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") ְוַהֶחְצי�("בתיבת ' מה שנוס� אות ה, רב כהנא מבאר את הפסוק ביהושע גבי ברכות וקללות 1
דהנה כתיב . שהכוונה לומר שכדר� שהיו חלוקי� בברכות והקללות כ� היו חלוקי� באני האפוד

;ְזֵקָניו ְו>ְֹטִרי� ְו>ְֹפָטיו עְֹמִדי� ִמ2ֶה ;ִמ2ֶה ָל-ר�� ֶנֶגד ַה+ֲֹהִני� ַהְלִוִ%� ְוָכל ִיְ#ָרֵאל ") לג:יהושע ח(
 ַ+ֵ<ר ָ+ֶאְזָרח ֶחְצי� ֶאל מ;ל ַהר ְ<ִרִזי� ְוַהֶחְצי� ֶאל מ;ל ַהר ֵעיָבל ַ+ֲאֶ>ר ִצָ;ה מֶֹ>ה 'הנְֹ#ֵאי ֲאר�� ְ=ִרית 

י משה הוא כדכתיב "והסדר האמור בברכות וקללות ע". � ִיְ#ָרֵאל ָ=ִרא>ָֹנה ְלָבֵרְ� ֶאת ָהָע'הֶעֶבד 
ֵאAֶה ַיַעְמד; ְלָבֵרְ� ֶאת ָהָע� ַעל ַהר ְ<ִרִזי� ְ=ָעְבְרֶכ� ֶאת ַהַ%ְרֵ@� ִ>ְמע�� ְוֵלִוי ִויה;ָדה ) "יג?יב:דברי� כז(

אכ�  ".ְוֵאAֶה ַיַעְמד; ַעל ַהEְָלָלה ְ=ַהר ֵעיָבל ְרא;ֵב� ָ<ד ְו-ֵ>ר ;ְזב;ל�D ָ@� ְוַנְפCִָלי. ְוִיBָשָכר ְוי�ֵס� ;ִבְנָיִמ�
  .דבריו ניתותבו מחמת ברייתא דמפורש להדיא שהיו באבני האפוד בסדר אחר

ת ַהFָFִה ַה�Gָתִרי� ִ>Fָה ִמFְמָֹת� ַעל ָהֶאֶב� ָהֶאָחת ְוֶאת ְ>מ�) "י:שמות כח(ל לדרוש מהפסוק "ס 2
אבל על , "ְ+ת�ְלדָֹת�" שדוקא על האב� השנית היה סדר השמות ?" ַעל ָהֶאֶב� ַהFִֵנית ְ+ת�ְלדָֹת�

ועל כל אב� היו כתובי� עשרי� .  דיהודה היה מוקד�?" ְ+ת�ְלדָֹת�"האב� הראשונה לא היה 
  .וחמש אותיות

היינו בחומש (וד אינו כפי הסדר שהיה בחומש הפקודי� ל שהסדר שהיו חלוקי� באבני האפ"ס 3
ְרא;ֵב� ִ>ְמע�� ֵלִוי ) "ד?ב:שמות א(אלא כפי הסדר שבחומש השני ). טו?פסוקי� ה' במדבר פרק א

א ויוס� הוא אחרו� שלא נמנה ביניה� כי הו". ָ@� ְוַנְפCִָלי ָ<ד ְו-ֵ>ר.  ;ִבְנָיִמ�, ִיBָשָכר ְזב;ל�D.ִויה;ָדה
  .היה במצרי�


