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  ל פסוק כה פרק שמות
ְלָח� ַעל ְוָנַתָ�  : ָ�ִמיד ְלָפַני ָ�ִני� ֶלֶח� ַה�
 י"רש
 אל באמור מפורשי� מערכותיו וסדר הלח� ומני�, שפירשתי כמו פני� לו שיש � פני� לח�) ל(

 :הכהני�
 

  כד פרק ויקרא
 ַח+*ת ֶעְ(ֵרה ְ)ֵ�י� אָֹת& ְו%ִפיָת סֶֹלת ְוָלַקְחָ�) ה(

 א*ָת� ְוַ(ְמָ�) ו( :ָהֶאָחת ַהַחָ+ה ִיְהֶיה ֶעְ(רִֹני� ְ)ֵני
ְלָח� ַעל ַהַ-ֲעָרֶכת ֵ)) ַמֲעָרכ*ת ְ)ַ�ִי�  ַהָ.הֹר ַה�
 ַז0ָה ְלבָֹנה תַהַ-ֲעֶרֶכ ַעל ְוָנַתָ�) ז( :ְיקָֹוק ִלְפֵני

 2ְי*�) ח( :ַליקָֹוק ִאֶ�ה ְל1ְז0ָָרה ַלֶ+ֶח� ְוָהְיָתה
 ֵמֵאת ָ�ִמיד ְיקָֹוק ִלְפֵני ַיַעְרֶכ34 ַה2ָ�ַת 2ְי*� ַה2ָ�ַת
 3ְלָבָניו ְל1ֲהרֹ� ְוָהְיָתה) ט( :ע*ָל� 2ְִרית ִיְ(ָרֵאל 2ְֵני

 ל* ה3א ָקָדִ)י� קֶֹד) 0ִי ָקדֹ) 2ְָמק*� ַוֲאָכלה3
 ִאָ�ה 2ֶ� ַו7ֵֵצא) י( ס: ע*ָל� ָחק ְיקָֹוק ֵמִאֵ�י

 ִיְ(ָרֵאל 2ְֵני 2ְת*8ְ ִמְצִרי ִאי) 2ֶ� ְוה3א ִיְ(ְרֵאִלית
 :ַה7ְִ(ְרֵאִלי ְוִאי) ַה7ְִ(ְרֵאִלית 2ֶ� 2ַַ-ֲחֶנה ַו4ָ7ִצ3

 י"רש
 :האחת ההמערכ חלות שש � המערכת שש) ו(

 טהרו על אחר דבר. טהור זהב של � הטהר השלח�
 הלח� את מגביהי� הסניפי� יהיו שלא, שלח� של
 כל על � המערכת על ונתת) ז( :השלח� גבי מעל
 מלא, לבונה בזיכי שני היו המערכות משתי אחת
 ללח� :הזאת הלבונה � והיתה :אחת לכל קומ;

 אלא, כלו� לגבוה הלח� מ� שאי� � לאזכרה
. ושבת שבת בכל אותו כשמסלקי� נקטרת בונההל

, למעלה נזכר הוא ידה שעל, ללח� לזכרו� והיא
 המנחה � והיתה )ט( :למנחה אזכרה שהוא כקומ;
 מנחה בכלל התבואה מ� הבא דבר שכל, הזאת
  :זכר לשו� שהוא, הלח� על מוסב � ואכלהו :הוא

 מפרשה אומר ברכיה רבי. יצא מעולמו אומר לוי רבי, יצא מהיכ� � ישראלית אשה ב� ויצא) י(
 צוננת פת שמא או, יו� בכל חמה פת לאכול המל8 דר8, יערכנו השבת ביו� ואמר לגלג. יצא שלמעלה

 מחנה בתו8 אהלו ליטע בא. מחוייב יצא משה של דינו מבית אמרה ומתניתא. בתמיה, ימי� תשעה של
 לבית באותות דגלו על איש) ב במדבר (לו ואמר. אני ד� מבני לה� אמר, לכא� טיב8 מה לו אמרו, ד�

 שהרגו המצרי הוא � מצרי איש ב� :וגד> עמד, מחוייב ויצא משה של דינו לבית נכנס. כתיב אבות�
 זה � הישראלי ואיש :המחנה עסקי על � במחנה וינצו :שנתגייר מלמד � ישראל בני בתו� :משה

 :אהלו מטע בו שמיחה, שכנגדו
 

  כה פרק ב מלכים
 ָנָ(א ַלחֶֹד) ְוִ)ְבָעה 2ְֶעְ(ִרי� חֶֹד) ָעָ(ר 2ְִ)ֵני� ְיה3ָדה ֶמֶל8ְ ְיה*ָיִכי� ְלָגל3ת ָ)ָנה ָוֶ)ַבע ִבְ)לִֹ)י� ַוְיִהי) כז(

 ַו7ִֵ�� טֹב*ת ִא�* 2ֵרַוְיַד) כח( :0ֶֶלא ִמ2ֵית ְיה3ָדה ֶמֶל8ְ ְיה*ָיִכי� רֹא) ֶאת ָמְלכ* 2ְִ)ַנת 2ֶָבל ֶמֶל8ְ ְמרַֹד8ְ ֱאִויל
 ְיֵמי 0ָל ְלָפָניו ָ�ִמיד ֶלֶח� ְו%ַכל ִכְלא* 2ְִגֵדי ֵאת ְוִ)4ָא) כט( :2ְָבֶבל ִא�* ֲאֶ)ר ַהְ-ָלִכי� 0ִֵ<א ֵמַעל 0ְִסא* ֶאת
 :ַח7ָו ְיֵמי 0ֹל י*מ*2ְ י*� ְ?ַבר ַהֶ-ֶל8ְ ֵמֵאת +* ִנְ�ָנה ָ�ִמיד ֲארַחת ַוֲארָחת*) ל( :ַח7ָיו

 

  ב פסוק כד פרק שמות
 : ִע-* ַיֲעל3 לֹא ְוָהָע� ִיָ@)3 לֹא ְוֵה� ְיקָֹוק ֶאל ְלַב?* מֶֹ)ה ְוִנַ@)

 

  כ פסוק כז פרק שמות
 : ָ�ִמיד ֵנר לֹתְלַהֲע ַלָ-א*ר 0ִָתית ָז8ְ ַזִית ֶ)ֶמ� ֵאֶלי8ָ ְוִיְקח3 ִיְ(ָרֵאל 2ְֵני ֶאת ְ�ַצ3ֶה ְו1ָ�ה

 

  כח פרק שמות
 :ָ�ִמיד ְיקָֹוק ִלְפֵני ְלִז0ָרֹ� ַהAֶֹד) ֶאל 2ְבֹא* ִל2* ַעל ַהִ-ְ)ָ�ט 2ְחֶֹ)� ִיְ(ָרֵאל 2ְֵני ְ)מ*ת ֶאת 1ֲהרֹ� ְוָנָ(א) כט(
ִ-י� ְוֶאת ָהא3ִרי� ֶאת ַהִ-ְ)ָ�ט חֶֹ)� ֶאל ְוָנַתָ�) ל(  ֶאת 1ֲהרֹ� ְוָנָ(א ְיקָֹוק ִלְפֵני 2ְבֹא* 1ֲהרֹ� ֵלב לַע ְוָהי3 ַה�

 : ָ�ִמיד ְיקָֹוק ִלְפֵני ִל2* ַעל ִיְ(ָרֵאל 2ְֵני ִמְ)ַ�ט
 

  ח פסוק ל פרק שמות
  :ְלדֹרֵֹתיֶכ� ְיקָֹוק ִלְפֵני ָ�ִמיד ְקטֶֹרת ַיְקִטיֶר4ָה ָהַעְר2ִַי� 2ֵי� ַה4ֵרֹת ֶאת 1ֲהרֹ� 3ְבַהֲעלֹת

 

  ז פסוק ד פרק מדברב
ְלַח� ְוַעל  ַה4ֶָס8ְ ְק(*ת ְוֵאת ַהְ-ַנ7Aִֹת ְוֶאת ַה�0ַֹת ְוֶאת ַהAְָערֹת ֶאת ָעָליו ְוָנְתנ3 ְ�ֵכֶלת 2ֶֶגד ִיְפְר3) ַהָ�ִני� (

 : ִיְהֶיה ָעָליו ַהָ�ִמיד ְוֶלֶח�
 

Maimonides, The Guide of the Perplexed III:45 

As for the table and the bread that was always to be upon it [cf. Exod. 25:23-30], I do not know 
the reason for this and I have not found up to now something to which I might ascribe this 
practice. 
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