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מקור מס' 1
י"ג העיקרים להרמב"ם

ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח, ְוַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה ִעם ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה ּלֹו ְּבָכל יֹום ֶׁשָּיבֹוא.

מקור מס' 2 / תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף כב

וכי לאורה הוא צריך, והלא כל ארבעים שנה שהלכו 
בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו? אלא עדות 

היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל.
מאי עדות? אמר רב זו נר מערבי, שנותן בה שמן כמדת 

חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסיים.

מקור מס' 3 / חידושי הריטב"א, שבת

הבוקר,  עד  אלא  שמנם  מספיק  היה  לא  הנרות  שאר 
אבל נר מערבי היה דולק כל הלילה וכל היום עד בין 
הערביים בדרך נס, בשעה שהיו ישראל עושים רצונו 
של מקום, וזה עדות לכל באי עולם שהשכינה בישראל.

מקור מס' 4 / ספר שמות, פרק כח, פסוק א

ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת-ַאֲהֹרן ָאִחיָך ְוֶאת-ָּבָניו ִאּתֹו ִמּתֹוְך 
ֶאְלָעָזר  ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ַאֲהֹרן  ִלי,   ְלַכֲהנֹו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 

ְוִאיָתָמר ְּבֵני ַאֲהֹרן:

מקור מס' 4ב / ספר שמות, פרק כח, פסוק מא

ּוָמַׁשְחָּת  ָּבָניו ִאּתֹו,  ְוֶאת  ָאִחיָך  ַאֲהֹרן  ְוִהְלַּבְׁשָּת ֹאָתם ֶאת 
ֹאָתם ּוִמֵּלאָת ֶאת ָיָדם ְוִקַּדְׁשָּת ֹאָתם ְוִכֲהנּו ִלי:

מקור מס' 4ג / ספר שמות, פרק כט, פסוק א

ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלַקֵּדׁש ֹאָתם ְלַכֵהן ִלי,  ְלַקח 
ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ְוֵאיִלם ְׁשַנִים ְּתִמיִמם:

מקור מס' 5 / ספר שמות, פרק כט, פסוקים לח-מו

ְׁשַנִים  ְּבֵני-ָׁשָנה  ַעל-ַהִּמְזֵּבַח ְּכָבִׂשים  ַּתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ְוֶזה 
ַלּיֹום ָּתִמיד: ֶאת ַהֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבֹּבֶקר ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש 

ִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים: . . ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל,  ַהּׁשֵ
ֲאֶׁשר  אלוקיהם  ה'  ֲאִני  ִּכי  ֵלאֹלקים: ְוָיְדעּו  ָלֶהם  ְוָהִייִתי 
ה'  ֲאִני  ְבתֹוָכם,   ְלָׁשְכִני  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֹאָתם  הֹוֵצאִתי 

ֱאֹלקיֶהם:

מקור מס' 6 / ספר המאמרים מלוקט, חלק ב, ד"ה בסוכות 
תשבו

. ההפרש בין קירוב )קרבנות( והתקשרות )קטורת(   .
גם כשהוא מקורב  הוא מקורב לאלקות  הוא, דכאשר 
כי   .  . עדיין  מציאות  בבחי'  הוא  הקירוב,  בתכלית 
העבודה דקרבנות היא בדרך כלל עבודה שעל־פי טעם 

ודעת,
מה־שאין־כן העבודה דקטורת היא בדרך כלל העבודה 
ברעותא דלבא שלמעלה מטעם ודעת, שבבחי' זו אין 
קשר,  לשון  הוא  שקטורת  וזהו  המורגש.  ענין  שייך 
שום  בלי  ב"ה  באוא"ס  והדביקות  ההתקשרות  שהוא 
וכל מציאותו הוא  הרגש, שאינו שום מציאות לעצמו 

רק מה שהוא מקושר עמו, עד שנעשים כולא חד.

מקור מס’ 7 / משנה תורה להרמב”ם, הלכות שמיטה ויובל, 
פרק יג

באי  מכל  ואיש  איש  כל  אלא  בלבד,  לוי  שבט  ולא 
להיבדל  מדעו  והבינו  אותו  רוחו  נדבה  אשר  העולם 
והלך  ה’,  את  לדעה  ולעובדו  לשרתו  ה’  לפני  לעמוד 
עול  צווארו  מעל  ופרק  האלוקים,  שעשהו  כמו  ישר 
זה  הרי  האדם,  בני  ביקשו  אשר  הרבים  החשבונות 
נתקדש קודש קודשים, ויהיה ה’ חלקו ונחלתו לעולם 
לו בעולם הזה דבר המספיק  ויזכה  ולעולמי עולמים, 
לו, כמו שזיכה לכוהנים וללויים.  הרי דוד אומר: “ה’ 

מנת חלקי וכוסי, אתה תומיך גורלי”.
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