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  מ פרק שמות
 �ְכב�ד מ�ֵעד אֶֹהל ֶאת ֶהָעָנ� ַוְיַכס )לד(

�ָ�� ֶאת ָמֵלא ְיקָֹוקְ� ָיכֹל ְולֹא )לה( :ַהִ
 ָעָליו ָ�ַכ� ִ�י מ�ֵעד אֶֹהל ֶאל ָלב�א מֶֹ�ה
�ָ�� ֶאת ָמֵלא ְיקָֹוק �ְכב�ד ֶהָעָנ�ְ�  :ַהִ

�ָ�� ֵמַעל ֶהָעָנ� �ְבֵהָעל�ת )לו(ְ� ְ ֵני ִיְסע� ַהִ
 ֵיָעֶלה לֹא ְוִא# )לז( :ַמְסֵעיֶה# ְ כֹל ִיְ"ָרֵאל
 ִ�י )לח( :ֵהָעלֹת� י�# ַעד ִיְסע� ְולֹא ֶהָעָנ�
�ָ�� ַעל ְיקָֹוק ֲעַנ�ְ� ִ'ְהֶיה �ְוֵא י�ָמ# ַהִ

 ְ ָכל ִיְ"ָרֵאל ֵ ית ָכל ְלֵעיֵני  � ַלְיָלה
 :ַמְסֵעיֶה#

 י"רש
 אחד וכתוב ) מועד אהל אל לבוא משה יכול ולא )לה(

 בא, מועד אהל אל משה ובבא) פט ז במדבר (אומר
 אמור, הענ� עליו שכ� כי, ביניה# והכריע השלישי הכתוב
, לבוא יכול היה לא הענ� עליו שהיה זמ� כל מעתה
 בית כל לעיני )לח( :עמו ומדבר נכנס הענ� נסתלק
 הענ� היה נוסעי# שהיו מסע בכל ) מסעיה� בכל ישראל
 קרוי הוא א. חניית� מקו#. ש# יחנו אשר במקו# שוכ�
) א לג במדבר (וכ�, למסעיו ויל0) ג יג בראשית (וכ�, מסע
 נקראו לכ0, ונסעו חזרו החנייה שממקו# לפי מסעי אלה
 :מסעות כול�

 

  ם"רשב
 ) מועד אהל אל לבא משה יכול ולא )לה(

, מיד הענ� עליו שכ� כי הקמתו בשעת
 אחרי. ישראל על' הק של חיבתו להראות

 ושכ� האהל מתו0 הענ� מסתלק היה כ�
 ודברתי ש# ל0 ונועדתי' כדכת הארו� על

 בא ואז, הכרובי# שני מבי�] 'וגו [את0
 אל משה ובבא' כדכת ועדמ אהל אל משה
 הקול את וישמע אתו לדבר מועד אהל
 וכ�. אליו וידבר הכרובי# שני מבי�' וגו
 יכלו ולא עולמי# בבית מוצא את

 מלא כי הענ� מפני לשרת לעמוד הכהני#
 השלמת בשעת, י"י בית את י"י כבוד
 היה כ0 ואחר בענ� מקדשו' הק היה הבית

. הבדי# בי� הארו� על שכינתו מצמצ#
 יזוז אל יוצרינו לדבר לבו ש# ואשר

 ימוש ואל שלמה רבנו זקני מנימוקי
 שבה# ודרשות הלכות רוב כי, מה#

 או ומיתור#[, המקראות לפשוטי קרובי#
 וטוב, כול# ללמוד יש הלשו�] משינוי
 מזה וג# פירשתי אשר בזה תאחוז אשר
 :ידי0 תנח אל

  עזרא אבן
 והיה, אהל אל שיכנס הש# קראו אז משה יכול ולא )לה(

 כה� נכנס שהיה, במקו# פני# אל פני# הש# ע# מדבר
 בית ב� משה כי, הקטרת ענ� ע# בשנה אחת פע# גדול
, בארו� הלוחות ש# משה כי, ככה לומר והוצרכתי. הוא
 תמיד ועליה# הארו� על הכרובי# שש# הכפורת וש#

 פרכת ובניו אהר� יורידו כאשר נעשה מה והנה. הכבוד
, אמרתי כ� על. אליו יגשו אי0, הארו� מקו# מחו6 המס0

 ובניו ואהר�, מהפרכת לפני# נכנס היה לבדו משה כי
 המס0 לוקח היה ומשה, פרכת הנקרא המס0 יורידו
. ובניו אהר� יראוהו שלא, העדות ארו� את מיד בו ומכסה
, אומרי# ויש. אותו עוזרי# היו כי, בו וכסו הכתוב ואמר

 ובעבור. הארו� לנכח פניה# ואי� הארו� מכסי# הכהני# כי
 ואמר, )לח מ שמות (בו לילה תהיה ואש כתוב בו שמצא
 פעמי# יש כי, יורה זה ג#, )לח מ שמות (מסעיה# לכל

. בלילה שנסעו כתוב מצאנו לא והנה. בלילה הענ� שיסע
 יעשו מה והנה. אחד יו# ולילה יומ# או רשיפ זה והאומר
 יומ# או, פירושו רק. מחניה# אמר ולא? מסעיה# במלת
 יומת מות ואמו אביו ומקלל כמו, לילה או יומ# או, ולילה

 כתוב שראיתי בעבור, זה כל לי והוצרכתי). יז, כא שמות(
 הול0 אתה ענ� ובעמוד, המרגלי# דבר על משה בתפלת
 ):יד, יד' במד (לילה אש דובעמו, יומ# לפניה#

 

  דבר העמק
ולא כאהל העדות שמשמעו קדש . מ ההיכל"אהל מועד משמעו בכ. ויכס הענ� את אהל מועד) לד(

כ ולא כמו "וזהו ההפרש שבאותה שעה היה כסוי הענ� על ההיכל ג. קדשי# דש# מונח לוחות העדות
 ורק לעני� הענ�. אינו אלא דבר אחד. 'ומשכ� גבי כבוד ה. והא דכתיב אהל מועד גבי הכסוי. בכל יו#

מ באותה שעה "ג שהיה מוכ� להיות ליעוד ע# משה וישראל מכ"לומר שאע. קרא אותו אהל מועד
כי שכ� עליו ) לה( :'באשר שבו שכ� ה. נקרא משכ�' ולעני� כבוד ה. כסהו הענ� ולא הניח איש לבא בו

דבכל יו# היה מלמעלה וגבוה מ� המשכ� אבל . היה יתרו� ג# באופ� כסוי הענ�. באותה שעה. הענ�
י והביאו "כ בברייתא דר"והיינו דתניא בת. כ היה פרוס ג# על הפתח"ע. באותה שעה שכ� עליו ממש

מלא את ' וכבוד ה : שעלה ונתקפל למעלהחנסתלק מהפת'  פי.י נסתלק הענ� נכנס ומדבר עמו"רש
. �"הרמב' כפי' ה לא יכול משה ליכנס משו# שמבפני# היה מלא כבוד ה"הוא עוד טע# דמש. המשכ�

א שמשה נכנס לפני ולפני# והרי בכל יו# היה כבוד "ר ויקרא פ"במ' אבל לכאורה קשה טובא הא דאי
שהיה הפרכת . ' והבדילה הפרכת לכ# וגופסוקג ב"ו ל"ר לעיל כז מבוא"והישוב ע. בקדש הקדשי#' ה

אבל לקדושת . ק"הבולט משני בדי ארו� כמי� שני דדי אשה מבדיל א0 לישראל בי� הקודש לקה
ומשה רבינו היה עומד ש# שלא היה . ק"השכינה לא היה תלוי בפרכת אלא בגבול עשר אמות אור0 קה

 :'שמה מלא כבוד ה
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  יח פסוק כד פרק שמות
  : ָלְיָלה ְו9ְרָ ִעי# י�# 9ְרָ ִעי# ָ ָהר מֶֹ�ה ַוְיִהי ָהָהר ֶאל ַו8ַַעל ֶהָעָנ� ְ ת�0ְ מֶֹ�ה ַו8ָבֹא

 

  י"רש
 :בתוכו] חופה [שביל למשה ה"הקב לו ועשה, הוא עש� כמי� הז ענ� ) הענ� בתו�

 
  כב פסוק כה פרק שמות

 ֲאַצֶ�ה ֲאֶ�ר ָ�ל ֵאת ָהֵעד;ת ֲארֹ� ַעל ֲאֶ�ר ַהְ�ר;ִבי# ְ�ֵני ִמֵ י� ַהַ�:ֶֹרת ֵמַעל ִאְ'0ָ ְוִדַ ְרִ'י ָ�# ְל0ָ ְונ�ַעְדִ'י
 : ִיְ"ָרֵאל ְ ֵני ֶאל א�ְת0ָ

  
  לג פסוק כו פרק שמות
�ה ְוֵהֵבאָת ַהְ>ָרִסי# ַ'ַחת ַהָ:רֶֹכת ֶאת ְוָנַתָ'הָ�ָ 
 ַהָ:רֶֹכת ְוִהְבִ=יָלה ָהֵעד�ת ֲאר�� ֵאת ַלָ:רֶֹכת ִמֵ ית
 : ַהֳ>ָדִ�י# קֶֹד� �ֵבי� ַה>ֶֹד� ֵ י� ָלֶכ#

  דבר העמק
א "בויקרא רבה פ'  מתחלה יש לדעת הא דאיאלא

' ולכאורה ק. שמשה היה נכנס תמיד לפני ולפני#
' נהי שלא היה משה מוזהר מליכנס לש# כדתני

 אחרי דבר אל אהר� אחי0 אהר� בבל ' כ פי"בת
 מועד כי אוהלמ הרי כתי ביו# הקמת המשכ� ולא יכול משה לבא אל "יבוא ואי� משה בבל יבוא מכ

אלא כ0 העני� . ק הרי היה ש# הענ� והשכינה תמיד בימי משה"כ היא0 נכנס בקה"ענ� ואשכ� עליו ה
י "ק והפרכת היה נמש0 לחו6 מעשר אמות ע"והענ� לא היה אלא באור0 עשר אמות של קדה' דכבוד ה

 עומד ש# רבינווהיה משה ' ובקו# בליטה זו לא היה כבוד ה. הבדי# שהיו בולטי� כשני דדי אשה
אבל אהר� . היה פרכת מפסיק ומבדיל לגבי שכינה אלא עשר אמות היה הגבול והדביר לפניונמצא לא 

והבדילה הפרכת לכ# . היה מוזהר לבלי ליכנס מבית לפרכת אפילו מבקו# בליטה וזהו דיוק הכתוב
חמור מקדושת ההיכל וקיל מקדושת עשר . כ היה אותו מקו# בליטה אמצעי בי� שתי הקדושות"וא

והיא האמה . ובי� קדש הקדשי#. ה היה משה יכול לעמוד ש# והיינו דכתיב"ומש. ק"אמות של קה
ומזה ידע משה ' י ש# בש# הירושל"כ בפרש"א שהיה לו די� פני# יחו6 כמש"טרקסי� שהובא ביומא דנ

 .רבינו להמשי0 את הבדי# לחו6
 

  פט פסוק ז פרק במדבר
 ֶאת ַו8ְִ�ַמע ִא'� ְלַדֵ ר מ�ֵעד אֶֹהל ֶאל מֶֹ�ה �ְבבֹא
 ָהֵעד;ת ֲארֹ� ַעל ֲאֶ�ר ַהַ�:ֶֹרת ֵמַעל ֵאָליו ִמַ=ֵ ר ַה>�ל
  : ֵאָליו ַוְיַדֵ ר ַהְ�ר;ִבי# ְ�ֵני ִמֵ י�

  י"רש
, זה את זה המכחישי# כתובי# שני ) משה ובבא
 אומר אחד כתוב. ביניה# והכריע שלישי בא
 והוא, מועד מאהל אליו' ה וידבר) א, א ויקרא(

 ) כב, כה שמות (אומר אחד וכתוב, לפרכת חו6
 הבא הקול את שומע וש# מועד אהל אל בא משה, ביניה# והכריע זה בא, הכפרת מעל את0 ודברתי

 :מועד לאהל יצא ומש# הכרובי# שני לבי� השמי# מ� יוצא הקול ) הכרובי� שני מבי� :הכפרת מעל
 לפתח וכשמגיע, בסיני עמו שנדבר הקול הוא, הקול את לומר תלמוד, נמו0 קול יכול ) הקול את וישמע

 לבי� בינו מדבר כ� לומר מעלה של כבודו, מתדבר כמו ) מדבר :לאהל חו6 יוצא היה ולא, נפסק היה
 :הדברות מ� אהר� את למעט ) אליו וידבר :מאליו שומע ומשה, עצמו
 

  ב"ע ד דף יומא מסכת
 משה יכל ולא )מ שמות( כתיב: רמי אלעזר רבי
 וכתיב, הענ� עליו שכ� כי מועד אהל אל לבא

 שתפסו מלמד! הענ� בתו0 משה ויבא )כד שמות(
 . בענ� והביאו למשה הוא ברו0 הקדוש

  )שם( אגדות חידושי א"מהרש
 לא אמאי לדקדק ויש .'כו ה"הקב שתפסו מלמד
 ולא דכתיב אהדדי גופייהו מועד דאהל קראי רמי
 אל משה ובבא וכתיב' וגו אהל אל לבא משה יכול
 ילקוט במדרש כמפורש לומר ויש' וגו מועד אהל

  רומיא הני ליישב דיש בחומש י"רש והביאו
 היה לא הענ� עליו שהיה זמ� דכל הענ� עליו שכ� כי דכתיב ביניה# והכריע השלישי הכתוב דבא דקראי
 נסתלק לא דעדיי� משמע הענ� בתו0 אבל פקודי' פ בסו. י"כפרש עמו לדבר נכנס הענ� נסתלק לבא יכול
 דלא לתר6 הוצר0 ולהכי יסינ ובי� מועד אהל בי� בזה לחלק לו נראה ואי� הענ� בתו0 משה בא הענ�
 שביל להל� מה' כו בתו0 כא� דנאמר ואמר פליג י"ר דבי ותנא' כו ה"הקב שתפסו עד מעצמו משה יכול
 הוה ולא בתו0 כתיב דלא מועד אהל ובי� הענ� בתו0 דכתיב סיני בי� לחלק יש דהשתא שביל כא� א.

 :הת# כדאיתא הענ� שנסתלק עד מועד באהל לבא יכול היה ולא שביל הת#
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