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Naso 5729 “Sacrifices of the Nesi’im” http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=329&Guidance=1   

(Con’t. of Alef: 

The rest of Ibn Kaspi’s comment: 

ספק לנו ששלשת הסיפורים  וגם אין ספק אצל שום חכם שאין בתורה דבר כתוב כי אם לתכלית נכבד, לכן אין…

או השומע  להיות נושאיהם דברים קלים יבליעם הרואה שזכרנו, הם לתכלית או לתכליות רבות ונכבדות, ואולי

לכן ראה נותן תורתנו, לכפול עניינם ולהאריך בהם, כדי שכל אדם  *."ב"מצוה הראשונה מבלי דקדוק כמו שזכרתי

ההמון, כי אנחנו  יחשוב בהם תוך, עד שישיג בהם תועלת ותועלות. וראה איך ירדה תורה לסוף דעת בעל כורחו

נמצאים היום אצלנו אין לשון הקורבנות נקוד רק  ריםרואים היום אף על פי שבאו הדברים בארוכה, אשר כמה ספ

נזכר העניין ההוא רק  כלומר, זה אין צריך לקרות, כי הוא דבר שאין צורך בו. וראה מה עשו אם לא **,הראשון

יקראו הפרשיות הכוללות עניין המשכן וכליו ועניין  בקיצור, וכמה אנשים שהם חכמים בעיניהם לא יקפידו אם לא

 .קריאתם בכונה, לחשבם שהם דברים אין בם תועלת ורבים יעזבו הקורבנות,

כי  וכפילותו מעורר אותנו בעל כורחנו לחשוב שיש בו סודות הכרחיות ולזכרו תמיד ואין ספק כי אריכות הדבר

 .מהכפילות יתחזק הזכרון וישתקע הרושם

 .עלון הדרכה עיין *

לדברים אלה מעיר המוציא לאור של פרושי אבן כספי, יצחק הלוי לאסט: היו להם ספרים סידורי תפילה ובהם  **

 .זולת הראשונים, כאילו אין צורך לאומרו בלי ניקוד פרשיות הקורבנות

Questions re Ibn Kaspi’s commentary:  

 ?הןשתי קושיות מקשה אבן כספי על פרקנו, אילו  .1 

 ?ובין החזרה שבפרקנו?????(   דברים מ"או) בראשית כ"דמהו ההבדל העקרוני בין החזרה בפרקים  .2 

 .המקומות המסומנים בקו הסבר את .3 

 ?"מה פירושו של "מאמר גוזר .4 

 

 ?לענייננו ויקרא ח' ל"ומה ענין  .5

 

 !מה הם "הרבים כן זולת זה"? והדגם אחד מן הרבים .6
 

 

 במדבר פרק ז
י  √ יו ְוֶאת־ ַהמ  )א( ַוְיה ִ֡ ָלָ֔ ש ֹאתֹוֹ֙ ְוֶאת־ָכל־כֵּ ֵּ֤ ֹו ַוְיַקדֵּ ח ֹאתֶׁ֜ ְמַשּ֨ ן ַוי  ְשָכָּ֗ ים ֶאת־ַהמ  ִ֣ ה ְלָהק  ֹות ֹמֶשֶׁ֜ יו ְביֹו֩ם ַכלּ֨ ָלָ֑ ַח ְוֶאת־ָכל־כֵּ ֵּ֖ ְזבֵּ

ם ש ֹאָתָֽ ֵּ֥ ם ַוְיַקדֵּ ֵּ֖ ְמָשחֵּ  :ַוי 

ית ֲאֹבָתָ֑  ִ֣ י בֵּ ֵּ֖ ל ָראשֵּ ְשָראֵָּ֔ י י  ִ֣ יאֵּ יבוֹ֙ ְנש  ֹ֙ ים)ב( ַוַיְקר  ָֽ ים ַעל־ַהְפֻקד  ֵּ֖ ם ָהֹעְמד  ֵּ֥ ת הֵּ י ַהַמֹטָ֔ ִ֣ יאֵּ ם ְנש   :ם הֵֵּ֚

ֵּ֥י ַהְנש   ר ֲעָגָלָ֛ה ַעל־ְשנֵּ ר ָבָקָ֔ ִ֣י ָעָשִ֣ ת ָצבֹ֙ וְשנֵּ ש־ֶעְגלֵּ֥ ק שֵּ ִ֣י ְיֹקָוָּ֗ ְפנֵּ ם ל  יאו ֶאת־ָקְרָבָנֶׁ֜ ם )ג( ַוָיב ּ֨ יבו אֹוָתֵּ֖ ֵּ֥ ד ַוַיְקר  ֹור ְלֶאָחָ֑ ים ְושִ֣ ֵּ֖ א 

ְש  ֵּ֥י ַהמ  ְפנֵּ ןל   :ָכָֽ

ר אֹמָֽ ה לֵּ ָוק ֶאל־ֹמֶשֵּ֥ אֶמר ְיֹקֵּ֖ ֵֹּ֥  :)ד( ַוי

י ֲעֹבָדתָֽ  ֵּ֥ יש ְכפ  ֵּ֖ ם א  י ָ֔ ה אֹוָתםֹ֙ ֶאל־ַהְלו  ד ְוָנַתָתֵּ֤ ָ֑ ֶהל מֹועֵּ ת ֹאִ֣ ד ֶאת־ֲעֹבַדֵּ֖ ם ְוָה֕יו ַלֲעֹב֕ ָתָ֔ א  ָֽ ח מֵּ  :ֹו)ה( ַקֵ֚

ם אֶ  ן אֹוָתֵּ֖ ֵּ֥ תֵּ ר ַוי  ת ְוֶאת־ַהָבָקָ֑ ה ֶאת־ָהֲעָגלֵּ֖ ח ֹמֶשָ֔ ַקִ֣ ם)ו( ַוי  ָֽ י   :ל־ַהְלו 

ם י ֲעֹבָדָתָֽ ֵּ֖ ֹון ְכפ  ְרשָ֑ ִ֣י גֵּ ְבנֵּ ן ל  ר ָנַתֵּ֖ ַעת ַהָבָקָ֔ תֹ֙ ַאְרַבִ֣ ֹות ְואֵּ י ָהֲעָגלָּ֗ ִ֣ ת׀ ְשתֵּ ִ֣  :)ז( אֵּ

ר ֶבָֽ  יָתָמָ֔ ָֽ ם ְבַידֹ֙ א  ָדָתָ֔ יֹ֙ ֲעֹבִ֣ י ְכפ  ָ֑ ִ֣י ְמָרר  ְבנֵּ ן ל  ר ָנַתֵּ֖ תֹ֙ ְשֹמַנִ֣ת ַהָבָקָ֔ ת ְואֵּ ע ָהֲעָגלָּ֗ ת׀ ַאְרַבִ֣ ִ֣ ןן־ַאהֲ )ח( ְואֵּ ָֽ ן ַהֹכהֵּ  :ֹרֵּ֖

או ָשָֽ ף י  ֵּ֖ ם ַבָכתֵּ ֶהָ֔ ֶדשֹ֙ ֲעלֵּ ת ַהֹקּ֨ י־ֲעֹבַדֵּ֤ ָֽ ן כ  א ָנָתָ֑ ִֹ֣ ת ל ֵּ֥י ְקָהֵּ֖ ְבנֵּ  :)ט( ְול 

ם ֶאת־ָקְר  ָ֛ יא  יבו ַהְנש  ִ֧ ֹו ַוַיְקר  ח ֹאתָ֑ ָמַשִ֣ ֹום ה  ַח ְביֵּ֖ ְזבֵָּ֔ ת ֲחנַֻכִ֣ת ַהמ  ים אֵֵּ֚ א ָּ֗ יבו ַהְנש  ִ֣ ֵּ֥י )י( ַוַיְקר  ְפנֵּ חַ ָבָנֵּ֖ם ל  ָֽ ְזבֵּ  :ַהמ 

ם ַלֲחנַֻכֵּ֖  יבוֹ֙ ֶאת־ָקְרָבָנָ֔ ֹ֙ ֹום ַיְקר  יא ֶאָחדֹ֙ ַליָ֔ ֵּ֤ ֹום ָנש  ד ַליָּ֗ יא ֶאָחֶׁ֜ ה ָנש ּ֨ אֶמר ְיֹקָוֵּ֖ק ֶאל־ֹמֶשָ֑ ֵֹּ֥ ַח: ס)יא( ַוי ָֽ ְזבֵּ  ת ַהמ 
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ב לְ  √ יָנָדֵּ֖ ֹון ֶבן־ַעמ  ֹו ַנְחשֵּ֥ ֹון ֶאת־ָקְרָבנָ֑ אשֵּ֖ ֹום ָהר  יב ַביֵּ֥ ָ֛ י ַהַמְקר  ה)יב( ַוְיה ָּ֗ ה ְיהוָדָֽ ֵּ֥  :ַמטֵּ

ֶקל ְבֶשִ֣  ים ֶשֵּ֖ ֵּ֥ ְבע  ֶסף ש  ק ֶאָחדֹ֙ ֶכָ֔ ְזָרֵּ֤ ְשָקָלהּ֒ מ  ָא֘ה מ  ים ומֵּ ִ֣ ת ְשלש  ֲעַרת־ֶכִֶ֣סף ַאַחָּ֗ ים )יג( ְוָקְרָב֞נֹו ַקָֽ א ָּ֗ ם׀ ְמלֵּ יֶהִ֣ ֶדש ְשנֵּ ֶקל ַהֹקָ֑

ה ְנָחָֽ ֶמן ְלמ  ה ַבֶשֵּ֖ ֶלת ְבלוָלֵּ֥  :ֹסָ֛

ה  ת ֲעָשָרֵּ֥ ֶרת)יד( ַכֵּ֥ף ַאַחָ֛ ה ְקֹטָֽ ָאֵּ֥ ב ְמלֵּ  :ָזָהֵּ֖

ה ֹו ְלֹעָלָֽ ד ֶבן־ְשָנתֵּ֖ ֶבש־ֶאָחֵּ֥ ד ֶכָֽ ל ֶאָחָ֛ י  ר ַאִ֧ ד ֶבן־ָבָקָּ֗ ר ֶאָח֞  :)טו( ַפִ֣

את ד ְלַחָטָֽ ים ֶאָחֵּ֖ ֵּ֥ ז  יר־ע   :)טז( ְשע 

ים בְ  ֵּ֥ ה ְכָבש  ָשָ֔ ים ֲחמ  ִ֣ ָשהֹ֙ ַעתוד  ם ֲחמ  ֵּ֤ יל  םּ֒ אֵּ ר ְשַני  י֘ם ָבָקִ֣ ב: פ)יז( וְלֶזִַ֣בח ַהְשָלמ  יָנָדָֽ ֹון ֶבן־ַעמ  ן ַנְחשֵּ֖ ה ֶזָ֛ה ָקְרַבֵּ֥ ָשָ֑ י־ָשָנֵּ֖ה ֲחמ  ָֽ  נֵּ
ר √ ָששָכָֽ יא י  ֵּ֖ ר ְנש  ל ֶבן־צוָעָ֑ ִ֣ יב ְנַתְנאֵּ ֵּ֖ ְקר  י ה  נ ָ֔  :)יח( ַביֹוםֹ֙ ַהשֵּ

ק ֶאחָ  ְזָרֵּ֤ ְשָקָלהּ֒ מ  ָא֘ה מ  ים ומֵּ ִ֣ ת ְשלש  ֶסף ַאַחָּ֗ ֲעַרת־ֶכִ֣ ֹו ַקָֽ ב ֶאת־ָקְרָבנֶׁ֜ ּ֨ ְקר  ם׀ )יט( ה  יֶהִ֣ ֶדש ְשנֵּ ֶקל ַהֹקָ֑ ֶקל ְבֶשִ֣ ים ֶשֵּ֖ ֵּ֥ ְבע  ֶסף ש  דֹ֙ ֶכָ֔

ה ְנָחָֽ ֶמן ְלמ  ה ַבֶשֵּ֖ ֶלת ְבלוָלֵּ֥ ים ֹסָ֛ א ָּ֗  :ְמלֵּ

ֶרת ה ְקֹטָֽ ָאֵּ֥ ב ְמלֵּ ה ָזָהֵּ֖ ת ֲעָשָרֵּ֥  :)כ( ַכֵּ֥ף ַאַחָ֛

ה ֹו ְלֹעָלָֽ ד ֶבן־ְשָנתֵּ֖ ֶבש־ֶאָחֵּ֥ ד ֶכָֽ ל ֶאָחָ֛ י  ר ַאִ֧ ד ֶבן־ָבָקָּ֗ ר ֶאָח֞  :)כא( ַפִ֣

את)כ ד ְלַחָטָֽ ים ֶאָחֵּ֖ ֵּ֥ ז  יר־ע   :ב( ְשע 

ָשָ֑  י־ָשָנֵּ֖ה ֲחמ  ים ְבנֵּ ֵּ֥ ה ְכָבש  ָשָ֔ ים ֲחמ  ִ֣ ָשהֹ֙ ַעֻתד  ם ֲחמ  ֵּ֤ יל  םּ֒ אֵּ ר ְשַני  י֘ם ָבָקִ֣ ר: פ)כג( וְלֶזִַ֣בח ַהְשָלמ  ל ֶבן־צוָעָֽ ֵּ֖ ן ְנַתְנאֵּ  ה ֶזָ֛ה ָקְרַבֵּ֥
ִ֣י  √ ְבנֵּ יא ל  ֵּ֖ י ָנש  יש ָ֔ ן)כד( ַביֹוםֹ֙ ַהְשל  לָֽ ב ֶבן־חֵּ יָאֵּ֖  :ְזבוֻלָ֑ן ֱאל 

ֶקל ְבֶשִ֣  ים ֶשֵּ֖ ֵּ֥ ְבע  ֶסף ש  ק ֶאָחדֹ֙ ֶכָ֔ ְזָרֵּ֤ ְשָקָלהּ֒ מ  ָא֘ה מ  ים ומֵּ ִ֣ ת ְשלש  ֶסף ַאַחָּ֗ ֲעַרת־ֶכִ֣ ים )כה( ָקְרָב֞נֹו ַקָֽ א ָּ֗ ם׀ ְמלֵּ יֶהִ֣ ֶדש ְשנֵּ ֶקל ַהֹקָ֑

ה ְנָחָֽ ֶמן ְלמ  ה ַבֶשֵּ֖ ֶלת ְבלוָלֵּ֥  :ֹסָ֛

ת עֲ  ֶרת)כו( ַכֵּ֥ף ַאַחָ֛ ה ְקֹטָֽ ָאֵּ֥ ב ְמלֵּ ה ָזָהֵּ֖  :ָשָרֵּ֥

ה ֹו ְלֹעָלָֽ ד ֶבן־ְשָנתֵּ֖ ֶבש־ֶאָחֵּ֥ ד ֶכָֽ ל ֶאָחָ֛ י  ר ַאִ֧ ד ֶבן־ָבָקָּ֗ ר ֶאָח֞  :)כז( ַפִ֣

את ד ְלַחָטָֽ ים ֶאָחֵּ֖ ֵּ֥ ז  יר־ע   :)כח( ְשע 

 ֵּ֥ ה ְכָבש  ָשָ֔ ים ֲחמ  ִ֣ ָשהֹ֙ ַעֻתד  ם ֲחמ  ֵּ֤ יל  םּ֒ אֵּ ר ְשַני  י֘ם ָבָקִ֣ ן: פ)כט( וְלֶזִַ֣בח ַהְשָלמ  לָֽ ב ֶבן־חֵּ יָאֵּ֖ ן ֱאל  ה ֶזָ֛ה ָקְרַבֵּ֥ ָשָ֑ י־ָשָנֵּ֖ה ֲחמ   ים ְבנֵּ
ור √ יאָֽ ור ֶבן־ְשדֵּ יצֵּ֖ ן ֱאל  ָ֑ ִ֣י ְראובֵּ ְבנֵּ יא ל  ֵּ֖ י ָנש  יע ָ֔  :)ל( ַביֹוםֹ֙ ָהְרב 

ֶסף ש   ק ֶאָחדֹ֙ ֶכָ֔ ְזָרֵּ֤ ְשָקָלהּ֒ מ  ָא֘ה מ  ים ומֵּ ִ֣ ת ְשלש  ֶסף ַאַחָּ֗ ֲעַרת־ֶכִ֣ ים )לא( ָקְרָב֞נֹו ַקָֽ א ָּ֗ ם׀ ְמלֵּ יֶהִ֣ ֶדש ְשנֵּ ֶקל ַהֹקָ֑ ֶקל ְבֶשִ֣ ים ֶשֵּ֖ ֵּ֥ ְבע 

ה ְנָחָֽ ֶמן ְלמ  ה ַבֶשֵּ֖ ֶלת ְבלוָלֵּ֥  :ֹסָ֛

ֶרת ה ְקֹטָֽ ָאֵּ֥ ב ְמלֵּ ה ָזָהֵּ֖ ת ֲעָשָרֵּ֥  :)לב( ַכֵּ֥ף ַאַחָ֛

ה ֹו ְלֹעָלָֽ ד ֶבן־ְשָנתֵּ֖ ֶבש־ֶאָחֵּ֥ ד ֶכָֽ ל ֶאָחָ֛ י  ר ַאִ֧ ד ֶבן־ָבָקָּ֗ ר ֶאָח֞  :)לג( ַפִ֣

יר־ע   את)לד( ְשע  ד ְלַחָטָֽ ים ֶאָחֵּ֖ ֵּ֥  :ז 

ָשָ֑  י־ָשָנֵּ֖ה ֲחמ  ָֽ ים ְבנֵּ ֵּ֥ ה ְכָבש  ָשָ֔ ים ֲחמ  ִ֣ ָשהֹ֙ ַעֻתד  ם ֲחמ  ֵּ֤ יל  םּ֒ אֵּ ר ְשַני  י֘ם ָבָקִ֣ ור: )לה( וְלֶזִַ֣בח ַהְשָלמ  יאָֽ ור ֶבן־ְשדֵּ יצֵּ֖ ן ֱאל  ה ֶזָ֛ה ָקְרַבֵּ֥

 פ
ֹו √ ְמעָ֑ ִ֣י ש  ְבנֵּ יא ל  ֵּ֖ י ָנש  יש ָ֔ י)לו( ַביֹוםֹ֙ ַהֲחמ  יַשָדָֽ ָֽ ל ֶבן־צור  ֵּ֖ יאֵּ מ   :ן ְשֻלָֽ

ֶקל ְבֶשִ֣  ים ֶשֵּ֖ ֵּ֥ ְבע  ֶסף ש  ק ֶאָחדֹ֙ ֶכָ֔ ְזָרֵּ֤ ְשָקָלהּ֒ מ  ָא֘ה מ  ים ומֵּ ִ֣ ת ְשלש  ֶסף ַאַחָּ֗ ֲעַרת־ֶכִ֣ ים )לז( ָקְרָב֞נֹו ַקָֽ א ָּ֗ ם׀ ְמלֵּ יֶהִ֣ ֶדש ְשנֵּ ֶקל ַהֹקָ֑

ה ְנָחָֽ ֶמן ְלמ  ה ַבֶשֵּ֖ ֶלת ְבלוָלֵּ֥  :ֹסָ֛

ֶרת)לח( ַכֵּ֥ף  ה ְקֹטָֽ ָאֵּ֥ ב ְמלֵּ ה ָזָהֵּ֖ ת ֲעָשָרֵּ֥  :ַאַחָ֛

ה ֹו ְלֹעָלָֽ ד ֶבן־ְשָנתֵּ֖ ֶבש־ֶאָחֵּ֥ ד ֶכָֽ ל ֶאָחָ֛ י  ר ַאִ֧ ד ֶבן־ָבָקָּ֗ ר ֶאָח֞  :)לט( ַפִ֣

את ד ְלַחָטָֽ ים ֶאָחֵּ֖ ֵּ֥ ז  יר־ע   :)מ( ְשע 

ָשָ֔  ים ֲחמ  ִ֣ ָשהֹ֙ ַעֻתד  ם ֲחמ  ֵּ֤ יל  םּ֒ אֵּ ר ְשַני  י֘ם ָבָקִ֣ ל ֶבן־)מא( וְלֶזִַ֣בח ַהְשָלמ  ֵּ֖ יאֵּ ן ְשֻלמ  ה ֶזָ֛ה ָקְרַבֵּ֥ ָשָ֑ י־ָשָנֵּ֖ה ֲחמ  ים ְבנֵּ ֵּ֥ ה ְכָבש 

י: פ יַשָדָֽ ָֽ  צור 
ל √ ָֽ ף ֶבן־ְדעואֵּ ִ֣י ָגָ֑ד ֶאְלָיָסֵּ֖ ְבנֵּ יא ל  ֵּ֖ י ָנש  ש ָ֔  :)מב( ַביֹוםֹ֙ ַהש 

ק אֶ  ְזָרֵּ֤ ְשָקָלהּ֒ מ  ָא֘ה מ  ים ומֵּ ִ֣ ת ְשלש  ֶסף ַאַחָּ֗ ֲעַרת־ֶכִ֣ ים )מג( ָקְרָב֞נֹו ַקָֽ א ָּ֗ ם׀ ְמלֵּ יֶהִ֣ ֶדש ְשנֵּ ֶקל ַהֹקָ֑ ֶקל ְבֶשִ֣ ים ֶשֵּ֖ ֵּ֥ ְבע  ֶסף ש  ָחדֹ֙ ֶכָ֔

ה ְנָחָֽ ֶמן ְלמ  ה ַבֶשֵּ֖ ֶלת ְבלוָלֵּ֥  :ֹסָ֛

ֶרת ה ְקֹטָֽ ָאֵּ֥ ב ְמלֵּ ה ָזָהֵּ֖ ת ֲעָשָרֵּ֥  :)מד( ַכֵּ֥ף ַאַחָ֛

ה ֹו ְלֹעָלָֽ ד ֶבן־ְשָנתֵּ֖ ֶבש־ֶאָחֵּ֥ ד ֶכָֽ ל ֶאָחָ֛ י  ר ַאִ֧ ד ֶבן־ָבָקָּ֗ ר ֶאָח֞  :)מה( ַפִ֣

את ד ְלַחָטָֽ ים ֶאָחֵּ֖ ֵּ֥ ז  יר־ע   :)מו( ְשע 

ָשָ֑  י־ָשָנֵּ֖ה ֲחמ  ים ְבנֵּ ֵּ֥ ה ְכָבש  ָשָ֔ ים ֲחמ  ִ֣ ָשהֹ֙ ַעֻתד  ם ֲחמ  ֵּ֤ יל  םּ֒ אֵּ ר ְשַני  י֘ם ָבָקִ֣ ל: פ)מז( וְלֶזִַ֣בח ַהְשָלמ  ָֽ ף ֶבן־ְדעואֵּ ן ֶאְלָיָסֵּ֖  ה ֶזָ֛ה ָקְרַבֵּ֥
בְ  √ יא ל  ֵּ֖ י ָנש  יע ָ֔ וד)מח( ַביֹוםֹ֙ ַהְשב  יהָֽ ע ֶבן־ַעמ  יָשָמֵּ֖ ָֽ ם ֱאל  י  ִ֣י ֶאְפָרָ֑  :נֵּ
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ֶקל ְבֶשִ֣  ים ֶשֵּ֖ ֵּ֥ ְבע  ֶסף ש  ק ֶאָחדֹ֙ ֶכָ֔ ְזָרֵּ֤ ְשָקָלהּ֒ מ  ָא֘ה מ  ים ומֵּ ִ֣ ת ְשלש  ֶסף ַאַחָּ֗ ֲעַרת־ֶכִ֣ ים )מט( ָקְרָב֞נֹו ַקָֽ א ָּ֗ ם׀ ְמלֵּ יֶהִ֣ ֶדש ְשנֵּ ֶקל ַהֹקָ֑

ה ְנָחָֽ ֶמן ְלמ  ה ַבֶשֵּ֖ ֶלת ְבלוָלֵּ֥  :ֹסָ֛

ֶרת)נ(  ה ְקֹטָֽ ָאֵּ֥ ב ְמלֵּ ה ָזָהֵּ֖ ת ֲעָשָרֵּ֥  :ַכֵּ֥ף ַאַחָ֛

ה ֹו ְלֹעָלָֽ ד ֶבן־ְשָנתֵּ֖ ֶבש־ֶאָחֵּ֥ ד ֶכָֽ ל ֶאָחָ֛ י  ר ַאִ֧ ד ֶבן־ָבָקָּ֗ ר ֶאָח֞  :)נא( ַפִ֣

את ד ְלַחָטָֽ ים ֶאָחֵּ֖ ֵּ֥ ז  יר־ע   :)נב( ְשע 

ים חֲ  ִ֣ ָשהֹ֙ ַעֻתד  ם ֲחמ  ֵּ֤ יל  םּ֒ אֵּ ר ְשַני  י֘ם ָבָקִ֣ וד: )נג( וְלֶזִַ֣בח ַהְשָלמ  יהָֽ ע ֶבן־ַעמ  יָשָמֵּ֖ ן ֱאל  ה ֶזָ֛ה ָקְרַבֵּ֥ ָשָ֑ י־ָשָנֵּ֖ה ֲחמ  ָֽ ים ְבנֵּ ֵּ֥ ה ְכָבש  ָשָ֔ מ 

 פ
ור √ ל ֶבן־ְפָדהצָֽ ֵּ֖ יאֵּ ה ַגְמל  ִ֣י ְמַנֶשָ֑ ְבנֵּ יא ל  ֵּ֖ י ָנש  ינ ָ֔  :)נד( ַביֹוםֹ֙ ַהְשמ 

ְשָקלָ  ָא֘ה מ  ים ומֵּ ִ֣ ת ְשלש  ֶסף ַאַחָּ֗ ֲעַרת־ֶכִ֣ ים )נה( ָקְרָב֞נֹו ַקָֽ א ָּ֗ ם׀ ְמלֵּ יֶהִ֣ ֶדש ְשנֵּ ֶקל ַהֹקָ֑ ֶקל ְבֶשִ֣ ים ֶשֵּ֖ ֵּ֥ ְבע  ֶסף ש  ק ֶאָחדֹ֙ ֶכָ֔ ְזָרֵּ֤ הּ֒ מ 

ה ְנָחָֽ ֶמן ְלמ  ה ַבֶשֵּ֖ ֶלת ְבלוָלֵּ֥  :ֹסָ֛

ֶרת ה ְקֹטָֽ ָאֵּ֥ ב ְמלֵּ ה ָזָהֵּ֖ ת ֲעָשָרֵּ֥  :)נו( ַכֵּ֥ף ַאַחָ֛

ד ֶבן־ְשנָ  ֶבש־ֶאָחֵּ֥ ד ֶכָֽ ל ֶאָחָ֛ י  ר ַאִ֧ ד ֶבן־ָבָקָּ֗ ר ֶאָח֞ ה)נז( ַפִ֣ ֹו ְלֹעָלָֽ  :תֵּ֖

את ד ְלַחָטָֽ ים ֶאָחֵּ֖ ֵּ֥ ז  יר־ע   :)נח( ְשע 

ָשָ֑  י־ָשָנֵּ֖ה ֲחמ  ים ְבנֵּ ֵּ֥ ה ְכָבש  ָשָ֔ ים ֲחמ  ִ֣ ָשהֹ֙ ַעֻתד  ם ֲחמ  ֵּ֤ יל  םּ֒ אֵּ ר ְשַני  י֘ם ָבָקִ֣ ור: )נט( וְלֶזִַ֣בח ַהְשָלמ  ל ֶבן־ְפָדהצָֽ ֵּ֖ יאֵּ ן ַגְמל  ה ֶזָ֛ה ָקְרַבֵּ֥

 פ
יע ָ֔  √ י)ס( ַביֹוםֹ֙ ַהְתש  ָֽ ְדֹענ  ן ֶבן־ג  יָדֵּ֖ ן ֲאב  ָ֑ ְנָימ  ִ֣י ב  ְבנֵּ יא ל  ֵּ֖  :י ָנש 

ֶקל ְבֶשִ֣  ים ֶשֵּ֖ ֵּ֥ ְבע  ֶסף ש  ק ֶאָחדֹ֙ ֶכָ֔ ְזָרֵּ֤ ְשָקָלהּ֒ מ  ָא֘ה מ  ים ומֵּ ִ֣ ת ְשלש  ֶסף ַאַחָּ֗ ֲעַרת־ֶכִ֣ ים )סא( ָקְרָב֞נֹו ַקָֽ א ָּ֗ ם׀ ְמלֵּ יֶהִ֣ ֶדש ְשנֵּ ֶקל ַהֹקָ֑

ֶמן  ה ַבֶשֵּ֖ ֶלת ְבלוָלֵּ֥ הֹסָ֛ ְנָחָֽ  :ְלמ 

ֶרת ה ְקֹטָֽ ָאֵּ֥ ב ְמלֵּ ה ָזָהֵּ֖ ת ֲעָשָרֵּ֥  :)סב( ַכֵּ֥ף ַאַחָ֛

ה ֹו ְלֹעָלָֽ ד ֶבן־ְשָנתֵּ֖ ֶבש־ֶאָחֵּ֥ ד ֶכָֽ ל ֶאָחָ֛ י  ר ַאִ֧ ד ֶבן־ָבָקָּ֗ ר ֶאָח֞  :)סג( ַפִ֣

את ד ְלַחָטָֽ ים ֶאָחֵּ֖ ֵּ֥ ז  יר־ע   :)סד( ְשע 

שָ  ם ֲחמ  ֵּ֤ יל  םּ֒ אֵּ ר ְשַני  י֘ם ָבָקִ֣ י: פ)סה( וְלֶזִַ֣בח ַהְשָלמ  ָֽ ְדֹענ  ן ֶבן־ג  יָדֵּ֖ ן ֲאב  ה ֶזָ֛ה ָקְרַבֵּ֥ ָשָ֑ י־ָשָנֵּ֖ה ֲחמ  ים ְבנֵּ ֵּ֥ ה ְכָבש  ָשָ֔ ים ֲחמ  ִ֣  הֹ֙ ַעֻתד 
י √ יַשָדָֽ ֶזר ֶבן־ַעמ  יֶעֵּ֖ ן ֲאח  ִ֣י ָדָ֑ ְבנֵּ יא ל  ֵּ֖ י ָנש  ָ֔ יר   :)סו( ַביֹוםֹ֙ ָהֲעש 

ָא֘ה  ים ומֵּ ִ֣ ת ְשלש  ֶסף ַאַחָּ֗ ֲעַרת־ֶכִ֣ ים )סז( ָקְרָב֞נֹו ַקָֽ א ָּ֗ ם׀ ְמלֵּ יֶהִ֣ ֶדש ְשנֵּ ֶקל ַהֹקָ֑ ֶקל ְבֶשִ֣ ים ֶשֵּ֖ ֵּ֥ ְבע  ֶסף ש  ק ֶאָחדֹ֙ ֶכָ֔ ְזָרֵּ֤ ְשָקָלהּ֒ מ  מ 

ה ְנָחָֽ ֶמן ְלמ  ה ַבֶשֵּ֖ ֶלת ְבלוָלֵּ֥  :ֹסָ֛

ֶרת ה ְקֹטָֽ ָאֵּ֥ ב ְמלֵּ ה ָזָהֵּ֖ ת ֲעָשָרֵּ֥  :)סח( ַכֵּ֥ף ַאַחָ֛

ד  ֶבש־ֶאָחֵּ֥ ד ֶכָֽ ל ֶאָחָ֛ י  ר ַאִ֧ ד ֶבן־ָבָקָּ֗ ר ֶאָח֞ ה)סט( ַפִ֣ ֹו ְלֹעָלָֽ  :ֶבן־ְשָנתֵּ֖

את ד ְלַחָטָֽ ים ֶאָחֵּ֖ ֵּ֥ ז  יר־ע   :)ע( ְשע 

ָשָ֑  י־ָשָנֵּ֖ה ֲחמ  ָֽ ים ְבנֵּ ֵּ֥ ה ְכָבש  ָשָ֔ ים ֲחמ  ִ֣ ָשהֹ֙ ַעֻתד  ם ֲחמ  ֵּ֤ יל  םּ֒ אֵּ ר ְשַני  י֘ם ָבָקִ֣ י: )עא( וְלֶזִַ֣בח ַהְשָלמ  יַשָדָֽ ֶזר ֶבן־ַעמ  יֶעֵּ֖ ן ֲאח  ה ֶזָ֛ה ָקְרַבֵּ֥

 פ
ן )עב( ְביֹוםֹ֙  √ ל ֶבן־ָעְכָרָֽ ֵּ֖ יאֵּ ר ַפְגע  ָ֑ ִ֣י ָאשֵּ ְבנֵּ יא ל  ֵּ֖ ֹום ָנש  ר יָ֔ י ָעָשִ֣ ִ֣  :ַעְשתֵּ

ֶקל ְבֶשִ֣  ים ֶשֵּ֖ ֵּ֥ ְבע  ֶסף ש  ק ֶאָחדֹ֙ ֶכָ֔ ְזָרֵּ֤ ְשָקָלהּ֒ מ  ָא֘ה מ  ים ומֵּ ִ֣ ת ְשלש  ֶסף ַאַחָּ֗ ֲעַרת־ֶכִ֣ ים )עג( ָקְרָב֞נֹו ַקָֽ א ָּ֗ ם׀ ְמלֵּ יֶהִ֣ ֶדש ְשנֵּ ֶקל ַהֹקָ֑

ֶלת ְבלוָלֵּ֥  הֹסָ֛ ְנָחָֽ ֶמן ְלמ   :ה ַבֶשֵּ֖

ֶרת ה ְקֹטָֽ ָאֵּ֥ ב ְמלֵּ ה ָזָהֵּ֖ ת ֲעָשָרֵּ֥  :)עד( ַכֵּ֥ף ַאַחָ֛

ה ֹו ְלֹעָלָֽ ד ֶבן־ְשָנתֵּ֖ ֶבש־ֶאָחֵּ֥ ד ֶכָֽ ל ֶאָחָ֛ י  ר ַאִ֧ ד ֶבן־ָבָקָּ֗ ר ֶאָח֞  :)עה( ַפִ֣

את ד ְלַחָטָֽ ים ֶאָחֵּ֖ ֵּ֥ ז  יר־ע   :)עו( ְשע 

םּ֒  ר ְשַני  י֘ם ָבָקִ֣ ן: פ)עז( וְלֶזִַ֣בח ַהְשָלמ  ל ֶבן־ָעְכָרָֽ ֵּ֖ יאֵּ ן ַפְגע  ה ֶזָ֛ה ָקְרַבֵּ֥ ָשָ֑ י־ָשָנֵּ֖ה ֲחמ  ָֽ ים ְבנֵּ ֵּ֥ ה ְכָבש  ָשָ֔ ים ֲחמ  ִ֣ ָשהֹ֙ ַעֻתד  ם ֲחמ  ֵּ֤ יל   אֵּ
ָֽן √ יָנָֽ ע ֶבן־עֵּ יַרֵּ֖ י ֲאח  ָ֑ ִ֣י ַנְפָתל  ְבנֵּ יא ל  ֵּ֖ ֹום ָנש  ר יָ֔ ִ֣ים ָעָשִ֣  :)עח( ְביֹוםֹ֙ ְשנֵּ

ת ֶסף ַאַחָּ֗ ֲעַרת־ֶכִ֣ ים  )עט( ָקְרָב֞נֹו ַקָֽ א ָּ֗ ם׀ ְמלֵּ יֶהִ֣ ֶדש ְשנֵּ ֶקל ַהֹקָ֑ ֶקל ְבֶשִ֣ ים ֶשֵּ֖ ֵּ֥ ְבע  ֶסף ש  ק ֶאָחדֹ֙ ֶכָ֔ ְזָרֵּ֤ ְשָקָלהּ֒ מ  ָא֘ה מ  ים ומֵּ ִ֣ ְשלש 

ה ְנָחָֽ ֶמן ְלמ  ה ַבֶשֵּ֖ ֶלת ְבלוָלֵּ֥  :ֹסָ֛

ֶרת ה ְקֹטָֽ ָאֵּ֥ ב ְמלֵּ ה ָזָהֵּ֖ ת ֲעָשָרֵּ֥  :)פ( ַכֵּ֥ף ַאַחָ֛

ל אֶ  י  ר ַאִ֧ ד ֶבן־ָבָקָּ֗ ר ֶאָח֞ ה)פא( ַפִ֣ ֹו ְלֹעָלָֽ ד ֶבן־ְשָנתֵּ֖ ֶבש־ֶאָחֵּ֥ ד ֶכָֽ  :ָחָ֛

את ד ְלַחָטָֽ ים ֶאָחֵּ֖ ֵּ֥ ז  יר־ע   :)פב( ְשע 

ָשָ֑  י־ָשָנֵּ֖ה ֲחמ  ָֽ ים ְבנֵּ ֵּ֥ ה ְכָבש  ָשָ֔ ים ֲחמ  ִ֣ ָשהֹ֙ ַעֻתד  ם ֲחמ  ֵּ֤ יל  םּ֒ אֵּ ר ְשַני  י֘ם ָבָקִ֣ ָֽן: פ)פג( וְלֶזִַ֣בח ַהְשָלמ  יָנָֽ ע ֶבן־עֵּ יַרֵּ֖ ן ֲאח   ה ֶזָ֛ה ָקְרַבֵּ֥
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ים ֶעְש  ִ֣ ֶסף ְשתֵּ ת ֶכֶׁ֜ ל ַקֲעֹרּ֨ ָ֑ ְשָראֵּ י י  ִ֣ יאֵּ ת ְנש  ֵּ֖ אֵּ ֹו מֵּ ח ֹאתָ֔ ָמַשִ֣ ַח ְביֹוםֹ֙ ה  ְזבֵָּּ֗ את׀ ֲחנַֻכִ֣ת ַהמ  ִֹ֣ ר )פד( ז ִ֣ים ָעָשָ֔ ֶסףֹ֙ ְשנֵּ י־ֶכֹ֙ ְזְרקֵּ ָֽ ה מ  ָּ֗ רֵּ

ה ָֽ ים ֶעְשרֵּ ֵּ֥ ב ְשתֵּ ֹות ָזָהֵּ֖  :ַכפֵּ֥

ַאַחתֹ֙ ֶכָ֔  ה ָהָֽ ה ַהְקָעָרֵּ֤ ָאָּ֗ ים ומֵּ ִ֣ ֶדש)פה( ְשלש  ֶקל ַהֹקָֽ ֹות ְבֶשֵּ֥ אֵּ֖ ם ְוַאְרַבע־מֵּ י  ים ַאְלַפֵּ֥ ל ָ֔ ֶסף ַהכֵּ ל ֶכִ֣ ד ֹכֵ֚ ק ָהֶאָחָ֑ ְזָרִ֣ ים ַהמ  ֵּ֖ ְבע   :ֶסף ְוש 

ב ַהכַ  ֶדש ָכל־ְזַהֵּ֥ ֶקל ַהֹקָ֑ ה ַהַכֵּ֖ף ְבֶשִ֣ ה ֲעָשָרָ֛ ֶרת ֲעָשָרִ֧ ת ְקֹטָ֔ ֹאִ֣ הֹ֙ ְמלֵּ ים־ֶעְשרֵּ ב ְשתֵּ ֹות ָזָהֵּ֤ ֵּ֥ )פו( ַכפּ֨ ֹות ֶעְשר  הפֵּ֖ ָאָֽ  :ים ומֵּ

ר ו ֵּ֥ים ָעָשֵּ֖ י־ָשָנָ֛ה ְשנֵּ ָֽ ים ְבנֵּ ִ֧ ם ְשנֵּים־ָעָשרֹ֙ ְכָבש  ֵּ֤ יל  ים אֵּ ָּ֗ ר ָפר  ִ֧ים ָעָשִ֣ ה ְשנֵּ ר ָלֹעָלֶׁ֜ ֵּ֥ים )פז( ָכל־ַהָבָקּ֨ ים ְשנֵּ ָ֛ ז  י ע  ֵּ֥ ירֵּ ם וְשע  ְנָחָתָ֑ מ 

את ר ְלַחָטָֽ  :ָעָשֵּ֖

ים  ִ֣ ים ֶעְשר  ר׀ ֶזִַ֣בח ַהְשָלמ ָּ֗ ל ְבַקִ֣ את ֲחנַֻכִ֣ת )פח( ְוֹכ֞ ֵֹ֚ ים ז ָ֑ ש  ים ְבנֵּי־ ָשָנֵּ֖ה ש  ֵּ֥ ים ְכָבש  ש ָ֔ ים ש  ִ֣ יםֹ֙ ַעֻתד  ש  ם ש  ֵּ֤ יל  יםּ֒ אֵּ ְוַאְרָבָע֘ה ָפר 

ֹו ח ֹאתָֽ ָמַשֵּ֥ י ה  ֵּ֖ ַח ַאֲחרֵּ ְזבֵָּ֔  :ַהמ 

ר ִ֣ ַדבֵּ ֹול מ  ע ֶאת־ַהקֶׁ֜ ְשַמּ֨ תֹוּ֒ ַוי  ר א  ִ֣ ֘ד ְלַדבֵּ ֶהל מֹועֵּ ה ֶאל־ֹאִ֣ א ֹמֶשֶׁ֜ ֹּ֨ ִ֣י  )פט( וְבב ין ְשנֵּ ֵּ֖ בֵּ ת מ  ֻדָ֔ ן ָהעֵּ ֶרתֹ֙ ֲאֶשרֹ֙ ַעל־ֲאֹרִ֣ ל ַהַכֹפּ֨ ַעֵּ֤ יו מֵּ ָלָּ֗ אֵּ

יו: פ ָלָֽ ר אֵּ ֵּ֖ ים ַוְיַדבֵּ ָ֑  ַהְכֻרב 

Alef.  

1.  a) Why are there ostensible repetitions in the Tora if every word is valued and discerned?  

     b) Even if it is possible to explain the repetitions where there are slight deviations and 

changes, how can the repetitions where there don’t appear to be any changes, be 

explained? 

2.  (I believe the reference to “Devarim 41” is a typo, but I am unable to discern what the correct 

reference might have been.) In Beraishit 24, even though there is a repetition of what 

transpired between Eliezer and Rikva, there are clear differences that have to be accounted 

for. The most glaring of these differences is the order in which Eliezer asked the Rivka for 

identification and then gave her the gifts that he had brought from Avraham’s home (Ibid. 

22-3 vs. 47). In BeMidbar 7, each of the Nesi’im brings the exact same donation for the 

Mishkan, and therefore it would appear logical that the presentation could have been 

shortened by presenting a summary of their actions.  

וסידורים בלתי נאותים אצל בעלי העיוןיתכן היות בו עניינים   .3 —it is possible that there are 

contained within them (the repetitions) matters and structures that are “unpleasant” 

(incomprehensible) to those who are champions of reasoned analysis and logical 

discernment.  

שנשיג אמת כוונות תורתנו ,נע ממנו בעל העיון, כל שכן ממני והדומים לי, חלושי עיוןולכן נמ  —

therefore (the meanings of the repetitions) are obscured from the masters of analysis, all the 

more so from me and those like me whose analytical capacities are weak, that we should be 

able to determine the truth of the intentions of our Tora.  

 even if we—בשלא יהי' נמנע אצלנו מה שהוא מחוייב אצל שנביאים, אבל נשיג אנחנו שהוא אפשרי

are unable to comprehend what is apparent to those who have prophetic insight, we shall 

understand that which is possible for us. 

 those who are (figuratively) asleep, and—הישנים אשר לא יקיצו כי אם בהכאות ובמריטת שערות

will not wake up without being struck and having their hair pulled (figuratively).  

בפחות ויותר גם כן ביניהם מתחלפים —and among them (the members of the Jewish people) 

there will be some who (will be moved) with a bit less or a bit more as well (referring to the 

number of times something has to be reiterated in order to gain people’s attention.) 

4.  The term “Ma’amar Gozer” in the fourth paragraph of Ibn Kaspi’s commentary would appear 

to refer to the fact that not only were the artifacts of the Mishkan described in Parashiot 

Teruma and Tetzaveh, but they were literally carried out in Parashiot VaYakhel and Pekudei. 

Literally, a Divine Statement that was summarily acted upon.  
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5.  In the seventh paragraph, VaYikra 8:36 is a summary verse that should suffice for those who 

are interested in logical analysis and therefore would render repetitions within this context 

unnecessary. 

6.  Also in the seventh paragraph, the phrase “Rabbim Kein Zulat Zeh” (there are many examples 

aside from this one) refers to other summary verses aside from VaYikra 8:36 and Shemot 

25:33. An additional example might be: (VaYikra 26:46) “These are the Statutes and 

Ordinances and Laws, which the LORD Made between Him and the children of Israel in 

mount Sinai by the hand of Moshe”, precluding the need for repetitions of specific Mitzvot in 

the book of Devarim, e.g., helping load and unload another’s animal—Shemot 23:5; Devarim 

22:4; the prohibition against taking interest on a loan from a Jew—Shemot 22:24; VaYikra 

25:35-7; etc.  

Beit.  

Alsheich compares the language associated with the offering of the Nasi of the tribe of 

Yehuda (v. 12) with those that follow (v. 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78). The 

difference that draws Alsheich’s attention appears in the opening words, “VaYehi HaMakriv” 

(the one who was making the offering), as compared to the others where the language 

suggests that they simply brought the various components. Consequently, Alsheich deduces 

that due to Yehuda’s exalted status as the source of kings for the Jewish people—see 

Beraishit 49:10—the implication of BeMidbar 7:12 is that he will continually be engaged in 

presenting offerings, i.e., will continually subjugate himself to HaShem, in contrast to the 

other tribes that will do so on a more limited basis.  

Gimel.  

י ְביֹו֩ם  ז,א ֹותכַ ַוְיה ִ֡ ים לּ֨ ִ֣ ה ְלָהק  ש ֹאתֹוֹ֙  ֹמֶשֶׁ֜ ֵּ֤ ֹו ַוְיַקדֵּ ח ֹאתֶׁ֜ ְמַשּ֨ ן ַוי  ְשָכָּ֗ ַח ְוֶאת־ ֶאת־ַהמ  ֵּ֖ ְזבֵּ יו ְוֶאת־ַהמ  ָלָ֔ ְוֶאת־ָכל־כֵּ

יו ָלָ֑ ם ַוְיקַ  ָכל־כֵּ ֵּ֖ ְמָשחֵּ ם׃ַוי  ש ֹאָתָֽ ֵּ֥  דֵּ

 

 שפתי חכמים במדבר פרק ז פסוק א
מפרידו ממלת להקים את המשכן שאין כלות משה  "כלות משה"נראה דקשה לרש"י דהנגינה דעל 

 ..סמוך למלת להקים וכאלו הם שני ענינים ומה ב' ענינים איכא הכא.

י ְביֹו֩ם  א ֹות מֹ   ַוְיה ִ֡ הַכלּ֨ ן  ֶשֶׁ֜ ְשָכָּ֗ ים ֶאת־ַהמ  ִ֣ ש ֹאתֹוֹ֙ ְוֶאת־ָכל־  ְלָהק  ֵּ֤ ֹו ַוְיַקדֵּ ח ֹאתֶׁ֜ ְמַשּ֨ ַוי 

יו ָלָ֔ ש כֵּ ֵּ֥ ם ַוְיַקדֵּ ֵּ֖ ְמָשחֵּ יו ַוי  ָלָ֑ ַח ְוֶאת־ָכל־כֵּ ֵּ֖ ְזבֵּ ם׃ ְוֶאת־ַהמ   ֹאָתָֽ

 

Re the Midrashic theme being referenced by RaShI: It seems to me that the construction of 

the Tabernacle and God’s Presence Inhabiting it restores the relationship between HaShem 

and Yisrael that was begun at Sinai, but brought to a grinding halt, and even retrogressed 

with the sin of the Golden Calf. The bringing down of the second Luchot on Yom HaKippurim, 

the Luchot already having been compared to the Ketuba between HaShem, the Chatan, 

Yisrael, the Kalla, was immediately followed by the beginning of the construction of the 

Mishkan, culminating in HaShem’s Cloud Descending upon it, and the wedding finally being 

concluded: 

 תלמוד בבלי מסכת תענית דף כו עמוד ב
 ביום חתנתוצאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו )שה"ש ג:יא( "וכן הוא אומר 

זה בנין בית המקדש, שיבנה  - "וביום שמחת לבו", מתן תורהזה  - "ביום חתנתו", "וביום שמחת לבו

 במהרה בימינו.
 

 אבן עזרא שמות )הפירוש הארוך( פרשת כי תשא פרק לב פסוק יט
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)יט( וירא את העגל ומחלת ה"א העגל משרת בעבור האחרת, כמו וירא את העגל והמחלת סביביו. 

ה היה לעיני . וזוהנה קרע שטר התנאיםומרוב קנאת משה שבר הלוחות שהיו בידיו כמו שטר עדות. 

 …כל ישראל

 

 רש"י שמות פרשת כי תשא פרק לד פסוק א
אתה שברת הראשונות, אתה פסל לך אחרות. משל למלך שהלך למדינת הים והניח  -פסל לך 

, אמר כתובתהעם השפחות, מתוך קלקול השפחות יצא עליה שם רע, עמד שושבינה וקרע ארוסתו 

. בדק המלך ומצא, שלא היה הקלקול אלא מן עדיין אינה אשתךאם יאמר המלך להורגה אומר לו 

אחרת, שנקרעה הראשונה. אמר לו המלך  כתובההשפחות, נתרצה לה. אמר לו שושבינה כתוב לה 

אתה קרעת אותה, אתה קנה לך נייר אחר, ואני אכתוב לה בכתב ידי, כן המלך זה הקדוש ברוך הוא, 

, לכך נאמר פסל ארוסתו של הקדוש ברוך הוא אלו ישראל, השפחות אלו ערב רב, והשושבין זה משה

 לך:

 

 

(Or, the Tora is the Kalla, Yisrael is the Chatan, and HaShem Is the Father-in-Law 

Who Refuses to be separated from “His Daughter”: 

 שה לגשמות רבה )וילנא( פרשת תרומה פר
ויש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו אמר הקדוש ברוך הוא לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי 

עמה שנאמר ויקחו לי תרומה, משל למלך שהיה לו בת יחידה בא אחד מן המלכים ונטלה ביקש לילך 

ר לך אל לו לארצו וליטול לאשתו אמר לו בתי שנתתי לך יחידית היא, לפרוש ממנה איני יכול, לומ

תטלה איני יכול לפי שהיא אשתך אלא זו טובה עשה לי שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה לי 

שאדור אצלכם שאיני יכול להניח את בתי, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל נתתי לכם את התורה 

אחד עשו לפרוש הימנה איני יכול, לומר לכם אל תטלוה איני יכול אלא בכל מקום שאתם הולכים בית 

 )לי שאדור בתוכו שנאמר ועשו לי מקדש.

 

 

 


