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רּביּובחמּׁשהּובחמּׁשהּובחמּׁשהּובחמּׁשה יֹום. עׂשר ©£¦¨¨¨©¦
ּפתח, כא)יהּודה וּיׁשמע(במדבר §¨¨©©¦§©

ׁשנינּו, ערד. מלךְ  ¦¨¨£¤¤¦£©§©הּכנעני
הזּדּמנּו עליֹונֹות מּתנֹות §©§¦§¤¨©Ÿׁ̈שלׁש
ׁשלׁשה ידי על ¨Ÿ§¥§©¥¨§¦§ליׂשראל
מן ּומרים. אהרן מׁשה, ¨¨§¦Ÿ¤©£Ÿ¦©אחים:
- כבֹוד ענני מׁשה. ּבזכּות -¦§Ÿ¤©§¥¨
ּבזכּות - ּבאר אהרן. §¦¥§Ÿ£©§¦ּבזכּות
למעלה. אחּוזים וכּלם ¨§©§¦£¨ª§¨§¦מרים.

ׁשּכתּוב מׁשה, ּבזכּות (שמותמן ¨¦§Ÿ¤¤¨
מןטז) לחם לכם ממטיר ¦¤¤¤¨¦§©¦§¦הנני

הּׁשמים מן זה(ּדוקא)הּׁשמים. - ©¨¨¦¦©¨¨¦©§¨¤
¤Ÿמׁשה.

אהרן,ענניענניענניענני ּבזכּות כבֹוד ©§¥¨¦§©£Ÿ
יד)ׁשּכתּוב עין(במדבר אׁשר ¤¨£¤©¦

ה'(אהרן)ּבעין אּתה נראה §©¦©£Ÿ¦§¨©¨
וכתּוב טז)וגֹו', ענן(ויקרא וכּסה §§¨§¦¨£©

ׁשבעה, למעלה מה ¨§¦¨§©§©¤Ÿ§©הּקטרת.
ׁשהרי ׁשבעה, ּגם ּכאן ¥£¤¨§¦©¨©אף
עננים ׁשבעה ¦¨£¨§¦¤Ÿ§©ּבּקטרת

ּכאחד ואהרן(ועֹוד)נקׁשרים . ¦§¨¦§¤¨§§©£Ÿ
ׁשבעת לכל ראׁש ©§¦¨§Ÿהּוא
את קֹוׁשר והּוא ¤¥§¦¨£̈העננים,
יֹום. ּבכל עּמֹו האחרים ¨§¦¦¥£¨¤¥ׁשׁשת

ׁשהריּבארּבארּבארּבאר מרים, ּבזכּות §¥¦§¦§¨¤£¥
האּגדה, ּובספר ּבאר. נקראת וּדאי ב)(היא זֹוהישמות - וגֹו' לדעה מרחק אחתֹו וּתתּצב ¦©©¦§¥§¥§¥¤¨©¨¨©¥©©£Ÿ¥¨Ÿ§¥¨§¦

ׁשּכתּוב הּבאר, הסּתּלקה - מרים מתה אחד. קׁשר והּכל חּיים, מים ב)(ּבאר ולאבמדבר §¥©¦©¦§©Ÿ¤¤¤¨¥¨¦§¨¦§©§¨©§¥¤¨§Ÿ
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ּובאֹותּה לעדה. מים ¨§¨¥¨¦©¨̈היה
אחרת ּבאר רצתה ¤¤©¥§¨§¨¨ׁ̈שעה
מצּויה ׁשהיתה ¨§¨§¨¤¥©§¦§להסּתּלק,
ּכׁשראתה יׂשראל. ¨£¨¤§¥¨§¦¦עם
קׁשּורים ׁשהיּו עננים ¦§¨¤¦¨£¨¦ׁשּׁשה

ּבהם. היא נקׁשרה ¤¨¦¨§§¦¨¤̈עליה,
אֹותםמתמתמתמת הסּתּלקּו אהרן, ¥©£Ÿ¦§©§¨

הּבאר ענן והסּתּלק ¥§©©£¥©§¦§¦¨£עננים
החזיר מׁשה, ּבא ¦¡¤¤Ÿ¨¤¨¦עּמהם.

ׁשּכתּוב זהּו סח)אֹותם. (תהלים ¨¤¤¨
ּׁשבי ׁשבית לּמרֹום ¦¤¨¦¨¨©¨¦̈עלית
לקחּת ּבאדם. מּתנֹות ¨§©¨¨¨¨¨©¨§©̈לקחּת
מּתנֹות אֹותן וּדאי, ¨©¨©©¨©מּתנֹות
ּבאר - בראׁשֹונה ¥§¨¦¨¨¤ׁשהיּו

¦¨£©ועננים.
יצחק.ּבארּבארּבארּבאר ׁשל ּבארֹו זֹו - §¥§¥¤¦§¨

ׁשל העננים אּלּו - ¤¦¨£¨¥¦¨£עננים
מּפני יצחק, רּבי אמר ¥§¦¨§¦¦©©¨Ÿ£©אהרן.
מּׁשּום לזה? אהרן זכה ¦¤¨Ÿ£©¨¨̈מה

ּבעננים קׁשּור ראׁש(ׁשהּוא ¤¨¨£¨¦Ÿ

יֹוםלעננים) ּכל נקׁשר והּוא , ¨£¨¦§¦§¨¨
ׁשּכּלם ּכאחד, לכּלם ¨ª¨§¤¨¤ª§̈ויֹום

ידֹו. על ¨©¦§¨§¦מתּברכים
חסדּבאּבאּבאּבא ּכל על ראה, Ÿ§¥©¨¤¤

הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨¨©¨¨¤ׁשעׂשה
עּמם קׁשר יׂשראל, ¨¦©¨¥¨§¦¦עם
וקׁשר נכּבדים, עננים ©¨§¦¨§¦¦¨£¨§¦ׁשבעה
יׂשראל, ּכנסת עם ¥¨§¦¤¤§¦¨אֹותם
עם נקׁשר ׁשּלּה הענן ¦¨§¦¨¤¨¨¤¥£¤ׁשהרי
ּכל ועם אחרים. ¨¦§¦¥£¨¦ׁשּׁשה
יׂשראל הלכּו ¥¨§¦§¨¨§¦©הּׁשבעה

ׁשבעת ּתׁשבּו ּבּסּכת זה ועל האמּונה, ׁשל הּקׁשר הם ׁשּכּלם מּׁשּום הּטעם? מה ©§¦§¥ª¨¥©¤¤¤¨¡¨§©¤©ªŸ¤¦©©©¨¨§¦©ּבּמדּבר.
ׁשּכתּוב מּׁשּום אֹומר? ּזה מה ב)(ימים. וצריךְ שיר לחּכי. מתֹוק ּופריֹו ויׁשבּתי חּמדּתי ּבצּלֹו ¨¦©¤¥¦¤¨§¦¦©§¦§¨©§¦¦§¨§¦¦§¨¦

האמּונה. צל ּתחת ׁשּיֹוׁשב עצמֹו את להראֹות ¨¡¨¥©©¥¤§©¤§©§¨̈אדם

,aiYkC(k xacna)`iddaE .dcrl min did `le ¦§¦§Ÿ¨¨©¦¨¥¨§©¦
dedC ,`wNYq`l `xg` x`A z`ra `zrW©£¨¨¨§¥©£¨§¦§©§¨§£¨
oippr `YiW z`ng cM .l`xUiC oFdOr gikW§¦©¦§§¦§¨¥©¨¨¦¨£¨¦

.Eda `id zxXwz` ,Dlr oixiWw FedC©©§¦¦¨¨¦§©§©¦§

zinzinzinzin`ppr wNYq`e ,oippr oEPi` EwlYq` ,oxd` ¦©£Ÿ¦§§¨¦£¨¦§¦§©¨£¨¨
`cd .Edl xCd` ,dWn `z` .oFdOr `xiac§¥¨¦§¨¨Ÿ¤©§¨§¨¨

,aizkc `Ed(gq mildz)iaX ziaW mFxOl zilr ¦§¦¨¦¨©¨¨¦¨¤¦
oEPi` ,i`Ce zFpYn Ygwl .mc`A zFpYn Ygwl̈©§¨©¨¨¨¨¨©§¨©¨©¨¦

.oippre x`a `zincwA FedC zFpYn©¨©©§©§¦¨§¥©£¨¦

,x`A,x`A,x`A,x`A.oxd`C mippr oiN` ,mippr .wgviC x`a `C §¥¨§¥§¦§¨£¨¦¦¥£¨¦§©£Ÿ
,`cl oxd` dkf dn ipRn ,wgvi iAx xn`̈©¦¦¦§¨¦§¥©¨¨©£Ÿ§¨

mipprA xiWw Edi`C oibA(mipprl `Wix `"p).`Ede §¦§¦¨¦©£¨¦¥¨©£¨¦§
o`kxAznC ,`cgk EdNkl `nFie `nFi lM xiWw ©̀§¦¨¨§¨§ª§©£¨§¦§¨§¨

.iFci lr EdNMª§©§

`Y`Y`Y`Y`Ed Kixa `Wcw carC cqg lM lr ,ifg ¨¨¥©¨¤¤§¨©ª§¨§¦
xiWwe ,oxiwi ippr 'f oFdOr xiWw ,l`xUia§¦§¨¥¨¦¦§£¨¥©¦¨§¨¦
xWwz` Dlic `ppr `dC ,l`xUi zqpka Edl§¦§¤¤¦§¨¥§¨£¨¨¦¨¦§§©
l`xUi Elf` ,draW EdNkaE .oiPxg` `ziWA§¦¨©£©¦§ª§¦§¨©§¦§¨¥
`xWw EdNkC oibA ,`nrh i`n .`xAcnA§©§§¨¨©£¨§¦§ª§¦§¨
zraW EaWY zFMQa `C lre Edpip `zEpnidnc¦§¥§¨¦§§©¨©ª¥§¦§©

,aiYkC oibA .ixiin `w i`n .mini(a mixiyd xiy)FNvA ¨¦¨¨©§¥§¦¦§¦§¦
Wp xa iraE .iMgl wFzn FixtE iYaWie iYcOg¦©§¦§¨©§¦¦§¨§¦¦¨¥©¨
.`zEpnidnc `Nv zFgY aiziC ,DinxB d`fg`l§©£¨¨©§¥§¨¦§¦¨¦§¥§¨




