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 א"ל פרק|  שמותא. 

היג.  ר ְוַאתָּ י ֶאל ַדבֵּ ל ְבנֵּ אֵּ אמֹר ִיְשרָּ  ֶאת ַאְך לֵּ

יִני ִהוא אֹות ִכי ִתְשמֹרּו ַשְבתַֹתי יֶכם בֵּ ינֵּ  ּובֵּ

יֶכם ַדַעת ְלדֹרֹתֵּ  :ְמַקִדְשֶכם' ה ֲאִני ִכי לָּ

  ה"ל פרק|  שמותב. 

ֶשת( ב)  ִמים שֵּ ֶשה יָּ עָּ ה תֵּ אכָּ  ַהְשִביִעי ּוַבּיֹום ְמלָּ

ֶכם ִיְהֶיה תֹון ַשַבת קֶֹדש לָּ ל' ַלה ַשבָּ ֹעֶשה כָּ  בֹו הָּ

ה אכָּ ת ְמלָּ  :יּומָּ

 ג"כ פרק ויקרא|  ן"רמבג. 

 שזימן כשר, לפני אתכם עצרתי - היא עצרת( לו)
 שהגיע כיון, ימים וכך לכך לסעודה בניו את
 עוד עמי עכבו מכם בבקשה אמר ליפטר זמנן
 ודברי, י"רש לשון, פרידתכם עלי שקשה אחד יום

 כי, האמת דרך ועל. רבה בויקרא הם אגדה
 הארץ ואת השמים את' ה עשה ימים ששת

 בן לו ואין שבת הוא השביעי ויום(, יא כ שמות)
 ואת שנאמר זוגו בת היא ישראל וכנסת, זוג

 שם כי", היא עצרת. "שמינית היא והנה, הארץ
 ימים שבעה המצות בחג וצוה. הכל נעצר

 קדושים כולם כי ולאחריהם לפניהם בקדושה
 יום וארבעים תשעה ממנו ומנה', ה ובתוכם
 שמיני יום וקדש, עולם כימי שבועות שבעה
 כחולו בינתים הספורים והימים, חג של כשמיני

 יום והוא, בחג והשמיני הראשון בין מועד של
 ודבריו הגדולה אשו את בו שהראם תורה מתן

 בכל ל"ז רבותינו יקראו ולכך. האש מתוך שמעו
 שמיני כיום הוא כי, עצרת השבועות חג מקום

 חגיגה) מאמרם וזהו. כן הכתוב שקראו חג של
 ר"פז לענין הוא עצמו בפני רגל שמיני( א יז

 אצילות הוא כי, הוא דראשון ותשלומין. ב"קש
 יזכיר ולכך. שלהם כאחדות ואינו הראשונים

, רגלים בשלש( טז טז דברים) הבכור כל בפרשת
 שבעת הסוכות וחג השבועות וחג המצות חג

 כל יראה אמר שם כי, השמיני יזכיר ולא, ימים
 :מבואר זה והנה', וגו זכורך

  ו"כ פרק ויקרא | ן"רמבד. 

 זה כנגד - אלילים לכם תעשו לא( ב - א) 
 הואיל יאמר שלא, מדבר הכתוב לגוי הנמכר

 עבודת אעבוד אני אף כוכבים עבודת עובד ורבי
 אגלה אני אף עריות מגלה ורבי הואיל, כוכבים
 אחלל אני אף שבת מחלל ורבי הואיל, עריות
 את, אלילים לכם תעשו לא לומר תלמוד, שבת

 כן הזהיר, תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי
(. ו ט פרק) כהנים תורת לשון, המצות על הכתוב

 ושבת זרה עבודה הכתוב שהזכיר, ופירושה
 המקדש ומורא, לגוי הנמכר העבד בהן שיזהר
 לכל הדין והוא, ממנו ויירא ברגלים שם שיבא

 על ללמד אבות שהן אלה הזכיר אבל, המצות
", כאן[ הזהיר א"ס] הזכיר" גורסין ויש. כולן
 השבת בכלל המצות שכל רמזו, כך הגירסא ואם

 :יבין והמשכיל, והמקדש

 

 


