלית גבורה של רבר כאויבים שעשו ער הפנן על או

 הכותל על פצויירים היו שבהם שלהם עכו״ם להיכל הזה הנבור ור.בניפו
 נגר אצבעותיו הגבור וזקף השפים צבא וכל והכוכבים והירח השפש
 פעלע והפלבושיים השריונות אלו יפושו שלא בה ונישבע זאת זרד. עבורה

 כתבו כך שינשכע אחר זקר..aר וירו הנרול פכחו פקצר. העם בל שירעו ער
 עיד על לרכוב רשות לו ונחנו ור.חזקיס הנכברים הפרשים בספרי אותו

 לו הביאו כי ער השערים כל לו ויפתחו ונגירים רבים שרים עם אתונו ב;
 פלחפה לערוך היום כל נגינתם היה ואח״ב זפרר. וקול בתורה פלך בהיכל

 הנכור פלוני שיכה סתפארו ור.גבור הנבור גבורות ולהראות פארaלר
רוד. ויכהו ונהפך דור את להכות ויא״ר גלית אצל כתיב ולפיכך עוכנגרו

הפרכבות פשתפשים שחיו הקרפונים האופות ררך היה עור ו.
 ולר.כות האויב עם כל הפרבבד. עם הסוסים ברחיפת לקלקל פלחסת בשעת

 בשורה ננדס ר.לור.ס-ש האנשים הרכב על שהוא הנכור ביר אשר זיי; בכלי
 והפרכבות הולים הללים להפילם נקל כזה זה שכשינפררו אחר בגיף ובקבוץ

 ושני ברזל של היו וסח; הרכב פושיך אחר וסוס עץ של היו פר.ן האלה
^ אותי. יריצו חזקים סוסים

 לו ואי; צדריו ככל פרוץ ש־.יא וסעשהו הפרכבה צורת וזהו ז.
 פקום בנה הסיסים בנגר בבפנים וברכב אופנים שני אלא לו ואין פכסד.
 יושב היה להורגים עיף היה כי לניה הנכור כשירצה. עליו לשיבת כיוהד

 שיתי שיל הרב ור.יא סי־ף היה וכירו בקרבו רוחו שי.*.שייב ער סעט בי
 קררפות כן גם היר. הסרכבה ועל באויבים הפרכבה פעו להכות פיות

 ואבני ברזל כרורי שים נ״כ .Tוה כיגרם הלוהפיס פוח לפציוע ברזל ופטישי
 כפי בשני פעס באחר פעם האלה בכלים פשתפש היה הצורך וכפי כקלע

כפנהג עליו יושבים היו ולא רכבים שיני היו הפרכבה ופנהיני שיהזרפ; פה
H,



דגולה באר מ
 סגהיגיס היו האחת ובידם הרבב המושכיס רסוסיס על רוככיס הע אלא

 הגבור לעירות ר& גם היו האחרת םTוב כםשסט ורסן בסתג הסוסים
 עקבות שעל ר»ריפ בברזלים וגם סשחית כלי בכל באויבים סכים שהיו

 חזק הזה הרכב שהיה עד סרוצתם לסהר הסוםים בכרס סבים היו הרכביס
 ןלפיכך כאחר בלוחסים סכים גבורים שלשה עליו היה כי ערך לו אק סאר

 ברכב בחר לא אוהס וסשנאתו לבבו ט־וע בישראל להלחם כשרצה סרעה
 שלשה ושל םוסיס שני של רכב עסו הביא אלא אחד סוס לו אשר

כולו. על ושלישים ז׳) י׳ד (מזות דכתיב לוחסים
/  הצבא לשר צור. לסלחשה קרבו כי בראותו המשוח והכהן ו

 האויבים נגר סלחםה ועודכיב עוסרים היו יאיך לםלחסה ה׳ עם שיערוך
 בני שבטי לכסשר איש עשר(אלף?) שנים היו שאם ועריבתי סשסטם היה זה

 חבורות לחסשה אותם חלק איש אלף כסאה היר. שכננרס והאויב ישראל
 איש אלף של אחר כל היו הראשונות הבורות השתי בסרכר שהיו כררך

 שסונת של .T,ה האפצעית ור^בורה האחרונות חבורות השתי היו ובן
 היו ורדופים תופים ור׳ חצוצרות ארבע נתנו איש אלף ולכל איש אלפים

 השם ציה עבך ר&וסיס לרוכבי שסשו צוצדותaור שברנלי םשסשיס
 י״ד) י״נ ב׳ (דה׳י וכתיב אתכם הצורר הצר על בחצוצרות והרעותם יתברך
 וחסשים םאי־.ים ולבל בחצוצרות םרצצריס והכחניס לה׳ ויצעק יריודה ויפנה
 ותוף חצוצרת ותוף חצוצרת אחת וחוף אחת חצוצרת לריס היר. איש

 שר נעוסר היה צצרותaר ואחר העם לפני אחת בשורה ותוף חצוצרת
 עופר היה שב אינו אס האלף שר בסקום שהוא וסשנהו יסין סצד האלף
 נחושת וכובע וחזקים טובים בשריונים סלובשים היו ושנירט ש־סאל בצר

 כחף על היה יריו בשתי הנאחז שלופה וחרב ידכם על ודטרב ראשם ■על
 בשפירים אנשים עשרים היר. ר.םלחםה של-אנשי הראשונר. בשורה אחד• כל

 לעזר ירכיהם על והרבותס שמאל זרוע על והסגן שריונים סלובשי
 הסלהסח גאנשי של השורות היו ואחריהס וסשנר״ו האלף שר ולסשסרת

 לחבורה איש והסשים סאתים כלות ער זה אחר זה איש ושנים עשרים
 ולרביעית לשלישית וכן שאצלה לחבורה היתר. הזה ובסרז־ הראשונר.

 אלף של הראשונה סחבורח השרר. לרוחב אנשים עוסרים.שסונים נסצא
 אחר עשרות שרי שני היו איש עשרים ובכל וקשתותם חרבם עם איש
 להפנות אם לראות שיוכלו כרי השורה שיסאל לצד והשני השורה יסין לצר

הסלחסה. צורך כפי שסאל על או יסץ על
 עשו סאות חסש לםכום הסלחסד. אנשי סניעים שהיו קודם ט,

 םפר0 היה א׳כ שורה בכל רסחים שסילים שד האתרונות שורות שלשוי.
 סאתים חרב ;שולפי הראשונים שורות שלשה אחר ההולכים הרסחיס

 וחרט בשריונים הסלובש הדגל נושא הולך ר.יה ואחריד.ם רסחים ואייבעיס
בשתי הנלקח עם-החרב אנשים חסשר. הולכים היר יסינו ועל ירכו. על



סז הגו??־ז באר
 יקפצו שלא הדגל נושא לעזרת שסאל בצד כן וכסו שכסם על שלופה ידים

 שסחה להם יש בזה כי סחנושאו הדגל ויגזלו בסלהסה פתאיס האויבים
 או להיסץ אס ירעו לא לעס דגל אץ אס כי רב שלל כסוצא גדולה

 וגחנטל לחבורתם סיסן שאץ אחרי האויב או האוהב הוא סי להשםאיל
 וסספרם שורות שלשה עור הולביס הע ואחריהס לנוס• להם ויש 0םלחםת

 חי־ב שולפי של שורות שלשה ואחריהם רסחיס וארבעים סאתיס כבתחלה
 גוסעים צבא חלוצי אלן! סספרס זהיה הראשונות שורות שלשה בסספר

 לתליוזס ראשונה ניסדוס השסרד ושר האלף שר ועסהס ררגליהם ראשונה
 (ברגינשי םוםם0 על ה^חסה אגשי של השורות עםרaד הוא והססדר

סדורס. על לתעסידס ושורה שזרה בכל תסיר עובר היה ההוא והשר בלעז)
 כסעשה בשניים איש אלף באים m שעברו איש האלף אחרי י.

 השלישית החבורה כאד, וצתת ואהייהס השנייס םעע»ז היה כך הראשעיס
 תופים וי׳ב חצזצמת י״ב ולסניהס סלחסה אנשי אלפים שסינת של

 חרב ובסקים סזמנים זדעזא הצבא שר סשנה אחריהם באסיר. בשורה
מלך ביתן שבפס על היה ירים י no של שלופה  עצסו הצבא השר או ו

 סן בסהנה עדסדיס ר.מ בי וחבסיהם יועציהס p ונסו בסע־יבה בא לא
^י היה פשם ונכוה חזק בס^ם אנשיהם עס הצר  רואים הצבא ר8ח ר
yn לנום. ואם לעסור אס או להלוע יתו^ו סקוס איזה ועל העם ידריך 

 הגדיל וסלושד חבם היה הצבא השר כי בתוך־הסדחסה כעורים היו וזולתו
 אוריח את np?m הכלחפה בראש אוריה את יואב נתן לפיכך ישבסלהםה

 עם הזק כסג+יס הצד פן אלא בפערכה שם היה לא עצסו יואב אכל נתן
 כן וכפו הצבא שר rwr^ הצבא שר אלא לוהם דרה לא היל. גבורי אנשי
 שתי או פרסת בפו חיש -בסשום שובן היה והפיך פלך לשיאת סלך

 בהוך ילין לא ור.וא כרבתיב חיל גבוי• אנשי עם סתסערבה פרסאות
^ הסחנה  ואל לסלך וסהפערבד. למערכה מפלך תסיר הולכים השלוחים ו

ישראל, גר את יבבה פ; הפלך בא לא רסערכד.
 הדגלים בנו־טא• הנאשי בפשפר היו פשנה •םל ישין צד על יא.

 וסנן קשת ונושאי חרב שולפי בולם זו אחד זו שורות שלשה ואהרירע
 שלשה ואח-־יוש איש וששים פאות ארבע רחבה היתר. כצ־ים שורה כל

 ראבן היתד. ואם פאר גדולות באבנש הזורקש הקלעות קולעי של שורות
 פפנו סעיו ובני כריסו נטל או פפנו ראשו אח חותך היר. באיש פיגעח

 השערה אל קילע־ם פלזסדיש היו הם כי לסיחוק עד האויר בכה ורצליבם
 היה כאשר כלחסי־. פ־פוח כהן היד. שהוא בעוד גריון כן יוסף יחסאי. ולא

 הסצירים רוסי קיסר• אספםייג־ם חיל נגר עפו עם יורפת הוסת על עופר
 שם עוסדת וד.יתר. החופר. על אחת אכן בקלע אחר זרק מרפת עיר ער

 ובקעה האשח בכרם פגעה הקלע כף בכח האבן באה כאשר מעוכרת אשרי
אכן בא עוד העיר p פיסה הצי עד זהוליט ססגה עברה ונטל כיסה



דעויה בא.'־ פח
 עסו האבן והוליכו כם:י ראשו וגמל ־0'-ו7ו שעל באיש ופנעה אהת

לסרהוק■ עד
 ואחריהם תופים וששה העתידות ששה כן נסי באים היו אחריה יב.

 אנשים חמשה עד בבל וסשפאלו ופיכינו הגדול הדגל הנושא האייש
 וששיים פאות ארבע ישל שורה כל שירות שילשה ואחריהם באסור פזו״נים

. ואה״ב ורופה pTo נושאי ש־ריונים פלובשים כולם אייש .  שורות 0 .
 הפסבכים העשרה ועם האלף לשיר הפסבבים עשר עם וששים פאות ה׳ שד

 ארבעת באים היו אהריר-ם איש אלפים איבעיים פספרם יעלה הדנל נושא
 פשפאילים ואלו פיפינים אלו דק הראשונים ככעשה האחרונים איש אייפים
 אלף אלף של הבורות השתי באו אלפים שיכונת של אלו חבורות ואר!רי

 לופר רצה בפינו פין זייניהם בלי עם כך עפרו וכאשר כראשונים איש
 זה עם זה שיחליפו הצבא השר צוה חרב שולף איש עם חרב שולף איש

 איש פעפידים היו :ואצלו דופח או כידון נושא איש פביאים היו דrכ
 עד עשו כבה בקשת פושך איש ואצלו חרב שולף איש ואצלו הקולע
 עוררו אלו או ובסוסים ברכב לננדם האויב בא כאשיר והיה השורה כלות

 אשר כחול ואבנים חצים זורקים ואלו בחרבות לחפו ואלו לגגדם הניתם
 אשיר זין כלי פכפה להשפר האייב ידע לא אשר ער לרוב הים שפת על

 וקרבה לאחריה הלכה הראשינה השיורה עיפה וכאשר אחד ברנע עליו נפלו
 הראישונה שורוש השישה נשילם שהיה עד שלישיית זה ואחר נייד■ ש השורה
 היו איש אלף האויב. לדתליש היו אלו חבורות וחפשה אחרונה היתה

 איש אלפים ושיפונה האויב שיפאל פצר ואלף האויב יפין מצד עוסדים
 הראשונים איש כאי^פים האויב נפש עיפה כאשר והיה באפצע פאחוריהם

 והאלפים רבה פכר. בא־יבים והכו פנוהה אנשי אישי אלפים הש־פינת קרבו
 חזקה פלחפה היתה ואם פאהריהם האויב בא לבלתי הפחנית שיופדים היו

כזה שכננדו בפקצוע וילחפו פקצה הפלהפה אנשי קרבו זכבדה
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 מלק ועוזי בורוד. מ׳ו שהיו נראה המשבק לס• אולם בכ״י אלזת חבה מדזק פה 0
כירה. חצי לעע



ה באר ל סט תו
 את איש יזיס מיא כאחר הסחנה סכןי והאבנים ד^צים לזרוק שיכלו כדי

 כך ופעם כך פעם עי; בהרף סחנותם עורבים היו האויב םדר ולפי הביו
א׳). נ׳ (פמואל קשת יהודה בני ללסד שנאסר כך על סלוסרים היו כי■

 לבא האויב יכול שילא כרי וחריצים חפירות עשו הסחנה סביב יג.
 ססקום ולירות עליהם לעבד האויב נגד םוללות עושי! והיו פתאים עליהם

 יהורה סלך עזיהו בחכסתו שסצאום לסרהוש ער ובאבנים בחצים זה נכוה
 חיה לא והכוללות החפירות לסלאכת והיום לפשסר הלילה להם והיה
 וברצון ברשות לא אם האויבים להכות או לסחנה חוי]י0 יוצא סהם אחר
חי הית וה־א שלהם הצבא השר  כלי להם ונתן חיל נבור איש כל סחם בי
 וכך כך לכן האויבים סכום הם וכך בך רעו להם אוסר והיה טובים זיין
 בלילה בסחנה ישנים סתם קצת היו האויבים סהכות ובשובם לננדם לכו

ת סהם וקצת  תנעוריס וישכבו הישנים עסרו בך ואחר הסשסר על עפ
 הסחגח כתוך הלילה בל זה. אתר וזה שעה אחר שעה הלילה כל עשו ככה
תת להם היה  הסצבח ולאנשי הסרחסה בני לכל שיאיר אש או רבות נ
 סחבלים אבוקות ועשו ם־אויבים עצמם את לשסור יכילק שיהיו כרי

 לכל ושרף ושעוה שור וחלב ונפרית זפת הקנבוס ועשו וסקנביס ספשהן
 בסקוסותיהרבה זקופים ארוכים עץ ענפי על אותם ושסו שוה סשקל אחר

 עגולים בעצים סשתסשים היו הקדסונים הרוסיים הסחנה. בכל להם והאיר
 חצצרות כסק חזק בברזל תקיע היה שבראשם חצים ברפות כשרביטים

 בגפרית חיטב סטובלת פשתן של בנעורת סלאה טפחים עשר שנים ארובה
 זורקים היו נחושה קשת וסכח באש פוצתה שרפה ובשפן ובנפט בעטרן
 שורפים והיו האויבים על חצים בפקום הקשית פן האלו הש־רופים העצים

 הגבוהים פחפנדל־ם כן לירות יהודה בגי פנהג היה ובן שנגעו פה בכל
 את לרגל נאפנים אנשים שלח הצבא ושר אור הבוקר האויבים. לפחנות

 ובזה הארץ את לרגל פשה צוה כאשד רפה אם הוא זקaד האויב פחנה
 חצבא השד צוה אשר לפי עשו והסרנלים באויב לעשות פת כרת ידעו

 ולפעפיפ האויב פחנות פקום שידעו ער ארצה דבריו פכל דבר הפילו לא
 סחנות חנו אשד הפקום באתה להם נלו והס אויב פאגשי אגשים שבו

 היטב ידעו וכאשר הגדור אל התורידגי לעפלקי שאפר ברור כדכתיב
 חבורות כל הצבא השד אסף לעשות עליהם שזופם ופה האויב פחנות
 הפלחפת כלי יתד בל עם וצנה פגן עורכי זרוע ובעלי נבורים אנשיים

 על ואלפים אלפים על ופאת פאה על ועשרה עשרה על הכה פהם אחד
 היח וודא ברבבותיו וחר באלפיו שאול הכה )rf'א׳ (כמואל כרכתיב רבבות

^ בפעם1פאות:;־.לל שפונה על חניתו עורר  באישק לילה בחצות ויקיפו אח
 ידגיש שלא כדי רגליהם קול אפילו פהם גשיסע היה ולא בחשאי חשך

 הצבאים באחד בתליחם וקלים האריה כלב לבם והיה עליו שבאו האויב
חו־בח כחכסח הסוללות על כאיל לקפץ נוחים והיו הנשר ידאה כאשר



הגולה באר ע
 ’cSii היו כאליו הםלליוח על ומקו לכד וכדון חדב אלא אז 0T3 היח

 ידח ודט דעהו את איש והכה האויב כסועות גדולה סהוסד. ועשו דככות
 מאד דכה סכה כוע והכו ראדסה פני על אשד ?) (בסלס כסל עליהם
 וכאשר לילה עליהם ויחלק י״י). (נ^!יש דכתיב אכרהס עשה כאשד

. כליו• ונושא יוענהן עשו
T, על לבנים בחלוקים סלובשיס היו הולכים כשהיו וכלילה 
 את זה שיכירו כדי נחושת כובע על לבן וצניף רכרזל וכרסי השריונות

 ולסדו העסיס על פחדם נסל עליהם הץ אשד החלוקים ידי ועל כלילה וזה
לילר- עליהם ויחלק דכתיב סאכרהס זה לכן החלק

 דכה בסהירות חולבים היו האויב לסהנות לילה הליכתם כעת טו.
 ויבם הלילה בל פתאום עליהם דכא כרכתיב כסלחסה נדול דבר וזוע
 ספנים האויבים אותם יסובבו פן ידאיס שהעי וכיון בנבעת נדולה סבה

 האורב עס סיסן להם והיה סאחריהס חזק ■ אורב עושים הע וסאחור
 יהסכו ואולי סאחריהם השונאים ויכו םד.אזדב יקומו ובך כך לכשיראו

 לפניועז ויפלו וסאחור ספנים להאויבהםלחםה ויהי סלפניהס האויכים ויכו
 סהנות כשחי נסגרים היו ואם ולסלביהס העי לאנשי יהושע עשח כאשד
 עורף פנו ולא לפניהם בחזקה לוחסים היו אז כאסצע ד.מ והש אויבים
 הראשונים סאהרי בא היה אשר האויב את והכה בא סאחריהם והאורב
 וירא מי) י׳ נ׳ (פמזאל כדכתיב סזה ואלה סזה אלה חללים חללים והפילו

 העם יתר דאת נוסי־ איס לקראת ויערוך הפלחסה פני אליו היתר. בי יואב
 ועוף אותם יינו בחזקה וילהסו נוסד ארם סהני־. תהזק אם ויאסר נוסר

ישראל. סהנד. לפני ארם פחנר.
 זייניהם בלי בל עם אויביהם עם סלחפה לעשות היום כשד,יד. טז.

 פלחסה ם:שוה הכר.ן וננש שורות שורות דסלחםר. אנשי כסדר עסרו ואשר
 ד.כד.ן פי על הבל עשה לעם אשר הצבא ושר הצבאית ^י בל על ראש

 פנהם בסקוס היר. והוא אלהים ארון ואתו ותופים כאורים השואל הסישיח
 התרועד. חציצרות וביח כסדין םלהסד. משוח היר. אשר הכהן אלעזר כן

 היום קרבים אתם ישראל שסע )’( העם אל וידבר הסהנה בתיך וירכב
 שסעין ולא שמעון על יהודה לא אחיבס על ולא אויביכם על לסלחפר•

 וכל ס׳ו) כ״ח ב׳ (דה׳י בדבתיב עליכם ירהפו כירס הפלו שאס כניסין על
 אבל נ־סר וישקום ויאכלום וינעלום וילבשום השלל p הלבישו סערוסירס

 ואל עליבם ידחפו לא בידם תפלו שאם הולכים אתם אויביכם על עבשיו
 כלב לבם ני בן הרבר אין כה וינעי חלשים עלינו הבאים וע סי תאסרו
םבם פאר ורב נדול עם 0כי.ד דעו אכל חלשים ולא הס חזקים האריה

 וממצא מלרזמה 6משו כפרק בכל ס ש rw מ׳׳א מ׳ב כיפה נמצא כמ הלשין כל 0
נפה. שנאמלז דברים הינה



עא דגולד» באר
 פניהם על נחושת וסצחת ראשם על נחושת וכרבע שריונים לובשים כלם

 נרולות באבנים ובנלוי במסתרים לירות חושב מחשבת חשבונות ולהם
 וםוסים רבים פילים שונות חעת ולהם אהת בזריקה הרבה הורנים למרחוק

 0קלנםין תריםץ קרנות רנלים ורמחים כירונות קשתות מספ־ לאין רכב
 ילחמו ושלא מהרבב יחתו שלא לזרזם העם אל לרבי המשוח הכהן ויומף
 פן להשחית כונן אשר עליהם הבא החיל יבזו ושלא והשכל רעת בבלי
 לשמים לבם ויכינו כראוי מאייבים יחתי ואס םכלותס מחמת בירם יפלו

 על יבטחו ולא אויביהם מיר וינאים שונאיהם מיר ושיעם שי לה׳ ויתפללו
 וגבורת עצה ולו הישועה לברו לו כי אויביהם מיר ה׳ ימלטם ונבורתם כחם

 ז הכה רבר האלה ברברים רנלינו. תחת ולאומים תחתינו עמים להדביר
 אליהם לרבר ויוםף להבהילם ולא להזהירם הצבא אנשי לכל מלחמה משוח
 מפני לבבכם ירך אל התרועה חצצרות בית אשר מלחמה משוח הכהן

 ושפעת התריםין הנפת מפני תראי אל חרבות וצחצוח הםיםים צהלת
 אלהיכם ה׳ כי הצוחות מקול תערצו אל הקרנית מקול תחפזו ואל הקלנםים

 בנצחונו באים ואתם ורם בשר של בנצחונו באים הס עמכם ההילך הוא
 והם בחרב נפל םופו היה מה נלית של בנצחונו באים פלשתים מקים של

 כחרב נפל םופו היה מה שובך של בנצחונו באים עמין בני עמו נפלו
 היא להלחם עמבם ההולך אלהיכם ה׳ כי כן אתם אין ואתם עמי נפלו והב

 אתכם להושיע ה' ביר הנה כי מפניכם אויביכם את וישמיר יהושיע־אתכם
 ותחזיקו שתאמצו מכם מבקש הוא אלהיכס אבל חנית ובלא חרב בלא

 דרככם את הצליח וה׳ תאחרו ואל עלו ועתה הארץ כל בררך ברמחים
 חבאים העם חיל כל את ולאבר ולהרוג להשמיד הנשק כלי כל לבם הכינו

 רעות וחיות והאריות והנמרים הפילים אחר לחזור לכם אין אבל ננריכם
 המרכבות ריבוי דניחו נם בהם הבוטחים האלה כנוים במלחמה להביאם

 םוםים לו ירבה ולא י׳ז) (דברם רכתיב התורה עד תעברו שלא ווהםוםיס
 ה׳ בחר ואם כאש תשיוף ומדכבותם תעקר וס־סיהם וי) א' (יהושע כתיב
 ובקרקפחאות בחניתות תבטחו אל ונם מבס אותם מינע היה לא אלה בבל
 צרה אחת שריטה רק יניחו ולא והפנים הראש כל שמכםים ברזל של

 בלבד הן נכונות כי הואיל אויב פגי משם לראות העיניס ננר ופתוחה
 וידים וזרועות שוהים ובבתי ברזל י ובכרים ובחנית בחרב מזויינים לפרשים
 כן להלחם וצנה מגן עם גופם הל המכםים ובברזל בנחושת לטושים
 אחרים פרשים לקראת החזה ועל המצח על מוויינים הםוסים במרוצת
 לעומתם הנשר יראה כאשר במהירות הרצים כמותם ובחנית בחרב מזוייניק
חד זה את זה ופוגעים זרועותי נחושה קשת ונחת כ׳ב) ל (שמואל אמר: ו

 ק. נקרא למרחוק הנשמע נס קול היינו קול שמשמימיס נעבור היינו קלגסין 0
הנטריס. שלעי



דגולה כאד עב
 אלא בניורתי כסתהלל הייתי לא בסלדמה מצליח כשהייתי רוד אסי

 עצמיכם התהללי אל אתם כן נחושה קשת לדייך בי כה׳' נת; הקב׳ה
צרר- סבל אתכם והפודה המושיע הש׳י בנבוהת אלא בנכורתבם
ת  אכותיהס אלהי אל שיתפללו צוה העם אל לדבר ככלות ויהי י

 והיכולת והממשלה העוז בידו אשר האר׳ן ואת השמים את ברא א־שר
 משעירים והיו למרום עיניהם את הולים היו פיר שונאיהם סיר איתם להציל

 אזנך הטה אבותינו אלהי ה׳ אנא והתפללו שבשמש לאביהם לכס את
 אנחנו צרקותיני על לא לפניך מחפ־״ליס אנחנו אשר תפילתנו ושמע

 ססיליס עובדי האלה הערלים סיר שתצילנו הרבים רחםיך על כי נשענש
 האומרים להושיע יוכל לא אשר באל הביטהיב האלילים אל ימשתחוים

f*rS• יצחק אביהם בבני ונלחמת לכו אמרו ילדתני את ולאכן אתה אבי 
 אברהם ברית זכור ה׳ ועתה .‘ישראי שב רבר ולא כנוי ונכחידם יעקב

 ער היום באו אשר תורתך לשוברי יעקב ותסיפית לידידיך יצחק ועקירת
 אלינו באסרם סבבונו גם סבבונו נפשנו עד הגיעו הזדונים והסיב כיטבר

 ירעם לו כאל זרוע ואם שינו ככף ויצילכם נא יקוב אלהיכם איה היום כל
 אלהי ה׳ ועתה אלה• מנבורינו אתכם ויושיע נבורתי רעם בקיל עלינו
 ולשפך ולמענך האלילים הערלים העמים חרפוך אשיר האלה לנדופים שמע

 עלינו הקסים אויבינו כל סכף והצילנו עשה והנורא הנבור הגרול הקדוש
 אך נתכוונו להנעיסך לא לפניך חטאנו ואס סלכינו. ואתה עמך אנו כי
 תבקש ואם ולחטאתנו לעונינו ומהל סלח מנעוריו רע הארס לב יצר כי

 המתהללים האלו הערלים בירי ולא נפול ובידך עתה אותנו נא הרוג להסיתנו
 עליך הביטחים עמך ■תפילת נא ושמע לפסילים וסשתהוים באלילים
 תפילתנו ותשיסע בנים על אב כרהם עלינו ותרחם ישועתך על והכצפע

תפילה. שיסע ה׳ אתה ברוך פח ‘כל תפילת שומע עתה כי
 שהעריך קירם הבוקר בהשכמה היה ותפילתם הנר׳[ דברות כל יט.

 ה:ה; ענה הטאתס והתורות והתחנה ההפלה ואהר מחנותיו האייב ור׳סדיר
תל בקול הפשיור׳  קולכם ה' יעתר בי ביכורה הלהמו א־י נא שיפעו נ
 הקמים אויביבס את ויה; לאשמותיכם ויסלה השיסימה תפילתכם יישמע
 לפניכם• יניסו ררכים ובשיכעיה אליכם יצאו אחר בררך לפניכם נגפים עליכם

 בקצה העם יל ובשימוע בירו אשר התרועה בחציצרות לתקוע ה:ה; ויחל
 הארץ ותבקע נרול בקול צעקו בידו אשיר החצצרות וקול חכה; דברי את

 עמנו בער ינלהמר׳ לאנשיים והיו אחינו נא התחזקו צעקו וכנה לקולם
 אלהינו את הפתיפים הארה הרשיעים לאנשיים נעבדה פ; אלר׳ינו ערי ובעד

 השוי.רות כל ויתקעו המהנות כל שיל הרגלים הניפו כיר ולנו. שבשימים
 לקול הארץ כל ותהום ככשיפט התיפיס יל ויכו ר׳דיצצרות כל ויריעו

 ויכהום וינוס אהד כאישי בשיונאיהס ולהמו ו־עלו ויבחרו נתלה התרועה
ופייט. שריד לאויב נש־אר בלתי עד



עג דגולה באר
 כסחנח אשר הגדולה התרועה קול את האויבים כשסוע ויהי כ.

 בפחנותם ההולך הוא אלהיהם כי ירעתם [לא לזה זה ויענו העברים
 ובבתים בערים סכה בבל סצרים הכה'את אשר האל והוא להצילם.
 לנסשותם ויפחח וחזק אריר בקול עלינו ירעם והוא ובסרברות ובשרות
 האלר- הארירים האלהים סיר יצילנו סי לנו אוי ח׳) ד׳ (שמו׳א כדכתיב

 אשר לאל חסרת תורה נותנים היו האויב סנצחים ישראל שהיו כיון
 בישועתך נרגנה ל) (תהליס כדכתיב לוחציהם סיר הושיעם כי על בשסים

 סשורריס ויעסר העם אל הסלך ויעץ וכתיב גוסר נדגול אלהינו ה׳ ובשם
 כי ברכה לעסק נקהלו הרביעי וביום גוסר לסצפה בא ויהורה ניסר לה׳
 (דה*י >ברכה עסק ההוא הסקום שם את קראו כן על ה' את ברכו שם

■ כ׳ו)• ל ל
 לחכות בסחנותם לרנלותם ופרורים נכונים כך שהיו וביון כא.

 ולא עסדו אי*א האויב לסחגות ודנזלאיס בנריים שקפצי האסין אל האייב
 לחם שנתן הטיסן הצבא השר להם שהראה עד הסחנה סן להלחם יצאו

 תצאו אז גוסר הצעדה קול את כשסעכם והיה לג) ה' ל (שמואל כדכתיב
 היו סה בברור שירעו ער אויביהם עם להלחם יוצאים היו לא ונם וגיסי
 בסלחסה עסהם להביא הקדסונים דרך והיה ננדם. לעשות האויבים רוצים
 בל לנגרם חלבו אז שכננרם הסלחסה באנשי ונרו ואריות ורובים זאבים
 בשריונות וסלובשים שלופות וחרביהם סלחסה סלוסדי הגבורים אנשי
 ובהם ברזל של יםT בבתי סלובשים היו וידם ראשם ועד רגלם סכף

 ולבלעם לנשכם הרעות החיות שבאו וכיון כסחט חדים קטנים ססםירים
 תלויות החיות ונשארו סלתעותיהם ושברו החיות בפי ידיהם סכניסיס היו

 בחרבותידע אותם ודקרו ^!:חכה הנאחזים נדנים דיםaד בברזלים בגרונם
 שסו ובתוכם חלולים והיו אדם נחושת.נצורות של אגשים להם היו גם

 החיות רצו וכאשר אדם בני שרם חושבים היו ור^*ות בוערות אש נהלי
 שם שלחו ועור החיות ונשהנעו פ-הם שרפו לנשכם נחם בחמת לנגדם
 לפניהם ר^יות ובראותם בוערים, אש וכדורי לפידים ובידם נכורים אנשים
 ויחרדו הנבורים האנשים קולות ושפעו אש* ולפירי אש ונרורי אש אנשי

 על ולכאן לכאן רצים והיו הסהוסה בהם והיתר■ לנפשותס ויפחדו ר^יות
 בחסת לסחגותם לאחור ושבו גשיתנעו אלו והקילות הפראות ידי שעל
 אנשים היו ועליהם הפילים לקראתם שלחו ואם רבים סהם והרגו אפם

 בסחירות אז ובאבנים בחצים הסורים ספנו יורו עליו הבנוי בסנדל רבים
 ושמו שסאל סצד כן ונסו סיסין עשרה כסו גדולות סוללות עושים היו
 חצים זורקים היו וסר& שנונים חצים עם פלחסה אנשי הסוללות על

 לפעסים אירע לארץ הפיל נפל ואם הפיל את שהרגו ער ולרבבות לאלפים
 אליו רוחו ובשוב החצים סכות ספני שובב כך היה אלא סת היד. שלא
והרג הפיל להם אשיר האויבים לסחנות במהירות רץ ור.יה נסשוגע היר.



הגולה באר . עד
ר הרבה כחם ת תו אלו עושים היו שהם פסח סאדיו בבליהם. אותם־ ה

ב. : כסוהם נגרם באו הם נם וברמחים בקשתות באועליוש ואם כ
שע נותנים היו ובק־הקשתות  של שורת בלסטראות באבני, הזורקים אנ

 סניחת בזה נתנו ולא הסחנה בלות ער ביניהם אלו של ושורה קשתות
 באבנים עליהם זרקו אלו היו הקשתות ודרכו החצים שלקחו שער לאדבים
 זח והיה שנונים בחצים עליהם אלו זרקו אבנים לקפזו שאלו, ועד גדולות

הארץ. סעל כלם האויבים השסירו אשר ער גרול כמהידות
 ולא פאר נזהרים היו הרכב ברוכבי■ לננדם באים היו ואם »D ׳
ת פ  החרבות חהם שנים ביר והיה פעט פדעהו האיש הרחיק אלא צפופים ע

 השורה כלות ער קשת היה אחד איש וביר ־ידיס בשתי הנאחזים הנדולים .
 והאיש אצלם הרבב בא שהיה ער עסדם על ועפרו ושורה שורה כל וכן

 פטיש כן נם לו והיה שבמרכבה האיש על תיסו לפי בקשת מושך היה
ת שבו חזק  םוסים ה שעל הרכבים על הכו החרבות ובעלי הסיםים את ר
 הגבור אל פניהם הפכו כך ואחר ובזריזות במהירות מכאן וזה מכאן זה

 רכב לבל עשו וכן ובקשתות הגבוד-בחרבות והרגו המרכבה על היושב
וההצלה. הישועה ה׳ להם ויצמח ורכב

 זה קלים סוסים שעל הקלים הפרשים לנגדם; רצים היו ואם כד«
 החרב ישראל אנשי שני ביר היה אחד אחד לננרם רצים אם משפטם היה

 לנגדם רצים היו ואם הקשת השלישי וביר ירים בשתי הנאחז הגרול
 מזויינים אנשים של שורות ארבעה מסררין היו אז אותם להשמיד באנודה

 עם אנשים מאה מעמירים היו הראשונה בשורה כיצר שורות. שלשה של ,
 ראשם על נחושת וכובע שריונות סלובשיט אנשים מאה אלו והיו רמחים

 תלוי היה וקופיץ המנן להם היה ימץ ועל חרב להם היה שימאל ירך על
 בקשת חגורים אנשים מאה כן גם שטו השניה זבשורה מאחוריהם להם

 ברזל וקופיץישל ירכו על חרבו' ואיש כברקים חצים וזורקים נחישה
 קופיץ השניה וביד חרב שולפי מאה היה שלישיית ובשורה מאחוריהם.

 הכלי עם זה אחר זה פעמים ארבע עשו שורות השלשה וכאלו ברזל של
 בעלי עשו וככה ר^רש*ים נגר זייניהס כלי נוטים כולם והיו כאמור ויק

 האויב נגד נופם ברוחב עומרים היו לא האויב אתר מכים כשהיו רמחים
 כר' הגוף בהיפך הרומח עם להאויב מכים והיו בצרור עוסרים היו אלא

 חיז ולא המנן תלוי היה עליה אשר האויב ננר שרו שסאל הצד שיבא
 לוקחים היו הרמחים שנשיברו כיון המגן ספני להזיק לו יכולים האויבים
 הרזרב ואנשי הקשתות בעלי עשו וכן באויבים להכות ברזל של הקיפיץ

 יבוליו היו לא בערבוביא כשהיו אבל אחרים זיינים כלי להם שהביאום עד
האויבים. עם בקשתות להלחם

 יוצאים היו לא אז ובמגן בחרב לננרם באים האויבים היו ואם כד^
■מתים כמו היו וצנה במגן לנגרס הולכים היו שאם וצנח כמנן האויב י0נ



עה הגולה באר
 סהכאות לשסור לר& שהיה שבסקוס ברור וזה האויב לפני פישלכיס

 וחם בחרבותיהם האויבים ודקרום וצנה בסגן עיניוס סותסק היו האויב
 עיניהם לננד pהם היה בי האויבים Tשב כחרבות נשמרו ולא ראו לא

 זרועותיהם על בשלשלת קשירים בזיזרבות זה האויב ננוי ינצאים היו ולכן
 וברזלים םססרים פלא קשר ובראשו גרול סקל לרפ היה השמאלית זבירם
 לננדם p והאויב האויבים בשריונות שבירם החרב (נתחב?> שאם חדים

 ־•'שהוציאו עד פאר רבה פכר, האויבים על בסקלות סכים היו אזי בחרבו
 לו״פ והיה פאר בקיאים היו החרב ובשסוש אויב של השריון םתוך חרבם
 האויב מצב ולפי נופה האויב t להיכן הימב שראו ער נסר כסו עינים

 רבה בחכמה להבותו האויב ננד חיל לעשות עצמן לתקן םסהרים היו
 חרב של חודה בהעסרת או פTםלחםות בלימור ררבים בשלשה זה והיה

 הראש על היד בהנבהות או נבוה שמירה נקראת הראש ננד למעלה
 של חודה בשיבם או שפלה• שמירה נקראת התלים ננד חרב של וחודה

 עומרים היו אלו מכל ובכל.אחת רחבה שמירה נקראת האויב נוף ננר חרב
 ביושר ולא בחרבות ענול במו הכו בחרבות וכשהבו אותו והכו האויב ננד

 האויב• על t בהוימת נבוה ממקום שיבה היינו נבוה שהחרב עור שבל
 כ! ^ האויב יקוייב שלא נשמרים היו עור עזה המכה תהיה יותר
 נערי שעשו בדרך בלבושיז־פ או בזקנם אותם לאחוז האויב שיוכל עד

 יד על היטב מביסין היו בך להם אירע ואם נבעון ברבת על ואבנר יואב
 והנביהו ידם על בשלשלת קשור שהיה הודב עזבו ואז אויב של הימנית

 בו ואוזזו מאחוריהם ברזל של הקופ^ ולקחו מראשם למעלה יריהם שתי
 האויב וכעזהרחיק־ ידו על או האויב ראש ־על בו סכים והיו ידים בשתי
 שבידם ברזל של בקופיץ רבה מכה אותו והכו עליו קפצו מי־פ מעט

 מחדש עמו ולחמו בשלעזלת אוחו וקשרו וחזרו ההרב אחזו ובמהירות
חזקת Tב

 חבם מתו ובי סתנידפ בל כמעט שנפלו האויבים שראו ביק מ.
 וסוסירפ פרשיהם חבורות בל לנגדם שלחו שבולים כרוביס זיינירפ כלי עם

 לננדס לעמוד אפשר שאי ראו ואז דפלחסה אנשי כל עלידפ בסכו אשר
 בעזר לא אס מהאויב להגצל לרפ אפשר היה ולא ובכידון ובחנית בחרב
 הזורקיס אנשים עשרה עשרה של שורות במהירות סררו עשו מה האל

 מהשורה רחוקה חאוזת השורה והיתה שורות. חמשת נרולות כאבנים
 אלא ישר בקו הקלע אבני ננר קלע אבני שורות תקנו ולא אמה חמעזים

 של שורה סדרו ואחריה הראשונה השורה ריוח לעומת השורה היתד•
 של ובקופצים ובחניתות ובחדמת נחושה קשת של אנשים מאה סאה
 חצים זורקים' אמול מאה כמו הקלע אבני מעזורות רחוקים והיו ברזל

 נועזאי חרב שולפי אלפים כמה מסדרים היו ואחרירפ ולרבבות לאלפים
אכניס ואלו חצים זורקים אלו האדבים נגד כדווסה העופדים וכידונים רמחים !



הטלה באר ?ך
t‘» דיםוס? ואלו נחלות b' ל וחיח ובחניו^ בחרב אש ו ^  הסלע סאכגי ד

 להאויב תקיפה היח לא ובחנית• בחרב נפל סחצים והנצול בחצים נפל
 בסחנותם נדול קול סעבירים והיו סלהסה סלוסרי חיל נבודי כולם היו בי

n־r אחדי אלא ללשaד סלהפשים נזהו־ש שיהיו r• אנשי כל שחסו נכונה 
 הנסחרים האויבש ששבו קדה רבות פעסיס כי האויב. ממחנות המלחמה
 לשלל הארץ כל פני על נטושים אוהם וכשמצאו פתאום בפתע במארב

 הרבה נזהרים בזה והיו אותם והכו ננדב מלחמה העריכו בז ולבח שלל
חל קם; פושטים היו ולא סאר הצבא. משר רשות להם היה כי ער ונ

 ירים בשתי הנאחזית ארוכות בתרבית לוחםים כשהיו ידע מ.
 להכות ירים רהב למקים צריכים שהיו מפני סהס רבות שורות שמו לא

 ביניהם רחב המקום יהיה לא שאש בסכיב הזירריש ום; ואחור פנים בהם
 אלא האלה בחרבות הולכים היו ולא רעהו את ואיש חברו את אחר יכה
 ורומח. אלה תריס להם היה עור הקלים. הסוסים והבעלי המרכבות ננר

 ע;ול וראשו ומחצה כאמה ארוך ברזל של לסקל ורומה קיפל אלה י1»0
 של כענולים אותו לתלות נכון מבעת למעלה לו שיש נרול כרור כמי

 האמיר הקופל מברור ויוצאים צוארם סביב להם שמשימין ענק כמו ברזל
תחת  בסופן וחרין כדור של ממושבו יוצא־ת וגסות חזקות ברזל של י

 בכבעי המכוסש הלוחמים מראשי נחושת של נשק כלי בל בו שפיצעים
 אילום. בלשון אלה נקרא זה בכל המזוייניס והסוסים קלל ונחושית ברזל
 היה ווה בלע׳ז) (פיקי ברזל^חר ובראשי ארוכים עץ כלי הס רומח כאי
 צור בת כזבי עס שינה על שפעק שבש של לנש־א בהרגו פנחס ביד

 ארוך והיה בירו רומח ויקח הערה מתוך ויקם כ׳ה׳ (יכדנדדכתיב דימרינית
 בו כיוצא או בגר חתיכת היה סביב סביב העץ ובאסצעית אפוה ששה כמו
 וסוה סוד■ סשי ציצת עם קטנים בבספריס בעץ קבוע אמה כיזצי רחב

ת המשתמש האישי ולצורך לניי לבגד מ ח  ולא בו המנה שיהזיק ברי ב
 כ׳א (ש״נ דכתיב קנים כידונים סח להם היה כידונים מחרוסח. ירו תחלוק

 מאי שיפורץ להם היה עור נחושת סשקל מאות שזיש קיגו ומשקל פ׳ז)
 שקלים מאות שיש חניתו ולהב כרכתיב בו שצילי; אייך ברזל שפודין

 והיו רבות ושריונות ברזל כובעי עסדם הביאו עוד ׳)r י״ז (כ׳א ברזל
 המיוחד גדול רנל לרם והיה הברעים וער מראשם הניף כל בהם מלבשין

 על אשר אלפש לשרי מיוחדים ממנו נים קם אחרים והרגלים הצבא לשר
 ילבו אם לכסעיהם ויבירו האויבים לקראת השלהמה אנשי ילבו פירט
 שהם קלנסים לוש היה נם פנש• ויצרת שובו אי בי התחילו אשר 'בדרך

 ל) ו׳ (נהדכר כרכתיב לפזר פעם להעשש פעם בדש לתקוע החצצרות
אתבם• הצורר הצר על בוזצוציות וד\עותם

/  השקם של שעת לוש תניתו לא בשוגאיוש לוחסש כשהיו מ
ד היו אך וב»ח ס ויבגשרם האויבש לרגלי פח יעשו איך בחתבולה ת



עז דגולה באר
 כסו הטלחסה כאנשי לסעסים שולחים היו זח שספני עד ובצוקה בצרה

 נא יקוטו י׳ד) ב׳ ״ב5( כדכתיב באויבים לר^נרות איש אלף או טאתים
 ובערבוביא סדר בלי שונאיהם שהע טצאו ואם לפנינו• וישחהו הנערים
 ויכו באויביו® ולחסו הצחוק אנשי על סכום הוסיפו חללים לנפול ויתחלו

רדתם. ער אותם
 שישט־ו להזהירם שלהם הבצחת לערים שולחין הע לסעטים כט.

 אנחנו הזאת ובשעה הזאת ובעת סביביה הולד שהאויב כהען העיד
 העיד היתה כי Tהע אל לשלוח יכילץ היו וכשלא האויב להבות יוצאים
 אנשים שלחו עשו וככה רבה בחנטה אליה׳ אנרת שולחץ היו בסצור
 ולהם ברנליהם וטטולאות בלות ונעלות בלות ושלטות חלוק עליהם ושטו
 עץ ובטשענת ובתרטילם וכצוררים שבורים שקיהם בתיך נקודים יבש

 הבלות חלוקיהם ועל לחם טבקשים ים ח נאנ אביונים היו כאלו בידם
 כיון כתונחם הפשיטו לא האויכים כי רוצים שהיו טה כהכו והטטלאות

 ויטריל לוקחים שהיו או דבר. לשום הצליחו לא וטטולאים בלים שהיו
 האותיות ונעשו עפצים בטי החלוק שסו כך ואחר לוקaר על כותבים והיו

 תחבולות לר& היה בזה וכיוצא כותבים שהיו סד• וראו שחורים בולם
 ~ולא תאנים סאילן היוצאות רחלב עם האדם נוף על כותבים היו רבות

 ניכר הכת!ו והיה ועליו ופזרו נחלים שכתשו ער ניכר ההוא הכתב היה
כסראשונח. ועזב בשרו רוחץ ההוא האיעו היה כך ואחר

כ״ה סרק

 םלחסית טספר היוצאים המלחמה טשפטי דרבי קצות אלה הן א,
 ההיכל בהיות וישראל יהודה ה׳ עם Tוב המשוח כהן ביד היה אשר ה'
 היו אדמתן על וישראל בבניינה וירושלים טכונו על והסזבח יסודו על

 ובפלשתים ובמואב בארם לוחטים והיו מלחמה ויודע נבור איש כל סאספים
 עם יואב יצא הטלכים צאת לעת השנה תקופת ובכל טסביב הנוים ובכל
 בה׳ אם כי ובחרב בקשת בטחו לא עמון בני ברבות להשחית העם

 אני ז׳) ס״ד (מילים כדכתיב הנוים בכל להלחם לפניהם יצא אשר אלהיהם
נוטר. תוש^ני לא וחרבי אבטח בקשתי לא

 וביון םלחסתן כלי ונאבדו יעזראל נבורי נפלו עכשיו אבל ב.
 היו בטלחטתם הצבא שר .עם המשוח הכהן הצליח ולא האויב שנבר

 ער םעל־הם סר וה׳ בםלחםותיהם עור הקג״ה רצון שאין ישראל יודעים
 ואטר דוד התפלל ישראל נלות ובשביל זה ענין ועל שיבא שיחaר זטן

 יעטרו אם ומעתה נוטר בצבאותינו תצא ולא זנחתנו אלהים אחה הלא
 ̂״י (במדבר כרכתיב בחרב יפלו הקב״ה ברצק שלא םלחסה ותרכו יעזראל

שהיה שכשם אויביכם לפני תננפו ולא בקרבכם ה׳ אין כי תעלו אל מ״ב)



ועולה באר עח
 להם יהפוך p .כסו ברצונו הסלחפה כשהיתח סלהםומיהם לוחם הקב׳ה
 לר& ויהפך י׳) ם׳נ (ישעיה כרכתיב ברצונו שלא הסלחסה כשתהיה לאויב
 נוסר בעצסותי אש שלח ססרום י״ג) א׳ (איכה וכתיב בס נלהם הוא לאויב

 סששת דרכו זה כי יעקב קק כל ונרע ישראל ונח איך זה על תתמה ואל
 וסיפר אחרת אוסרי לוקח הוא לפניו ד״־טאת אחת איפר, שיאם בראשית יסי
 בה שהוכיח עצסה האוסר! אותה סייסר כך ואחר החוטאת הראשונה בה

 לסי ראיד! צריך אין ובכתובים ובנביאים בתוררי ברור וזהו הראשונה
 יטופון סטיפייך וסוף אטפוך ראטפת על ז״ל אסרם והוא בסקרא שבקיא

 ישראל שהיו ספני ולא אסוריים עם גרשו ישראל כן כסו ב׳) פרק (אטה
 רעים אסוריים עם שהיו אלא ורם ורב גרול עם על לנבור לכך ראויים

 כי נוסר לבבך וביושר בצרקתך לא ה') ש׳ (דבריס כרכתיב לה׳ וחטאים
 ססרם השופטים כזם; ישראל חטאו וכאשר נוסי האלה הנוים ברשעת אם

 שופטים לרים העסיר סעונם יעוראל שבו וכאשר האובות ביר יתברך השם
 זה פשבט ופעם זה סשבט השופט הירי פעם לוחציהם סיר אותם להושיע

 שופטת והיא ד׳) ד׳ (שופשים כרכתיב ישראל את שופטת אשרי היתרי ופע^
 שבאו כיון אבל אחיו בכל סושל יריורה הירי בתחלה כי ונוסר י?;זראל את

 מושל תסיר מלהיות יריודרי גחלת פםקה השופטים כזבן היה אשר לשילה
 זה ועל השבטים לשאר ססשלתו שבט ריקב״רי שחלק אלא ישראל על
 אחרי גם כי 0 שילו יבא כי ער סיהורה שבט יםור לא יעקב נבאaר

 איש הסלך שאול והוא לבגיסין אלא ליהורר■ מלכות חזרה לא השופטים
 במלחמה עמו לעלות ליהורה ישראל כל מאספים היו בן ואע׳פי ימיני

 יעלה. יהורה ה' ויאמר להלחם מתחלה יעלה מי 1א׳ א׳ (שוסכיים כרכתיב
 כרכתיב אחריו ורילכו לרור כלם סאספים היו שאול שהמלך אע׳פי וכן

 גומר והמביא הסיציא אתרי עלינו מלך שאול בהיות הן 1ב׳ ה׳ ב׳ (שמואל
 לפיכך מסשילתו שבט ממנו שסך בזסן אף יהוררי אל שהתאספו ובשביל

 רור שריוא העם את ינהג יריוררי כי ונוסר עבים aיקר ולו יעקב נבאaר
 ממשלתו סרה ובאמצע ובסוף בתרילר. מושל יהורה שהירי ולפי שאול סיסי
 יסי שהם בתחלה ממשלתו בעת יריורדי אריה גור יעקב ר^נבא סמנו

 שהוא ארירי נקרא לפיכך לממשלתו חזר זקנתו ובעת נור נקרא נערותו
 אלא נרולה בלשון נקרא הירי לא סמנו רישבט שסר ימיו באמצע אבל זקן

שמות שלש לו הכתוב ייחוס אשת הרבי שזה ולפי סתם ידיורה בשמו

 במלס כבאה הומו על מהמה ואל שילה ספק ״שהוא בגליק: כמוכה הערה זאה *}
 וממחה שלום לשון הוא שילה כי אחד דבל שהכל בה׳א לשילה הבדל בזה שאין שילה יבוא

 פלו אויביה דכמיב ה׳ עס ו׳ לחלף מקרא של ודרך שילה זו מנוחה חזיל אמרו לם־^
 לאשה שלום גורמים שהמים יהודה אפס שראתה ולשי בה״א בביתי הייתי שלה וכתיב סי׳ו
בה״א*. נכתב והוא שלה בשם זקנתה כפה לה המלד לבנה רךאה לק בעלה עם



עם הגולה באר
 לכתב לו היה ובאסת באסצץ. יהודה בזקנתו אריה כתחלתו נוד ור& אלו

 נור לוסר אפשר שאי הלשון אופן על סתיישב אינו אסנס באסצע יהודה
 אביו את וריסה שחטא לפי באסצע ססשלתו פסקה ולסה אריד^ יהודה

 הכתונת נא הכי ואסר בדם ומלוכלך קרוע הכתונת והביא יוסף במכירת
 אחיו באת יהודה וירד זה חטא אחר נאסר ולפיכך ונוסר לא אם הוא בנך

 הוא היה שאלו מנדולתו הורידוהו אחיו סאת וירד שאמר מהו ז׳ל ואסרו
 שעשו סה עשו לא אותו יבכרו ולא יוסף את יטרפו שלא אחיו ביד סוחה

 ליהודה וישנאו שעשו סה על היו.מתחרטים אביוש צער כשראו לפיכך
 עלינו סלך להיות ראוי אתה אין אחיו אסרו לפיכך בידם סיחה שלא על

 אחיו התנבאו הרי וגובר יהודה וירד נאסר לפיכך סידו הסםשלה ויקחו
 בארץ נרים היו שהרי סלך’ יהודה הלה לא הוסן שבאותו בסוף שיהיה סה
 ונוסר עלית בני סטרף יהורה אריה נור יעקב שהתנבא וזהו להם לא

 בשביל בני סטרף יסיך באסצע ססך השבט יסור לסה בפירוש אסר הנה
 הססשלה נסחלקה C( עלית לסצרים אותו וסכרת יוסף בני את שטרפת

 זה כל אחר אסר לפיכך דוד כיסי לנדולהך תחזור לבסוף אבל ססך
 כנערתו הלביא יהודה אריה נור נבואתו סדר, וזהו ונוסד כארי רבץ כרע

 לביא אלא אריה ולא נור לא יסיו ובאסצע אריה זסנתו ולעת נור נקרא
 נכתב ואלו באסצע יהודה בסופו אריה בתחלה נור ליהודה קרא לפיכך־
 הנקרא הוא סי יודע הייתי ולא יהודה נור קורא הייתי באסצע יהודה
 על נכתבו אלו שסות ששני להורות בסוף יהודה נכתב לפיכך אריה

 הצבא ושר חיל נבור יהיה אריה ולא גור יהיה שלא בשעה ואף יהודה
 סלך לא יהיה שלא בשעה יקיסנו סי וכלביא כארי רבץ כרע שאסר וזהו
 ולא נור נקרא ולא נבור שהוא הזה כלביא הצבא שר יהיה יהודה ולא

 לא אחיו שהורידוהו אע״פי סיהודה שבט יסוד ולא הפעם באותו אריה
 יהיה ואעפ׳כ שילה לסשכן ישראל יבואו אשר עד אלא הידידה נתקיימה

 הסוציא אתה (שס) כדכתיב שאול כיסי כלם אליו ויאספו הצבא שד
 השבט יחסר שילה שבזסן אע׳פי יעקב שהתנבא וזהו ונוכר והמביא
 ויהיה העסים אז אליו יאספו ונוטר עסים יקהת ולו זה כל עם סיהודה

■ סיהודה. הצבא שר
 ונתנה וחזר ססנו סלבותו נטל בעסלק שאול חטא וכאשר ג.

 אשר כתיב שעליו אריה ונעשה דוד שהוא ליהודה והמלכות הססשלה
 אלא נור נקרא יהודה היה לא הזם) באותו כי ונוסר האריה כלב לבו

 ולקח הרשע נבוכדנצר עליהם הביא וישראל יהודה חטאו וכאשר אריה
 ונתנה סבבל ססשלה הסירה כך ואחר לבבל והנלם דיםסשלה סהם

|וכםו לפרס ונתנה סיון סרה כך ואחר שני בית בזסן יון סלך לאלכסנדר

הגלק. מל ;סמנו נסמלק כאן אף ממנו נסהלק אברהם מעל ה׳ רעל כמו )’(



דגולה ב>וי - פ
 איפרים אתס הלא השאלגי ואל הזה היום עד האיפות עם עושה הוא כן

 לפה יתברך אליו כך כל קרובים שאתם וכיון לוז' בנים נקראים אנחנו
 אופות לשאר כ; שאץ פה ובדוהק בצעד רבים יפים זה בגלות אתכס עזב

 לכם שאסור אוסרים שאתם יעוד ובשתייה באכילה אתכם פצעד שהוא
 לב כואבי ואתם והעכבר השקץ Tזaר בשר וסרסה נבלה בשר לאכל

 כא׳סד ובריאות בח לנו ויש שנפצא סה כל אוכלים ואנו בח ועיעי חלשים
 להפין אשיב ועתה כזאת שאל אשר עכו״ס איש היה וה עיניכם נה תרא
 שכאדם דחיות אל קרוב יותר הוא האדם ש־בנוף הזה הלב כי ודע הזד!

 עצם אפילו לו ואץ פאר ורך חלוש להיות הלב וטבע האברים סשאר
 כל על עצכך התנשא פדוע ללב ואפרו האברים שאד בו נתקנאו אחד.
 ורך כך אני הלב אפר פפנו יותר דחיות אל קרוב להיות האברים שאר
 ובלבד החיות אל שיתקרבו פקום לכם אפנה אבל עליכם פוזנשא אני ואין

 אל קשה רבד יקיב שאס האדם פעצפות עצם שום באבריכם יהיה שלא
 רב חיות בנוף יש אם הקשה האכד אותו נישT לא הדק הפניפית הוזיות

 החיות אל הקרוב ההוא האבר ירניש לא ואם רפה אם הוא דחזק פעט או
 בהיות חלק ולכם לי או יהיה ולא פתאום האברים כל יפותו דבה בהרנשה

 החיות אל הקרוב האבר פשפט כי אברי דעו ויאפר לדבר הלב עוד ויוסף
 הפעשר פ; הפעשר אם כי האדם בפה שנכנס פה כל אליו יקח שלא הוא

 חלק הלב יקח שאם הניף אברי לבל לחלה צריך והשיאר וטוב זך והיותר
 כבד ויהיה הרנשיתו כח יסתים האברים שאר כחלק ודישתיה פהאנילה

 לשאר יארע כאשר אכעבעות בו ויפרחו ויעלו הדם דבוי פריסת כאבן
 לחיות הרוצה האבר כ; יעשה לא ואם ופשתה פאכל כל השיואבים האירים

 הכהו פי נדע לא פתאום בתחלואים ויפות הרגשתו יאבד דחיות אל קרוב
 זה לפה הרנל ויען עשו. בעיניכם והטוב הסלובה פשפט לכם הנדתי הנה

 עצפי אבטל שאם פאר לעצפי צריך אני עבודה לפות לילך פלוכה לי
 לכן לילך כח לי יוזיה איך יאכל אשר פאכל כל כח אצלי אשאב לא או

 אדאג ולא פאכל פנל ואקח כחי את אבטל ולא הפלוכה את אבזה אני
 להם שאין הרוב על אססיך אני כי אבעבעות שיעלדי הדם דבוי על

 ותאסר היד ותען וחוקים. בריאים והם האכילה חיקום לא כי אבעבעות
 כי חכפה ואלפני הארץ בכל בפהו חכם אין דחנל דברי נפלצו פאר פה

 והכרי אכרי אתם אפנם עצם לי יהיה לא אם דבר לפשש אני אוכל
 הכתר לו יקח שהוא תחנונים אליו ונדבר פהלב סחילה ונבקש נא נלבר׳

 חולי יארע שאם הטיבה וההבטחה ההשקטה ינו יוזיה יקבלנו ואם פלוכה
 עד עלינו וידאיג ובצער בדוחק ויהיה הזד, הלב מנוע סאברינו לאבר

 שהוא פזה יותר חסד נפילות לכם אץ ההוא לאבר תי־ופה להפציא שיתוו־
 כל דתכהו לנו נרפא וסהבורתנו בעונותינו ופדוכה פפשענו פחולל

כתר ללב ויתנו נעשו דברת אשד כל ויאפרו Tה חכפת על האגדים



פא דגולה, באר
 ללב נרם וזה האברים לראיות כדי הסלוכה קבל הזד• הטוב והלב סלוכה

 ובזסן האברים רפואות לעורר כדי השקטר. בלתי בתנועה תסיר יה1Tש
האברים. כשאי וינוח הלבסזעפו ישקוט אזי סרינוף וחסות החלאים שיתבטלו

 ׳)P ד׳ (שה׳ש דכתיב הלב אל נסשלים ישראל כי דע ועתה ד.
 והם ה׳ אל ישראל שהן האוסות של, לבם צעק ונאסר אחותי לבבתני
 ינאסר אלהיכם בה' הדבקים ואתם ד׳) ד׳ (דברס שנאסר הקב׳ה אל קרובים
 י׳ז (יחזקאל שנאסר אברים נקראים והעכוים לה׳ אתם בנים א׳) י״ד (במדבר

 ישראל כן האברים סכל כסובב שהרב וכסו רנוצה כלא האבר ארך ג׳)
 בתוך ה׳ן ה׳ (שס שנאסר ארצות וסכל ולשין איסה סכל ססובבים וארצם
 היה לא הארץ על עסדו סיום ונוסי ארצות וסביבותיה שסתיר• הנוים
 בו כתיב הקב׳ה בעיני נחסר היה הראשון אבירים ובטחה השקט להם

 בעקרת סילה בברית כשדים באור צער חיי היו וחייו סארצך לך •לך
 צער חיי וחי בארץ נור בו נאסר יצחק סד ע שרה. ובסיתת בלקיחת יצחק

 יעקב עסד סראות. עיניו ותכהנה לאביסלך רבקה נלקחה בארץ רעב ויהי
 ס׳ז (בראשית שנאסר צער חיי וחי לכן ספני ויברח אחיו עשו ספני ויברח

 שנאסר צער חיי וחיו לסצרים אבותינו נלו חיי. שני יסי היו ורעים סעט פ')
 חיי וחי פרעה ספני ויברח סשה להם עפר כ׳ג). ב׳ (שמות ישראל בני ויאנחו

 בני את ריוצ־א ברעתי אראה ואל ר.רונ נא הרנני פ׳ו) י׳׳א (במדבר שנאסר צער
 נתחכסר. הבה י׳) א׳ שנאסר(שמות האוסות כל בהם נתקנאו ססצרים ישראל

 אסר ארום• סלך ויצא עסלק ויבא אחריהם. סצריס וירדפו ירבה פן לו
 אותי ותשנאזו בי תקנאו כי ולכם לי סה לעכו׳ם ישראל לאברים הלב
 וקכלתי בהקב״ה עצסי דבקתי שאני בשביל הלא האוסות סשאר יותר

 קרוב הקב״ד. ויר.יה אתם קבלוה לפניכם ,אותה אעזוב אני הנה תורתו
 בה כתיב סה בתחלה לנו נא הנד אבל דברת כן ויאסרו כסוני אליכם

 סקום לכם אכנה אבל עליכם פתנשא אני ואין ורך סך אני הלב אסר
 סשעיר וזרח פאי! סהר הום־ע •:׳) ל״נ (דברים שנאסר החיות אל שתקרבו

 סכם הרע היצר שתבטלו קשה עצם בכם יהיר• שלא ובלבד וניסר לסו
 תנאף לא תרצח לא בה דבתיב סשום אותה סלשבור קשה עצם שר.וא

 אליו יקח שלא הוא ר^יות אל הקרוב האבר סשפט כי ועור תננוב לא
 אשר חה תאכלו אשר החיד• זאת ב׳) י״א (ויקרא דכתיב בפה שנכנס סה בל
 כ׳ו) כ״ה בו(בראשית דכתיב עשו זה הרנל ויען הטסא. לכם וזה תאכלו לא

 ואיך עליר. לסות לילך סלוכה זר. לי לסת ויאסר עשו בעקב אוחזת וירו
 אנכי הנר. בכורר. לי לסת ל׳ג) כ׳ה (בראשית דכתיב כחי לבטל אני אובל
 אחוש ולא סכל לר.ביא ציד לציר ואילך תחיה חרבך על וכתיב לסות הולך

 יוזסו שלא הרוב על ואססיך ולבהרת ולספחת לצרעת הסביא הדם לריבוי
 נא הלעיטני ל׳) (שס דכתיב כוהי רבית לסען הכל את אוכל אני לפיכך
דבתיב וישסעאל עשו בני אלו היד ותען ונוסר ויבז וילך ויקם ונאסר
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הגולה באר פב
 בבל ידו י״ג) r״P (כראשיה בישפעאל ונתיב עשו ידי והידים כ׳ב) כ׳ז (בסאפיה

 וישמעאל יעקב בימי התורה את קבל שלא אבינו היה גדול הנס בו. כל ויד
 מהלב מחילה ונבקש נא נלכה והברי אברי אהם אמנם אבררם בימי

 תרצח לא על נעבר שאם והשקט בטח לנו יהיה ובזה הכתר ש-קה ונבקש
 כי הפורענות מז נראוג לא ההורה כל ועל תגנוב ולא תנאף לא על או

 להשגיח זה על בראנה להיות צריך הלב אבל רבריו קבלנו לא אנהנו
 לפיכך האומות בל על להנן צריכים ישראל כן הגיף, על רבה בהשניזה

 ומעת אומות (י) שבעים ננר פרים שבעים ישראל הקריבו המקרש בזמן
 האברים נפלאו עור להקריב יכלו ולא משומם שקוץ ונתן התמיד הוסר

 לאברים הרפואה לעורר ללב רבות תנועות זה מפני והניע בתחלואים
 מפשעינו מחולל והוא ה׳) ׳נ5 (ישעיה שנאמר עבורם בגלות ישראל והלכו
 חטאות בשביל ואלו יוכיח ה' יאהב אשר ואת ונומר מעונוהינו מדוכא
 שהיו מעשיה ואנשי חסידים בהם היה כי לגלותם צריך היה לא ישראל
 הזאת העיר על וגנותי 1ז׳ כ׳ ב׳ (סלכיס שנאמר ישיראל על להג; ראויים
 וחרבו התמיד שיהוסר עכו׳ם חטא בשביל אבל עבדי דור ולמען למעני

 עצמן ישראל אז'לקח (*) העולם על לכפר קרבן עוד היה ולא המקדש
 בך אין ומום רעיתי יפת כלך ז׳) ד׳ (שה׳ש שנאסר מום בלי שהם לקרבן

 היום כל הורגנו עליך כי דכתיב קרבן במקום יום בכל נקרבים והם
 והקב״ה קדשים כצאן צאן כאיזה כ״ג) מיד (ת־ליס לטבחה כצאן נחשבים
 צאן את רעה ה׳ אמי כה ד׳) י׳א (זכדה כדכתיב עליהם כמתאונן כביכול
 כשהטאו .קדם שבימי ולפי וגופר יאשמו ולא יהרנו קוניהן אשר ההרגה
 נשאך ולא המבול עליהם הביא לפיכך לנפשם פדיון להם היה ולא העכו״ם

 פדיון צריך שהעולם נה שהרגיש וכיון העולם לקיום ובניו נח אלא מכל
 הניחוח ריח את וירח שם כתיב מה מזבח נח ויבן לפיכך ובעוף בבהמה

 ראה הקרבן בטל אברהם ועד ומנת חי כל להכות עוד אוסיף לא ויאמר
 האל הערים את ויהפוך משם איתם ה׳ ויפץ מ׳) י״א (נראשיי. כתיב מה

 לכפר הקרבנות הם מעשה ואנשי שהחסידים הרגיש* אברהם שבא וכיון
 ולא בנו יצחק את לעקוד המוריה ארץ אל אברהם וילך לפיכך העולם על

 פסול הטסאה מן שינקה שטהורה לפי עצמו את להקריב אברהם רצה
 ידך תשלח אל אמר הקכ׳ה אבל יצחק את להקריב רצה ולפיכך לקרבן

 קרבן אז יהיה לא כי העולם את תחריב אותו תקריב אם כי הנער אל
 יצחק נפש את שיפדה לו רמז אבל ממני באים היו ישראל כל שהרי לכפר
אחר סאי בסכך נאחז אחר איל והנה כ׳ג) כ׳ב (כראשית דכתיב באיל

פ״ש נ׳ה סוכה 0
 מזנס ק־ים המקדש שבית בזמן ט' שאבדו 5לעט׳ להם אוי אר״׳ ע׳ב, נ״ה סוכה (*)

כל. ננליהס מכשר



פג הגולה באר
 ו>!ל יצחק במקום הקריבו איל והנה החורה אסרה כך אי*א בסבך נאחז
 להיות ורמו חלבו למעט נפש עינוי בשום יצערנו שלא מאומה לו תעש

 הימים באחרית לוסר רצה נאחז א,תי אלא הזמן עתה אין בי קרבן במקום
 נאחזים יהיו ובמה קרבן במקום נאהז יצחק של זרעו יהיה הנלות בזמן

 ומכאובם וצערם האומות, בץ ומסובך נאחז יהיה ישראל קרן בקרניו בסבך
 בטל מי ירי ועל תיבות ראשי בסב״ך נאח״ז לפיכך קרבן במהום יהיה

 ארום נבוכרנצר נאח׳ז במלת המרומז בתורה הקרוש ר הסו בא הנה הזבח
 רוצחו קרושה בטלה בקרני׳ו כתנים בטלו סנהררץ בטלו בסב״ך זבח חללו

 עשו ובקשו יעקב וקם הקרכן בטל יצחק ומזמן ויתרו ישראל נביאים
 מזבח ויכן עשה מת גז׳א) כ״ז אחי(בראש־ת יעקב את ואהרנה שנאמר להרנו
 בניו הקב״ה ולקח הקיבן בטל יעקב ומזמן בקרבן נפשו פרה אל בבית

 קשים ביסורים ישראל את ייסר לפיכך העולם על לכפר קרבן במקום
 האנשים על העבורה תכבר פ') ה׳ (שמות רכתיב הקרבנות מיתת במקום
 משה שבא זמן ער העבורה מן ישראל בני ויאנהו כ'נ) ב׳ (שמות וכתיב
 צאן לבם וקחו משכו כ״א) י׳ב (שמות רכתיב הקרבן פריון להם והוריע

 ויררפו כתיב מה הקרבן בטל משם ננאלים היו מיר ואז הפסת את ושחטו ■
ש קבלו סיני הר ער עמלק ויבא אתריהם מצרים  העולם כל על לכפר מחי
 (שמות שנאמר ה' בחר ובהם נעשה ה' רבר ,אשר כל ס׳) י׳ס (שמות שנאמר

 העמים כל עי תכפרו אתם לומר רצה העמים מכל מגולה לי והיתם ה׳) '׳׳פ
 בחירי בו אתמוך עברי הן וכתיב אתם עברי בי מכל סגולה לי תהיו וכזה

 עבו׳ם) (שרם עמי כפשע ח') נ״ג (שס וכתיב א׳) מ׳ב נפשי(ישפיה רצתה
 קרבן יהיו שהם על מהחרטים יעראל היו כך אחר לסו(יישראל) ננע

 האש על גופם שיקריבו מהם 'בקש שהקב׳ה חשבו בי העולם לבל בפרה
 ירבר ואל הקרבגות ענין ונשמעה עמנו אהה רבר אמרו לפיכך המזבת על

 קרב נאמר לפיכך כך על שנמות נו מאה יבקש אולי נמות פן אלהים עמנו
 הבקר מן הבהמה מן אלא קרבן מהם יקריבו שלא הקכ״ה וצוה ויתי אתה

 ומנחה זבח ובטלו המקרשות שחרבו וכיון קרבנכם את תקריבו הצאן מן
 חלב בזה הרניש אבל מחיות רחוקים הם כי האברים בזה הרגישו לא

 בטבעו ותלש ורך מך והוא רחיות אל הוא קרוב כי נפשו סרת יורע שהוא
 לעורר ללב נחלה תנועה בזה הגיע לאברים רפואה ולעורר להצילו וכרי
 התנועה כך ימות במהירות הלב יתניע לא ואם בגוף אשר החיוני רות

 נהרגו במה וביותר קרבן במקים הוא ומכאובם וצערם בגלות ה׳ לעם הניע
 יבולין היו ולא ארשתן על ישראל נשארו ואם השם קרושת על ונשרפו
 עם יר נפש ובכלות ז׳) י'נ (דניאל רכתיב כלייה חייבים היו קרבן להקריב

 בתנועת הקב״ה לחם עשה גרולה טובה עכשיו אבל אלה בל תכלנה קרש
 רכתיב בלייתן מירי ישראל נפטת לפיכך בקרבן עון מכפר שהוא הגלות
ולא סאםתים לא אדביהם בארץ בהיותם זאת גס ואף מ״ד) נ׳׳ו (ויקרא
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דגולה באר פד
א אם סקום בכל הרב! להקריב לישראל אפשר ואי לכלותם געלתיס  י

 הקב׳ח עשו כבר באשר םירושליס חוץ יקריבו ואם הסזכח על בירושלים
 ה' יאסר זבחיכם רוב לי לסר. ׳א)’ א' (ישעיה דכתיב הקרבנוה אותן שונא

 אשר סקים בכל סזבחים שיאתם סח זבחיכם רוב אלא נאסר לא יבחי רוב
 לפיכך בבסהלעצסו אחר כל זוכחיס שהיו ולפי בפקרש אם לאצויהיאהבפכי

 וסועדיכם חרשיכם אסר לוה וסוער חורש לזבחיהם שעשו ויפי זבחיכם אסר
 ניחוחיכס בריח אריח לא וכתיב וגו׳ איש סכה השור שיחס וכתיב נפשי שגאה

 בתשיבח גאולתן שיתלה לא בתשיכה אלא תלויה ישראל של נאילתן ואץ
 גאולחן אכל צריקים כלם ועסך נ׳א) ם׳ (ישעיה רכתיב שבו שכבי ישראל
 אלילי את איש ישליך ההוא ביום נ׳) ב׳ (שם רכהיב עכי״ם כתשובת תלויה

 סררכיו ויורנו ציון ונעלה קוסו ו') ל׳׳א (ירמיה וכתיב כססו אלילי ואת זהבו
 להוציא רצח לא בסצרים וגם אחד ושטו אהד ה׳ יהיה ההוא גיום וכתיב

 ואני הצריק ה׳ כ״ז) מ׳ (שמות רכתיב ועפו פרעת ששב ער ישראל את
 ירי על ססנו והוציאו הגוף כאברי אבר שנלקח וכיון הרשעים. ועסי

 סנורל שקט ויהיה ללב רוח נחת זה יהיה אזי והעכור הרע הרס הקזת
 יחסו ל׳ו) ק׳ד (תיליס יכתיב ובשפחה בנחת יתנוע אלא הזעף תנועת
הללויה. ה׳ את נפשי ברכי אינם עור ורשעים הארץ סן חטאים

 ארבע בכל עצסן לפזר להם בחרו כך ישראל שראו וכיון ה־
 סלהסה לערוך לבם על יעלה שלא האוסוה שיראו וכרי הארץ כנפית

 שיהיה פי על ואף חסשיח שיבא זסן ער הגלות סן יצאו ושלא עסהם עור
 נגר סלחסה יערכו לא כן ואע׳פי חיל בורי נ אנשי הזסן זה בתוך לריס

 השבעתי ואסר ה׳ בשם הנביא הסלך שלטה אותם השביע שככה האוסות
 שהחפץ. ער האהבה את תעוררו ואם העירו אם ירושלים בנות אחכם

 ואל תעירו אל ריאוסות בין בגלות תהיו אם ירושלים לבנות אסר הנח
 שיחיה ער שחחפץ עד ישראל ארץ אהבת ספגי סלהסה עסהם תעוררו

 לסצרים פשרי ששלח כררך הפשיח לכם וישלח בכך ה*ט'י וחפץ רצון
 שיאספו הקנ״ר. שרצון ירעו ואז אהכם פקדתי סקר ה' אסר כה ואסר
 ארצם ליקה ועצום גרול לעם אז ויהיו העולם פינות ארבע סכל עצסן

 וכתיב העיפנה כעב אלה סי ואסר עליהם פתסיח והנביא הישכעאלים סיד
 הלה כי אחר ביום ארץ היוחל וכתיב אלה כל לי ילר סי כ׳א) מ׳נו לשעיז

 שלא ישראל כל ונסרו נסנו כן שהרבר וביון בנית את ציו; ילרה נם
 ברצון לא אם שכננדה מהארטה אוסה לעוור אפילו םלחסח עור ילסרו

 אשר בארץ ואחד אחר כל ויתפללו ידו תחת נכנעים הם אשר סלכיהם
 ד.היא הארץ על הסושל להסלך והצלחה שלום השם שיתן שם נר הוא
 כבור לו ולחלוק םלכות של בשלומה סתפלל הוי התלסודייס אפרו וכך

 אותו יקרא הפלך אוהב הקב׳ה ידו. תחת נכנעים שישראל סלך שכל
ח C6 »״ה (שס כדנתיב סשיח בץ הבדל ואין לכורש, לסשיחו ה׳ אסר נ



פה דגולה באר
 שינא שהסשיח אלא ירו תחת נכנעים שישראל הסלך לנץ שיבא הסשיח
 אין בתלסור אסרו וכך עצסם בשני סלונה להם ויהי ארסתן אל יביאם

 שלנו הסשיח גי לבר. סלכות שיעבור אלא המשיח ליסות הזה עולם כץ
 תחתיו ויסלוך ויסות יחיה ארס אס כי יהיה לא שיבא עליו סצסים שאנחנו

 ברצון אבל אחריו ולזרעו סלוכה לו שהיה ה' סשיח דור כסו בנו ובן בנו
 מכך שאל חיים ה׳) נ״א ימיל־ס כרכתיב אכיו סרור יותר הסשיח יחיה השיי
 וגבה ונשא רם שיכא הסשיח יהיה לשיכך וער עולם יסים אורך לו גתת
 היה שהקנ״ח אברהם הנה כי השרת ססלאכי אף וססשח סאבות יותר סאר

 ימיו שנתמלאו מיר אלא ונח ארס כמו רבים ימים האריך לא מאר אוהבו
 זמנו קורם מת ויצחק בימים בא זקן ואברהם א׳) כ״ד (ניאשש כרנתיב סת

 נא אעברה אסר וסשה חיי שני ימי היו ורעים מעט אמר ויעקב שנים חסש
 לראות מצפים השרת ומלאכי בקשתו לו ניתן ולא חטובה הארץ את ואראה
 כביר ברוך י״נ) נ׳ (׳סזקאל כרכתיב לראותו יכולים ואינם הש׳י נאון הרר תמיר

 מקומו את יורעץ חיו במקומו אסרו שאלו נאסר לא במקומו ססקוסו ה׳
 ה׳ כבור ברוך ואסרו הקכ׳ה מקום ירעו שלא להורות ססקומו אמרו אלא

 שיבא המשיח כן לא שיהיה המקום איזה יהיה בו עיסר שהוא ססקוס
 בשוב יראה בעין עין כי ח׳) נ'נ (יכיעה שנאסר עצמו הש׳י יראו שהם וישראל

 לימות לישראל כגורו ינלה בעצמו שהקב־ה נאמר הרי ציון שיבת את הי
 כעת ונאסי שם שמו לשכן הארץ אל ישראל עם ויחוור וישוב המשיח

 בקשת שנתמלא כן הרבר והואיל אל פעל מה ולישראל ליעקב יאמר
 ממשה יותר בקשתו ונתמלאה האבות זכו שלא מה ימים באריכות המשיח

 שנאסר השרת סלאבי זכו שלא מה פנים אל פנים אליו יתנלה והשם
 מכלם נבוה הוא לכן הנורא ההרח בעץ רקיע ראשיהם ועל כ׳נ) א׳ (יחזקאל

 ער הנלות מן לצאת נפשם חשקה ולא בקשו לא כך ישראל שראו וכיון
בכך. הש״י רצון שיהיה ההוא זמן

 ותשוקתה נפשה ותאות בנים לה היה שלא עקרה לאשה משל ו.
 הבן וינרל כן. הנב׳ה לה ונתן בקשתה נתמלאה אחה פעם בנים להוליר

הי ס:ל ויחכם מראה ויפה תואר יפה ההוא הנער והיה םוי ר  ויצעק היום א
 כי ויהי המת הנער על מאר ותצעק האשה ותיילל וימת עלי ראשי הנער
 ונס גן ותלר וההר ותזנה אחרים אנשים אחרי האשה ותלך הימים ארכו
 האשה ותצעק ויסת הנער וינרל שמת הראשון בבן לא אבל חכם היה הוא
 מאישי אחר בנים שני לי היו לפנינם הנצכת האש־ אני ותאמר מאד עד

 אני מעתה ^ה מות כן זה כמות לכלש היה אחר וסקרה אחר מאיש ואחר
 א.תר מעולם לארם עור אזרקק שלא וננרכם השי״ת ננר שבועה עושה
 האישה ותלך קיימא בן לי שיחן הקב׳׳ה שיבטיחני ער מתים בני שכל

 כאן היתה ופעם איש שם יעבור לא אשר במקום אחר בבית לח וישבה
הנביא אליה בא אחת פעם ויבעלוה. האנשים ימצאיה שלא כרי כאן .ופעם



דגולה באר פו
 ונלסודה שכולה בכית תשב כי האשה לך סה אליה ויאסד ה׳ בשס

 ויאסר הלום באתה כי בני אהה סי ותאסר האשה ותהלחל סבעל
 בענייך ראה כי לך להגיד צוני והוא לה' אנכי נביא תירא אל אליה
 חאשה לב על וידבר יסותו ולא ויהיו רבות ובנות בניס לך יהן עוד

 ויוסיף לך שהיה מסה יותר ה' לך יתן כי עוד תעצב אל ויאסי וינחסה
 האלהיס לאיש ותאמר ותשחהוה האשד והקוד לסשנה לך איטר כל את
 עדנה לי התהיה בלותי ואחרי לאיש סהיות זקנתי כי באסתך תכזב אל

 אשוב לסועד דבר סה׳ היפלא צחקת זה לסה ויאמר האלהיש איש ויע;
 בי האשה ותאסר ארצה דברי יפלו ולא בן חובקת ואת היה כעת אליך
 ברברים אליך לדבר אעזוב לא אסתך לפשע נא שא האלהים איש אדני

 הדבר על אות לי שתהן האלהים איש ססך ובקשתי שאלתי אבל האלה
 ויען רבים ליסים נבואתך דבר על בטחון לי יהיה לסען דברת אשר הזה
 ובבל זקנתך לעת אישיך אותך יעזוב לא כי האות לך זה האלהים איש
 האשיה ותען בשלומך, לדרוש אליך ־יבא הוא שס ססתתרת שאת ובית בית

 עשה זה כי אסת בפיך אלהים ודבר אהה האלהים איש כי ידעתי עתה
 ואשתו חסדו עזב לא עסו ואני עסי יתקוטט כי ואף עסו היותי סיום אישי
 יצועי רפרתי אני יאשר והסדקים ההורים כל אל אחרי הולך והוא ססני
 בעצמך חייבת אתה ואוסר טובים בדברים אותי וסנהם בשלומי לדרוש שם
 ואקח שבועתך את ואתיר הזסן ויבא חטאותיך על בכעסך נשבעת כי

 וילך ■קרסוניות• וכשנים עולם כיסי נעוריך לימי ותשוב ביתי אל אותך
 הנביא ויסת היסים ארכו כי ויהי הנביא. דברי שסרה והאשה לדרכו הנביא

 עוד ה־ש אראה עתה בלבו ויאמר אליה הדובר הנביא סת כי אישה וירא
 ויבא לנסותה אחד איש אליה וישלח אין אם הזאת האשד, כלב אסונה
 הזה בבית לבדך יושב אתה סדוע האיש ויען בשלוסה לדרוש האיש אליה,

 ופרדסים בננות בהליכתם הסתעננים הנשים כצאת תצא לא אן וער האפל
 לסת ואת נשים תכשיטי בכל סקושטים והסר, ועונב בנור לקול יש־ומעים

 אשר 7ים על וסלעינים עליך שוחקים כלם הוד. האפל בכית ימיך תבלה
 הנשיים בעקבות נא צאי עסך אלריים ויד,י איעצך לכן אליהם כלות עיניך
 תרת פאר לך יתנו שסה אחריך הרואים סשכגות על נויתך את ורעי
 המור ובש־סן הנשים בתמרוקי נפשיך לעדן סחברוחיך ששיין ושימן אפר

 אנכי גם ותאסר האשה וחאנח מלוכה. כתר לך ויתן יפיך המלך ויתאו
 מן אצא שלא נשבעתי כי נא דע אך דברת אשר האלה כדברים ידעתי
 השם יבטיחני אשר עד בניי שיני מות אחרי בעלי עם עוד להזדקק הזה הבית
א וכיון שיחיה. בן לי שייתן  עוד שאוליד וזמן עת בא י ש והבטיחני הנביא שי
 בשמחה אצא הר״יא למועד הנביא שדבר ההוא הזסן וכשיגיע ובנות בנים

 כל כדרך בעלי עם ואזדקק שבועתי אתיר ואז לקראתי ור.ו» כעלי לקראת
זרים. בתים אל שכן ומכל בעלי בית אל ארך לא העת ר.נ'ע לא ועד ■וזארץ



פז ■ ועולה באר
 ה“א: בכל ואשה סצאתי סאלף אחד חנם אדם ויאסר האיש ויען ז,

 הבטחון סה אשאלך סדעת ונבערת לב חסרת אם כי מצאתי לא אלה
 ולהבל ולשוא חזון כל אבר הנביא סת כבר בו ביטחת אתה אשר הזה

 כדברים תרבי נא אל האשה ותע; לעולם• הבטחין לך יבא לא הצפה
 הנביא סן ה׳ רוח סנה אנח הוא קדוש ים אלה איש כי הנביא על האלה

 עוד וכל סתה לא נבואתו הנביא פת ואם הנביא על תלעג כי עליך וינח
 נבואתו על סצפה אני הנביא לי נתן אשר האות לפני רואה אני אשר

 כפני כי עצמי את אאשים אבל הנביא אאשים; לא תבא לא ואם שתבא
 נותן ואני עונותי על כפרה לי יהיה למען הזמן השם מאריך חטאותי
 אן ער האיש ויען הטובה. על לו שהודיתי כשם הרעה על לאל הודאה
 פה כי אטומות ואזניך סנורות עיניך פיך אסרי כביר ורוח אלה תפלל

 השני בן זה והיה בא כבר ותלד תוסיף שעוד ה׳ בשם הנכיא שדיבר
 עצתי אל לשמוע אם כי לך טוב אין עוד תצפה פה על ועתה הולדת אשר

תל שס לך ויצא עיניך ותאורו נפשך בטוב ותתענג שתצא  בשרים נ
 הגבוהים ההרים אל לך ואתסן שש יציעו מרחוק אליך יבואו ושרות
 וחרש כעבדי עור ותשיפני תנקר העיני האשה ותען רענן. עץ כל ותחת

 ללישנא לך אודה אני אבל בסורי. יבאו לא לבית מחוץ העופרים כמלאכי
 הנביא כי מרחוק רואה אני ע״ב שרי עמי נתור מגיא לעור שקורא סעליא

 אבל אצלי הנביא בא שלא עד פת שכבר הנולד הבן על הבטיחני לא
 מאיש היה הולדתיו אשר השני הבן שזה ועוד לבוא העתיד על הבטיחני

 פה. ככר חה ושיחיה מאישי בן לי שיהיה אפי והנביא מאישי ולא אחר
 אף בחרי משם וילך עצתו אחרי ללכת האשת תאבה לא כי האיש וירא

 אליו וידיר איעזה אל ויבא דרך עוברי כל שם לכנוס הרלת את ויעזוב
 מלחשים דברי לקול תשמע לא היא רוח קשת אשה ויאפר הקירות כל את

ררך. עוברי כל וארור■ נדריר■ כל פרצתי עזבתיה חברים וחוברי
ועל האשה אסינת על ויחכה אלו דברי את האיש כשפוע Jך

אש־ ה־ופי והבל החן שקר ימצא פי היל אשת ויאפי שבועתה קיום
אישה וילך יחסר לא ושללה בעלה לב בה בטח תתהלל היא ה׳ יראת

הסתיו הנה כי לך ולכי קופי אליר■ ויאפר ונאוה שחורה וימצאה אחריר■
 אשר טוב ברב ותתענג שתצא הניע הזמיר עת לו הלך חלף הנשם עבר

 עליך שים אלמנותיך בנדי ספך הסי לך פותרת שבועתך לך צפנתי
 מבנים לך טוב אנכי הלא ונחלתי ביתי אל ושבה וקום וארגסן שש בגרי

 האיש אחיי ותלך דבריו אל ותשמע לבה אל וידבר אותה וינחם ומבנות
הישועה. מרכבת סום ועל דגפל על ותרכב

 ׳ל’’ (שמיה דכתיב ישראל היו העקרה האשה הפשל פ.תרון וזהו ט.
 אשר בנים ילדה לא למצרים היו עבדים מתתלר■ ילרה לא עקרה רני ס')

סשס הקב׳ח ויוציאם חילו ולכל לפרעה לעבדים אם כי למלוכה הצליחו



ועולה באר ח9
 בנו והם ושרים םל*כים מהם העמיר עולם יסי כל דנטלם וינשאם ויגאלם
 םסלכים לא אבל םישראל היינו מאישה לה הנולד הבן וזהו ראשק הביר•

 הבית וחרב וישראל יהודה סלבי כל מתו כי החכם הבן מת אחר אחרים
 היה וזה בחרב נפלו כי ה' עם ועל הבית חרבן על רב סמפד ישראל וספח

 הלכה להקב׳ה נעורים אשת הנקראים ישראל שתם לאשר■ הראשון הכן
 על ודברה בבל בגלות כה שהל איש;אח־ עם וזנתה בנה פות אחרי האשד.

 וסראואותועל עשה וכן בית לה לבנות כורש לפלך שיפתוהו השרים לב
 למשיחו ה׳ אסר כה ח׳) מ״ה שנאסר(שם משיח עשה אשר ההוא הטוב הדבר

 סבני כורש היה לא כי אחר באיש לה אשר השני הבן היה וזה לבורש.
 בבית היו אשר הסלכיס וכל והוררום כורש שהוא השני הבן ויפת ישראל

 הנביאים השביעום האומות בי; כנלות ישראל והלכו הבית וחרב שני
 ירושלים בנות אתכם השבעתי רכתיב העולם אופות בפלכי ימררו שלא

 וישבו והלכו פלהפה עוד יעשו ולא באומות ימרדו שלא עשכעו עשו ובן
 אשר ער ה׳ לשם בית לבנית עור בקשו ולא רומה כאבן בנלות להם

 שיהיה האחרון הבית ובנוהו הבית עור יחרב שלא משיח ע׳י השם יבטחם
 אליהם ובא יחרב לא והאחיון שנחרבו והשני הראשון הכית פן גרול כבורו
 השופעים יריכם תחזקנה צבאות ה׳ אפר בה ׳)D ח׳ ה׳(זכרה בשם הנביא
 צבאות ה׳ בית יפר ביום אשר הנביאים מפי הדברים את האלה ביפים
 וישראל יהודה בית בנוים קללח הייתם כאשר והיה ונופר להבנות ההיכל

ש^ כן  אפר כה ונופר ידיכם תהזקנה תיראו אל ברכה והייתם אתכם או
 והחזיקו הנוים לשונות פכל אנשים עשרה יחזיקו אשר החפה ביפים ה׳

 ור,יר. ונופי עמכם אלהים שפענו כי עפכם נלבה לאפר יהודי איש בכנף
 אשר כמקום והיה יספר ולא יפר לא אשר הים כחול ישראל בני פסשר
ע יאמר  וישראל יהודה בני ונקבצו חי אל בני להם יאפו■ אהם עפי לא לו
 יוהר וחשלישית ינועו יכרתו בה שנים פי הארץ בכל והיה ונופר יחדיו

 וכחנהים הכסף •את כצרוף וצרפתים באש דושלישית את והבאתי בר.
תי אותו אענה ואני כשפי יקרא הוא הזהב את כבחון  והוא הוא עפי אפי
 רצה יכרתו בה שנים פי בפירוש הכתוב יאמר הנה ונופר אלהי יאמר
 ראשון ביה חרבן בזמן אחת פעם מארצם ישראל יכרתו פעמים שני יוכר
 כיוצאי כפליב כפלי פיעזראל נהרנו ושם שני בית חרבן בזכן שני ופעם

 החלק אכל עועו יכרתו שנים סי עליהט נאסר לפיכך ויותר סצרים
 בצער האחרון בנלות עתה המפוזרים הישראלים שהם מישראל השלישי
 והבאד״י עליהם נאמר לפיכך צררים פכל בם בוערת הנלות ואש וברוחק

 בשמי יקרא הוא וגופר הכסף את כצרוף וצרפתים באש את'השלישית
 הנביא אפר עור וגופר אלהי יאפר והוא הוא עפי אפרתי אותו אענה ואני
 ירןשלים וחוצות יד,ורה ערי ויבנה ונופו־ שופרק בהרי כרמים תטעי עור

יבעלוך כי •שפמה עור יאמר לא ול»*צך עזובה עוד לך יאמר לא וגופר



פם הגולה באר
 צדיק לך יבא סלכך הנח אלהיך. עליך ישיש כלה על התן כמשוש 7בנ

 סד. אדוני בגלות, הלכו אשר דוח מקוצר ישיאל ויענו ונימר עושע
 עניח י׳א) ד׳ (ימניה רכתיב ולשץ אומה כל מיד יציליני מי האלה אחרית
 יבש דכתיב ה׳ ברבר להאמין לכם יש הנביא ויאסי נוחמה לא מיערה
 את אקום ההוא ביום וכתיב לעולם יקום אלהינו ורבר ציץ נבל חציר
 והביטו ותחנונים חן רוח ישראל בית על ושפכתי וכתיב הנופלת דוד םוכת

 היה שהוא ה׳ כשם הנביא זכריה אסר וגוסר עליו וספדו דקרו אשר את אלי
 כרכתיב ויהתוני אלי ישמעו שילא ידעתי ואמי יישראל את והוכיח שני בבית

 כאשר לכסוף אבל ונביא כהן שהיה זכריה שהיא ונביא כהן ה׳ במקרש יהר: אם
 אלי והביטו אמת זכריה שנבואת ויראו עליהם ותהגוגים חן רוח השם ישפיך

 הקדרגז הנביא דקרו אשר את לדש שאמחול הקב״ה אסר אלי יתפללו ר״ל
 לא לכן הריגתו על מתחרטים שישראל שיש ולפי וגומר עליו וספדו הזה

 אשרי א׳) ל״כ (תיליס דכתיב עונם להם שמחל לפי הנביא שם הקב״ה פרםם
 וישראל פשעיו מכםה הוא עונו מוחל שהקב״ה לפי חטאה כסוי פשע נשוי

 איש ואין אותו הרנו המלחמה וכובד צערם שמתיך בהריגתו שוגגים היו
 הקב״ח ;אל פללוaר לפיכך נולה בשוגג ההורג אבל צערו על נתפש

 אשר את אלי והביטו יונתן שיתרגם וזהו והטלטול הנלות ע׳י עונם שיכפר
 כי ממנו תסור לא אמת זה ופירוש כו׳ דאטלטלי על קדמי ויבעון דקרו
 ה׳ את ובקשו ישראל בני ישובו כן אוזרי הנביא אמד עוד בקבלה. הוא

 את לכם שולח אנכי הנה כ״ג) ג׳ (מלאכי ונאמר מלכם תר ואת אלהיהם
 ולב אבותם על בנים לב והשיב והנורא הגדול יום בוא לפני הנביא אליהו
 עת עד האלה הרברים וחתום מתום רניאל ואתר. וכתיב בנים על אבות
 העולם אומות היו עיני בית בחרבן מירושילים יצאו וכאשר גומר קץ;ו

 מתי משיחך הוא איה דורך פיה אנה ואסרו הזסן באותו עלירם סשחקים
 היה לא הנביא שרבר שכה הנביא הבטיחך אשר הזה הבטחון סה יבא
 ו ותער! לעצהנו שחשכעי אלא לכס טוב אין כן על שני בית על אלא

 הגלות כסוף וסגוג גיג יאסר כן ונסו ונכיתם שרים סכם ונעשה עסנו
 ולאמים גוים רגישו למה וסנוג גוג על הפעם באותו יתפללו שיישראל ער

 בכל בהם מקשרים שיישראל התפילק אלו סיסריתיסו את ננתקה ריק יהגו
 משיבים ויעזראל עבות. סעשה שהם ציצית אלו עבותימו ממנו נשליכה יום

d איך tבבית היו ומלאכי זכריה וחגי חרב וכבד שיני בית על הנביא ־ 
 וגלמודה שכולה אתה עד ואני עזובד. עוד יאמר לא אמר והנביא שני

תל הנביא ואסר  זה נאמר ואם הראשון סן האחרק הזה הבית כבוד יהיר! נ
האחד 0 שם היו אשד וגדולה בבוד מה נפשי ירע לא שני בית על

 קכיא לא מסף ר' אמר ש׳או (י׳וז יומא מגמלא נראה שני מכיר. הרה־רצה כפלוה )‘(
מ סרמא ליה עיינא דדילרי חלקכא אכא דאמר שני בניה כאן דאשץ בכיר. כאן



הגולה באר צ
ם והוד העולם אוסות סלבי וכית.שני יהודה פלכי בנוהו דאשח שבית  ח
 ובנה עליון אל וסשדתי ה׳ עם הדג והיא הכהניס לחשסינאים עבד שהיה

 כבודו יהיה שנדול הזה הבית על לוסד התידק שפך אשד בדסים ועיד בית
 אדון שם היה. הדאשק הבית סעשה ואנשי יםTחפ אותו שבנו הראשק סן

 נבוה רדתה הדביד לפני ההיכל והוסת ד.םן תינצגת הסשחה ושסן וכפודת
 עובי על אסה סאה דום עוסדים והיו אסה איא היתד. לא ועובי אסה סאד.
 עשו אלא לעסוד יכולה היתד. לא שני וכבית נופלת היתד. ולא בנם אסד.
 הסשחד. ושסן וכפורת ארון שם היו אסהטדקםץולא וביניהם פרוכת שני

 שלא יורה זה כל אשר השסים p יודדת האש היתר. ולא pד תינענת
ק ולא הזה בבית הקב״ד. דצק היה  קודם שנה וארבעים עליו. שסו ש

 שגער עד פתוח אותו וסצאו םשכיסין וחיו בלילה אותן םיגרין היו הגלות
 אותנו סבעית אתר. אנה עד היכל היכל ואסר זכאי כן יוחנן ר׳ עליהם
דג שבםוף בך ידענו ח  הדלתות היו שם כי ראשון בבית היה לא וזה ת

 היה ראשק כבית דלתיך לבנון פתח ואפרד. קול בת שיצאתה עד נםנדים
 7והאר רטובות הסרות ובכל ובנוי בוזכסה כהונה בכתר סוכתר גדול כד.ן

 ראויים היו שלא גחלים כהנים הסלכים העסידו שני ובבית רבים יסים
חל חזה הבית כבוד היד.יה יסים האריכו ולא לכך  שסלכי נאסר ואם נ
 דבר לא כי ועוד וספורםם נסור שקד זהו סוד־אשונים גדולים ד.ץ שני כיח

 גדול לוסר לו היה כן שאם שני בבית שירדה שר או סלך סכבוד הנביא
 םלך0 דבר שלא ספני אבל דאשינה סביאה שנייה ביאה כבוד יהיה

 סושל סשום ולא לוסר לו היה כן שאם שני בבית שיהיד. שר או
 לשסו הנבגד. בבית סרתיד. השם שאין םיסן נתן כאלו עצםי מבית אלא
 האחרון הבית יד.יה וזה ראשון מבית גדול כבודו יד.יה כן אם אלא

חל לו®־ לו היה שני סבית דבר שאלו  אחר כי שני בית כבוד יד.יד. נ
 בתי כסה לישראל שיד.יד. שראה אבל׳ספגי אחרון ולא שני יבא הראשץ

 לכלם יד,יד. ולא ■הורדוס והשלישי כורש והשני שלסר, בנה האחד סקדשות
 תחת נכנעים ישראל היו כי כבוד שום ושלישי שני לבית היו ולא תקוסר.

 הנביא ייחם לא לפיכך לבד ראשון סבית כבוד לדט היד. אכל דיאוסות יד
 ברצון יהיו מקדשות אלו ששתי אחרון ולבית ראשון לבית אם כי הכמד

 בנוהו הראשון שהבית הצד פזה גדול האחרון הבית כבוד וידןיד. השי׳ו^
 האחחן הבית .ק לא עוברים פעשיחם אף עוברים שרט וכ® אדם בני

ד סכת את אקים ההוא ביום י״א) כ׳ (עמוס שנאסר בעצמו הקב׳ה שיבנד.  ח
 אקים ואפר והורדום כורש סכת ולא דוד סכת את שיקים א®־ הנופלת,

לפיכך האחרון חבית. יקים עצפו שהוא להודות יקיפו הד.וא כעס אפר ולא

 העקידה מעל יעץ יכיכי• כפ«א נמלא ק ליהושע דאוקמיה על מלכא לעאי ביימוס
סז. הממנג תכ5ש כמו ס!אין מ על ג״כ ממר רמשים שער תחמה שדשה



צא הגולה באר
 יהיח גדול לוסר להנביא ראויה והיה גדול כבודו יהיה ולסיבך אקים נאסר
א כיון אכל הרביעי הבית כבור  דבד שיבא עוד שכל י6הםם לגדד מבי
ד רבר אהר  יבוא לא אם אבל שלישי שג-י ראשח ד.םםפר בהם לוסר שי

ד רבד אחריו  רברש שגי אלא תסצא כשלא אסנם אחרון בו לוסר שי
 שגי ובית ראשון בית כסו ושגי ראשון אלא ואחרון ראשון יאפו־ לא לבד
 הגביא שראה כיון ולפיכך אחרון בית ראשון בית אחר שיאסר תסצא ולא

 כבוד יהיה גדול אסר יחרב לא היסש באחרית הש״י יקש אשר שבגץ
 שאם במשיח תלויה אסוגתעו אץ -י ועוד הראשון. סן האחרון ה1ה הבית

 )‘( יבא לא ואם וסלך נביא אלא שיה ולא בסוגו ורם בשר הוא הרי יבא
 בה׳ אבותיגו האסיגו כאשר• כי באסונחגו וסכשול לפוקה זה יהיה לא

 אץ וסקדב. כסאז מאםיגים אנחנו כן דבר סהסשיה שידעו קודם אחד
 יסות בץ שאץ באמונתינו גרעון ולא הוספות לנו סביא הזה הסשיח
 גוג לעתיד שיעזסע וכיון לבד. סלביות שעבוד אלא הזה לעולם המשיח

ד בני אפו יחרד. טענותעו בל יסגוג עי י  (חהלים כתיב אז לנגדנו מלחסח ו
 לא אשר ליעקב עת וד.יתה ונאסר לסו ילעג ה' ישחק בשמש יושב ב׳)

 ובעת וגו©• עסף בגי על העומר שרכם מיכאל יעמור ר.היא ובעת נהיתה
 ימיני לי ותושע עוזר ואין ואביט 1ה' ס׳ג (שעיה שנאמר השי׳ת יגאלם ר.רווא

 אלהיכם הנה תיראו אל חיקו לב לנמהרי אמרו ונאסר וגומר קרשי מרועי
3ĉ אות זה על ישראל ובקשו ויושיעכם. יבא הוא אלהים נמול יכא 

 זאת נם ואף התורה לכם שכתבה מה האות זהו לוש ואסר מהנביא
 בריתי להפר לכלותם נעלתים ולא סאמתש לא אויבש.ם בארץ בהיותם

 הבטחון זהו אסרו הזה הרבר ישראל וכששמעו אלהיכם. ה׳ אני כי אתם
ד ד׳ הבר כן על אותנו יעזוב לא כי בעץ עץ וראינו לנו שיש הגרול פ  ב
 וד.שרים המלכים כנפי תחון בגלות'לסבות עצמן ישראל פזרו כן על אמת
 ביסן משיחש אצלינו שהם והשרים המלכש שלות בעד מתפללים ושם
 כסלך משיח. נקיא טובות עסהם ועועזה בארצו יעזראל המכנש שכל הזה

 שעשה טובתו בשביל משיח אותו קורא והכתוב מישראל הש שלא כורש
 ששרים המלכים כי הזה בזמן מלחמה לומרש אנו אין ולפיכך לישראל

 טובה עמנו ועושים חסד עמנו וגוסלש ריגשם כשורת מתנדגש הזד. בזמן
 נאותנו ויכנש קרוב בזמן שיבא עליו מצפש שאנו משיחנו ולעת הרבה

 נצטרבנו לא ובר.שקט במנוחה הימש כל ה׳ את שם לעבוד ארצנו אל
 ולא חרב גוי אל נוי ישא לא נאמר הוצא הזמן שעל מלחמה ללמוד אז

 בזה להעניש ה׳ ביד i מוסד שבט היא המלחמה כי מלחמה עוד ילסדו
 כלם ושיו אדם בגי כל עון יכפד המשש ובזמן לפניו החוטאת האוסה

לא וחמאותיך כ׳׳ה) מ׳ג ■(יכמיה שנא©־ ופשע עץ בלי עתה נבראו באלו

לעמי. ולא להנא אמונה היא ממזייז אמונת כי בא לא שפוד זמן כל סומ־.ו ל)



הגולה באר צב
 ביסיו ועזלוס אסת יוזיח לפיכך וניסר אשאיר לאשר אסלח כי עד אזכר
ק לנו יזזיה והוא  להאיר תורח של סלחפתח ללחום םלחסה משוח לכ

אכי׳ר. בה עעעו

כ״ו סרק

 הסשחה בשסן שנסשח לפי שוח0 כהן אותו קירץ היו לסח א.
^ נעשה וססה עשה וסי הנדול הכהן נסשח כאשר ש ( סשר. הזה ה עו ב  )‘ר
 חסש סשלשתן אחד סכל והקרה והקנכון הסור סן ולקח בסרבר עשהו
 שנאסר וזהו יסאתים חסישש הבשם וסקנה הקדש בשסל שקל סאות

 פעסים בשני אותו ששוקלש וסאתים תסישיס סחעיתו בשש וקנסן כתורה
 ושרה הכל וערב לבדו ואחר אחר כל ושוחק פעם בכל וסאתים חסישש

 שסן השים על ונתן בסש כחן כל אyש עד וסתוקים זכש בסים אותן
 עד האש על הכל ובשל רביעית ר׳ למ כל לוג עשר שנש והוא הק זית

לדורות. בבלי והניחו השסן ונשאר הסש שאכח
 נסים וע־בה בסדבר סשה שעשה הסשחה שסן אוסר יהורה ר׳ ב.

ש אלא הש לא תחלתו סופו ועד סתחילתו בו נעעזו  דכתיב לונ עשר שנ
 י׳ב בנסטריא ז׳ה לחדוהיכם לי זה שיה קורש סשחת ששן ל״א) ל׳ (שפות
 האור וכסה בולעש סמסנש כסה בולעת יורה כסה ראה הוויץ לונץ
 הסלואיס יסי שבעת כל ובניו ואהרן כליו וכל סשכן נסשח וכו שורף

ס ש כהנש נסשחו י ל ת תל שכהן נ  היו ולא סשיחה טעון נרול כהן בן נ
 סחלקותו ספני דור בן שלמה סשחו סה וספני סלך בן סלך סושחין

אדונש. של
 שסתבשסין לכל הידוע שכהות בוזיח הןירור הדם הוא 0 הסור ב

םי אסרו טקים. בבל אדם בני כה  פרחש אוכל זה חי הבעל כי הטבע ח:
 דש טור• וזהו הפרחים אחד סרש והוא חם רם בו סהם י.־לד סכועזשש

 והקנסון רכיא. סירא אונקלום תרנם סור שעל סירא שהוא 0 אוסרים
 עשב והוא אדם בני בו ושתנשרין טוב שיריחו הודו סאיי שבא העץ הוא

 אין הארץ שנהרב וסיוט ישראל שבארץ לצבאש שרעה והיה סבושם
 איה נודע לא והטוב גרוע קנסון אלא הטוב הזר• הקנשין עוד לו־ושציא

 האדוסיס כתבן ד^קים הקנש הם בושם וקנה הקישט הוא והקדה שקושו
p הודו שאיי הבאים T אותה שנותנין הבששש ששיני ווש טוב 

בצרי. הרופאש

.ב׳ הלכה המקים מפלי א׳ פ' הרמב׳ם לשון כאות אות העתיק ב׳ סעיף עד
בה״ב. שם נם.זה 0
תשא. פי ס' הרמב״ן דעת נס ק (*)



צג הגולה באר

 וסך ראשו על השם! את יצה הכהן את סושחין היו )’( כיצר ד.
 .סשסן ויצק י׳נ) ׳1י (וקרא שנאסר יונית כף כסץ עיניו גבי על ססנו

 סושחין היו רור בית וסלכי לקרשו אותו ויסשח אהין ראשי על הסשחה
 הרבה ולא אחרות בסקוסות סושה היה ולא ראשיו על נזר כסין אותו

 בסשיחתן אלא נתקרשו לא בסרבר סשה שעשה הסקרש כלי כל בשמן.
 לא זה ורבר אותם ויקרש ויסשחם א׳) ז' (במדבר שנאסר הסשחה בשסן

 בסלאכתן בסקרש בהן שנשתסשו כיון כלם הכלים אלא לדורות נוהג היה
 סתקרשץ הם בשירות בקרש בם ישרתו אשר י״ב) ד׳ (במדבר שנאסר נתקרשו

 ססנו גחל היה גחל כהן גחל ככהן נסשח סלחסה סשוח שכהן אעס׳י
 שגרול סי בפגי הולך אחד היה לא זה על זה סעלות להם היה לפיכך

 לשרת העוסר בגרים וסחבה בגרים לסחבה קורם גרול כהן אלא ססנו
 סחבת לעובר קורם קרי סחסת והעובר קרי סחסת שעבר לסשוח קורם
 קודם סלחסה וסשוח סלחסה סשוח לכהן קורם סום סהסת והעובר סום
 לגזבר קורם ואסרכל לאסרכל קורם וקתיקול לקתיקיל קורם וםגן לםגן

 בית וראש אב בית לראשי קורם סש־סור וראש סשסור לראש קורם וגזבר
סזו. לסעלה זו סעלות שסנה הכהנים נסצא הריוט קורם.לכהן אב

 שיאם לסלך רוסה כה״ג סלחסה סשוח לכהן גרול כהן בין וסה ה.
 לשררת קורם לנחלה הקורם וכל ליורשו הראוי או תחתיו בנו סעם־רין סת

 כסותו שאינו אעפ״י ביראה או בחכסה סקוסו ססלא שיהיה והיא הסת
 ירושה שהסלכות סלסר ישראל סקרב ובניו הוא בסלך שנאסר בחכסה

 סשוח סלבר ולזרעו לעצסו זוכה ישראל שבקרב שררה לכל הרין והוא
 העם את להנהיג כראי אחר כל אין כי תחתיו סתסנה בנו שאין סלחסה

 נסשיח אם חכהנים כשאר הוא הרי אלא וסבין חכם כן אם אלא לסלחסה
 וכשהכהן נפשת לא נסשח לא ואם סיר כ״ג אחר הוא והרי נסשח לסלחסה

הכהנים. כשאר כלים בארבעה סשסש היה בסקרש עובר סלחסה סשוח
 סורידין היו לא אבל ססנה נרולה לשררה בשררה סעלין היו ו.

סורידין• ולא בקרש שסעלין סרח לא אם בסנה לסטה אותו

כ״? סרק

 הסכנסים לובש היה כהונתם של הבגרים לבישית סרר היה כיצר א.
 היה ואח׳כ סוזגיו סעל בטבורו לבעלה הסכנסים את חוגר והיה תחלה
 כרך וסקיפו ידיו אצילי כנגד האבנט את חוגר היה ואח״ב הכתונת לובש

 וכהן ככובע בסצנפת צוגף היה ואח*כ וקושר שגוסר ער כרך גבי על
 והחשן האפוד הסעל ועל הסעיל לובש היה באבנט חוגר שהיה אחר גדול

כזה באופן כתוב היה החשן שעל אוסרים יש

)C שם• הרמב׳ס מלשק זה כל



דגולה בארצד
רר& לוי ב שמעון א ראובן

ח זבולון צ יששכר י יהורה

שבטי נר אחלסה ב נפתלי יעק ק׳ רן

בנימין זן יהוסף ישר אשר
 אשר רינו ר.נ־.ר אצל וגסצא הארם לבשר נצבע שרוסה אכז היא האירם

 הקנה טובות האבנים אוסני אותה יחליקו וכאשר וצרפת אשכנז נבול בין
 והטהורים הנרות רם ובפרט הרם עיצרת והיא ויפה טוב בהירות לה

 שנתמעט שם על לראובן הזאת האבן ונתנה הכעם ותשקיט הלב ותוזזס
 תשובתו השם שקבל םיסן והוא אביו יצועי כשבלבל בתעניותיו ובשרו רסו

. עונו. את וסחק
 היא או הלח כעשב ירוקת אבן היא הטפאניאה הוא הפטרה ב.

 והיא בנקלה שתשבר עד רכה והיא ככרכום ירוק צבע עם סשותפת
 ולקרחת איררופיסיא׳׳ה נקרא בלעז השקוי ולחולי העינים לחולי טובה
 בכסות .לפעסים תנרל בטבעה הזאת והאבן בלעז איסיקיה נקראת הרקה
 אחר פסל ססנה הקרסינים האנשים שעשו שאסרו ער סאר הרבה נופה

 אשת ארסינואי הנקראה סצרים סלכת ולתפארת לכבור אשה כרסות
 אמרו והפיליסופים . קוסתה אסות ארבע לה רוסה שהיתה פילארילפו הסלך

 בשביל שמעון לחלק עלה לפיכך הסשנל תאות ננר בטבעו שהטפאניאה
 שהוא הזאת כאבן הררוקן לעבירה וםיסן הסרינית צור בת כזבי עם שחטא

 סאש ניפי שיצנן לשסעין נתנוה ולכן סאר סצנן הזאת והאבן ככרבום ירוק
 בםנולתו סאר סקירת היא כי העיד הפליסוף סאננום ואלבערטום התאוה

 ששסו עד סיד הסיס נצטננו האש על רותחין שהיו בסים אותה שסו כי
 הנולריס תולרת^אכעבועות או כויה שום היזק סבלי ערומות הירים בם

האש. סכויית
J נוטה וצבעה הרעסים עם השסים סן הנופלת אבן הוא הברקת 

 והספרדי וספרר אשכנז בארץ ונסצא לקריםטאלו רוסה עשבים לירקות
 בסלתסה האויב לנצח ויועיל טובות חלוסות להחלים וטוב כאש בהיר הוא

 לכבור לוי לשבט. הזאת האבן ונתנה והרעסים סהזיקות הארם וסשסר
ס בי להיות ולתפאית  כרכהיב לישראל ותורתו ה׳ סשפטי לוסרים י

 בקולות בן נם !התורה לישראל ותורתך ליעקב סשפטיך יודו י׳) ל׳ג (דנדס
 ההד על כבר וענן וברקים קולות ויהי )f'p י'פ (שמות כרכתיב וברקים
 רבר האלה הדברים את י״ש) ס׳ (דבלים רכתיב האש סתוך התורה דצאתה

האש• סתוך בהר קהלכם כל אל ה׳
 ובהירה בוערה כנחלת אתסה אכן היא הקרבונקיא הוא הנסך ד.

 והם זכרים יקראו ובהירים צבועים והיותר רבים סינים של והיא סאר
הו«^ כי נוסך נקרא ולפיכך והמבהיק הבוער בפחם הסוצת לאש דוסים



צה דגולה באר
 וקליסטיאטוס הנקבות הס ובבהירות בצביעות סהם לסטת ואשר נופח כאש

 טסנו עשן שייעלת כסו בראשונה ירפה שהקאיבונקיא אסר הפיליסיף
 פץ ויש צלולה אש כלבת ובוער צלול עצפו שיראה צריך כן ושאחרי

 יבהיקו השפש או האש ושננר השחור לצבע בטבעס שיטו הנפך בפיני
 שלא בפקום הבית בתוך הזה הנסך הפין וכשיהיה הנפך פיני פשאר יותר

 נראים פנולה ובפהום השושנה כצבע יהיה בעוופע בהיר אויר בו ישלוט
 רבות נצוצות טסנו שיוצאת בהיר לאש ירפו השפש וננר באשי כבוערים

 כזהב נערך היא טובות באבנים ההארבונקיא כי הפיליסוף אלבירטוס אפר
 אבנים שאר על פאר רבים 0ועזסנולותיו,ה בפעלה הפתבות בין הטוב

 האויר לשנוי פתננר והוא הפרובה הפשנל האות להשקיט וסגולותיו טובות
 שיועיל אפרו ואחרים החיוני הרוח ופחזיק רעות הפחשכות ופסיר והפנפה
 בפלחפה אויביו ינצח אותו והנושא והראנה השחורה הפרה ננר בפרטות

 אויביך בעורף ירך ה׳) מ״ע (כראשית רכתיב פשום ליהורה נתנה הזאת והאבן
 נבר יהורה כן כפו אבנים שאר כל על בפעלה היא הזאת שהאבן וכפו

 בראותו יהורה של פניו הושחר כן שחרות פעט לאבן שיש וכפו באחיו
 הושחר ונם פנרולתו אז וירר יוסף נפצא לא באשר עליו אביו לב שהיה

 יהורה שהיה ופפני החותפת לפי נא הכר ואפרה אליו תפר כששלחה פניו
 הראנה, פסיר שהוא הזאת האבן לו נתנה בחייו שפתו ובניו אשתו על רואנ

 קשה יותר אבן והיא לרקיע רופה ובהירה יפה אבן היא הספיר ה,
 הפין פינים שני של והיא פהריאפאנטי חוץ טובות האבנים שאר פנל

 קוראים כן ועל בהיר יותר הוא ה־שני הטוב, והוא בהיר כך כל אינו האחר
 אינו אותו יכיר שלא ופי הראשון כפו טוב כך כל ואינו פיפיי ספירי אותו

 האבן של ■פינים השני פוצא פסום הנרוע, הריפאנטי ובין בינו פבהין
 והיותר זיאילן נקרא פפקום אותם יביאו והנבחרים בהורו הוא הזאת

 העננים וצבעות כהוי ענן כפו בקרבו יש והטוב פינו פארצות הם פשויהים
 האש בו להצית כשיתחילו הנפרית ללהב שירפו ער התכלת לצבע רוס־ם

 להפית היא• הזאת האבן וסנולת הבהיר הב1ל רוסות קטנות נקודות עם
 ותפגע נרב עליו יבא .שלא הארם ותשפור אויר השגוי בזפן הפורסא

 השחורה והפרה והרערה הפחר ותטול פנים ותיטיב ותצהיב הרכה הזיעה
 באבן פשתפשים הם הפכשפיס וכל והחרטופים העינים בריאות ותשפור

 בבלי פאר השה בטבעה שהיא הזאת האבן ישיטו ואם בלהטיהם הזאת
 עד .בפאר וזהירה לבנה להיות תחזור רצופים יפים שלשת האש על זהב

 לכן ענן כרפות הזאת באבן שיש ופפני ופעולה טוב לדיסאנטי שתחשוב
 כרכתיב הענן בעב הנתונה התורה בחכפת נרולים שהם ליששכר נתנה
 בהיר היה לא והענן ההר על כבר וענן וברקים קולות ויהי י׳) י״ש (שמוי!

 זבולון ־שפח י*ז) ל׳ג (דניים וכתיב רנליו החח וערפל י̂' נ״כ (ש׳ב רכתיב
בינה יורעי יששכר סבני ל"נ) י״נ א׳ (דה״• וכתיב באהליך ויש־ש־כר בצאתך



הגולה באר צו
 bv חרות שנתנה התורה לוסדיס היו והם ישראל יעשה סה לרעת לעתים

 רנליו ותהה י') כ״ד (שמות כתיב חורה ובסתן היו ינון סנפיר של הלוחות
 ולכן והמנוחה השלום לרדיפת תועיל הזאת והאבן הספיר לבנת מעשה
גופר. טיב בי סנוחה וירא פ׳ו) מ׳ש (גלאשית בו דכתיב ליששכר נתנה

 האדם חפצי כל בין רבה בסעלה והוא הריאסאנטי הוא היהלום ו.
 פליניאום דעת כפי הטובות האבנים שאר כל על בחשיבות העולה והיא

 אלא״טלבים אותו הכירו ולא והשנים היסים רבו הזאת והיהלום הפליסוף
 נמצא והוא הזהב בטחצבי אלא ימצא שלא והאמינו קרם מימי סיעטים

 הכושי הן ואלו ששה המה היהלום וסיני הקריסטאלו שימצא במקום כן נם
 לברזל דומה שהוא והסיריריטי. הציפריאני. המוקרני. הערבי. ההינרי.

 הם האחרונים מינים השני בלתי הסינים אלו וכל הלטישה אחרי הסצהיב
 של מחצבתה וסקום בם המכה הפטיש לאחור ודוחפים מאד ער קשים
 יש כי להיות מאר מסנה ויעשיר ההוא המרינה למלך יועיל האבן אותה

 על חוקה להם יש שלהם המלכים שבספרד ובסו עסו כל על רבה ממשילה לו
 או כרשת מהם אחר שיצור האיש שבל טעי נקראים הנרוליס הרניס כל

 הריסאנטי מחצב על חזקה הזאת המרינה למלך יש כן סלך של הוא כחכה
 רכיעית סשקל והיא רראנסי משני יותר שמשקלו יהלום שימצאו עור וכל

 אם כי רבה• ממשלה לו יש הריאסאנטי שאר על ונם מלך של הם האונקי
 ממנו המלך יקח רשותו מכלי למרינה חוץ אחר ריאסאנטי יוציא מעבדיו אחר

 היהלומים ימצאו שם אשר קטן סלך ססשלת תחת יש אחד ומקום נכסיו. כל
 יבואו ומשם הישן מחצב נקרא סחצבן ומקום נחלים כך כל ואינם הטובים
 טיכים הם האלה והיהלומים ביוקר ימכרו ש־םrהנוזאראט•נםי^ לארצות

 סהסחצב מעצמם מתוקנים יוציאום אם חשובים ויותר ביניהם וחשובים
 מעולה היא ולה שהבת כסי ואיסריס; האוסנין מלאכת תיקון סכלי כטבע

 מר-יהלוסים מעולים יותר הם כטבעם המתוקנים היהלומים כן סהבעולה
 שהם הריאמאנטי מחצב יש אתר במקום ועור ארם בירי המתוקנים
 הזהב מוציא ע׳ה הם-'ך שלמה היה משם טאניאס לים סמיך היהלומימ

 והיהלום שלמה. שעשה בנינים שם ימצאו היום ועור ירושלים והביאו
 ונרול רב הוא הזאת האבן ובהירות עמוקים הארץ במעי נמצאת הזאת
 האבנים כל יחתוך קשיו ומצר הנורא הקרח כעין היטב ומאיר לבן והוא

 בו מושל אינו והאש פעולותיו מצר שסיר לשם נוטה כמעט והוא טובוה
 והרברים והקש המוץ ימשיך אותו ישפשפו ובאשר סח יסים אחרי אלא

 חולי כל וירפא הלילות פחד עליו אותו מהנושא ויסיר גדלו לפי הקלים
 מצר הוא כן כי יום קשה אותו הנזשיא שיהיה ויאמעו שחורה המרה
 תוספות שבמקום העין עם השמש הוא כאשר הנפש פעולות עם עצמו
 על אותו יקשרו אם כי שאמר סי ויש בו הסבים עין תסיר יחשך אורה
ססנו מגרש והוא גבורה ובעל אויביו את נוצח נושאו יהיה שמאל זרוע



צץדגולה באר
 םהספים נושאו שיטי והיא השנה בעת והמזיקים רעות הח־ות את

 יזתר הם וסנולותיו ומריבות מהטענות כן נם אותו וישמור הסמיתים
 היהלום כי אסרו עור זהב. או בכסף אותו יקשרו אם ומועילים טובים
 שנים בתקפו ויעמר שבמו מעל אותו המפס־רים הרבריים כל עול סורק
 הולם כמו הכל ושובר רושים שהיא מפני יהלום הקרש בלשון ונקרא רבות
 עשיר היה שהוא לזבולון ניתנה זה ומפני לעושר נ״ב היהלום ויועיל פעם
 ימים האריכו זבולון שבט כן רבות שנים קפו בת עומר הזאת שהאבן יכמו
 שהארצות אריסטו תלמיר הערבי הפיליסיף ואמר ימים חוף על שהוא לפי

 שהם בערים שיהיו ממה יותר שם הגרים ימים יאריכו הים חוף על שהם
 ישפע כי י״ש) ל״ג בזבולון(דכריס נאמר זה ומפני המתוקים. יהמיס הנהרות על

 והיתר. והיזק הפסר כל ממנה מונעת הזאת שהאבן וכמו ניסר יינקו ימים
 פרקמטיא משאר כפלים ביוקר נמכרת והיתה כה לר.רויח תמיר עומרת

 ממנה אחרים יהלומים יולרת שהיא הזאת ליהלום רומה וזה שבטים של
 מטרוניתא שהיתה נאמנת חיל אשת לו הפליסוף'שספרה פראנציסקיס ואמר
 ירושה לה שנפלה לונסימבורנ השרים ממשפחת איוירינסה נקראת ארזת
 סולירים ומוחלט נמור בנס הרבה שפעמים ואסרה יהלומים שני היו ובה
 ורוטיאופראסטוס וכצלמם כרמותם טובים אחרים אבנים הזמנים מן כזמן
 בי הוא נם כתב שבחכסיהם הנרול לאריסטו מעולה. תלסיר שהיה היוני

 ישסע בו מתנוסס אלהי שכח עור כל ברוסה סולירות הם טובות האבנים
 רב ובאמוץ בחזקה ובטבעם בקרבם וינוח יתברך מאתו נפלא באצילות

 ניסוראני הנקרא שהאבן אסר מטכעיים בעשירי הפיליסרף פליניאוס וגם
 רבים פרחים עליו המפוזר לכרכום נוטה וצבעד. סדי מארץ באה היא

 אחרת אבן יש כי יכירו בה יקישו ואם הרה היא הזאת שהאבן אסרו
 הטורקואיס הוא הלשם חרשים. שלשה במשך אותה יולרת והיא בקרבה

 לא החפצים וכל והכסף שהזהב ער רבים בעיני והשובה יקרה אבן והיא
 ■;;ר.יא האחר הם־ן מ־נים שני של והיא סבלערה בעיניהם רבר בר. ישוו
 וצבעו מחורו בא והשני הגרוע הס־ן והוא מאד ירוק ור.וא ספרר מארץ באר.
 בו רש פעמים וברוב (?) כמדוע לבן שהוא חלב עם מזוג שיר.יה כמו ירוק
 פנולתה הזאת והאבן ממנו יופי קצת ונוטלים בו עוכרים הרשומים כמו

 אותה הנושא והאיש העינים ולהאיר הלב ולהזק טחסכנות הארם לשמור
 שראה אמר ר.פיליסוף ופראנציסקוס הימים כל לב וטוב שסח יהיה האבן

 מפשפחתי היה אחד איש כי רעו ואסר הזאת האבן של טבעה בעיניו
 ור.וא זהב של בטבעת וקבועה קשורה הלשם האבן לו שהיר. אבי ומבית

 הימים מן וביום באצבעותיו מעולה תכשיט כמו תמיר אור.ה נושא היה
 אבן נשאר מת וכאשר בו ימות אשר בחולי הטבעת הנושא האיש נפל

 בחיי הזאת האבן היתר. אשר ותחת באצבעו בטבעת היה אשר הלשם
לא כעורה ונשארה למשחת ר.ורה נהפך כחמה וזהירה בהירה בעליה

.7



דגולה גאר צח
 בעלרד על חסתאכלח באשה עור לה היו לא פניה כי קונה לעזום העליריה

 ולא אותה לקנות כבר בי שהיתה החאוה כסני סרה הזה הרבר ובנלל
 הזאת הלשם ובבואה בזול אותה וקנה אהר איש ובא עור בה חפצתי
 סאוסה תפארתה סכל הסרה ולא הראשונה לצבעה שבה אתר לרשות

 האבן כי ודע ובו׳ בתתלה אותה קניתי לא אשר את סאר עליה ונצטערתי
 ולשסור השטחה ולהרבות הראנה ולהסיר החלוש הלב לחזק נבונה הזאת

 יצליח. יפנה אשר כל אל בו המשתמש שהאיש ולעשות העינים בריאות
 שסשון בימי במלחמה מצליח היה שהוא לדן(י) הזאת האבן נתנה לפיכך
 טבע כסי לרע ופעם לטוב פעם הצורח מתחלפת הזאת שהאב; וכשם
 השם את אהב פעם צורתו תמיר מתחלף דן שבט היה כן הנושאה האיש
ך ופעם  לו גתנה ועוד מיכה פסל להם והיה והענלים הבעלים אחיי ה̂י

 העיר שם את ויקרא כרכתיב בחלקם לשם עיר להם שנפלה לפי הלשם
וגומר, לשם

 בשם הנקרא לפרח הדומה האבן היא דיאכצינני הוא חשכו ז.
 כמעט עשב כמו וקTה וצבע הזהב מצבע משותף הוא וצבעו יאכצינני

 לירקות מעט ניטה צבע נ״ב בה שיש אש ללבת דומה לכרבוטי דומה
 מעט נוטה הוא האחד מינים שלשה של חיא הזאת והאבן חלוש העשבים

 הבין שהיא הזאת ולאבן באש המוצתת הנהלת או הפחם לארסימות
 בסעלה, ראשונה שהיא טובות האבנים סתכסי רבים עליו הסכימו הראשון

 פולבו סהצכע סעט חשוך שיהיה ער רכרכוס לצבע נוטה הוא הב׳ הטין
 האבן וגכרא צירוליא לצבע פולבו טהצבע נוטה הוא והשלישי הפשוט.

 נהגו אחרים חכם־ס האחרון וה ולסין סיפוריי יאצינטי זה השלישי סהסין
 עור עמו כולל בהיותו הסין לזה הסינים שאר על העולה הראשונה הטעלח

 אס וזהו סינים ס׳שאר יותר באויר ירניש הזה והסי; ספוריי שהוא אתר סין
 יחשיך דזוא גם מעוגן יום יהיח ואם היטב יאיזר הוא נם זך האויר יהיה

 ולא בטבעם קשים הם סינים השלשה ואלו וטהורו מזיוו קצת ויתסעט
 טקרריס שהם אלח הם וסנולתס רבה ביגיעה אלא חותם פתוחי בו יעשו

 המנפח בזסן רע מכל האדם וישמרו ללב ויועילו הנושאים נוף את ומצננים
 ובין כינו וחציצח הברל והתזת-בלתי הצואר על יתלוהו אם האויר ושנוי
 היה שהוא מפני לנפתלי הזה השבי נתנה לכן להעשיר טוכ היא וגם הנוף

 ה הקב״ ונם ה׳. ברכת וסלא רצק שבע נפתלי נ׳נ) ל׳נ (דברם דכתיב עשיר
הנושא. נוף את השומר הזאת האבן כמו רע סבל שוסי־ו

 לכל שור. וחומת האוניני והיא רבים מיגים של היא האחלמה ת
רן בלעזון שכן הארס לציפורן דומה לבן הוא הראשון הסין שלו. המעיט

בסניא שמה ע*/ הנמיותי ושם לשם ולא לדן נאיר נומן כ״נ נסיק שלכי׳ל יודע וא׳ני 0
pp קעיז. פוף מד׳ר פ’ע הוא



צט דגולה באר
 רבן השני הסין ע^יו. רושם שום לו אין הזה והפין אוניקס לצפיון קירין

 הרביעי שחורים. רשיס-ם עם לבן השלישי הפין ארוסיב. רשוסים עם
 שחור הוא שבכלם הטוב הוא הרסישי רושם. שום סבלתי בהחלט שיחור

 כי הסקוס סצר הוא ביניהם שיש ההברל ואולם לבנים. רשוטים עם
 שלהם החכמים אסרו הערב סארצות או פרי מארץ סובאים האלה הסינים

 וירבו ורעדה ופהר ראגה לירי חביאנו היא עליו הזאה האבן שישא סי כי
 האבן נהראת ולכן והסלחפוה והסריבוה והקטטות הסבהילים החלוסוח עליו

 לסלהסות ססונל שהוא וסםני החלוסוה. שס על אחלסה עברי בלשון הזאת
 נדור נר י׳מ) מ';י (כראשיס דכתיב בסלחסות טרור היה שהוא לגר ניתן

 לסלהסה סהם חלוץ כל אחיהם עם שעברו היפנו ינורו גרורים היינו יגורנו
 משכבו על רעיונו דסלהסר. ראגית טררות ובשביל הארץ שנכבשה ער

והחייני. וחהליסני וכתיב אחלפה והיינו סליקו
 לירקות סעט נוטה שצבעה אבן והיא הקריסטוליטא היא ההרשייש ט,

 הערב סארץ או בוש סארץ ובא בר.יר לכוכב ירטה הש־סש ולעין כרבוסי
 צבע לו יש והכושי צלול זית לשמן נוטה צבעו ההינדי 0 םר.ינרי או

 ר.ם והכושי וההינרי ועכור. פשוט בלתי הוא ור.ערבי ובהיה חלוש ירוק
 לאברי הפריסטוליטא אבן הועיל כי האבנים בטבע החכסים אפרו הנבחרים
 ושהיא לסכלות סננרת ושיהיא השחורה ולסרה הלבב ולרבות הנשיפה
 ותרערה ור.פחד רעים ההלוסות ומונעת רעות הרוהות וסברחת סגרשת

 בסרקסטיא יצליח הסיר בה והפשתסש רואיו בל בעיני הן ימצא ור.נושאה
 סגולתו התרשייש שהוא שהקריסטוליטא וספני העולם בעספי פקח ויהיה

 (דכריס ,רכת־ב אחיו בעיני חן ס־צא היה שהוא לאשר ניתן לכן והסר חן
 לחוף ישב באשר ונאסר לים דופה והתרשישי אחיו רצוי יהי כ״ד) ל'ג

 ונאסר צלול זית לשפן רוסה שהוא ועור ונוטר ישכין ספרציו ועל יפים
רגלו. בשטן וטובל (שס) באשר

השלישי• טובות האבנים כל בין והוא הסטיראלרו היא השוהם י.
 השוהסים בי ועוד משנה יותר הארם כעיני שייטב צבע ככולם ואין בפעלר.

 ועיפים חלושים הע־נים ובהיותם הטיה לעיגים וכהוקנים נאים הם לברם
 סתבונתו על ה־א־ת !השוהםים יחזירו לעינים הקשה פה רכר בסבט

 בהם ישהסשו טובות באבנים הוהם פהוחי הספה־ים והאופנים כבראשיונה
 במלאכת אריך זסן כשיתעסקו בהם הבאה ויגיעה כל,הלשה טעיניהם להסיר
 שם הםשתסש־ים למרחוק ,שיראו ער העינים סחזיקים הם עור הפתוח

 סינים עשר שינים על הם השוהט־ם והנר. זולתם. רואים שר.יו ספה יותר
הבאים הגריטאניצי השיטיצי. אלה והם פחס הטובאים הסקוטות טבע כפי

 והוא הזוהר אל מעש גושה מגיש לכן כלכע הוא והל.שכג)■ אשכגז מסרץ כא הוא או )‘(
הגבור־ם. שלש־ כגקלה. הגשכר רך אק



הגולה באר ק
 הפרסיים. הארסגיא. הכושיים. הציפריאני. הסצרייסיפ. סאיננליטירה.

 אך והציציליאני. הלקוניצי. הקארקידוני. סד•. סארץ האטיניאונסי:והבאים
 השור-סים משאר קשים יותר הם כי שיטיצי לאבן ת־והס הראשונה הסעלח

 הבריטאני היא השנית המעלה המינים. בשאר שיש כמו מיס כל בו ואין
 שאסרו כמו והשיטיצי במצריימים היא והשלישית טאינגליטירא הבאים
 רב ובעמל הזהב מחצבי שם אשר במקום הגבוהים בהרים ימצא רבים

 שכה והעזגיה הפרם כי משם ההיא הארץ אנשי אותם יקהו רבה ויגיעה
 משם אותם שיקהו ההוא בהר הררים להנוים יניחו ולא אותם ישמרו יקננו

 האבנים להוציא זייגיהם בכלי אלו עופות נגר תמיר לבא צריכים הס בי
 נקראו ע!ם הדרים ההם והנוים והשוהס הזהב הטבעי מסקיכש בהזסה

 יצמת השוהם כי העיד והיוני במצחם אחת עין אלא להם ואין אדימאספי
 אסרו ואחרים בלעז סקוליי הנקראים האוקיאנוס ים במעי הם אשר בהרים

 ירוק הוא הטוב שהשוהם משני הנחושת במהצב שיולדו האמת והוא
 חלקיו בכל ישר השוהם שיהיר. וצריך גהושת של הלורה כמו בשלמוה

 השוהם כי החכמים אמרו השני. חלק זיו בצלו יכסה לא אהר שחלק באופן
 כתוש שעורה גרעיני שמונה כמו ממנו יתנו אם כי הממיתים בסמים יועיל
 מהמות ההוא החולה יציל המות סם שאכל למי רק לעפר שיהיה ער היטב
 עיניהם ימקו השוהם באבן שעה כמו יביטו הרעים הנחשים שאם ואמרו

 מהנגר השוהם ונם הנופל. שיש החולי בצואר לתלות טוב והוא בהוריהם
 התנגרות. מרוב יהפוצץ בועל כשהוא ארם ביר יהיה ואם האשה לבעילת

 והאבנים המחצב ממיני י׳ז פרק השני בספרו מאניוס אלבירטום אסר
 אבן ההוא למלך והיה אלבירטוס בימי שמלך אוננאריאה סלך בי טובות
 המלבה בעילת בשעת באצבעו בטבעת קבועה ומובחרת טובה שוהם
 זסה שונא שהשוהם ברור רבר וזהו חלקים לשלשה האבן נשבר אשתו
 לרבור וטוב להעשיר וטוב ינים ע ולמאירת לזכירה שיועיל עור ואמרו

 דכתיב זימה שונא שהוא ל*וסף ניתן זסה שונא שהוא וספני ולחכמה.
 חכם היה ונס עסה להיות אצלה לשבב אליה שסע ולא י׳) ל״נז (נראש־ס
 עשיר והיה כמוך וחכם נבון אין לי׳ש) מ״א כדכתיב(נראכית החלומות כפתרון

 פורת בן יוסף פורת בן כ'נ) מ״ש (בראשית דכתיב מראה ויפה תואר ויפה
• העינים מאירת הזאת והאבן וגומר עין עלי

 מאבנים השיני בספרו אלבירטוס אמר היאספי הוא הישפה יא.
 אותם זכר ולא מינים עשרה של והיא הצבעים רבת היא שהישפה טובות
 הפרסית. היגייטיקה. הציפריאה. ההינדוס. אלה שהם נראה מספריהם אמגם

 הקאלצריקה. הטראג־'־־.. הפריניאזש הקאפארוציאוש הטירמודונציאקה.
 לשיוהם דומה ובהירה כעשב ירוקה אבן היא ההינדית אמנם היאפפיאקאטי.

 בשוהה בן עזא.ין מה נס הומר הוא שהישפה חומרם אלא ביניהם הבדל אין
צירוליאי הם והשיטיקה הציפרואה הישפה. .מיני משאר חשובה יותר ■והוא



הגולה באר
 והקאפדוציאה לבגדי ישסה לו קוראים הצרפתים ואולם שאסרתי בצבעם

 הארסיסות אל נוטת דייא הפריגיאה בהירה ואינה לתכלת צבעה נוטר■
 היא הקלאצידיקה כסוה. סובהרת ואינה ההינרית לצבע תטה וריטראציקה

 ואהרי שבנלם הגרועה והיא רבים בצבעים וסעורבבת וטעורבת עבורה
 לצבע או לשושנה והרוסה בפעלה שניה התכלת צבע הישפה ההינרית

 את שופר אלה הם הישפה סגולת החבסיס אסרו הגרועים. הם השוהם אבן
 ובנחליש ביסים סים בשטיפת יסות לא והנושאת הפסיתים סהססים הארס

 בסגע הרם ומעצר האצטוסכא הלשת את בפגע מרפא שהוא העיר ונלינוס
 הסשגל תאות וססיר סהם שותת רם אם ברהם או ה1בהק או ובהיטם בפה

 כן כסו הרס עצירת היא האב; שסגולת וכסו לילר המקשה לאשר. סועיל
 בסכירת אתיו על הלשין ולא פיו את פעצר היה הישפה לו אשר בניסין

 ססיר שהוא הישפה לו ניתן לכן בגבעה בפילגש חטא ששבטו וספני יוסף
הסשגל. תאית

 לריטריח הקב״ה רצה שלא אבנים שיתי אלא הירי לא ובאפוד יב,
 הברקת כסו נם בררך אלא תסיר ימצאו לא כי אבנים בחיפוש ישראל את

 לכתב כאלרי נחלות טובות אבנים ימצאו איך תתמרי ואל והיהלום. והנופך
 כי הפלא מן זה אין השינית על ושישה אחת אבן על שמות ששה עלירים
 מלכת ורפות צלם ממנו שעשיו ער פאר נרול הוא שהטופאציאה נמצא

 ושילשים שבערי בספר הפיליסוף ופליניא קופתו. אסות ארבע מצרים
 משקלה ישפה מאכן אחת חתיכה שראה אסר הטבעים הרבדים ספסר
 קשקשים. בשיריון קיסר נירון רמות פסל עשו וסמנה אונקיות עשר אחר
 אחר שסלך סצרים שיל הימים בדברי שמצא כתב טיאופראסטוס ונם

 אסות ושלש ארכו אמות ארבע אחת שיחם אבז למלכם פנהה שלח מבבל
 שם יהירי פנוא אמון של מצרים של אלילים שבכית עור וכתב רריבו.

 ופצר הפסל אורך אמה ארבעים שוהם אבני מארבעה עשוי אחר פסל
 שהירי פוה הבי; הנה אמות שתי השני ומצר אמות ארבע רחבו היר, אחר

 האבן על שפית ושישיה אחת אבן על שיפות ששדי לכתוב האפשר מן
׳ כתולרותם. השנית

 האפור ברישב חונר הירי והחושן האפוד נרול הכה; שלבש אריר יג.
 ריונרו שהיה האפור מעיל נקיא היה לפיכך החושי; מתחת המעיל על

 ריפצנפת פן לפעלה הציץ קושר ודיירי במצנפת צוגף היה ואה״כ באפור
 למצנפת ציץ בין תפלי; מניח היה ושים למצנפת ציץ בין נראה היה ושערו

 או אלוישלבשי כלים פשפנרי פחות בפקרש משמשי זה נדול כרין הירי ואם
 ’ביר מיתה חייבים ודייו פסולה עבורתם היתרי' סארבע פחות הדיוט כהן

 להם והיתדי אבנט אותם וחגרת :!׳) נ״ני (שמורי שינאסר ששימש כזר שפים
 אין עליהן בגדיהם אין עליהן כהונת; עליהן שיכגריהם בזמן כהוגה

וכשם וגופר יוסת הקרב והזר ונאמר כזרים ריס אלא עליהן בריוגחם



דגולה בארקב
 חייב כ; גם היה בבגדים הוסיף אם כ; סיתה חייב היה בגדים שסחוםר

זה. בעגין ויחיד חסד בץ הבדל אין
T, ביתא אלפא ואותיות הספודש השם כותבין היו ד^ושן תחת 
 נקרא זה היה יה ושבטי האבות ושפית השבטים שפות שהם שבחושן

 נסתפקו אם ישראל ועדת וםנהררין סלך בהם שיאליו והיו ותוסים אורים
 הארון לפני ופניו הנהן עסד שואלין היו וכיצד הדברים סן דבר אייה על

 לא או לסלהסה אעלה השואל ואסר )’( הכהן אחורי פניו סארזריו והשואל
 בקול שאל אלא בלבו סהרהר היה ולא רם בקול שיאל היד! לא אעלה
 את לבש הקרש הרוח היה וסיר עצמו לבץ בינו שיסתפלל כסי נסוך
 עלה לפניו כתוב הנבואה במראה בו רואה והיה בחושן מביט והיה הכהן

 היו לא שאל ואם כאחד דברים שיני על שואלין היו לא תעלד^ לא או
 לסלך אלא להדיוט בהן גשאלץ היו לא לבר הראשון על אלא סעזיבין

 ולפני )6כ״ כ׳ז (במדבר שנאסר בו צורך שהצבור לסי או רין לבית אי
 הצבור או םלחסה וח סש זהו ישראל בגי וכל סלך זהו יעסוה הכהן אלעזר

שבירושלים• תרול הין בית זהו העהה וכל
 בה אפור חונדין היו שהכהנים נביאים ברברי מוצא שאתה זה .1ט

 הלוים אף אלא בר אפור כה״ג של אפור שאין גדולים כהנים אלו היו לא
 אפור חגור גער בו ונאסר היה לוי הנביא שמואל שהרי אותו חעדין היו
 שתשרה ראוי שהיה וסי הנביאים בני אותו חוגרץ היו זה אפוד אלא בד.

 על מדבר שהיה גדול כהן למעלת זה הגיע כי להוהיע הקודש דוח עליו
הקדש• ברוח וד^ושן האפוד סי

 בית של ותוסים אורים בדמות כן גם ושןaר עשו שני בבית טז.
 לא סה י וספג בהן שואלין היו לא אכל בגדים שסינה להשלים כדי ראשון

 יתברך השם היה שלא הקרש רוח שם היתה שלא ספני בהן שואלץ היו
 לציון שכינתו יחזור ולא סבנו קרושתו סר לפיכך שני בית בבנק סרוצה

 סן גרול הבית כבוד יהיה ואז הסשיח ידי על שיבנה האחרק הבית עד
חל ס׳) ב' (מני דכתיב הראשון  הראשון סן האחרון הזה הבית כבוד יהיה נ
 לא שני בבית השכינה היתה שלא וססני השני ולא גדול יהיה האחרון

 לא שאלו ואם בהן נשאלין היו לא לכן הקרש ברוח לדבר יכול הכהן היה
סשיכין. היו

ח סרק כ׳

 הלוים סכלל הובדלו באשר הלוים על בפעלה היו ועהנים ^
בקדש להקדישו אהרן ויבדל י׳ג) פ״נ 'f< (דה׳י שנאסר הקרבנות לעבודת

צ מ״ג יומא 0 ע'



קנ דגולה באר
 לסרבן ולהכיגם ולקדשם הבהגים להבדיל ודא עשה וסצות הקדשים
 בל יצריך סקריב היא אלהיך לחם אה כי וקדשתו ס') 6(דקר שגאסר

 לפתוח שבקדושה דבר לכל אותם ולהקדים ר%בח כבוד בהם לגהונ אדם
ראשון. יפת סנה וליטול ראשק ולברך ראשון בתורה

 שאלעזר ארבע סשםרות לשסינה הבהניב חלק רבעו 0 סשה ב.
 ורוד הוא חלקם שסואל וביסי חנביא שסואל עד היו וכן םא־תסר וארבע

 ססינה אחד ראש וטשפור פשפוד כל ועל פשפרות וארבעה לעשרים
 השבת ליום השבת ופיוס שבת לכל פשפר לעבודה לירושלים עולי; והי.־
הלילה. חוזרי; שגפרו עד נכנם אחריו שהוא והאחר יוצא פשפר פתחלפין היו

 פן שיבא ובל ברנלים שוים הסשפדות כל להיות עשה סצות ג.
 עד לך לו אופרים היו ולא עפהם וחולק לעכור.עובד ורצה בדנל הכהנים
 בפת שעריך. פאהר הלוי יבא וכי וי) י״יו (דכדס שנאסר סשפרך שיניע
 שתי ובחלוק הפנים לחם ובחלוק י התלים בקרבנות 0 אםורים דברים
 אלא אותן פקריבין היו לא ותפידץ ונדבות נדרים אבל עצרת של הלחם

 כחלק חלק 1מ׳ י׳ס (שם שנאסר ברגלים חיה ואפילו קבוע שזפגו סשפור
 פסבריו לבד יאכלו כחלק חלק כלופר האבות על פפכריו לבד יאכלו
 אותם חלקו שכבר הדברים ושאר כחלק חלק ואתן הצבור בקרבנות יאכלו

בשבתו. וםשפר טשפר כל וקבעום האבות
 שתי עבודת אכל קבוע שזטנו בטשפר הפגים לחם עבודת וכן ד.

 י״רז (דנרם שנאסר בכהנים אלא פרבר שאינו וסנץ הטשפרות. בכל הלחם
 בלבד. לכהנים אלא להאכיל בטקדש טתנות שם ואין יאכלו כחלק חלק ח׳)
 שירצה יום בכל וטקריבו לפקדש בא זה חרי קרבן לו שהיד, כהן ובן

 ואשמות חטאית ואפילו ושרת נפשו אות בכל ובא ו׳) ייח (שם שנאסר
 חיה ואס ואכילתו שלו קרבנו של והעור עצסו ע״י ומכפר פקריב הוא

 הקרבן ועוד נותן היה להקריבו שידצת כתן לכל קרבנו את ליתו רוצד,
כלבד. לו שנתן הכח לאותו ועבודתו

 לאנשי קרבני נותן היה הקרבן המביא מום כעל הכהן היה ואם
 ד^חק ע׳י לעכור יכול שהיה תולה או זקן היד, ואם שלהם והעור חטישטר

 אינו ואם משפד לאנשי והעבודה והעור שירצר, כהן לכל קרבנו נותן היה
מי  הכהנים בל חיו .ואם הסשטר לאנשי בלו תקרבן היה בלל לעבור י

 ועבודתו ועורו משמר שבאותו טהויק סוסץ לבעלי נותנו היד, ססאים
ק של הקרבן ,Tה ואם הטטאים טשטר לאנשי  נותנו חיה אונן וחיה גדול ב

משטר. לאנשי ועבודתו ועורו שירצה כהן לכל
תי פשטרו שחלק היה וטשטר פשפר ראש כל ו. עד .אבות לנ

 ע״א). (כ׳ז המניס מסכס 0
)C נ׳׳ה)̂ ע״נ}. סוכי



דגולה באר קד
 ביום והאחר השבת פיסות אחר ביום עובר ואנשיו אב בית כל שהיה

 ראש היה ואב אב בית ולכל כלם וכן אחריו של ביום והאחד שלאחריו
עליו. ססונה אחר

 לוי זרע כל שהובדל ן לפי הישראלים על בסעלה היו הלוים ז.
 הלוי שבט את ה׳ הבריל ההוא בעת ח׳) י׳ (דברם שינאסר הסקדש לעבודת

 ביז רצו בין הסקדש לעבודת וסוכנים פנוים הלוים עשר.,להיות וכצות
 סוער אהל ורת עב את ההוא הלוי ועבר כ״ג| י״ח (כמדכר שנאסר רצו שלא
 היו לא אחר מדבר חוץ הלוים סצות כל עליו מקבל לוי בן היה ואם

כלן. את שקבל ער אותו סהבלין
 פהם והיה הפקדש את1 שומרין היו הלוים עבודת היה פה ה.

 לשורר סשוררים סהם והיה דלתותיו ולהניף הסקדש שערי לפתוח שוערים
 שירות איזה אלהיו ה' בשם ושרת ז'} י״ח (שש שנאסר יום בכל הקרבן על

 כל על שירה הלוי אוס־ היה ואיפת שירה זו אופר הוי ה׳ בשם שהוא
 עולת היה ואם היין נסוך בעת עצרת שלפי ועל החובר. הצבור עולות
 בפני הבאין הנסכי; וין הפובח לקיץ אותה פקריבין הצבור שהיו נרבה
הקרבן. על שירה עליהן אופרין היו לא עצפן

 יום בכל הרוכן על עופדין לוים עשר סשנים פותתין היו לא ט.
 אלא שירד. אוסרים היו ולא, לעולם• עד ור.וםיפו הקדבן על שירד. לופד
 שם עופרים היו ואחרים בפה עבורתר. השירה. שעיקר כלי בלא בפה

 שאין לכהונה הפשיאין •ן ישראלים.פיוחס ופה; לוים פהן שיר בכלי ופנגנים
 היו לא שיר כלי בכל פשוררים שהיו ואות; פיוחש אלא הרוכן על עילה

 פנגנים היו ובפה בפר. שירה. האוסרים לוים עשר השנים עם נחשביו
 חלילי פשני פורתק היו לא ור.צלצל ור.צוצרות וכנורות וחלילים בנבלים

 ולא חצוצרות פשני פוחתין היו לא וכן עשר שנים על סוסיפי; היו ולא
 עד וד.וםיפו כינורות פתשעה פיר>תין היו לא וסאה עשרים על הוסיפו
בלבר. אחר ור.צלצל לעולם

 תוקעים הכר.נים היו חרשים ובראשי כולם הפוערות ביפי י.
 שסהתכם וביום שנאס־ שירר. אוסרים והלוים הקרבן בשעת בחצוצרות
 כסף של היו והר.צוצרות בחצוצרות ותקעתם חרשייכם ובראשי ובפועריכם

 שקולו ספני קנה של שלה; אכיב היר. בהן פנננין שהיו והחלילי; זהב ושל
 בשנים יפה. פחלק שהוא ספני יר,ירי באביב אלא פחלק היה ולא ערב
 ראשון פסח בשר.יטת הפזבח לפני פכר. החליל היה לשנה יום עשר

 של הראשון טוב וביום פפה של הראשון טוב וביום שני ספח ובשחיטת
 של חליל שהוא ספני שבת רוחה היה וחליל.זה החג יפי ובשפונת עצרת
השיברז. את ורוהה הוא ועבורה קרבן

 חפש שלפרוהו עד לשורר לעבודתו לעזרה נכנס לוי בן אין יא.
אשיר ואת כ׳ד) ס' (כמדבר שנאסר השיירות וספרי הננונים כל תהילה שנים



קה הגולה באר
 הא שנה שלשים סבן אוסר אחר וכתוב שנה ועשרים חסש סבן ללוים
 איש והיה גרול שנעשה ער לעבורתו נכנם היה ולא ללסור חסש כיצר

 בקול אלא נפסל הלוי היה לא עבורתו על איש איש נ׳) ד' (שס שנאסר
 פסלו שהתורה ואעפ״י השוערים סן היה אבל הזקנה סרוב לקלהולו שנתק
 לאןהיה העבודה סצבא ישוב שנה הששים וסבן כ״ה) י׳ס (שם רכתיב בשנים

 הנחלה אל כשבאו אבל לסקום ססקוס הסקרש נושאץ שהיו בזם! אלא זה
נוהנ. זה היה לא הסנוחה ואל

 וארבע לעשרים הלוים הלקו המלך ורוד הרואה שסואל יב.
 סחלק היה הסשסר וראש אחת שבוע עובר היה סשמר וכל סשמרות

 ידועים אנשים בו עובדים היו השבת סיסי יום ובל אבות לבתי אותם
 על איש איש שלהן ביום העובדים אלו סהלקין היו הסשסרות ודאשי

 1נ׳ י״ח (במדשר שנאסר הסזבח עבורת על סוזהרין היו הלוים כל עבורתו
 היו בהן ליגע אבל לעבורה יקרבו לא הסזבח ואל הקורש כלי אל אך

 הכהנים כך הכהנים עבורת לעבור שלא סוזהרין הלוים שהיו וכשם סותרין
 וכן אתם גם הם גם (שם) שנאסר הלוים עבורה לעבור שלא סוזהרין היו

 המשורר סייע שלא חברו סלאכת אחד יעשה שלא נזהרין היו עצסן הלוים
סשאו. ועל עבירתו על איש איש שנאסר לסשורר השוער ולא לשוער

כ׳ט סרק

 אלא הקרשים קדש דהיינו לסקרש נכנם גדול הכהן היה לא א.
 בכל לעבודה להיכל נכנם היה הדיוט וכהן הכפורים ליום הכפורים סיום

 לקדש לוסר צריך ואין לקדש סלכנוס נזהרין היו הכהנים כל אבל■ יום
 אל עת בבל יבא ואל ב׳) ש׳׳ז (וקרא שנאסר עבורה בשעת שלא הקרשים

 נכנסו ואם הבית כל על להזהיר לפרוכת סבית הקדשים קרש זה הקדש
 ובהיכל שסיס. בידי סיתה נתחייבו הקדשים לקדש עבודה בשעת שלא
 בכל יבא דלא לאו על שעבר לסי אותו סלקין היו עבודה בשעית שלא

הקדש. אל עת
 יוצא סהן אחר היה לא הסקדש בעבודת עוסקין שהיו בשעה ב.

 ואפילו סת לו סת אפילו הדיוט כהן ובין גדול כהן בין לסקדש סהוץ
 סן תצאו לא מיער אתל וספתח ל'נ} מ׳ (רקרא דכתיב כאש ביתו שרפו

 זו נזירה ספני ודחופים מבוהלים ותצאו עבודה תניחו לא כלוסר תסותו
עבודתו. בשעת אלא יצא לא הסקדש וסן גדול בכהן נאסר ולא

 לסקרשי לכנם רשאי היה לא הכי אפילו כשר הכהן שהיה אע״פי ג.
 עליו שעברו סיין אחת בבת חי יין רביעית שתח אם לעבודה אפילו

 וחייב פסולה עבודתו ועבר שכור נכנס ואם הרריכה סשעת יום ארבעים
הסקדש אצל שבור נקרא היה ולא תסותו. ולא. שנאסר שסים בידי סיתה



דגולה באר קו
 נתהייב היין א:*א משקץ, סשאר לא אכל סיין שכור היח א'כ אלא

 לכהן אסור שהיה וכשם סלקוה. הסששין שאר ועל שסים כירי מיתה
 כשכרותו לסקרש לכנס ארם לכל אסיר היה כך לסקרש ליכנס שכיר

 יין שותץ היו היום כאיתו בסקרש לעבור יה;‘עי הוטל שלא סש־סר ואנשי
 אוהו של אב כיה אנשי על העכורה ת:כר שסא ביום לא אבל בלילות

 אנ:■י0 לאחרים ויצטרכו עליהן כוג־לת הסקרש עבורת שהיתה היום
 לשיתות אסורים היו היום אוהו של אב ביה אנשי אבל לסייען. סשסרהם

בלילה. ובין ביום בין יין

 כהן ולא למקדש לכנס רשאי היה לא שערו סנרל שהיה כהן ד.
 שלא כדי בשיבהן ולכבס לספי להם אסור היה משמר ואנשי ראש פרוע
 קורם וסכבסים ורוהצין מגלחין היו אלא מנוולין כשהן לסשסרתן יעלו

 ועכר במזיר נכנם ואם למקרש לכנס רשאי היה לא טמא הכהן היה שעלי.
 לבית אותו סכיאין היו לא הכד-נים אחיו אבל שיטים בידי סיהה נתחייב

 היה ולא מוחו את פוצעין והיו לסקרש חוץ אותו סוציאין היו אלא רי;
 ההריבו טהורין וסקצהן טמאין אב בית ססצת היו בירם. ממחה איש שום

 הסשס־ כל היה אחר אב בית הביאו סת טמאי אב בית כל היו הטהורין.
 הנכנסין הכהנים רוב היו ואם אחרת משמרה מביאין היו מת טמאי

 קרבנות אלא בטומאתן הקריבו ולא בטימאה הקריבו מתים טמאי לירושלים
 לא חובה היה שלא קרבן אכל כהן וביוצא ופסח תמיר עולה כנון חובה

יום. בבל להקריבו זמן לו שהיה ספני בטומאה הקריבוהו

 ורגליו ידיו רחץ א״כ אלא למקרש לעבודה הכהן נכנם היה לא ה.
 את טסנו ובניו אהרן ורתצו ׳;־)’ ל׳ (כמולן רכתיב עשה מצות היה וזה בתחלה
 ועבורה עכורה כל בין ורנליו ידיו לקרשי צריך היה לא רנליהס וא.ת יריהם

 היום בל והולך עובד והיה בבשר אחת פעם ורגליו יריו מקרש היה אלא
 הסיח ולא מים הטיל ולא ישן היה ולא המקדש מן יצא שלא והוא כולו

 ולא עבר ואם ולקדש לחוור צריך היה מארבעתן אחר עשה ואם רעתו
 מן יצא אם אבל שמים בירי מיתה נתחייב בתחלה ורגליו ידיו קירש

כשירה. עבורתו קירש ולא ועבר וחזר הקורש מן רעתו הסיח ולא המקרשי

 אע׳פי לעבירה לעזרה נכנס ארם היה לא במקרש היח הכלל זה •1
 וכל טב־לה טעין רגליו את המם־ך וכל עצטו טובל שהיה ער טהור שהוא

 ידיהם בקרשין היו המקום מאיזה ורגלים ירים קרוש טעון מים המטיל
 שהוא אהד ככיור ירש ק ואם במדבר משה שעשה הכיור בן ורגליהם

 בתיך או ר-כ<ור בתוך סקדשין היו דא כשר זה הרי שרה בכלי או קודש
 בתונ־. ולא סמכו :,ובגיו אהרן ורחצו (כס) שגאסר, כהן אלה שרת הכלי
 אבל בו לטבול סקוה שהיה מפני ממנו סקרשין היו לא שלמה שעשה הים
מי כי מים בכל הכיור את בהן ומלא זח הגחושת ם_ים מןם נוטלין היו



קז דגולה באר
 ונפשך תרתיו עוברת היחה סים של שאסח לפי נפסליןבלעח היו לא הים
הים. אל השוורים רגלי דרך

t• רגלו גבי על היסגיח ידו סניח היה קידוש כצות היתה כיצד 
 סה וכל וסכדש ושוחה השמאלית רגלו גבי על השסאלית וידו היסגית
 יושב כשהיא מקדש היה לא בקידוש חיצץ היה בטבילה חוצץ שהוא

 היה אם ביסין אלא עובד היה ולא שבסכדש עבודה כשאר סעוסד אלא
 שכסקדש שיש של הרצפה על עוסדים היו רגליו וגם אחת ביד לעבוד יבול

 עובדים היו לא ונם הרצפה ובין הרגל בין דבר חוצץ היה ולא יחפים
סום. כל בחם אין אשר תסיסים כהנים אלא בסקדש

ל׳ סרק

 היה לא עובד סום בין קבוע סוס בין סום בו שהיה בהן כל א.
 הפרוכת.לא אל כ׳ד) כ׳/ן (ויקרא שנאסר ולפנים הסזבח סן לסקדש נכנס

 עבד אם ונם אותו סלקץ היו ונכנס עבר ואס ינש לא הסזבח ואל יבא
 סום בו יהיה אשד דכל לאו על שעבר ספני עצסו בפני אותו סלקץ היו
 כגון עובד וסום יד שבד או רגל שבר כגון הבוע פוס איזה יקריב לא

 היו בלבד בתודה הכתובים הסוסים ולא החזזית והיא ילפת או גרב
 דונסא בתורה הכתובים ואלו בגוף הנראין הסוסים כל אלא בכהנים פסולים

יקריב. לא סום בו אשר כל י׳ס) כ׳א (שם כתיב שהרי הן
סעשיהם ועיקר הגזית בלשכת יושבין היו הגדול דין בית ב.

 כל ובסוסץ -ביחוסן בודקץ והיו הכהונה את ודנין יושבין שהיו ההדיר
 ויוצא שחור בנליסא וסתעטף שחודים לובש היה בייח־סו פסול שהיה כק
 לבנים וסתעיטף לבנים לובש היה וכשר שלם שנסצא בה; וכל העזרה סן

 בו נסצא אבל בייחוסו כשר שנסצא הכהניססי אחיו עם וסשסש נכנס והיה
 עם בקדשים וחולק לסעיכה עצים ומתלע העצים בלשבת יושב היה סים

 וסי הקדשים סכדשי אלהיו לחס כ׳ג) כ׳א (כס שנאסר שלו אב בית אנשי
. יאכל. הקדשים

 הן ואלו פרטן וזהו חסשה ובבהסה באדם •מ הפוסל ין הפיס כל ג•
 העוד אבל בפגם הציפוק שתחגוד כדי אזנו סחוס שנפגם סי באזן חסשה
 שנסדק סי נסדק. בץ נפגם בין ניקב בי; סום בו אין האזן לסתום הסוקף

 לברשינה סצטרף אם אדוך ניקב בין עגול ניקב בין כבדאשונה אזנו סחוס
 שהיתה סי רם• תוציא ולא שתנקב כדי אזנו שיבשה סי סום. זה הדי
 וכפולות-ובלבד נוטות להיותן אזניו שדרך הגידץ אפילו לשתים כפולה אזנו

 כגוף היא ותי־י אחד סחוס אלא לה אץ אם אבל סחוסי; שני לו שיהיה
וכשד. שנבפל אחד

בכל עיגע סריסי דיס שניקב סי הן ואלו עין של בריס שלשה ד•



הגולה באר קח
 הן ואלו בעי; שמינה סיסי!. אלו הרי שהוא בכל נפגם או נסרק או שהוא
 באחר או עיניו בשתי רואה שאינו מי בשתיהן בין מעיניו באחר בין העור
 כנגר קבועים מים שירדו מחמת כלל שינוי בהן נראה שאץ אע״סי מהן

 מחמת ברורה ראייה מהן באחר או עיניו בשתי רואה שאינו מי ראיתיו.
 ימי רואה. שיהוא אע׳פי עינב כמו שבעינו מי קבועים סגורים בו שהיה
 שינסשך סי עין של השחר סן מעיט שחפת ער בעיניו יתר בשר שיצא
 בלובן מעורב השחור שנמצא ער בשחור מעט סמנו ונכנם עין של הלובן
 מום אינו הלבן לתוך השחור סן יצא אם אבל בתורה האמור תבלול והוא
 האסור רס וזהו השחור בתוך לבנה נקורה שהיתה מי בלובן. מומץ שיאין

 אי צפה היתה לא אם אבל השחור גבי על צפת שתהיה והוא בתורה
 אפילו הלבן בתוך שחורה נקורה היתה .מום אינו בשחור משוקעת עזהיתה

 אף השחור בתוך שוקעת נקורה היתה בלבן סוסים שאין מום אינו צפה
סופ.. אינו בשחור שחורה והיא הואיל צפה היתה אס אבל רק נקרא זה

 סי אחד מצד אפילו חוטסו שניקב סי הן ואלו בחוטם שלשה
חוטמו. שנפגם סי חוטמו שנסרק

 סי סהן אחת ואפילו שפתו שניקב סי הן ואלו בפה ששה ו.
 שחחליק עד שלה מזר שנפרק והוא שיפתו שנסרק סי שיפתו שנפגמה

 סי שהוא כל !העליון על עורף התחתון לחיו שעצם מי ראשים לשני
 מי סוס אינו הרוח סחסת נבלם אם אבל וברייתו גופו סחמת נבלם שפיו

לשונו. של המדבר רוב שניטל
 או שלו הגיר שנמעך סי הן ואלו הזרע באברי עשר שנים ז.

 אחת ביצה אלא לו שאץ סי בביצים. הוא ובן נברת או נתק או נכתת
 הטוסטוס. אחד. בכים ביציו שישני מי כימין. שני לו שיש ואע׳פי

והאנדרוגינוס.
 והוא ירכו שנשמטה ומי הפסח הן ואלו וברגלים. בידים ששה

 עצם שנשבר מי סחבירתה. גבוה סירכותיו שאתת מי בתורה האמור שרוע
 עצמן מחמת סבולסות שרגליו סי שנתרפא. אחר השבר וניכר רגלו או ידו

מום. אינו הרוח מחמת מבולסות היו אס אבל וברייתן
 יבש נדב מ שיש סי ח ואלו הנוף בכל להיות ראויין ארבעה מ.

 והיא עצם בה שיש יבלת בו שיש מי בתורה האסור גרב וזהו שהוא כל
 קשה והיא שהוא כל מצדית חזזית בו שיש סי בתורה האסורה היבלת
בתורה■ האסורה ילפת היא וזו וכעורה

 האסור חריץ בכלל והוא מום זה הרי חריץ בו שנחרץ עצס כל י.
 אחרים סוסין שלשה יש ועוד שבגלוי עצמות בכלל הצלעיס ואין בתורה

 כשהוא החולה עומד כשהוא ורועד רותת להיות שהניע הזקן הן ואלו
 באדם כשר דופן ויוצא הטרפה אבל כחו וכשלח חליו משני רועד
בברסה. ופסול



קטדג.לה באר
 בבשס ניפו כל ושף רוחץ בזיעתו סזוהס שהוא וכהן הפזוהס יא.

 ועובד בהן וכיוצא זנבל או פלפול בפיו נותן רע פיו ריח היה ועובד.
פוסין• בעלי כשאר עבודתו חלל לאו ואם

 חן יאלו פרפזן וזהו תשעים באדם הפיוחדין (*) הפופץ כל יב.
 פי ו.Tב שדחקו כפי לפטה שוקע קרקרו שאפצע פי בראש. שפונה

 פניו כננד יוצא רא־נזו שפאת פי ביצה כפו לפעלה עולה קרקרו שאפצע
 ויוצא רחב שראשו פי ערפו כננד פאחוריו יוצא שראשו פי פקבת כפו

 העלץשלו על הלפת ראש כפו צואת על ראשו שתפצא עד ופכאן פכאן
 שיער של שיטה לו יש ואם עיקר כל שיער ראשו בכל שאין הקרח

 לאוזן פאוזן פקיף השיער שהיה פי כשר. לאוזן פאוזן פאחוריו פוקפת
 שלו שער שדדה פי פסול הוא הרי הוא קרח הראש ושאר בלבד פלפניו

 ה1 נם כאפצע שער שם ואין ופאחריו פלפניו סביב הראש כל את פקיף
ופסול. קרח

 שנפצא עד הרבה שוקע שצוארו פי הן ואלו בצואר שנים יג.
 שנראה עד הרבה ארוך שצואת פי כתפיו על פונח הוא כאלו ראשו

כתפ-ו. פבין כשפוט
T. ששתי פי דדבה קטנות אזניו ששתי פי הן ואלו באוזן ארבעה 

 פאזניו שאחת פי לפטה פדולדלת שאזנו פי דופות.לסשונ נפוחות אזניו
בפראה• פחברתה פשונה

נבן והוא בנביניו שיער לו שאין פי הן ואלו בנבינים הפשה טו.
 לו שיש פי אחד נבן אלא לו שאין פי שוכבין שנביניו פי בתורה האפור
 זה של ששערו בץ פרזברו פשונה פנביניו שאהד פי שנים על יתר גבינין
 שגי של ושערו שחור אחד של ששערו בין קצר זה של ושיערו ארוך

. פסול. זה הרי- זד. שינוי ביניהם ויש הואיל אדום או לבן
 בריסי כלל שער לו שאין פי הן ואלו העין ברים ארבעה טז.

 פריסי אחד שיש־ער פי הרבה פעובה פרובה עיניו ריסי ששער פי עיניו
 נושיר שאחד או לבן ואחד שחור אהד ן כנו אחד ריס פשער פשיונד. עיניו

 אדם כל כשאר הרבה נפתחות ואין פעט סגורות שעפעפיו פי פעובה וד.שני
 הראוי הפקום פן לפעלה עיניו שיתי שיהיו פי p וא.לו בעינים עשיר ואחר
 פי להם הראוי פפקים לפטה עיניו שתי שהיה פי פפדחתס קרובו! להם

 פי העעים בשאר פעט באורך נפשכות ואינם ענולות עיניו שתי שיהיו
 שבתם בעת פסתכל שיהוא וכפי הנפר כעיני יוצאות והן פוזרות שעיניו
 פי הפיר זולפות שדפעיו פי אוז. כשל קטנות שעיניו C( פי הרבה

פי צדעיו פצר עינו פזנב או וטם1הר־ נגד עיניו פראש נפשכת שלחלוחית

קה ביאה מהלכה שפיני פניק הרמב׳ס לשון הכיתיק פה )’(  השעיף. ®ף עז־ הנ
( פה. משר ענל כשל הרנה נחלות שעעז פי ו׳ ׳i? שס בהררנ׳ס ('



הגולה באר קי
 לרקרק רצה אם או רואה שהוא כשעת םעט ועוצסן עיניו ריסי שמקבץ
 כאהת העליה ואת החרר את שרואה ער מעורבת עיניו שראות מי בראיה
 אהר באיש מסתכל הוא כאלו ונראה חכרו עם שידבר בעת זת רבר ויורע

 שהיתר. כגון בסראה כין במקומה בין מהברה.־. משונה מעיניו שאחת מי
 גין ויש הואיל גרולה ואחת קטנת אחת או פתוכה ואחת שחורה אחת

פסול מקום מכל שינוי שתיר.ן
 שאינו אע׳פי שוקע חוטמו שעיקר מי הן ואלו בהוטם ששר. יז.

 בולט חוטמו שאמצע מי בהורה האמור הרום וזהו כאחת עיניו שתי בוחל
 מי אחר לצר עקום שחוטשו מי למטה בולט חוטמו שעוקץ מי למעלה

 באצבע אותו ין משער וכיצר מאבריו קטן שחוטסו מי מאבריו נתל שחוטמו
מום. זה הרי ממנה קטן או משנר. גדול חוטמו היה אם ירו שעל קטנה

 על עודפת העליונה ששפתו מי הן ואלו בשפתים שלשה יח.
 ורירו רפוי שיפיו מי העליונר. על עירפת התהתונה ששיפתו מי התחתונה

מפיו. יורר
 יוצא שטבורו מי 0 עבה שכריסו מי הן ואלו בבטן שלשה יט.

אשה. בררי בטנו על שוכבין שרריו מי אדם בני כשאר שוקע ואינו
 חוליין שייצאתה מי עקומה ששדרתו מי הן ואלו בנב שלשה כ»
 בעל וזהו לצררין נשתה או לפנים נכנסה או לחוץ שבלטה כין משררתו

 זזה שלא אע״פי כחטוטרות ונעשית בנבו בשרו שתפח מי חטוטתר..
מום• זה הרי םמקלמח חולייר.

 באצבעותיו יתירה אצבע בירו שיש מי הן ואלו ביריס ששה כא.
 אפילו עצם כה היר. ואם כשר היתירה את חתך ואם ושש שש היו אפילו

 עד קרוטות יריו אצבעות ששתי מי טירו אצבע שחסר מי .חתכה-פסול
 ראש־ון בפרק אמרו פרק באיזה כשר והפרישן תתכן ואם הפרק מן למטר.

 יוצאת שסיקר. מי זו על זו ,מורכבות שיאצבעותיו מי היר לכף הסמוך
כשר. יריו בשיתי שולט היה ואם ימינו יד אשי שיהוא מי מגורלו

 וארוך נרול הבציס שכים מי הן ואלו הורע באיברי ארבעה בב.
 מי לארכבותיו שהגיע . ער ארוך שלו שהגיר מי לארכבותיו שמגיע ער

 אשך מרוח והוא באשכיו שרוד. מי ביצים. של הכיס והם אשכיו שנמרחו
בתורה. האמור

 עקומות ששוקיו מי הן ואלו וברגלים בשוקים עשרר. המשה כג.
 יוצאת שפיקתו מי בזו זו נוגעות ארכבותיו ואין לרגל רגל שמחבר עד

 רומה וד.וא פנים מצר העקב מן מעלה של הענול העצם ר-וא והפיקה
 השיוק ש־נמצא ער לאחוריו יוצא שעקבו מי הנשים בה שיט-יות לפיקה
שיאינה אע׳סי כאוז רחבות שפרסותיו מי עומר רגלו באמצע הוא כאלו

שם. כהרסכים עיין צכה צ׳ל )’(



קיא דגולה באר
 יתירה אצנע כתלו שיש סי כגורלו יוצא שפיקה סי איז נשל הלוטה
 אחת שהסר סי בהעצס יהיה שלא והוא כשר חהבה ואם ושש שש אפילו

 אצבעות שהיה סי זו גב על זו סורכנות שאצבעותיו סי רגליו כאצבעות
 והפרישן שהתבן או הפרק ער היו ואם הפרק כן לכטה ער קה־טות רגליו
 וכאלו עקכו כרוחב אצבעותיו פס רוחב שינפצא שוה בלו שרגלו סי כשיר
 בו שיישי רגלו פס שיגסצא לסגל רוסה עקוסה שירגלו סי שור. חתיכה הוא

 ור.וא חלולה שירגלו סי קשת ראשי שיני רס כאלו עקבו עם האצבעות
 ועל עקבו על עופר כשיעופר ונסצא הארץ פעל גבוה אסצעה שיר.יר.

 בארכבותיו שפקיש סי שיסהלך בעת בקרסוליו וריסקיש רגליו אצבעות
■ יסיגו. ברגל אטר שר.וא סי שסהלך בעת

 שגופו סי סאבריו גדול שינופו סי הן ואלו הנוף בכל ארבער. כד.
 סופלגים שייר.יו ער ביותר הקצר והוא הננס ביותר. הארוך באבריו קטן

העם. כשאר
 גבינה ביותר׳כסו הלבן הכושי הן ואלו הבשר בעיר שיסינה כה.

 הבוהק כסו עצסו סהסת העור ש־נשתנה טהורים נגעים בעלי בשיני הארום
 נגעים בכלל וזר.ו הפכוה צרעת כגון אר.ר רבר סחפת העור שנשתנה

 כאיסור שאינר. אע״פי שיער בה שיש שוסא פניו בעור שיהיתה סי טהורין
 הלחלוחית או והכשיר העור שירלרל ור.וא הרלרולין בעלי (י) שיהוא כל אלא
 ישי ועור סום. זה הרי הגוף סכל שיהיה סקום באיזה שינרלרל בעור שיש

 ליסים אפילו ור.נכפה השיוטה החרשי הן ואלו אחרים סיםין ארבעה בארם
 הסופי[ כל נסצאו ירועים בעתים או תסיר סבעחתו רעה שרוח סי רבים

 בצואר ושינים בראש שיפונה כללם. וזהו וארבעים פאר. בכהניס הפוסלין
 בעינים עשיר ותשעה העין ברים ושבעה בגבינים והפשיר. באזנים ותשעה
 בירים ושבעד. בגב ושלשה בבטן ושלשה בפה ותשעה בחוטים ותשעה
 ושיסונה הנוף בכל ושיפונה ברגלים ועשרים הזרע באברי עשיר וששה
 ואלו אחר. אר.ר כלן נפרטו וככר וריחו רגוף בכת ושיבע הבשר בעור
 בעיקרן השיער שינשיאר אע׳פי עיניו ריסי שינשירו סי עי; פראית ספני פסלו

לעכורתם. וכשירים תסיסים הכהגים היו אלו וזולת שיניו. שיניטלו וסי

ל״א סרק

 לר.קריב לסשרש לבא וראוים תסיסיס הכהנים שיהיה אחרי א.
בעליו כן אם אלא קרבן סקריבין היו לא זה כל עם לה׳ גיהוח לריח קרבן

 וכלא שהוא כל היכל נשפר הירש כאיכר• שומא ס:יו נעור שהיתה מי שכ נהרמביס (י)
 תמלא פ׳ ש׳ עד ו׳ מפרק המקדש ביאר, הלכות בהרמב׳ס ועיץ כאיכר. פוסל כ^ר

שה. הנאמרים הדברים כל



דגולה באר קיב
 שהוא צבור קרבן הקריבו ואם פריעו הוא שהקרבן להורות נבו על עוסר
 לקרבן יום בכל ישראל כל שיבאו אפשר אז היה ולא ישראל כל של קרבן

 הקרבת בשעת בעזרת עוסרץ כולן ישראל שיהא אפשר היה ולא התמיר
 חטא ויראי כשרים מישראל שיבררו ראשיונים נביאים תקנו לפיכך קרבן
 התמיר עולת אצל יום בכל בשבילם שיעמרו ישראל בל שילוחי ויהיו

 אותם וחלתו מעמר אנשי השלוחים אלו נקראים לפיכך צבור קרבן שהוא
 מעמר בל ועל ולויה בהונה משמרות במנין סעמרות וארבעה לעשרים

ע אחר וסעמד כלס. על ממונה היה מו
 השבת אותה שיל מעמר אנשי מתקכצין היו ושבת שבת בכל ב.

 כהונה משפר עם לפקהש נכנסין היו לה קרוב או בירושילים מהן שהיה סי
 שלהן מעמד שיהניע כיון המעמד שבאותו והרחוקין השבת אותה של ולויה

 בין הסתקבצין אלו עושין היו ומה שיבמקומן הכנסת לבית מתקבצין היו
 בשלישי שלהם בשבת בשיני מתענים היו כנסיות בבתי ובין ביהושלים

 שבת בכוה מפני מתענים היו לא שיבת בערב אכל ובחמישי. וברביעי
 זה ויהיה לצום שבת מעוננ יצאו שלא כרי מתענים היו לא בשבת ובאחר

 היו מעמרם בהן שהיה שילהן השבת מימי ויום יום ובכל לנוף קשה
 תפלה מוסיפי! היו ועוד ונעילה ומנחה שחהית תפילות ארבעה סתפללין

 נושאים היו והכהנים להן יתירה היתה והיא ומנחה שחרית בע אחרת
 היתירה זו ובתפילה בשיחרית יום ־בכל פעמים שלשה במעמר כפיהם

 בשחרית יום בכל פעמים שני אגיינים שלשה ת’בס קורץ והיו ובנעילה
 בעל אלא בס׳ת קירין היו לא במנחה אבל כוסיפין שהיו שנייה ובתפילה

 מפני שבת כערב המנחה לתפלת מתקכצין היו ולא שמע את כקוראין פה
 ועסירתו' אלו תפילות מארבע תפלה לכל וקיבוצן לשבת טרורין שהיו
מעמר, נקרא בהורה ולקרות ולבקשה ולתחינה לתפילה שם היח אשר

 כראשית קורץ היו א׳ ביום בראשית במעשה קורץ היו ובמה ג
 מאורות• ויהי המים יקוו בשלישי המים. ויקוו רקיע יהי כשני רקיע׳ ויהי

 הארץ. ותוצא המים ישרצו בחמישי הסיב. וישרצו מאורות יהי ברביעי
 וקטנה בשנים אותה קור־ן היו נהלה פרשה ויכולו. הארץ ותוצא כששי
 אותן לקרוא חוזרין היו שחרית אותן קורין שהיו פרשיות ושית• באחר

במנתה. פה על אוח! וקראו חוורין והיו בספר השנית בתפילה
 בשחרית מעמר עושין המעמר אנשי היו לא חנובה ימי שמונת ד.

 שנייה בתפילה לא מעמר בו הירי לא מוסף! קרב בו שהיה יום ובבל
 קרבן בו שהיה יום וכל לבר ובנעילה בשחרית אלא במנחה ולא •שלהן

 ובסנחה שניית ובתפילה בשחרית אלא בנעילה מעמר בו היה לא העצים
 להניא ליערים לצאת משפחות למשפחות היה קבוע זם! העצים קרבן ומהו
 המשפהה אותה עצים להביא למשפחה בניע שהיה ויום למערבה עצים

קרבן אוחו קוראי! והיו נרבה עולת קרבן עציר. הבאת ביום הקריבה



קיג דגולה באר
 אמורי; והיו טוב יוס כפו ההיא הסשפחה לבני ההוא היום והיה העצים.
 סנהג אלא זה היה ולא מלאכה. ובעשיית ובתענית בהםפד היום באותו

 טוב. יום עושה היה למערכה עצים התנדב אם היחיר נהנ זה וכמו בעלמא
 היו ובחמישי שלהן שכת כל ומלככם מלםפר אמורי; היו המעטר אנשי

 שלא כדי ולככם לםפר אםורין היו מה ומפני השבת כבוד מפני מותרי;
 לבית שיכנםו מקודם ויכבסו יספרו אלא פנוולין כשהן למעמד; יכנסו
הוא, ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך

שני. חלק נתחיל האל ובעזרת דגולה באר מסמר ראשון חלק סליק



 היא הבחירה העיר והיתה ארסתן על ישראל שהיו אחרי ^
 בלשבת והסנהדרין סבונו על והסזיח בבנינו והסקרש סבוניה על ירה^לים

 וטהרו ה' בבית לשרת העוסדיס והלויים הבהנים בייחוס בורקין היו הנזית
 שאין לפי הקרבן ענין וסהו לה׳ ניחוח ריח אשה קרבן והקריבו הכהנים

 פלך נגר איש יחטא כאשר והיה יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צריק
 לא אשר אחר לפלך ראשו וחייב בסלכות פורר נקרא זה הרי ורס בשר
 חי הוא שהיום כן ורם בשר סלך בסצות ואם הסלך סצות את עשה

 וסקרה היום אותו הסית אשר בו הסורר כאיש נם שיפות אפשר ולסחו־
 הבדלות אלפים באלפי וכסה בסה אחת על זה סות כן זה כסות לבלם אחד
 לעולם וקים חי שהוא הוא ברוך הקרוש הסלבים סלבי כסלך סוף אין וער
 שיתחייב פה סבל אחר דבר ולא והנוסה ושינח סיתה ולא גשם לו אץ

 האל כן לא לרחם פעם לרוגז פעם לדבר סרבר הםשתנה ורם בשר באדם
 ואף אל־יך ה׳ רחום אל כי ל׳א) ד׳ (דברים רכתיב רחום כולו שהוא ברוך

 אין אפו ויחר בכם ‘ה אף וחרה ד׳) ז׳ (דברים ונאסר הארם את סייסר אם
 האב ירחם שבאשר הרהסנות סרת היא זאת אבל יתברך אליו שינוי זה
 לבנו האב שיכהו אף והנה בשבט• עליו סאיים הוא בטוב לגרלו בגו על
 בל בנו על שהאב אסר בניב. על אב כרחם באב נאסר שהרי דין זר. אין

 את להנהיג בעצסו הרחסנות היא ההכאה ואותה ברחסנות אתו הנהגתו
 זה ידי על ויססר והלסטים הגנבים אל יתחבר שלא הישר בדרך הבן

 (משלי נאסר הרחפנות היא לבנו האב שהכאת וספני אותו להסית לסלכות
 יחטא כי איש כן ואם סיסר שחרו ואוהבו בנו שונא שיבטו חושך כ׳ד) י״ג

 כל נפש בידו אשר הקב׳ר. הפלכים סלבי לסלך ראשו חייב הוא ה׳ גנר
 שהרי בזה רצד. לא רחסים כולו הוא שהש׳י וספני איש בשר כל ורוח חי
 לחרב יצטרך כך ירצה ואם רגע ובכל עת בכל לפניו חוטאים אדם כל

 ברא לא לפיכך אחר עולם לברוא ויצטרך שעה ובכל עת בכל העולם
 אשר בעת באדם רוחו ידון שלא לוסי רצד. הדין בסרת עולפו את הקג׳ד.

 האדם את להסיר. שילא הרחסים לסדת חדץ סרת שיתף אבל לפניו יחטא
האדם ידיטא שיכאש־ר כך צוה אלא סעינו אותו ינקד. ושלא חטאו. בשביל



דגולה בא.׳־
 עגאשד האים במיתה הפץ השי׳ת שאין ומפני מיתה חייב יהיר, לפניו

 מהמאו ר.רשע בשוב אש כי המת כסית אחפץ לא כי ל״ב) י׳ח (יחזקאל
 החוי׳יא נפש את פרו ותנצלו זאת ;ישו לפני וההיו תשובו כיצר אסר וחיה.

 נפש שתהיה להורות עליו ירו יסביר הקיבן אצל עונו ויתורה בקרבן
 ותלי■ הסובח על נזרק רבו כאלו מהבהמה הנזרק ורם נפשו החת הבהמה
 הנשרפת הבהמה ובשר המזבח על חלבו הקטיר כאלו חלבו תחת הבהמה

 הארם יאמר כאלו יהיה לקרבן הבהמה בהבאת וא־כ בשרו נשיפת כאלי
 בישרי לעשות יאוי ■יכר י:ר לפ־ד מיתה חייב שאני אמת האל לפני

 רחום שאתת בשביל אבל הזאת בבהמה עושה אני כאשר ובנפשי ברמי
 הרין משירת ורוהי^לפנים נפשי את לי והחזרת הנם מתנת לי נתת והנון

 ואיו הבחמד. בנפש נפשו את יפרה יחטא שכאשר לברואיך להיטב וצוית
V רכתיב להשי״ת הועלת הבהמה במיתת לומר רצח בזה

 לפניו ניחוח ריח אלא זה אין אכל ומלואה. תבל לי כי לך אומר לא ארעב
 עונותיו על מתחרט שהארם רואה כשאני לי הוא רוח נתת אומר ככיכול
 מוטלת ואימתי מלכותי מכיר שהוא רואה אני בזה בי לפני עצמו את ומכניע

 מהשי׳ת אוהו שירא ;הארס נביא זה מפני כי לפני רוח נחת וזה עליו
 והיינו בזה רוח נחת לו ועישה יתכר,־ הבורא כונה השלים מחטאו ובשוב

 ערוכה והבהמה האומות עון לכפר ערבים הם ישראל והנה לה׳. ניחוח ריח
 את הקב״ה לקח התמיר והוסר המקרש שרחב ועכשיו ישראל עון לכפר
 העולם כל עין בגלותם שיכפרו כרי אותם וחבש ישיראל שהם הערב

 ליש־ראל ואין הארמח משפחות מכל ירעהי אתכם רק ב׳) ג׳ (כמוש שנאמר
 לר.קריב והמזבח המקרש ויבנה לארצם בהחלה הקב״ה שישיבם ער תרופה

 הערכים למלוה הלוה המסירה כאשר כי ערכת! מירי ישיראל יצאו ואז קרבן
 אותנו השב בתחלר. אל׳יך ה' השיבנו b:' ה׳ (אינה כתיב ולפיכך פטירים

 בקרבו לא אם שלמה תשובה לשיוב להם אפשר אי כ־ ונשובה ואח׳כ אליך
 רצה״לומר אליו הקב׳ה איתנו שישיב אחר אם כי להיות יוכל לא וזה

 וכשתהיה נשובה ואז הבחירה בבית שהוא שם שוכן הוא אשר למקים
כקרם. ימינו שתתהרש ירענו האופן זה על ר^שיובה

 אלו היו כמה לרעת לך ראוי הקרבן ענין שהורעיתיך אחרי ב.
 לא חיה (י) נפש מיני של הסרבנות כל הן ואלו באץ הן וממה הקרבנות

 ומן העזים ומן הכבשים ומן הבקר בלברמן מינים מחמשה אלא באין היו
 אלא להן היה לא במקרש שהקריבו הקרבנות כל היונה בני וכן התורים
 קי־בנות וכל שלמש. חטאת•;אשם. עולה. שמיתיהן ואלו שמית ארבעה
 אלא שלמים הצבור הקריבו לא חטאת. או עולה אלא היו לא הצבור

שלמי זבחי נקראים ורם התנופה להם עם באים כבשים שני והס בעצרת

הקרננוה. מעשה הלטת רש הרמנ׳ם עץ



הגולה באר־ קטז
העוף. סן קרבן לעולש הצבור הביא ולא לעולם הקריבו לא אשם אבל צבור

 והבכור והפסח ושלסים ואשם וחטאת גרבה עולת הקריב Tהיח ג.
 עולה והוא הגר וקרבן עולה והיא והראייה שלסים ווזיא והחגיגה והסעשר

 או עולות ושתיהן תורים שתי או •וגה בגי שני סן או הבהסה סן הבא
 או הנודר סן הבא תורה וקרבן שלסים. ואחת עולה אחת בהסות שתי סן
 הם הלחם שתי עם הבאים שלםים וכן שלםים או עולה הסתנרב סן

 וקרבנות ושלםים• וחטאת עולה אלו ר& הנזיר וקיבגות תורה. הנקראים
 ועולה חטאת הן ויולדות זבים וקרבנות ועולה. ואשם חטאת p טצורע
 נםתפק ואם חטאת. הוא כרת בה שיש תעשה לא בםצות השוגג והיבן

 עבירות ויש תלוי. אשם םביא החוטא אותו לא או עבירה עשה אם לו
 איל יחיד קרבן ובכלל וראי. אשם נקרא היה והוא אשם עליהן שמביא
םשלו. הכפורים ביום כ״ג שהקריב חטאת ופרת העולה

 תסירין שני הסקרעז בזסן שהקריבו הצבור קרבנות הן ואלו ד.
 הערבים בין השני הכבש ואת בבקר האחר הכבש את ויום יום בל של

 עכו׳ם בהוראת רין בית שגגת על שהביאום עכו״ם ושעירי שבתות וטוםפי
 ושבט שבט כל של השעירים הן ואלו לחטאת. והעזעיר לעולה חפר

 בית הוראת שגגת על שהביאוהו רבר העלם פר וכן עט׳ם• שעירי נקראים
הצבור. קרבנות אלו הרי צותaר בשאר רין

 P ח לבר הזכרים םן אלא באה היתר. לא בהמר. עולת כל
 התורים סן ובעוף קטנים בין גרולים בין הבקר וסן העזים סן והן הבבשים

הנקבות. וסן הזכרים סן יונה ובני
הזכרים סן האלו הסינים שר.0םר.ח באר. היתר. החטאת הנקבות ו.

 היו הקטנים שלסיב. בא העוף ואין הקטנים וסן הנחלים סן הנקבות וסן
 סעוברת השנה היתר. אם ליום. סיום תסיסה שנר. ער יסים שסינוז סבן

 ובצאן ליום סיום שלימות שנים שלש ער בבקר ובנחלים לו. נתעברה
א הרי זה על יותר ליום סיום שלימות שנים שתי ער  היו ולא זקן ח

. אותו. סקריבק
 פחתו או אחת שער. חסיסו ואם לקדשים סונים היו שעות ז.

 ועםיף אם שנה בן להיות סצותו שהיר. קרבן כיצר פםולין היו אחת שעח
 והוםיף שחיטר. בשעת שנת בן היר. אפילו פםולה אחת שער. חשנה על

 הזריקר. ער שנה בן שהיר. ער פסול זה היד. בזריקה השנר. על אוזת שעה
ר.זכרים. בכל וכן

/  סן צבור של חטאת וכן זכרים באים היו הצבור קרבנות בל ז
 סן באים היו הצבור עולת וכל הכבשים סן בהם ואין הבקר סן או העז

ע היר. ולא הבקר וסן הכבשים  היתר. Tר.יח חטאת כל העז. סן עולה לו
 הבקר סן באה ר.יתר. ולא אותר. אוכלים הכהנים היו תבשר נקבה באה
סשוח כר.ן חטאת השנית ונאכלת נשיא חטאת חאחת חטאות סשלש חיץ



קיז הגולה באר
 שהיד. פר ור.שלישית הפצות. כל על הבא הפר והוא ונשרף. אפר שהוא
 חטאת וכל ונשרף. חטאת ודיוא הכפורים ביום נדול הכהן אותו מביא

 וחבירו ונשרף. חטאת והוא הכפירים יום של טשעיר חוץ נאכלים היו הצבור
 ופר העלם (י) ופר עכו״ם שעירי חפש היו הנשרפים חטאות כל נשתלח

 יום ושעיר הנשרפים פרים נסראים פרים שני אייו הסצות כל על הבא
 הנשרפים חטאית חפש הרי הנשרפים שעירים נקראים עכו׳ם ושל הכפוריס

לצבור. ושלשה ליחיד שתים
 ודחטאות העולות ובל זבחים. נקראים הם האלו הקרבנות כל ט.
 אבל קדשים קדשי נקראים היו עצרת של שלטים כבשי ושני והאשמות

 האברם קלים. קדשש נקראש היו והפסת והמעשר והבכיר יד.יד שלפי
 האשפות ום; הנאכלות החטאות סן היו הפיבח נכי על אותם שורפים שהיו

 בשוד האיסורק אלו וסה איסורין נקראים היו אלו ואיברים השלםים וסן
 נבי שעל חלב ובכללו הקרב על אשר החלב האיסוריי קודאין היו ועז

 ויותרת הכפלים על אשר לבaד עם שעליהן וד.לב הכליות ושתי הקבה
 ואם איסורץ נקראץ היו אלו כל יותרת עם הכבד אצבע ניטל וד.יה הכבד

 התליות עם תסיסה האליה אלו על סוטיפין היו הכבשים פסק הקרבן היה
 יסידנה העצה לעומת כ׳) י' (רקרא שנאסר הכליות סקום עד השדרה סן

ד״היצון. סזבח על אלו איסורץ שורפץ היו הסקיס נאמה

ב׳ סרק

M היח השחר לעלות ססוך תסיר של העולה סעשד. כיצד 
 היו אשר והכהנים העזרה שער על והקיש הפייסית שעל הספונה בא

 אחיו עם הספונה נכנס וד.יה השער לו פותתץ היו סבפנים בלילה שוטרים
 בתות לשתי עצסם חולקים היו שנכנס יכיין לעזרה הפשפש דרר הכהנים

 סהלכין היו ואלו הסזרח דרך החוסה בחלל ר״ל בעזרה הולכים היו אלו
 נגד אלו צעקו לשם הגשו חביתין עושי לסקים שהניעו עד המערב דרך
 ננב או רע ופגע שטן היה לא לוטי רצד. שלום נים עי ור.ם שלום אלו

 רעל לר& שענו וזהו סאתסול עוטר היה כאשד עוטר הכל אלא בעזרה
 הספינה היה שלא ועד חביתין לעשות חביתין עושי העמידו ואז שלום

 עפרו הספונה ובשבא טובלין היו היום אותו של שבסשסר הכהגים כל בא
 ד' ופייס נ' ופייס שני וסיים ראשו; פייס הפיסו שס ו הגזית בלשכת יבאו

 בלשכת בעגיל עוסדים היו היום אותו של הנהנים כל עושץ היו וכיצד
 והרזזירה סהן אוזר ראש סעל הסצנפת נטל הספינה היד, עסהן והספינה הגזית
סאה שפונים סנץ על ססכיסק והת לפנות בו פתחילץ שהיו האיעז והוא

 h ק צא כאס מ:;ו הכפירס דוס הכי.״; כהקרכ את החני פר פה כחבר נ׳ג )’(
מקודד. :ז;דו מה is כרך אוצ־ או ל. ולא ד׳ רק פה ר.מצא



דגולה באר •קיה
 (י) הצביעו לריש אוסר היה והספינה עליו שהסביסו סנין כל או אלף או

 .לו סונין שלש הוציא ואם שתים או אחת אצבעותיהן סיציאין היו והן
 קצר שהאגורל ספני הרפאים ספני בכקרש אגורל סוציאין ואין שלש.

 מתחיל והיה לו אותו סונין היו לא אגורל והמוציא ולכפותו להוציאו ונוח
 על ופונה תחלה שלו המצגפת שהסיר היחע האיש סן למנות זה הפסונה

 ששלם והאיש עליו שהסנימו מנין שישלים ער חלילה וחוזר אצבעותיה;
 זוכה היה והוא לעמרה ראשון כפיים שיצא הוא אצבעתו אצל הפני!

 עצים נזרי שני הפעלה והוא המערכה את מסדר היה והוא הרשן בתרופת
 הזהב למזבח ההיצון המזבח סן אש מלאה מחתה מבנים היה והוא למזבח

 על כהנים עשרה שלש בו זוכין היו השני הסייס קטורת. עליה להקטיר
 ראשון בפיים שיצא וזה הצביעו להן אוסר היה דמפונה כיצר עסירתן סרר
 סקבל היה הוא בצרו עומר שהיה והשני שחר של תסיר שוחט היה הוא
 מרשן היה לשני לו םמוך שהיה והשלישי זורקי והוא התמיר רם את

 המגורה את ן ברש היה שבצרו והרביעי הקטורת מזבח שהוא הפנימי מזבח
 מעלה והששי לכבש. ורנלו התמיר ראש מעלה והחמישי הנרות. את ומטיב

 והגרה. החזה מעלה והשמיני והרגל. העוקץ מעלה והשביעי הירים. שתי
 סלת מעלה עשר והאחר הקרביב. מעלה והי׳ הרפנות שתי מעלה והתשיעי
 נסבים של היין מעלה עשירה והשילש־ החביתין. מעלה עשיר והשנים הנסכים.

 אברים מעלה מי הרביעי הסייס יקטיר. מי הקטורת על היה השלישי הפיים
 רתסיר מעבורת בעבורה שזבה ומי שזבה מי זכה הפיסו למזבח סבבש

 הקטורת מן חוץ הערבים בי; של התמיר בעולת בה זוכה הוא שחר שיל
 ובשבת מעשרת. שהקטורת מפני הערבים בין אהר פייס עליו מפייסי; שהיו
ה בזיבי ושני ומוספין תמירין שים שהיה  םפיסין היו עושין היו כיצר למנ

 ושיני שהר של תמיד ופקריבין היוצא משפר שיל אב בית בשחר,אנשי
 שחר של התמיר מעבורת בעבורה שזכה מי וכל. מוספי; של עולה כבשי

 היומפיסי; בשבת נכנם שהיה האהר והמשימר מוסף כבשי בשני זובח הוא
בעמרר.ו. אחר כל שזכה מי ויכה הערבים בין של לתמיר אחרות פייסות

. •  מונחת שהיתר. כסף של המרזהה לקח הרשן בתרומת שזכה מי ג
 הרשן את והרים למזבח ועלה ררומית מזרחית במקצוע ולמזבח הכבש־ בין

 היו ;המזבח את לתרום נכנם ובאשר התמיר לעולת פנוי מקים לעשיות
 שיתקרש ער קרש דבר בבל תנע שלא זהיר הוי לו אומרים תכהנים אףיו
 הםערכר.גרולה את מסדר היה הרשן תרומת ואחר הכיור. מן ורגליך ידין־

 השמים מן .יררה שהאש ואע׳פי שלישית ואח׳ב שינייר. מערכה ואחייב
 הבהנים אהרן בני ונתנו ז׳) א׳ (ויקרא שנאמר ההריוט ם; להביא היה מצור.

היתר. ור.יא המזכה כראש עצים עירכי; היו בבקר ולכן המזכר. על אש

ע״^, ב (כ יומא )’<



קיט הגולה באר
 עצים עליה ובער ה׳) ו׳ (דקרא שנאסר אש של נחלה סעדכה נקראת
 על יותר שחר של תסיר עם עץ של גזרים בשני עולים והיו בבקר בבקר

 םוסיפץ היו וכן בבקר. עצים הכהן עליה ובער (שכ) שנאסר הסערכה עצי
 על עצים וערכו ׳)r א' (שס שנאסר הערבים בי; של תסיר עם נזרים שני

 של גזרים שני הערבים. בין של הוא הרי בבקר נאסר ולא והואיל האש
 עץ בידו אחד כל כהנים בשני הערבים בץ ושל אחד כהן ערכם שחר
י ^ שנים• כאן הרי אהרן בני וערכו <שס) שנאסר י

 הקרבנות שאר עם התסיד סקריבק היו הנחלה הסערכר. על ג.
 ־ת קשו: להקשיר בשחתה אש לוקחין היו שססנה קטנה בצדה שניה סערכה

 האש סצות לקיים אלא כלום עליה היה לא שלישית סערכה יום. בכל
 נחלה הסערכה עצי ססדד וכשהיה תוקד. תסיר אש )V ו׳ (שס שנאסר

 הסזבח בסזרח לסדרה שהתחיל נראית והיתה הסזבח בסזרח ספדרה היה
 אשר בדשן נונעים היו הפניים הגזרים וראשי הנזרים בין היה וריוח

הדשן. תל לוסר רצה תפוח נקראת היה והוא הסזבח באסצע
 תאנה עצי ובורר חוזר היה נחלה הסערכה ספרד שהיה אחר ד.

 סשוכה דרוסית שערבית קרן סכנגד קטורת של שנייה סערכה וססדר יפים
 ובשבת נחלים. מאין חסשה כסו ובה אסות ארבע צפון כלפי הקרן סן
 שני שבת בכל סקטירין היו שעליה ספני גחלים מאין שמינת כסו בה היו

הפנים. לחם של לבונה בזיכי
 סקום בכל אותה עושה היה האש קיום של שלישית סערכה ה.

 האש זה לוקח היה ומאין האש. את בה והצית הסזבח על רוצה שהיה
 וכל בו תוקד הסזבח ואש ב'} ו׳ (שם שנאסר סצית היה עצסו הסזבח סן
 בגדי לובש היה לא העבורות באלו שזכה והכהן הדשן תרוסת בכלל זה

 (ויקרא שנאסר כהונה סכנדי פחותיב אחרים בנדיט אלא עצסן כהונה
 אלא חול בנדי היו לא אכל הדש; אח והוציא אחרים בגדים ולבש ד׳ז ו׳

 בהם שכשל בבגדים לרבו כום שיסזוג ארץ דרך ואין קדש בנדי נ״כ
לרבו. פדרה

 השהר עפוד סשעלה יים בכל הדשן את תורם היה א־סתי ו.
 הלילה סחצות הכפורים וכיום הלילה שיל אמצעי שלייש סתחלת וברגלים

 אילך הנחלים את וסשנה הסזכה לראיש עלה הדשן את תורם היה וכיצר
 והופך בארץ לפשה ויורד האש בלב שנתאכלו הגחלים סן וחותה ואילך

 הצפון כליי אמות עשיר כסו הכבש לסזרח בארץ סהלך והיה לצפין פניו
 שילשיה הכבש סן רחוק הרצפה נכי על שחתה הנחלים את צובר והיה

 והפנודה הפנימי סזכח ודישיו; העוף פוראת שים נותנים שיהיו בסקום טפחים
 ורגליהם ידיהם את והקדישיו הכהניס אחיו רצים היו שתרם זה שירד ואחד

 עולים והיו הצנורות ואת הפגרפות את נוטלים והיו הכיור סן בסהירות
בללה גתאכלו שלא הקרבגות שיל ואפורי העולות אברי וכל הסזבח לראש



דגולה באר קב
 סוררים היו סחזיקין הצררים היו לא הםזבח,אם לצררי אותם סחזירין היו

הסזבח. כננר בכבש אותם
 הסזבח צררי יסכל בסגריפות הרשן את גורפין היו כך אחר ז.

 פטכתר עריסה סאותה גורפין והיו הסזבח נכי על עריסת אותו וסעלין
 היו לא וברגלים לסטה אותו סורירין והיו לתך שהחזיק גרול כלי והוא

 שהיה ספני הסזבח באסצע גבוה העריסה סניחי! היו אלא אותו סורירין
 שהורירו. הרש! ס; ססלא היה הכהנים סן רוצה שהיה סי וכל לסזבח נוי

 נתעצלו לא וסעולם הרשן לשפך לעיר כחוץ אותה'אל והוציא לסטר.
 אלא סוסין בעלי כהנים אותה הוציאו ולא הרשן את סלהוציא הכהנים
 הרוח שאין בסקום לעיר כחוץ הרשן סניחים היו סשום ובאיזה תסיסיס

 סניחים .היו אלא פזרוהו לא הם ונם יפזרנו שלא כרי בחזקה בו סנשב
 בשעת אלא סרשן היה לא הסזבח את והסרשן בנחת. שם הדשן

התסיר. שחיטת
 וזה זהב של בכוס מים השקוהו התסיד את ששחטו קורם ח.

 אחריו הולכין והיו הסטבחיים לבית סושכו היה בשחיטתו זכה שהיה
 סלשחוט שם שוהין והיו הסזבה גבי על האברים להעלות שזכו הכהנים

 שוהטין היו השער פתיחת ובשעת היכל של הנרול שער פותהץ שהיו ער
 בדישון שזכה האחר להיכל. כהנים שני נכנסו כך ואחר החסיד את

 כיצר הפניסי הסזבח רישון הסנירה. ברישון שזכה והשני הפניסי סזבח
 וחצי. קביים סחזיק היה זהב ושל שסו היה וטני קורש בנלי נכנם היה
 הסזבח שבתוך והפחם האפר בידיו חופן והיה לפניו בארץ הטני סניח היה
 מניחו היה וכן לתוכו השאר את סכבר היה ובאחרונה הטני. לתוך ונתן
 סקרים הסרשן הכהן זה היה הקטורת את וכשהכניסו ויצא בהיכל שם

 כיצד הממרה רישון ויצא. והשהחוה הדישון שבו הטני את ונטל לפניהם
 בו נוחן והיה ומקנהו בנר שהיה השסן וכל הפתילה הסיר שכבה נר כל

 אל משליכו היה שהסיר וזה לוג הצי והוא בסרה אחר ושמן אחרת פתילה
 והרליק והחיצון הפנימי סזבח דישון עם החיצון סזכח אצל הרשן סקום
ת אותו סתקן היה כבה שלא נר ובל שכבה הנר הסגורה. רישון וז

ת ש־דשגו אחיי מ, ^ מז  זורקים היו החסיר שחיטת בשעת והמגורה ה
 שזנה הכהן נכנם היה הסזכח נכי על הרם זריקת ואחר •שקבלו הרם את

 הסרשן שנירם יצאו כך ואחר נרות המשה והטיב להיכל הנרות בהטבת
 שהיה כיצר הנרות והטבת ההיכל. כן הנרות את והמטיב הסזבה את

 שהיטת בשעה הערבים ובין בבקר נכנם היה אורו להיטיב רבר עושה
 בטומאה ובין בשבת ובין בחול בין שימן לוג חצי גר לכל נותן והיה התמיר

 גומר ובניו אהרן אותו יערוך לא) לז (שמוח שינאסר טהורים כהניס אין אס
 לא סערבי נר נם שם היה שלא שני בבית כסו כבה מערבי נר היה ואם
היה הנרות שאר אבל החיצון מזבח של מאש אלא אותו מרליק היה



קנא דגולה באר
 ה־ג־ני לנר שהגיע ער הפתילה סושך היה כיצר סחכירו אחר סרליק
 יכול היה ולא בכנורה קבועים היו עצסם שהנרות לפי וסחזירה וסרליק
 הפשה אלא אחת בפעם הנרות כל פטיב היה לא עצפו בנר להרליק

 את והטיב נכנס היה כך ואחר אהרת עכורה ועשיר. כפסיק והיה בלבר
 נכנס היה ההטבה סרר וזהו העזרה. בל את להרגיש כרי הנשיארים השנים

ת וכלי הסנורת כר־שו; שזכה הכהן אותו  רוסה היר, זהב ושיל שיפו וכוז בי
חל לקיתון  והיה בנרות הנשאר השפן ואת שכבו הפתילות את בו פרשן נ

 שנייר. פעלה על הפנורה לפני שים הכוז פנית והיה נרות ריפש פטיב
 השני להיטב כשנכנס כך ואר.ר ויצא לפנורה היו אשר פעלות פשילש

 נקרא זה וכל ויצא והשיתחוה בירו הבוז את נוטל היר. הנשארים נרות
הפנורה. הטבת

 הפטבהים שבבית אלו היו ופטיבי; פרשני! היו שאלו ער י.
 את פנר״הין היו וביצר אותו פנתחין והיו תפיר של העולה פפשייטין

 ב.י ותולה נוקבו היה אלא הטבהיס כדרך הרנל את שובר היר. לא העולה
 שי־וא עד פפשיט היה תלייה בלא פפשיפו היר. שור היר. ואם וספשיט

 הבהניס פן אהר לכת! וניתנו הראש את הותך היה לחזה הגיע לחזר. פגיע
 היר. לאהר ונוהנם הכרעים את חיתך היה כך אחר בפייס. באברים שיזכו

 הירים את התך רפו את והוציא הלב את קרע ואח״כ ההפשט את פשילים
 עפה. ביצים ושני לאחר ונותנו חותם יסיני לרגל עולה אחר. לכק ונתן
 הפרר את נוטל היר. הפעים את שנילה ער הבהפה את קרע כך אחר

 הקרביים את נוטל היד. השיחיט־ בית על פלפעלה הראש על ונותנו
 והקרב י״ג) ס' (ויקרו׳. שינאפר בפיס אותן ופריח הולך והיה לאחר ונותנן

 אות! פריחין שהיו אלא כשרים היו הפיפית וכל בסים ירהץ והברעים
 היו לא והקרבי□ נקי ש־תהיה ער בכרס פריר.ין כפר. ער הפריחין בלש׳כת
 שבין שישי של שילחנות על הרר.ת! ונפרו פעפים פשלשיר. הרחתן פוחתין

 הכבר ואצבע הכבר פן הריאה את והפריש הסכין את נוטל היה העפורים
 לאחר ונותנו החזה את נוקב היד. פפקיפו. הכבר פזיז היר. ולא הכבר פן

 שיהוא עד בשיררה הניע לא השררה ער ויורר והותך היפנית לרופן ועולה
 כזש תלויה והכבד לאד% ונותנה חותכה היד. רכות צלעות לשתי פגיע
 היתכה היה פכא.; צלעות ושתי פכאן צלעות שיתי בה הניח לנרה בא היה

 השיפאלית לרופן בא היה בה תלויי! והוייאה ור.לב והקנה לאחר ונוהגה
 וכך טח סלפ רבות צלעות ושיתי פלפעלר. רכית צלעות שיתי בה הניח
 וארבע בזו צלעות ארבע הרפנות בשתי הניר. נפצא בר׳ברתה. פניר. היה

 היד. בה. תלויה והטר,ול עפת והשדרה לאר.ר ונוהנת הותכה היה בזו צלעות
 עפר. הכליות ושתי הכבר פן והאצבע והאליר. לאחר ונר.נו התכו לעוקץ בא
 כל פפשיטין היו הור. וכסרר לאחר ונור.נה השפאלית הרנל את נוטל היד.

שנאפרב־ן.ינר.האור.ולנתד.יו בהורה ראפורים רגר.הים היו ואלו בחכה עילת



דגולה באר קבב
 הכבש ם! הבא ההמיה עולת אברי אה סוליבין היו בכמה יא.

 וברגל בראש הראשי; בהניב בששה הכבשים מן הבאים עולות שאר ובן
 למעלה השחיטה יבית אצבעותיו בין וקרניו זרוע כלפי וחוטמו בימינו רדאש
 בשיתי השני לחוץ. עורן ובית בשמאלו ימץ של והרנל עליה נתץ והשרר
 הוא העוקץ לחוץ. עורן ובית בשמאלו שמאל ושל בימינו ימץ של הירים
 בימינו החזה ובגרה בחור. הרביעי שלישי, בכהן שמאל של והרגל הזנב

 ימין של דפנות בשתי החמישי אצבעותיו• בין וצלעותיה. בשמאלו והגרה.
 בכיך נתונים בקרבים הששי לחוץ. עורן ובית בשמאלו שמאל ושל בימינו
 כבש של אחר עולה או התמיר עולת היתר. אם מלמעלה נביר.ן על וכרעים

 נסכיה של המולת וכן שנים. הקרבים סוליכץ איל היתה אם אבל עז או
 בשנים והיין בשנים המולת איל היתה ואם אחר. ביר והיין אחר ביד

 היו והאיל למזבח שמונה אותו מוליכין העז או שהכבש למד נמצאת
 מוליך היה הראשון כ״ר. אותו מוליכק היו והשור עשר אחר אותו מוליכץ

 והחמישי ור,רביעי ימין של ר%נל מוליכין היו ור.שלישי השני הראש. את
 שמאל. של הרגל את מוליכין היו ור.שביעי והששי העוקץ את מוליכץ היו

 תשיעי שלשיר. אותה מוליכי; היו והנרה החזה. את מולך היה והשמיני
 והסולת והקרביים בשינים ור.רםנות בשנים ירים השתי עשר. ואחר ועשירי

כ״ר. הרי שלשה בשלשה והיץ
 ובא לסובב ופנה לכבש עלה נעשית היתר. כיצר העיף עולת יב.

 ומבדיל ערפה ממול ראשה את שם מולק והיה מזרחית דרומית לקר; לו
 המזבח קיר על הניף ורם הראשי רם ממצה והיה נפסלה הבדיל לא ואם

 .־ם מצה ולא הראש דם מצה ואס המזבח שבאמצע ר^וט מן למעלה
 למזבח מליקתו בית ור.קיף הראש את נוטל היר. כשרה איפכא או הנוף

 המראה את והסיר לניף לו ובא האשים גבי על וזורקו במלח וסיפנו
 והשליכם עמה היוצאים מעיים בני ואת הנוצה עם בירו שעליד. והעור
 ואם הכריל ולא סכין כלא בירו בכנפיו אותו משסע היה הרשן לבית

 מולק היה כיצד האשים גבי על וזורקו במלח סופנו היד. כשר. הבריל
 היה ואם והביא הוליך רוצה היה אס עורף ממול בציפורן ויורר קוצץ
 השררר. חותך והיר. הסמנים לעיקר חושש היר. ולא בצפורן ררם רוצר,

למליסה. כשר העורף וכל בשר רוב בלא ור.םפרקת
 זה הולכים היו העולה אברי עם סרורים הכהנים שהיו אר.רי יג.

 ממערכה ולמטר. הכבש מחצי האברים שם נותנים והיו הכבש ער זה אחר
 היו ר׳ח ושל במזרחר. ולמטה כבש מחצי אותם נותנים היו מוספין ושל

 כרי הכהנים רגלי הילוך במקום לקרן קרן בין מלמעלה המזבח על נותנים
 על מלח וזורקים האברים את שם מולהים ור.יו חרש ראש שהוא לפרסמו

 הליכתם בעת שם הבתים ויפלו יחליק שלא כדי בשבת אפילו הכבש
כולם מתכנסיס היו לכבש־ האבדיס מעלים שהיו ואחר למערכה. בעצים



קכג דגולה באר
 פותחי; היו והן אחת. ברכה ברבו להם אופר ססונה והיה הגזית לרשכת

 אפת ויאפר שסוע אם והיה ושפע הדברות ועשרת עולם אהבת וקורץ
 שאפרו פה והיא אהת ברכה מוסיפי; היו ורשבת שלום ושים ורצה ויציב
 הוא הזה בבית שסו ששכן שי הנכנס משפר לאנשי היוצא המשפר אנשי
 שלישי פיס ספייסין היו ואח׳ב ורעות ושלום אחוה אהבת בעיניכם ישכון

 ולמזבח הכבש מן האברים שיעלה ומי הקפירת את שיקשיר מי ורביעי
ומקטיר. נכנס והיה שזכה מי זכה הפיסו

 הלבנה והצפורן צרי מביאים היו הקטורת מעשה )‘( כיצר יד.
 הקנמון והקלופה הקושט וכרכום נרר והשבולת והקציעה הפור וחלבנה

 הירק■ וכפת עשץ הפעלה סדושית והפלת קפריסין היין כרשינא והבורית
 ריאסקורירי אפר פהו הצרי בתורה• הכתוב במשקל בזת זה הספסנים וערבו

 נקרא הצרי כי והכמים והא־לנות סהנטיעות הראש־ון בספר היוני הפלוסוף
 סתם זיל שיקראו לאילן רומים וענפיו קטן אילן והוא באלסאמו בלשינס

 ישיראל באר׳ןי צופח זהו הצרי ואיל; (*) רשביעית והרבוזין הפינם כרתנן
 יצפח אשר לבין ישראל באי־ץ יצפת אשר אילן בין הברל ואין לבר

 של ובגורלו ובקסטיה ובחלקיה העץ בקליפת רברים בשלשיה רק במצרים
 מאספים והם באלסאשו ונקרא הצי־י הוא האילן פזה היוצא והנה;השרן: אילן.
 השרף והגה ברזל של מנרפות עם האילן וגוי־פץ הכלביים ביפי אותו
 ימצא לא תפיפה ובשנה היוצא ההי הבשר מן כזיעה האילן מן יוצא הזה

 משנה בכסף אותו סיכריס והיו פאר רוחני והוא אחת פרה אם כי באילן
 ויוכר אהר ברבר אותו ופערבים הזה הצרי פזייפים קצת והנה פשיקלו. על

 במים הבגר היטב וירחצו צפר בנד על ספנו יתנו שאם זה באיפן זייפו
 כתם על הירים וכשישפשיפו השימנונית רושם בו ישאר הרחיצה אחר אם

 ואפר והפובהר הטוב הצרי הוא לאו ואם מזויף הוא בו יורבקו הבגר
 הוא הצרי כי הפשיוטים הרברים מסגולת הששיי בספר הפיליסוף נאלינום

 שיבעיורם ער פאר רקים פתלקים נברא והוא השינית בפררגה ויבש חם
 אשר הנרעון מפעולות טוב יותר הוא והצרי ביותר ופבוש־ם רוחני יהיה
 הצרי אילן על הפנורלח בפרי אשיר והנרעון הצרי אילן על הפנורלת בפרי

 הפיליסוף איסטוריקו ויוסשינו העץ. מפעולת יותר בפעולותיו טוב והנרעון
 הנקראת אתת בקעה יש היהורים בארץ כתב פספרו ושלשים בששיה
 אחד יער יש ובה טבעית כחומה לה שיהם כהרים מסובבו; יריחו בקעת

 רגלים מאתים,וארבעים כפו היא יריחו בקעת של ארכה וצרי תפרים מלא
שיפעת שיהם רגלים ועישירים פאה ורחבה בינונית אפית וששיים מאה שהם

 ס׳א), (ו׳ כליהור. )‘(
א׳. מכנד ש׳ פיק 0



אר קכד הגולה נ
 שזישה יריחו בקעת אורך יהיה הפינייסוף היראניסוס ולדעת בינונית. אמות
 אפה. אלפים סיל כל סילין ושלשים ושלשה סאות ושלש אלפים עשר

 בקעת בין הברל שיש נראה היוני הפליסיף סטראבא פרברי ואפנם
 בריבוע בהר פסובב שרה הוא שיריחו עור ואפר יריחו. לשרה ידיחו

 גרים ושם ונחלים פעיינות שם היו יריחו של הזה תדול השדה ובתוך
 תפרים של ואילנות הבאלסאפו וננות הפלך ארפון ושם רבים ותושבים

 יונרב לבני ונתנה יריחו של פהשרה רביעי חלק הוא הצרי ויער רבים
 .פאות חפש יריחו של רושנה הניחו הארץ את פחלקים כשהיו רכב בן
 ימול בחלקו הבחירה בית שיבנה פי כל ואפרו אפה פאות חפש על

 ארבע אותה אוכלים שהיו רכב בן ליונרב ונתנה יריחו של דעזנה
 כאילן צרי של האילן נורל טהעאפראםטום אפר שנר» וארבעים פאות

 לענפי רופים וענפיו לזה זה ותכופים רבים ענפים לו שיש גדול רמונים
 עצפו פהצרי פבושם יותר הוא הצרי פרי וריח ורטובים לחים והם הדוטה
 הפיליםוף וירוניםו ופליניא פזוייף. הוא יון של בארצנו הנסצא והשרף
 והפובחר הראשון הוא שהצרי אסר הטבעיים פרברים C( עשר בשנים

 היהודים לארץ לנחלה בלבד ונפל בפדרנה עליהם והוא הפבושסים פהספים
 גנות היו ושניהם בלבד גנות כשני אלא פפנו היה לא שעברו ולימים
 לרופי והביאו ישראל פארץ לקחו רופי קיסר ואספאםיאגום ישראל הפלך
 לרוסיים פם פורע והוא עפו בני עם עור הזה וכהיום זפרה ובקול בגילה
ה והוא פ  פבלי לעצמו עופר והוא הגפן כפו אותו ונוטעים הנפן• לאילן ח

 תחתיו הקרקע וחורשי] ענפיו זקוצצים עליהם שינוחו אחרים עצים ספיכת
 ואפר הרוטא. לעלה רופה שלו ועלה פרי עושה הוא שנים שלש ובפשך

 ההוא פהאכזריות הזאת הנטיעה נגר היהודים אכזריות נטה שלא עור
 זה• על זח להם שהיה ושנאה קנאה בשביל וגופם עצפם ננר שנהגו

 על המפונים עתה ולעת וברמחים בחרבות הזה האילן על הגינו והרופיים
 נטיעותיו הזד. כהיום ופרו שרבו ער צרכיו ופפלאיס אותו נוטעים הפכם

 יעבור לא הזה והאילן לשעבר שגרלו מפה יותר בקומתן נרלו זגם בפספר
 עלים לו יש האחר המין מינים שלשה של והוא אמות שתי פרות ב^־רך

 חלקה בלתי היא קליפתו השני הפין הארם. בראש הצופוז כשער דקים
 המצליח הוא י השליש• הפין פאר. ופבושפת בקופתר. וכפופה פגימות ופלאה

חל וד.וא בפטעו יצליח כי ור״פאושר  הצרי אילני פיני פשאר וארוך נ
 הפרי וצבע r טעם להם יש צרי מאילן והפרות והגרעינים חלקה וקליפתו

 גרועים הם וירוקים בפשקלס קל רם ואם שמנונית פעט בו ויש אדום
 אבנים של או זכוכית כלי עם העץ בקליפי חבורר. בו ועושין באילן ומכץ
ענפיו ימותו ברזל ככלי אותו יכו אם כי עצם של םכינים עם או חרים

כ׳ה. סרק 0



קבההגולה באר
 יזהר הנהבים בו שעושה וסי הצסחות חיי נסש עוד בהם שיש סחאום

 הוא םהקליפה היוצא והסוץ העץ. לא אבל הקליפה אם כי עקב שלא
 םאספ־ם והם קטנות הם היוצאות והדמעות הקטף מעצי הנוטף השרף
 מקרני העשויים בכלים אותם וםותטים ביותר ומנופף נקי צמר עם אותם
 תרם לכלי אותו ושופכים מהקרנים המיץ לוקחים חיו כך ואחר חיים• בעלי
 סן לקטיפתו קרוב הוא ולאשיר עב ושימן רשן כשמן ברמותו והוא חרש
 זך והוא ומתקשיה לארמימות הנוטה לצבע כן אהרי ונהפך לבן הוא העץ

 המיץ מן סאםף היה ההיא בארץ נלחם כאשר מושק ואלכםנרר ובהיר
 מיציא הוא הזה בזמן במשקלו. כפלים כסף במשקל אותו קונים והיו ההוא

 שינת בכל פעמים שילשיה אותו וקוטפין מלפנים שהוציא ממה יותר מיץ
 מהרש• ענפיו שיצמחו כרי שילו הזמורות קוצצין כך ואחר הקיץ בימי
 ימכרו שנים בחמש הנקצצות והזמורות ביושר נמכרים זה האילן ועצי

 הםממנים מיני שיאר עם אותן ומבשלין כםף מטבעות באות בשיפונה
 ונקרא סזוייף והוא הצרי כמקום נמכר בבישיול מהם והיוצא ם הםבושפ
 אהרים במקומות בן נם הצרי יצמח כי אפרו וםילינו ופליניא באלםום•

 והקנפון והפור הלבינה שם אשר שבא במלכות כסו ישראל בארץ לא אשר
 הערב בארציית ניב הצרי ימצא כי אמר האשיורי ובאפסאניאה הצרי. ונם

 לא הכלל זח הקופה נרול שם הצרי ואילן בואיטי הנקראים הנוים אצל
 יוסף אל למצרים יעקב אבינו שלח זה ומפני א׳י בצרי טוב צרי נמצא
מטנו. טוב א״י של את במצרים נ׳ב נרל שיהוא אע״פי צרי מעט

 ומצהיר חלק בשים שיורש הוא מהו בתורה האמור השחלת יד.
 וריאיםקורודי וטופרא. אונקלם ותרגום צפורן קרוי המשנה ובלשון בצפורן

 הנקרא רפשי ב:םה הוא הריחנית שהצפורן אמר השני סםפרו בחמישי
 ריחנים ש־ינים םמים והם הנאררי בס הצומח הורו באנטי ונמצא פורפורא

 רוחני הוא כן על הםפים מאלו ניזן הצפורן שיהוא זה חי והבעל פאר
ת מהצפורן קט:ה ויותר שיהורה היא מבבל הכאה והצפורן כמוהם סו טי  ה
 הברל ואין רשנה בעצמיתה והיא ללבן נוטה וצבעיה םוף טים הבאה

 והקוטן הנורל אלא מבבל הבאה לבין םוף טים הבאה הצפורן בריחנית
 ומפני בריחה טובה הים עז והיא הביאיברי לריח נוטה ריחה וכמעט

 סכלים בעשיירי וחנן טמא רבד והוא הים רפש מכסה היא שיהציפירן
 הציפורן את שפין היו לכן טומאה מקבלים אינם ועצפותיהס עורותיהם

 ונם הרמש בעור הנשארת וזוהמא בשר קליפת להםיר כרשינה בבורית
 מפני מעליהא סשייפה כרשינה בכורית הציפרן את שפין היו לה חוצה

 מריח קצת ינטל יםירו לא שיאם גבה שעל הארציי ההלק פםיר שהבורית
 העז לריח מעט נוטה היתה העור שיריח לוסר רצה עזה שהיא ומפני העור
 עתיק חיור ביין אותה שורין היו המעט הרע הריח זה להעביר וכדי שבים

קפריסין. יין והוא שיכה הלזה העז הריח להחליש



דגולה באר

0ד,:חל*'
עיי

 הנכצא האל; ערף והוא רע ריחו נהירה האנור ההלננה מו.
ט עירף עיהיא אפר וריאיסקוררי עחור רבעי נבו והוא יון בערי  ערני

 ננ־א וערביסי יעראל לארין• ורביך קי־וב בקים והיא סוריא באריז' הצובר.
 על איהו יערפו ואם כריחו ורע עז והוא ענפים לו ע־אין קנה

 כ: ע־יםעיח ובי הרע ריר.ו בפני האיסיים חיים בעלי נל כעים יברחו
האיסייב. חיים ר.בעדי אוהו יעקצו לא בעירו

 בבעלדי וד,ראע־ו:ד. מינים עני הס בתורה הנאסרת הלבונה צז.
 :דורי היא עילד. והגרעין סמאגיניאה עיגקרא הזה סי׳סם הזנר פי; הוא

 ונעייעיפו ודעי; עיסי הוא איתו נעיעינרו ומבפנים ולבן בנופו ושלם בטבעו
 לאדמימית הט־־. מהודו איהו המביאים ודולבוניי. סבנו. אש לחבת תעלה. אותו
 ני היד בסייאנת כדורי נעשיר. שלה ור.נרעי; לאפר דופר. בצבעה ור.יא

 בנלי אותם ופעי־פים פרובעים קטנים לר.לקים הזאת הלבונה את חותנים
 ע־יר.יד. עד בעיגיל סביב סביב היר בחזקת באויר הכלי ופנענעים חרס

 דאדביפי נ; אתרי יטה נעייזקי; סר.לבונר. המץ זה אמנם נהורי הנרעיז
 ק כתהל ונרחי קט; לובי רצה אטיכים אטומו יון בלשון אותו ויקראו

 וקצה סאמילו ונקרא אחד בסקים הצומחת היא בפעלה השנית וד.לבונה
 והבי; ונהוש הרזיך ר״ל יון בלעו; קיפים קיפיסקו אוה.ה ק־רין הרופאים

 יקראו ארד בין פהלבינה נמצא והנה בהפלגה ואדום פאר קטן הוא הזה
 בו ונעייבשיבעיו לב; באמת והוא פעובח ר׳ל אמוניטו יו; בלעיון אותה.

ם כפו האצנעית תחת נמעך הוא ביה בחזקה  הנברא ההוא בסם עעועי
 צובתת היא שיהלבינד. י'ה פיק י״ב בספי־ אבר ופליגיא בלעז. פאפטיפי

ל ציפחת אינה אפנם ערב בארץי בלבר :  באבצע א־יא שילה הפקופות י
 נקראת עינה ור.עיר הא.טראביטי בר. העיננים אר.רת ארץ יש ההוא הפהוז

 הצמח אעיר הננוה בה־,ר ורחוקה עינא פלנות לבל ראש עיר,יא סאבוטה
א ההיא הארץי נקראת יםים שפונה פר.לך הלבונה שם ב  שיחיא בפני ש

 לצה וכנטת פונה. וחיא קדושיה על סודות ר״ל יו; בלשו; פיסט־יא פלאה
 יעי האהד פצרד. כי רב בקיע־י שים יכנסו פטנה פינה ובכל קיץ׳ עיל קרים
 ונליו ופעיבריו הים נבול יש סיפק ארור ופצדה לר. סביב גדולים רדים

 כאעיר האדכה וצבע שבה פלבא נכרי כל שימנעו בתוכי רבים סלעים עם
 אעיר הזה היער אורך החלב. ולבינות הארטיפות בק טטוצעת לנו ספרו

 הד.רים ינבחו הזה היער ובמקום בקרוב פיל עשרים של היא הלבונה בו
 (נה'ב כתיב ולפינך הלבונר. אילנות צופחים שם אעיר ביניר-ם נבעה ויעעיו

 חול פלאח ההיא והארץ הלבונרע גבעת ואל הסוד הר אל לי אלך ו׳) ד׳
 וסמיך פבלח פד. הלק יש עיבפעינות ובסיס סועטית סעינות שם ויש

 אי; צר בדרך בה שייכנסו פיניא נקרא הוצה אין כ־רוז עיר יעי זר. ליער
 לעשיית ישחתר,ילו ראשונים היו הזאת הארץ ואנשי ועפאל יפץ לגמור!
וקוראים הזאת בפרקפטיא הפיר ונותנים ונושאים הלבונה ולסכור סחורה



קנז דגולה באר
 פי אין האלו האנשים וסבלעדי ם־ניא עירם שם על כלשונם דילכונה
עיג בארעות שיראה  לא ההיא הארץ תושיבי אפילו ונם הלגונה אילן ה
 שירשו יותר ולא אבות ובתי סשפחות אלפים שלשת שיש אסרו ני יראוהו
 נקראו כן ועל בם חלק עפם בני לשאר ואין הולרם סעת הלבונה אילני

 אשר בעת לכת יטפאו ולא אשה אל יקרבו לא כי קיושים האלו האנשים
 הלבונה כנחלת יזכו ההיא הארץ אנשי שבל שאוסר סי ויש הלבונה. ילקטו
ח זו בשנה  ושרביטי לעולם. חלילה חוזר וכן שניה בת שניר. ונשנה אחת נ
 ה־ינו וכבר קשרים סבלי חלק כרורי היה רוסי לעיר, הביאו אשר האילן

 ואולם פעט פפנה סוכרים ה־ו כי בשנה אחת פעם הלבונה ללקט נזהנים
ט זסן  נהדק הזאת הנטיעה בו אשר והיער הכלביים ביפי הוא הלבונה לקי

 הנם סחברו הלבונה שיננוב ההיא הארץ סאנשי ואין רכים חלקים י
 הקיץ בשלהי ואפר פליניא הפיליסיף ורזוסיף שפירה כלתי הם שהאילנות

 השני והזפן זכה הלבונה ר\א וזה עצסו בקק חיועא הלבונה לונטים הם
ת הנלקט ור.לנונה האביב כחרש הוא םר.ליקוט ע  ואץ אדום היא ההיא נ
 נקרא והשני קארפיאיטה נקרא והראשון לראשון אותה ולחשות להעריך

 וסאלן לבן יותר הוא חרש פאילן היוצאת שיהלכונה והאסינו דאטיאטח
 ברביעי וטהעאפראסטוס זכר. נקרא הענול והלבונה סבושם יותר הזקן

 ויש אסור. כהסשה בגובהם הס הלבונה אלני כי אסר שלו ר^שיעי סקפר
 כרסות פאר ירוה וצבעם האנס לעלה רופה היא ושהעלר. רבים ענפים להם

 והלבונה קשרים סבלתי חלק הוא האילן וכל רוטה הנקראת הנטיעה עשב
 ובהיר זך כאבן ונעשה ונקפה עב כשיםן האילן סן היוצא הסיס היא

הארס. עבורת בלתי יר.נרך הבורא ברצון כך נעשה והוא זנה לבונה והיינו
 ויונתן רביא סירא שהוא אפר תרגם אונקלס בתורה הבא הסור יז

 הודו שבחיה הצרור )’( הרם הוא ריסור כי אסרו וקצת בחיר סור תרנם
 אסר וריאוסקוררי פקום בכל בו סתבשפים ארם שכני לכל הירוע

 ופליניא ערב בארץ הצופח אחר פאילן היוצא סיץ או להה היא שהסירה
 הוא הפור שאילן אפר שלו עשר שנים פספר עשר ובששיר. עשר בחסשירי

 אל רכתיב לו פסייע (וקרא -הלבונה אילן נו שיצוסח כיער בשיתוף צוסח
 פאילן נפרד זה שראילן אסרו רבים אבל הלבונה) נבעת ואל הפור הר

 כפקום הבא הוא הטיב הסיר אפנם הערב בארץ אף לבדו ויצסח הלבונה
 פעצסו וסעולה טוב היותר והוא אדם סבני נטוע ואשר הלבונה צסיחת

 שעליה וסהקוצים סהחוחים נקיה אינה וקליפתו אסות הסש נכוה והוא
 אשר ובסקום הלבונה אילן סנזע נס ויותר ועקום כשיר. הוא האילן ונזע
 רבים הם הפור סיני ורינה הלכה. האילן קליפת תתירו קוצים שם אין

האילן מראש היוצא הוא שבשבא והסובחר אJםש ר״בא הוא ור.םובחר

כ*ו. פרק למיל עיץ 0



דגולה באר ̂ קכח
 ספני ידוע וזה הגזע. ם; היוצא ונ*א שבראשו ההזקים םהענסיס היינו

 ואז סהענפים היוצא השרף ויבש האילן בראש היוס כל סכה שהשסש
במינו. כמוהו אץ ריחנית מעולה במדרגה המור יחיה

 והיא הציעה נקרא עשב שורש הוא בתורה הנאסר הקציעה יח.
 הצומח האילן מיץ שהוא אמרו וקצת הקושט שהוא אמרו וקצת קידה

 כפירים במסום צומח והוא העץ בשריפת אלא ממנו המיץ יצא ולא בהודו
 והמפרש גדולות במקצעות האילן שקוצצים שם על קציעה ונקרא ואריות
קציעה. לשון מה ויאמר בע׳׳ה שיבא משיה יהיה הגדול

 שם והצומח בחינדי צומח הוא בתורה הבא נרד השבולת יט.
 קצת ממנו נטול ליחותו לרוב בבקעה צומח מאשר טוב יותר הוא בהר

 שם ונקרא בהודו הוא הנרד כי הסמים בפשר דאליאורטו וגארציאה הריח
 בגרר ואין מקומות וביותר קיטור במדיגת ג״כ צומח והוא קאזאזארא הנרד
 אחר ומצדו המזרח נגד ישקיף אחד שצדו בהר צומח והוא שונים מינים

 השורש הוא הנרד שבולת והנה הסיריאה• היא לעומתו אשר המערב נגד
 התרופות בספר גאלינו כדעת ארם בג• בו שמשתמשים הנרד ל־עושה

המועילות.
 ובפתילים הצביעה יפה רטוב היה בתורה הבא C( הברכום ■2

 צובע היה עליו מים ונשהציקו מהלבנונית מועט דבר היה לא שלו
הידים. את

 יבא אשר הוא הקטרת מסממני התשיעי הסם שהוא הקושט כא.
 הטוב והקושט הטוב בריחו ומעונג ומבושם וקל לבן והוא הערב סארצות

 אמר עשר שנים מספר עשר בשדם ופליניא והמלא והלבן הרטוב הוא
 והשיורש הערך רובי שהם אחד ועלה אחד שורש הודו לאנשי שיש

 הערך שפל הוא הקושט שרביט אולם גדול וריח חד טעם לו יש מהקושט
 שחור לבן בקושט מינים ושלשה הטוב הוא הלבן וקושט תועלת ובלי
 בארץ צומח והוא אפר כצבע הוא וקליפתו ריחני הוא הקושט ופרח וכבד

 אחת נטיעה שורש הוא הקושט דבר ובלל אחרים ובמקומות קיטור
בערבי. ידועה

 הליפה והיא וריחני מבושמת היה הקטורת שבסממני הקלושה כב.
 קטן הוא ולפעמים הזיתים כאילנות נדול הוא האילן וצורת העץ מקליפת

 העלים וצבע וישרים זקופים אלא עקומים שאינם רבים ענפים לו ויש
 ציטרון ובל״א יקאTאי היונים שקוראים האילן לצבע מעט דומים שלו

 כי לעץ הסמוכה שניה קליפה אלא אינה הזאת הקלושה והנה איפפיל
הם החיצונה הקליפה ממנו שיסירו ואחרי קליפות שגי לו יש זה האילן

)C זאפראנו. אוסי קורץ והצרפתים והאימאלקיס והאשמזים זאהאפאק אוהו קורץ הערבים 
, הצבורים. שלפי



ט הגולה באר קנ
 רקות מרובעות לחתיכות הקליפה חותכים בך ואחר הפנימיות היטב מנקים

 והקליפות קרקע גבי על שם אותה ועוזבין בארץ אותן ומשליכין וארוכות
 כמו בעגול ומתקבצין מתוכן מתהפכין ארם ירי סיוע מגלי מעצמן האלה

 וצבע כאצבע שהוא עגפיו כגסות ארם של כאצבע שלם.גם אחר הגה
 להקליפה בא שזח ארום ביין האפר כצבע או כשושנה היא זאת הקליפה

 לשחרות יטת מרי יותר השמש בה יכה ואם בה השמש הנאת מסכה
 עליה שיעברו ער בה יגעו לא מהאילן הזאת הקליפה הסרת אהרי ואולם
 ולוקחים זאילאן גקרא מפגו באה שההליפה זה ואילן שלמים שנים שלש
 סההאגלה האילנות וכל קאנילה הנקראת הטובה הזאת הקליפה סמנו
ארם. בירי הארסה לעבורת צריכים ואינם מעצסם ונרלים צומחים הם בכלל

 0( וצבאים ועזים בא׳י גרל הוא בתורה הנאמר הקנסון כד.
 לצבע שייטה ער הארסיסות רב ארום שיהיה צריך והמובחר ססנו איכלים

 בצבעם ירפו הנשברים ושהלקיו ורק פרחים מלא רטוב ויהיה בוער ארום
 וחר כשישנה נודך ריחו יהיה בו בידים ישפשפו ואם התולעת לשני

 ויצחק ובשרשים. ובקנים בפרחים שוה ופעולותיו ובחו והם בלעיסה ללשון
 לו ויש לקש הרומה עשב הוא שהקנמון אמר הישיראלי המנונה עמרם בן

 והם שערות מלאות שבולים כמו יש הענפים ובראיש וקשים דקים ענפים
 הם שלו סהקליפות והרשומים טוב הוא העשיב וריח זה פהקנפון הפרחים
 כשמיני גאלינו העיר וכך מר וטעמו סבפנים ולבנים סנהוץ שהורים
הפשוטים. מהסםים

 ריאסקורידי אמר הקטורת במעשה הנזכר כרשינה הבורית כה.
 נקרא יון שבלשין פהצמר עשב שהוא השני פספר ושנים וחסשים במאה

 האנשים לכל וידוע מפורסם והוא גדול הוא זה העשב ושורש סטרוטיאון
 הוא הזא׳ת הנטיעה ושורש הצמר וללב; לנקות האימנים בו משתמשים

 ומשתמשים קונדיסי הזאת לנטיעה קראו הערביים והרופאים בטעמו הר
 צריך ואין 'עטיש לירי יבא בו שיריח מי שיכל )’( העיטוש לעורר בו

 כשלישי אמר ופליניא שיעטש הנחירים לתוך מעפרה יעשיר. אם לומר
 ונפלא טוכ מיץ לו ויש ראריציטה כשם נקרא הזה שעשב י״ט פספי

 אמנם שם אותו שיטעו מקום בכל יצמח הזה ותעשב הצמר לרחיצת
 המלאה יבישר. בארץ בסוריאה הנמצא הוא שבפינו והמובחר פעצמו הצופה

 הזה השרכים יאכלו שם וההרים שרכים לו יש הזה והעשב אבנים גישי
הם וענפת עסו אותם שיבשלו■ ללבן רבר כל ור׳ופך צובע והוא בסעודתם

השירים. שד מד׳ר עין (*)
 בילגאי P עמי ר׳ אמר דתמיד ג׳ נפרק ונם b«' (ליש יומא הגמרא כיהן לזה ואולי 0

 כבודת שהדמו מפד הקשורת מריה מתעששות והיו מטור בערי לאבא היו עזש
הגניעוש. בהס עורר וזה כנבינה
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דגורד. באר קי
 וענם־ו ריה בד-ס ואי; לכראי. נא־ס פרחיס ועושה הזית לענפי רוסים
 עושה ואעו לצכר הדובה בדבר סביסה שלו והשרביט קתיים מלאים

 ררך זהו סכנו להשתבש אותו וקיצצין גרול הוא שלו והשיורש ורע
כרשינר^ הבורית

 קפריסין שיין הכלבו אסר העטירת בסעשה הנזכר קפריסין היין כו.
 בטכעו הנזכר ההוא שיבכקים והיין קפרוס דנקיא ססקים הבא היין הוא

 ורש״י ישראל. ארץ יינית שאר סכל יוהר יצייפורן ונאה ריחני חר הקיף
 אשר דיאסקורירי ורפיליסוף הפרם יסשבו כאילן הנע־שה היץ עיהוא אשר

 לוקהיס היו הברברי הכרם מפרחי נעשיה קפריסין שיין החמישי מספר בכ׳ה
 פי סיתסים היו נך ואחר לבן הירועו של אחר בקנקן אותם ושרו הפרחים
 בהביר. אותו שומרים והיו היין סננו כך אהר השרייה זמן כל החבית

 שייביגו ישיראל הכמי רעת כסי ואמנם הצורך עת ער ומתוקנת טובה
 קליפות לקחו כי זה באיפן השרייה תהיה קפי־ם אילן שים על כ; נקרא שהיין

 שייפכים היו בך ואחר קטנים להלקיש איה; חותכים והיו הקסרם משירשי
 סננו כך ואחר היין רתיחת שיכלה עד החביות סותסים והיו מכתו יין עליו
 ומזוקק ריחני צלול עתיק שנעשיה ער רבים שינים אותו משימריס והיו היין

הצפורן. את מו לשרות היטב
 עשב שהוא הכלבו אמר הקטירח במעשה הנזכר היררן כפת כז.

 הגדל ש־הורד אמר ורש׳י טוב ריח לו ויש היררן שפת על הנדל ורר או
 ההוא הורר ונקרא וררן בנינת בירושילים נטועה היתה היררן שפת על

 ויש הירק■ שיפת על לגרל ההוא רורד שדרך שם על הירק כפת או נפה
 הפיליסיף פליניא רעת ולפי היררן שיפת עי הגדל דג של רעי שהיא אוסרים

 יסגהר אבר ני והוא בושים אינו היררן שיכפת יראה חמישי מספר בחמישי
 ואס הלבנון כקצה שיהם כעי־נית משיני ונולר יוצא והוא לאט הולך ירדן

 הירק שהוא אחר נהר יעשו בקרוב זה כל עם מזה זה נפידיס שהם
 ובעביר ר; נקיא והאחר יאר נקרא האחר שדכעץ כפני זה בשיב שנקי־א
 כפני וסיער הולך הוא ה־רדן שזר. ולפי יררן• זה שים לו נתנו 0 שתופן
 שבצורתו מפני כיפה זרי הקצף ונקרא קצף סמני יעלה רתיחתו ומפני הרוה
 וחלול מבחוץ ענולר. אי כדורי ריראש על שנוהגים לכיפרי דומרי הוא

 כפני יקישי הקצף יזה כיפין נבי על ניפין הירי חבית הר וברתנן סבפנים.
 שכן הקטורת ממכשיירי שיהיה הירדן כיפת ונקרא חלולה ככיפה ונעשיר. הרוח

 ישארו שילא כרי הנדבקים הדברים כוהשים הב כאשר עושים ר.ריקהיפ
 מביני מי; עם אותם שיבושיהים לאיביר וילכו בעלי או כמבהש גרכקים

 לריח רעים הם השבנים שירוב ובפני רסבבגיב ריר, יקלקל שילא השסגיפ
p עבו ותערוב טוב כוסקו כשהקרי בריון וזהו דימיב r בו ישאר לא זית

מק. שיולד ק ע׳א ג׳ה ננורוס הנמלא מאמל לזה דומה <*)
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r•־:־ ::־־. כר..*קיפ *ג־כד'מ של כשכן בוהרים הרוקחים כן על* ריח, e 
 ו־;יי'י הכ:ר.ש נ.י כש־פ^ש־י; re שכנינית בה יש• הקצף נסות סצר הזאת

 הסרככים יננב הכיפה כי :יעוד הכתישה. בעת בכלי הכפפנים ירביקי לא
 הסבבניס ושיישארו יריח; שייבש וישאיו יעפשו ושלא רכהישת בעת בכלי

 עליו יעדיפו ילא בתורה הנאבד פהשיעור יפהתו ולא הצורק בסשקרם
 הקסורת כי בהספיב רשייגתו וידך ייבש• הכיפה בי הדבש עג שיעדיפו כסי
כלוב. כבנו הס■־ שלא כתור כאי ז״ל ואסרו טהור סייח ס הוא

 יו־וע רדה והוא הקטירת עשין הבתבר עשיב הוא עשין הכעלה פ־/
 (עי.*כ הכתוב בלשו; עש; הוכר אוהו קוראים ואנהגו C(בלכר אכטינס לבית

 הכלח הוא סדוכית והכלח עשן בתכרות הסרבר כן עולה זאת בי ה') מ'
 ואינו ובהכתי באפו ר.׳ ש־הפך סדוב שיל ע;יבה כתארץ ה׳ בנזרת שגעשיה

 פנסיית השרופה סדובית ארכה היא אך הים ססיפי בא ולא ארס כעשר.
 ככתוב הקטורת פפפני כל טערבין היו כך אהר השפים כן שיררו ואש

בתורה.
 ובערב בכק■־ יום בגל קפיר, להקטיר להיכל הכהן נכנם כט.

 כבל כקטיר היה ובפה ספים הטורת עליו אהרן והקטיר ז׳ן ‘ל (:מוי. שינאפר
 שיהיה ובעת הערביים בי; והפשי־ם ביקר חסשיים דינרי; פאה סשקל יום

 ופבין ההיכל סן הב־ניס בל פירשיס היו יום בכל בהיכל הקטרת כקטיר
 וב; הקטירת את שיהקטיר זה שייצא ער ארם שים היה לא ולכזכה האולם

 ש׳ז) f'e (יי־רא שינאפר חטאת רם להוות נכנם שתיד. בשיערי פורשי; רייו
 הבפרוד, לבד אב בנץ בקדש לבפי בבואו סועד באהל ירייה. לא איס ובל

ארם. שים יהא שלא
 ישובה פי בעשי־יו היה בכה הקטורת עבורת היתה וביצי ל.
 שיסו היה ובוך דו היד. וכפוי ונדוש קטורת סלא בלי נוטל היד. בקטורת

ת הכף ואיהז קטן ככני הכף את פכסה היד.  אחד עפו נכנס ודיירי בי
 ב־־,די דוקת הי־י בפדיר״ת שזכה זה חותה היה וכיצר כידו אש שיל בפחי־,די

 נוטל דייה ואי־ך אילך הגחליש איי, ופפנה הכזבה לראש ועל־ כסף שיל
 זהב של פחתה לר,יך ופער; ויורד שניה בכערכדי שינתאכלו הנריליס כ;
 פכבדן היה פרדת או קב כפו זהב לשל עירוי בעת הג־ילים ם; נהפזרי אש

 הרור דייה פקב יותי־ גתפ־ר ואם פש:י־,י■ עליהם בופח היה ובשיבת לאפה
 הנהלים על א'.־.י ין כוס היו פשפש תפככתר זד, היד, דברים ושלשיה וחותה

הפזבח. כעל הרשי; בו בורידיס והיו בשבי־, השירף ועד
 הפיבח גבי על הנהליב את ציבר היה רכהת'י, בידו שיהיה זה לא.

 הכף בידו שיהיה וזה ויוציא. פשיתחיח והיה בשי-ליהבהתח וכ-דר; הפניפי
אש רואה. והדי. לקתבי או לאוהבי יניתני הכף פרי-־ך הכוך אה נוטל היה

(נ' ::ס



 הפסטיר לזה אוםרים והיו ויצא וסשתחוה שבבזך הקטורת עם ר1שנתס
 הקטירת להשליך טתחיל והיה תכוה שלא טלפגיך תתהיל שלא הזהי־

 ער סקטיר היה לא והטקטיר סולת. טרקר שהוא כארס בנחת האש על
תל כהן אישי לו אוסר הססונה שהיה  אוסר היה כה״ג היה לא ואם הקטר נ

ויצא. והשתחוה הטקטיר והקטיר הקטר לו
 טיטיב והיה המנורה בדישון שזכה זה נכנס היה כך ואחר לב.

 והיה הטנורה את הסרשן עם שהקטיר זה ויצא הנשארות נרות שתי
 העוטרים הכהנים כשהניעו האולם טעלות על הכהנים ואדזיו הוא .עוטר

 האולם בין וזרקה הטנריפה את אחר ניטל היה ולטזבח האולם בץ כעזרה
תל קול לה והיה ולטיבה  לא הטנריפה קול נשיטע שהיה בשעה אמרו נ

 טשטשת היתר. רברים ושלשה כירושלים חברו דברי לשטוע' יכול היר!
 רץ והוא להשחחות נכנסין הכתים שאחיו יודע הירי קולה את השוטע

 לרבר נכנסים רילוים שאחיו יורע היה קולה את שוסע הירי לוי ובן וגא.
 טעטיר היה קולה את שופע כשהירי המעטר וראש ובא. רץ והוא כשיר

 הביאו לא שעריץ הכל שירעו החשר ספני טזרח בשער הטטאים את
 הכבש סן האברים את באברים שזכה זה פעלה היה כך ואחר כפרתן

 שם היה ואם האש נבי על וזרקה וחתיכה התיכה כל נוטל והיה ולפזבח
 מעבירין היו לזרוק רוצה היה לא ואם האש לתוך זורק הוא היד. כה׳ג
 וטי וחתיכה חתיכה כל היינו עליו יריו את סומך והוא האברים כל לפניו
 סטיכה ואין לאש חתיכה כל זורק היה הטזבח נבי על* להעלותם שזכה

חל כהן של כבות ספני אלא זו  האברים העלאת ואהר שם• היה אם ג
 האולם מעלות על עוטרים נשארו אשר הכהנים טתחילין היו הטזבח נבי על

 ככתבו השם את שהוא המפורש בשם הכתים ברכת שהיא העם את לברך
 ובהן ראשיהן על נשואות היו ויריהן הטכובל־ם לחכפי היריעים ובנקודתו

 כהנים ברכת היה וסה הציץ סן לטעלר. יריו את סנביה היה לא נרול
 ויחנך אליך פניו ה׳ יאר וישסיך ה׳ יברכך והם בתורה הנזכרים דיכתובים

 תיבה תיבה אותן מקרא היר. ואהר שלום. לך וישם אליך פניו ה׳ ישא
 אהר בטקרש אפן עונה העם היה ולא הרוכן על היום אנחנו שעושים כפו
 ברוך עונים היו אלא וברכה. ברכה כל בסוף אוסרים היו אלא פסוק כל
 הנסנים סלת כעלים היו כך ואחר העולם. וער העולם טן ישראל אלהי ה'

 אלא ולבונה והגשה תנופה טעונה היתה ולא נסכים טנחת נקראת וד.יא
 לעולה הכולת שעור היה וכסה החיצון• המזבח גבי על ונשרפת לבד סלח

^ז עשרון  רחביהין מקטיר היה הסולת ואחר שטן ההין ברביעית בלול פ
 וטחציהה בבקר מחציתה סלת האיפה עשירית שהיא גרול כהן מנחת יחיא

 לא חציה קריבה שהיא ואע׳פי חביתין. נקראת חצייתה שם ועל כערב
בשטן שנאסר שנק לוגין שלשה עסה סביא והיה לחצאין סתקרשית הייתה



■י״ , הגולה באר
 חצי פנל לש והיה ברותחין וחולמה בשמן הסולת את בולל היה העשה•
 ואחת וליום .חאיסה לעשירית חלות עשר שנים נמצא חלות שש עשרון

 שבפקרש ברביעית לוגין השלשה מחליק עושר. היה וביצר נעשות. היו אהת
 הסחבת על אותה קולה כך ואחר סעט החלה אושר. ור.יה חלה לבל רביעית
 בשל בין תאושינה שנאסר הרבה סבשלה ואינר. שלה שסן רביעית בשאר

 החצי שיהריב כרי כאוסר לשנים וחלה הלה כל חולק היה כך ואחר ונא.
 ופותת לשנים סהן אחר כל ובושל ר^ציים לוקח והיה בערב והחצי בבקר

 קופץ חצי עם החציין ומקריב לשינים כשולח שר.יתה כל שתסצא ער
לאישים. כליל בערב לבונה קופץ חצי עם הנשאר וחריצי בבקר לבונר.

 מעשה היה וביצר לניסוך היין את פעלה היח החביתין אחר לג.
 מערבית בקרן היו tpכ של ספלים ושיני לשמאלו ושנה בכבש עלה הנסוך

 בחג חסים לניסוך מערבי יין של מזרחי הפזבח מחצי לפעלה דרומית
 מעובר! אחר לשיתין ומשם ליסור יוררין רקץ חוטסין כמין היו וסנוקבין

 וריסודרק הקרן על הכהן עמר אהת. בבת שניהם שיובלו כרי רק ואחר
 ובאו ןTב חצוצרות ושני החלבים שלחן על עומרים ר.יו כהנים ושני בירו

 שהד. • משמאלו ואחר מימינו אהר הצלצל על הממונה זה אצל ועפרו
 בחצוצרות אלו תקעו בצלצל זה הסיש בסוררין הסגן מניף היר. לנסך המנסך
 היו מ־אשון ביום אומרים הלוים שהיו השיר ומהו בשיר. הלויים ורברו

חל אומרים היו בשני ומלואה. הארץ לה׳ אומרים  בעיר פאר ומהלל ה׳ נ
 אלהיס בקרב אל בערת נצב אלהים אומרים היו בשלישי קרשו הר אלהיני
 בחמישי הושיע. נקמות אל ה' נקמות אל אוסרים היו ברביעי ישפוט.

 אומרים היו כששי יעקב. לאלהי הריעו- עוזנו לאלהיש הרנינו אומרים היו
 במוספי השבת ליום שיר מזמור איסי״ים היו בשבת לבש. נאות סלך ה׳

 לששה אותה חולקים והיו האזינו ושירת שיר מזמור אומרים היו שבת
 היו הבנסת בבית ששה אותה שקורין כררך ל׳ך הזי״.־ סימניס פרקים

לראש חוזרין ש־בתות בששה הש־ירה נומרין היו שבת. בבל פרק אומרים
 הש׳נח ראש של כמוסף כפיך. וסי ישיר אז אומרים היו שבת של במנחה

 אומרים היו בשבת חרש ראש היה ואם פרבר יחיל ה׳ קול אוסרים היו
 נפשי ברבי בר׳ח אומרים היו שיר ומה ר׳ח שהוא לפרסם ר״ח של שיר

 לשרק הניע שסך. אריר מה אתננו ה׳ או פאר גרלת את אלהי ה׳ ה׳
 תק^ה כל ועל תקיעה שרק כל על שבעזרה. העם בל ור.שתחור. תקעו

תשע. התמיר עולת תקיעות וכל השתחויה
 היו לוים עשר שנים לשיר הרוב; על עומרים היו וביצר לד.

 הלוי למערב. ופניהם למזרח אחוריר.ם זה אצל '.זר.1בשורה^שור עומרים
 משורר היה הש־ני בלעז. אניסונו פשוש כקול משורר היר. מר.שורה הראשיון

 חמישי בקיל משורר היר. השלישי בלע׳ו. ריטונו מהפשוטים השלישי בקול
ריאפסון מהפישוטיס השמיני בקיל משורר היה הרביעי בלעז. ריאפינטי



;־עולהבאו־ קא־
 הזר. הסדר ועל כ.־.שיר הראשק בסרק פשסשיז היו הארבע ואלה בלעז.

 שנים שירת ואחורי לויס עשר סהשינים איבעה ארבעה בל סשודריש היו
 הסשוררים לאחורי ופניהם סנגנים עשר שנים עיסייס היו לוים עשר

 פיתריש סדרי עשירה שיל נבל בידו היה הראש,ץ הבננן לבידח. ואחוריהם
 הסננן לך.־ אזסרד. עשור בנבל ע׳) ל,:״ד (ד.יליס דנתיב עשיר נבל הנקרא
 נעיטת הנינון כלי והיא כנור סרט אחד כל ביד והרביעי והישלישי השני
 סגגנים היו הארבעה ואלה נבל עס נעים בניר ג׳) פ׳א (בם דכתיב דקול

ט היו והם ברפיון הבנוי סיתרי ועל בחזקה הנבל סיתרי על ופקישייס  כנננ
 הזה הסדר ועל סהשיר. דראשיון לפיק הראשונים פשוררים הארבע עם
 כנורים ותשיעה נכלים ושילשה פנננים עשר שינים בלית ער cריTםa היו

 בחצוצרות תוקעט אהת שיורה היתה הכנננים אחורי דש־יר. פיקי לשלשה
 וביפות השורה באפצע היתר. והצלצל צרוך כסף סשל הבל בצלצל ופנים

 וכשד.ר.ח־לו סשפאלה. ואד״ת הצלצל פיסין ארית הצשירת אלא היה לא השיבוע
ט הארבעה  עסיב. דראשוניס הארבעה פנננים היו לזפר הדובן שיעל לו

 להקיש זר, וטרזיל םד.שיר הראשיו; פיק לסיף והפנגניס הכשוררים וכשהגיעו
 אחריהם העם. בל והשתחוו בהצוצרותירם הוקעים היו ־נהנים ושיני בצלצל

 הצלצל פקיש והיד. שיד שיל השיני לפרק השניים לויב ארבעה פנננים היו
 הכנורים דםין ספני כי הראשיונים הארבעה שיל קילזת על לחעפיק בדי לבד

 קול שינחיס היי העש השתהויות רעשי וקיל והחצוצרות הצלצל והנבלים
T rn כראשיינים וישוררו אחיהם קול בו להזניר לבר הצלצל שהקיש עד 

 הסרק לסוף ונשהניעו האהרינים לארבעה והפנננים הצלצל הקיש אחריהב
ט ור.קעו והצלצל הסנננים עם לשורר בלם הלוים ד^חלו שיד של הנ  הנ

 התפיר עולת סדר היר. זה העב. כל והשתחוו פעפים שלשה השיירה כפוף
 הגדול בבית והקדוש הגדול לאלחינו אבותינו עוברים שהיו שחר של

 ופלנא קבצין שיה לופז שיבא הפשיח ליפות בניהם יעבדוהו בן ונפו
י דכשחא ובנודל נ  אחר הבא יום של הצל סור והוא נוברין בין גבר נש ד
 פאר האופות בין וכדוכאט פנוזים יהיו שישראל גלות סוף והוא הצוח.
 ערב לעת וד,יד. ערב לי צל גפו ני יום פגה כי לנו אוי ד׳) ו׳ (•רמש דכתט

 ולא ויש לא יהיה ואז כיום הלילה להם ויאיר גוישיאל הצל וילך אור יד,יד.
 ולא אנחנו תטול כי נ) מ׳ (א־ונ רנתיב חבריא בין רזא רהאי ורונרנא ילד,6

 ארץ עלי יסינו צל בי ידעי הועא ולא בנלותא ארץ* עלי יפיגו צל בי נדע
ישראל. אר*ן עלי קב״ר, לון לאשראה

J V קודם דכוספי; עם לבוגד. בז־כי ני ש את כקשירין היו כשבה 
ך טו  סדירם הירי בך שר,ר שיל בתפיר עוש־־ן שדייו ונסיר סוספץ שיל היי; נ

ט ולא הערביים בין שד בתפיד  הערביים לבק השיחר בעבודת הבדל ה
 פני פשיאיר אלא החפת ש־תעלדי קודם שיחפור״־ שהר שי הפיד אלי אלא

על הפסבח־ם ביה של פערבית צפינית קין על ש־חפוהו וחיני הפזדד. ב*



קלד■ הגולה באר
ת לכ׳ד ריבשבחיס בכית •ש־־ויו שנעות ור' סעישרים שניה שנעת סיו כ  ס
 לא כי לשחזש נוח שיהיה כרי העילה ראש בשבעת פכניסי; והיו יהינה

 רנל..בינל ביר יר כופת ואי!ה קרשיים בזיון כפני רטלה את כיפתק היו
 יצהק של בעכירהו ורגל יר בירם לוקחים היו לובר רצת סעקרי; היו אבל

 כ; גם היתה הערבים בי; של ואת לסערב ופניו לררוס ראשו אברהם בן
 הכשבחים בית של סזרהית צפיגית קרן על היתר, שה־טתו אבל כך עקירתו
 השקיסות אלו כסיני כששה בירם קבלה היתד, וכך שיניה טבעת על ובשנה

 הצל ששייאריך הערבים בין הר,שיד עולת שיהיטת חש; ההם־רין לשיחישת
 שיוחשין היו לא אבל היום טיך ער ולסעלה ושחצר, שעות ששישי שהוא
 היו ולשה ושהצה בתשע וקרב ושר׳צה שעור, בשכונה אלא יום בכל אותו

 של או יתירים של הקרבנות שפני לשחיטתו שעות שתי איתו שאחרי;
 שחר של השיר וקורם שיחר שיל תשיר אחר אור,ם שקריבים שהיו צבור
 שקיבן חוץ רבר להקריב אסור היד. הערבים בין של השיר שיהישת ואהר
 ו'} ׳׳נ (כמות רכתיב הערבים בי; תשיר אחר אותו יבין שקר שהיו פסח

 תשיר אחר שקריכין היו כן וכשו בשוערו הערבים בי; הפסח את ושחטו
 ער םר,רתן נשלם גלא ששושאר,; שינטדורו כפורים שחוסרי קרבן הערבים
 שיהיו כדי הערבים תשיר אהר אותם שקריכין היו לפיכך כפרר,ן שהביאו
 השיר קורם הפסח שוחטי; היו ולא לערב פבחיהם את לאבל טהורים

 לעשיות ישראל לכל אפשר היר. שילא לפי וכחצה שעות שששי הערבים
 היה בשבת בין בחול בין סשח ערב היה אם אבל שיעות. בשיתי פשר,יה;
 ריוח להם שיר.יה כיי ושחצה בששיגה וקרב ושחצר, בישבע נשחט התשיר
 הערבים בין .של בתשיר היה לא וכן השבת. קורם פםחיר.ן את לצלות
 עושים היו שלא והפייסות השערכות וסדור החיצון ששזבח הרש; הישת
 הנהוגים רבדים ושאר רבר שחר של בתסיר אלא יום בכל אלו דברים
 בבל ניייוגש היו והקטרר,ן וזריקת; וניתוח; בהפשיטן רתשירים בעילת
 היד, לא אלו של שעשיהן היר, כר אלו של כשעישר,; והיחיר הצבור עולור,
ביניר,ם. הברל

סרק

הבר.פר> בקרבן שחטאו עצפו לפרות הר,ורה צותה שהשא ארס א.
 שהורה כיון עצשו את הרג כאלו שזה ויראה נפשו. תחת שיר,רגם עוף או

 שיהיא השאת קרבן הק־בן נקרא זה ושפיי חטאו בשביל שיתה חייב שהוא
 באר. היתר, ור,יא כרת כה שיש תעשיה לא שצות שכנות על באה היתה

 בגי ופן הר,ורים וכן העזים ושן הכבש־ים ושן הבקר פ; הפינים. פחששת
 אשורים דברים בפה גקבות ואחד זכרים אחר קטנש ובין נדוליס בי; יונה

פן ולא הנקבר. שן באה שהיא כן אינו יחיד בחטאת אבל הצבור בחטאת



הגולה באר קלו
 באים שהם היחיד חטאות סשתי חוץ ונאכלת.לכהנים. הבקר p ולא הזכרים

 המצות. כל על הבא הפר והוא ונשרף פר שהוא משות כהן חטאת בקר. משל
תל כי^ של הוא.פר והשנית ונשרפת. חטאת שהיא הכפורים יום של נ

 החטאת את שוחט היה חטאת של עשה מצות היתה וכך ב.
 היה במזרק הדם את וכשקיבל דמה את מקבל היה ושם המזבח בצפון

 והיה בים לגודל הסמוכה הימנית אצבעו טובל והיה המזבח אצל מוליכו
 של חורה כנגד ויורד ומחטא מכאן• ובגודל מכאן הגדול באצבעו פומך

 והיה וקרן. קרן בכל עושה היה וכן שבאצבעו הדם כל שיכלה עד קרן
 היה אחר קרן על נתינתו גומר וכשהיה וקרן קרן כל על אצבעו טובל
 הרם ששירי שניה פעם טובל היה כך ואחר המזרק בשפת אצבעו מקנח

 בחטאת נותן היה קרנות ■כסה ועל שני. קרן על ליתן פסילץ היו שבאצבעו
 אלא באצבע דם הזית הקרבנות בכל ואין קרנות ארבע על הנאכלת
n n g a בדם אצבעו וטבל ו׳) ל (ו־קרא שנאמר לבר

 לימינו ופנה לכבש עולה היה לזרוק מתחיל היה הקרן ובאיזד, ג.
 השניה בקרן כך ואחר תחלה מזרחית דרומית בקרן ונתן הסובב על והלך

 לה הסמוכה שלישית בקרן כך ואחר צפונית מזרהית שהיא לה הסמוכה
 מערבית שהיא לה הסמוכה רביעית בקרן כך ואחר מערבית צפונית שהיא

 שירי שופך היה הוא המתנות בה שהשלים הקרן אותה יסוד ועל דרומית
 זה העולה מזבח יסוד אל ישפוך הדם כל את י׳ח) ל (שם שנאסר הדם
דרומי. יסור

 ממנו והזה להיכל לפגים דמה מכנים היה הנשרפת חטאת כל ד.
 מזבח של מערבי יסוד על שופך היה הדם ושירי בתורה כמפורש שם

 מזה היה והאיך ההיכל מן בצאתו תחלה בו פוגע חיה שהוא הודצון
 טעון היה מהן אחר כל רם הכפורים יום של ושעיר פר מזה היה וכמה

 הפר דם מערב והיה הפרכת על ושמונה הברים בין על הזיות שמונה
 שבהיכל הזהב מזבח קרנות ארבע על הזאות ארבע משניוע והזה והשעיר

 פעמים שבע בו שנאמר וזהו למטה ושבע למעלה אחת ובהיכל בארון
 ואחת. אחת אחת C( מונה היה וכך למעלה. שנתן האחר על יתרים היו

 אחת ושש• אחת וחמש• אחת וארבע. אחת ושלש. אחת ושנים. אחת
 מכלל הראשונה הזייה וימנה ישתכח שלא כך מונה היה ולמה ושבע.

 לכפורת קרוב הפר ברם שמונה ■השעיר סרם מזה היה וארזיב חעזבע.
 והזה חוזר היה כך, םר,.אחר דם כמנץ למטה ושבע למעלה אחת בטפות
 היה וכך ושבע^^סטה למעלה אחת שמונת הפר מלם הפרוכת על בח.יכל

 הזיות שמונה הפרוכת על השעיר מרם כ’ג והזה חוזר וחיה ובו'. מונה
וככל הפר כדם הכל וכו׳. אחת פונה היה וכך למטה ושבע למעלה אחת

0 tav ע׳ב). (נ׳נ



קלז דגולה באר
 ס כסצליף אלא למטה ולא לטעלה לא להזות סכון היה לא הזיות אלו

 טשניהם והזה השעיר. ודם הסר דם הדסים שני סערב היה כך ואחר
 על הזיות ושבע שבהיכל הזהב הסזבח קרנות ארבע על הזיות ארבע

 לא בדם. אצבעו טובל היה והזיה הזיה כל ועל זה. סזבח של אסצעו
 של מערבי יסור על שופך היה הדם ושירי אחת מטבילה הזיות שתי הזה

החיצון. מזבח
 עיסר היה נכנס כשהיה הזהב מזבח על נותן שהיה הדמים כל 71

 סבחוץ המזבח קרנות על נותן היה לפניו והסזבח למנורה המזבח בין
 דרוסית. לטערבית מערבית. לצפונית צפינית. מזרחית סקרן והתחיל

 הוא היה המצות כל על הביא אשר הסשוח כה; יפר מזרחית. לדרוסית
 בתורה בהן נתפרש לא עכו׳ם יTושע סבפנים והזה הדם מקבל עצסו
כחטאת. היה דינן חטאת שהיו לפי אבל דסם את נותן להיכן

 והוא לעזרה הקרבן את דכביא האיש בא הקרבן ששחטו קודם ו.
 אם הסמיכה היתה וכיצד הקרבן על ידיו שתי סומך והיה המטבחים בית
 בצפון הקרבן את סעמידין הד קדשים קרשי שאר או חטאת קרבן היה

 ידיו שתי סניח והיה למערב ופניו במזרח עומד היה והסומך למערב ופניו
 סקום בכל סומך היה שלמים הקרבן היה ואם ומתודה קרניו שתי בץ

העזרה. סן רוצה שהיה׳
 הצבור חטאת בשר את שורפין היו והזריקה השחיטה ואחר ז.

 ובו בירה ושסו מקום היה ושם הבית בהר אותו שורשים היו והיכן
שורסין. היו

ד׳ סרק ׳

 האשם את שוחט היה ו מצות היה איך שהביאו אשם קרבן א.
 ומולחן האימורין את ומוציא ספשיט והיה שבארנו כסו דסו את וזרק

 נאכל בשרם ושאר מוליך בכלי להוליכן רצה ואם האשים. נבי על וזורקן
כחטאת. בעזרה כהונה לזכרי

 והשלשה צבור שלסי אחר מינים. ארבעה היו שלמים קרבן ב.
 שבארנו כמו הדם וזורק שוחט צבור שלמי מעשה כיצד יחיד• שלמי

 כהונה לזכרי נאכל והשאר וסקטירן ומולחן האיסורים ומוציא ומפשיט
קדשים. קדשי שהן ספני וכאשם כחטאת בעזרה

 הנקרא וזהו ושמחה הנינה שלמי אחר סינים שלשה יחיד שלמי ג.
והוא הרחם עס הבאים שלטים ושני לחם בלא באים היו ואלו שלמים.

)C ד1ר.5בד כמכה רפ׳י פירש כמנגדא. ר׳י מחר כמצליף מאי ע״ב) (נ׳ד יומא בגמרא 
למנוה. והולך ומכה הכתסיס מן שמתחיל



דגולה באר קלח
כ שהיה שלסים השלישי והםין תורד^ סרב; הנקרא  פלאת ביים הנזיר פקיי

 פעשה היה וניצר נייר, איל הנקרא וזהו לחס עם באים היו והם נזרו
 ואחר האשירין את ופיציא וסששיט ש־בארנו נסו הרם וזורק שוחט שלשתן

 האיפורק נוחן והיה היפין ושוק זר■aר ופשר״ש הבשר סנתח׳את היה כך
 הטעון כל ו:ן בטזרת ה׳ לפני הכל וסניף הבעלים ירי על והשוק ד^זה עם

אותו. סניפין בסורה תנופה
 על הבל וסניף וסוריר טעילה וסביא םוליך סניף היה וביצר ד.
 על ר^לבים את נותן היה הבעלים ידי על סניחק היו וביצר הבעלים ידי
 סהם לסעלה הכבד ויותדת הכליות ושתי לסעלה ושוס וחזה הבעלים ידי
 היה נזיד איל הקדבן היה הכל. וסניף לסעלה סניחו לחם שם היה ואם

 וחיח נשים בעזרות האיל שאר וסבישל ושוק חזה וספריש האיסורק סוציא
 עסו הבא הלחם סן סעשרה אחר עם האל סן בשלה הזרוע הכהן לוקח

 סניח היה והכהן הנזיר ידי על הכל וסניח והאיסודץ והשוק ד^זה עם
הכל. וסניף הבעלים ידי תחת ידיו

 אכל הסזבח. נבי על וססטירן האיסודי! סולח סניף שהיה אחד
 הלחם ובן לבעלים. נאכלים השלסיס ושאר לכהנים נאכל והשוק ו»זה
 הלחם ושאר לכהניב נאכלץ בשלח והזרוע נזיר ובאיל בתורה סניף שהיה

 לכהנים נאכלי; היו אשם וכל חטאת וכל לבעלים נאכל הבשר שאר עם
 שירי אוכלים חיו וכן כהונה לזכרי נאכלים הם לסי סתכפרים• בעלים

הבכור. וכן שלסים של ושוק וחזה הסנחות
 הסתרת יום וכל הלילה וכל הזביתח ביום נאכלים היו השילסים ו.

 יאכל זבחו את ו הקריב ביום פ״ז) ז׳ (רקרא שנאסר ר^פה שתשקע ער
 לסר נסצאת השלישי בתם שלסיו זבח סבשר יאכל האכל ואם וססחרת

 הבעלים• חרק ובק הכהנים חלק בץ אחר ולילה ^יסים לשני נאנלץ שהן
 שחיא אע׳פי ד»ורה אבל קייב. קרשים הן שהרי וסעשר לבכור הרין והוא

 ש״ו) (שס שנאסר חלילח עם הזביחה ביום אלא נאכלת קלים,אינה קרשים
וסנחתם. וחטאת נזיר איל וכן יאכל קרבנו ביום

 התנופה ועופר סוטה ססנחת הוץ חטץ סולת היו וענחות כל ז.
 קרב וחוא חתניפה עוסר לצבור. ■ היו סנחות ושלש השעורץ. סן שהן

 היו ולא סנחה נקראו ואלו עצרו^ ביום סביאי; שהיו הלדע ושתי לסזבר^
 שבת בכל עושין שחיו הפנים לחם הוא שלישית והטגתה חסץ. קריבין

לכתים. נאכל כלו אלא הסזבח לנבי קרב ואינו
n חוטא סנחת הןי ואלו לסזבח קריבין וכולן היחיר סנחות ותשע 

 נקראת היתר. ור.יא לעכורד, כשנכנס תחלה כהן כל שר,קריב הסנחח והוא
 חביתץ נקראת היתה היא יום בכל נרול כהן שהקריב הסנחה חניך. סנחת
 נדרו כפי או עשרונות כסה או סלת עשדק סביא היה כיצד ד.םלת סנחת
נותן היה כך ואתר ונתן סקרש של בעשית סורר וחיה לת הראוי ושטן



באר

ונה! ,
בש־-־־ק •צה‘־

 בו רסלית ב־ר׳ל* והיד■ הסולת על אהד שס; נתן כך ואהר הס־לת את עליו
 היסס! עב תת״ה שנתו ושס; שם;. לתיכו וצס שרת ב־לי נתנה :ך ואת-

לבינתה. עליה ונתז יעשרו; ג לי דבל שיציק השם; ועם הבלול
 ה־-יי- נית; היה כיצר והסיהשית הכתבת ם:תה צ.

 בן ואתר יסלת בולל והיה שם;. הסולת על ונת; סלת עליו
 שרת בבלי ונתנה פתים איתה ופותת בכר־שת או בכתבת איתה ואיפה

 ייש כרחשית לסרתשית כתבת בץ כה לבינה ונית; השמן שאר עליה ויצק
 יוצא• ואינו שפה לה יש שידרי דך עריד. איר,ו שאיפין ודיבצש שפת לו

 ם:א; יצא ש־א כדי כשיה כה אותו שיאיפי; וד,בצק שפה לו אי; ופהבת
 ולש בשים; הסל־ כולל היא הז*ות אס כיצד תנוד כאפה כנתה וכבא;.

 יציקת בה יא.י; לבינתה עליד. ינית; שירת בכלי ונית; ואיפד.ופיתת בפויצירי;
 הסלת את לש• היא רקיקה יאס בשם: פצית הרות ד׳) :׳ (;ם שנאכר שים;

 כשיותים בצית ורקיקי (:כ) שינאבר בשם; הרק־קץ את וכושי־ בפישירי;
בשים:•

 וה־זר וכשה; עשירו; לכל שים: לו; פביא היד. כישח; היה וביצר י.
 אות; כשאיפין א^י פנהות ארבע כל שיבלו;. ד.שיפ; כל שיכלת ער ופשיח;

 לשנים ההדה כיפל אות; פותתי; וכיצד חלות. עשיר עשרו; בל אייפי; היו
 סתוך סלת אדם כביא כיצר הפנהה הכאת סרר וכ-ד-ל. לארבעה והשינים

 שיהוא כלי שתכות פיני שאר שיל או זהב של או בסף שיל בקלתות ביתו
 וכקרשה שרת לכלי ניתנה תפילת פנהת היתה ואם שירת. לכלי ראוי
דרבי. פצליח וה׳ והלך לפקדש הביאו ואז שרת כבלי



והארות. הערות מקומות מראה

טאינאסול חוב״ק ראפפאפורם הבחן ראובן םו׳ד• הגאון הרב סאת

א׳ סרק

הוא בא״י הדר זה כי להו, חניא בהדדי לאו עוה׳ב. סנוהלי הם שלשה א׳. סי׳
 ועיין יוחגן, דר׳ מימרא ע״א קי׳ג ד' בסססיס

 בן שהוא לו מובכיח ט׳ בא׳י הקבוע כל אר׳מ מקלים וסס׳ג ה״ג ס׳יךדשבח בירושלמי
 בן הוא בה ומת בא׳י המהלך כל אר״י י׳ד סי' משלי במדרש הוא בא׳י דהמח והא עוה׳^
 המתאבל כל בבל נהרות דעל פסקא סוף רבתא בפסיקתא הוא א״י על דהמחאבל והא פוה׳ב,

 על להעיר שיש ומה ממתינהו, מתתא ובחדא כללינהו והמחבר לעוה׳ב, עמה ומשמח כו׳
אכ׳נג בזה הסתירות

 מאמר בטזד הובא וכן שלנו ספרים וכגירסת ע׳ב ק׳י ד׳ כמוטח ס׳ לעולם ב׳. םי׳
 לחו׳ל מא׳י היוצא שכל כ' מלכים מה׳ פ׳׳ה ברמב׳ם אבל כ׳ב, סי׳ ב׳

 כו׳. בהו׳ל הדר שכל חלמודינו מלשון שינה מדע העיר א׳ סי' השלחן פאח בס' ועיץ כו/
 פ׳ה התוספתא מדבר נובעים הם רק מהכא מקירם אין הרמב׳ם שדברי אישתמיסחי׳ ואמנם
 ועיץ שם, שהביא ד' סי׳ המצות בס׳ הרמב׳ן נירסת וכן ע׳ש, הכי להדיא דמביא דעיז

 לעבוד דוד שביקש הראש עד בא דוד ויהי דדרשו הא שפי׳ ק׳ו ד׳ בסנהדרץ בח״א מהרש׳א
 שפי׳ שם בכתובות בשעמ׳׳ק ואולם ע״ש. ע״ז כעיבד דהוה לחו׳ל לצאת שרצה הייט ע׳ז
ע״ש• לחו׳ל מא׳י ביוצא היינו דר שאינו שכל
 העיר ובלח׳מ שם מלכים מה׳ פ׳ה רמב׳׳ם ועי' ע׳א. קי׳א ד׳ כחובוח כו׳. כל ג׳. םי׳

 ישעיה בילקוכי ואמנם לה. קמתנק חלאים בסובלי אנן שם קאמר רבא דהד
 היושב העם שנאמר עליו מכפר א׳י בא׳י היושב כל אומר ר׳׳מ היה וכן איחא ש״ד רמז
 הכי. ג״כ המחבר כ' ולזה חלאים, בסובלי ולא הכי לה דריש ר׳מ דנם הד ע׳ש, עון סוא בה
 כו׳ הפתאבל כל שם דכלאים. פ׳ע וירושלמי שם כתובות ס׳ סתים אר׳א ד׳. םי

 אמרח פיסקא דר'כ פסיקתא ועיי׳ ע׳ב ס' ד' וב״ב ל׳ ד׳ תענית
 ממנו נשמע לפסיקהא והמבאר ספ״ד ג׳ כלל ה׳ נר המאור במנירח והובאה אשיש דשוש

המאור, במנורח הועחקה זו שפסיקסא
 יוסף רב ולא ו׳ בסי׳ יוסי א׳ר שגרס הע״י נירסת כפי והוא שם כחובות וז׳ ז׳ ו׳ ה׳ םי'

ענבים ודם ח׳׳ל אדום אינו מאמר ושמא נרס ז׳ בסי׳ וכן שלנו כבכפרס .
 מלת ובהשמעת המחבר כגרסת הוא ובע׳י חמר חשחה ענב ודם כחוב שלט ובססריס

. ‘ ע״ש. סוחה
 בספרים פרסה, שיחין כפוחיא ופ׳ש שריף• גרס נעיף במקום רק שם, כו' רפי ט׳, םי׳

 כגירסח לכאורה מוכרח והדבר ו׳ ד׳ במגילה הוא וכן פרסא שיחא א־תא
 כבכהוטח, מיכסי כמבי לא דתולבקנא אקרא עד סבי כמבי והוה דמנילה הגרסא לפי ספרים

 שיהא דהוה אחר במקיס מפרש לפומבדחא כובא דמבי שכ' ע׳ב כ'ו ד׳ סוכה ברש׳י מיין
 דכחובות להא וציין מקום בשום זה מצא שלא הגליון על כ' זללה״ה מהרי׳פ והגאק פרסא
 פרסא שיחא הוא מפומבדיחא שהוא דתולבקנה לאקרא כובי דמבי מטאר דהכא וטונפו
 הרי בזה, שם מ׳ש א' סי׳ חאו״ח צבי חפארת שו׳ח ועי' רש׳י. דברי מקיר ומזה פוחיא

 על נו^ שאורך ודה׳י במלכים רש׳י כ׳ דהרי בלא׳ה נראה וק עיקדח, שיחא .דנירסח
 בזה יש שע״ס וע׳יכ ס׳ והרוחב כ׳ב הוה שהאורך לומר יתכן לא וא'כ ארוך היוחר מלק
שיה^ ג׳כ וצ׳׳ל



ממאוהארות הערות
 הוא ט', אוזד כאדס מעשה מ אמר אר׳׳י י'נ כס־׳ יס׳ש כר. כחוכות י׳׳ד עד י׳ סי׳

קמ׳ל, דא׳י דכבחא כס קמא אימא נע־ס וכאי ע׳א קמ׳ו ד׳ כהרא כבא
 דמשר רק דא׳י ככמא דהוה ודאי ניענא מענת־ה כיעץ דאי דקמ־ל בר.רא לא־ככ״א נס מיהו
 שם. הרשב״ס ונמ״ש הכי כשביוען לבדאי מוחזק דאיוו די;א לע:ין נ׳ב דכ׳מ
 ומדרש ע׳ב ס'פ ד׳ קידוכץ כו׳ עשרה שים ע׳א. ל׳ד ד' סוטה ט׳ וישאוהו ט׳ו. סי׳

 א׳י נפלה תשעה כס אי' חכמה קבין בפפרה חך ס׳א. רבה אסתר
 חד׳א הגאון שהביא ממה לדברו סמוכץ וקלה ירושלים, נפלה פ׳ בהרווייהו העתיק והמחבר

 למהרח׳אזללה״ה יעקב בישרש הובא ח”הפר סכ״חבשס באדר׳ג רחמים כסא בסשרו זלה׳ה
 'מ3ר דאמר דהענית דפ׳ק הא פפ׳י הוא והרביהא יפים הס דהבריות היינו דהיופי שפי׳
 דאע״ג ירשליס נשתבחה ולזה נמירי, הוה טפי ס:י הוה אי ונמיר דשפירא דהני קיסר לבת
 דחרוריהו הרי ע׳ש, חכמה קבים ס׳ ונפלה נ׳כ נדוליס חכמיה היו מ״מ יפיס הבריוח דהיו

קאי. אירושליס
 וברש״י נ׳ד ד' ובזבחיס ס״ז ד׳ סנהדרץ ועיין ע״ב סיט ד' קידושין ט׳ וקסת ט׳ז. סי'

ט׳ ספני אר׳י שים כס. ובד״א וקנ׳ב ל׳ז פשקא ח'ב ספרי ועי׳ שם
ע׳א. צ׳ד ד' סנהדרץ

 פיר והוא לציר לך לו שאמרו עד איתא ושם ע׳ב. פ״ה ד׳ מנחות ט׳ וטובל י׳ז. סי׳
 יב’ק דף האק תבואת עי׳ אכר של בחלקי והיא פס התים׳ וכמ׳ש באיי

 צור אלא חיים אק אץ והלא חיים באק דחלקי אהא פעיד בביר ביפ׳ה הראה וש7וח
 עלה והביא ובכ׳מ ס׳א ס׳ם ביר עי׳ מדבר חסר ובצור קאי חו״ל שפל שהבין וחברותיה

 דהוה שפה לפי ושכח ע״כ, ירושלים של מחרבונה אלא צור נתמלאה לא דמנילה דפ׳ק הא
 פשוט. והוא חיים אק נקרת לק משח עתיר שם דהוה ולפי באי׳י עיר צור
 דף סנהדק ט' עטרי זכר. סה ספני שם ע״ט ס׳ ד' חולין כו׳ צירונים י״ח. סי'

ע׳ב, ק׳ב
 הביא ב׳ נתיב אמונה שבילי ס׳ ועי' ע״ד, ם׳ וביר סtדכל ם״פ ירושלמי ט׳ א״י י*מ. סי'

 הוא ט/ בירשליס ודרש חיים ארן שנא׳ החלה חיים א׳י דמתי גאון בשם
 בה. ושלוה חרבה סת דעוב פסקא ייז סי׳ משלי מדרש ׳ כ טיב שם בירושלמי. וצ׳ל פ׳ס
 שם P י' ‘ד תענית ט׳ שוחת איי שם בא. ר׳ם מכילתא כו׳ נבחרה שלא עד שב
 וק התצ׳ח רמז איוב בילקוע אך המחבר, שחשבס הסדר מכסי להיפוך למפרע להו משיב
 שהביא להמשל הנמשל שהשוה בח׳א במהרשיא מטאר וק המחבר, שסדרן כפי הוא בעיי

עיש. הזה כסדר ממש והוא כו' למנבן הש׳ס

ב׳ סרק
 דקדק ואחיכ חיל קציר ולא ים״ש פ׳. משנה ס׳א כלים ט׳ קדושות עשר א׳. סי'

 דאין מוכח קצת ממנה שהביאו עד באיי נדלה שהיחה לכתוב
 הדברס וסרפי ואחרודם ראשורם העולם אבות בזה נחלקו וכבר הירדן מעבר עומר מביאין
 ופ״ן ב̂י נשתשח בלא פינה הניח שלא חסיז סי׳ אויח יוסף בברכי מבואר וברוחב באורך

 דבר המה ק המערבי, לעבה׳י המזרחי עבה׳י בץ לחלק ומיש בזה, עע ס׳א ההא׳ר בס׳
 אסור אינו דחדש המחבר מדבר מביאר ועכ״פ הביאם, שלא וחידוש שכ׳ק מיח ס׳ הכסויס
 דחלה ס״ק בירושלמי ופ״ס לקדושץ בקו׳א פניי ופי׳ האחרונים בזה האריט וכבר בחייל,
 היו מיד העומר שהקרט וכיון ים״ש עלז• לסמוך עמוד המחבר ודברי תציג סי׳ ומלא
 והיא הקרבוט פלא כ׳ז העומר נקצר כבר אם גס אסיר קצירה דגם מבואר לקצור, מוהרין
 בעינן חדש לאכילת דרק דמשמע הרמביס על שהמה הי׳ג הו*מ מה׳ ס׳ז הנ'מ כדעת

 ע׳ש בפיס משמע הכי דהרי עלז תמהו דחלה *ק8 וב.^״פ ובלח׳ס לקצירה, ולא הקרבה
דלריג׳ז וניהו בפלונתא דתליזא ול הנ׳מ דבר נ'כ שדמה אם סיד ד׳ במנחות בבה׳ז אך



ב ט והארות הערותק
ש אסור ^ירה ונס כרניז פסק הממני תכ׳פ ע״ש, כאינך פסק הממ״ס ס״מ אסיר
ס אפ־׳ היינו ושגה סגה נכל לכהוב שדקדק יסד. הקיג^ אחי  דשקליס פ״ד ממיאי טדני

פ*ד• ‘ד ח1«מ ונד׳ שם וכימנ׳ס
מיי ב'. סי׳ rom שם ס*^ י׳ מרזח נו׳ כ S דמנמוס פ׳י בהוס׳ ועי' פ״^ י' מנמיס 

 הייט המודרמוש ו{'ל פ׳ס הוא אן־ הסגה, נודע ולא ה-׳דללפות לשדזה אי׳
n בו׳ םהרעסק יהיו שם שלדיזט rp r־f .שאץ דהרעומק ממאי במשנה בל^ה 

 הפסק היה דמש׳ה לפייש׳י כאמת ואמנם שבת. במוצאי הוא אא*כ י*ש במוצאי המימי קצילס
 ®כס לא לבי א׳ הקידה מפשלת דהיי להבין •קשה שבת סצא■ דל*צ מלבם להוציא מול
 מיה הדכרס ורהיסה ®צ׳ש ומזה ביאשית שכה היה לא שהמס המ׳פה שקדם לולא זה

 פבדיק אק7 הוא הפק אן־ הסשובשי̂־ דעתם ופסזפת ®יאה סצמה מצי «!א זהפמזלה
מ דהס יהיהי ם*ו, י׳ בשמות הסניאר ל® סזהייהו דלא ®לי בתרי  יכתיב יהא «

 לדפתס הוא וק ®צ׳ש מי שבת ®צאי ק שליטית שבושת זבעק כיפתם ®יה הגדמות
 שידעמ האמיתיס המיבלש אנו אן־ js'dra שנת ממרס היינו השנת מסמרת דפקיב סא

 !ל0 ודוס •קצור־ ^א ממדפית ^לא ממישיק א׳ ז״ש במוצאי ודי ניאשיס ®צא־«ת ד^ג
ס רון ולפ״ו המיסות, ®קד ועייז בלילה לק ^י ה ל  ביים רק בלילה לקציר אסור היה י

 שלא משמע לנד סה בלילה שצדן מאני לק שס# מגמת ®* bpn הראכם or® «דל»
א הצדוקין את למשה ^  שייפו בצילה גדיל ועשק בהמולה הפגין עמדן היו ולזה עלנט ול

 כס׳ש ממש ג*כ שכ שם להרמג׳ס הממיות ר* לבד נ*כ הבין וסה סעחס. שלא סוה
 אפלים ל׳ה מול כשתל מדוע פהו״ס פ״ו המשנה המינבת ש׳ ®ושב וסה j״!p הממני

j שהוא היום נ׳ס f s
 ונוב״י זבתש רש ®' לשמה דסתמא אן>7 טיס במומי, «םלס העחשבה ותהיה וקיש

א לשם להדא מסין אס מ׳ס ואמיזניט צ׳א סי* ®ו״ד מהתיק  וכמיש פם< י׳
 הממני וטבל פטל. לסצוה ^א נם־יזש מסין לאם אצ'כ מצות כשק דבלכוס סס׳ק סי*י

ה tfv ל גגממות רש׳י ססס  אס ע*ש, לשפה קצייה שתהא לנשק «׳ הקמה p י׳
 ממשנה אמי צא ישוב פעמי שקי נס ואימס כביאיי. קדסוניס לשאר ק מצאתי לא8

3ואכפ* לפל^ בזה יש חדש זה יאה דבור ממפל
 יש״י וספס ליש! וניסג׳ם שרש״י ק אנמף כמלא וסיש שם. ממת ס׳ סוותה »’ב סי*

 השיפוי סדע ולא קסנים שמרם טיס דכליסת נ*א י׳ מ*מ כמ״ש ניאה
 מגמת הסוס׳ סל סה ס׳ש מן־ עק־ שבפייוכין הפלאה מדי אנס® סלא דמא ל לק
ג ס״י י׳ פנמה ם׳ נתבשלה לא ואס וס״ש 0«י ל  P בתיל בק יס״ש פ׳

j a a •כלס תמהו דכבי פ»ם כשי א רום נגקצר הזדי ולא ישמעאל, ל י״ס סנמוי 
י שפישק משנ׳ם מל  יש׳ב, ט׳ רו״ל Yp בה״ז ועיי׳ כבת חסה ואסיה כשי רום ^

ס סי  למס שיס רום למןצי שמי הנף רוס נקצר בן לחלק יצה נינ ט* יחזקאל מסת ו
טל אנף  פיו פיכה׳ס ועי׳ דמנילה פ׳ב טיושל® פלמי סטרן לו שיש ואס ע״^ מ

 הלחם כשתי שס דלהיפב׳ש דכמו שכ׳ דהו*ס פיח הכימ ניעס יעשה מה אסל
 ואמנם פ״וב הפליה p אש׳ דפבי נשי בעופל ה״ה כשר סטשן וכשהביא סמדש מצוה

עני אש׳ מ דסטל לשמי שה^ו p ומחלק סליג שם **!״מ  tfs מהחדש ל׳ה אס ד
^ ל״ס ל וקחטן י׳נ ד׳ דייה הטלא סשסזת רטפא והר אמ׳  אחו ®בשין ופיש ו

 שסק מראה וכסי ובימב׳כ. במשנה כמבואר ססקבת לטוה שצריכה נ׳ שלא תחש נמחתה.
 נממתה אתו סמק אמ*נ תק בפנלן כשהוא באר אתו סהגהא יהיו י״מ0 הפחני
מי •נש שיטה  אכחי אך בדבריו, מיש לי״ס ס׳ל יהד שש בשמשו הרס״ז נקל וכמ׳ש י

ן הא לס״ז הזרי לא םא6 ב ה  בוללן. טו אמ*כ יס״ש יל׳ע• ^יי נ»נלן אתו ^
ק וס״ש בזמ מישים ממיס׳ שם ימג׳ס ®י  כימכ׳ם זק לי׳תא במשנה סלח, פל? מה

לק תני דלא וכי הרמב״ס.] דבד הזכיי לא1 מלוז חני לא אמאי תמה ומזוי״ס בשמי®,



קמג והארות הערות
 מלד כפ־ל גקט הרהני וארלם מ׳ש, הקרכליר. ככל דהוא מלח ולא דמגהוד. מילי דהוה מה

 מ׳ו. דף סימה וע־' המנחוי! בכל הוא p כו׳ ומניפה שס ואחי• נקפ וסדרא
 ו־חקמי ומ׳ש כפר• קריר. ב;כ לה'מ וני׳ ׳׳ב די הוריור. ט׳ הביאו אח׳ב ר'. סי'

 כס תיס' וני' מ׳ד, ד' ובע״ז קיליס כיף בסכגר הוא ק בקרליס.
 CT3 כסף כל סצוצרוי. וכי־.׳ דר.מיד דש׳ד מהא כהק' ס״ח ד׳ חבחיס כ׳ח דף ומנחור.
 מכה כי, בץ נלד לחלק ורצי מקרלוח, היי ולויס כסף ■כל צרץ היה כהניס דכל וחילקו
 •;ללדרש להדיח p מבואר ובאמת כס, במלחי־ כדאי׳ לדורות פסולות מכה וכל הואיל לדורות
 בהן מכתר־ אחר ולא בהן מכתמש את כסף הצוצלות פה׳ לך נכה גב־ פכי׳ו רבה במדבר

כ. בכופרות השתמש בירמו כשללחם יהוכנ ככן ר.דנ בכיכרות אלא  הא ניחא ובזה נ'
 בח׳א מהרש׳א והמה הכיפרות, אלו בידו התלונה וחצוצרות כדרכו נ׳א מ׳׳ג ד' דסוכיה
 דכיו! ולק׳ס ב*כ. כסף כל חצוצרות היה סכה כל דהרי מפככייה הקרא הוציאו דמחנ
 המחבר דבד ועכ׳פ בהס, להכחמש רכא׳ דאין אחר כמו הוה אז במלחמה היה לא דמכה

ת בק׳כ עים כפכוניס. את״ן קמים שב׳ ציו  ייב. ד׳ נירוכיז כו׳ הצי
ג וכיצד ה׳. סי׳ פ׳ דלנומאר. מכוס היעו הביכורים, יכמאו כמא יסיש מ״א. דביכוריס ט׳

 חכש מכיס ורק אפי׳ לו־ה למחלה לכלום מת פמא יכול דהא ל׳׳ח נברא
 דצדך כיון ובלא׳ה דביכיריס, פ׳׳א ד׳ כבמשנה ולאבדן לנפצן מחויב דבנכימאו הביטריס

 מדיך דכתיב מכיס לכהן ונותן הכל נושל המלך אנריפש אפי' כבה׳ג כהן ליד מידו ליפן
כומ יביאם ולא ממנו הביכירים ׳פמאו הרי
 מכוס p לכתיב ודקדק זהב, וכל כסף של בקנרות ד׳ בסי׳ וכ'כ כו' ר.קערר, ו׳. סי'

 שנא אי דהיינו כסף כני בר״״י־ק להביאן מהו בני מ׳ד כס דב־רוכלמ׳
 בזה, חילוק דליכא לקולא לה ונקש פריך, פ'מ קנרה שהיא תמחו״ן נס סני או דוקא

 א' ביטדס כינור לרמז ה״נו שנא דכר.יב הא לדבריו וצ״ל כלל. מזה הזכיר לא והרמביס
 בהנאון קנו ישיר בנל הגאון בכם ק׳ז אית זללה׳ה מווילנא הגאון בר.ילדות כמיש מס׳

 דכל דרכו קי׳א ובכתובות ס'נ דכליס פי׳׳ב עי׳ סאה חצי הוא דפנא מכיס ראש עפרת
 לפנים וא'כ סאץ ש*ו חמור דמכא אמרו פ׳ ד' ובב׳ס אתונות ב' משא הוציא בא״י אילן
 נפלא• רמז והוא ע׳׳ש, מככים א׳ סאה מצי שנא והוה סאץ ל׳ מה
 כבדם דמה הדג והראי׳ד p מבואר ה׳ש פ'נ <ו'.'ברמב'ס גוולות ועור ז', סי׳

כ׳ והכיס נוזלור״ שד שהמ ולא עצמן הביכידס על קאי שבמשנה
 כדברי ואמנם ותד׳ס, ב רע׳ וני׳ מרכהיס ג'כ ופי׳ הרמב׳ס כפי׳ משמע דליכנא דפששא

 דה־יש למתנה מהנה לסמוך כדי מחליף הנא דאית שם בירושלמי להד־א מבואר הרמב׳ס
 מתנה הם שהביכירם כמו לכהניס מתנה הסלין וכשל נוצות שבידם דמה הפיס כמ׳ש

 להדא מפירכים הרמב״ם דבר הרי עיש, דביכוריס למתנה דנוזלות מחנה וסמכי לכהניס
 טונה זללה׳ה םי,רש'ם הנאק בכם •הביא בפירושו המהרא׳׳פ ואמנם בזה, הניר ובמרה׳פ

 דפירכוהו ז׳ל והמחבר הרמב׳ס פ”עכ אבל ע׳ש, ראיה אין ונדברו הירושלמי בדברי אחרר.
 דברהם■ הוציאו וממנו הפ'מ כפי׳
שס. פ׳ה ד׳ בפנמות הכל ט׳ והיה ה׳. סי׳

‘ג סרק
 כגרסת הוא בתוכה, המת פס מסבבץ אבל וס״ש כס, כליס ט׳ ב׳ הקרושה א׳• סי׳

ותיו׳׳ש. כ'מ וני׳ הבחירה בית מה׳ פ׳׳ז בהשגות הראביד
 דזבחיס פיה בתר׳ש ופי׳ כמה דוהבאתס הביאו וברנ׳׳ב בר״ש ס', לפני יכתיב ב׳. סי'

 דנפר מקרא הביא המשניות בפי׳ הרמנ׳ם ואולם בזה מיש סיח
עיש. המחבר שהביא וכמו פנה שנה תאכלנו אלקיך ה'

כתב והסנ׳׳ל איתא, כס פ״ז־טביהב״ח וברפביה במשנה ליתא ט'. נרה ובועל ר׳. סי׳



והארות הערותהמר
 אמרו ס׳ח ד׳ ובססח־ס מח כטמא היא הרי נדה דנועל ׳ביס בסוף למבואר כיין דהיינו
 בשלא דמיירי וצ׳ל נדלג נבוטל ה׳ה מרדל משהלח מח דפמא כיח וא׳כ למחנוהס, דהיינו

 וב׳ק ה'נ מקדש ביאת מה׳ בפ'נ המנ״ל וכמ׳ש ב׳ק בלא״ה הוה הרי דאל׳ב ביאתו נסר
 ותוס' רש׳י ועיין הפ׳ז המניל וכמיש במשנה כאן מכר שלא אס הבית מהר אשי׳ משתלח

ו׳. דף יומא
 דהא נגר, וצריכין אערא מרשסין לכאורה המסנר דברי כו׳. העשירית הקדושיה ט', סי׳

 קיק קדושה הוה דהא קדושות ייא הוה דהרי ראשוניה הק׳
 משוס קדושות העפר ממנין אינה דא׳י הגאוניס בשם הביא והרע׳ב שס, במשנה הפנוי
 ועודתי' ע״ש, האי,נאין רב בשה עשר בערוך והיא קדושתה, משוס דבר מניעה בה דאין

עשר רק ל״ה ולזה להיכל שוה למזבח האולם דבץ דסובר הוא יוסי ר' קדושות דעשר דתנא
לאחת למזבח האולם בק תשיב ונם מעשר לחדא א״י קדושת דחשיב המחבר וא*כ ע'ש.
 דהא וטינו בפ׳ע, מהעשרה לאחת לק׳ק חשיב דלא דעתו הנראה וכשי ייא, הוה שוב מהם
 מק׳ק ממורה קדשים קדשי בית דעלייח שיו דף בשסחיס דסובר שאול דלאבא הק׳ הר׳ש
 רק מעלה משום זה דאץ לו השיבי דכבר ותי' י׳א הוה א'כ בשבוע אחת אלא נכנסץ דאץ

 שסשסין מד־וצרכו דמדור, בש״ד שאול כאבא הנא לה סתם דהרי הקשה וההוי״ס צריכי דל׳ה
 לא ד דהכא דמתני׳ כ׳ ולזה הרמב׳ס וכ'פ ק׳ק לעליית היכל עלייה בין להבדל מלוכה
דקדוק יקשה דלכאורה שאול, כאבא דלא דהיא מוכרח בלאיה ולענ״ד עיש, שאול כאבא

ממה דהיינו ממנו מקודש יחד בלשון מחברו מקודש דאחד נקע הסדר דבכל המשנה לשון
 דסליק אס מהם מקודש נקע ובק׳ק בלשונה עי' מרבים וסליק דקא• היכי לבד מיפה דסליק

 ואמנם ניחא, הוא קדושה דחדא אולם נם בהיכל דנכלל ההוי׳ט ולפמ״ש לחודא מהיכל רק
 כאבא דלא מחני׳ אי ואולם ע׳ש, בפטמות הכי החוי״ט מיש על נשחוח מי בס׳ העיר כבר
 אמה מאה ההיכל דיה מ״ו דמדוח פ״ד חוייגי ועיץ לבד כהיכל רק ליה העליה וא'כ שאול
 לבד בהיכל הנכלל כל על tדק מהם נקס שש־ר לזה הבניין, כל בהיכל לכלול חז״ל דדרך
 העשר בכלל איי לחשוב יש דיותר המחבר סובר שאול, כאבא דקיי׳ל לש״מ ולפיז ק׳׳ק,

 ומוקצתן רשאץ אדים דמקצת מעלות רק דלית והיינו העלייה, וגם הקיק מכללם ולהוציא
 מלבד האישים כל וכולל שם לכנוס אץ דלעולם והעלייה הק״ק משא*כ הזמנים בכל מובדלים
 בזה, מיש יצחק זרע בס׳ ועיי' ליה, חשיב לא להכי מכלל היוצא ולמעס רחוקות לפעמים

 הקודש דרך וע׳ בזהי דעתי נתקרר לא ומ'מ המחבר, בדעת נראה כן עשר, רק ליה חלהכי
דו. על ולהעזר בו לעץ אתי אץ קדושות דעשר ק־ על המיוסד מהרמ׳א להנאון

די סיק
 מדעת בני אטה ליה דאמר ברבי דר׳ש בעובדא עיב דףס״ב כמובות ט' ועלתה א'. סי'

ע׳ש. בך יש קונך
 וראה המלאכה. כל דוהשלם פסקא רבהא פסיקתא כו׳ הסשכן שהוא בהס״ק ב׳. סי'

 המשכן שהוא בהמ׳ק שדקדק במה המחבר בדברי פלא
 חנוכת לו להשלים עלי הקב׳ה אמר והשלם מאי בפסיר שם דאמר הא ליישב כוונתו ואמנם

 גבי רק והשלם לשץ כלל מצינו לא במשכן דהרי ממה אפרים זרע והגאץ חשמונאי, בית
 משק דאשכחן דהואיל אמרק עירובץ בריש דהרי לק'מ באמת אך הוא, דפיס וכי מקדש

 באידך כתיב כאילו בחדא דכתיב מקראי גמרינן לק משק דאיקרי ומקדש מקדש דאיקרי
 הוה הוא וא׳ דהואיל לומר המשכן שהוא בהמיק כ' ולזה דכוותיה. וה'נ בכ*מ, וק ע׳׳ש
 לשמוע קרוב וזה החשמונאים, בחנוכת דהשלימו והשלם דרשו ושפיר במשק' כהד כאלו

המחבר. בכוונה
 הרוסה, ס׳ ותנחומא היער בעצי כתפוח פסקא סיב שהשיר בו׳ אלו ג׳. סי׳
t משה. כלות ביום דויהי פ' ופשיר פייב רבה במדבר כו׳ שלא עד ר׳. סי'



מטהוהארות הערות
 ר. סי׳
וי. סי׳

^ צ׳ח דו־ :כה ט׳ המשכו פ׳
ס״וכא־וני־ת ירוש:: כי'

:פי׳ בה בבקליה
הטניס צ׳ הטונה דשם הימא והוא פ', פ׳

 ב־פ'פ תראה והמיוש ה״ג. דסיפה ופ״ז ח :צש
 דב׳ר קרוש ג׳ כמו ארק היינו כקירוי ;הוא
 שבפרוף פ״ש ואש־טהיה דכהננ׳ס גכאי ״נו

 מפדך יעיק ע׳ש■ ס׳ס שיי-וא מוכרע הוא שס ממקומו אכל אדוניס, ג׳ שכתוב קר pפ
 הסערץ אח שחפש למי ראיתי וכבר ני׳׳ש, שהוא ואישתמיפתיה עליו ור.מה הערוך דברי שהביא

כלל. היפ״ח אה הביא נא אך סה
ע׳ב. קי׳׳ח דף בזנרו־ס בש״ש הובא א‘שי פולס דשדר ברייתא כו/ משנכנס.־ ז׳. סי׳

 הועתקה קל״ש רמז שמואל ילקיפ ועי׳ לש״פ תלמודן בין יש חילוף וקצה
 עתיקים והעניניס בזת מ״ש וצ׳ד י׳ד '5 ומ׳ע רלב׳ג עי׳ ואולס בש׳ע, שהוא כמי הברייתא

 המחבר. העתיק וכן במטלת; כמו כ' הבחירה בית מה׳ פ״א וברמב׳ס ואכ׳מ.
 הבינותי לא דוד, ימי עד הבנין זמן הגיע יולא ת׳ש שס. בפירש׳׳י ועי׳ שס ט׳ ה׳ סי'

 לשילה השס׳ע נשלמו ואז בקרא כמבואר לשלמה ד' שנת עד נבנה לא דהא
 בש׳ש היא וק ס״ז סישקא ח׳ב בשפר המבואר לפי הכוונה ואולי שס, בש׳ס כמבואר
 הבחירה ודת לבנות -ואח׳׳כ עמלק של זרעו להכריח החלה דנצפוו ע׳ב כ׳ דף סנה־רץ

 דאמר משכיב אויבץ מכל לו הניח וה׳ בביתו המלך ישב כי רה־ בדוד מדכתיב ראיה ומייהי
 עמלק של זרעי הכרח שדוד שכ׳ בח׳א סהרש׳א ועץ ט', אריס בבית יושב אנכי ראה

 פס בז׳א ועיין עמלק, דהיינו באדיס זכר כל הכרה עד יואב ישב חדש־ס שפח כי כדכהיב
ק אבל שלמה שיבנהו כדי עכבוהו השמיס דמן משיש היינו בנאו לא שדוד אעפ׳י של  ז

 המחבר. דבר הפה וק פ׳ש, עמלק של זרעו כשנכרת מיד היה לכנור.ו
ש כנזכר. ס׳ז פשקא ובספרי ע'כ כ' סנהדרין ט' עא יי. סי׳  שהקריב המקים סא וס׳

מה' ר'פ רמב״ס ועיין י׳ח פ׳ דר׳א בפרקי הוא כן כי׳ הראשון אדם עליו
 הד. נמי כ׳ ‘פ וכ׳ב כ׳ ח' בראשית יונתן הרגוס יעיץ הבחירה, ביח
 שעה לפי יחשליס שם לה קרא שדוד וס״ש■ ^‘מ י׳א ב׳ דה׳׳י כו׳ ירושיליס י׳א, סי׳
אותה קירא אני אס הקב׳ה שאמר נ״ב פ׳ ב׳ר יעק מקימי׳ ידעתי לא _ _
 קורא ררני מצב־ער צדיק אדם אברהם שלס איהה קורא אני ואס מצפער צדיק חדס שס ירא

 ובערך הר ד׳ה עיא פ״ז דף הפניה בהוש' ‘וכייי שניהס, אותה שקראו כמו יר^לס אותה
 פ׳ רבה שמוח כו׳ סי כל שס פ״ב. נ״א דף סוכה ט׳ שירא סי כל שים ירושליס• ערך
 לא ד׳ הממלכות לכל ושיחקין מבזק יהיו מ׳ש וכן המחבר, של בסגנון לא אך ובכ׳מ נ״ב

ובכ׳מ. שס דיתשלס בפסיקתא הוא כו׳ במרחשון מלאכתו וגמר ומיש *) מרךרו לע׳ע מצאר.י

ה׳ ס״ק
 לפרה פ׳ג ועיק ועולה בוקעת אז.הפומאה ולל פ״ש הוא כו' רטוסאה אין א׳. ' ס

הבחירה. בית מה׳ פ״ה והרמב׳ס
 כל ולא מסוכך היה האיצי״יבאת במקיס דרק מבואר ט׳ לסעלה וססונשת ב'. סי׳

 נדרס השלפי על והשיב דממת סיב התוי״ע וכ״כ העזרה
 ברמב׳ם ובאמת מגולת שהיה המזבח מקים לבד מקירה היה והעזרות הבית הר שכל שכ׳
 לפרש רצה שראל תפארת ובס׳ מקורה, היה הבית הר שכל ל שס הבחירה מבית פיה
 והת׳י להלפי׳פ אישהמיפתייהו זה ומלבד כלל, פירושו סובלים דברו שאין פ'ד הרמב׳ס דבלי

 אש נשמיס כיבו ולא צבי דאבות פ׳ה להרמביס המשניות בפי׳ לוקחו מאיש השיב שדבר
 דמבואד ט' לשמים מגולה והיה העזרה באמצע היה שהמזבח ידעת כבר של מערכה של

שתמה מה גס ובזה מכוסה, כולה העזרה שאר אבל מגולה היה המזבח במקוס דרק להדיא

פ׳ש• המחבר שכ' מסגנק מכונת ג״כ אריספיאה בסיפור רק־במ׳ע *}
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והארור* הערור*ד;טי
 באמצע וצ׳ל הוא דע״ם י׳ל יוהר או לק'מ הבית הר באמצע כנדבח ס״ש הב*ג על ההד׳׳ע
 המש:ה מרכבה וע־ץ ש“ע לק'מ הה׳י להמוה כהרבה ומה בנ׳־רוכו, הרמב׳ס וכמ״ש הכמרה

 להארץ. ואין להגח יש דמע:־ר. פ״כ מהירושלמי הרמב׳ס דברי דמקור ומ״ש
הל0 ד', סי'  סיג הש״ג בשם הביא ח*י ‘בס ט׳. רנ״ד. רהוק היה סזרחית :ו

אלא רחיק המק־ש היה לא מזרחי דמכיהל .
 לרומיש היוסיסיז לברי לפי הבית הר מקצה או מערבי מכיהל הרוחק הוה וממילא אמוה ר'נ

 ולא היוסיסין דירי שהעמיק היכל קב,יית ס' [ועץ ג׳ משנה מקליש פ׳ו ההוי׳ע שהביא
 ממשה הנך שרי הניחכר וחולס אמה, ס״ג התיי״ש.] וכמיש חז״ל עדור. ננד שהוא הרגה
 סלייי כמה לטין אוכל לא וכעי, נ׳׳ח, רק נסיר למערב היה לא ולכן דמזרח אאורך אמות
 חינה הדרוס מן רובו ד״ה שם דמדות ה׳ב הר.יי״ע דברי נס לפני. אץ ש״ג כס' אחד

וצ״ע. ע׳ש ברוחב ובין באורך בץ עד*מ במ׳ש מובנים
נ בפי' פ׳ג הש׳ג בשם ה־וי׳ע הביא ק כו׳ גן בל׳י קיפיניס די׳י סי׳  יבקנת הכי נ'

הביר. הר אחיד היה ורדים דהנינח גרחה שם וגס שיטי
 פ״ב דף בב׳ק דחיר.א דהא וצ״ל למערב עצמו הבית בהר שהיה משמע המחבר ומדבד

 הר נם הכל סלל דירישליש משוס היינו ירושלים על וקאי ורדים נונינת חין שם ור.וספר.א
 פ׳׳ז הרמבים בדברי שינוי רואה שאני ובאמת מ״ג, שם דמדות ס׳א התוי׳ט כמיש הבית
 ב׳ק ובש׳ס הראשונים נביאים מימות שם שהיר.ה ורדים מגינת חין שב' הי׳ד הבחירה מביר.

 ורדים של גינור. הרבה דהיו דמשמע שש שהיו ורד־ם מנינות חין איחא ובר.וסשתא בס
 הנביאים מימית היו הקכיורר. pדנצו והיינו הרמב׳ם, כנכון בכבד אחת וצא בירושלים
 הא היכיב ניחא ובזה לחוד. הביר. הר על קאי דנא וממילא כאלו גינות הרבה ראשונים

 המנ׳א ותמה מוייי.ר ואשפה נינה לו היו ואש תרנמציס בה מגדנץ ואין שם בר.וספר.א דאמר
 נדחק פנ׳ה באדר׳נ חסד אהבר. ועיין בירושלים ואשפה גינה עושין אץ דהא שם בפירושו

 והחשכה נקיים רשאי היה דזה ורדים של גינה לו היה אס דקאי א״ש ולהאמור בזה. מאד
 ורדים מגינת חין שכ' הרמב״ם דברי מקור ואמנם תיננוליס. נגדש מותר ואז הגינה גזבל

 נ״כ השמיע ונהכי כדבריו להדיא דר.יי.א דנגעים פ׳ו מר.וספר.א הוא 7יח בלשון שם שהיר.ה
י שם וא.״ש• דנגעים סי׳ו דני־.א כסו ט' אשפה או גינה נו היה דאם הא ד׳  ין קוד כ

ודברי עיש חלוש נקרא מדוע נדר.ק אך ת׳י בס' הביאו בש׳ג ג'כ סי׳ כן טרי לחלש
כה"נ איתא דמדור. סיא ה' במשנה כו' השורף כרן שם ומבוארים. פשופים המחבר

 דקיי״ל לדידן כהן ס".ס וכ' המחבר השמיעי יפה ולזה כר'מ דא־־א והתיי׳ש הרע״ב וכי
דפרה. כבס׳׳ג הדיועי בכהן שכשרה כרבנן

א ער ו׳. סי׳ שדקדק מה תראה והנה וס״ב. פ*א מדות ט' ויוצא טרי לשער שנ
כ' קיפינוס שער וגבי ויוצא לכתוב בעיד הכא

 תשמש אינו דערי נעיל כ׳ דהרי התוי״עי קו׳ תיקשי דנא בנעימה להבליע ובא שם p7 דוצא
 דהיינו ביאור, וב־ד.ר שם התוי״ע שכ׳ בפירושו הרמב׳ם כדברי המחבר דער. ואמנם כלום,

והניע שבדרום חונדה שעד אצנ ימץ ע״ד מקיף היה המזרחי שושן שער דרך דכשנכנס
עד נשמאל שמקיף דבר לו באירע אבצ מזרח, שער pד שוב ויוצא פרי שער אצל לשמאל

 בעירי לא. אבל יציאה ג״כ היה דבזה משום שם דרך יוצא שהיה כ׳ כפיר נקיסינוס שנא
 ואבנים נחתנים או קר־ שאירע במי לראביי לבד לעיל, המחבר כמ״ש גבוה שהיה משוס

 ע'ש• י״ח פ' א בנדר והוא ע״ש סדר׳א משם בת׳י שהביא הש׳ג שכ'
 ועין שם במדיד. הכנ י׳א סי' עד ט' יפגיש שים הרואים. צ׳ל ד,רכ>י.יננ ספני ז', סי'

 יפתח חימה היה אם המחבר בדברי נתבאר ונא באריכייע תוי״ט
 הביא ושלחה ד׳ה י ברש עייז דף ביומא דוד r ונס' והע*נ, החינ בץ נשים עזרר. למזרת

 ועץ ע״ש רא דמנ״ל לתמוה האריך והוא נחיל עיג גץ ופתח חומה שהיה יצחק שיוו בשם
פ״ו הכפו׳פ דברי רדשתמיעית״הו ואולם הכי, ג'כ כ' ז ; אות דמדות ת׳ייפ״ב בס' ג'כ



'ווהארות הערות
 ״הר׳א דכי הדכת כ:ס הדח ע׳ב r■' ונדף פ־׳נ5 מחיל כער שה־ה כל פ׳ג f׳s דף

 כ־*נ והכדי׳כ בר::ר רו׳כר לא לפר כעט ול הכי נ'כ כל זללה׳ה ר,דוש פהור לכ־:ת
 ;קרא והיט ע": כער ה״;' רסrלר א5”ה ל-ער כרייע פד ין הוקע הץ בכוכה כנזכר כמה
 בד׳ה לש*׳ ילא ב׳ז דף ביומא ינק לפ:־:י> בש״ד בזה ד פ׳ ויבואר ע׳ש ההחהק שפר

 המזרחי הלוח נגד ורק דוקא דלאו ׳״ל אך נכים, עזלר. בער נגד ל ורואה ומהכוק
טונהו• הפרק

 ובהיקין הבחירה מביר. ו’פ הרמב׳ס כדבר הכל ודבריו פס, ט׳ נהנים סעורת י׳א. סי׳
 חצי וכלחה אמה מצי לוס היו אולם כל דהמעלות ל שהרמב׳ס

ס י-ח אמה דכלמה אונס מכל דתין אמרו במכנה דהר כולם ור.מט אמה  ומרכה׳ר נ׳
 הזטמ לא כס המבואר נ׳ רובד בענק ואמנם במכנה. כמטאר ל והמחבר בזה, ולח׳ש

 דהמעלות במ'פ להליס ׳טלה׳ לא ת*׳ וס׳ הרע׳ב ודברי כעמא, ׳דענא ולא והרמב׳ס הוא.
 מה וק והמחבר כהרמב׳ם כ׳ז מיכול ולא במעלות היה הככיח וכל המזבח אצל הי.חילו
 הרוחב ולא למשוב r המעלה רום רק דהא אמות הכיב בחכבון המעלוח רוחב בכללו
וצ׳ע• בזה דבדהם על לפמוד זכיר.׳ ולא שם במרכה׳מ ופ״ן מהכפח אוכל שאיט

ו׳ סיק .
 כ'נ בשם ק הביא שם מ*א דמדח סיב חוי׳ע ע״ן ט׳ לשנות שילשים א', סי׳

 לקמן הממיר שהביא י׳ז מ׳ דמזקאל אקרא אסמכה והחריע
 מ׳ב• פ׳א שקלים ט׳ שהיו שים הרצפה. אל לכטת כלכים ו' סי׳
 ובכ׳יז ימקלים ס׳א ובלסב׳ם ק׳ז דף מנמוח ועיין דכקליס ופיו ס׳ה ד׳ ׳0 ער ב' סי׳

ובד.וי'פ. שם ומרכה׳ס
 ס׳ד• ס׳ג תנדד נליס צ'נ שים כם. ברהיב לשכת ה׳. סי׳
 כמו כאן ונכמש דסלה, ובפ׳׳א ממא רש כמבואר אבנים ובכלי צ׳ל גללים בבלי ו'. סי׳

 חשש שם היכל יברח בם׳ נ'כ ועץ מהמרן. לשכוח ד׳ שנשמעו
פ׳ש- ופר.למודא מקראי מקורס וצץ הלשטר. לכל נ'כ

ז׳ סרק
ש פ׳ב. מלוח כו׳ אחרי א׳. ׳סי׳  ענ כ׳ אחת כל היאה שבעזרה לכטי. דהארבעה וס׳

מ׳ שהה ד^קאל הנך כמי או מרובעות היו אס שמסופק כ׳ הליש לי,
 שכד.ב ח״י נס׳ ראיתי קכה וח׳ות ביחזקאל, 1כר להוה סיבר והמחבר הוייע ועץ ל׳ פל

 ידבר שנה מ', פל מ׳ היינו דמ־.ד' ארבטס ארבעים מפרש שהיה וכנראה מריבעוי. שהיו
 הליש ננד הד ניה דפכשא זה לקח מפה ידער.׳ ולא הביהמ׳ק, בצורת מיבירו בסוף בקצרי.

 בפשיעות יוד.ר נועה אכר המשנה כנשק רק מאומה נדבר לא הבחירה מבית פיה בר״מ וגס
 התנמוד, מן לדבריו ראיה נדע כלא זמן כל הר״ש כל ספיקו י7מ מוציא כלו ודאי ואץ להיפוך

 נירש' מכה בפר ועיין כש, וברכב׳ס עי׳ב קנ׳א דף ב׳ב עץ ס׳ העצים אבל ב', סי'
דהייג׳ :כ׳ העציס דר עד בד׳ה שם במכנה ה׳א דכקניס פ׳ו

 כבכחרה העציס ודיר הניר. כיהר בלככה היה חה תמוה והוא לאיצר, העצים כטנסץ מקים
 לו גתחנפו ואץ למעץ ופכוש המתבל המ׳ש מם לכל המערכה עצי כימש רק היה

• וצ׳ע. המקומות
צפונית לשכה הסדר להפך וצרף ש׳׳ס כאן יש ט', דרומית מערבית כהוא לככה ום*ש׳  ג̂׳

כס, רמב׳ס ועץ ש׳ז דף וכממא כס במכנה הוא וק דרומית מערביי. וד׳ מערבית
 אגל שמן, יק רק וביומא במכנה ליי.א סילת שמניא בית בנככית המתבל שהוביף מה וכן

 ו-נות שמרם הנהכיה על הממו;: אצל לוקחק היו דהא הוא ק האמת
מלשכי.ו• ז: כל נר.! וטא דכקל־ם צפ״ו

1־
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והארות הערות
בס׳ ך6 ברמז ליתא ts ספרי וס״ש שה• ו׳ משנה ש״ב זה7מ ט' סעזרות

וע׳ש. סס״ג הש׳ב בשם כ״כ י׳ז אות בימל׳ק בציור ה״י
ת ד'« סי׳ שנ המלביש שפינחס המחבר מדבר מטאר ס׳. שבה המלביש פנהס ל

 מונחים שהיו רק הללו דברם על ממונה היה לא
 הכה״ג את להלביש רק היה לא פינחס של מינוי אבל בהמ׳ק מה' פ׳׳ח רמב׳ס מיי׳ בלשכתו
 הראב״ד כוונת שזה שכתב שס בפ״מ ועיין סה׳א דשקליס פ״ה בירושלמי כמטאר הערס

 כהב והכ״מ המלביש טנחס לשכת שהיא אני אומר א*א בהשמת שב׳ בהמיק מה' ספ׳׳ד
 ארנת על ממונה היה שפינחס הרמב׳ס מ״ש על קאי הראב״ד אבל מלמדנו, מה שא׳י

ק משיג וע״ז ועשייתה הבנדס  וכ׳כ שהאח־ וע״ש זולת לא ממונה היה הלבישה על ד
 מהלכות פ׳ח והרמב׳ס מ׳ו 7דתמ מפ׳ה מבואדן המחבר דברי יתר שח במרכה*מ ג׳כ

 וביחשלמי נ״א דף סוכה תוס׳ כיץ יח־ליקץ היו ממה המחבר פרש לא ונס שם, בהמ׳ק
 P ואי כדיניה סד וכל מסקיעץ הבגדיס שמהכלאץ כמסא וכללההו שס ומנ^ ובכ׳מ שם

 מלשו! פינה ט׳ י׳א ארכה שם להארץ. מ“ואכ הדיוס כק לבגד גדול כח בץ חילוק
 נקרא המועע מדת דכל משוס לה״נו כ׳ וההוי׳ע מחב אמה י׳א לשפח דקראו המפנה

ק שנקרא המרובה מדת נגד רוחב  המחבר בחר מ'מ יחזקאל במלטס רש׳י כמ׳ש או
 מהאורך חלק הוא והי׳׳א האורך והס הקפ׳ז שעח כל יחשבינן דהואיל משוס אורך לקרתו

 קל׳ה על אוק קליה דע'נ אהא הד שכתב דמדות לפ״ב בפיחשו רא׳ש זעיק הכי לה נקש
 ע״ש. למערב ממזרח ההר אורך ומפרנס הולך והוא הואיל אוק ליה קרי דמש׳׳ה רוחב
 שם. ה׳ח פ׳׳ג בירושלמי מבואר וכן ל׳ח ד׳ יומא ט׳ גם ומה שם
 פ״ה בירושלמי הנה מטאריס, הראשונים שמות שהשלשה אף ם׳. שפות עשרת ה'. סי׳

 כמ״ש להו ומשיב זה לשער היו שמוח ה' קאמר ה׳א דעירובין
 לעקוד איתן שנקרא אברהם נכנם שס שדרך מפני האיתון שער שנקרא מ׳ש אך המחבר,

 ק נקראז הקרבן דשער י׳מ בשס הביא דממת פ׳ב וברא׳ש טרושלמי, ליתא זה ינמק את
 שתפס מה לפרש יש המחבר ולדברי ע׳ש, ילחק לעקוד אברהם נמס שס דדרך משוס

 מכל מתר האיתון בשער העומד ככה״ג דהיינו באיתון כצג נחשב ליוכ׳פ במוסף הפייטן
 וכדומה. מרחוק באת שעין שם, שאמר כעין ה7ועק אברהם זטס להזכיר שהוא השערים,

 ההיכל שער שער־ס שי בין שהוא משוס התוך שער שנקרא בירושלמי דאמר ממה ועכ׳ס
 שהבאתי חד והיד כהת׳י ודלא הכפו׳ס וכמ״ס לע'נ שער דהיה מביא שים עזית ושער
הירושלמי• אה הטאו שלא וש7וס לעיל
 משב המחבר ואמנם לשטח שש חשיב מ״ג דמחת בפ׳ה ס׳ לשכות ארבע ו׳. סי׳

ק וכבר מסתבר, והכי כהנים עזרת בחמלת ‘לב ברפ״ה א  ה
 דוקא לאו ישראל בעזרת היו פטלן הגמירה טת מה׳ פ׳ה המוב״ס שמ׳ש ת״י בש׳ בזה

 בחין כ״ס שהאריך במה ונס לדעתו. שדון שמח היה המחבר דבר. רואה היה ואלו ע״ש,
 אות ובפ׳ב י׳ז באות שם כרכידס וכרכר,כמה הלשכות נדון אחר מעזרה הנשאר הריוח

 ממאה רוח שנשאר כיק פשוטים הדבדס המחבר לדברי ע״ש, המקדש בצורת וגם נ״ח
 לא גדולה בסילקא כמין היה הגזית דלשכת כ׳ה דף ממא הא להת׳י שדחקו ומה אמה,
ולק׳כג מידא' שמיה
 הראי׳ש בפי׳ הוא p הת־י׳ט שהביא הראבי׳ה גס פי' ק טלה. עולי שהפרו ח׳• סי׳

 וגולה מענין טלה דגרסיק התוי׳׳ע שכ׳ א׳ כפי׳ ודלא
 מלט כאלו ונ׳ל ע׳׳ז וכ׳ ההוי׳ט של א׳ כפי׳ שכ׳ ת׳י מנעל וחידוש תכריה, ראשה על

 הי׳ז מביהב׳ח פ׳ה שברמב׳ס ובאמת במקומו, בהוי״ט ונקה שסמוך בדבר מלץ, מציא
 וגולה מעי וה־־נו בטלה, ממט ןtש«מל טר היחה שם הגילה לשכת של א׳ כסי' 'סטאר
בזה, דבריו הביאו שלא וח־חש הנזכר,



niTyTi והארזתa!:

ח' סרק
. ס•'  :כ' כדר״״• דלא מטאר ט' רטנה טתה וכס ומ׳׳ש שס• פ׳ה מדור. כו'. אחרי א'

־י5כ והר״ד״ע פ״ש לנכנס ״ת “היי שסמטבה ומחדש ההיי׳ש קן׳
בלא׳ה. מתיז

 מקירו הדאס לא והכ׳מ ה׳ז בהמ׳ק מה' פ׳ה הרמכיס גס כ'כ ט', ותפארתו ב'• סי'
 דהיה מכוס לטלס משס זז איגו דמש״ה לומר רצה א׳ דזכם וכבר

 עצ־ס כקרבן אשי' לינה בט מקדב וכל חביהץ מנחת יוס בכל מקריב דהרי לינה כעין
 שמא בהיה דא*כ מכמניה שמועתו אץ אסר חכמה שדבר ואס ה', דף בר׳ה ההוש' כמ׳ש

ק ומיין קדבנותז משלח דאינו הי׳ב מקדש ביאת ‘מה כס׳ב הרמב׳ם דפסק מצורע או  מ׳
 מנחת באה טה ואז מכנח איח לביאה ראוי דבאינו אמד האיפה עשידת דגבי ני״ז דך.

 לצאת הכה': רשאי היה ממעה׳ק פי״ג ורמב׳ס נ׳א דף מנחות עיין צ־ביר משל חביהץ
 מאתמ הנעלס כדרש מאחה כהור מקומו מקיר הנראה וכפי בז^ לחלק והו׳ל מירוכל־ס

 אסד סנןר והרמביס המחבר ודבד מדכא, ולא מכס יוצא אינו וכטד הידור מכח ורק
 יה־ע. הוא הלקים ה׳ אל נדע לא אנחנו ואס נובע, הדבר שננשס לשניהס

 כהונה ל^י ב״ד זקני דמסמהו מבואר ייח דף יומא כמכנה כו' בשביעי; היו ושים שס
 הדמג׳ס נס אך שס, והשביטט אבע־נס ביה ללשכת והביאוהו

 כהונה לזקני שרשרוהו השיפה פ״ד המה שם והלח׳ס כן מבחר ה״ז פיוכ׳פ מה' פ׳א
 פלהל דומא פ׳א חדשש בהוש' וגס בזה, מ׳ש הכביטהונופ״ש וכס אבניינש לבית והעלהו

 המחבר. דברי גש ליכב ניקח ומהס בזה,
ז'. א' במלטש הכל ט' נחוישת שיר ים נ, ‘סי
 כבדרום רגלי והיו הג־רסא שס ורק ה׳ח, דומא כ׳ג בירושלמי הכל ט' כים ד'■ סי'

 יהסמ׳ג ל״ז דף טימא הס:״׳ בשס והביאו בזה והק׳ע הפ'מ ונדחקו
 גירשא והוא טורס גירשא נ'כ לו היה המחפר ואמנם טורם, לרגלי שגירשתם והרוקח
ונטנה, פשוכה

 איך שהאריך נחת כך. בעל בשם י' משנה דומא פיג בתוי׳ע עץ ט' כיצד ז' י' סי'
עס קמין בי כעשה להרוכד כני בבית למזבח אולס כבץ אויר הספיק

כאן המחבר דבר־ ולפי בזה, דבר אשר היכב שמים לחם ‘ובש לכוקעו והדור דדץ הי״ב
להאריך. ואכ״מ כס כלח׳ש מיש וכפין רמא
דף יומא ישנים בטש' עיי' בלמיב של ים היה לא שני בטת מ׳ש שגי בבית ח'. סי'

ש טי בב'־, היי. א• טסתפקי בגלגגא ליה משקען דהוה ד׳ה ליז -
 להדיא מבואר מקדש ביאת מה' ופ׳ה טהב״ח מה' פיג הרמביס מדברי ואסכס כלמה. של

 ממפ לטאות מש מלא חול כלי היי־. דהמוכני ‘פי בפ׳ג שהר שני בבית היש׳ש היה שלא
 דדיה נפסלו לא דמימיו ממלאץ היו דממנו בפ׳ה כ' וביש׳ש בלינה יפסול שלא כדי הטור
קהש בבור לשוקעו או למוכני סדהוצרט הש׳ש שני בבית היה דלא מבואר וא'כ מעץ

הד.-׳.!
:תו.
פ׳ב

 ש אהדר סתר לא הרמב׳ס שדבר שש בסרכה׳מ וכמ׳ש המוכני קפץ p כעשה
 מעשה בקונפרש וכ'כ ע׳ש המוכני שעשה קשס קאי מבמ׳ק שבפ״ה רק הכ'מ,
בכ אזינ או הרמב׳׳ש דבר אחר נמשך והמחבר זלה׳ה, רוקח מעשה בעל להגאון

ייש ל בעימכין tt אצילי עד יס׳ש פ״ב. י'פ ‘ד זבחיש כו'. וכיצד ט׳ סי'
 פלפלו רב אמר ד׳ה ע׳ב ק׳ו דף חולץ ובתוש׳ הפרק עד מיס קידוש

 מביאר :(t מקדש טאת מל פ׳ה וברחב׳ש יע׳ש, אציל היינו לחו דפרק משש דסשחע בזה
ע׳ב ק׳ו ‘ד חילץ בש׳ש הוא החיק וכל וס׳ש ע׳ש. היק פד מיס קידוש שיעור
ה בכ׳מ וכדין  הלמב׳ם אדברי ציץ טמ׳ק מי.' פ'

הדמב'! של שפעמו כ' ק׳ו מצוי. מנ׳ח בש׳ ,וראיתי
 מקורו, הראה ולא המחבר כלשון ‘:

חוק יהיה שלא בשרו את כטדדרשיק



והארות הערות קג
 המה הדמכ׳ס דנד פמקיר .'ואפסמיסהיה כו', ידיהם את דכתיג נקידוש חציצה פוסל ה/
כרוך. ש׳ס

ט׳ סרק
 ה'ד. ביהב׳ח מה׳ ס*ו ס’רמנ מיין אחת היהה א׳. סי׳
א ב'. סי' הי  :למה פעשה אכ:יס מזכח הק׳ פ׳א ס' דף זבחים מיין ועחשת סזבח נ

במקום דתאי דמשום ופ־יש׳י הנחישח, מזבח במקום • -
 ויעש בהדיא הבי ליה קד יבדה׳י הגחושח מזבח ליה קרי הוא וחילופו מחישת מזבח
 שיש רק ום*ש ע׳א. סי׳ב דף זבחים בו׳ נביאים ג׳ עזם מ׳ש. כי' הנחושת מזבח המלך
 ד״ה מ״א דף בסיכה החיס' אך בית, שאין אמפ׳י שמק־יבץ רק ליתא שם בש׳ס מזבח

 בעינן מיהו מזבח בית באין פמקריבין דאשס׳י כן כתבו אי ד׳ה יא כ דף יבתמורה אשתקד
 וק ע׳ש, בדמים רב מודה שנעקר במזבח ע׳א נ׳ע ד׳ חבחים מפ׳ש כן הוציאו וכנראה

 המזבח על שמקריבין להם העיד וא' שב׳ ה*ד מביהב׳ח ה״ב הרמב׳ס מדבד לכאורה נראה
 הרמב׳ם דקדק להכי דאילי כתבתי יבתשו׳ בעינן, מיהו דמזבח דמשמע ביח, שאין אפפ׳י הזה

 נ׳ להכי אמות ששים לעהוהו דרשאין דמדה מל א' שהעיד מ׳ש כלפי הזה המזבח לכתוב
 שמקריבין ממ׳ש אך השגיח, כל ורוחב מקומו כל כל מקריבין כשאיני דנם היינו הזה מזבח

 וא'כ דמים, ה׳ה רק פס נ';י זבחים עיין קמורת דיקא דלאי דהיינו נראה הקרבנות, כל
נהאריך. ואכ׳מ לדמים מזבח דצריך היינו
 שאחר אומר בדקדוקים להארץ ולבלי להילמם נגר צריכים המחבר דבד כו׳ לא ג' סי׳

 אבנים ע׳י שהיה דאף ודאי שלמה של אבנים שמזבח ;דעתי נראה העיון
 סביבו ג'כ מנופה היה מ׳מ ס״א ד׳ חבח־ם יתרו סף כמכילתא הוא וחובה תלוי אינו דהוא

 ממזבח חין דקתמי חגיגת סוף המשנה פשעות יורה יכן נחושה מציפץ ארז של מבלאות
 יבאמח ע׳ש, ננאד ונדחק וקוניא אבנים המזבח היה המקדש של דהא תמה וההוי״ש ■הנחושח

 נקרא וקיניא אבנים דעיקרו כיון מ״מ נחישת מצופין בליחות מחיפה דהיה ניהו ומ׳ינו לק״מ
 היה שעכ׳ם יכיין לעיל שהבאתי רש׳י יכמ׳ש וח־ליפו במקימו שהיה היאיל רק נחישת מזבח
 אדמה מזבח דרשו שלמה שבימי להיות ואמנם הכי, לקרותו עייז לאיצעיופי חזי נחישת עניו

 שכולם ועופרת חפת בסיד רק באבנים מלאוהי לא לכן פס כבזבחים באדמה פימלאוהו
 שיהיה כשדרשו את׳כ ורק ע׳ז, דף כבססתים אותו חופרין מעיקרו אבר דהא אדמה קרואים
 להם, היה פלא נחושת ציפוהו שלא ורק נ'כ באבנים שוב מלאוהו שני בבית באדמה סחיבר

 הנחושת מזבח יותר נקרא 7המעמ עיקר היה והנחושת לחוד באדמה רק שנתמלא משה ושל
 מבואר ועכ״ס מביארין. המחבר דברי ובזה בקרא, כמביאר פכים עצי נ״כ שהיה אף

 המצופין מרס דכלי לדינא נקח וממנו אדמה, הוא גס עופרת דהיינו דקוניא המחבר מדברי
 ועיין ע׳ב ל׳ דף דפסמים דקוניא מאני והיינו הגעלה להו מהני צא שפרת והימוך באבר
 כעובי הנחישת צפוי דהיה המחבר מ׳ש סיהו ואכמ״ל. בזה מ״ש קכ׳׳א הי׳ מיס בשו׳ת
 דהיה תרומה פ׳ בתנחומא ויבואר דמשה הנחושת במזבח והרי לו. מנין זו ידענא לא מפח
 דשלמה בתנחומא עיד וע׳ש דשלמה, במזבח ומכש׳כ ז׳ ס׳ בוי׳ר הוא וק דגר כעובי רק

בכ״ז המחבר ודבד מ׳ש. משה לשל לדמיתו חיביב משום הנחושת מזבח שלו מזבת קרא
הם המחבר דברי שמקור שו׳ר באתי. המעיין לעורר ואני יפרשם רחבה שדעתו ומי צ׳ע

 וכ*כ וע״ש בי.גהת י״א ר׳פ היכל תבנית בס׳ שהעתיקם ס׳ו ובמלחמות מקדמוניות'ביוסיפץ
׳ ע׳ש, י׳ב מ׳ ב׳ בדה׳י והמפרש הרלב׳ג

דף בשבת רש׳י בדבר ראיתי קשה וחזות פס, ע׳ב ס׳א דף זבחים כו׳ אורך ד׳• סי׳
עציו הוסיף .דהרי שכ׳ הוה מי שלמי. בימי מחופת מזבח ד׳ה ע׳א נ׳ה

על כ״ח רק היה שלמה של מזבח דהרי פלא והוא ע׳ש, ל׳ב על ל׳ב אבנים בל ועשאו



קנאוהארות הערות
וצע׳ג c: דמדות ס״ג כמבואל ל׳ב על עשאוהו בשרה כשעלו בגילה ורק כ׳ח

כ׳ח. על כ״ח להגיה לא אס לייבב
 רס׳א. ק:יס כו' הטאת שס, דף.ס'ב בזבחים יהודה ב׳ר משי כר׳ כו׳ סיבב סהו ה׳ סי׳
 רש׳י ועיץ ע׳ב ס׳א דף בזבחים הובא עולם דש־ר בריהא כו׳, פנשה זסן עד ו', סי׳

ע׳ב. כ׳ דף יומא
 הוסיפו נ׳ג. דף וזבחים דסדוח פ׳ג כו' חוט שם• כ' דף יומא הדיוט אש ז. סי'

שם. מדוח כו׳
 דקדוק ראה באדר. חולה המזבח יהיה ולא שס ע׳ב. ס׳א דף זבחים כו׳ ולפה ח׳. סי׳

 כפץ הימה העזרה דכל דפרה בפ׳ג מבואר דהא ליישב בזה שכיון לשונו
 מהלכות פ׳א והמנ׳ל כפץ; ע׳׳ג לבנותו אסור המזבח והרי התהום קבר מפני כפץ ע׳ג

 הוא באדמה מחובר המזבח גוף דדוקא'שיהיה לחלק וכי'דאין בזה הרגיש הי׳ג ביהב׳ח
 שיש אף לאדמה מחובר שהמזבח כל אבל לאדמה המזבח בין מפסיק אויר יהיה ושלא דבעינן

 מחילות 7דעב וכ׳ת ני׳ח בדף פריך מאי דא'כ מזיק, אין ומחילות כפין האדמה החת
 האמת הוא דכן סיבר המחבר ואמנם ע׳ש, מחילות ע״ג בונין אין והא בהו ושחיע בקרקע

 מדאי כלל להלום אוכל לא המנ״ל וקו׳ באויר, תולה המזבח יהיה שלא רק הוא דהקם־דא
 בסתוחות רק נתקדשו לא מחלות דהרי האדמה שתחת במחילה דשחיע דהשיס ש׳ד לא

 קרקע בץ גבוה כיפה ייעשה המזבח שיגביה ע׳י מחילה שיעשה קאי דהש״ם וע״כ לקודש
 מחובר דאינו כה״ג לבנותו אסור דהא אמר שפיר ולהכי שם שחיש ומצי המזבח לבין העזרה
 כיון כלל מזיק לא התהום מקבר להציל הקרקע תחת וכיפה מחילה אם אבל באדמה

 דאהלות פ׳ע הר׳ש שהביא דאהלות מהתוספתא נראה וכן באדמה, ומחובר באויר תלוי שאינו
ע״ש. שם במנ׳ל הובא
 וכלל המפרשים, ראשוני שערוה שלא חדשה שעה כאן לו לקח המחבר ט׳ כיצד טי. סי׳

 מערבית דרומית שבקח ורק מרובע ל׳ב על ליב החזיק שהיסוד הוא דבריו
 קבועה היתה ובה אמה על אמה פנוי מקום ונשאר פגום היה מזרחית צפונית בקרן וכן

 המערבי בפגם הבולע במקיס א׳ הץ נקבים והשני לשית יורדים שממנה מרובעת הגיבלא
 וכן היסוד של הדרומי בחידו שוה הניחו ל׳ על ל׳ שהחזיק והסיבב הדרומי בבולע וא׳

 האמה רק כנוס ונא ולמזרח ולדרום אמות שתי ולצפין למערב בולע מהיסוד ונשאר למזרר.ו
 וכנס אמה עלה וכן אמה, ובדרום במזרח אוכל הנקרא והוא היסוד ‘ל כלות אחר הבולעת

 דרומית ומזרחית מערבית צפונית צד רק וא'כ וצפון, מערב לצד ילהלן הפגם מן היינו אמה
 בכל אמה שנתכנס הסונב וכן המזבח, מקיפיס נקראים המה בקק פגם שוס היה כלא
 בכדי פגומים שהיו דרומית ומערבית צפונית מזרחית קק ולא סביב רבעיו ארבעת שכיח

 שכל לולא ובאמת היסוד, בענין דבריו כלל היא זה יהודה, לשל דבנימין יסוד בין להבדיל
 ויסונקו שמעתא הא מעניא כמה ק פירשו לא ובפשקיו גפירושו והרמבים ורש׳׳י הקדמונים

 ארוכות קירות מניחץ היו ומזרחי דרומי צד דכל נדתיק צריכין חנו ואץ הדרכים ית־דות כמה
 הוא נ״א קירה כני שאו^ ש’מ [וגם בת׳י כמ׳ש המזבח משעח אמה למעע השעח כל על

 כבשעת ברצפה היתה מריבעת העבלח וגם 1צ' רק שתהיה ד היה אחת דהא בדקדוק שלא
 נעתרה, אוכל שיהיה המזבת נשעח חין ולא המשנה פשעית שמורה כמו המזבח של נ״ב

 יסיד דהו־ היינרדנרב לדרום, יסוד הו־ אי ונוי רב דפניגי הא ג־כ צ״ל המחבר ולדברי
 סיבב, ואמה יעוד אמה עג הכבש דפירח הא כ ע לכן זה ל״ה ובדרום אמות שני הצפוני
 כ׳ נבר הוה ס׳׳ד ה ד ב ע ס״ב נדף זבחים התיס׳ ומ״ש יסוד, להיות הראוי במקום היינו

 אמה רחיק באמצע הסיבב היה וצנוי וע״ש. נ׳׳ד דף דזנח־ם מש״ס שצ׳ע ונפמ״א הבה׳׳ז
 בדמים הייע למזרח יסיד דאין הא צאוקמא וא־צעק־ יסוד שפיר מיקרי ונזה צד לכל מהיסוד
 יומתק מאד ומה סובב, כל ואמה יסיד שצ אמה בנין אמות שני על פירח היה והכבש
מחזיק ל׳ה דהמזבח נימא ופי שם, וזבחיס במחת כדאי׳ ס״ב והמזבח הכבש שיע.?• לדברז



ב והארות הערותמ
 רק לכי: ונח:יב יסוד נל'יד. שראד אמה על סירס היה אס גס א״כ ל׳א רק סץ5ל מדיום

 בל אלכסון להייה צרך דהיה כיון מל׳ ייהר הכפש כל האלכסין היה א״כ שכיס קרקע ל׳
 וככל ל׳ רק נ׳כ ■היה יסוד אמה עס והאלכסון בקרקע ל' ששח שי-היה משכחה ואיך ל׳

 מ׳ש ה׳ב דעירובק פ׳ז ירושלמי ועיין קע״ג סי' ימיר חוות בויה ועיין בבה׳ז בזה האריך
 ולדברי וע״ש, רענן זית בססרו המג׳א לדברי מקום הראה כס ובגל־ון והק׳ע הס״מ בזה

 כאחת והסיבב היסוד של אמה רק המזבח על פירח היה לא דהא נכון על יבוא המחבר
 ל׳ב בפיר האלכסון היה רמש המזבמ עד הכבש מקצה ל׳ הפסח בקרקע שהחזיק ואחרי
 ה־כיב ועץ קח־־ב, לא אמה הוה דלא המעש ועס עכ״פ א’ל ששח הל' של האלכסון והיה

 שבידי בספר־ס להמחבר בזה חבר מצאתי לא ואמנם באריכיה. לבאר המקום פה לא ני
 יבצר. לא ממנו אס יחפש והמעיץ אקצר. בידי אינם להט־״ס הבית וצורה ש׳ג פס׳ ואחד
 דאוכל דהך שדעתו חדש דבר ראיתי בפירושי זללה׳ה סווילנא הגאון בדבר פגם ודע

 אמות שני הקרן אמת עס ודרום למזרח הסובב והחזיק הקק אמת מלבד היינו אמה במזרח
 מ״ב הזוהר מסרונות על בזה מ׳ש ספרם מספסת ועיץ בזה, מבר מצאתי לא לו וגס פיש,
 והבאתז זללה׳ה מודעי מהר׳ח הגאק בשם מביהב׳ח בפ׳׳ב עליו המשנה המרכבה וס׳ש

 וצ׳נג ע׳ש זי: נסתר זללה׳ה מהרא״י הגאק ולדברי שלי, מסרס עישור בקונשיש
שישתו. כסי ביאר והמחבר עיב נ׳ג דף זבחיס ט׳ ולסה י״כ. סי׳

יוד סרק

 הרע׳^ גם פי׳ p הנסכיס יינות מפס וס״יטומנקק פחתפ׳גפ״ג• ט' באסה א'• סי׳
 כנש בין קשן לול היה דנסכים היינות לנקות דהר עליו ממה ס'י ובם׳

 בין שכ' ש״ש שיש רק דמעילה ס׳; בתוספתא הוא (וק מ״ש דף בשוכה כמבואר למזבח
ם בק וצ״ל למזבח האולם ד היה חת סי׳ ולזה למזבח) כ  דמש״ה וכ׳ הדמיס לנקות נ

 לדבריו ליהא המחבר לדבר והנה וע׳ש, המזבח לפסח הק דהיה משום להא המפנה חשב
 ונדרושו כ,תכר הקרן אצל הפנוי במקום המזבח בפשח באמת היה לשיעתו השבלא דהא

 באמה מהערבק דהיו ב' במשנה להדא כמטאר מהדמיס לנקות צריכים היו לא דהר המיה
 וקו׳ ד, ס דף בססתיס כמבואר כולה העזרה מנקין היו המים ובאמת קדמן לנמל יוצאץ

 היה והלול המזבח מתחת בתמידות היינות מנקין הץ השבלא מקום דע*י לק׳ס מעיקרא
 לנקות אילי יכולים היו שלא הכבש אחוד הדרומי לצד הנבלע גס רחוקות לעתים לנקות

 הרא״ש ואמנם ע׳ש הס׳י כמ׳ש ג*כ פי' סי״א היכל הברת בם' ופו״י הזה, השית ע״י
 כמיש. ופ״כ ע׳ש. דסוכה האי ג״כ והביא והמחבר הרע׳ב כסי׳ ג'כ כ' בטרושו

וכ״יט שירים. בקצת ובכ׳מ ש׳׳ב זבחיס ט׳ ואויר שם שם. מדות כו' ככש ב' סי'
הע'ז מביהב׳ח בפ׳׳ב הרמב׳ס כ׳כ שתות, פחות אמות ס׳ כבש של וגובה

 לזבחים ס״ג בדף ורש׳י כלל, פשוש איננו ואמנם מקורו, הראה ולא פשוע שהוא כ׳ והכ׳ס
 מ׳ש ועיש חק דיה שם התום׳ לסמ״ש חומש או רביעית נמוך טה רבוחמ דלפי' ל שס

 נהירנא מזבחות, כשתי נראה יהיה שלא כד ממזבח לכבש הפחיתו דמש״ה והיש נזה.
 מ^מו. טעתי לא שפה ולפי זכרוני •כל כעת ואץ מפורש p שרא״ט

 במעלות, העלה לא משום מובדלץ היו ולמה וס״ש שם. זבחים ט׳ כבשים שיני ג׳ סי'
לא בזה ליש דמובדלין משוס דחשו דמלבד הללו לדברים הבנה אץ

תיך אל ד'ה ב ע צ׳ז דף ובמנחות חין דיה ס״ג בדף ההוס' הד ואדרבה נסנגלות תעלה
 והיה הואיל דהייר הבה״ז וסי׳ מעלה הוה הרי נסוך הוה דהכבש דטץ הקונ׳ קו׳ הביאו
 מובדנץ היו דמש״ה להדא היהא בביס הא בצא״ה הרי כמובן לחלק שט ואם ע״ש. העסק

 אויר דהיה פס דאמר הגדול בכבש וגם שם רש׳י ועיי׳ וסביב רביע המזבח שיהיה כדי
 גדל אויר דצרך דהייר פ־ז ובדף אויר בד*ר. התיס׳ כ׳ לזריקה העד לק״ס כד מפסיקו

שם ומרשיי וסביב רבוע משום צרך היה בלת׳ה קען דאויר משוס סובב האמה שפח כל



ק:ג והארות הערות
 דה״:ו 6נד* זו קי' :כ”ל שלרדכ נראה כו', נונע הפכש רא: היה שלא שהוס־ף או־ר ד׳ה

 גנהו, שפנז בכל פנוי הפנץ דכל כ־ו; וכב־פ דרפיע קפ-לא ל״ש ממש מזפח דפראש משוס
 רפומ מכיס מהופרין היו לא קגיניס כפש־ס פהני וא׳כ אחר, פנין ש־ם לו מסופר ןא'ן

 היינו פמעלות העלה לא משום היו ולמה וצ״ל פ״ס הוא מופדיל־ן היפה ד ונראה וסי־פ/
 מהס כשיפכע כמעלה והוה להיבו־ או לסופב מהכפש ילכו שלא כדי להס הוצרכו דמש׳ה

 כפש היה המערבי לסובב שנס יותר ד״ה ע׳יא ס׳ד פ־ף הסוס' כדעת קצת ומוכס ועליהם,
יותר. וסכמ״ל מנ׳יל ועיין קנין
 והתוי׳ע הרע׳ב נמשכו ואחריו שס מפהפ׳ח פ׳ב הרמפ״ס דעת כן כו׳ עצמו ככבש שש

 פצד ברצפה הרפופה שהיה לול ד״ה ע״א ל״ד דף פסחים רש״י הבל
 שוה כבש דדץ דכיון דגיעמו ל ת׳י ופש' למזבח, כבש כפין בקרן בעזרה הכפש מערב
 דהא פהכפש הוה אי צורה לעפר חעאח פסילי שס נותנין היו איך א״כ פסילין לקדש למזבח
 דמדוה אהא פליג מקדשה העזרה דכל פ״ז דף פזפחים לר׳י דא״כ וליתא מקדשן. הכפש
 דהיכי וע'כ מהא, ולא ממק׳א כר׳י דלא דמדות להוכיח פ״ז דף ביומא הוצרכו למה וא'כ

 יומא ועין מדעת משלא וצרע כלל מקדש אינו ליקרב עיד ולא צורה לעפר הדעת דנתנו
 אחדני מדוכתא וכ׳נ דכוהית וה'נ שלחן מקדש דנא לחם גפי כהלכתו שלא בסדרו כ״ע דף

 נסתפק מפיה״ח פ״א והמנ׳ל כיפין ע״ג לפנות אסור כבש דגס דסיפר י׳׳ל רש״י ודעת
 הלול דהוה מפרש להפי בכבש דמכשיר י״ל והרמפ״ם בכבש, הרפופה ל״ה ולהכי ע״ש בזה

רחב. ופיאור צ׳ע ולז בכבש
 עיא. י׳ח דף מילין ט׳ ושסה פס. פ״ג מדות כו' אהד ר׳. סי'
לשל. מפואר ס׳ ראשון בפיה אפל ומ׳ש שם כו' פעמים ה'. סי'

הביאן שם ראפ׳ע מץ ט'» התירו ואולי וכ׳ת יתרו. סיף ובמכילתא כס כו' לפה ו׳. סי׳
 במורה הרמפ׳ס וכ'נ הכי ל הרשפ״ם ובפי' דפריהס, ודחה י״מ פשס זה

 וע׳ש. כסף בל בגרזן מדרשאי הניעמיס כל דחה שם בפירושו והרמפ״ן לשלישי פל״ב נבוכים
 כס. יח׳׳א מ״ח דף וסופה מכילתא ועיץ יהרו פס׳׳פ הרמפ׳ן לכ הוסיף, ושלמה ומ׳שי

 ימשלמי כו' סוםכין היו לא ל״ב. דף תמיד כו׳ לסי מ״ג. פ״ו שקלים ט' שיני ז׳. סי'
שם. דשקליס פ׳ו

א סרק י׳

 ל. ד׳ וזבחים פ׳ז דף רומא פהפ׳ח מה' פ*פ רמפ׳ס ועיץ פ׳ה מדות ט׳ מצפון א'. פי'
פ׳ם נראה לכאירא ארז של עמודים ח׳ ועליו ומ׳ש שם, כו׳ המטבחים בית ב'. סי'

ניעמס עיקר באמת אך והוי׳ס, פרע׳ב הוא ופן אפן של וצ׳ל
 כ׳ח דף כפתסד בעזרה ען של קבוע בנין לעשות דאסור משום אפן של להיות שצריכים
 דדוקא לחלק מ": אות דמדוח פפ׳א פת׳י לפמ״ש ולפ״ז מפהפ״ח, ופ׳א מע׳ז פ״ו ורמלה
 ע׳ש בזה ראשירס של הקו' כל בזה ומסלק פה ל״ל פהכתלים אפל אסיר העזרה בקרקע
 תופכדס העננידס דאין הכא גס י׳ל וא'כ הקדמונים, כל נגד שהם לולא נוחים שדבריו
 שם. שאמרו המדה תופס ושפחם המכיפחייס פית בכותלי רק בקרקע שנקבעו ע׳י בקרקע

 ארז ושל מארז ג'כ להיות רשאין היו שפיר ולזה ועליו המשנה בלשון היגיב מדוקדק וזה
אתרווייהו. קאי במשנה דנקע

 משום והיינו מ׳ח. דף פסועה הוא כו׳ יוחנן והתקין התמיד את כופתין היה שלא ופ׳ש
 קרבן שוס עוקדץ היו דלא פיון יפדכס שלא קרניו פין לעגל לסרני הוצרכו דתמלה

 רפ׳ד וע' לוקא לאו ותמש האפיקירש־ס כחוקי לעשות שלא משום אי קדשים בזיון משים אי
 שטא הרע׳ב על שתמה מה במדות ת׳י ועיין השפעות. זה משום התקין כי־.״ג ויוחנן דהמיד
 ורגל יד עיקדן הל דהד שהק' ומה תמיד, דל׳ד בתמיד עצמי דברי ושכח המחפר כדברי
הוצרכו ביחד רגלים הד׳ כל כפיתה דל׳ה כיין ולק׳מ שם, יד כלאחר התוי״גי בזה הרגיש

11.



וד,ארות הערותקנד
 היו דלא שע׳ מהו״מ פ׳א הרמב׳ס שנדנר• וכאמת עדיין, לפרכס יכול דהיה משוס לסלעי

 ולא בנינשת משהמשין היו ננסה רק בת״׳,א׳ שנסתפק ומה ע״ש, יותר א׳ש כלל כופהץ
 ואם השיר של בילנה בערך הערוך מדברי נ״י סשה מו׳ה ושנון הח׳ בני הערני בדקה,

 דגסה ולהורות ענל בש׳ם שאמרו ממה במקרה השינוי בא לא בל״ס שור קרוי יומו בן ששור
העיר. ויפה בעינן

 עונדא הך דמייתו דוכתא בכלהו דהרי קאמר, מאי ידענא לא כו׳ קונסין היו לפיכך ג'. םי'
 תני שס פ'־ ובתוספתא ובירושלמי סוכה סוף בתלמודן דב־לנה

 כייל ואיך כו' לבוא ששהה משוס למ׳ד בבלמא קאמר ובש׳ם י״א בשס לבוא דאיחרה הך
 כמבואר בתלתא קנסוה באמר■ להרי ותו בשתים. וחעאה הואיל בשהיס דקנסוה ול להו

 ולע. באה לא השלשה עד הלא ולדבריו בדרום, מולקת לעולם בילגה במשנה
 בשיגית אדל ל סי' דלעיל הרי לבי שערא כיfומ נינהו סתראי מה המחבר דברי ו' ה׳ סי׳

 נין וכשתמלקה נתמלאו שלא אמות ל׳ה דנשאר דסובר מכהב״ח בפיה הרמב״ס
 י׳ב היה המכיבחיס שביה ל ולזה וממצה י׳ב לכאו״א יהיה לדרוס כבש ובין הננסין מקום

 ממצה מנינמיס והוה כ'א רק ונשאר לשלמנוה ד׳ פנומן רש׳י בשכית אזיל והפא ומחצה,
 דהדנרים ומלבד כאן, הוי׳ע ועיין ע׳ב ע*ז דף ביומא רש״י וכמ׳ש וממצה י׳ שהוא מהם

 לדרום כנש נין נשאר מ׳ש וגס שם, הרמב״ם וכמ״ש שמנה לשלחנוה חושב הנה סתרים
 רמכה שדעתו ומי מדוחק אלא להשוותו בידי ואין דבריו ליישב וצ״ע כלל, מדוקדק אץ כ׳א
 מידי. בה אמינש לא ומנזהוהא באתי המעיין לעורר וי.ני לעצמו דרך יסר
 הנ׳ג כל כולל והמחבר פס, בהיע״ב ועיין מ״ו פ״א מדות ט' הסטכחיס כבית ז׳. סי׳

כדי ש;ימ באותו המוקד ביה והיה המעבחים ביה בשם אמה
להתוי״ע הבית בצורת שציירו המדפיסיםת״י ועיין להתחמם, הכהניס שיוכלו

 סשוגייס. והדברים מתיא שמה ולא שס, ע״ז מיומא המזבח מחב נגד
 מ״ג פ׳ה שקלים החותמת לשכת נקראת והיא שם דתמיה ופ״א שם כו' ארבע ח׳• סי׳

ובתמיד. שם הכל םדורה״׳כו׳ שם. ותמיד
 השחי לאמת יורד אחד גבי מ׳ו דתמיד פ״ג בת*י ועיין שם ט' הכהן ונעל ט'. סי׳

 בעבודה כהניס והרי הפותח היה שהכהן שפי' הרע״ב על שהתמרמר
 הקשה לא דאמאי ידענא ולא ליה, דשתיק התוי׳׳ע על והמה י׳א, דף כעירוכין בלאו לויס
 פ׳א תמיד ועיץ בבוקר, הממונה כשדפק והפותח מבפנים הנועל הכהן שהיה זו משנה על

 כמו הכהניס יהיו ובאיזה הבוערים הלויס יהיו שערים איזהו מיוחד דהיה וע״כ ג*כ מ״ג
 מלבו עינה לא שהרע׳ב ובאמת כ'פ, מצינו וכדומה כהנים נ"כ דהיו מקדש שמירה גבי
 היה הוא הכהן דהיינו בידו המפתחות שהיו שזה שם לתמיד בפירושו הראב״ד להדיא כ’שכ

ע׳ש. השתח
 המחבר וסתם מ׳ג, דהמיד פ״א הכל כו׳ נכנסין היו מ׳ז. פ״א מדות כו׳ שני י' סי'

 במשנה הי.פורש רק נקע ולא האבוקור. מעלעלין היי בשבי, גס אס כר.ב ונס
 אוסר בהב״ה מה' פ״ח והרמב׳ס חילק מדלא בשבת גס דמור.ר ר״ל וההוי״כי ג'כ כסר,מה

שם. מנ׳ל וע־ץ
שם. דהמיד בפ׳א הכל הסיק סוף עד י׳א. סי׳

י״ב סרק

ש ספ״ב. ומדות פ'ה שקלים שערים נ’י א׳ סי'  מהי'ב למעלה היה השער שזה וס׳
 משופע דההר דכיץ פס בתוייה שהביא הראבי׳ה כפי׳ הייע שערים

 ההר. במעלות השערים מכ< יור,ר גביה השער זה ממילא היה
 חשיב דמדור, דפ״ק משוה הניצוץ. שער והוא ב. סי'

חשיב והנא מצטן העזרה
 משערי לראשון הניצון נשער

הוא דחדא וע״כ יכניה ער



קנהוהארות העחת
ש פ.’הרא גסי׳ ועיין  כהב־א לאיי׳ה כמ׳ש ג׳כ הוא pהקר הער הנדס פער בפי׳ וס׳

 ומהרב יהודה, לרי הייס ולעמוד ̂יוסי לר׳ ה״נו שלסמוך והוסיף הרא׳ש פי׳ וק ההוי״ש
׳ הממכר. מדבר נראה וק הרא׳ש דבד אישחמיפתיה ה״י נעל
/ סי* ם כ׳ ועוד נ ע הממנר לו בירר סה גס ט׳• באולס היו שעיי  ומפרש לעצמו ד

 באולס הץ שס להס היו שלא שערס דהשר ,
 ההיכל על האולס עודף במקום גדרוס וא' בצסק א' המליסוח בניה שהיו הפהמיס והיינו

 שעדס ני סי׳ ד’י ס׳ לקמן הממבר קראה וק ע׳ב, נ׳ה דף במ•סf ועץ צד לכל אמה ס׳ו
 כפו׳ס ועץ וה, היפץ לכאורה הנראיס המקומוח להשוח שה אס מה סבר לו מצאהי ולא
 ובאיזה שס שס. להס היה שלא אצו שערס שר למצוא הארכו דשקליס ס׳ו ונהוי׳ס ס׳ו

 ס להרמב המשניות סי' יעיק ל*א ודף י׳ע דף ביומא מתבאר ק ט' אבדנס בית היה עליה
 היה אבעיטס בית דלשכת מ׳ה אות להתריע המקדש בצורת כמ׳ש ודנא דמדזת, רס׳ה

ס. והוא ת׳י בס' הרנה וכן השער בצד  מו
שס. ומדות דממיד בס״א הכל מהבאר ט׳ שערים ד׳ סי׳

י׳ג סרק
 עשרס וחמתיה מ׳ש וק נדק־ צ׳ל נדבק היה ב׳ בסי׳ מ״ש ירק דמדוי״ ס׳ג ב׳ א׳ סי׳

אמה. ושניס עשרס צ׳ל
 רף וכתוטת נ׳ד קף ממא ט׳ פרוכת י׳ג שם מ״ג. דמדות ס״ב ס׳ השערים ג׳. סי׳

ץ קיו,  בהמ״ק מה׳ ס׳ה הכ׳מ על תמה מ׳א דתמיד ס׳ז תוי״ע ת
ש׳ס דהרי תססו שס ובמנ׳ל זה, שמעע דלא הההל לפתס פרוכת דהיה דאסשר שכ׳ הי״א
^  מהמוקדם הביא לא דמדוע הרנה לציון בראשץ זללה״ה מוהרי״ע והגאון בכתובות, הוא ע

בש׳ס, שמפורש במה אפשר ובדדןי כמסתפק זה ‘שכ הכ׳מ על המה ונס נ״ד דף ביומא
WM _______________  __ .. .

להדיא כמבואר ערקסץ באמה שהיה קהיק בית בסתת אמת שהיתה ודאי אבל בדביר וא'

נ העיר  ום״ש ד׳. בה׳ שס יחשלמי ועץ דשקליס ס׳ס משנה ס׳ ארבעה שם בזה. ג'
הסימשיס .ושר הדביר פמכת על דקאי כ' והתריע הרע׳ב ט' p האולם שער כרוחב
^ . J{'(ךף מילק ביש׳י

 ובלס׳ש האולס ד׳ה שם ובחר״ע סניהב׳ס פיד כ״מ ועץ דמחת פיד ט' כסה די. סי׳
 דבר רהברלו במרכה״מ עלץ ובמ׳ש בארימת הבסרה בית בץ בקונערס

י״ד. בס׳ ס׳ש וק מה המסבר
 שס ונבריתא שה של א׳ אית׳ ובמשנה צ׳ז דף ובמנחות מ׳ד פיו שקליס סי שגי ה׳. סי׳

 ככסף לק והוא הואיל שה במשנה ליה קר דלהט כ׳ ורש׳י כסף של א* איי
 שה של תר ואית כסף של הר אית פלונהא הוא דבירושלמי דמשוס הקונ׳ בשם כ׳ והתים*

 בתמיד הוא וכן כשף, של א׳ דבדיחא כלהנא נקש והמחבר מדתץ. תקלץ וש׳ תר״ע ועץ
 כסף של ע ;וכצ״ל וש׳ס השמשה הנומבר בדבר ה ומ׳מ שס. שבע באר ועץ ליא דף
 נותת היו שב־.יכל הזהב השלמן ק הלחה־פ וכשהוציאו ט/ בכרסתו למהיס מחץ ידי

 המעתיי). ודילוג עשת והוא ט', אבל זהב של על אוחו
קפ׳ה. רמז א׳ מלדס ילקוע ט' קראו ולסת ו׳. סי׳
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והארות הערות
ד סרק י׳

כה• נמדוה מקנאי א׳• ם'
 ע״ש המישיה נית דסרשו מהראשודס למי מצאתי לא כו׳. כן נקראיש ולסוז ב׳. סי'

 נעס בכל איקס כממליסץ שב שקיו כהונה מדי מלוטת
 סלף שדן נקרא ערני שבלשון שב שגנ׳ו שמישה של הסכינים ע׳ש p דנקיא פירשו מן
ה דף ובזבח־ב ל׳ו דף ביומא ס־לש׳י וק  כ’וכ נכון, נלאה המחיר וסי׳ בשרוך הוא pו נ׳

 ביס׳מ יעיץ שם׳ כידונה בנדי של החלונות דה־ו סוכה סיף המשמח בפי׳ הרמב׳ס להדיא
 בנדי ולא הסכינין גינזץ היו המניפות שבבית רק מצא שלא בצ׳פ שהניח שם כדישלמי

 שב המשניות בפי׳ הרמב״ם מ׳ש וק ומוכלחיש. פשונוים הדברים הממבר ולדבר כסנה,
 ג׳כ בהמ׳ק, מה' פ׳׳ח הרסב׳ס וכמ׳ש צ׳ו הוה דהרי הק׳ שש דוד T ובם' מלוסת נ*ל

 הרמב׳ם חשיב לא חיל דשל pו פה, המחבל וכמ׳ש לחלקם מלק היה מלון כל דהר לק*מ
 יכולק שלס*ד מת הדטר להרחיב בזה רש מבוארין המחבר דברי רהד כלל, להגיה וא'צ
 וי־פב. מכב המעיין על סמכתי הדברים יאדט שלא ואמנם זה, בענק האחלודב שעמעמו מה

 על חולץ דש התום׳ ק׳ השלם מישביס ובזה פ״ח, דף זבחים ס' סשחיזץ שאק שס
דבאמת לכתחלה, שוממות בקדשים אפי' והר ישמש לא משים <די ה׳ י

 פסחים התום' שהביאו הימשלמי כמ׳ש ק דעצלרוש משוס הוא לשחום במולץ זאסירי הא
 דאץ בקדשים וא*כ להשממו׳ שיתעצלו משום יחושו ולא פגום הסכין ימצאו ססא ד׳ דף

 ואכ״מ. בחשו׳ בזה וכ׳ לכממלה שוממות ולהד למידי למיחוש לי^ במקדש שדן משמיזין
 אמת דנם סובר ור״מ צ׳ח דף במנחות הוא ור״י דר'מ פלוגת׳ ס׳ אסה כל ^ סיי

פסק וכן ד', דף בעירובי! בש׳ס מטאל ושוחקת פסחים פשה של כלים .
 כליי, הלכה בכיס דהא כר״ס פסק מדוע נדחק ובכימ כר׳ס טר,ב*ח מה׳ ס׳ג הממ״ס

 דר׳א משוס דהמעס כ׳ קיע דף פסזיס ובצל׳ח קכ׳ב סי׳ חאויח מסד׳ת בנו׳ב ואמנס
 היכי באמתא דאמתא ליה סבלו היכי דאל״ב הוה פרקים של מקדש של דשלמן דאמר שם

 מבלו היכי ליק ויא״כ של ברן ושל ה׳ של כלים דאמת דון דלריי כר״ס סובר פ״כ יתיב
 לפי ואמנם נ׳ו, וסי׳ מ׳ סי׳ צדקה מעיל פויה ימיץ ע״ש כר׳מ הלמב׳ם פסק ולהפי '־ציה
 הכל לחשוב הוציא מאץ מקול אדע לא אך כר'מ, מוכרח עיכ הכא המחבר למשב מה

 חזי שסיר עיטי ובל״ס מלט ענה לא ובודאי ןוה בפי דברם כמה וק ובציטצוס גפיסות
■ לו. היה ומה אתה ענוT לא ד מאתנו הנעלם וסופר קיפול גסמי

טיו סיק
 עומד שנמצא כיד הכותל חלל לשךרוחב ההא סן וס״ש דמדויכ לס׳ד הכל ג׳ כ׳ א' סי׳

 לא התא דק הכי דסבר שם יהודה כר׳ דאזיל נראה השערס, שני בץ
 מה׳ פ״ד והרמב׳ס טתל, של שבע בהק־ מהלך היה התא ק אלא להיכל נכנס היה

 הרע׳ב וכ'כ ליניכל מר%,א דלת דהיה וע'כ להיכל נכש ההא מנן כלבק סובר בהכ׳ח
 הכי משמע לא דמהרמב׳ם בכתב תיי ס׳ דבר ■לטין אוכל ולא זץ, משנה דססיד בסיג י

ח דברו והרי  לעיל דר.רי נינהו סתראי לכאורה המחבר דבר גס יאמנס ק, בבדור מו
 בשסע היר׳ שם בזה. וצ״ע כליי ודלא לבית בא הסא דק דהמיד מנתר׳ כ׳ ד׳ פ׳ סי׳ב
 מיא. דף יומא שסי ושין ס׳ה פ׳ג ספיד ירחו עד
 שב. להרמב״ם המשניות סי׳ ועיין בש״ס ובכיס דסדות ספיג נס! ד׳. סי׳
 בצורת ת״י ועץ קהיק פס ההיכל לכל קמשיב ע״ב ציח דף מנחות ט׳ בשליש הי. סי*

ואשתמיפתי.׳ הרמנ״ם למ׳ש התוספתא בץ שיני דש כ׳ ע״א אוח נהמ׳ק
ע׳ב. כיב דף מנחות ט׳ ד׳יתה וכסה s’t ע׳ב ציס דף במנחות הש׳כ! לי

חי ו׳. סי' היא תפוח ערך בערוך אך הכרתים, שם במנשה ^ינו ס׳ הברייתים הפי



כ^זוהארות הערות
 ח’פ דף מנחוד. קביעים היו ום*ש מ׳א.־ ס*ג דף כמנחוה הוא וכן המחיר כררסח

/ מביהב׳ח פ׳ג רמב׳ם וע־ץ ע׳ב  כראכ״ש מונח היה ודרוס דצפץ המחבר סובר ונם ה
• שם. וכ׳מ השגוי. ופיץ בס
 היו ומערב נחרח דשלחן מבואר וארץ מנורה רק הוציא דלא מהא כו' רינלים כל ז'. פי׳

 תמה והלח״מ תו׳ע, מה׳ פ׳יש הרמב״ס וכ'פ יוד בסי׳ וכ״כ מונחים
 ונמן ממנורה מונחים ומערב מזרח דשלחנור. רבי יליף בש׳ס דהד וא׳ז סור.ריה דהדבריס

 ועץ מונחים היו ומערב דמזרח בשלהן פשק למה מונחים ודרום דצפון במנורה דפסק
 לא הרמב׳ם לי מכישאי א׳ ששום בג' יק בזה ג'כ המיה שם קכ״ב סי׳ הוד׳ה בט״ב

 משה בשל יק אי בפלונר.-א זה -לחלות שרצה ומה הלח׳מ״ דברי ואישר.מיפר.יה בזה הרגיש
 דשלמה שלחנור. מי׳ כלל הזכיר לא הרמב׳ס דהרי ידענא לא רכדרן, כלס על אי מסדרי!

 מחו׳מ בפ׳ה מרכה׳מ ועץ זו קי׳ בישוב ג'כ מ״ש וע׳ש דשקלים. פ׳ו ירושלמי פ׳מ ועץ
. הרמב׳ס. דברי אחר נמשך והמחבר שם,
 וע׳ש. ה׳ג דשקלים פ׳ו ירושלמי כו׳. ה' לוסר אפשיר אי עום
כ״פ. דף מנחות כו׳ שסואל אסר ח׳. סי׳
 שם. פביהב׳ח פ׳ג רמב׳ם ומיץ שם ומנחות דר.מיד ספיג משנה ס׳ אכן ט׳. סי׳
שם. צ׳׳ח דף במנחות הכל ס' סיבח י׳. סי׳

ט׳ז סרק
 שני בבית עבדו לא דמש׳ה שכ׳ נ׳ב דף ביומא '׳p עץ ם' שני בבית ואולם א'. סי׳

 האריך שם והתוייע אמה, מאה דגבוה משוס פיקשץ אמה
י דבר לקיים הארך ובלח׳ש סובא גבוה יאשק במקדש דהר הוא דפ׳ס לומר  ועץ מ׳
י ^ לו תפש והמחבר וכור.ליו ד'ה ע״א ק׳ דף סנהדרץ מ׳  דהד לפי והיינו אחר, ד

 אבל שני במקת רק היה זה הנם על סומכץ דאין דאף דקאמר ה׳ד רומא פ׳ק הירושלמי
 ראשון בבית עשי פיקסץ אמר בענין נס ולהכי ע׳ש, הנס על סמכו שפיר ראשון במקדש

 ישנים בי.וש׳ ונח נוחין ודבריו שני, בבית ולא הנש על דסמס כלום מששו ולא ברן של
 בשו׳ת ועץ הרבה האריכו כבר הדברם ועוף הייסלסי. דברי נ׳כ הביאו כ״א דף יומא

ואכ׳מ, קמ׳ג סי' וח׳ב קל׳ה סי' השב'ז
 מ״ש ורק נ׳נ, דף מיומא והוא מביהב׳ח רפיד הרמב״ם לשון כ׳ז כו׳. אבן ב׳. כי'

רומא, פ׳ב במספתא הוא ק אך במשנה ליהא מונח היה ארק שעליה
 ועץ ח') א' '.בתנדס הר־׳ק (וכ'כ במזרח שהיה כ' כ׳ה ד' ב׳ב התום׳ במערבו ומ׳ש
 לא המשק דמלאכת מברייי.א בכ'מ שמ׳׳ש ק הוציאו מאק נודע שלא בארכוה שם חוי׳ס

 ב׳ב מב׳ם והדא בזה מ׳׳ש ״מ5 דף מנחות בה׳ז ועץ כלל •שם נמצא לא כי זה על קאי
 ובשקלים שם ביומא בברד.א כו׳ אהק מסה עמו וגנזו וס׳׳ש שם. למ״ש ועין צ׳ס דף

 חץ, פלשתים ששיגרו ארגז עוד חשיב דסיסה ופיי׳ג שם פ״ב ובתושפר.א פ׳ו ירושלמי
 הער פ״ג המשק מעשה קונשיש רוקח מעשה בש׳ ועין המחבר, ואחריו השמיעו והרמב׳ם

 עמד בארגז או הארק בר.וך ס״ר. אי י׳א דף ב״ב ור׳י דר״מ בפלונר.א לר.לור.'זה וכתב בזה
 דלא־זה הבחירה ביס בץ קונ' בלמ׳ש דקדק בלא׳ה דהא לק״מ ובאמת רמקיס, והדברים

 השמיעס דהרמב׳׳ם פשוש הדבר אבל לדנא,’ מונע רק שכ׳ בחיבורו זה הרמב׳ס כ׳ צורך
 לדומתיכם יהיה זה דכלי.יב משום אחר לעשוי. אין קיים דעדיץ כיון המשסה ושמן דארון

 דלא אהק מפה בעץ p קדושה, בעלה הד דליכא כץ רמא ודלא ו׳, דף כבכריר.ות
 לא וצורך הוראה שום דניכא דפלשתיש באינז אבל כהונה, בעלה שקד מקל דליכא כיק רמא
 ץי.ר. ואכמ׳ל וז'פ הנכה לפשק רק כוי.ב ש^ני בחיבורו כתבו
 הארכי וכבד ובהשגות, מביהב׳ח פ׳ד וברמב׳ס דמדות בפ׳ד הוא הפרק סיף עד נ׳. סי'

נשה ובר.״י הדמב׳ס, דבר לח: מ״ש ומרכה׳ס לח׳ש ועץ בזה, והתוי׳ע הכ׳מ



והערות הארות קגח
 ויומא ס״א דף הכית את המיכי ר״ש ביב תוב׳ וע״ן המשמים, שערוהו שלא בדבר קו
המצע. וקצר ניב דף

יין סרק

ושלא שוה בשכיח דהיו ואולם דהיכל הקרקע לרשות כדי היינו כו׳ יסור כסי ב', סי׳
תוי״ט ועיי! :וה, השכיח נעשה וע־׳ו גובה ששה בם ההר מורד ישסע

כדברי הם המסיר דברי עורב והכליא דילסה הביס בענין ונם ות׳י. ומרכה׳מ דמדות ס׳ז
 ברזל שהוא עירב כליא מבארים באו מקרוב חדשים וראיתי ואחרונים. השגות ועיין הרמב׳ם

 ואמנם־ דבר, יפלא לא ומהם האחרונים, המצאת ואיננו להם ידוע זה שהיה הברק מורד
 השכיל עליהם ה׳ מיד בכתב דהכל מלבד הנה בהיכל, ברזל נוגע דהרי בתיי בהקשה מה
 קיז דף מנחות תוס׳ ועיק נו׳ דף במו׳ק כדמוכח עורב כליא אמה היה ראשון במקדש וגם
 המכיבחים בבית היו ברזל של ואונקליות במקדש, ברזל להראות אסור שיהיה מצאתי לא הנה
 עשת דהוא ניחא, בפשיעותא קאי הברק הורדת כלי דעל המבארים לסיד אך המזבח, אצל
 סוף הרמב׳ן והביאה במכילתא אי׳ להדיא והרי תירה שאסרה דברזל זה בכלל ואינו פלד
 שהוצרכו בהא להנדז יש שלס׳ז ובאמת מברזל, לבד וזהב כסף במקבוח לסתת דמוהר יהרו

 ובמ״ש שבע באר ועיין שני בבית שמיר הוה אי מ׳׳ע דף בסוכה התוס׳ שפלפלו ובמה לשמיר
 ואכמ״ל. כסף של גר׳ן ע״י עשו לא ולמה מבהב׳ח ס׳א המגיה על

 כו׳ להוסיף רוצה היה ואס ו׳ סיסי' ומ׳ש נתבאר, וכבר פ׳ד במדות ו' סוסי׳ עד ג׳ סי׳
 מהבהב״ח ו ס* הרמב׳׳ס ולשון י״ז דף בשביעות הוא הפרק סוף עד

 שצי׳ל ואבן אבן במקוס שהגיה שם המגיה דברי עדיין ראה ולא ישנים הדפיסיס וכלשון
השגות. וכייין כהווייתו הרמב׳׳ס לשון והעתיק השיס כלשון גדולה אבן

ק ייח סי

 מבהביח. רפ״ז רמב״ס ועיין ו׳ דף יבמות כו', הסקדש סן ולא א. סי׳
 פסקא פיד רבה קהלת ועיין שם ותוספתא וירושלמי הרואה ר׳פ ברכות כו׳ םד.ו ב׳. סי'

האלהיס. בית הלך כאשר רגליך שמור
 ועיש. נ׳ג דף יומא כו׳ שהשליס סי ובל ג'. סי׳
ג ודף שם ברכות כו׳ לא ר', סי׳ , סי
 בזה, למעלה כ' וכבר שם שאול וכאבא פיה דף פסחים כו' ושפגי ה'. סי׳
מ״ה. דמדות פ׳ד ט׳ בש־ע־ ו׳. סי׳
דמדוח. ורפ׳א דתמיד רפ׳׳א ט'. משמרין שהיו וס״ש דשקליס. פ׳ו ט' עוד ז׳. סי׳

הכ״מ והביאו קרח פ' זוכיא בספרי היא p כו' פלמרין דומה איט ופ״ש
מבהב׳ח. פיח
בין ביום בין ין שומר דהיו כתב לתמיד והמפרש שם, הרמב׳ם כ׳׳כ ט׳ ושסירה ח', סי׳

בתמיד שבע ובבאר כיעמו פי׳ ולא תמוהין שדבריו כ׳ ובמנ״ל בלילה,
 פ׳ דבספרי מהא המפרש כדביי משמע לכאורה ובאמת היד, בחזקת דבריו ג׳כ דמה שם

 מ׳ע דהוה ה״ל בלא״ה א״כ בלילה רק ל׳ה המצוה ואי מקרא מזה נשים ממעכי קרח
 בין ביוש בין דהוא כיון ניחא המפרש ולדברי למעועי, קרא ול״ל פעורות דנשים שהז׳׳ג
בזה. וציע כלל הז׳ג ל׳ה בלילה

 היו משמר שכל שם 7בתמ בתיי שהביא שיג לבעל יצא מזה ט' עדה וכיד ט׳• סי׳
 דברכות כבפ״ה מעשרה פחות עדה דאין משוס והיינו הנשים מעשרה

 השומרין שהיו המחבר כנשון שהוא הרמב׳׳ס לשון ואישהמיעתיה פעמו. ע7 לא ובה׳י ובכ״מ
קייע היה אנא הלינה כל כסדר שומר אחד היו לא השומרין דגם משוס והיינו עדה, כיד



קנט והארות הערות
 כבע הבאי וכה': מלכ־ס סצרות בפוסד כגהוג סלילה וסוזר c:׳r ואלי :ומרס אלו זמן

 בארטיק מבהב׳ס ספ׳ס ובמנ׳׳ל המיד סיס׳ נפסק׳ ומיץ
שס. מבהב׳ס ס׳ס וברסב׳ם ובמדומ 7בתמ נהבאר הפרק סוף עד י׳ סי׳

ט סרק ב׳ וסרק י׳
 אעיר וס'מ ’T3 אי;ס ליוסיפץ ק־מודוס וספד שהמ׳י בספריס מקור להס מצאתי לא

המסבר. בדבר בזה להעיר ש־ש מה בקצרה
 תרומה הוא הכהניס ששכר :כ׳ רס״ג סי׳ הסושן בקצות עיץ ט׳ הלוים עיכל א'. סי׳

 לזטת רשאי אי בזה ופלפל פטדתס סלף שמקבלץ כהונה ומתנות
 מתנות אבל קרס בפ׳ כתיב בלויס יק עבידתס סלף דהר תמוהים ודבריו וע׳ש, קפן לכהן

 אפדם 7ב ומצאתי קזט. גטה משלסן וכהניס שס כתיב מתנתם תרומת אדיבה כהונה
 הקצהיס על שם ג'כ מולק אפדם וביד הקצהיס על המגיה בזה העיר ס*א סי׳ ביו׳׳ד

 מה ודאי בלויס דעכ״ס ז' סי׳ פ'כ ולקמן הכא מטאי המסבי בדברי ואמנם בזה, והארך
 ואכמ׳ל. דברים לכמה ונ״מ פבודתס סלף שכירות המעשרות

 דמדות בפ׳׳א התוייס שהביא הש׳ג כדעת קצת מוכס ט' ללויס תכו ולסר. ב'. סי׳
 על והשיג ־.ו0משס על כששן לכהרם ולא לוקין ללויס דיק

 בהב״ס מה׳ ספ׳ס מנ׳ל ועיץ ללוי, כהן בץ בזה סילוק דאין שסובר דשקלים פ׳ה היע׳ב
 פס. בשקלים ולס״ש במדות הרמ״ז קול ועיין באייטת בזה
 פד שסר של 7מר.מ יושבץ היו דסנהדיץ דאף היינו ט' ע׳א אייו שיאספו נ׳. סי'

 היו לא ס׳ס פ״ס דף סנהדח עץ הערבים בץ של תמיד
 לתשלום השאר אבל קענה סנהדד שיעור ספ״ג פסות המזג ימסד תל יק טלס יושבין

 הימב׳ס כפ׳ש להם צדך הסנהדח ראש שהיה בעי. ויק מקובצים היו לא גדולה סלהדד
כה״ג וגס הכהניס נכלל דנוגע כיץ ע״א של לב׳ד צרך היה וכר.ן ע״ש, סנהדיץ מה' ג יפי

ויעסהז המס־כי מ׳ש וס'ס דסנהדיץ. כברפ׳ק ע״א של ב׳ד עפ״י יק ג“כה דגין ור.ין בכלל
 העעטר. היו הדברים ממרוצי. הנראה נפי ואמנם וישבו, וצ׳ל מדוקדק אין כו' גורן כסצי כלס

 ושמוע אסיפתם ודבי היסה שעה הוראת ואולי כלל, זה נהלום אוכל ולא בלילה ואסיכ<.ם
 היעב. בורים על הדנדס לי ני.שט ולא נסון, אסיהם בין

 ■כיש דף בסיעה דסובר די״ע אליבא דאזיל נראה ט׳ עליר-ם חסל ויר.ושע ר'. סי׳
 לי.ר.ום אי.׳ אמה אנפיס ומדוי.ם מסעי בפ׳ דכי.יב דהא

נתן ויהושע אמה אלף ומדותם בס קיא מד כדכי.יב מגרש אמה אלף יק היה ולא שבי.
ההוגן, הממבר דבר אתץ ־ זה גס עציהם. מסמלת־ דקרא כפשעא סניש אלפים שני להס
הא ליה מנא ידענא לא ומ׳׳ס
 וכ:העיר נ׳ו לדף בע־מבץ כדא.מר מרובעי. זעיר היינו כו׳ סילין סס״ר שיד.ם שים

ולכל צד לכל אלפים מגיש וטי״דס אצפיס על אלפים סי.זקי.
פעמים ושלשה סינץ ג' על מילץ ג' המגישים עם עיי כל שעס מי.זיק נמצא אלפים קק
 לכל מרג מינץ וג׳ אורך סילץ קס׳ד הלויס מלק כל שהמזיק הר קמ״ד הוא ס׳ס

מצומצם. הפסוי.
צעח. על ני.סש אדם אץ א׳י ע׳ב ע׳׳ז דף ב׳ב כו' יתפיס ולא '.1 ‘סי
פ׳׳ז דף ב׳ב ברש׳י להדיא מוכס p כי׳ סעיכ-ר. עשי־ לא ור.וא כ׳. שיבפרק א׳ ס־׳

 אדם אץ שיץ בפנסי. בדטר דדוקא שם
 דמאגד שמ׳ה סי' ראש ס70נ בשו׳ה כפ׳ש ודלא מעשה דעביד היכי ולא צערו על ני.פס
 משום שעושה ;יק בעולם סבעע שאינו כיץ עליו מתאבנין ועוני צעד משום לדעי. עצמו
 שהיה באני ושא.יל במעשה. ולא הכי אמרינן בדיטי דדוקי. וז׳א צערו, על נתפש אץ צער

מפני לדפי. עצמו דבאיבד אבל מה' פ׳׳א. היסב׳׳ס להדיא וכ'כ ט, יי.ע:לו שלא סתירא



והארות הערות קם
 המחבר ודבר שמ׳׳ה, מ־ו׳ד ח׳ס בשו׳ה ,בזה מ״ש יעיץ עליו, מתהבלץ אץ מיצר שהוא

הכי. להדיא מבואלץ
 דמבמרות כ־י; מ׳׳ר כביעור., מ׳ח מן ■ור.ר הוא דהשנה אף כו׳ שבועות לכ׳ר ה', סי׳

 ק׳ז דף במוחות כמבואר שבוע בכל אבות בהי ששה רץ ל״ה
ש׳ו דף בתעניד. והרע׳ב רש'י גיל תמהו וכבר בשרש״י, וע״ש כו' מ■ כגגד ששה ה:י פ׳ב
ז’5 דף בפשחיס רש״י וכ׳׳כ מריך ש׳ש נגד דהוא אבות בסי ז׳ דהיו שכ׳ אושי ד״ה ע׳ב

 במוחות רש׳י כמ״ש והכיעס כולה.] כמ׳ש מרש״י איוו להעוית סרפ׳י [מיהו ק׳א דף ויבמות
הכי. שכ׳ שה הרע׳ב עו' שה שתמה דתמיד לס׳א בת׳׳י ומיץ שויס כולה היו דבשבח שס
ולחימרא. דק לא ופורר.א שביעות מיח אפי׳ ישאר לא השבתות נוציא אם ולזה
 והדיור דיורים ג׳ וההנע זהובים לסלעים שקורא נראה כו' לחדש זהובים ג' ז׳. סי׳

 סלעיה ג׳ וא'כ ס״ד, דף בכר.ובות כמבואר טרעפיקי; שני
 ליוה פרעפיק בירעפיקין ששה שבוע לכל והוה מרעפיקין, כ׳ד עולים דינרין י׳׳ב שהם לחדש
 אצל גס תפש ולזה ליום, טרעפיק משתכר שהיה ע׳ב ל״ב דף ביומא בהלל ג׳כ ומצינו
 נ' שהוא נירעפיקין פשה המעשה ימי בששת לה־שתכר שיכילץ הפחוי. השכר עכ*פ לוים

מכוון. והחשבון לחדש סלעים
 ומעשר וללוי לכהן הפרשות שוותנין מה שכל להוכיס דבריו כלל הפרק, סוף עד ח' סי*

 איוו בירושלים אותו ואיכלין עצמן לבעלים שהוא שני מעשר חון לעניים ולקש פני
 כמבואר הכור שהוא סאה לשלש־ס קבין ארבע היש לקע כיצר הפירות, מחומש יותר עולה
 לכיר קבין ד׳ לקש שיעור ליתן צריך שמריו אס הרוח פחר דחם ע'ב ק׳׳ה דף ב'מ במס׳
 וליג וקב סאין שני לקש סאה למאה פילה מת״ע, מה׳ פ״ה הרמב״ם ופסקה ע״יש יוצא

 שתי עני ומפשר ביצים, וה׳ לויין וב' קבין וחמשה סאה תרומה ליתן צרך ושוב לוג, ושליש
 לכל כיולה השנים לששת חלקם סא־ן עשר משבעה ייתר שהוא שנים ששה במשך פעמים

 יותר עוד השדה לבעל נשאר ונמצא מנ׳ א׳ נדולה תרומה ג׳כ ותנכה סאץ, לג' קרוב שנה
 ההפרשות דע־קר שאמר כנפי ולזה ההפרשית כל נור.נין בקירוב ומומש חומשים מארבע
 היום ער להק יוסף אותה וישם ב׳ו נמלך כר.יב וקרא מלכנו, והוא עבדיו שאנו להראות

 להתלונן עוד לישראל אין א*כ השדה, לבעל המות וארבע ויגש) פ׳ (סוף לחומש לפרעה הזה
 וראה זה המלך מות הניתן כחוק חומש חלק רק בערך עולה שאינו המרובית הפרשות על

המעיין. על וסמכתי י׳ בסי' קצש לתקן שצריך רק המרגר כוונת
ק א סי כי

להדיא כמבואר שלמה שעשה ג׳כ היינו כו׳ הקטורת מזבח להם היה עוד כ׳. סי׳
 עה״ה באו״ח ועיין ח', א' במלכים בקרא

 דכיון פשיע ולענ״ד משה, של הקכיורר. מזבח גנזו מדוע ניעה ליהן שנדחק הציה פ' סוף
 שהיה הריוח ימלא שלא וכדי בהן אותו לשאת בזייותיו עבעית הזהב למזבח היה משה דשל
 לא כי שנעות בנא והיה אחר לפשות הוצרך לזה צ״ח דף מנחות עיץ פנוי להיות צריך
 בדבד נתפאר ולא שם. יפות פנים וע־ץ המצות בס׳ רמב׳ן ועיין אותו לשאת עיד צרץ טה

 דברי אחר ונמשך פפח־ם, ו׳ ש; או ה׳ של אס היה אמה באיזה המזבח שיעור המחבר
 מאיר כר' דשוסק דכיון הלניש שם והכ׳מ הדבריס, סר.ס הוא כיס מביהכ״ח פ,'ג הרמנ׳׳ס

 וראיתי שס, נמנחית כמבואר הזס: ממזכח דסון ביאר לא אמאי ו׳ באמת כלים דאמת
 כיפח. זהבו דצפוי נזכר האיך ידענא ולא ע״ש, ו׳ היה הציפוי עם דאולי שכ׳ נהרכה׳מ

 כו'פ ועיין הכי, קי״ל ולא ע״ש פפח בי שיש תני דחד ע׳ב דף ביומא נחנקו בארק וא.פי׳
 תצוה בתוף זללה׳׳ה חיד׳א להנא.ין קדומים נחל בס׳ חתוש דבר חראה ופכ׳פ מ׳ג סי׳

 ע״ש משנה סדרי ששה נגד ששה כל דהיה בכ' הזהב דננזב־ אמה גבי אפרים רבינו בשם
וצע״ג. ה' של רק מזבח אמת היה שם במנחיר. לד״י בי; לר״מ בץ לכ״ע דהרי שלא והוא



,קסא והארות הערות
 רז־כ ר׳כח קמי■ היה דלר׳ר מ״י דנל־ס f'״c הדיש הייאה ה״ו דכל־ש ישפהא” שו״ר
ולק׳מ. חפרים רכהו דפה נראה וזה פ׳ש, פפחיס ו׳ בית
ה::ף אוקי •שיפור אמות ה׳ מהארון רחיק היה הכרוב דגוף היעו כו׳ ברוב כל ר׳. סי׳

 היה בנס הכרובים וגוף ו׳ ח׳ במלכים בקרא כמבואר אמות ה׳ שהחזיק
שם. צ״פ דף ובי׳יב י' דף במצילה כמבואר עומד

 דף שם תום׳ ר^ץ הי׳ז כהמ״ק מה׳ פ׳א רמב׳ם ועיץ פ׳׳ח דף מנחית ט׳ עור ה׳. סי׳
פ  והניחו למנירה קידש בכלי השמן את לקדש צריך היה דצמה שהק' נ'

 שייתר מה מקדש הוה דלא הקצרים לילוח דנ״מילענץ בדיחק ליישב מ׳ש צ׳ק ועיין בתימח.
ואיצי מהשעור, ייתר שהוא מה יתקדש לא אם לן איכפת מאי ידענא ולא ע׳ש• מהשיעור

למין הוציאוה הם מנורת להדליק מותר חר מקדש ביאת מה' פ״פ הרמב׳ס לפמ'ש יתכן
נפםל דיהיה זר ליק7ו חון להוציא שלא מקדשץ היו לזה מהצי, דיעבד דרק השיג והראב׳ד

גח"כ פיף עד לקרה יטל הרי אכתי אך ראוי. אינו דהוה ח‘נ מנורה קידוש דמשום ביוצא
 פ׳ סוח בת״כ ובאמת שם, מנ׳׳ל ועיין במפוחא דעבי־ כ׳ו דף ביומא כדאמר מרחיק וידליק
 הרמב׳ס על מזה שהק' צ׳ו מצוה מנ׳ח בם׳ וראיתי ויכניס. מבתון יתקן שלא מבואר חמור

 י׳ל והרי הא מנ׳׳ל פנאr ולא הדלקה, היינו יתקן שלא הבין וכנראה .בצ״ע והניח והראב״ד
 כבר באם קפידא אץ בהדלקה אכל ויכניס מבסון יכייב שלא קאי הניבה דלפנין פירשו דהם
הדלקת דהרי שם שהביא הספרדי רוקח מעשה ס׳ קו׳ ג״כ ניחא ובזה מבפנים, היפב

שי״ר בהדוקה, תו לן איכפת לא במקומה הוה דהניבה כיון ולק׳׳מ פ׳ש, בעינן במקומה
 אין עכ״פ אבל ע׳ש, לזה הוכתה והביא ידליק שלא יתקן שלא שפי׳ להמג׳א רענן בזית

 ע״ש, הת״כ גירשת לפי ראיה איר דראייתו ובפרס כן פירשו שלא הראשונים על קושיא
בזה• מ׳ש ופייש החיים כץ בשם כ׳ה דף ביומא דוד יד בס׳ רוקח מעשה קו׳ ומצאתי

ב'= סרק
 הי ום״ש דשקליס. פ׳ה הכל ט׳ ט׳וא סי׳

דתמיד, בפ׳׳ג הוא כן הבית מהר
 קילו שומעים ירחי אנשי שהיו עד צועק
ג׳ הולך גביני קיל דהיה כ' דף וביומא

 בבאר ועיץ שתירצי, מה וע״ש הסתירה על העירו ל׳ס דף ותיס׳ שס ישנים והתיש׳ פרסאות,
 כ׳ יאל כי׳כי נשמע קילו היה גביני רק דהא מדוקדקין חין המחבר דברי ומ״מ שם שבע

 שדקדק זה ואיני שם בתמיד תוי׳ס ועיין הוא, הייבא כאלו בירחו שנשמע עד צועק שהיה
 נשמע גביה דממקום מעיד החוש דזה זו, סתירה ליישב הוא הבית מהר נכתוב המחבר

 י׳ נשמע ולוים נהנים לעורר הבק הר במרום כשקירא ריירי דתוניד הא ונש יותר הקול
 ודנביני הקול כ’כ נשמע היה נא העיר בשפינת מעמד אנשי וכשמעירר ירחו. עד פרסאות

פרסאית• ג׳ נשמע
ניג• דך. סיכה כו׳ יוס ובסל ג'. סי'

היה הוא גופא דהממינה לח׳ש בשם הביא דמדות פ״א בת־י עיין ט׳ סי וכל ר׳. סי'
לשיעתו כיון יפה שהמחבר הרתה ואמנם הבית, הר תיש ונקרא המסבב

 מכוץ שהוא הפקיע על ממונה מצה לא דאמאי הק׳ בהשגות כהמ׳ק מה' פ׳ז דהראביד
 בש׳ס הרי פתינתא פקיע מפרש דשקלים פ״ה שבירושלמי אף דהרי השיב והכ״מ הפתילות,

 בפקיע, מהממינה שלוקה עוד ולא כ־אמר ננדנא דהיינו אביי מפרש כ׳ג דף ביומא שלנו
 כדאביי צפרש א'א כ א מיכממונה ניקה לוי בן דרק דאחרי הראב״ד דכונת כ׳ שם ובפ׳מ

ע״ש מיירי עניהם גמפייסץ בכהנים, אגודל מוציא נבי בפקיע מהממונה דנוקה הא דהא
לוקץ כהרם דגם הרע׳ב כדעת הדמב״ס דדעת כ' ובת׳י ביומא בלח״ש אך שהאריך,

 לוי בן דרק ב׳ סי׳ פי*ס לעיל המחבר לפמ׳ש ולפי׳ז נק׳מ, וא׳כ ע׳ש משמרתי כיל כשישן
 הקבוע הממונה אינו הבית הר דאיש הכא כי.ב שפיר ולזה הדלך׳ל, •שוב כהנים ולא לוקה

בממונה נ׳׳ה יהך כהרס ולא לוים המלקה היה הוא לסבב שני״מנה ומי שתח״י אלו רק
.12



והארות העחתקסב
 דון אוחו מט לא דמש׳ה לק'מ פוב ולס׳ז כ?רם ומלקה עצמו ממו<ה רק הפ״סוח על

 ואולם וא׳׳ש. הממונה אח מט כבר הד הטיכוח פעל ובסקיע כלל קבוע ממונה דל׳ה
 להדיא נראה ה׳ד מכהמ׳ק וס*ז ה׳י מבהב״ח ס״ח הרמב׳ס מדברי הנה דמילחא לקושעא

 והח׳י י^ח׳ש שחככו מה וגס הביח, הר איש נקיא היה נוסא דהממינה הלח׳ש כדברי
 איפחמיכיחייהו משמרתם/ על בישנים נוקיס כהנים דנם משמע בהב׳ח בה׳ דבריו דסתימת בדעתו

 ישן וכשמצאו הלויס על מחזיר דהיה בביאור שכ' ה׳׳ד דכהמ׳ק דס׳ז אלו הרסב׳ס דבד
ותל״מ. הלקהו

 דהא במלחמה, לבד תרועה בלא התקיעות שהיו טנתו אץ ד׳ תקיעה ולשון ח׳. סי*
 והשוטה לפניה ופשוטה הרועה דהיה שם בסוכה להדא מבואר

 עמדתי ובדברו האויבים, להבעית גדולה תרועה היה דבמלחמה לחלק דעתו רק לאחריה,
תעזון דלא בגין קלא פשיט דאר־ה מסיטרא דאתי האי פכ' בהעלותך בה׳ הזוהר כונת על
פשוטה רק *ה ל המחנות דלמסע דסובר דנראה ספדים מטפחת בש׳ הגאון ותמה ס׳

 ועיץ ע״ש דוקא תרועה צריך היה דמסעות בקרא כתיב להדיא והרי תרועה בלא תקיעה
 הרועה צריך דהיה במלחמה לאפוקי אלא חתי דנא לק'מ המחבר ולדברי מלך, מקדש בס׳

 רעש בקול לא פשוטה כעין הרועה היה במסעות גס אבל ביהושע, בקרא כדכתיב גדולה
סוהר. בכונת פשוט והוא ד' חסון דלא בגין גדול
 ריש טוב בשוחר הוא כן המחבר שחשב עשרה הני ט' לתהלות זסר סיני י׳ ו'. סי'

יש ק״ז דף בפסחים ונתלמודן שם רש׳י ועיין ההליס,
כלי מה׳ פ׳ג כ״מ וע־ץ כ׳ד דף חולין כו' שנים סח׳ פחות לא שים ע״ש. בזה שיגר

 ומולק !לעבודה, נכנס איש ויהיה דמשיגדל שם הרמב׳׳ס שסיים במה שהק' ה׳ז המקדש
̂ע״ש, ה' לימוד צריך חכמה שהוא לשיר אבל הכי הוא עבודות בשאר דדוקא  המה והן שניס
ח שים המחבר• דברי  או האררבלים שם ז׳. כ״ה ושם ג' כ׳ג דהי״א כי׳ אדף ל׳

 טבלא שם) ותוס׳ רש״י (כגירסח הדרבלוש מאי ע״ב י׳ דף בעירוכץ הוא כן גודגנא, הטבלא
 ואפילו במקדש, הדרבלוס היה דלא אומר דרשב״ג אי' בש׳ם דהרי ציע ולכאורה גודגנא,

 קע׳א דף ב׳ב רשב׳ס עיין במשנה רק כמותו הלכה רשב׳ג ששנה כ'מ דג״א להסובריס
 דהעיקר שכ׳ כ׳׳ג פ׳ בב׳ר המדרש פעל בפייש׳י עיין ואולם עליה, פליג מאן הכא מ׳מ

 ראיה והביא ושיבוש ס״ם הוא שלנו ושבספרים במקדש היה דהרדבלוס אומר דרשב׳ג לגרוס
הב״ר דמדברי לכאורה צ״ע אך המחבר, גירשת היתה והיא ע׳ש, הכי שפייט הפיוט מדברי

וא׳כ עוגב,רגו ת שהוא שם בעירוכין התוס׳ וכ*כ עוגב הוא דהרדבלוש נראה שם
 ויונתן אונקלש התרגום על סמך ואולי ליה, חשב הדר למה עוגב המחבר חשב דכבי כיץ

 הש׳ם נגד והוא אבוב, זה אין המחבר שכ' דחלילים צ׳ל ולפ׳ז אבובי/ שם עיגב שתרגמו
 ואמנם אבוב, היינו חליל היינו אר'פ באבוב וסיים בחלילין דפתח אהא דמשני שם בעירוכץ

 ליישב אפשר ע״ש מיש של עיגב שהוא שכ' הרדלוש פדך הערוך במוסיף שראיתי מה לפי
 שאמר וזה בנעימה תבל ליתן כדי הייט לפרק, פרק בץ קולס משמיעץ היו אאא שס קצת.

 כמ״ש קיי׳ל והכי בפה שירה דעיקי למ׳ד דחפי׳ ולמשוררים למחצצרים כאחד ויהי הכתוב-
 ועיץ דעירוכין ספ׳ב כמבואר הנעימה להבל כדי משוררץ היו מ'מ מכהמ׳ק פ״ג הרמב׳ס
 והיו הלוים רגלי בין ירושלים מיקיד ראשיהם מכרסין היו חומר ראב*׳ שס תוספתא
 כו׳ יהודא בני ובניו קדמיאל ובניו יהושע ויעמוד שנאמר כנעימה הבל ליתן כד משוררץ

 האזרחי להימן פ׳ח בחהלים רש׳י טנת וזה למחצצדס, ד׳׳ה שם ותוש׳ נ׳א דף סוכה ועיץ
 מתמיהים וראיתי ט׳ זמרי זרח ובני ב׳ בדהי׳א מיוחש שהוא היה יהודא מבני שהימץ שכ'

 דברי נהמקשה ואישתמיטתיה לק'מ באמת אבל בפה, הדוכן על לשורר יהודה לבני דמהו
פשוט. וסא המיספתא

 שלש הוציא ואם ומ*ש ומושפין, הי,ידץ מה' פ׳ד הרמב׳ם מדברי הכל ט'. וכיצד ז׳. סי׳
̂ג, דף דיומא הסוגיא נגד דהוא הלח׳מ חמה שלש לו מונץ וטץ כ



קבג והארות הערות
 בנ״ר אך כי.־ס, לו י״ק להגיה רצה שלש ד׳ה בש׳ך ה׳א סיף דומא ס׳ב ד5בייושל
 זונה להמס שכה פי ס'ש pi ע׳ש. שסיר לה מיישש בראשמה ד׳ה שס הפיק בראש

 האריך לח׳פ ונס כ׳ה דף ביופא כפא; דלא דהוא מ'ה דתפיד ס'פ התוי״ס המה במחתה
ולש׳ד פ׳ש. יהכ לכלל בא מה ק ד׳ה שס ובפ׳ס שה מ׳ש ח׳א במרכה״מ יפק שה
בשיש בפחהה לזכות הוצרכו ולזה מפשר/ היא מהתה דנב שס כירושלמי דאמר לפ*מ י׳ל

 בש׳ד מדברו :ראה הרפב״ס אבל במחתה זוכה שבצדו ופי לקפוית חדשיס שפפישץ השל^
 דקאמר שס רדופא p דהיציא ונראה מחתה, ולא מפשרת קפוית דדוקא ה׳ז שס מתו׳ס

 באמת פליה יס״סו לא לפה ולכאורה קפ׳ל, פייס 'להpנ^ ומפהר שכיחי ולא הואיל מ׳ד
/ הפרדס בץ מש׳ה מפיסץ בקפוית דהר מש׳ה. '  הואיל דפפתרא דם*ד דה״ק ופכצ׳ל נ

 מזה פצדה, קשירת רק ממהדא דלא והמו פייס דל׳ב קמ׳ל הקשורה מפסק חלק והוא
 הפיסק לק למחתה חדשיס צ’דל דדץ במחתה זוכה להרוס שזכה דמי ס הרמע כחב !»פיר

 דמלא פ׳ב חדשיס ותוש' תר'פ ופיין וא״ש, למחתה המאובנות ק נ'כ חותה דשבח בהימה
שה. שש זמא דשב׳א יפק פ״נ
ס סי׳ אות rבפת•מ ת׳י פיין אצבעות ז׳ וחמו ומ׳ש מתי'מ. פ״ה רמב׳ס ט׳ וכיצד י׳

דלחה׳פ כ׳ב דף וביצה ל׳ו דף בססתיס הש׳ס עד דהוא תמה מ׳ס
 וכיעו׳ אמור פ׳ יפות סניס בספח הפלאה הגאון דבר ׳ ואישתמישתי שה, ונדחק פ!גו עודו

. פ׳ש. פעס בשוב והי׳ זה הק' לשבת נהיטת
׳ם•׳ 'J פ'/ מה' פ׳ב ברמב׳ם הכל ם׳ ונתפרשו ה  בה נתן שאס המחבר מ׳ש אך ב

 האוק ודיב לזרם כמשקלה פשה או ספניה מסל אחת חיסר או דבש
p לחייכ חדשה טרה דהוא אינרא, מרכטץ ק הללו דבדס פיתה, fe רק והדי ככה פל 

 מחתות ורש*י נ׳ג דף בדפא כמטאר חטרה קפורת משוס חייב הסקשירה כך בהקשירה
 באדטת שס וכמנ׳ל שבש בבאר פלע תמהו וכבר רקדת ביאה משוס הוא דהחיוב כ׳ ו' דף

 ופץ פס דופא ישנים התוש■' קדמם בקלפי ,פרף’פ מירושלמי שהק' ומה דומא מסוגיא
 והיותר גדת/ הפשיה פל האוק לחייב שאת שרפ פי אבל שה, העיר שם דיושלט פ״פ

 כבדיש בכרת הוא קשורת הפפשס והד פיתה חייב לזרס כמשקלה דבעשה פכי מה תמוה
 פ״ד רקרא בפ' ע׳ש מכרת ממיר מדתה הק׳א כדעת דסובר דפא אי ואשי' p כ1 כריתות

 הסדזבש מלבד הנה שיץ■ פיפך בחמורה וקלה מקדש מדאה ד ס בכ*מ כ וכ מ ה
 אכתי קע׳ג ס׳ ל/קצה'מ א'מ בס' יעץ שם השפה׳פ שהק' כמו בש׳ם מכ'מ סמוטס

 חייב יש שס בזמא גם שהרי ותדע קאפר פיהה דוקא דלאו אפשר טה וקצת הא, פנ*ל
 דבר דבר טף לזה• הכרתו פי אבל פ״א ט׳ יא השאג שהעיר וכפו בז׳כ שמבעיר כרת

 קצת י׳ל ראטנה קו׳ ולפק וצע׳ג• דליפיקינט ער וצדד ופלא הפלא המה בכאן הפמבר
 בה בנק ונזה ל׳ג דף בפסחים כרבי במיתה במפתה דהזט המחבר ®בר דאולי ובחמק

 שכר שקב: שדק מהקדש נהנה משוס פיתה האוק מ~ב ספמדה מכל אמת מיסר או דבש
 באו׳ח שהביא הנכרי. ה בשס ה׳או׳ח דבר׳ פששת מיהו להאמר. דר.ן ולא נ׳ל אינו אך בח:/

כ יורה לכאורה הכת־כ מר.וך רק הקשורת פישום לומר שלא קל׳ג ®  הפרזבר. כדעת נ'
 אבנש P חילק 'הרפב׳ם מ״ש והשטש בהפ׳ק פה׳ פ׳ח רפב׳ס ס׳ ובנדי ם״ו. סי׳

 מקם רפשה נטות צריך טה כהי׳ג דשל הדיוש דמן לאבנש מה׳ג
 וסייס שהאדך שס מנ׳ל ועיין כלל בעשייתן טלוק שאין תצוה בפי הרמכ׳ן כדעת וסובר
ר ̂לי יגפנ׳ד פקיד, נמצין מדע ולא תלמוד צריכץ הרמב׳ס ^  כדעת הרמנ׳ם ®בר י

 מלול טה כה׳ג של דהאככש ואשטס חשאיש אנחנו אבל הפתחלת יוכ׳פ למוסף הס.ימה
 כדטבריס נ*כ וסובר לחטס, טיסיפק בשס פס'ז במ׳ע וכ'כ הלב טלול הרהור על לכפר
ד דרק ד סכפדסולא כה׳ג מ  ומבואר חקס דכה׳׳ג אב:ש נר דכטב וכיון הדיוע, כק מ

 האבנש דהיה דבכה׳ג אפרק ולזה אמד, ופרצוף ממש מעשה טיש דיוקס ב ע
t ולא בפנים המובלפ השני צד של בציור נ׳ס שוס טה ולא סלול e: דה כר.יב להכי לל

!»*



̂י־ות הערותקסד והי
 והיה רוקס כיה כתינ לא לזה כלל לכפר נא דאינו חליל היה דלא נהדיוס מכא׳כ רוקס
 כלל, פנים לו היה ולא צדדים משני נראה דהיה כיון וצורות נפרציסץ משונה חושב מננשה

 7ל לצבור שם דשקלים. פ״ח ובירושלמי הס״ו שם המנ׳ל מ׳ש ועיין וא׳ש, נזה כנ׳ל
 אם נני ולעיל הממונה 7ל וכ' הרמב״ם לשון על הוסיף שהמהנר הראה הנה הממונה. זה

 שהאריס מה ליישב נא ואמנם הכי, כ׳ לא משלו שמוסיף מנה פלשים על להוסיף כה"נ רצה
 כדח־ישו יפה יפת ימסרם לא שמא נחוש לא דמדוע ובריעב״א ל׳ה דף יומא הוס' עיץ טלס
 הרנה. האדם משקלים ס״ד ושעה״ס מנ׳ל ועיץ שניעית נשומרי קי׳ח דף ננ״מ רנק

 צרץ קודש דעדי ה׳ו דיומא פ׳ג בירושלמי. דמנואר לפ״ס כהונה נננדי נאמר. ואמנם
 והמחבר מכהמ׳ק וספ׳ז מניהנ״ח ס״א רמנ״ם ועיין יארגו ובקודש נקודש ארינהן שתהא

 ל׳ח נקודש דנעשץ p וא'כ זה, הממונה יד החת להם המיוחדת ננשכה שנעשי לעיל כ'
 שמוסרם לכתוב המחבר דקדק ולכן שלו, הוה אי מהקדש נהנה דא״כ יפה ימסיס לא שמא

 ימסרם לא שמא ל׳ח ואז בלשכתו לעשור.ם דהקדש המלאכה לעישי שיצוה היינו להממונה
 צבור משל נעשה מנים ל' עד דהא דהקדש בלשכה נעשה דבלא׳ה לעיל משא׳כ יפה,

 חלקו משום בידו הוא דממילא להממונה שמוסרו לכתול הוצרך לא מוסיף רק אינו ובכה״ג
 נוחים והדברים כאן, כמו שם כ'כ לא ונהכי יפה ימסרם לא לשמא שם נ’ג ול*ר. צבור של

' - המחבר. בטנת
 נודע ולא הכ״מ, שהביא והרמב׳ן שם הימב״ס דעת הוא כן יר, בית לו ואין שם

 סליא הוינא וכד הלכה, פאר דברי על מ׳ש מרכה״מ ועיין מקורו
 מחיר אחה נשם או דנפשיה משמיה סמר אם ידעתי לא מח״א ששמער.י כמדומה ממש

 להוי דלא משום t של הפלה מניחץ אין דכהניס ג׳ דף דעירוכין מהא דבריהם שמקור
 הרשב׳א לדעת הק' כ׳ז בסי׳ והמג״א ולבשם, בשרו על נהיות שצריך כהונה בגדי בין חציצה
 חציצה משום דניכא הכתונת על 7 השל להניח להם היה אי׳כ חציצה פוסל אינו יד דבשל

 דכה׳ג מהכיפה [וראיה שם מחצה״ש עיץ מצוה של דהוה כיון כ’נ בגדים יותר ומשוס
 וא"כ לאות לאחריס ולא משוס הש״י לכסיר, צריך היה דהא ור.י׳ 1ואכ"מ קל"ג דף בחונין
 בתי לו היה דהמעיל גימא אי וא"כ ע״ש, עליו בגד אחה יניח אי בגדים יותר משוס יהיה
 ■על להניחם יכול והרי 7 של בתפילין ליר.ניהו כהניס דהני ור.ני קפסיק אמאי א"כ ידים

 ל״ה דתמעיל וע'כ כלל, חשש דבר משום ליכא ואז שלו יד בביר. במעיל ולכסותם הכר.ונר.
 אס אזדא מני מלתח וגס זה מדבר ס' באחה אח'כ שראיתי וכמדומה וא״ש. ידים בתי לי

 סעמו בלשונו ביאר עצמו דהרמב״ס המרכה׳מ כמי׳ש העיקר אולם כמ״ש, ממש היו דבריו
 חסר בכלל יהיה אולי צורתו נדע דלא ־אחרי לפקפק יש מיהו המעילין, כל כדרך ש:׳

ואכמ״נ• 7 בית לו ל״ה אם קרוע או בגדים
 ברנינן נם אך לו מנין ידע שלא כ' והמנ׳ל הרמב׳׳ם כ*כ סרובע ר,יה אכן כל שס

 יה77 בשם שהביא מה פר׳ז במ׳ע ועייץ כ'כ תצוה פ׳ בחיי
 ובל״ס ע׳׳ש, כפול יהיה רבוע כדכר.יב המרובע תבנית עג בחושן תורה שהקפידה מה שעם
 כסדרו כו' רותםSכתו שם מרובעות• נהיות צריכיי. האבנים שהיו מקום באחה כן מצר.ו

 לראובן חודם כתוב והיה ממש כר.ונדותס שמפרש מה תצוה פ' לס־רש׳׳י הוא כן המחבר של
 התורה על התיס׳ מבעלי זקנים בדעת ועיין המחבר שסדרן כסדר הכל כו׳ לשמעון סעדה
 דהיינו ופירשו אביהם כשם ק ללשס ויקראו כר.יב וקרא דן לשם נ״ה דלפיז ר׳ת שהק'
 שינוי שוס בלי ממש הכי גי׳כ סדרן שם יונתן בר.רגיס אך ע״ש, לשם היה ק של דאבנו
 המחבר בדברי דש נראה ומ"מ בזה, שינוי נ'כ בחיי רבינו ועיין הס, חלוקות דאגדור. וע'כ

 ליכא ח'כ החושן נרורג כתילדותס שנקראו שחשבן דלפי מיכרע, שמקומו ומה דמוכח ס”ע
 השני והשיר וברקי, השדה אודם האחד העור ב־.ורה המפירשיס כסדר עודם ארבעה

•ו יהמשעגו הראשין, בעור נופך היה ולדבריו כו', גיסך
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נפהציי יהציס פמעץ פשרה
לוי ברקת

 י:ראנ כ," פמת פל הדה והאבו-ס בתורה כמ״פ סדודם והשורט נטן הכל עולה ומה
 דקורם■ פה ונא דשית עוד ב׳-ה ר: אחדו שנמפך הת׳י וכדעת כמולחחם

:הביא תצוה בפ׳ הרתבץ דעת הוא בסדשה. ואפוד בפמיר החופן אבני היה. לפיכך שס
פענת בס׳ ועיין הr הפמיש והרחב׳ם בחיי. רבינו דעח וכן פס, המנ׳ל

 הוטחו מ׳פ דף מבחיס התיש׳ ואמנה שרר, היה פלא פני בביח עפו דאץ שהקפה חא
 מהלסת בפ׳א יה המנ על פהרעיפו פמה הראה וע;״פ פר, בבית פמיר שהיה רה באמת
 בבית היה דלא רפים דהיא פטר ע״י לנסרינהו לא דאמתי הכ״מ קו' על שכ׳ בהב׳ח

התיש׳ דברי פאפתמיניתיה בהב׳ח בנין בקונ׳ והנח״ש מכהמ״ק פ״ח המרכה״מ ור'כ פני,
שפןי ובחנם התיש׳ מבעלי נ'כ שהי' רזא פענח בעל מהראשונים דמשייע הנא לו יש הנה
 ע׳ש. בזה כמשתפק עכ׳ש כ' לא ממע עברתו הלח'פ עליו
 רבות פיעות ע האפיד אבני על כתיבתן סדר בענין הזה. בשדר כתיבים היו וכך שם

 וברבינו ע׳ב דף ביומא רעב״א ועיין המחבר. נמפך פאחדו הרמב׳ם דעת
 פס י.'מ7ומנ יחזקאל כנשח ובפו׳ת קכ״ש סי' ובג'פ שבעה נמלח הקדמת ועיין בחיי

 מקפים שראיתי מה לי ניחא ובזה חסר. בניק ונ׳ל המחבר בדברי ע׳ש יש ונס ואכמ״ל,
 פחות הוא דעכ׳ס פכ׳ במחול פייר צענין מ׳׳נ סי׳ ביו׳׳ד ב׳י שהביא הרפב׳א דבר על

 קרא כתיב הכא דהר ותמהו הקודם, מחלק פתוח על רק נופל אינו דפיור מפום ממחצה
 לק״מ באמת וחינם נותרם, קראם חלו כמו פפה אלו דהיו אף הניתריס השפה שמות ואת
 מפום נותרס לקרוא כפיר ניפל חשד בנימן ורק במילואם נכתבו הפבפים שמית דכל דכיון

 ט נ׳ דף בזבחים זה וכעין הפחות כחלק וטה הראשונים כמו בפלימותם נכתט לא דעכ״פ
ע״:• הנחושה במזבח יוסי דר' אליבא
 איל כילא, אמר שהיא דאמד אדר׳ח הוריות סיף פרפ׳י ק כי', אסרכלין סאי שס

 כונן ענ פר שהוא שפירשו נראה ה״נ המצניע פ׳ בשבת בירושלמי
 פל כנ::ז נדילה פרן אלא בירושלמי פס סייס שפיר ולזה שר הוא שעמר ערבי ומלשון
 דף ובפסחים בהוריות נתנמודן פפרפ׳י ע׳ד הירושלמי כונה נס פירשו והפ׳מ והק׳ע מלך,

הד, משמע לא הירושלמי ודבר נ״ז
-׳כ פיק

מהכהניס רק היו אנו דממוניס המחבר כדבר בי׳. סהם ביחרים היו הכהנים א׳. סי׳
 ביהמ״ק מה׳ פ׳ד הרמב׳ם מדבר נהדיא נראה

 מענית ח׳ נמצאי יב׳ י׳נ, דף :בהודיית לחביח קידם פא׳ והתמנות מעלות הני שמנה הייב,
 צ׳ע ולפענ׳ד מהכהנים, אלא ונזברין אמרכנץ ממנים טו דנא הר מזי, למעלה זו בכהנה

 ע׳ש, ו־פראנים נוים כהרס נהם כפרים דהיו דפקל־ס סיב היא ערוכה תוספתא דהר
 מבני קבע נהנו הכהניס דאוני ולימר ע׳ש, הכי נרי מו־פרתהו יליף ס״נ רבה במדבר יעק

 והכהרם אדם ב:נ כפרה דהנינתי ס׳׳ו דף ביומא המשתלח בשעיר כמו מהם רק למנוח
 שהיא בחכמה נשמע כו'. בניי שם וציע. לו מנין זו מהם, רק להוליד יניחו פלא נהנו

 פס תנחימא ועיין פ׳, דך. והורות קליד דף ובחינץ אמור פ׳ בת'כ 7דחפ מהחמפה א׳
 מחמפה נשתרבב ובתנחימא נה, חש נא ש׳׳ה שם והרמב׳ס בפנים, חשיב ובר.ראה שבמקום

ע׳׳ש• בעדות פ׳ב במ״ה לבן זוכה דהאב
 מיבניס ננתי פס הרמב״ס דבר דלכאירה ברמז, הער־ ט׳. ערם עצמו הראה לא יס״עו

כי', העם פאר עם בעצמי יקנ' ולא בעצמי 7כב לנהי; כה'נ וחייב וכ׳ דתתחיל



והארות הערותמסו
 ימי מיובא דאס זא׳ז סושדס והדברים ו.7ב הרשוח אמדס עמו שירחצו רצה ואס ומסיים

 עסו, אחדס שירחצו כבוח על ולויחי למחול m רשות יש איך בעצמו כטד לנהוג עלץ
 כבודו אין במלך דדור,א כבודו על למחול דכיל משוס דהוא הבץ מלכים מה' ס׳ב והלח׳מ

 נראה והיה לכתחלה, דהוא ו7ב הרבות יפרש איך ענא7 ולא ע׳ש, בכה׳ג ולא מחול
 בסרהס יתמה שלא היינו העם שאר עם בעצמו יקל פלא רק הוא דהחיוב סיבר דהרמב׳ס

 ברכי (ועיין ע׳ש. לו שיהעץ אץ א׳ע למות רצה דאם דסנהדרץ ס׳ד בהיספהא כרבי ופסק
 P מיץ ל׳ה רחיצ̂י אבל למיץ! מחילה סהני; אי אב כשוד לענץ רמ׳ב סי׳ יו׳ד יוסף

 דממלקדלענץ דעתו נראה המחבר ואולם ממול• הוא כבודו על מחל אס ומה כבוד העדר
 אפי' חה ערום לראותו להם שאין לאחרים כמו לו אסור המרחן בכית ערום עצמו להראות

 ואמנם לכבדו, הס ומכש׳כ עצמו לכקד דחייב משום כלל עמו רוחצים אץ האחדם אס
 ערוס*ימשום באיט אפי' אסור ג*כ באלוגפות מטסה כשהוא גס עמו דרחיצה ג׳כ סובר
 רוצה אם הכה׳ג עכ'פ מה אבל שמיא, כלפי כחברותא להוי דלא דבוד מעניני ג'כ דהוא

 כהוק המחבר דבד אחק ומה דפי, שסיר בסימא דצווהא יותר מה דרזצה משוס למחול
 בשמד ועק וא״ש, לדעתו הד מתפרשים הרמב׳ס דבד וגה לצוע שלא לשץ כפל ומכלי
 בחחשץ בר׳ן ועיין עמו, להשתמש כק מחילת מהר אי באו^ פלפל קכ׳ח סי׳ או״ח ברכה

 או המחילה אחר הוא דהבתוי היד ובין לגחל קפן מיץ כץ שחולק מה רפ׳ב לסנהדרין
ואכמ׳ל. ע״ש לא

, סי׳ בכ'מ• ועיין מכיהמ״ק פיה רמב״ס ט׳ kS ג'
מתו על דרק ומטאד שם הרמכ׳ס לשץ הוא ק ט׳ סתו על קורע היה ולא ג׳. סי׳

 שלכאורה ובאמת איסור, בו ליכא בלא׳ה אבל קורע איט
 בשעת שלא אד' לעולם לקרוע אסור כה׳ג דמש׳ה מקדש בפ׳א'מביאת שכ' מועם לסי

 מת בלא גס א'כ ע׳ש, הדיוע מכק מה ושאני במקדש הוא דחמיד משוס עבודתו משמר
 הרפב׳ם סמ׳ש שהק׳ שם במיח וראיתי קיק מצוה החנוך בס׳ ועיין לקרוע אסור מת לו

 מת בלא דגם מבואר דעדל׳ת משוס ופורס פורע מצורע דכהיג צרעת עומאת פה׳ ס׳י
 במו׳ק הרעב״א דבד ואשתמיעתיה ע׳ש, מה מאד ונדחק לקרוע אסור ג'כ מת לו

 מת אפי׳ ופורס פורע להיות בצדך דהיינו שכ׳ מהצרוע כהיג דסרבה בהא ב’ע י׳ד דף
 שמפרש הד ע׳ש, שד ובמצורע מת על ופורס ©רע להיות אסור כה״ג דשאר מת לו

 אהק ובר להדיוע כה״ג בץ לחלק הדעב׳א שם ומ׳ש מת, לו כמת הוא הדטי דעיקר
 מייתו דבשיס שוב צדדס הרמב״ם דבד גס מיהו צ׳ע, סtדמלו מ׳ כה׳ג כמו דנם היה

 זללה'ה הד׳א הגאון בשם וראיתי עלה, אתי עדלית מכח והרמכ׳ס דהצמע מדבר כהיג
־ישוג לכלל ובא מה שהעיר לאדן ככר בספח

שא שם,ואינו שיס ב׳ נו  דישא מקרא הרמכ׳ס על השיג ב’א מי•׳ rפי׳ הראב׳ד ט׳ נ
 הכונה אין דשם עלץ השיט כבר אבל שתים, נשים יהושע לו

 השיא שיהוידע ומספר ביה מייד קרא דכולה קאי מאש דעל רק נשים שתי נשא שיהרדע
 מה. מ׳׳ש ל׳א סי׳ אהע׳ז מסף ברד יעץ שתים׳ יסp ליואש לו

 שס מכהמ״ק ופ'ה דהנדד fרפ׳ המשנץת בפי' הרמב׳ס כ'כ ט' והשיתחוה להיכל שם
 וסaלהשר לקה׳ק דכשנכנס שכ׳ כ׳ז דף במנחות כהתוס׳ ודלא

 לכנוס ^שור דקנית ביאה דהא במוס' הוא פ׳׳ס דע'כ ובבה׳ז שבע בבאר כ' וכבר קאי
 פעמים ה׳ נכנס ואי סעמיס ד׳ רק נכנס היה לא ביוכ׳ס דאפי׳ בתוספתא וכמבואר לקה׳ק

 ולשא לק בבגד היא פרס עבודת דהא סכי מיירי לא פרם לעבודת ובנכנס מימה. חייב
 ועכ׳פ בדבדהס, ע׳ש בתוס׳ הוא וע״ס קאי דהיכל להשתהות דאכניסה וע'כ עוטת, אבנים
 כת דשל סדר ולא דנפשיה משמיה המוס׳ על הק׳ שם דהמש rברס' מ׳י דבעל הראה

הוא. הקודמין
ירק ששצה, עת בכל שמקריב רק ליחא ^ד דף ביומא כו' הקטרת להקטיר ד׳ סי׳



סז1׳־,יהארות הערות
 ינכאידה .c: ר:'־ מדנד ולא cr ככל להקטיר נידו גכוה הקטורת דגם כ'כ הרמג׳ס

 דצדץ דדון t"r הך נכה׳נ, היה הסיטו לקטורה וחדטיט דמעטרת דנקטורת אסשר היה
ה א7קפ אין מכלם עטיר יותר להיות  כו׳ת ופץ מטלהס, אותו הפטירו נלא״ה דהא ̂נ
, ק:'ח. סי׳ או'מ סיס
 הרטבים דסוטק דכיץ הקטה מ̂' דתמיד r'c בתיי עיץ ט' ואחר אחי כל ה׳. סי׳

 ליתבת מכבש אבדם מעלה מי פייט דהיה כרב:ן מת.י'מ פ׳ד
 הבין ה:ה בדברו, עיש פייס עפ׳י בטלן ̂כה אחד כהן דהרי כאן יש ושני ראשון מה א'כ

 לא ואמנם למזבח, מכבש אבדם העלאת על פייס היה דלא אתיא כראב׳י דתמיד דמשנה
 מטאר השיניא בכל דמפרשיי של כיו דף ביומא בזה להעיר הריטביא קדמו שכבר ראה

 לעלה שטה כיז דף פס דהניא דהא צ׳ל ולדבריו למזבח מכבש כלם מעלה היה א׳ כהן כי
 דקתר כה׳ג גבי דתמיד בהאי דא'כ ותו דלמזבח.מיירי דמשמע עליו והק׳ לכבש רק היינו

 איכא ושני ראטק מאי ולרשיי הוא וכ׳ע קתני דשתמא כרבק גס דאתי וע״כ ושני ראשון
 בטלת ט זוכץ ששה ג'כ היו למזבח מכבש העלאה על פייס דהיה לרבגן דגם וע'כ לרבנן,
 ק הגא ובמ׳ש לטלה ו׳ למדנו דיה פס כ׳ז בדף תום''ישנים ועיין ע״ש, כדיניה יותר ובפר

 מתייר בסיד הכ'מ שהביא הריניב׳א דברי על כ׳ה לד׳ פס בהגהותיו זללה״ה חיד׳א
 פלפולי לכל וא׳צ כד׳ה למתד׳ מוקי וגם ברטב׳א מפורשת התיי קישית הרי שם. והמנ׳ל

■ בזה. שם ר.ת*י
 לסייע fרש דקטן רק מצינו דלא וכ׳ זה על השיג הראב״ד ט' ננגס היה ולא ו', סי'

 ויתחנך יכנס לא כהן שכל לא אבל בשיר בנעימה הבל ליתן
 היטב מפירשים הרמב״ס דבר הלא ואיי ומרכה׳מ, כ'מ ועיין השיר בשעת אלא לעבודה

 בשעה אלא ה7לעב נכנס קטן ואץ שאמרו דמה שכ' שם דעירוכין ספ״ב המשניות בפי׳
 אימדם שהלים בשעה אלא יהיה לא לעבודה הכנסה פתחלת רצונו בשיר, אומרים שהלויס

 דלא המנץ מן עילץ דואץ הא שם פי׳ וכן ללוי. כהן בין בזה חילוק ואץ שירה
 השיר בשעת אלא בעזרה קטן נראה לא מעולם פם התוספתא לשון מיהו ועיש,
 הרמבים גס מודה ודאי זה ואמנם והראביד, כפרשיי למתני׳ דמפרשה להדיא

 בראשץ בי באירע ביוכ׳ס וכה״ג השיר בשעת שלא אפי׳ להתחיל רשאי עבודתו בחחלת גם
 נדלות לכלל שנכנס בקטן דדוקא והיינו ט. אלא כשרות אין העבודות דכל יוכיח פסול

זולת לא הכי אמרינן
 וכמיש דסנהדח פ׳ג מתוספתא והוא שם מבהמיק פיד רמביס כו'. זה כה׳ג ז'. סי׳

 פ׳א אכ'מ קי׳ג אוח זוכר עץ בס׳ מזה שהק' מה ועיץ שם הכ׳מ
. ולק׳מ. ממלכים
 שוגג דהר צייע לכאורה בהן שגג אם המצית כל על הבא שר מביא המשוח שהכהן וסיש

 דמשוח משגגית פטיו הרמב׳ס ופסקה י' דף כבהוריות דבר מכל משות סטור לחוד
 מזה נשמר והרמב׳ם דלחי־ב, בטיק מעשה שגגת עם דבר בהעלם ורק מקרבן בשוגג סטור

 7ח־ עניו שיש במקים כדיניה והיינו חטאת עליהם שחייב המצות מכל בא׳ שגג אם וכ׳
 שהק׳ שמה תראה ועכ׳ס הכי ג'כ וכוונתו בדבר שקיצר וצ׳ל מעשה, ושגגת דבר בהעלם

 ריקנית ביאה דמע״ל ותיל דשריך נ׳ג דף דיומא בהא למעלה שרמזתי ע״א סי' השאגיא
 לא השי׳ס קי׳ פ'כ לכאירה דהא שפיר, ליישב 7 ובכרת, ביוכ׳ס מבעיר הוה בלא׳ה והרי
 לשאר דקרא י׳ל דהד ריקנית ביאה הוי בלא׳ה דהא תשירה קטורת משום דליל אקרא קאי

 בשו״ת באריטח ועיץ ־ במיתה ריקנית ביאה משים ליכא דהינל דבהקטרה אתי השנה ימות
 מיתה ביוכיס למנקט דנחית פריך אתנא דרק וע׳כ ח'צ, הגאון לבן ע״ז דף משלם רב

 אק דהא יותר כרת בענץ נ'מ מה שק־ וכיון ריקנית, ביאה משים מיתה חייב הרי וביויכ
 7בח; הד אך מקדש מביאת פ״א רניל ועיין הוא שמיס ניד ועינש מיד ליה מחייבינן לא

גכהאי בקרבן 7חי אתי והוא סייר משוח בכהיג דה-א לק'מ אבל בשוגג• קרק יש כרת

כנרש׳י
מבואר



והארות הערות קסח
 דומא ס״ג ת׳׳י ובש' באריטה לנסר המקים סה לא כי יעיץ ולק׳מ דס־ר ניחא וא'כ גיונא

 כמה דהיה ות•׳ מיחה חייב סממניה מכל אחת חיכי אה דהא שהק׳ אבשינס בית של נבי
 באר ונניץ במקומו שם ותירוצם ישנים התיס' קי' שהוא ראה לא פ״ש עשן מעלה מיני
. ומנ״ל. אפרים ישער שבע
 סס׳ז ביומא העשנה בסי׳ הרמב׳ם דנדעת המחבר ?שמיש כי' סשר יורע איש ט׳. סי'

 באורים שואל דהיה כיון הקידש רוח בעל גס להיות צריך היה
ש״ו. סי' ס:'׳ ולקמן מכהמ׳ק ספ׳י ועיין ע׳ש הקודש בריח שמדבר מי אלא נשאל ואץ והומים

ר סרק כ׳

 הוא פעמים ששני ביאר ולא המחבר וקיצר מלכים• מה' פ״ז רמנ״ס כו׳ קודם א'. סי׳
 מה כתב לא וגם למלחמה, וכשקרביס לכפר כשבאים נהכריז ומצוה מדבר

 וירוש׳ שם כליו ונושאי רמב״ס ועיין בזה שיש דברים כסה ועוד משמיע, ושופר מדבר כק
 שהיה הוא כ' שוקיו לקפח להם רשות ורמב״ם בש׳ם שמביאר במקום וגם דסופה פ׳׳ח

 ובנרדף ניסה, נפילה דתחלח כיון הוא כרודף דהא כן, נראה החמת שלפי אם אותו הורנץ
 מוהר מ׳מ רודף של מאבריו בא׳ להציל ביכול דאפי׳ וישלח בש׳ הרא׳׳ם כ' כבר עצמו

שבת. מה' פכ׳ד בשעה״מ ועיין לרודף להורגו
, סי' דף בברטת הש׳ס דברי עפ׳י כן לכתוב דקדק כו׳ להסיך א׳ יצא ובאשר ב'

 וכתיב חק ויצאת לך תהיה 7ו כתיב ר׳י דרמי כ׳ה
 אינו דקכינים משוס לקשניס והא לגדולים הא ומשני כו' וכיסית וחפרת לך תהיה דתד

 גדולים דהיינו רגליו את להכך לכתוב דקדק ולזה פ״ש, מה׳ת העמוד נגד אלא אסור
 בש״ס. המבואר זה לחיליק רמז שום נ׳ ולא לה סתים מ־סתס והרמב׳ם קשניס, כסוי־ולא בעי
נשיא לכל היו סימנין באותות פ׳ב רבה במדבר כו' נם נשא שסשה וכסי ר', סי׳

 עושין להיות מלכיות למדו וממנו מפה לכל וצבע מפה
 והיינו המלכות המלכיות במקום ובשינוי בתנחימא הוא וכן ע׳ש ומפה מפה לכל וצבע מפה
 דלוי שם ברבה שמבואר שמה ודע סתמא. המלכות לקרותו חז׳ל. במדרשי רגיל שכן לומי
 לו דהיה מ'כ החושן כאבני דהיה דכיון רק לדגלים למנותו הכונה אין וצבע דגל לו היה
 ובם' בבחיי ואולם דדגליס, חשבון בכלל היה לא לוי דהא הדגלים לחשבון לא .אבל מסה

 כלל הזכירו ולא ללוי מפה והשמישו שבש לכל שלהם וצבע המפות ג'כ הביאו רזא פענח
בדבדו. ע׳׳ש
 דוד את להכות ויאמר ש׳ז כ׳א ש׳ב רש׳י עיין ט' שיכה מתפאר והנבור ה׳. סי׳

 לעשות המחינכיס ודרך מלחמה כלי ללבוש נחחנך היום שאותו שמעתי
 המחבר דברי המה והן דוד, את להכות ויאמר לכך שם לקנות חינוכם ביום וגבורה נצחק

 אלה כי גלית באחי צ׳ל או בנוב, ישבי אצל וצ׳׳ל ס״ס הוא גליד. אצל מ״ש ש׳ס שיש רק
להרסה. יולדו
עה של יסשינאתי ז׳. סי׳  שפרעה כולו על פל׳ישלישים בשלח פ׳ במכילתא הוא ׳כן ט פי

 וסרעיה שנים רק המרכבה על היה שמתחלה א׳ הוסיף
 ואושיף ז׳ י׳ד שמות יונתן ובתרגום מ״ב דכלאים פ״ח בירושלמי ואמנם ועיש, שלישי הוסיף

 הא על שם מ’בס ועיץ אהדדי, דל*כ• לכוין ואפשר קאי הסום־ם דעל מבואר הדא מוליתא
 הירושנמי. שהעתיק ובר׳ש ועיש שלהם בד׳ה כן בראה שכ' בד׳ הרשעה דמלכות
 שתרגם ל״ז כיב מלכים יונתן בתרגום עיין ללחום. זין הכני מונחים היו שבהמרכבה יס׳׳ש

 שם כמבואר המרכבה על דהרגוהו משוס והיינו רחיצי, זיינא ומאני רחצו וי.זונות
 הרכב. בתוך מונחים שהיו מדם ניתצו זין הכלי כנס אמר הרכב את דמו כשששיף ולכן בקרא
 בפרשה בקרא כמבואר הנף י׳ב מספר ישראל מערכות אצל הפס ט׳ היו שאס ה׳. סי׳

מדין. במלחמת אלף עשר שנים vלמשי־ אלף וימסרו משות



קסט והארות הערות
 ולא מ׳ f'״ ב' •::מוא: נהמקרא נינת־ הממה כתי־ לץ’ לא והוא בדכתיב י' י׳ סי'

 בקרב ילץ לא חיל גבור פלהיותו סלט וסרפו העט את ילץ
 מז׳ל העתיקו וק המלות, ולא הכיעס ופמר ימפדפיס. רפ״י מיץ ממנו רחוק רק המחנה

 כמיכ וגקרא העמק כתוך ההוא בלילה יהופע וילן נ' דף במנילה בפינוי זה מקרא כעין
 זולת. ולא לזה נחק להיותו במחנה היה זאת פבלילה והיינו במחנה

 פרסה חצי ולא רס מחצית רק מבואר כס מיהו ס׳ע, בפ' ס' גיריון בן יוסף י׳א. סי'
ש״ז. דף יומא רפ׳י יעץ

סי עליהם ירדו והם י'נ. סי', מפורש מקרא ופכח מנו,בסלס' דעתי לא מי הגיה ס' ‘ג
 האדמה פל הפל יכול כאפר עלה ונחנו י״ב י׳ז פס

 לצחות• המקרא כלפץ ותפס האדמה פני על כעל עליהס ירדו והס כאן גס וכצ׳ל
 כמודא ביר לרפך חזינא קרקפנא כ׳ב דף בעירובי; ומזה ס' ובקרקפתאות י׳ז. סי׳
rtp אדס ה׳ק לומר אצלס נהוג זה והיה בסל, ראפ היינו _

. ע'• דף בהערת ס' ה׳ח אלו יחד בברזל בסל ע״ב צ׳ה דף במנחות כבסל
מוצא אתה הבקר באפמורת ויהי בפלח פ' מכילתא הבקר בהע׳כםת היה י׳ט. סי'

ע״פ. הרבה פס וחפיב בבקר נפמעיס הצדיקיס פהפלה
 וע'פ. פי״א יוסיפין כי' נחו־ת פל אנשים להס היו נס ב״א. סי'
 הוא הערץ■ גירסת אן• קילפא, אלה מאי ס״ג דף בפבת כו' קיפל אלה םאי כ״ז. סי'

פס. כבעירו^ הפלאה ועיץ ממ: וכפירופו המחבר כגירסת
 עחמץ מדינתא בר אילץ בא בר אר״ח ה'נ פ״ב נפץ בירופלמי עפציס בסי כ״ט. סי׳

 הוא לחברה, מספירץ כתב מפלחא בעי מנהון חד וכד סגין,
 x'p הכתב מקום קולע והוא עפן בו פאין פפיךדיו כתביה דמקבל והך מילין, במי כתב
נר. ערך בערוך ועיץ

כ׳׳ה סרק
 תפובה מה' פ״ו בהפנות הראב׳ד כדבר הס המחבר דברי ס' מייסר ואחיב ב׳» סי'

 נראה פלא אנכי ק יעבודו אפר הגוי את וגס הכתוב בענץ
 הרע מייסר פהקב׳ה פהוא וכ' לרעה עזרו והמה מפוס פהוא פס הרמב״ס פל פעמו
 מז׳ל אדבר ונסתייעו כלס בזה האריס וכבר ע׳ש אוהו גס מייסר הוא יאת׳כ ממנו ברע

. ואכמ׳ל. במדרפיס
תקין ובהיקורס פינחס פ' בזוהר הוא p ללב. נסשלים שיישיראל דע ועתה ר'. סי'

 ליז פ' ב' מאמר כהר ועיץ וי״ב ח'
 נתבונן נח רק ל׳ח ס' ב׳ר עיץ ם' נח ניבן לפיכך שס בזה. ובמ׳ס פנ״א חא׳ב ובמ׳ע

• ס'. נח
 הנהיגיס הוייסח דרכי פי על דבריו באו כי נראה פבפרקזה דבריס בכמה המחבר כי ורע

 יראה כאפר מנבס, ולהוציא בנכניהס אז הצוררים אנה פיני ולהקהות הביניס, בימות
 מאומה. בזה מלהעיר די מפכתי ולק אלו, בגיניניס קצת ידיעה לו פיש מי ויבין

ב'. ס' פוב בפוחר הוא כ; ס' הפלץ אלו מוהרוהימו את ננתר,ה פ' בסי' וס׳ש

ב׳ו (£י־ק
המה והכ׳מ כהמ׳ק פה' פ״א הרמביס כ'כ כו׳ וערב לברו באו״א ודק ושי א'. פי'

 דלמא לערב ואח׳ע לפמיק דנרך לרמכ״ס דמנ׳ל
 כמיהו יררךז אפר איפ דהא יזה רבתי נ*מ ובחמת פתי', מה וע״ש כלל בזה קפידא ניכא

 סא דמור פסובר לעעמיה דהרמב״ס ייל ולענ׳ד המפחה. פמן במפפס כתיב דוקא ונכדתה
ול׳ה פכירס מן אלא כמיס נמנאכת הוכפר נא זה דהא הפיג והרא-כ״ד פמאה מיה ס7



והארות העחתקע
he7v נגדו רונא דהוה סממנים באינך נחבכיל הר אך ואסרוניס, רמ׳ז סי׳ מנ״א עיץ 

 בבכולת החום׳ וכמ׳ש ברוב די בסעם הלוי שאינו דבר דהוא כיון אח'כ אוחו דסבשלץ ואף
 ל׳ה לכחחלה אסור מבשלץ שאץ ואף ע׳ש, בלח לח דהוה באפר אסר לערן כ*נ דף
 קודס יערב אס וא*כ בישול ל׳ש האיסור ברכר הד ואולם במקדש, שבוח ואץ סדרבק רק

 הוצרך הrול בב׳א, מחק שיהיה א׳א דהא סשס כל הבישול בעשייס פכ׳ס ייגה שחקה
 וא׳ש. כלל א־סול וליכא העירוב ע^ הכל 7מ ונהבשל לערב ואח׳כ בפ״ע לכאו׳א לשח^

 אוחו ששולקין לדעחו ה׳ דף בכר־חוח ר״י אמר »ה5 דאף צ׳ל ט׳ יהודר, ר׳ כ'. סי׳
 דהיה סודה עמו דניסוקו יוסי כר׳ דקי״ל נם מ'מ לבד העקח פס

 מדבדהרמב״ם זה ולמד עדיסא בניסא למעש לעשוח אששר שהיה היכי ורק נסים כמה ט
 שאין בזה הורה ואולם לצורך, שלא לשץ יהור הוא ולכאורה למרוי/ בכלי והרחו שכ׳

 יאשיהו כשכגנז אחר עשו שלא וכמו לדורוחיכס יהיה זה רק כלל אחר המשחה שמן פושין
 נמשחו שממש אחר בי נעשו נסים דמעשה ע׳כ א׳כv במדבר, משה שפשה המשחה :שמן
 המשחה. שמן מסשס לענץ יצ׳מ כווחיה דקיי׳ל כר״י פשק לדנא ומ'מ ,7לפח ורףס כלס
 מבואר והוא מקומו, הראה ולא חשא פ׳ הרמב׳ן כ׳כ ט' Q^באיS סרעה והיה ג׳. סי׳

רבה ואסחר וכרסם נרד ס׳ ושה׳ש ס׳ה ס׳ כ׳ר במדרש .
 ממש אוכלים וצבאים עזים והיו בא׳י גדל היה קנמץ אר״י בסחיחחא רבה ואיכה ס״ג

 וכמו הזה השוב הקנמץ שס גדל היה לא שוב א׳י שמשחרבה מטאר דהיה ולמנא ע״ש,
המחבר. שכחב
 מכהמ׳ק בפ׳ד כ׳ דהר איסכא, מבואר הרמב׳ם מדבר באסח ט׳ סרח *S אס ו׳. סי'

 וכה׳ג סרח אס אלא ישראל שבקרב משררה לעולם מורדין ואץ
 מלך היינו ישראל בקרב שהוא במינוי דדיקא הרי לגדולחו, וחוזר אוחו מלקץ עבירה שעבר

 אץ בסרח גם הכהנים ממינוי שהוא בכה׳ג אבל דסרח, היד אלעולם פורדין שם שכ׳
 סנהדרין מה׳ בסי׳ז הרמב׳ס להדיא וכ״כ לשררוחו, חוזר שנלקה דאחר רק אלעולס סורידין
 לגדולתו אוחו מחזירץ ואין לוקה שחשא סיבת וראש בגדולתו והוא לוקה שחפא דכה׳ג
 קא' שררוח ובשאר בכת׳ג מקרא לה דיליף דהורוח וס״ג דסנהדרץ ס׳ג מירושלמי, ומקורו

 לשבע דרט היה דר׳ח משוס הפ׳מ וסי' להץ קשיל עס׳י ליה מייחדץ ד% משה מגי ר'
p שלא לגדולתו אח״כ אותו מעלץ דאין ונשבע משם] שגרם דומא ס׳א כהק״ע דלא [וזה

.W וא״כ הכ'מ. דבר על שחמה מה ועיש הורדוס) אצל בייסיסון (כמטאר רש להם
 נגד שהם נגר צריכים מגדולתו אוחו מורדץ דבסרח כה״ג גבי נס שכ' המחבר דגר

וצ׳נג מפורש ירושלמי

כ׳ז סרק
 הגבוריס, שלשי מס' מועתקים הס וסגולחס החושן אבר בענץ בזה המחבר שדבר דע

 בעל להגאון תלפיות מדרש בס׳ בקיצור דבריו מועתק ראיתי מ’מ י7ב הס' שאץ ואס
 והס הכוונה, משחיחיס שאינם קשניס שינוים בקצת הדברים שהעתיק אפוד, «רך מוסר שבס ־

 לעיל, למ׳ש שמזה ליסתירוח מש לא ולזה המחבר, דבר עם אחדים ודברם אמת ש«
 בזה אעיר לא ולכן בזה ומזרחי סא ופענח הסוס׳ ל^׳ ומש לק לשם טק שבכאן ומה

 תוצאות. לו ממנו בהמקור גהתבונן זולת הזאת הפעולה תושלם לא ני מאומה
מזה ומבואר כהמ׳ק מה׳ פ׳י הרמב׳ס כ׳כ ט׳ שואלין ר,יו לא סר• וספני ם״ז, סי'

מושן של הכפלים בץ נתון השם היה דעכ׳ס
שואלץ הע לא ורק ובכיס ע׳ב ד׳ ושין7בק כמבואר שני בבית ממט ת״עה להם היה ד«ו

 ליה שר שבבית שכ׳ דממא ספ״ו ריסב׳א ועיץ הקודש רוח בעל הכהן היה שלא מסר‘
 בדבריו נס r ומ'מ והאריך בזה העיר קמ״ו מ׳ע ועיין עדו הס הראשודס וכל או׳ח,

ואכ׳ג^ צ״ע פס



קעאוהארות הערות
ח סרק ב׳

 כדעת נר^ל ו»ה מבהמ׳ק ס״ד הרמכ״ס ל:ון הוא כן כו׳. לקרבן ולהכינם א', סי׳
 לקדפו מסויביס נדול שהוא כהן על דדוקא רס׳ב בסי׳ המנ׳׳א

 מדכד מקש־ס וראיתי הוא, עטדה כר דלאו כיון להקדישו עשה ליכא קען בכהן אבל
 אבל קק, ומ׳ש לקדשו מסויביס מוס בעל כהן דצס מרבה קודש דיהץ אמור ס' הת'כ

 הוא הר ליה דכאיב היא סומא ורק סיובא בר נברא דעכ״ס כיק דבע׳מ כלל, אהדדי ל״ד
 וקרא קסניס שנתקדשו דל'מ בקען משא׳כ אהרן, רעfמ נ'כ הוא בע'מ7 הכהניס ככל

 כלל לקשו מיוב אין עדיץ להקרבה *ח דל כל א״כ מקריב הוא אלקיו לסס את כי קאמר
פשוט. והוא
 ל׳א כנירסת הרמב״ס דעת ואמנם שס, ע״ז השיג הראב״ד ט׳ הכרבן ועור ר׳. סי'

הכ'מ. וכמ׳׳ש ק״ע דף בב׳׳ק רש׳י שהביא
ש׳ס שהוא פשומ דעטדתו p ט׳ םשסר לאנשי ועבודתו ועורו ה/ סי׳

 דנותנו כ׳ דהד מוכרע הוא־ וממקומו
 הכ׳׳מ. וכ״כ להקרב יכול הוא דגס דדון ממנו אינס מ״ש וא׳כ העמאיס משמר לאנשי
 שלימה גמרא דהר לכאורה צ׳ע הr הסמאיס משמר לאנשי היא דעורו מ׳ש ואולם
 וכ׳מ. השנות ועיין בעורה vr לא באכיליצ כהניס טr שלא דכל ק״ו דף מבח־ס שנינו

 היצש׳ כ' משמר שבאויצ סהוח מומץ לבעלי אימא רבא דמשני בהא שם בב״ק ואמנם
 נגד הס דברהס דהא המה והת״ס משמר, לאנשי ולא מומין לבעלי עורה דאמאי הימא
 בבשר הזוכץ כיא בשר תט לא לאכילה ראויס ביש דדוקא ליישב כ׳ והפנ״י הם׳ הש׳ס

 בסוב וצ׳ל עוד, וע״ש סtפמ המימץ הכהניס שכל ולאכיל לעבוד ראוין כלל בליכא משא׳כ
 הבשר הייט טהוח מומין לבעלי דהוא קאמר אה׳ג דהש״ש מהרש״א כמ׳׳ש ההוס׳ קו׳

 בכ'מ יעק ולק״יי׳ הש׳ס כדברי ממש הרמב״ם דברי הרי וא*כ ע״ש, משמר לאנשי והעור
 ש׳ ודבר בארטת במרכה׳מ ועיץ ולמהרש׳א התוש׳ לדבר בקצרה הרסבה מדעתו שכיון

ואכמ׳ל. ע׳ש שם כלולים התלשד •ס
 לדמות שג' מה השאילתות על שלום שאילת בהקדמת עיץ ט׳ חליל שהוא ספני י׳. סי'

שהארץ• מה ועיין ע׳ש הקרק מעכב דשור ראיה הrמ דאץ
ד״ה ובמרה׳ס שנהט מקום ר׳פ ירושלמי ושין י״א סי' חאויח אפרים בית בשו׳ת ע״ז
טה. מ׳ש הקרבן מעכבין •הכל
כדעת מיתה בחיוב הס אס ביאר לא ט'• סוזהרין היו הלוים גס וכן י׳׳ב• סי׳

 דהוה השמ׳ג כדעת או מכהמ׳׳ק פ׳ג הרמב׳ם
 לכלהו כללינהו דהא מיתה בסיוב דהוה יורה דבריו ופשטות שם. כ'מ ועיין באזהרה רק
pוש מיתה חטב א' בשום כ׳ ולא בסדא בשלהם והס בשלהם וכהים כהניס בשל הם

הכי, דשבר י׳א דף בשרוכץ כאביי ופושק הקיצור, רק והעתיק אחריו שנמשך ארמב׳׳ם
ע׳ש• כאביי והייט בפיתה בשלהם דהס ג'כ שכ׳ כ״ג פ' בב׳ר פירש׳י ושץ

סרקכ׳ט
ת א', סי׳  האריך בכ״מ ועק מקדש ביאת מה׳ הרמב׳ס.פ׳ב הואלכק ט' לפרוכת מבי

 והמגיה קדשים קדשי על לפרוכת מביס דאדרבה לתמוה
 בדרך לקה׳ק דנכנס היכי בזה הורה אולי ולענ׳ד ע׳ש, כ׳ז דף דמנחות משוגיא הארך
 מ״ס שם, ס׳ג וברמב׳ס ס״ב דף בזבחים כמבואר דפטור ועליות גגץ ע׳י דהיינו משוסש

 דאחר לפרוכת, דמבית קרא והייט חייב כדרט הוה חה להיכל מקה״ק כ“אח נכנש אס
 לקה׳ק הקודש בץ המפסקת דהיא לפרוכת, מבית ההיכל נקרא שוב לקה׳׳ק גגין ע׳י דנכנש

ע נכנס דהוא דק הפנימי מבית הקה׳ק הוה דבסתמא ורק ע בנכנס אבל ההיכל ד ד



והארות הערותקעב
 בזה לדבר וע כי׳ו, דף בכביע־י. זה כעין ועיץ מביש ונקרא פנימי ההיכל כוב הוה קה׳ק
מנ׳ל. ועיץ המצע וקצר
פו ואפי׳ סת לו סת אפי' ב׳. סי׳ ואמנם ט׳ פרפו ואפי׳ הך ברמב׳ס ט׳ליסא שי

 בכהן בץ בכה׳ג בץ רבותא הפס המסבר
 ובכהן אונז! לעביד ורפאי הואיל יוצא דאינו לכה׳ג מת לו מה לאפי' קתד, ולצדדי; הדוע
 רפאי ואז אוק כפיעבוד העבודה יחלל דהא מת לו כפמת עבודתי להנת דמסייב הדיוע
 להניס לו אץ באפ ביתו פרט אפי׳ רטהא הפס וכ״ר, ה״ו פס הפנות עץ ממילא לצאת

דברו. ביאור כנ״ל סייב יצא ואס ולצאת פבידתו
ש לעבודה. פלא אפי' צ׳ל ט׳ לעבודה אפי׳ ג׳. פי׳־  אסור כך ט' לכהן פאסיר וכפס וס׳

אפי׳ דיפראל הי׳ז ברמב׳ס להדיא מבואר דהרי תמוה ט׳ ליפראל
 בפכחתו זר פטדה בעבד ואפי׳ סטר, לכנוס לו אסור ומורא כיטד p«׳ רק אינו באזהרה
 דף ביבמות התוס׳ כמ*פ סומאה מפוס סייב דאינו כמו פכרות מפוס סייב נוtד לכאורה

 ובמנ׳ל הי׳ב, רקדס ביאס מה׳ פ׳ס רמב׳ס ועץ בעומאה אעטדה הוזהרו לא ררס ל״ג
 סייב רר לסלק המסבר דעת ואולי פסוי. בפימס מתת סיוב ליכא מוס דבבעל הביא שס
nh מהא פס ה׳ג רמב׳ם כמ'פ בפתוי להורות דאסור מהא גרע דלא בשטי מוזהר עכ'פ 

 פס. הי׳ב בפ׳ב מרכה׳מ וטץ בזה וצ״ע הורה מיעעה בע׳מ ודוקא גופא, קרא
והרמב׳ס לעזרה, סץ איהא פ׳א דף בסנהדח ט׳ לספדש היץ איתו סוציאין ד׳. סי׳

למקדש, סק כ׳ והמסבר לסק, סתס כ' יד פ
 סץ גס דהוציאוהו רק דוקא לאו לעזרת שסק פכ' חבס־ם פ׳ג רש התום׳ לדעת ונתכץ

 להורות למקדש חץ וכ׳ הססבר פינה ולק פס. ובמנ׳ל תוי״ס ועץ ע״ש המקדש וסכל לס־ל
׳ התום׳. כדעת

ת בנלי או י'. סי' שי. ה׳ז שי ^ אס כ׳ ולא הדברים סתס ב רביעית בהם פיהיה צ
 פאץ בץ רביעית בהס שיש בץ כ׳ והרמב׳ם מיס,

 מהיט בקודס דוקא לה מוקמיק כ׳א ד׳ בזבסיס דהא השיג ותראב׳ד רביעית בהס
 התיס׳ כפי׳ סייר דהרמב״ס כ׳ והכ׳מ ונוקט, בטט שקודס ע׳י לכיור הכלי שמכדס דהייט

 לבאר, pהוצ לא וזה רביעית ל'צ תו כהניס ד' לרסק כשיטר בו שהיה מהכיור .דכששיאב
 במ״ש זה בקצרה דרמז היינו בטור הצרך שיעור המחבר ביאר פלא מה והנה דסוק. והוא

 דממנו במדבר מפה שעפה הוסיף אסר כיור אי במדבר מפה שעשה מכיור לקדש שצ^
 כפפען הם הרמב׳ס שדבר פסובר נראה בכ*ש ואמנם כהניס, לד' שיעור שצרך ילפיק
 הכיור מן כששואב דדוקא המעין, סן היינו מתוכו בקמת דמשני דהא המרכה׳מ וכמ׳ש
 כצל שיעור טס א׳׳צ מהמעץ הכ׳ש עס בששואב אבל שיעור בו שיהיה בעינן ממנו לכתיב
p תראה ועכיפ ע׳ש, ro שפירשו והרע׳ב פרש׳י שס ליישב שרצה מ׳ד דיומא פ״ג בלס׳ש 
 זהב של מקיתון מקדש ביו׳כ כה*ג דהרי התוי׳ע שתמה ממה הדור, מן ורגליו תיו קידש

 בקיתון שיהיה מים שיעיר וכמה מהכיור בקיתון שואב אס פלפל וע׳ז מ׳ה, בפ׳ד כמפורש
 ופרש״* כ׳א דף דזבסיס הש׳׳ס סונית שאישתמיעתיה ומימא ע׳ש, מסברט פנים ומראה
להדא. מפורש שהענק דהכא הרמב׳ם ודבר וטס'

 במדבר במדרש ג'כ דמצינו משוס שבמקדש מלת הוסיף ט׳ יחפים שבסקדש ז'. סי'
צריטס הנושאים הלויס היו קודש הכלי! דשיאת פ׳׳ה רבה .

 סיאת בעת צריכץ שהיו עדנים כמה שכ' סכהמ׳ק ספ׳ב הרסב׳ס ואולם יסיפיס, להליך
 במקדש דקדק ולזה שס, ת*מ ועץ בעלמא הידור רק דהוא וסובר זה, השמיע הארק

ע׳ש. מקראי כ׳ג דף בזבסים דליף מעכבת לרצפה

ל׳ סרק

מדות. דסיף ממשנה שס פיו רמביס ט׳ הנרול ב׳ר ב׳• סי׳



והארות הערות
מה׳ וס״ב שס יפ״ז רמב׳ם עיין חמש׳ס וצ׳ל ש׳ס הוא חסשה וככהסה ני. סי׳

מי וכצ״ל נ״כ וחסר נו׳ס הא כבראשונה ומ׳ש רחבח איסורי. ■ ̂ ,
ה סחוס שניקב ומי חסר, שלא אעש׳׳י שהו בכל אזנו סחוס שנסדק ״  נר^ r מי

ד את" וצ״ל ־י?־ Tt״ אתי׳ מ׳ש נס שס. ברמב״ס הוא וק ט׳ מנול ^ פ ^  ?V r מ
י שד. הרמב׳ס מדברי רהוקנו המעתיקיס והשממוח השח אחה הסרק סיף

ל״א סייק

 השגוח ושיו כהמ׳ק מה׳ ס־ו ברמב״ס הכל הסרק סוף עד ט׳ תיקנו לפיכך א׳. סי׳
 משפחה לבני הה^ ביוס והיה ד׳ בסי׳ וס׳׳שי בזה. ח׳א ומרכה׳מ מ וכ

״י =״י דסובר הרמב־ס מדברי בזה דדיק נראה יו״ש, ששה היה סהם כ׳ 7יח י
ה ס  והשית והספד במלאכה הסיר להקרב שראוי שבשעה שנהגו מקוס רפ ןרושלמ מ
׳ ח י חצית ואחר להקרבה הז חזי דלא טץ במנהנא רק הליא ח.וה קודס בפסח ילק ״

״ז־ S ־W ־י־ ג־ת״• ־־ הי־־׳־ של to '־־־ ־־• »' 1״־ ^יי ״ ״
p כמו ההוא r ליהרבר ראוי דאיה ובלילה מה׳ה. אסור היוס דבאמת היינו וממנהנא 

 ראב־י'בללה הוסר בפסח אסי׳ והרי בלילה, כין ביום בין שאסור ה יו כמו מרמגא ה ..
 מס׳הו איו ביום דאפי׳ כיץ היינו ק שס קיי׳ל דלא ואף פסחים. בריש היכא ?^וסס׳יא
7טח אבל שס עלייהו דפל־נ כר׳י וסברינן הקרבה זמן לאו חצות דקודס חשו^מ^

"r f '״־ ״=■' ליי ־ ־■'־־, ־־•,' ־ t־ ־ה ל o־• t o

השלימו ה׳ב בכל דהיינו בעיו״ה הא שלהס יו׳ה דהיה משוס השלימו לא ̂א לוס הו ה ה
ה הכא וא״כ מעונה, לשבת יכנוס שלא פ׳ש לאסור העמס דשקר 1י’= P ״ מי

י ער׳ס לשץ כמו שמשנה מה בה ל׳ל שוב קרנן דליכא ובלילה ® '

Lממש ?כ'פ אבל הט, מחלקק דאורייתא ל־־ת יייקא ״א’־ יל״׳ש ® ״ ״ ״
'’י ־' ׳ ״ סה ש ותה. ־־ל P־ ילי־ “ י

אי. סרק ב׳ חלק

 העם שדחה יקיא בסי הרמב־ן לדבד קרובים הקרבנות בהעס דבריו כו׳. אחרי א׳ סי'
 ליררי לנבור לההטב נצכיוו לע׳ז בקרבנות שעופיס שהיו מפני כהוא המורה

ר כעץ בהעמס וכ׳ נהונה הע״ז שהיתה קודם שהקריבו דורות כמה מצינו ^ מ ^ רי  מ
 שלס טש דמיבני פסקא רבהא איכה ומדרש שמיני פ׳ הת״כ מדברי לדבריו סמ, ו״
במ-ש מהא־ס שהוא בשלם. עדן ע׳ז היתה שלא הבל כשנות קדמונהת וכשנים נח .

 פ* ש׳י יעץ ממער׳ק׳ ס׳׳א וברמב׳׳ם דהמורה ברפ׳ב הוא כן כו׳ אשם אבל בי. סי׳
 וממ׳ר צייור לרמת היינו אשם גכי יכה־כ דשחפו שכ׳ כ' ז׳ צו

‘ ^ ״3 5.ה.5מת ראיתי וכבר בציבור ליתא אשם רהט תמוה והוא רבים, לשון כתיב

כ׳ סרק

 ולשון דהמש, פ׳ב כבמ׳ב אליהא הצתת ללית־ ייגיייס-^^[״ ביי היר• וריוח ג׳. ס־׳

י שפי ת׳י בס׳ היאה ותשוש ל׳ו,
 לף בביצה אלותא לן ויהיב מפשח הוה כמו הוא אליתא ^
ךעןp 5שקו ען שהוא וכ' שמן שהוא אניה ס.שון_ שו היען 7שר\ר ע! ׳׳• •׳!“׳יי י ־'״« ■— .

>J ובח׳י רצ׳ח סי׳ באו׳׳ח המנ׳א שהביא התנ׳ד ש׳ חשדם הספר דברי וש.ת W



והאחיות העתת׳קעד
ק:ל ערף ש' בירושלמי אמרו הר־ וא״ג ר^ דדמו ה^יס להבדלה פהיל קיק אנגן מל׳ג  נ
 אכוריס בהדלקחש רע בריחן דפבחן דעציס וד* וא'כ לעזרה, רע דח מכרסץ דאץ ה״ה

. סשיע. והוא למערכה
מדנרי מימהקים המחבר שדבד אף והוצ'א אחרים כנרים ולבש שנאסר ה'• סי׳

במקומות שעה מו'מ בה׳ הימב׳ס .
 גם דבאמת מבוס מוהריס, פ״ב הרמב׳ס כמ״ש לא דוהוציא פסוק כאן והביא לו, הנראים
p הדשן הוצאת  הרמב׳ם על המה פס מנ׳ל ועץ כ״ד דף ביומא כמבואר כהוגה מדי 5

o.והא הp, דוקא הייגו מהרא־וניס פחותין שצריך דברו בעיקר המחבר שדק אפשר ואולי 
 זה יהד פתיתים, שלובש הדשן בהרמת בכ׳ במה צ׳ע הרמב׳ס דדבר מפום הדשן, להוצאת

 כ״מ ועץ דבריהם דחה ורש׳י ע״ב י׳ב ידף ביומא והביאו רש״י ששמע לישנא בל שישת
 ד’פ רבה ובמדבר הרצג־ע ם׳ שבת דרושלמי מפורש להדיא דהר צ׳ע ולעג׳ד ופנ׳צ ולמ״מ

 שש כנ׳ו לא המקים לפגי גאוה שאין להראות והוא מעילים בבגדים היה הדשן דהרסת
 לא מעולים דהיו דניהו י׳ל ואולי ע״ש. לשוק ליוצא וכידם התנור כשגורף בץ אצלו חילוק

 שיש אש פחוהץ תורה כ׳ דבהוצאה חז־נן דעכ׳פ לעמדה הרדוחח בגדי כמו ג׳כ היה
שם. ש׳ק ועץ ואכמ׳ל לחץ פנים בץ לחלק

 השקוהו שתם רק כתבו לא מ׳דוהרמב׳׳ם ס״ג כתמיד הוא p זהב של בכוס ח׳. סי'
הוה דלחד כ״ע דף 7בהמ דש׳ם לישגא בתר חליא וזה מיס. .

 ומש״ה עשירות במקיס מגיות דאץ משום גוזמא ליה ולחד הרמב׳ס השמיעו ולהד .גתמא
 על בעתו דבר נקרא א׳ בס׳ הראני היו סשה מו׳ה החרף היקר ובד מנחבר. פתט

 אמרגן מ“בכ דהא שהק' מאהבה תשובה שו׳ה בשם הביא דומא בפ׳א מועד. סמי משמח
 ההורה ל׳א שרת דבכלי הנויב הגאק רבו בשם וכי ישראל של ממונם על מסה התורה

 והר זהב של בכיס התמיד השקי למת דא'כ חמת והמחבר ישראל של ממונם על. מסה
 מ׳ד פ״ו בשקלים דהרי עליו ממה יחיה, ובד וע׳ש, בזה ונדחק בכ״ש דלא.השקוהו ודאו

 המריד שהשקו מהם וא' שם הרע׳ב כמ״ש כ״ש הז שהוציאו כלים דהצ׳ג להדיא מטאר
 ואמנם ממה. דפה בכ׳ש. ההשקאה דהיה הר שם, דתמיד במשגה כלפוכח היה בתוכו

 בנו׳ג ג'כ מרומזים אלו דדברו הנו׳ב, דבר כלל הדן לא במחכ׳׳ה דהמחבר הראיתיו
 של דהיה דכ׳ש והייט בד׳א. זללהיה מהר׳ם להנאון בתשובתו קיס סי׳ מיו׳ד ״מ מהד
 כ׳׳ש ל׳ה אי אפי׳ וח'כ ועיש. מ־עני לא דצטר דגמיר משוס ם׳ חסה המורה ל׳ש צטי

^ ציבור. של דהיה כץ חסה ההורה ליש ג'כ ט התמיד שהשרך הכה  השובה ס׳ אתי ו
ונכוניס. פשועיס הדברים ועכ׳ס ט לעץ מאהבה

 ולא הראש דם מיצה כ׳ דאץ וחיסור עמוח כאן שיש ע׳כ ט' פיצה ואס י׳ב• סי׳
 דדוקא ס׳ד דף בזבח־ס שנינו שלימה משנה דהא כשרה הגוף דס

 ס״ת ובדף פסולה, היא הגוף ולא הראש מיצה אבל כשרה, הראש דס ולא הגוף דם .מיצה
 הרמביס פשק וכן , רנהו בגוף דסיס דערוב מסתבר דאמר וכדרנינא מקרא לה מייתו שם

^ מעה׳ק מה׳ בס״ו  וס'כ ואי ציל או ובמקוס פסולה מלת ומסר ע׳ס כאן כיש וע׳כ ה'
 הראש ולא הנוף מיצה היינו איפכא וא־ דפסינה קאמר הגוף ולא הראש .דבמיצה דמא הכל

- _ _ המעתיק. וטעות מהשממות רק והוא אמת חה ורמב׳ם. מ׳ש כשרה
 שלויבחיא התפלה בסדר שגס לטעמיה והיינו ברמב׳ס ג״כ הוא ק עולם אהבת J׳׳’ סי׳

 ייב דף בברטת כדבק וסנר ספרד משח והוא עולם אהבת כ׳
 הד דאמרנן אככנז כטסח והוא רבה אהבה כ׳ 7דתמ פיה וברעיב פולס, אהבח דאמיק

 הרמב״ם דבר אחר נמשך בזה גס שלום שיס המחבר ומ״ש ק. דסובר בברכות וכס״זי
שס. בגליק שנרשם וכמו לדנריו טעם כ׳ והמוי׳ט

ד. סיי בו י׳ מערב היה סדורית הפלח דגם מדבריו נראה בזה. זה הספסניס וסעי
נראה וכן קאי, דקחש־ב אכלהו דהא עמהס
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בכד־־,-. טב' לפסקי כמ׳ש מיא שס המ:'ל וכמ׳ש מכהמ׳ק ב’פ הלרב׳ס ,מד
 ■~ד ;ראה ר,:א פ׳ הרמב׳ן ומדבד פ׳פ. לצז־ח לפרות רק היה סדומיר, כר.ל;ז

 לי-וד רס־ס דרכפס כ׳ יפית ובפ;־ס פדורויח מניח פיחן ה״נו ר.מולח פי' הוא דהרי הכי
 כלח בר מחנק ולק לחוש r דס איסור מחמת אני־.• פלורה דהיא וניהו חיה ־ס דלוה

 ברכב׳ס מ'מ ואמנס פלל/ עיבר א־מ פמלחו דרס ת’רה ומיהר פמלחו דם פיליה כדי
 פ'פ. פליו פויר פביפלו דדס מפ״א 1פ׳; סובר דהוא מה׳כי, נ־ה דאתי ל׳ל
בפתיחתו בתיי יעק כמעתא הא מפליא כמה ט' רכליס ירי11נעי ותגן ט׳ו. סי'

 זה הקפה ס׳ח סי' בקידש חימר הנקרא לקדפיס
 המחבר ודבר כרבא. מביה הפלא דמשיק כמה אסיק ולא כרכורס כמה וכרכר מעצמו
 ס׳ש הוא דכלים בעשירי מ׳ש מיהו גי. שי' חאו׳ח מהוד״ח נויב וע־ץ וברוריה גכיניס

 דפים נאי״ח בפמ׳י ופ״ן והרופא העור ור׳ם עיז דף ע״ש דחולץ בתשיעי אי ברביעי וצ״ל
 סממני פמות ונעגץ בזה האחדה) בדפוסיה (והשמיפיס שה הנדשס־ה באנרת פפד׳א.

פ״ש. הקעורה
דמסתפינא ולולא חומה. וצ׳ל פה׳ד חיצה מלת סניא נקיא ד.וצה אין פרוז ט״ז סי'

 שביי אר״פ ע״ב סיב דף דחול־ן בהא אדנא
 ששמו רשע אדם פה פי׳ ורש׳י רשיעא, פרוז וסימנך אסיר, אנדדפתא פרוז ברי, אנדריפ-.א

 לימי קריב בבול בימי הניא הפיקר פס הנודעת להמעשה כיונו ואולי בזה, והאריכו פרוז
 סיק נתנו ולזה בגנו, הלמודיו מאיה וד' אוהו הלז פשבור ואתחנן פ׳ בעקידה עיין ל׳פ

 מניא פרח פיר פל לרמז לשיעא ופרח כשר. היה מלכא ששבוי כמו כשר אנדריפהא ששבוי
 רp7 5 רק לה שהיה שעה מפורסמת אז אילי והיהה מניא והמין הרשע כשס ששמה
 מיני ב' על פל זה בסיק והשתמשו רשיעא, פרוז וזה השב פיזית זאת בכל בה לכנוס

 ליודעים הדבר תדח אני זו הכמה מבעלי שאינני ומחמת השערה. ע״ד י״ל כן אודריפתא.
קאמינא• ומעיבותייהו

 פירשיס היו מ׳ש רק סתי׳מ. ופ״ו וס׳נ בפ׳א סמ.צא הפרק סיף עד כו' נכנס כ״ט, סי׳
 ס׳מ פס. מיקד שכהדס ואם הפם. שכ' ברמב׳ם הקון הוא הכהניס

 כתב ולק להיכל נכנסים הץ לא בלאיה והם ישראלים שכולל העם לכתוב כ׳כ יצדק לא
היכל. גבי הכהנים

ג' סי־ק

 ההזאה שתהיה שצ^ המחבר והשנר־ש כמעה׳ק ופיה פיי ברמביס ׳.1 סי׳ ער א׳ ׳ ס
 עיו׳כ מה׳ בפ׳ד והרמב׳ם האמן. בדי נגד המכיון במקום בפרוכת

 בת'כ מביאי דהרי בזה שהעיר שם מנ׳ל ועיץ השמיעו הנשרפים פריס בשאר והכא הזכירו
 הירהלפי דבד עפ׳י שכ׳ שם במרכהיס וראית■ הבדים. כנגד דפרוכת הזאה בכלהו שצרץ

 שתהיה שא׳׳צ דמכיש הרמב׳ם וסיבי ליגע, דא״צ ומשוח העדה בפר מודם הכל דיומא פיה
 חידש אינא, כשי: ורה בזה זה תלוי מה לכוץ אוכל שלא מלבד והנה הארק. נגד ההזאה

 שתהיה דצדך דהקידש מקרא לה וינף ^'כ להך ג'כ מייתי גיפא בירושלמי דהד עליו
 מעיייש פ'נ ב,מנ״ל ופיק ניגע א• הרמנ׳ס השמיע ב־יכיפ נם דהרי ותו הקודש. נגד

 צ״נג המרכה׳מ ודבד הכג בדיה עיש ליגע א'צ ביוב־פ דגס דסיבר היכיח שם בירושלמי ובק׳ע
 הנשרפק פדם דהד המעתיק ודילוג חיסור בזה שיש ע'כ כי' הבית בהר '•1 סי'

 ודק הדשן, r-:6 לירושלים ותק מחמת לג' מין נשרפין היו כמצווקי
 ק׳ד דף בזבחיס שלימה כשנה והוא הבית, בהר נשרפץ היו מעזרה יציאתן אתר בנפתלי
 בדבד דחסר ועבצ״ל כ׳ש. הם מקימות דג' שם ובר/ ממעפ׳ק פ׳ז הרמב׳׳ם ופסקה
 בהד אמי -rvrz היו נפסל ואס נירישליס חק אותי כירפין- היו והיק־ :ונציל המהבי
פעוע. והוא דיומא פיי ירימלמי ,־ע־מ הי-ה.
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ד׳ סרק
ד סי׳ ע / f כשי׳ ום״ש שס. כסרקיו מעה׳׳ק בה׳ ברמב״ס הכל הסרק מף א

 אף הגה למקדש, הביאו ואז בכ״ש ומקדש בכ׳ש נותנה סולת מנחת היהה ואס
 עגא7 לא מ״מ ה׳׳ב, מססהמ״ק ס׳ג הרמב״ם וכמ׳׳ש לעזרה חק מקדשין אין כ׳ש דקי״ל
 דפריך להיפוך י׳ד דף בסועה הוא ערוך ש׳ס ובאמת לעזרה,• חק בכ׳ש מתנה היה מדוע

 ס״ד והוה וזהב כסף של בקלתות מביא דהיה סהא בכ״ש תחילתן המנחות דכל אמתר'
 אכהן דהמחבר לדחוק ויש לכ״ש, הראוי בכלי ומשני מביתו, כשמביאן היינו בכ׳ש דהמילק
 וסיים - וצ׳ע. הכי רהיעא לא לשונו שמשמעות אס שס סועה עץ קאי למזבח שייילד
עוס בדבר לסייס כדי דרס״ מצליח *וה' המחבר

:רפאפורט כהן נ״ע בצליאל* םו״ה כבוד בלא״א ראובן אסר
 הנוכחי סחיבור קונטרסים לידי לשלוח כבדני הסו״ל הנכבד הרה״ח כבוד

 סאתי רצון ובקש ליססיא, ספרי עשר בבית הנסצא עתיק םכ׳י שהדפים
 אסצא אשר את ולהעיר הגולה הבאר פי סעל האבן ולנול הסקורות לציין
 אוניב, לה שאין ככפיפה יהיה ולא וצרוף בחון הספר יצא לסען לפני, נכון

 הובא רש״ר ן' הח' דברי נורעו האסנם והנה אב♦ בית לה שאין וכתורה
 סתועלת כי השסע, לביאור בהקדמתו שב' פי״ב שני מאמר לחכמה במצרף
 עמדנו הוא מאמר. איזה של דברים בעל ומי ספר איזה מחבר שם התודע
 ודרכו טובו מה ודבריו. ספריו ביתר בהכירנו הכונד^ אמיתת על כיותר

 הזאת. הכאר את חפר מהשרים מי נודע לא כי נעשה מה אבל בהמה,
 נדע לא יען לפנינו. באישר אם כי לשפוט נוכל ולא פינתו, אבן ירה דמי
 המו׳ל, הר-, ידיד״נ רצון למלאות אולם אמת♦ דבר להכיר החותמת, למי

 לא כי אדמה כי אף — עליו תעיד ־פעולתו אשר המחבר מעלת ולמען
חל לאחיו ומבוא חלק רק והוא בזה נשלמה  אחיו נם כי — ממנו• הנ

 וזעיר בכולר, נבר היה כי ונראה ומדרשים, מתלמוד בלול יען ינרל, הקטן
 מעט לפי ציינתי לזאת נמיץ. בקיצור במחונ מהוי קבלה עניני שם־נם

 שהיד, מה כל ראש, למעלה רבו הטרדות אשר הללו בימים וביחוד הער.
 והכל לענין מענין או המחבר דברי בעצם אם להעיר נכון לענ׳ד נראה

 להתגדר, מקום למעיין והנחתי פעולתי, השלמתי לא כי וידעתי בקצרה,
 לתקון הנחוץ כל ידיעתי. מעט כפי עשיתי הזמן קוצר לפי כי אחשוב מ׳ם

שכרי. וד,יה החכמים בעיני דברי יטבו ואם חובתי. ירי ויצאתי דבריו


