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   ט-א, כא פרק ויקרא .1
: ְּבַעָּמיו ִיַּטָּמא לֹא ְלֶֶפׁש ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ַאֲהֹרן ְּבֵי ַהֹּכֲהִים ֶאל ֱאֹמר ֹמֶׁשה ֶאל' ה ַוּיֹאֶמר) א(
 ַהְּבתּוָלה ְוַלֲאֹחתֹו) ג: (ּוְלָאִחיו ּוְלִבּתֹו ְוִלְבֹו ּוְלָאִביו ְלִאּמֹו ֵאָליו ַהָּקֹרב ִלְׁשֵארֹו ִאם ִּכי) ב(

 לֹא) ה: (ְלֵהַחּלֹו ְּבַעָּמיו ַּבַעל ִיַּטָּמא לֹא) ד: (ִיַּטָּמא ָלּה ְלִאיׁש ָהְיָתה לֹא ֲאֶׁשר ֵאָליו ַהְּקרֹוָבה
 ִיְהיּו ְקֹדִׁשים) ו: (ָׂשָרֶטת ִיְׂשְרטּו לֹא ּוִבְבָׂשָרם ְיַגֵּלחּו לֹא ְזָקָם ּוְפַאת ְּברֹאָׁשם ָקְרָחה ִיְקְרחּו

 ְוָהיּו ַמְקִריִבם ֵהם ֱאֹלֵהיֶהם ֶלֶחם' ה ִאֵּׁשי ֶאת ִּכי ֱאֹלֵהיֶהם ֵׁשם ְיַחְּללּו ְולֹא ֵלאֹלֵהיֶהם
 הּוא ָקֹדׁש ִּכי ִיָּקחּו לֹא ֵמִאיָׁשּה ְּגרּוָׁשה ְוִאָּׁשה ִיָּקחּו לֹא ַוֲחָלָלה ֹזָה ִאָּׁשה) ז: (ֹקֶדׁש

 'ה ֲאִי ָקדֹוׁש ִּכי ָּלְך ִיְהֶיה ָקֹדׁש ַמְקִריב הּוא ֱאֹלֶהיָך ֶלֶחם ֶאת ִּכי ְוִקַּדְׁשּתֹו) ח: (ֵלאֹלָהיו
 ס: ִּתָּׂשֵרף ָּבֵאׁש ְמַחֶּלֶלת ִהיא ָאִביהָ  ֶאת ִלְזֹות ֵתֵחל ִּכי ֹּכֵהן ִאיׁש ּוַבת) ט: (ְמַקִּדְׁשֶכם

 
 ו פסוק כא פרק אמור פרשת ויקרא ן"רמב .2

 לעיל( מעלה של בסדר פירשתי כאשר הפרישות היא הקדושה - לאלהיהם יהיו קדשים
 המתים מטומאת יבדלו, פרושים הכהים יהיו לישראל במותר שאפילו, יאמר). ב יט

  :ובקיות בטהרה להם הגוות שאין השים ושואי
 ו פסוק כא פרק אמור פרשת ויקרא בחיי רביו .3

 לישראל המותרים הדברים מן אפילו פרושים שיהיו. לאלהיהם יהיו קדושים) ו(
 חייבי כגון לה לפסול שבעלה היא הזוה כי, וחללה זוה ושואי המתים כטומאת
 בת כגון, שבכהוה פסולין מחמשה שולדה היא וחללה, ממזר או תין או כריתות
 בזוה אלא הוזהר לא הדיוט כהן שהרי, הדיוט מכהן גרושה בת או גדול מכהן אלמה
 תהיה אשר והאלמה) "כב, מד יחזקאל: (שכתוב וזהו, מותר באלמה אבל, וחללה
 הזקף וטעם, הדיוט כהן וזהו באלמה שמותרין הכהים מן יש כי", יקחו מכהן אלמה
  .כן מורה" שבאלמה" קטן

  ב-א, יט פרק ויקרא .4
 ְקֹדִׁשים ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵי ֲעַדת ָּכל ֶאל ַּדֵּבר) ב: (ֵּלאֹמר ֹמֶׁשה ֶאל' ה ַוְיַדֵּבר) א(

 :ֱאֹלֵהיֶכם' ה ֲאִי ָקדֹוׁש ִּכי ִּתְהיּו
  ו, יח פרק ויקרא .5

 ס': ה ֲאִי ֶעְרָוה ְלַגּלֹות ִתְקְרבּו לֹא ְּבָׂשרֹו ְׁשֵאר ָּכל ֶאל ִאיׁש ִאיׁש) ו(
  מז-מג, יא פרק ויקרא .6

 ִּכי) מד: (ָּבם ְוְִטֵמֶתם ָּבֶהם ִתַּטְּמאּו ְולֹא ַהֹּׁשֵרץ ַהֶּׁשֶרץ ְּבָכל ְַפֹׁשֵתיֶכם ֶאת ְּתַׁשְּקצּו ַאל) מג(
 ְַפֹׁשֵתיֶכם ֶאת ְתַטְּמאּו ְולֹא ָאִי ָקדֹוׁש ִּכי ְקֹדִׁשים ִוְהִייֶתם ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ֱאֹלֵהיֶכם' ה ֲאִי
 ָלֶכם ִלְהֹית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם ַהַּמֲעֶלה' ה ֲאִי ִּכי) מה: (ָהָאֶרץ  ַעל ָהֹרֵמׂש ַהֶּׁשֶרץ ְּבָכל

 ַהַחָּיה ֶֶפׁש ְוֹכל ְוָהעֹוף ַהְּבֵהָמה ּתֹוַרת זֹאת) מו: (ָאִי ָקדֹוׁש ִּכי ְקֹדִׁשים ִוְהִייֶתם ֵלאֹלִהים
 ּוֵבין ַהָּטֹהר ּוֵבין ַהָּטֵמא ֵּבין ְלַהְבִּדיל) מז: (ָהָאֶרץ ַעל ַהֹּׁשֶרֶצת ֶֶפׁש ּוְלָכל ַּבָּמִים ָהֹרֶמֶׂשת
 פ: ֵתָאֵכל לֹא ֲאֶׁשר ַהַחָּיה ּוֵבין ַהֶּנֱאֶכֶלת ַהַחָּיה
  יג-א, כב פרק ויקרא .7

 ְולֹא ִיְׂשָרֵאל ְבֵי ִמָּקְדֵׁשי ְוִיָּנְזרּו ָּבָיו ְוֶאל ַאֲהֹרן ֶאל ַּדֵּבר) ב: (ֵּלאֹמר ֹמֶׁשה ֶאל' ה ַוְיַדֵּבר) א(
 ִאיׁש ָּכל ְלֹדֹרֵתיֶכם ֲאֵלֶהם ֱאֹמר) ג': (ה ֲאִי ִלי ַמְקִּדִׁשים ֵהם ֲאֶׁשר ָקְדִׁשי ֵׁשם ֶאת ְיַחְּללּו
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 ְוְִכְרָתה ָעָליו ְוֻטְמָאתֹו' ַלה ִיְׂשָרֵאל ְבֵי ַיְקִּדיׁשּו ֲאֶׁשר ַהֳּקָדִׁשים ֶאל ַזְרֲעֶכם ִמָּכל ִיְקַרב ֲאֶׁשר
 יֹאַכל לֹא ַּבֳּקָדִׁשים ָזב אֹו ָצרּועַ  ְוהּוא ַאֲהֹרן ִמֶּזַרע ִאיׁש ִאיׁש) ד': (ה ֲאִי ִמְּלָפַי ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש
 ִאיׁש אֹו) ה: (ָזַרע ִׁשְכַבת ִמֶּמּנּו ֵּתֵצא  ֲאֶׁשר ִאיׁש אֹו ֶֶפׁש ְטֵמא ְּבָכל ְוַהֹּנֵגעַ  ִיְטָהר ֲאֶׁשר ַעד

 ֲאֶׁשר ֶֶפׁש) ו: (ֻטְמָאתֹו ְלֹכל לֹו ִיְטָמא ֲאֶׁשר ְבָאָדם אֹו לֹו ִיְטָמא ֲאֶׁשר ֶׁשֶרץ ְּבָכל ִיַּגע ֲאֶׁשר
 ַהֶּׁשֶמׁש ּוָבא) ז: (ַּבָּמִים ְּבָׂשרֹו ָרַחץ ִאם ִּכי ַהֳּקָדִׁשים ִמן יֹאַכל ְולֹא ָהָעֶרב ַעד ְוָטְמָאה ּבֹו ִּתַּגע
 ֲאִי ָבּה ְלָטְמָאה יֹאַכל לֹא ּוְטֵרָפה ְֵבָלה) ח: (הּוא ַלְחמֹו ִּכי ַהֳּקָדִׁשים ִמן יֹאַכל ְוַאַחר ְוָטֵהר

) י: (ְמַקְּדָׁשם' ה ֲאִי ְיַחְּלֻלהּו ִּכי בֹו ּוֵמתּו ֵחְטא ָעָליו ִיְׂשאּו ְולֹא ִמְׁשַמְרִּתי ֶאת ְוָׁשְמרּו) ט( ':ה
 ִקְַין ֶֶפׁש ִיְקֶה ִּכי ְוֹכֵהן) יא: (ֹקֶדׁש יֹאַכל לֹא ְוָׂשִכיר ֹּכֵהן ּתֹוַׁשב ֹקֶדׁש יֹאַכל לֹא ָזר ְוָכל
 ִהוא ָזר ְלִאיׁש ִתְהֶיה ִּכי ֹּכֵהן ּוַבת) יב: (ְבַלְחמֹו יֹאְכלּו ֵהם ֵּביתֹו ִויִליד ּבֹו יֹאַכל הּוא ַּכְסּפֹו

 ְוָׁשָבה ָלּה ֵאין ְוֶזַרע ּוְגרּוָׁשה ַאְלָמָה ִתְהֶיה ִּכי ֹּכֵהן ּוַבת) יג: (תֹאֵכל לֹא ַהֳּקָדִׁשים תִּבְתרּומַ 
 ס: ּבֹו יֹאַכל  לֹא ָזר ְוָכל ּתֹאֵכל ָאִביהָ  ִמֶּלֶחם ִּכְעּוֶריהָ  ָאִביהָ  ֵּבית ֶאל

  טז-י, יז פרק ויקרא .8
 ַּבֶּנֶפׁש ָפַי ְוַָתִּתי ָּדם ָּכל יֹאַכל ֲאֶׁשר ְּבתֹוָכם ַהָּגר ַהֵּגר ּוִמן ִיְׂשָרֵאל ִמֵּבית ִאיׁש ְוִאיׁש) י(

 ְַתִּתיו ַוֲאִי ִהוא ַּבָּדם ַהָּבָׂשר ֶֶפׁש ִּכי) יא: (ַעָּמּה ִמֶּקֶרב ֹאָתּה ְוִהְכַרִּתי ַהָּדם ֶאת ָהֹאֶכֶלת
 ִלְבֵי ָאַמְרִּתי ֵּכן ַעל) יב: (ְיַכֵּפר ַּבֶּנֶפׁש הּוא ַהָּדם ִּכי ְַפֹׁשֵתיֶכם ַעל ְלַכֵּפר ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ָלֶכם

 ִמְּבֵי ִאיׁש ְוִאיׁש) יג: (ָּדם יֹאַכל לֹא ְּבתֹוְכֶכם ַהָּגר ְוַהֵּגר ָּדם תֹאַכל לֹא ִמֶּכם ֶֶפׁש ָּכל ִיְׂשָרֵאל
 ְוִכָּסהּו ָּדמֹו ֶאת ְוָׁשַפְך ֵיָאֵכל ֲאֶׁשר עֹוף אֹו ַחָּיה ֵציד דָיצּו ֲאֶׁשר ְּבתֹוָכם ַהָּגר ַהֵּגר ּוִמן ִיְׂשָרֵאל
 ִּכי תֹאֵכלּו לֹא ָּבָׂשר ָּכל ַּדם ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵי ָוֹאַמר הּוא ְבְַפׁשֹו ָּדמֹו ָּבָׂשר ָּכל ֶֶפׁש ִּכי) יד: (ֶּבָעָפר
 ָּבֶאְזָרח ּוְטֵרָפה ְֵבָלה ּתֹאַכל ֲאֶׁשר ֶֶפׁש ְוָכל) טו: (ִיָּכֵרת ֹאְכָליו ָּכל ִהוא ָּדמֹו ָּבָׂשר ָּכל ֶֶפׁש
 ִיְרָחץ לֹא ּוְבָׂשרֹו ְיַכֵּבס לֹא ְוִאם) טז: (ְוָטֵהר ָהֶעֶרב ַעד ְוָטֵמא ַּבַּמִים ְוָרַחץ ְּבָגָדיו ְוִכֶּבס ּוַבֵּגר
 פ: ֲעֹוֹו ְוָָׂשא
  טז-יד, כב פרק ויקרא .9

 ְולֹא) טו: (ַהֹּקֶדׁש ֶאת ַלֹּכֵהן ְוַָתן ָעָליו ֲחִמִׁשיתֹו ְוָיַסף ִּבְׁשָגָגה ֹקֶדׁש יֹאַכל ִּכי ְוִאיׁש) יד(
 ְּבָאְכָלם ַאְׁשָמה ֲעֹון אֹוָתם ְוִהִּׂשיאּו) טז': (ַלה ָיִרימּו ֲאֶׁשר ֵאת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵי ָקְדֵׁשי ֶאת ְיַחְּללּו
  פ: ְמַקְּדָׁשם' ה ֲאִי ִּכי ָקְדֵׁשיֶהם ֶאת

  לג-לא, כב פרק ויקרא . 10
 ְוְִקַּדְׁשִּתי ָקְדִׁשי ֵׁשם ֶאת ְתַחְּללּו ְולֹא) לב': (ה ֲאִי ֹאָתם ַוֲעִׂשיֶתם ִמְצֹוַתי ּוְׁשַמְרֶּתם) לא(

 ָלֶכם ִלְהיֹות ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם ַהּמֹוִציא) לג: (ְמַקִּדְׁשֶכם' ה ֲאִי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵי ְּבתֹוְך
 פ': ה ֲאִי ֵלאֹלִהים

  ו-א, יט פרק שמות . 11
 ַוִּיְסעּו) ב: (ִסיָי ִמְדַּבר ָּבאּו ַהֶּזה ַּבּיֹום ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵי ְלֵצאת ַהְּׁשִליִׁשי ַּבֹחֶדׁש) א(

 ֶאל ָעָלה ּוֹמֶׁשה) ג: (ָהָהר ֶֶגד ִיְׂשָרֵאל ָׁשם ַוִּיַחן ַּבִּמְדָּבר ַוַּיֲחּו ִסיַי ִמְדַּבר ַוָּיֹבאּו ֵמְרִפיִדים
) ד: (ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵי ְוַתֵּגיד ַיֲעֹקב ְלֵבית תֹאַמר ֹּכה ֵלאֹמר ָהָהר ִמן' ה ֵאָליו ַוִּיְקָרא ָהֱאֹלִהים

) ה: (ֵאָלי ֶאְתֶכם ָוָאִבא ְָׁשִרים ַּכְֵפי ַעל ֶאְתֶכם ָוֶאָּׂשא ְלִמְצָרִים ָעִׂשיִתי ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ַאֶּתם
 ָּכל ִלי ִּכי ָהַעִּמים ִמָּכל ְסגָֻּלה ִלי ִוְהִייֶתם ְּבִריִתי ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם ְּבֹקִלי ִּתְׁשְמעּו ָׁשמֹועַ  ִאם ְוַעָּתה
 ְּבֵי ֶאל ְּתַדֵּבר ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֵאֶּלה ָקדֹוׁש ְוגֹוי ֹּכֲהִים ַמְמֶלֶכת ִלי ִּתְהיּו ְוַאֶּתם) ו: (ָהָאֶרץ
 :ִיְׂשָרֵאל
  לא-ד, מד פרק יחזקאל . 12

 ֶאל ָוֶאֹּפל' ה ֵּבית ֶאת' ה ְכבֹוד ָמֵלא ְוִהֵּנה ָוֵאֶרא ַהַּבִית ְּפֵי ֶאל ַהָּצפֹון ַׁשַער ֶּדֶרְך ַוְיִביֵאִי) ד(
 ֲאִי ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ְׁשָמע ּוְבָאְזֶיָך ְבֵעיֶיָך ּוְרֵאה ִלְּבָך ִׂשים ָאָדם ֶּבן' ה ֵאַלי ַוּיֹאֶמר) ה: (ָּפָי

 מֹוָצֵאי ְּבֹכל ַהַּבִית ִלְמבֹוא ִלְּבָך ְוַׂשְמּתָ  ּתֹוֹרָתיו ּוְלָכל' ה ֵּבית ֻחּקֹות ְלָכל ֹאָתְך ְמַדֵּבר
 ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם ִמָּכל ָלֶכם ַרב' ה ֲאֹדָי ָאַמר ֹּכה ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ֶאל ֶמִרי ֶאל ְוָאַמְרּתָ ) ו: (ַהִּמְקָּדׁש

 ֵּביִתי ֶאת ְלַחְּללֹו ְּבִמְקָּדִׁשי ִלְהיֹות ָבָׂשר ְוַעְרֵלי ֵלב ַעְרֵלי ֵָכר ְּבֵי ַּבֲהִביֲאֶכם) ז: (ִיְׂשָרֵאל ֵּבית
 ְׁשַמְרֶּתם ְולֹא) ח: (ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם ָּכל ֶאל ְּבִריִתי ֶאת ַוָּיֵפרּו ָוָדם ֵחֶלב ַלְחִמי  ֶאת ְּבַהְקִריְבֶכם
 ֵָכר ֶּבן ָּכל' ה ֲאֹדָי ָאַמר ֹּכה) ט: (ָלֶכם ְּבִמְקָּדִׁשי ִמְׁשַמְרִּתי ְלֹׁשְמֵרי ַוְּתִׂשימּון ָקָדָׁשי ִמְׁשֶמֶרת
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 ִאם ִּכי) י: (ִיְׂשָרֵאל ְּבֵי ְּבתֹוְך ֲאֶׁשר ֵָכר ֶּבן ְלָכל ִמְקָּדִׁשי ֶאל ָיבֹוא לֹא ָּבָׂשר ְוֶעֶרל ֵלב ֶעֶרל
) יא: (ֲעֹוָם ְוְָׂשאּו ִּגּלּוֵליֶהם ַאֲחֵרי ֵמָעַלי ָּתעּו ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ִּבְתעֹות ֵמָעַלי ָרֲחקּו ֲאֶׁשר ַהְלִוִּים
  ֶאת ִיְׁשֲחטּו ֵהָּמה ַהָּבִית ֶאת ּוְמָׁשְרִתים ַהַּבִית ַׁשֲעֵרי ֶאל ְּפֻקּדֹות ְמָׁשְרִתים ְבִמְקָּדִׁשי ְוָהיּו
 ִלְפֵי אֹוָתם ְיָׁשְרתּו ֲאֶׁשר ַיַען) יב: (ְלָׁשְרָתם ִלְפֵיֶהם ַיַעְמדּו ְוֵהָּמה ָלָעם ַהֶּזַבח ְוֶאת ָהֹעָלה

 ְוְָׂשאּו' ה ֲאֹדָי ְֻאם ֲעֵליֶהם ָיִדי ָָׂשאִתי ֵּכן ַעל ָעֹון ְלִמְכׁשֹול ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ְוָהיּו ִגּלּוֵליֶהם
 ְּכִלָּמָתם ְוְָׂשאּו ַהְּקָדִׁשים ָקְדֵׁשי ֶאל ָקָדַׁשי ָּכל ַעל ְוָלֶגֶׁשת ִלי ְלַכֵהן ֵאַלי ִיְּגׁשּו ְולֹא) יג: (ֲעֹוָם

 ֵיָעֶׂשה ֲאֶׁשר ּוְלֹכל ֲעֹבָדתֹו ְלֹכל ַהָּבִית ִמְׁשֶמֶרת ֹׁשְמֵרי אֹוָתם ְוַָתִּתי) יד: (ָעׂשּו ֲאֶׁשר ְותֹוֲעבֹוָתם
 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵי ִּבְתעֹות ִמְקָּדִׁשי ִמְׁשֶמֶרת ֶאת ָׁשְמרּו ֲאֶׁשר ָצדֹוק ְּבֵי ַהְלִוִּים ְוַהֹּכֲהִים) טו( פ: ּבֹו

 ֵהָּמה) טז': (ה ֲאֹדָי ְֻאם ָוָדם ֵחֶלב ִלי ְלַהְקִריב ְלָפַי ְוָעְמדּו ְלָׁשְרֵתִי ֵאַלי ִיְקְרבּו ֵהָּמה ֵמָעַלי
 ְּבבֹוָאם ְוָהָיה) יז: (ִמְׁשַמְרִּתי ֶאת ְוָׁשְמרּו ְלָׁשְרֵתִי ֻׁשְלָחִי ֶאל ִיְקְרבּו ְוֵהָּמה ִמְקָּדִׁשי ֶאל ּוָיֹבא
 ְּבַׁשֲעֵרי ְּבָׁשְרָתם ֶצֶמר ֲעֵליֶהם ַיֲעֶלה ְולֹא ִיְלָּבׁשּו ִפְׁשִּתים ִּבְגֵדי ַהְּפִיִמית ֶהָחֵצר ַׁשֲעֵרי ֶאל

 ַעל ִיְהיּו ִפְׁשִּתים ּוִמְכְֵסי רֹאָׁשם ַעל ִיְהיּו ִפְׁשִּתים ַּפֲאֵרי) יח: (ָוָבְיָתה ַהְּפִיִמית ֶהָחֵצר
 ָהָעם ֶאל ַהִחיצֹוָה ֶהָחֵצר ֶאל ַהִחיצֹוָה ֶהָחֵצר ֶאל ּוְבֵצאָתם) יט: (ַּבָּיַזע ַיְחְּגרּו לֹא ָמְתֵיֶהם
 ְּבָגִדים ְוָלְבׁשּו ַהֹּקֶדׁש ְּבִלְׁשֹכת אֹוָתם ְוִהִּניחּו ָּבם ְמָׁשְרִתם ֵהָּמה ֲאֶׁשר ִּבְגֵדיֶהם ֶאת ִיְפְׁשטּו
 ָּכסֹום ְיַׁשֵּלחּו לֹא ּוֶפַרע ְיַגֵּלחּו לֹא ְורֹאָׁשם) כ: (ְּבִבְגֵדיֶהם ָהָעם ֶאת ְיַקְּדׁשּו ְולֹא ֲאֵחִרים
) כב: (ַהְּפִיִמית ֶהָחֵצר ֶאל ְּבבֹוָאם ֹּכֵהן ָּכל ִיְׁשּתּו לֹא ְוַיִין) כא: (ָראֵׁשיֶהם ֶאת ִיְכְסמּו
 ֲאֶׁשר ְוָהַאְלָמָה ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ִמֶּזַרע ְּבתּוֹלת ִאם ִּכי ְלִָׁשים ָלֶהם ִיְקחּו לֹא ּוְגרּוָׁשה ְוַאְלָמָה
: יֹוִדֻעם ְלָטהֹור ָטֵמא ּוֵבין ְלֹחל ֹקֶדׁש ֵּבין יֹורּו ַעִּמי ְוֶאת) כג: (ִיָּקחּו ִמֹּכֵהן ַאְלָמָה ִּתְהֶיה

 מֹוֲעַדי ְּבָכל ֻחֹּקַתי ְוֶאת ּתֹוֹרַתי ְוֶאת ִיְׁשְּפטּוהּו ְּבִמְׁשָּפַטי ְלִמְׁשָּפט ַיַעְמדּו ֵהָּמה ִריב ְוַעל) כד(
 ּוְלֵבן ּוְלֵאם ָאבלְ  ִאם ִּכי ְלָטְמָאה ָיבֹוא לֹא ָאָדם ֵמת ְוֶאל) כה: (ְיַקֵּדׁשּו ַׁשְּבתֹוַתי ְוֶאת ִיְׁשֹמרּו
 ִיְסְּפרּו ָיִמים ִׁשְבַעת ָטֳהָרתֹו ְוַאֲחֵרי) כו: (ִיַּטָּמאּו ְלִאיׁש ָהְיָתה לֹא ֲאֶׁשר ּוְלָאחֹות ְלָאח ּוְלַבת
 ֲאֹדָי ְֻאם ַחָּטאתֹו ַיְקִריב ַּבֹּקֶדׁש ְלָׁשֵרת ַהְּפִיִמית ֶהָחֵצר ֶאל ַהֹּקֶדׁש ֶאל ֹּבאֹו ּוְביֹום) כז: (לֹו
: ֲאֻחָּזָתם ֲאִי ְּבִיְׂשָרֵאל ָלֶהם ִתְּתּו לֹא ַוֲאֻחָּזה ֲַחָלָתם ֲאִי ְלֲַחָלה ָלֶהם ְוָהְיָתה) כח': (ה
 ְוֵראִׁשית) ל: (ִיְהֶיה ָלֶהם ְּבִיְׂשָרֵאל ֵחֶרם ְוָכל יֹאְכלּום ֵהָּמה ְוָהָאָׁשם ְוַהַחָּטאת ַהִּמְָחה) כט(

 ִּתְּתּו ֲעִרסֹוֵתיֶכם ְוֵראִׁשית ִיְהֶיה ַלֹּכֲהִים ְּתרּומֹוֵתיֶכם ִמֹּכל ֹּכל ְּתרּוַמת ְוָכל ֹכל ִּבּכּוֵרי ָּכל
 יֹאְכלּו לֹא ַהְּבֵהָמה ּוִמן ָהעֹוף ִמן ּוְטֵרָפה ְֵבָלה ָּכל) לא: (ֵּביֶתָך ֶאל ְּבָרָכה ְלָהִיחַ  ַלֹּכֵהן

 פ: ַהֹּכֲהִים
  לד פסוק מ פרק שמות ן"רמב . 13

 מכוסה והוא צד מכל האהל את יכסה הען כי אמר - מועד אהל את הען ויכס) לד(
 הען בתוך שוכן הכבוד כי, הכבוד מלא תוכו כי - המשכן את מלא' ה וכבוד. בו וטמון
 כי ואמר. האלהים שם אשר הערפל אל) יח כ לעיל( סיי בהר שאמר כעין, המשכן תוך
 ולא אותו מכסה הען שהיה מפי, הפתח אל אפילו מועד אהל אל לבא משה יכול לא
 שלא, והטעם. בו יכס ואיך' ה כבוד מלא המשכן כי, ועוד. הען בתוך לבא רשאי היה
 אל ויקרא סיי בהר עשה כאשר הען בתוך ויבא אותו יקרא אבל, רשות בלא שם יבא
 ועל). יח שם( הען בתוך משה ויבא ואמר), טז כד לעיל( הען מתוך השביעי ביום משה
 משה כס לא) א א ויקרא( מועד מאהל אליו' ה וידבר שאמר בעבור, הפשט דרך

 :אליו וידבר מועד אהל פתח ועמד מועד מאהל אותו קרא אבל, למשכן
  כב-ח, כה פרק שמות . 14

 ְוֶאל ִמְלָמְעָלה ָהָאֹרן ַעל ַהַּכֹּפֶרת ֶאת ְוַָתּתָ ) כא( …: ְּבתֹוָכם ְוָׁשַכְִּתי ִמְקָּדׁש ִלי ְוָעׂשּו) ח(
 ַהַּכֹּפֶרת ֵמַעל ִאְּתָך ְוִדַּבְרִּתי ָׁשם ְלָך ְוֹוַעְדִּתי) כב: (ֵאֶליָך ֶאֵּתן ֲאֶׁשר ָהֵעֻדת ֶאת ִּתֵּתן ָהָאֹרן
 פ: ִיְׂשָרֵאל ְּבֵי ֶאל אֹוְתָך ֲאַצֶּוה ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ָהֵעֻדת ֲארֹון ַעל ֲאֶׁשר ַהְּכֻרִבים ְׁשֵי ִמֵּבין

  ג-א, ב פרק ישעיהו . 15
 ָכֹון ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ְוָהָיה) ב: (ִוירּוָׁשָלִם ְיהּוָדה ַעל ָאמֹוץ ֶּבן ְיַׁשְעָיהּו ָחָזה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר) א( 

 ַעִּמים ְוָהְלכּו) ג: (ַהּגֹוִים ָּכל ֵאָליו ְוֲָהרּו ִמְּגָבעֹות ְוִָּׂשא ֶהָהִרים ְּברֹאׁש' ה ֵּבית ַהר ִיְהֶיה
 ִּכי ְּבֹאְרֹחָתיו ְוְֵלָכה ִמְּדָרָכיו ְוֹיֵרּו ַיֲעֹקב ֱאֹלֵהי ֵּבית ֶאל' ה ַהר ֶאל ְוֲַעֶלה ְלכּו ְוָאְמרּו ַרִּבים
 :ִמירּוָׁשָלִם' ה ּוְדַבר תֹוָרה ֵּתֵצא ִמִּצּיֹון
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  ב עמוד כח דף ברכות מסכת בבלי תלמוד . 16
 יכול איו ואם, פיו את יחזיר -  לירד יכול איו ואם, ויתפלל ירד - החמור על רוכב היה

 או בספיה מהלך היה. הקדשים קדשי בית כגד לבו את יכוין - פיו את להחזיר
 .הקדשים קדשי בית כגד לבו את יכוין - באסדא

  א עמוד ל דף ברכות מסכת בבלי תלמוד . 17
, ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָאִביו ְּכֶֶגד ִלּבֹו ְיַכֵּון, ָהרּוחֹות ֶאת ְלַכֵּון ָיכֹול ֶׁשֵאיֹו ּוִמי סּוָמא, ַרָּבָן ָּתּו

, ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ְּכֶֶגד ִלּבֹו ְיַכֵּון, ָלָאֶרץ ְּבחּוץ עֹוֵמד ָהָיה", ֱאֹלֵהיֶהם' ה ֶאל ְוִהְתַּפְּללּו) "ח א"מ(
 כגד לבו את יכוין - ישראל בארץ עומד היה; ַאְרָצם ֶּדֶרְך ֵאֶליָך ְוִהְתַּפְּללּו) "שם, (ֶׁשֶּנֱאַמר
 יכוין - בירושלים עומד היה; בחרת אשר העיר דרך' ה אל והתפללו: שאמר, ירושלים

 -  המקדש בבית עומד היה; הזה הבית אל והתפללו: שאמר, המקדש בית כגד לבו את
 עומד היה; הזה המקום אל והתפללו: שאמר, הקדשים קדשי בית כגד לבו את יכוין
 -  הכפורת בית אחורי עומד היה; הכפורת בית כגד לבו את יכוין - הקדשים קדשי בבית
 - במערב, למערב פיו מחזיר - במזרח עומד: מצא; הכפורת לפי כאילו עצמו יראה
 ָּכל ְִמְצאּו; לדרום פיו מחזיר -  בצפון, לצפון פיו מחזיר - בדרום, למזרח פיו מחזיר
, ְקָרא ַמאי, ֲאִביָא ַרִּבי ְוִאיֵּתיָמא ַאִּבין ַרִּבי ָאַמר. ֶאָחד ְלָמקֹום ִלָּבם ֶאת ְמַכְּוִים ִיְׂשָרֵאל

 :ּבֹו ּפֹוִים ִּפּיֹות ֶׁשָּכל, ֵּתל". ְלַתְלִּפּיֹות ָּבּוי ַצָּואֵרְך ָּדִויד ְּכִמְגַּדל) "ד שיר(
  מד פסוק ח פרק א מלכים . 18

 ָּבַחְרָּת  ֲאֶׁשר ָהִעיר ֶּדֶרְך' ה ֶאל ְוִהְתַּפְללּו ִּתְׁשָלֵחם ֲאֶׁשר ַּבֶּדֶרְך ֹאְיבֹו ַעל ַלִּמְלָחָמה ַעְּמָך ֵיֵצא ִּכי
 :ִלְׁשֶמָך ָּבִִתי ֲאֶׁשר ְוַהַּבִית ָּבּה

 א עמוד ל דף ברכות מסכת מקובצת שיטה . 19
 עולם של מזרחו שהוא ישראל ארץ של במזרחה שעומד פירוש. במזרח עומד מצא
 ארץ מערב שהוא העולם למערב פיו את מחזיר יעשה מה. ישראל לארץ שאחוריו מצא
 דרום שהוא ישראל ארץ בדרום שעומד מי וכן. ישראל ארץ כגד פיו ומצאו מי ישראל
 ישראל כל מצאו. כולם וכן ישראל ארץ כגד העולם לצפון פיו את מחזיר העולם
 תל המקדש ובית ירושלים שבה ישראל ארץ שהוא אחד מקום כגד לבם את מכווים
 :הקדשים קדש בית והייו לו פוים שהכל
  טז-יב, כח פרק בראשית . 20

 ֹעִלים ֱאֹלִהים ַמְלֲאֵכי ְוִהֵּנה ַהָּׁשָמְיָמה ַמִּגיעַ  ְורֹאׁשֹו ַאְרָצה ֻמָּצב ֻסָּלם ְוִהֵּנה ַוַּיֲחֹלם) יב(
 :ָיָדְעִּתי לֹא ְוָאִֹכי ַהֶּזה ַּבָּמקֹום' ה ֵיׁש ָאֵכן ַוּיֹאֶמר ִמְּׁשָתֹו ַיֲעֹקב ַוִּייַקץ) טז(…: ּבֹו ְוֹיְרִדים

 
  ה-א, כב פרק בראשית . 21

 ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֵאָליו ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאת ִָּסה ְוָהֱאֹלִהים ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר ַוְיִהי) א(
 ַהֹּמִרָּיה ֶאֶרץ ֶאל ְלָך ְוֶלְך ִיְצָחק ֶאת ָאַהְבּתָ  ֲאֶׁשר ְיִחיְדָך ֶאת ִּבְָך ֶאת ָא ַקח ַוּיֹאֶמר) ב: (ִהֵּנִי

 ֶאת ַוַּיֲחֹבׁש ַּבֹּבֶקר ַאְבָרָהם ַוַּיְׁשֵּכם) ג: (ֵאֶליָך ֹאַמר ֲאֶׁשר ֶהָהִרים ַאַחד ַעל ְלֹעָלה ָׁשם ְוַהֲעֵלהּו
 ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ַוֵּיֶלְך ַוָּיָקם ֹעָלה ֲעֵצי ַוְיַבַּקע ְּבֹו ִיְצָחק ְוֵאת ִאּתֹו ְָעָריו ְׁשֵי ֶאת ַוִּיַּקח ֲחֹמרֹו
) ה: (ֵמָרֹחק ַהָּמקֹום ֶאת ַוַּיְרא יוֵעיָ  ֶאת ַאְבָרָהם ַוִּיָּׂשא ַהְּׁשִליִׁשי ַּבּיֹום) ד: (ָהֱאֹלִהים לֹו ָאַמר
 ְוְִׁשַּתֲחֶוה ֹּכה ַעד ְֵלָכה ְוַהַּנַער ַוֲאִי ַהֲחמֹור ִעם ֹּפה ָלֶכם ְׁשבּו ְָעָריו ֶאל ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר
 :ֲאֵליֶכם ְוָׁשּוָבה

  טו, כ פרק שמות . 22
 ָהָעם ַוַּיְרא ָעֵׁשן ָהָהר ְוֶאת ַהֹּׁשָפר קֹול ְוֵאת ַהַּלִּפיִדם ְוֶאת ַהּקֹוֹלת ֶאת ֹרִאים ָהָעם ְוָכל) טו(

 :ֵמָרֹחק ַוַּיַעְמדּו ַוָּיֻעּו
 

  ד פסוק כב פרק בראשית י"רש . 23
 :ההר על קשור ען ראה - המקום את וירא
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  ט פרשה) וילא( רבה קהלת . 24

 ברוך הקדוש לו כשאמר, אביו באברהם קרייה פתר סימון בר יהודה' ר בשם עזריה' ר
, בשי ולא כלום ראה לא הראשון ביום יחידך את בך את א קח) ב"כ בראשית( הוא
, ראה מה, מרחוק המקום את וירא) /ב"כ בראשית/ שם( בו כתיב מה השלישי ביום
 את להעלות הוא ברוך הקדוש לי שאמר ההר שזה דומה אמר, ההר על קשור ען ראה
 מה לו אמר, הן לו אמר, רואה שאי מה אתה רואה בי יצחק לו אמר עליו בי יצחק
 אתם רואים עריו ולישמעאל לאליעזר אמר, ההר על קשור ען לו אמר רואה אתה
 שם( כלום רואה איו והחמור כלום רואים אתם ואין הואיל אמר, לאו אמרו, כלום

 ,לחמור דומין עם החמור עם פה לכם שבו) /ב"כ בראשית/
 

  כב-כא, ד פרק שמות . 25
 ְבָיֶדָך ַׂשְמִּתי ֲאֶׁשר ַהֹּמְפִתים ָּכל ְרֵאה ִמְצַרְיָמה ָלׁשּוב ְּבֶלְכְּתָך ֹמֶׁשה ֶאל' ה ַוּיֹאֶמר) כא(

 ֹּכה ַּפְרֹעה ֶאל ְוָאַמְרָּת ) כב: (ָהָעם ֶאת ְיַׁשַּלח ְולֹא ִלּבֹו ֶאת ֲאַחֵּזק ַוֲאִי ַפְרֹעה ִלְפֵי ַוֲעִׂשיָתם
 :ִיְׂשָרֵאל ְבֹכִרי ְּבִי' ה ָאַמר

 
  ב-א, ה פרק שמות . 26

 ַעִּמי ֶאת ַׁשַּלח ִיְׂשָרֵאל ֱאֹלֵהי' ה ָאַמר ֹּכה ַּפְרֹעה ֶאל ַוּיֹאְמרּו ְוַאֲהֹרן ֹמֶׁשה ָּבאּו ְוַאַחר) א(
 ָיַדְעִּתי לֹא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלַׁשַּלח ְּבֹקלֹו ֶאְׁשַמע ֲאֶׁשר 'ה ִמי ַּפְרֹעה ַוּיֹאֶמר) ב: (ַּבִּמְדָּבר ִלי ְוָיֹחּגּו
 :ֲאַׁשֵּלחַ  לֹא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְוַגם' ה ֶאת
 
  


