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  כד| פרק  ויקראא. 

ים ֹאָתּה ְוָאִפיתָ  ֹסֶלת ְוָלַקְחתָ ( ה)  ה ְשתֵּ  ֶעְשרֵּ

י ַחּלֹות  : ָהֶאָחת ַהַחָּלה ִיְהֶיה ֶעְשֹרִנים ְשנֵּ

ש ַמֲעָרכֹות ְשַתִים אֹוָתם ְוַשְמתָ ( ו)  ַהַמֲעָרֶכת שֵּ

ְלָחן ַעל י ַהָטֹהר ַהשֻּׁ  ַעל ְוָנַתתָ ( ז': )ה ִלְפנֵּ

 ְלַאְזָכָרה ַלֶּלֶחם ְוָהְיָתה ַזָכה ְלֹבָנה ַהַמֲעֶרֶכת

 ַהַשָבת ְביֹום ַהַשָבת ְביֹום( ח': )ַלה ִאֶשה

י ַיַעְרֶכּנּו ת ָתִמיד' ה ִלְפנֵּ אֵּ ל ְבנֵּי מֵּ  ְבִרית ִיְשָראֵּ

 ַוֲאָכלֻּׁהּו ּוְלָבָניו ְלַאֲהֹרן ְוָהְיָתה( ט: )עֹוָלם

י לוֹ  הּוא ָקָדִשים ֹקֶדש ִכי ָקֹדש ְבָמקֹום ִאשֵּ ' ה מֵּ

א( י) ס: עֹוָלם ָחק ִלית ִאָשה ֶבן ַויֵּצֵּ  ְוהּוא ִיְשְראֵּ

י ְבתֹוךְ  ִמְצִרי ִאיש ֶבן ל ְבנֵּ  ַבַמֲחֶנה ַוִיָּנצּו ִיְשָראֵּ

ִלית ֶבן ִלי ְוִאיש ַהִיְשְראֵּ  ֶבן ַוִיֹקב( יא) :ַהִיְשְראֵּ

ִלית ָהִאָשה ם ֶאת ַהִיְשְראֵּ ל ַהשֵּ  ַוָיִביאּו ַוְיַקּלֵּ

ם ֹמֶשה ֶאל ֹאתוֹ   ִדְבִרי  ַבת ְשֹלִמית ִאמוֹ  ְושֵּ

ה הּו( יב: )ָדן ְלַמטֵּ  ָלֶהם ִלְפֹרש ַבִמְשָמר ַוַיִּניחֻּׁ

 פ': ה ִפי ַעל

 י"רש

 ששניהם, עמו מקושש הניחו ולא, לבדו - ויניחהו( יב) 

 שנאמר, במיתה שהמקושש היו ויודעים. אחד בפרק היו

 להם פורש לא אבל יומת מות מחלליה( יד לא שמות)

 מה פורש לא כי( לד טו במדבר) נאמר לכך, מיתה באיזו

 היו שלא, להם לפרוש אומר הוא במקלל אבל. לו יעשה

 :לאו אם מיתה חייב אם יודעים

 

  לב פרשה אמור פרשת|  רבה ויקראב. 

 יצא' אמ לוי' ר. (י, כד ויקרא) ישראלית אשה בן ויצא[ ג]
' ר. (ד, יז 'א שמואל) הבינים איש ויצא א"המד, מעולמו

 סלת ולקחת יבדכת, יצא שלמעלה מפרשה' אמ ברכיה
 שמא או חמה פת אוכל להיות מלך של דרכו, (ה, כד ויקרא)

 פחות לא נאכל אינו הפנים לחם תמן דתנינן, צוננת
 עשר מאחד יותר ולא מתשעה

 טופרק |  במדברג. 

י ַוִיְהיּו( לב)  ל ְבנֵּ  ִאיש ַוִיְמְצאּו ַבִמְדָבר ִיְשָראֵּ

ש ִצים ְמֹקשֵּ  ֹאתוֹ  ַוַיְקִריבּו( לג: )ַהַשָבת ְביֹום עֵּ

ש ֹאתוֹ  ַהֹמְצִאים ִצים ְמֹקשֵּ  ְוֶאל ֹמֶשה ֶאל עֵּ

ָדההָ  ָכל ְוֶאל ַאֲהֹרן  ֹאתוֹ  ַוַיִּניחּו( לד: )עֵּ

  ס: לוֹ  יֵָּעֶשה ַמה ֹפַרש ֹלא ִכי ַבִמְשָמר

 ָהִאיש יּוַמת מֹות ֹמֶשה ֶאל' ה ַוֹיאֶמר( לה)

ָדה ָכל ָבֲאָבִנים ֹאתוֹ  ָרגֹום : ַלַמֲחֶנה ִמחּוץ ָהעֵּ

ָדה ָכל ֹאתוֹ  ַוֹיִציאּו( לו)  ַלַמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ָהעֵּ

 ֶאת' ה ִצָּוה ַכֲאֶשר ַוָיֹמת ָבֲאָבִנים ֹאתוֹ  ַוִיְרְגמּו

 :ֹמֶשה

 

 )זמירות שבת( קצז סימן|  ויטרי מחזורד. 

 בו סגניו אל חוק. היום בדת רשם .... שבת אשמרה כי
 פי על. להתענות כן על. לפניו תמיד. לחם לערוך
 : אות. עוני כיפור. אסור. מיום לבד אסור. נבוניו

 

 חלק ג פרק מה  |ספר מורה הנבוכים . ה

אבל השלחן והיות עליו הלחם תמיד לא אדע בו סבה, 
 ודע לאיזה דבר איחס אותו עד היוםואיני י

 

 האר"י | דה שניהועזמר לס. ו

ייְ  ןְַגלֵּ יְָל מֵּ ר/ְְַטע  יַס רֵּ ִבת  יְד  מֵּ ה  ן/ְְַנ ּו ִאּנ ּהְָאתְד  מֵּ ְְִבש  /
ה ִפיָל ָשאְכ  ִלי ק   ְּו

 


