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ק

"סשטש"' שר"שאלי
א) בישאל "קר " סרש"'" תג ש"טק" סרי"טתם"יניב"קשר"
קר "שסרש"ת"יש"טש שר"'ש"יגת ""ס"שיב".ירגי"'' שש ק"
('תערשם" תי ".ית ש י " י ").ש"תלם" ק " שאלי " טש שר" 'ש" רשש'".
יש" שר"'ש"תלי "("ת "'"זשד"י"רלק "'ריננ)"קטק"ר"סט".ישארי":
י"ש"קשתק""סשטש"' שר"ישק" " מר"'ן"תזש"ק" " 'ש"ששירס"'ן"טיש"
"רים"' "את ק",איט"י" קש"י שר"קשן"'שן""רים""סשטש".י"רגש":
איט" י" קש" קשן" 'שן" "רים" "סשטש" טתש" רקשן" 'שן" ""ר ",י שר"
טקר " ר סטש" " ש" קשן" 'י" "רים" "סשטש" שיקשט" יגסרש "
"צי י ".ששל " שד' שם" "ר"ס" רט"עאגק" גאלשגן" רשר" ' שר"
"רים" "סשטש ",רטק" תאיט" י" קש ",י א" דשן" קר " שיק" רטקר "
רסט ש" " ש"'"אדר"ש ש"גסרש ""ציי ש"יתט"ד' "רגסרש "
"ציי י" קשן" "יסטשם" 'י" "ט'ד" רגש" ד' שם" רנשטש" 'שם" שת י'",
י" "שדרן"י'נדש"תשיגש"תדקש ק"ש ם.
ואולם ש ק'שמש"('תערשם"רם",יתמש"'שנשי "קר ש)"ע ם"ית '"איט"
" קש"י שר"קשן"'שם""רים""סשטש",ית"ש" ק"ד' "את ק"
תתש"רששק".יצמס"תשצד"טששר'"ד' שי"סם""עאג "שנ" ק.
כמו תן"שר"טס"יד"סט"ד' ש"ש "'מם" ("סשטש"ש,לז)"באיט"י" קש"
י שר"רט"שאדר"טק"גשגשן"יטק""יסטשן"'".ש"ד' שם"ק"י שם"
תרש שר"'אל "קר "רסט ש"ש ש"י "ק'ט"קם"ש שר"'אל "
תר סטש" " ש""סטב".ש ש"ת ר"'"ש" ק"ד' "את ק",טשריי "
שר"טאיט"י" קש",יעששם"טתקי ש"'לסם"קר ",רטקר "רסט ש"
ש ש"י " ת' " גסרש " "ציי ש"  "-י"ר"ס" ר'סצם" שר" "סשטש"
' שר",רטתך"תר" שר"'רס "סטשש " " ש""סט",קטק"רתט"ד' "
רגסרש ""ציי י"קשן""יסטשם"'י.
פתח שרי'"ד' ש"ש "'מם",ג"צק"'רדירש" ב"ק שש"טשש'""קטשן"
(רמ'" גל) ",י' "צש שי " 'ד' ש" רזין" קשר" (ז'רשם" ת(ק),ד)".
ישעיד"שד' שם"סתשמד"ש יעב-שרגשם"'שי"ק"(ע)"רשארי""דיס"קשן"
"יסטשם" 'אלי " טקר " ר סטש" " ש" ישטק" 'דרן" "ז'ר"
שרשצין""יסטשם"סד" י" "שדרן"קי"סד"שיצק י""תגש"רסדששן"טק"
גסרש ""ציי י" (סב""סשטש"ל",).ישתק"ג"ש"תט"סיד"טק"דירן"ש"ז'ר"
שתגש"ש"'דשן"שיק"רש"סטי"'קת ",י"דיס"ררש'"בגסרש ""ציי יב"
"רסט ש" " ש ".י ש צי" [' ש יץ" רגש]" רק"גם" שר" "סשטש"
'ניתי"רט"שדרן"תט"סיד"טק"ג אשש"ש""צי "דשרין"ק'ט" שר"רקגש"
רקשן"'י"""ר"ת"י"איט"י" קש"שטתך"קשן""יסטשם"טקר "ר סטש"
" י".ישיעשתי"רטתש"זש"ש" שר"שדע"רט"שאדר""-טק""סט",
רש ש"קשן""סשטש"' שר"[יתן"צדד"שרזימק"(ז'רשם"ת(ק),ד)""דגתרשש"
ט ץ" אירש " ש יעב ".יתג קש" טק" ששי" טתגשי" ש ימש] ".ישד' שם"
ע י"שם"יר י"שם"טתקי ש",שטק"'נ" ק""'יק "רשלסם"רקשן"'י"
"סשטש"שיק""רים"רגסרש ""ציי י"יטק""רים"רקשן"""ר"' שר".
י'שק "שנ קמט"ר'סצם"קשן""סשטש"' שר"ת"י"'איט"י" קש"קטק"
דאלי "רקגש",רשיקשט"י"צי "שאל "אלי "סשא ש"ר סטש"
" ש" ישסרש" שר" ['ריגש" "רק " שאל י " ק' שם" יתד שם",
ר'שם"סשא "ש"ציש"שיק"'קתשט "ש"ז'ר"שטתך"'סשגן"סשתיט]",סט"
תן" תרקגי" דגשם" סט" "סשטש" ' שר" שאלי  ",קסתמש" רקשן" ' שר"
""ר",קך"תט"סיד"טק"סט ש" " ש""סט""תגש"רתט"שאדרי"שיק"
ט שר"",רקמת"טקר "רסט ש" " י"יג אשש"ש""ציי י",ר'"דשן"
שדרן"טששי "תרק "שאדר"רשר""סשטש"'ניתי"תט"סיד"טק"גסרש "
"ציי י"ק'ט"קשן"'י""סשטש"' שר""תגש"רקשן"'י"""ר",שטתך"קם"
ש שר"'י"טק""סט"קסתמש"רסדששן"טק"ג אשש"ש""צי "דשרין",יקיטם"
קם"גשגש"'ניתי"""-סט.

נמ א טתשמז"שתט""'יק ",רק"גם"רגש"שלס"שם"שרדשי"אשש"שם;"
שק"ד שר"קשן"'י"""ר"ישק"דגסרש ""ציי י".יטסיטם"איט"
" קש" י שר" קשן" 'שם" "רים" "סשטש" ת"ש" ק" ד' " את ק ",דטק"
"ר"ס"תטט"ר"נשששם"י" אגשם"ד' שי"[ישר"טשיעשף"ד'ת ש י "
טק"נ עשגן"בקטקב"' ש יץ"שנ" ק",י"ר"ס"רגרק שם"סם"ששגרש"
ש קריגש"רט"ש"ארש".יק"גם"'תערשם"נ עשגן"בקטקב"ק'ט"שששגי"
א"טסגשן"ששס"דש"'קיאש" ק",רטק"תתש"שש'גש"ש קריגש"ר'תט"
קיתן"טק""סט]",יש ש""תך"רשתטשט"' "את ק" שר"סם"איט"י" קש"
ש ש""תי ר"רלסם"קרד"טתיטם" (יתן"דאדא"שנ שמז"'ת ש י "י",).יזשי"
ש"אי " טד' ש" ש ק'שמש" יש "'מם" יש ימש" ר'סצם" איט" י" קש"
י שר"קשן"'שם""סשטש",יש" שר"שדע"רט"שאדר"טק""סט",י"מ""
טנ'ש" שר"שאלי "'רס "שאל ש"טק"ענש"'שקש"לס"ק"טתלי "
תשין"רסשא "שאדרש"'ר'שט"ש שר"יסט"תן"קם"" שר"'קי ש"רסש"
"סט".ק"גם"טקר "רסט ש" " ש"ית' "ג אשש"ש"ש"ציש"[שששגי"
בגסרש " "ציי יב" דק" שגן]" רי'" קם" " שר" 'ש" תלי " יקסתמש"
רסדששן"טק"גסרש "תט""צי "שדרן"[יקם"גשגש""ניף"שדרן"ש"סיט]"
"קך"קשן""סשטש"' שר"תד' ש"' "את ק.ובזה 'שק " שנ קמט" דאדיא" טרין" ש "'מם" ש"י ש" רש"סשטש"
'אלי " אשש" " א" 'רסש" רסיטש" " ש ",טק" טקר "
רסט ש"ינם"טק""אידם".ישששגי""תגש"רקם"" שר"'ע""גשם"אידם"
רשאלש " טק" "סט" תש" קשן" "סשטש" ' שר" ית"ירמת" ש ימש" טסגשן"
ש" שר"שדע".י א"'רסש"ר"סטש" " ש"רקז"שיק"אשים""ציי ש"
""סט".יסמר"סיד"'ד' שי"ש"קש שם"יש" יאשם.והנה שעיד" שנ קמט" שגמט" ראלי " ריגש" "שאל י " ק' שם"
יתד שם ",רסשא " "ציי ש" טשסטי " שר" יקשטי" רק "
קש"י שם"סשא ""ציי ם"'קתשט "ש"ז'ר"יסשתיט"שק' שם",ש'שק"תן"
נם""שרזימק" (רם"עאמנ)".ישיק"זמט"ש קש"רשעיד"שד' שם""'יק "
'ש ירט"ש"(שי"ק"'".)',ישר"טשיעשף"'זש"שלס"ש.

דהנה

ת '"שנ שמז"''קי ""ש"ר"יתר""ד' ש"ש "'מם"('עש"מצ)

ישרשגיך" ררטיאי " "ציי " א 'גי " צש'י " רשן" "ילטי "
סט" שצש'י " יקשטי" "צי " שאל " אלי " "ילט " סט" שתשגשם",
יתש ר"שנ שמז"רקסתמש"רשאלי "נם"תן" י "א 'ן"צש'י "סטש",
ק'ט" ריגש" סשא " "ציי ש" ירשי'ש" "רק " א 'גי " צש'י " ר'שם"
סשא "שרשי'"שיק"ברשי'"א 'ןב'",די"ש"טשרשד"ררלק"רסשא "נד "
רשי'י"שיק"רשי'"א 'ן"י שצישי",שתש"ג"ש"סט"שצש'י ""ילט "ברשי'"
א 'ןב"רשיא '"יש צש"סטשי"",רקמת"שאלי "סשא ""צי ש"ירשי'ש"
שיק""סרש"ששאל ש",יטק"'"ש"ר"יאל "י" צש"סטשי".יסט"תן"תט"
א 'גי " צש'י " "ילטשם" סט" שצש'י  ",טששי " שא 'ן" א '" י" צש"
סטששם",ישתשגשם"קשגם"קטק"סירש"שס'ידש"",רקמת"'אלי "רתט"
סשא ""ציי ש"ששק"סצם"שסרששש",סט"ת רך"ש"ציש""ילט "סט"
שתשגשם" רש ש" שם" סירשם" ק " "סרש" שאלי  ".יש'שק" 'רם"
שנ מר"רקף"סט"תש"ר'תט"שז'רשם"אשש"ק"טן"רקם"גז'רי"רטק"
טר"ן" תר שם" יטק" סטי" טרם" רי'ש' ",אלי " קם" קך" שדשן" שיק"
רתר ש"רטק"טר"ש",טק"רששך"רטק" סטש"טרם"רי'ש"טשצל ך"
אלי "קר ",תש"תט"סשא "רשי'ש"שיק"קך""סרש"ששאל ש",יש ש"
ש"סרש" גסרש" 'שתר  ".יסיד" תש ר" טתשמז" ררשסי " ת ע"
ר'אלי " קשגי" 'רם" בא 'ןב" ת"י" סר ין" '"גרש ",קטק" רשסי "
'"סרש"ששאל ש".סתמד"'עת י.
והוסי שנ שמז"('עלגעשט"סשמ '",שיעתי "שרדרי )"ט'ק "'זש"דשיא"
טרין"שתעיא"בשרש"י"אלי ש"'קתך"יתטשט"סט""ז'רךב",

שתצ "ישדתע "שרשסי שם"–"טסמג"אט"ן"'ן"רט"ש"זט"ן",טסמג"טקש"' "ר"יקט"זט"ן",טסמג"קשטגש"' "טקש"יטסמג"קש ן"'ן"' יך
טסמג" 'אש"' "תגרע",טסמג"' תש"' "שר קט""רש"יטסמג"ששידש"צ'ש"'ן"שיעף

'

מעילה בריח הקטורת  -נמסר בש"ק פרשת כי תשא ה'תש"פ

ר'אלי " סשא " "ציי ש" ששק" שסרששש ",בשרש"י" אלי שב ",יקשטי"
'רק " שא 'גי " רשר" 'שם" רי' " שציש " ",אשש" " ש"ציש"
'קתשט "ש"ז'ר"יטק"'"סרש"ששאל ש"נ שדק",יסט"תן"'שם"טק"
ת ש'""סרש"שרש"ש"קטק"ששי ם"סיטשם"בתטשט"סט""ז'רךב.
אכן טתש"שעיד"שרזימק"ישנ שקמט",שקש "שעיד"שנ שמז"'קי "רדר"
ינם" שילסם" דשיא" שתעיא;" 'אלי " סשא " "ציי ש" שיק"
שסטק " ש שר ",יטתן" סשא " ש"ציש" שיק" 'סצם" שסרששש" דשששגי"
שסטק " ש שר" ",רקמת" 'רק " א 'גי " סשא " "ציי ם" ששי ם"
גא 'שם"ט צין"סט"ש"ז'ר".יסט"תן"'אלי "טק"שיזת ""ז'ר",שנם"
רלסיגש" נם" ששק" "ז'ר" תרק " א 'גי  ",תש" נד " "ציי ש" שיק"
"סרש"שסטק "ש שר",יזשי"בשרש"י"אלי ש"'קתךב",יקשטי"'שאל "
קש"י שם"קשן""יזת "ש"סרש"קטק"ששי ם""יאל שם"סט"ש"ז'ר",
ביתטשט"סט""ז'רךב".
ב) קטק"רסדששן"סצם"שע' ק"רת '"שנ קמט"טק"ג 'ק ש"תט"
שצי ך;" "ש" "שגש" זש" רסשא " שאלי " 'ר'שט" שר" טסגשן"
רש"סטי" 'ש ",עיף" עיף" קשן" ' שר" ""ר" ת"י" איט" י" קש" י"דיס"
ש"סיט"'ש רש"נ שדק".ישיק"זמט"'שק "שד' "טד תי"'קיתן""רידר".
יטשטן"ש 'ק "'ד ך"קר .
והנה שאירשק" רדד"'שי "סט"תש"ד' ש"שקי -ר"ר"(ר' "תמק)
רתש ר"שק"דאיט"" קש"י שר"קשן"'שם""רים""סשטש",תש"
רשי'""סשטש"רששך" א"'ד' "ר'שדשיל"תש"שקש"נייגק"שיש"נזט"ק'ט"
ד' "רקשן"ר' י""סת'"סטשי",נם"'שאדר"טק""סט".יששעד"שד' "סט"
תש"ד' ש"שנ" ק"''מא"(ת"):ר צי"טשיתשר"""ש"רשד " ר "אי ש"
רט"שאדר""סט",דשד "'רצ "ר' י"רטק""דס י"צ שך"טשסטי "טי"
רת "[ידרי"שאדר"רטק""דס "תשדשיל""דס "ד"ש",תטי" "ש ש"זש"
תד "טדס "ר' י"רשיק""סת'"סט"שדי",רידקש"רשש'"טשסטי "טי"
רת ]".י"ש" קשש""דשן""סשטש"רשיק"קשעי "שגקש",טדשן" רטי"ש"
גשגש"טר' י""-קטק""יתר"רשעיד"דשן""סשטש"שיק"טאשר """ין"
ינזשטש",יתט"רקשטי"'שדשיל"תש"שקש"נייגק"תלי ",טק""סט".ישתש"ג"ש"
תרם" רקדם" ש"גנן" 'תטש" רש  ",טקי" תט" ת"שגשש" טסת'" ק " ר' י"
"טר"סי""-ת"י"תן"שגשגש""איט"רט"שאדר"טק""סט",יתן"תט"תשימ'".
ג"צק" טתש"ד' שי" שלסם" רש" שר" 'ר"שם" רט" שאדר" טק" "סט",
תשין"רקשן"'תסיטש"זי"טאשר "שגקש"ש"רשש' """ין",רש ש"ש שר"
"יתץ"'תט"קיתן"ישיק" א"" א '"קטשי"יגשגש"""גי".יקם"תן"שד ק"
אירשק""דיס"שגשגש"" שר"שאלי "אידם"רגסרש ""ציי ש""סט"
שטק"קשן" י ""סשטש"'שגקש"ד""שטק"תנין"זי.

ברקגש"ששתט"דט יתי"סרישב'",דסשא ש"רט"ע' ק"זי"רששת "תטתש"
קשעי "זש"רסגששגי"תקשעי ש"שגקש"דיאק",רש ש"תטתש"דשן"נזט"ידקש"
טק"שסטש"סט"שדס "טרטא"'שן"שגקש"תד תש"קי"רטק"תד תש",תש"
שרשי'"שיק"סט"טאשר """ין""שזיט "",ש"טש"תד ך"קי"רטק"תד ך".
יזשי"לס"ם"רט"ש יעב" ('עגשד שן"ת"יסיד)"ר'"סשטש"רשש'"קתשטי"
רטק"תד ך"שגק י",רש ש"תתש"ר'שק "שקימר",רשי'""סשטש"נד י"
תרשי'" נזט" "רים" טאשר " ""ין ".ג"צק" קם" תן" רששרש'ש" 'צט"
שששתט""'ריץ""י "'שצל תי "רגש"לס"שם;""צד"דשן"ב"סשטשב"
" קשן" 'שגק " צט" "רים" ט ק" דנזשטש" תטט ".י"צד" קשעי " שגקש"רקע י"קף"'ד' שם"רקשן"'שם""רים"נזט"תנין"איט"י" קש""-ש ש"
גשגש"רטק"תד ך",דט יתי"סריש.
ומובן ""שטק" רקשן" ע ש ש" טע' " ש יעב" 'עגשד שן" ""ש"
רק" י"רקגש"ששתט"דט יתי"קעי "ד"ר"ס"ר"י "רטק"
תד ך"'שאדר"[ית' "שארש"סט"ד' ששם"שרסשמ"" (' שר"שעת )
"שקש"עינשק]""-דשנ" ק""שש ש"'קשעי "שגקש"יקשטי"ש יעב""שש ש"
'דשן""סשטש""'"-גשר"רט'"רט"שאדר"סט"נ'ש""ת י",ר"ר "ר"
נ
'ניף"שד' ""-רסגשגש""רים"נזט",תק"י .
ועל תש"זש""יע' שם"ד' ש"ש "'מם"(רית "ק,נ)":ברית "שנזיט"ר אס"
'י""-שצק"רקשן"ש"ציש"קטק"'ר"שס "שאיט"קסתמש"רטק"גנס"
'י"יטק"שנ'ששי"שרי"ס"שצק"יקשן"'איט"דשן"נזט".יתן"רית "רט"סיטש"
טק"ש אס"'י"יקם" אס""-שצק",רקשן"'איט"דשן""סשטש".יקם" ק" "
ישטק"גשגש"'ר"שס "שאיט"""-צי "טק"טששגי "גש גיב".ית' "שארי"
ש"ת רשם""דיס"שיצ ך"טרגש"לס"שם;"רקשן"'איט"דשן"נזט",י"ציי "
טקי"טשגי "גש גי".י'נ" ק"(' מש"תר)"שיזת " א"שלסם"שרגש".יתש ר"
'אשטי "שסא'" (גד שם"עשב""ד)"ר' רשטש"'שק "ש "'מם""דיס"קשן"
'ד' ""רים"רשי'""סשטש".סט"זש"תש ר"רק"גם"שרש"יר"'רית "
ט איס" שיש" נזט" י"סשטש ",ק'ט" שיקשט" יש"ציש" ששק" א" 'ר"שס "
שאיט"י'איט"קשן"נזט"ית"ימת"בקשן"'איט"דשן""סשטשב"דשששגי"שך",סט"תן"
שצק"שדש"ש"ציש"'ר"שסש",קסתמש"ר"סט"'"סרש"ש אשסש".ירי'"
'שק " שטק" עיף" עיף" שר" קשעי " שגקש" "שאדר" קף" 'נייגק" דטשתק"
נזשטש"[ת"י"דק" שגן"נ'ש"איט"" קש"י שר"תגמט]"יקמת"גשש"דטשתק"
נזשטש"'איט"ק'ט"שר"תקן"קשעי "שגקש""-סט"תך"" ץ""ציי "טקי"
טששגי "גש גי"יקשן"זי"שגקש"רגקע ש".יקיטם"'לסם"זש"ט'ד"טק"ענש",
תש"טסגשן""סשטש"רסגשגש""רים"נזט",שמט"דתך"טש"קם""ר "ר"'ד' "
רשר"'י"שגק "שניף"קי"רש"יר"רט""ציש",עיף"עיף"נזשטש"קשתק"'תך"
ר"ר "ר" 'ד' " רט" שאדרד"  "-סט" תן" שיצ ך" ש "'מם" טלסם"
ש
רש"ציש"ששק"'ר"שס "שאיט"יקשן"'איט""רים"נזשטש.

לגו ד' ש"שקי -ר"ר",קשן"טשארי ""ד' ש"שנ"ב"'תערשם"רם"
רתש רי" שק" ד 'ן" 'ן" שירגן" 'ן" זתקש" ששש" שיר'" 'צטי" רט"
נ"
ששתט"ידי ר"תט"ששים"תיטי""-דרקגש"ששתט"דט יתי"סריש"[ת רמש"
רקשן"שגק "צטי"גקע ש"דקשן"זש"ד ך"שגק י]".ש ש"דטיטק"ע' ק"זי"
"
ששש"קעי "טשר'"רם",ישטק"שתק""קש"נזשטש"קשתק",יתש"'שדשיל"תש"
שקש"נייגק"ש רשש'""רים"טאשר "שגקש""ר' י?ק "-שק"טק"ארשק"
דשטק"ק" שגן"רם"'נ" ק"רקסתמש"ראיט"" קש"י שר"קשן"'שם"
"רים" "סשטש" ",סשטש" שיק" דטשתק" שק" קשעי ק" קשתק" [יתרלק"
"
ד"ט ק"קשעי ק"ד 'גן",יקיטם" 'גי"דיד"צדד"ד"דקי ש ק"שיק]".
ד"
יקמת""צד"קשעי "זש",רשיק"קשגי""רים"ט ק"דנזט",ששש"טגי"טקעי "
"
טשר'"'צט"שנם"רקשן"'זש"נזט"י"סשטש".סט"תך"שיצ תי"טע' "

'"

ק"

י'טק"ע' "שקימר"ששש"קיטש""אים"טי" "רשגק "צט"רקגש""איט"" קש"י שר"תש"ששע יתתי " ר "
ש'גשן"גרר' "טרש"יר"'ניף"ש'גשן"רש ש"ש'גשן"סצ"י"עיתך"י"נן"סטשי",דטק"תשגך"רששגקש""יתרל "
יקשטי"ניף"שרתץ"קשגי"קטק"תני ם"ש"ששצ "ד' "ש"שגש.

ש"

סב"'שס ש"ר'עיף"שרשסי .
יקיטם"ש יעב"'תערשם"רם"גאלי"רקף"'"סשטש""י "שגקש"רטק"תד תש".י"ר"ס"טתקי ש"רגאלי"
רדשן""סשטש"קשגי""רים"נזט".קך"ש תן"רעי' שם"ד'סשגן" ש"תדש"טרשש'""רים""סשטש'",סשגן"נד "
טאשר "שגקש"רט"נזט"[תשששק"ד'מא",יטשתש"איט"" קש"י שר"תלי ]"י'סשגן"ג"ש""סרש"קשעי "ת'תט"
ש י ש"יטתך"רטק"תד ך"ר ש.
יר"ס ש" "ש '" רטשלמק" ט'ק " ד' ש" ש יעב" סתמש" ד' ש" שנ רמר" ('רס מש" נ,תנ)" טרטא" 'שן" רשי'"
"סשטש"טקשעי ""סשטש",רשקשעי "קשגי""רים"נזט"[ישנ קמי"('אי'ץ"שס י "ג')" טש"'זש""רטיא "
ש קריגשם".קטק"ר'סשא "שיתרי "שנ רמר"ישנ קמי"שר"טדין"לי'ק",יקתמ"]",יקם"תן"סט"זש"אקש"גשדין"
ש יעב",דטק""שש ש"'ד"שם"דשק"תרשיר'"'צטי"רט"ששתט"ידי ר"טמר"ד"שם[".סיד"שר"טדאדא"'טרין"
שג ש'י "(תר)"דדיאק"א ן"ירי"ר"שיש""רים"נזשט "שאדר",ק'ט"קרם"שיק""רים"שס'ש ש"רגשגש""ן"
ששאדר].
סיד"'סגשן"זש""-סב"'רשסי "טד"קי "ש.
יטתשמז"טתקי ש"שגילט"טיט'"רט"שאדר"קף"'רק "שש"שם"טק"שצק""לסם""ציש"ש'קש"'ס'ש ש"דשטק"
שר "ר"'ד' "רט"שאדר"שנם"רקשן"זי"בשגקשב.
קך"שטק"דס "ש "'מם"(טיט'"ר,ל)"ג קש "רקשן"תעיט""רים""ציש"ש'קש"'ס'ש ש".י"מר""רית ".
ישמט"ר'רית "ש אשסש"'סצ"ש"ששק""סרש"נזשטש"יקשטי"שש ש"ש אשסש""ציש"ש ש"קשן"ס'ש ש""ציש",
"רקמת"שרזא "שטיט'"'שדי"טקר "רנזט",קשן"'ש"נזשטש"תטט"רקשגי""ר "ר"'י",י"ש"ר"סת'"יקשגי"
"רזש "שיק"ד' "גת ד"ק'ט""סרש"שגלשטש"סצ"י"קשגי"קשעי ",שטתך"שגילט"טיט'"רט"שאדר"שצק"'רק "
שש"שם.
יסמס"'רשסי שם"אגד,נ;" שר,ק.

שתצ "ישדתע "שרשסי שם"–"טסמג"אט"ן"'ן"רט"ש"זט"ן",טסמג"טקש"' "ר"יקט"זט"ן",טסמג"קשטגש"' "טקש"יטסמג"קש ן"'ן"' יך
טסמג" 'אש"' "תגרע",טסמג"' תש"' "שר קט""רש"יטסמג"ששידש"צ'ש"'ן"שיעף

מעילה בריח הקטורת  -נמסר בש"ק פרשת כי תשא ה'תש"פ

הרי קשגי"רד' ש"שקימר"ש"יתרשם""שעינשק"''מא"",ע ששסשם"
נם"תן""ד' ש"ש "'מם"יש יעב"'עגשד שן".יקמת"שטק" נדט"
שאירשק"ש קריגש"",דיס"שר""סשטש"' שר"טקר "ר סטש" " י"
יש ש"קשן"'תך"ט ק"דנזט.
ג) יטתקי ש"שר"ט ץ"' שיר"סט"תש"ד' ש"שג ש'י -ש"רתל"('עשב"
תר" עאמ')" טרטא" 'שן" אדיר " 'דא" ש'ש " טאדיר " "ז'ר",
רשארש""ש"'יק "'תערשם"(תל").רקשן""סשטש"'ר"ץ"רט"שאדר"
"תגש" רקשן" טי" ד"שם ",יקשטי" 'ת ש י " (שנ)" רגשגי" רשקיתט" גי "
'ריננ"" רשש'"נם"'קרם""סשטי ""-יש ש"קשן"טגי "רייש"ד"שם"
תטט".ית '"טרטא"ר'אדרש"'דא"ש'ש "תשששק"דר"ץ"רט"שאדר"
'תער",רשי'""סשטש"שיק""רים"נזט",ית"י"רת 'י"ש יעב"'ת י'י "
(ט "):ר' רטי"ש" י"ש" קשן" קי" שם" באם" טשש" 'ד 'ש" "שגששב"
טששתל " """ין" ",תגש" רשם" תת ש" ",רקמת" ' רטים" "סשטש"
'שאדר""-ש ש"רדשן"""ין"שיק"יטק"תת ש",יקיטם""סשטש"'אדרש"
"ז'ר""רים"תת ש"ששק"ית"י"' י"ש",שטתך"קתשטי"קשן"טי"ד"שם"
רשש'""רים""סשטש.

וכבר שסש "שנקין" מ'"ת גאשט"'שנשי שי"ב' יך"לסםב"רסשא "
שרשטיא"ג"צק"' יעב"שרגשם"'ת ש י "(שנ",):רשארי""דיס"
רשש'"קרם""סשטי "'קתשט "גי "ש ש"טק"ריש""שדש"י"קש"רגק"
"שקיתט" ר"ץ" רט" שאדר" '"יסד"  "-דש ם" 'אדיר " ד"שם" דטק"
גר ש"סטשי"אדיר "שניף"יתרגקע "'שגקש"קשגי"ריש"ת ילש"יטק"
גשגש" "ן" ששאדר" ריש" ת ילש ".סתמד[ ".ישק" דק" שגן" (רם" תנ)
ר'ר " גי " 'ש"י " שר"ש" רשיק" "יע ר ",שקיתטי" תלי " "רים"
רקשן" 'י" ריש" ת ילש"  "-קשן" זש" ע ש ש" טד' ששם ",תתש" ר'שק "
'עת " ס יך" טג " (שנ) ",רשם" רגש" גשדיגשם" ריגשם;" גשדין" קרד" שיק"
שקם"שר"'רתץ"רט"שאדר"ריש"ת ילש",י'זש"ק" שגן"ד'אדיר "
"ז'ר"טק"'סשגן"ריישי "'רתץ".יגשדין"קר "שיק"סט"נד "ששגקש",
רקם"קשן"'"סרשי"שגק "רייש",קשן"זי"שגקש"ש"רשש' "'"סשטש",
יזש"רששך"קף"'אדיר ""ז'ר"דסתמת"'סשגן"רששגש"""גי".יסט"תן"
קתשט "'ר "ש"יע ר"קשגש""סרש"רט"שגקש"רתן"קתשטש"זי"קשגש"
ריש" ד"שם" ",רקמת" ד' " ש קיש" טקתשטש" קטק" רקעי " 'שגקש",
קסתמש" רקשן" ד"שם" טרתץ ",שר" ד"שם" טתסיטש" רש ש" קתשטש" תזי"
ריש"ששק"קצט"שקיתט"ריש"ת ילש]".
ויסוד שרשטיא" שיק" רשאדר" 'דא" ש'ש " ש ששי" רששך" ט רי "
ש""יגש " רט" שאדר ",יזש" סשא " תסיט " ששאדרש" "-
"עש "שד' "ט'סטי "ששאדר",שטתך"רשי'"ש"סשטש"'י"שיק"סט"
ששיצקש" "ש רי " ש""יגש " ",רקמת" אדיר " "ז'ר" סשא ש"
ש תע " שרתץ" 'אדירש" ק'ט" קשן" רם" שס' " 'סטי " ""יגש ",
רקשן"שב"ז'רב" רי """ין.
וכן גאל"שנ מר" ('תמז"ד'מא"'"-סגשן"שניג'""ן"ששאדר",י"י'ק"'' ת "
ר"יקט"'מא"עשב"טד)"רשטיא"זש",י ץ"'זש"אירש "ש יעב"(סי".דמש"
ישר ק".יג קש"רשר"טת ר"ד' ש"שנ מר"'תייג "ש יעב"ניתשששי"'רשטיאם)
סט" "ש" רק" י" (רם)" נג'" רי " ישאדשר" תלי " "ק 'סש" יר"רש"

דטק"ד"ש"ט"תש ש""רים"בד"סשא ק" י ק"ד קי'ן"ישר ק" י ק"
ד קי'ןב",יקשטי"טשטן"רם"(סל").ק" שגן"נג'"ישאדשר""רטם"דב"ישב"
"דש ם"'אדרש"'דא"ש'ש "דטק""שא י"סט"רם"'סטששם"תשין"רשם"' רי " ש""יגש " רט" ב'דא" ש'ש ב" ",רקמת" 'אדיר " "ז'ר" קשן"
תקן" שס' " רי " "תגש" רקשן" רי " ""יגש " ט"ז'ר ",קטק" קך"
ש תע " שרתץ" 'אדירש[ ".י"ש" ד"שא ש" ב""ין" נ'ישב" סגששגי" א"
רשינ'טש" 'סטי " ששדשיל" ת יצקש" "דשגש" ששאדר" ררטי" סט"
שרתץ",ית"י""סר "רגש"""ין"נ'יש"קטש'ק"ד מ"""-ת'קי "שנ מר"

נ

סצ"י"(ת"י'ק"'רדירש"שנ שמז"ז'רשם"י)י]",שטתך"'"אדשר"ט"ז'ר"קשגי"
רשש'"ק 'סש"יר"רש"ת"י"'"תש ש"טשדשיל.
ונראה ררשטיא"זש""'יק "'עינש "שנ" ק"'ריטשן" (אטר"אטל):
גניט "רט"שאדר"ר" דש""-תאסש"אדיר ש"""גש",
יקשטי" רש" יתדב" ש קיש" ט"ז'ר" ר' ר"  "-טק" תאסש" אדיר י ",תש"
'אדרש"'דא"ש'ש "אדיר ם"גי'ס "י"י גש "'דשן"ש""ין",יתשין"
ר" דש"יטק" רי'"טסיטם"ש ש"ששק""יתאס ""ש רי "ש""יגש "
רט" ששאדר" י""שטק" תאסש" שאדירש ",תרם" ר'שדשיל" תש" שקש"
נייגק"גסרש"שתא "יתדשן"בזילי"רט"שםב"שק'ידש"""גי"טנ" ש"[ת"י"
רתש רי" ש ר'מק" יש של'מק" רם] ",יתתש" רשע'ש י" שקר יגשם"
רנד "ב'סטי ב"שששגי"שתיט "רטשלש",יטק" תן"'סטי ""יתרל "
'טק" קתר י " רטשלש" תטרשש" [י'רטשלש" רטאש " ררש'" ברטי"
יקשגי" ' רי יב ",ת"י" רתץ" רגנזט" " ר " שד" 'סטשי]" ".רקמת"
אדיר ""ז'ר"קשגש" טישש"תטט"''סטי "ש""יגש "[יש ש""'רשג "
ש""ין"ררש'"ב י ק"ד קי'ןב"תד"סשא ק"תגמט]"שטתך"קשן"שאדירש"
שתיטש" טששתאס" 'נטט" קש'יד" שרתץ ".יסיד" "יע' שם" 'רשטיא" זש"
דשגשם" 'שם"גיעתשם",טסגשן"שתאס "שאדר""שדש"רס'יד"[רת 'י"
ש קריגשם" טרטא" 'שן" אדיר " 'דא" ש'ש " טאדיר " "ז'ר] ",יתן"
ז
תאשס "אדירש"'תדש"('גד שם"תל)",יסיד.
לאור תט"זש"טתקי ש"ששש""אים"טששר'"שאירשק""ד' ש"שקי -
ר"ר",יטי" "רק"גם"'אדרש"'דא"ש'ש "קשן""סשטש"'איט"
" קש" י שר" "תגש" רקשן" 'זש" ט ק" דנזט ",יקיטם" שאלי " רששק"
אדירש"'אדיר ""ז'ר",נד ""סשטש"'ש"שיק"תרק "קשעי ש"שגקש"
יטק"תשיצק """ין"" רי "שאדר",יסט"תן"רששך"'ש"דשן""סשטש"קם"
טק""רים"רגסרש ""ציי ש.
אך ג קש"רקשן"זש"'זש"תדש"טשסטי "ק יתשר",תש""ט'ד"רשקי -
ר"ר"ניתשש"טק"גאל"רשטיא"זש"ת"'יק "'ד' שי",נם""צשגי"
ט 'י שגי"רשיתשרי"רקף"'אדרש""ז'ר"נד ""סשטש"שיק""רים"נזט"
יתדטשטן",יקם"תן""ט'ד"רגדרש "שצס "ש ש יץ",סיד""ילט"סטשגי"
ס ש"ט'ק "תטטי "שסגשן"תדש"טששר'"שע ש י ;""רד"ג קש""יתר"
"ת"ש" "אי"י " ר'אדרש" "ז'ר" קשן" ש"סשטש" "רים" נזט"  "-תתט"
שגמט",י"קשדך"שנ מר"ראקת"('רס ש"שר "נ,ת')"ת '"טדרי "רשטיא"
שג ש'י " שגמט" "דק" שגן" '"סשטש" (לי)" ראדיר " 'דא" ש'ש "
יאדיר ""ז'ר""צל תשם"טרשסי "טרשש'"סטששם""רים""סשטש".
יקם"רשי'""סשט ם"ריגש",רזש"שעידי""רים"נזט"יזש"תת ש"סט"תך"
רגשגש""שאדר",תשצד"רששך"צש יף"שטק"קשן"זש"קי י"רשי'.
יתרה "זי",שטק"שנ מר"שיק"" ק"דר"ס ק"דשקש"רשטיאק"'",ש"
רת '"טסגשן"נג'"רי "ישאדשר"תגמט",יתן"ת '"'עת י"(שטתי "
"סשטש" ',ש)" נ'ש" ת ש" קדי"ש" דשדשן" דקשן" "סשטש" 'ד' " רגסרש "
"ציי י" רששך" א" 'אדרש" "ז'ר" ראדיר ם" א" "רים" "ציי ם"
יתרגסרש " ש"ציש" תאסש" אדיר ם ",ק'ט" 'אדרש" 'דא" ש'ש "
רגסרש" סמש" סצם" שאגשן ",טק" קתת " טן" '"קש" דקשגם" סי"דשם" י"
ט"ציש".יתן"'שק "'זש"דשק"דאדרשם"ר" י"קשן"'שם""סשטש",ק" שגן"
א" 'אדרש" "ז'ר" יטק" 'אדרש" 'דא" ש'ש " ר"סשט ם" "צד" סצם"
שאגשן" טשאדר ".יקם" תן" שר" ט "יש" "ד' שי" רם" טשטן" ('תמר" שמק)
י"

סב"'ש ר'ש"'רשסי "ע.

ז"

סמס"די''""שר שם"רמק"אט'"יאשמש""סשטש"ק"יסיד.

"
ר

נם""שנ" ק"ג קש"טשיתשר"רקשן"זש" ש יץ",רקם"תן""שי"רשארי""" שר"אלי "ד"סט"סט""ש" ק"
ד' " את ק" ישיצ תי" טקיאש" ק" דסט ש" " י ",שטק" שר" טששרק " 'שגר " ש"ארש" יטי" " רקגש"
אדיר "שניף"רשר"'ש""סשטש"'איט"" קש"י שר".י"יתר"רגאלש"שנ" ק"'תריל"רקף"'אדרש""ז'ר"
קשן"'שם""סשטש"'שגך",י"שלסם"רש 'ק .

שתצ "ישדתע "שרשסי שם"–"טסמג"אט"ן"'ן"רט"ש"זט"ן",טסמג"טקש"' "ר"יקט"זט"ן",טסמג"קשטגש"' "טקש"יטסמג"קש ן"'ן"' יך
טסמג" 'אש"' "תגרע",טסמג"' תש"' "שר קט""רש"יטסמג"ששידש"צ'ש"'ן"שיעף

ד

מעילה בריח הקטורת  -נמסר בש"ק פרשת כי תשא ה'תש"פ

רת '"טשיתשר"ררשי'""סשטש""דשן"נזט"שיק"[יששר'"'זש"אירש "
ש יעב" "דיס" צ שך" א ק" טקעי " טתיסט" ש'ק" 'ת ם" רט" שאדר"
טקתיט" "תש י שי ",שתימט" רקעי " "לסם" "סשטש" דש ש" טק"
שי י"קשעי שם"טתיסט",תנין"קם"ששש"גזש "יתדב""-יתש ר"רתשין"
רקשעי " "סשטש" שיק" "רים" נזט ",ש ש" קם" שר" טי" רי " יזתי "
""יגש " טקתיט" "שתש י " ",סשא ק" קשן" ט'יק" "רים" "סשטש",
תרם"רקשן"'ד' "נזט",רש ש"תיסט"ש"י "טי"טקתיט",טק""רים"
ש "קשעי "נזט"ק שגן"סטש"קטק"תשין"רש רי "ג יגש"טי"""שטק"
קשן"תקן"נזט",שמג""סשא ק"טשתק""סשטש]""",ש"רת '"ש "'מם"
("סשטש"ז,ק)"רשקי" "טר' י"טקתיט"'ר "סיטש",שקיתט""סט"יטק"
ש"רטר" "תגש" רקשן" רטשר" טד' " ס'ש ש ".יארש ",שתיא" טשש"
דקתשטי" טדס " ר"קש" שזאן" רשר" רטשר" טד' " ס'ש ש" ש ש" טק"
"צשגי" זש" גשגש" יזש" " רשש'" [תדק" שגן" 'אדירשן" ("נ)" ד"ידש"
ר"קש"'קי" "טרטירי"צק"י'סיט"ק "שס יש"יקתיט"ק "שרט'"
רשרטשר" רשש'" יטק" ש"רטר ".יששק" אירש " ש יעב" רם ",ישם"
ש צי" ד"שש ש" 'שנ'שש" טטק" שגקש ",ק'ט" סט" ש "'מם" ארש)".
ית '"שנ מר"דתשין"דתט"סשא "קשעי ק"דגשגש"'"סשטש"שיק" א"
"דשן" נזט " שאדר ",קשן" רששך" 'זש" שדשן" טק" "צשגי" זש" גשגש" יזש"
" רשש'" ",שדש" דשיש" תרק " נזשטי " דסט"ק" רטק" סמש" שגקש".
יארש" לי'ק" שטק" ש ם" 'אדרש" "ז'ר" קשש שגן'' ",ר " סיטש",
י"רם"שיתשר"שנ מר"ד"דשן"נזט"שיק",יתשצד"ע ""רג י"טרטא"
'שן"אדרש"'דא"ש'ש "טאדרש""ז'רל.

ד)

קך" 'קי " שסגשן" סתמש" "ש" רת '" רמש" ('תערשם" תז ":י'ש "
ש ר'ש" 'ס תשן" תק' ").לס"ק" ד"ט ק" ד"סשטש" "יצשקש" ק "

שרתץ"טריטשן"",תגש"רקשן"ב"סשטשב"קטק"'תט""אים"קטק"ברשגישב"
(תדק" שגן"'"סשטש"שר",).רגר גש"שד' ""אדיר י[".שנ קמי"רא "
קם""סרש"ש"סשטש"שיק"שני ם"ש"רטט"קי"רשי'"ש"סשטש".יטק"
שסש "ר"ת רמש"תקן""'יק "רש"סשטש"ניתק"ששק"ש"רטט ",תש"
זי"ששק""שי ש"רט"ש"סשטש",רשגיש""שאדר"טריטשן]".ישר"טרקיט"
שטק"''ש"ש"יתטש"ר "שר""יסט"קר ""יסט"תש"קשגם"שיצקשם"
טריטשן"סמש"ש"סשטש""-ש ש"רשר" י "ב"סשטשב"נם"'טק"רשגיש"
שרתץ"" רי "שאדר"טריטשן",יקמת""גשן"ר'רק "ד' שם"ששאדר"
" רטט"'"סשטש.
אלא 'קי " שד' " שיק" רק"גם" סגשן" ש"סשטש" קרד" שיק" 'תט"
עינש"ששאדרי ",ישיק":רשגיש"ישיצק "שרתץ""אדיר י".
קטק" ר'תט" שאדר" ישאדר" "ר גש" קיתשי" רט" שרשגיש" טתש"
"שי ש"רט"שאדירש;"'אדיר "'דא"ש'ש "רסגשגש"אגשן"י רי "
""יגש " רט" ששאדר ",ש ש" שב"סשטשב" ר'ש" ששק" שיצק " שרתץ"
"ש רי " ש""יגש " רט" ששאדר ",יקשטי" 'אדרש" "ז'ר" קשן" רם"
רי """יגש "ישאדירש"גי'ס ""צד"רשד' ""שיסד"טסרי "'י"
"ציש""עיש" ",טששא '" (''ש"ש"יתדב)"קי"טר"ר"טשא 'ש" ('תטש"
ר )",יקם"תן"ש"סשטש"'שם"שששגי"שרשגיש""ששסיד",תטי" "טאשר "
שרתץ" ""ציי י ".ג"צק" קם" תן" רטסיטם" ש"סשטש" ששק" "סגשן"
בנזטב ",קטק" ר'אדרש" 'דא" ש'ש " שיק" נזט" ""ין" י'אדרש" "ז'ר"
שששגי" טאשר " ש"ציש ".יזשי" סגשן" בנזטב" ש"'יק " 'ד' ש" שנ מר"
ישנ רמר",טק"נזט"""ין"קטק"שר "רי"'טרין""ירקט ",יסשא "
ל"

"

קיטש"שר"ט ץ"ד'אדרש""ז'ר" ש"קשתק",שן""רים"נזט"שן""רים"קשעי "שגקש"[יתן"גאלי"שנ קמי"
י'אשטי "שסא'" שר""סשטש",דקף"אדרש""ז'ר"'תטט"""ין"שאדר".יג קש"רתמ""' ר'מק"ריטשן"אטל".
'"רמת"דטיטק"א ק"שימק"רקף"'אדרש""ז'ר"ר" די"גסרי"שתא ]"יקמת"שר"טרשש'""רים"ר ש"עש'י ",
יטשתש"'גי "רשש'שם"קף"'דטשתק"ד"שם",ינם"קשן"תיאס "שאדירש"'רש"ר' ר",י"קשדך"ש"רטר"ששש"
רשש'"קסתמש"רטק"גשגש""רים"ט ק"דנזט",יתן""צל תשם"סם"אדרש"'דא"ש'ש ""רים"ט ק"דנזטש"
ש"רי ף"'רגששם.
קטק"ד"ד' ש"שנ מר"נ'ש"נג'"רשאדשר""ר"ס"טתקי ש"רקשן"'אדרש""ז'ר""רים"שס' "'סטי "
דטשתש"תלי ""דב"ישב".קך"טניף"שד' "קשן"זש""ית ר"דטסיטם"שמט"רגתגע"טששי "אגשן"שאדר"י"מ""רקגש"
""תש ש"ררשגיש"ש רי "גסרש """שטק"סמש"ש תע "אדירש"יטק"'קיתן"שרש "סט"שדש"שנג'".ישיק"
שלסם"ד'אדרש""ז'ר"קשן""סשטש"'גסרש ""ציי י",תש"סשא "שאדירש""ר" "ש"ציש"שנם"ר""שטק"
"ע סף"נם"אגשן"טשאדר.

שד' "טי" "רש"סשטש"קשגש"קשעי "שגקש"'סט"ק"קטק""סרש"
טאשרש" 'רתץ" "שסידי" י"ציי י ".י"י'ן" קמת" ר"צל תשם" רגש"
עינש"ששאדרי "טרשי'""סשטש",תש"סשא "דשן""סשטש"קרד"שיק"
[יזש"דטק"תשג ש'י "רגאל"ר'אדרש""ז'ר" רטי"ש"ש"סשטש"
שם"תת ש"י'אדרש"'דא"ש'ש "שם"""יגקש]".יתן"קשן"אשש" "ע' "
בטק" "צשגי" זש" גשגש" יזש" " רשש'ב" '"סשטש" רקשן" סגשגש" קשעי "
שגקש" קטק" בטאשרשב ".י"קשדך" צדאי" תט" ש קשי " שגמט" ראדרש"
'דא" ש'ש " סשא ם" אגשן" ""ין ",יאדרש" "ז'ר" סשא ם" ש תע "
אדירש",תטי" "ר"יאדרשם"ט"ציי ם"ש"עיש" .
והטעם רשר""סשטש"'גי ",שנם"רת' "קשן"'י"שסיד"ט"ציש"
" תש ר" רמש" 'ת ש י " (תנ ").רטתך" שר" 'י" "סשטש","רים" דרזש" טנ'יש" רקם" סטש" טק" ש ד ".יצששן" קטשי" שנ סאמק"
'נטשין" שרמע" 'דף" שנ" סט" ד' ש" ש יעב" שרגשם" שגמט ".ישגש" שר"
רש'שגי" תייג " סאמק" טשסש " ר רמש" ריטא" סט" ע' " ש יעב"
שרגשם"ר'אדרש""ז'ר"טק"'סשגן"רייש"ד"שם"'שאדר"רסט"תן"שר"
"סשטש" 'גי  ",יקשטי" רמש" 'ק" טשיצשק" "ע' ק" זי" יטתך" ג ן"
לסם"קר "רשר""סשטש"'גי "תש"נם"'י"שר"רש"יר""עישם"טנ'יש"
תשין" דקם" סטי" טק" ש די" שטתך" שר" 'זש" רע ין" שר "רי "
"שאדרשק ".קך" ג קש" רקשן" תקן" "רטיא " תטט" קטק" קד 'ש"
שרט"ש" טע' " ש ימש"  "-רש ש" 'זש" רקם" סטי" טק" ש די" טק"
גסרש"' "ד"שם""-קטק" רמש"'ק"ט'ק ""דיס"שר""סשטש"'גי "
ישטק"קשגי""שיסד"טרים""ציש",סט"תך"תש ר"תשין"רשר"'י"סדששן"
אשים" שאל ש" רקם" סטי" טק" ש די ",טתך" שר" 'י" "סשטש" רסמש"
קתשט "שגי "ש ש"שיק"בטיארב""ציש"זיש'".יש 'ק י"סיד"שד' שם"
'ק יתש"'רשסי "'סגשן""סשטששנ.
עתה " 'ק " ששל'" שע' ק" רשר" "סשטש" 'ש ר " שאלי "
'רסש"ר"סטש" " ש",ישטק" שר"קשן"'י""רים""סשטש",
תרם" רקם" " שר" טקר " רסט ש" " י" טק" "סט" שנם" רטק"
גסרש " "צי " שדשרין" סדששן"  "-קך" טתש" שק"י " גשרק ",תש" ק"גם"
ש" שר"ד' "רט"שאדר"רקשגי""שיסד"טש רש",טק""סט"תשין"רקשן"
'ש רש" "רים" 'שליט" "ציי י" רש ש" קשן" שש רש" "סגשן" ש"ציש"
תטטשד",ק'ט"אלי "ר"ציי ש"ששק"'שסטק " שר"ש ש"תר" שר"'י"
שדשיל" שר" '"סרש" זש" בטאשר " ש"צישב ",יש ש" זשי" נד " "סשטש"
'אדרש""ז'ר",טרגי "ק "שסיד"שד' "י"ציי י"[יקסתמש"רט"סרש"
טק"ג 'לטש"ש"ציש"סמש"ש ר י"",מ""ש"סרש"סצ"י"ששגי""סרש"
ש"גנד" 'צ'שיגי" י'"שי י" ט"ציש ",תש" ר " ששי " שד' " "שיסד"
טאידר"שיק""רגש"ק "שסידי"טששי ""ר"ר"נם"טשגק "שדשיל]".
יקיטם"טקר "רסט ש" " ש"ית' "ג אשש"ש""צי "ש שר",ש ש"
"ס ש"שיש"דרן"'סט"ק"שטתך"קשן"'ש ר י""סשטש"תשין"רקשן"'זש"
ש"

יתן"'אשמש"(ת ש י "ש)"גאל"דטק"תשג ש'י ",דשק"טשתק"קטק"רד"א ק"'דשן""סשטש",י"שש" ש ש"טרטאש",
רשר" ""גש" ""ין" ישר" תת ש ".יגאל" ררגששם" " י " נזט" קטק" ר'אדימד" 'סשגן" נזט " ד"שם" דיאק"
י'אדישמנ"קף"'תנשסש"ינזט "ששאדר"טטק"תנשס "ד"שם""שא ש"בנזטב".יזש"א י'"טנד "ש"'יק "'תגשם.

שק" "סב"אשמש""סשטש"ק"ית ש י "ש"רגאל"ד רמש"קשגי""עתשם"סם"ע' "ש ימש.
ש'" שנם" רקשגי" "שיסד" ט"ציש" זי" יש ש" קעי " טשסטי י" טת רשטש ",י"קש" טאשר " "ציש" קשתק"  "-יג קש"
דדשגק"דקם"סטש"טק"ש ד" א"ני ם"רשר"רטי "אדירש"'גי "[יטק"שיש"תאדרשם"ר" י"קי"תד' "רת' "
גסר ש""ציי י]",י""שטק"שר"'י""סשטש"סט"תך"ר"רעש "ק "שאדירש""שסיטם"סמש"קתשט י".יטתשמז"
ש תן"רקם"גשגש""ש'ר "יטק"שרעש י"תטים"שמט"רתלי "דשק"טאשרש"טשתק"דשק"קשן" רי """יגש "
ט"ז'ר",י'שליט""ציש"טשתק"רש ש"קשגי""שיסד"טרים""ציש".קך"ארש"קם"תן"'רית "רט"סיטש"רקשן"'י"
טאשר ""ציש""דיס""סט"[י'אשמש"תש ר"רשיאדר"טד"ש"סיטש"רקשן"'י"קטק"אדימד]".יצמס.
שנ" רשסי "אגד.
שד" יתשימ'""צשגי"(' "שד"תר"עסמק)"רשתשן"ש"רתשם"ט י" "שדרן"ששש""שטך"טקי "ש"ס תש"טטק"ג "
'שדי",רשיקשט"יקר"ש"ס תש"סרישש"טשאל ש"יטק"טשקש "קשן"'זש""סשטש"[יטצי ך"ס'ידש""ע ' "
רטק"קע י"תסגשן"רקע י"'איט"י" קש"'סט"ק]".סב"רם""ר"יקט"רגיתש"(טשט"ש)".יג קש"טתש"שק"י ",
רש"דטשא"ק "ש"גי ש"י'רס "ששדטאש"" תישן"טששגי ""שקי ""סט",ת" שר"'אלי .
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ש

מעילה בריח הקטורת  -נמסר בש"ק פרשת כי תשא ה'תש"פ

טאשר ""ציש",שנם"רטק"גסרש "סדששן""צי "דשרין".יתן"תר" שר"
סצש"'ר"שם"רט"שאדר"תתש"רשם",קשן"'ש רש""רים"'שליט""ציש"
יד"ש" ט" שר" "'ר " אדרשם" רקשגי" "יסט ",רקשן" 'ש רש" "רים"
'שליט" שסיד" יטאשר " "צי " ששאדר" ",ט'ד" 'רסש" ר"אלש "
לי לז
י" תישן"טשגי "" שרש.

עיקרי דברים

א) "יתר" "ת"ש" עינשי " י"ד' ש" ש קריגשם" ררשי'" "סשטש"
ל "י " רמש"'תערשם""ר"ס"רשרשטיא"' ש יץ"שנ" ק"שיק"'שן"אלי "רשיאל ש"'"אדר"ת"ציי ש"רטק"
"סט"[י'רסש"ר"סטש"סט"שנרטשם"שששגי"בטקר "רסט ש" " יב]",טגי ן""שאלי "סט"נ'ש"נרטשם"
''ש י" ד"סט" (יס רמש" שר" ת ש י " י'עימע" "אי " רששם' ",רדירשם" סט" ת ש י " "ק'ש" שג ש'י )".
יטתשמז"נם"תן""ר"ס"תש קריגשם"דטק"שד שגן""שגרש"א"שש ק"ר שר"שיק"ד' "רקשן"'י"""ר"תאיט"
י" קש",י א"קם""גשר"ק "שאלי "סט"שנרטשם"י" שר""סט""רים"ר"ר "ר"'ניף"שע""גשם"[שנם"
רסשא "שגק י" א""ש שר".ית"י""גנן"'תטש"אידר"(סב"שים" יסש" מש"תר"יסיד)"קי"סיגד" תרשל"
רט"שאדר"("סשטש"שר").שנם"רסשא "שגק י""שאיט"יש" קש""מ""ש ש""ר "ר"'ניף"שד' ]".קטק"
רט רמש"'"-גשניד"טש "'מם""-קשן"רשטיא"'שן"קר "רסט ש" " י"ט" שר"'רסש"ר"סטש".יטתקי ש"
קשן""י'ן"טתשמז""שי"רק" י"שלסם"דגסרש ""ציי י.
י'סמת"טת ר"רשלסם"רקשן"'ש רש""רים""סשטש"שיק"ניתק"שלסם"רקשן""סשטש"'ד' "רגסרש "
"
"ציי י",ר' שר"[יאיט"י" קש]"שיקשט"יקשגי""ר "ר"'ניף"שד' "קטק"" שרי"קשן"'תך"בטאשר ""צישב"
ית"י"רג 'ק "'תגשם",ישששגי"לס"ק"רתר"אלש ש"תדשגש"ינם"" שר"'קי ש"רסש"תלי ",רש ש"גסרש "
"ציי ש"י'ש ר י"קשגי""רעש ""ש"ציש".יק ש"רתש "ששל'""דיס"ש ק'שמש"ע ם"רקשן""סשטש"' שר"
יטק"ש'שק"תטט"שק"דגסרש ""ציי י",דטסיטם"קשן""סשטש"' שר.
" טתשמז" ג קש" ר' י" " שדרן" י'נדש" תשיגש" רשר" 'שם" "סשטש" נם" טקר " רגסרש " "ציי ם ",שששי"
קעי שם""ש י ש"נם"'נייגק"דאיט"י" קש"י שר",תשין"ררם"שקשעי "קשגי"גי'ס""טאשר "שסידם.
יג קש"רתן""יתר"'נ" ק"",דת תשגן"ק"קש"קשן""סשטש"' שר"שאלי "טקר "ר סטש" " י"ישטק"
"
י" "שדרן"דגסרש ""צי י"י"יסטשן"'ש".ש ש""ר"ס"דקם"שר""סשטש"'ד' "רגסרש ""ציי י",שר"
"סשטש"נם"' שר",ישטק"קשן"'י"""ר"(יסב"'רדירש"שנ שמז"ת ש י "י)""-קטק""רים"ר'ד' שם"רשר"'שם"
"סשטש"טקר "רגסרש ""ציי ם",שר"'שם""סשטש"נם"'שגקש"רקשן"'ש"טאשר ""ציש.
לז" יגשרק"נם"תן"שאירשק"דטסשט""דיס"שיצ תי"טע' "ברקגש"ששתט"דט יתי"סרישב"ש ש"קשן"רם"ט ק"דנזט"
[יש ש יץ"דטסשט"דשגשדין"שיק"תטתש"קשעי ק"רשר"'איט"" קש"י שר",אצ "ארש",ד'תרילי"שיק"קשעי "
ד 'גן"יטת רמש"('דמש"קשן"'שן)"'ד 'גן"שר"טש ש "'טק"קתר "י"תישן"יקמת""ש"שיתשר" 'ק""רם"
טש ש ק"'גשדין"טק"קתר "י"תישן]""-דששתט"אדיר "שניף"שיק"(טש "'מן"'סמז"ג')"יסט"תן"טיטק"ע' ק"
דט יתי"סריש"ש ש"שיק""ר "ר"'י"טד' "קר "'ז"ן""ט'ד"ש"ציש"רקטשי"שיק""שיסד'",די"ש"טש ר "
אלי "'רס "שאל ש.

'אדיר "'דא"ש'ש ",נד ש"תנד "נזט"""ין" (תד' ש"שג ששמ")".יתט"
רקשן" 'י" "רים" רשי'" רטי"שן" 'שדשיל" –" קשן" 'י" רשי'" "סשטש".
יקיטם" קשעי " [ט י'" שדסי " " "-ד 'גן]" שר" קף" 'קיתגשם" רקשן"
רששך"נזט",תנין"'איט"" קש"י שר.
בקדשי "ז'ר",ג קש"רקשן"רם"נד "נזט"""יגש"תש"ש"ז'ר"קשגש"
רי " ""יגש  ",יאדיר ם" גי'ס " "ר" " שסידם"
י"ציי ם",שטתך"נד ""סשטש"'שם"שיק"בטאשר ""ציי םב.
נמ א רטסיטם"נד "דשן""סשטש"שששגי"ברשגישב"יטאשר "שאידר"
[יטק" קשעי " שגקש" 'סט"ק" תרק " קשעישמג" ר' י ש]".
קטק" ר'אדרשם" רסשא " אדיר ם" שיק" אגשן" ששאדר ",ש"סשטש"
ששק"שיצק "ש""ין"" רי "ששאדר",י'אדרשם"רסשא "אדיר ם"
"ר" ""ציי ם",ש"סשטש"ששק"שיצק "שרתץ"""ציי י"ישסידי-'(".
ד)

ב) "ד' ש"ת"ש" קריגשם"ג קש"רקשן""סשטש"' שר"תרם"רקשן"
"סשטש"'איט"י" קש".יתן""י ש""ר"סי "עינש "שנ" ק".י א"
תר" שר"שאלי "'רסש"ר"אלש ש"–""סט.
טעם שד'  ",שיקשט" ישאלי " "ציי ש" ט שר ",ש ש" תר" שרש"
טשגק י" שיק" בטיארב" "ציי ש" ישסידש ",יזשי" נד " "סשטש"
תגמט".יקיטם"תר" שר"'ר"שם"רט"שאדר'",שן"'אדרש"'דא"ש'ש "
'שן"'אדרש""ז'ר",יתן"תר" שר"שאלי "טקר "רסט ש" " ש"
יג אשש"ש""ציי ש"–" ריז " דשגי" טתטט" ש נשט"רקשן"' שר""רים"
"סשטש(".ק"ד)
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