
  נביומא דף 
  דרום        

 
            
  מנורה              קודש         
      מזבח        יםקודשה      
 שלחן                    

  
  

  צפון        
  

  יוסי' ר  תנא קמא  
  פרוכת אחת  פרוכות 2  הדעה

דעות שתואמות 
  שיטותיהם

בין המזבח 
  למנורה

  כותליש אומרים בין שלחן ל
  

  
  שלחן למזבחבין  –מאיר ' ר

שלחנות צפון ודרום מונחים 
  ומפסקא ליה שלחן ואין מעבר

לאו אורח , משום שכינה
  ארעא למיעל להדיא

  
  

  יט פסוק ו פרק א מלכים
   ִמְּפִניָמה ַהַּבִית ְּבתֹו ּוְדִביר
  :'ה ְּבִרית ֲארֹון ֶאת ָׁשם ְלִתֵּתן ֵהִכין

  
   ַהַּבִית ְּבתֹו ּוְדִביר

  :'ה ְּבִרית ֲארֹון ֶאת ָׁשם ְלִתֵּתן ֵהִכין ִמְּפִניָמה)ו(
  

  ז פסוק ד פרק בראשית
   ְׂשֵאת ֵּתיִטיב ִאם ֲהלֹוא
  :ּבוֹ  ִּתְמָׁשל ְוַאָּתה ְּתׁשּוָקתוֹ  ְוֵאֶלי ֹרֵבץ ַחָּטאת ַלֶּפַתח ֵתיִטיב א ְוִאם
 

   ֵּתיִטיב ִאם ֲהלֹוא
  :ּבוֹ  ִּתְמָׁשל ְוַאָּתה ְּתׁשּוָקתוֹ  ְוֵאֶלי ֹרֵבץ ַחָּטאת ַלֶּפַתח ֵתיִטיב א ְוִאם ְׂשֵאת

  
  לד פסוק כה פרק שמות
  ְמֻׁשָּקִדים ְגִבִעים ַאְרָּבָעה ּוַבְּמֹנָרה
  :ּוְפָרֶחיהָ  ַּכְפֹּתֶריהָ 

  
   ְגִבִעים ַאְרָּבָעה ּוַבְּמֹנָרה
  :ּוְפָרֶחיהָ  ַּכְפֹּתֶריהָ  ְמֻׁשָּקִדים

  
  ט פסוק יז פרק שמות
   ָמָחר ַּבֲעָמֵלק ִהָּלֵחם ְוֵצא ֲאָנִׁשים ָלנּו ְּבַחר ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר
ִהים ּוַמֵּטה ַהִּגְבָעה ֹראׁש ַעל ִנָּצב ָאֹנִכי   :ְּבָיִדי ָהֱא

  
   ַּבֲעָמֵלק ִהָּלֵחם ְוֵצא ֲאָנִׁשים ָלנּו ְּבַחר ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר
ִהים ּוַמֵּטה ִּגְבָעההַ  ֹראׁש ַעל ִנָּצב ָאֹנִכי ָמָחר   :ְּבָיִדי ָהֱא

  
   



  מט פרק בראשית
  :ׁשֹור ִעְּקרּו ּוִבְרֹצָנם ִאיׁש ָהְרגּו ְבַאָּפם ִּכי ְּכֹבִדי ֵּתַחד ַאל ִּבְקָהָלם ַנְפִׁשי ָּתֹבא ַאל ְּבֹסָדם) ו(
  :ְּבִיְׂשָרֵאל ַוֲאִפיֵצם ְּבַיֲעֹקב ֲאַחְּלֵקם ָקָׁשָתה ִּכי ְוֶעְבָרָתם ָעז ִּכי ַאָּפם ָארּור) ז(
  
  :ָארּור ׁשֹור ִעְּקרּו ּוִבְרֹצָנם ִאיׁש ָהְרגּו ְבַאָּפם ִּכי ְּכֹבִדי ֵּתַחד ַאל ִּבְקָהָלם ַנְפִׁשי ָּתֹבא ַאל ְּבֹסָדם) ו( 
  :ְּבִיְׂשָרֵאל ַוֲאִפיֵצם ְּבַיֲעֹקב ֲאַחְּלֵקם ָקָׁשָתה ִּכי ְוֶעְבָרָתם ָעז ִּכי ַאָּפם) ז(
  

  טז פסוק לא פרק דברים
   ְוָקם ֲאֹבֶתי ִעם ֹׁשֵכב ִהְּנ ֹמֶׁשה ֶאל 'ה ַוֹּיאֶמר
ֵהי ַאֲחֵרי ְוָזָנה ַהֶּזה ָהָעם  ָּכַרִּתי ֲאֶׁשר ְּבִריִתי ֶאת ְוֵהֵפר ַוֲעָזַבִני ְּבִקְרּבוֹ  ָׁשָּמה ָבא הּוא ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֵנַכר ֱא
  :ִאּתוֹ 

  
   ֲאֹבֶתי ִעם ֹׁשֵכב ִהְּנ ֹמֶׁשה ֶאל' ה ַוֹּיאֶמר
ֵהי ַאֲחֵרי ְוָזָנה ַהֶּזה ָהָעם ְוָקם  ֲאֶׁשר ְּבִריִתי ֶאת ְוֵהֵפר ַוֲעָזַבִני ְּבִקְרּבוֹ  ָׁשָּמה ָבא הּוא ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֵנַכר ֱא
  :ִאּתוֹ  ָּכַרִּתי

  
  ה פסוק כד פרק שמות
ת ַוַּיֲעלּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַנֲעֵרי ֶאת ַוִּיְׁשַלח    ֹע
  :ָּפִרים 'הלַ  ְׁשָלִמים ְזָבִחים ַוִּיְזְּבחּו

  
ת ֲעלּוַוּיַ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַנֲעֵרי ֶאת ַוִּיְׁשַלח   :ָּפִרים 'הלַ  ְׁשָלִמים ְזָבִחים ַוִּיְזְּבחּו ֹע


