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  כט פרק שמות
 ִלְפֵני מ�ֵעד אֶֹהל ֶ�ַתח ְלדֹרֵֹתיֶכ� ָ�ִמיד עַֹלת) מב(

  :ָ�� ֵאֶליָ$ ְלַדֵ#ר ָ�ָ"ה ָלֶכ� ִאָ!ֵעד ֲאֶ�ר ְיקָֹוק
 :ִ#ְכבִֹדי ְוִנְקַ)� ִיְ'ָרֵאל ֵניִלְב ָ�ָ"ה ְונַֹעְדִ�י) מג(
 

 "רש
 יו� יפסיק ולא, יו� אל מיו� ( תמיד) מב(

 לדבר מועד כשאקבע ( לכ� אועד אשר :בינתי�
 למדי� מרבותינו ויש. לבא אקבענו ש� אלי$
  ע� מדבר ה"הקב היה הנחשת מזבח שמעל, מכא.

 מעל את$ ודברתי) כב כה שמות (שנאמר כמו, הכפרת מעל אומרי� ויש, המשכ. משהוק� משה
) מג( :במקרא הנזכר מועד אהל על אלא, המזבח על אמור אינו כא. האמור לכ� אועד ואשר, הכפורת
 :המשכ. ( ונקדש :ש� עבדיו ע� לדבר מועד מקו� הקובע כמל$, בדבור עמ� אתועד ( שמה ונועדתי
 רמז כא., שלי במכובדי�, ]בכבודי [אלא, בכבודי תקרי אל אגדה ומדרש. בו שכינתי שתשרה ( בכבודי

, אקדש בקרובי לאמר' ה דבר אשר הוא) ג י ויקרא (משה שאמר וזהו, הקמתו ביו� אהר. בני מיתת לו
 :בכבודי ונקדש, דבר והיכ.

 
  כה פרק שמות

 ְוֶאל ִמְלָמְעָלה ָה5רֹ. ַעל ַה�4ֶַֹרת ֶאת ְוָנַתָ�) כא(
  :ֵאֶליָ$ ֵ�.ֶא ֲאֶ�ר ָהֵעד6ת ֶאת ִ�ֵ�. ָה5רֹ.

 ַה�4ֶַֹרת ֵמַעל ִאְ�ָ$ ְוִדַ#ְרִ�י ָ�� ְלָ$ ְונ�ַעְדִ�י) כב(
 ֲאֶ�ר 4ָל ֵאת ָהֵעד6ת ֲארֹ. ַעל ֲאֶ�ר ַה4ְר6ִבי� ְ�ֵני ִמֵ#י.
 : ִיְ'ָרֵאל ְ#ֵני ֶאל א�ְתָ$ ֲאַצֶ!ה

  י"רש
 למה ידעתי לא ( העדות את תת� האר� ואל) כא(

 הארו. אל ונתת) טז פסוק (נאמר כבר שהרי, נכפל
 ארו. שבעודו, ללמד שבא לומר ויש. העדות את

 ואחר, לתוכו העדות תחלה ית., כפרת בלא לבדו
 את כשהקי� מצינו וכ.. עליו הכפרת את ית. כ$

  אל העדות את וית.) כ מ שמות (נאמר המשכ.
, עמ$ לדבר ל$ מועד כשאקבע ( ונועדתי) כב( :מלמעלה הארו. על הכפורת את וית. כ$ ואחר, הארו.
 אומר הוא אחר ובמקו� ( הכפורת מעל את� ודברתי :אלי$ לדבר ש� שאבא למועד אקבע מקו� אותו

 מכחישי� כתובי� שני נמצאו, לפרכת מחו9 המשכ. זה, לאמר מועד מאהל אליו' ה וידבר) א א ויקרא(
 את וישמע מועד אהל אל משה ובבא) פט ז במדבר (ביניה� והכריע השלישי הכתוב בא, זה את זה

 השמי� מ. יורד קול, הפתח בתו$ שבא וכיו. למשכ. נכנס היה משה', וגו הכפרת מעל אליו מדבר הקול
 הרי ( ישראל בני אל אות� אצוה אשר כל ואת :מועד באהל למשה ונשמע יוצא ומש�, הכרובי� לבי.

 אצוה אשר כל את, ש� עמ$ אדבר ראש ואת תפתר וכה, במקרא הרבה וכמוהו, וטפלה יתירה זו ו"וי
 :הוא ישראל בני אל אות$

 
  א פסוק א פרק ויקרא
 מ�ֵעד ֵמאֶֹהל ֵאָליו ְיקָֹוק ַוְיַדֵ#ר מֶֹ�ה ֶאל אַוִ:ְקָר

 : ֵלאמֹר

  י"רש
 ולכל אמירות ולכל דברות לכל ( משה אל ויקרא
 שמלאכי לשו., חבה לשו., קריאה קדמה צוויי�
  וקרא) ג ו ישעיה (מרשנא, בו משתמשי� השרת

 אלהי� ויקר) ד כג במדבר (שנאמר, וטומאה עראי בלשו. עליה. נגלה העול� אומות לנביאי אבל, זה אל זה
 היתה להפסקות א; יכול. שומעי. לא ישראל וכל, לאזניו ומגיע הול$ הקול ( משה אל ויקרא :בלע� אל

 ריוח לית., משמשות הפסקות היו ומה. קותלהפס ולא, קריאה היתה לדבור, וידבר לומר תלמוד, קריאה
 את למעט ( אליו :ההדיוט מ. הלומד להדיוט וחומר קל, לעני. עני. ובי. לפרשה פרשה בי. להתבונ. למשה
 שלשה נאמרו וכנגד., ולאהר. למשה בתורה נאמרו דברות עשר שלשה אומר בתירא ב. יהודה' ר. אהר.
 לדבר מיעוטי. עשר שלשה ה. ואלו. לאהר. שיאמר למשה אלא נאמרו לאהר. שלא ללמד$, מיעוטי. עשר
 לומר תלמוד, הקריאה קול את שמעו יכול. כהני� בתורת כול., ל$ ונועדתי, אליו וידבר, אליו מדבר, אתו
 נפסק הקול שהיה מלמד ( מועד מאהל :שמעו לא ישראל וכל, שמע משה, )פט ז במדבר (אליו קול, לו קול
 הקול הוא, הקול מהו, )ש� (הקול את לומר תלמוד, נמו$ שהקול מפני יכול .לאהל חו9 יוצא היה ולא

 מאהל נאמר למה כ. א�, ארזי� שובר' ה קול, בהדר' ה קול בכח' ה קול) ה ( ד כט (בתהלי� המפורש
 יכול, החיצונה החצר עד נשמע הכרובי� כנפי וקול) ה י יחזקאל (בו כיוצא. נפסק הקול שהיה מלמד, מועד

 שכיו., החיצונה החצר עד נאמר למה כ. א�, בדברו שדי אל כקול) ש� (לומר תלמוד, נמו$ שהקול) מפני(
 הכפורת מעל יכול. הכפורת מעל לומר תלמוד, הבית מכל יכול ( לאמר מועד מאהל :נפסק היה ש� שמגיע
, עמי דברנ הוא בשבילכ�, כבושי� דברי לה� ואמור צא ( לאמר :הכרובי� שני מבי. לומר תלמוד, כולה
 הדבור נתייחד לא, ואיל$ המרגלי� מ., כמנודי� במדבר ישראל שהיו שנה ושמונה שלשי� שכל מצינו שכ.
 היה אלי, לאמר אלי' ה וידבר למות המלחמה אנשי כל תמו כאשר ויהי) טז ב דברי� (שנאמר, משה ע�

 את משה וישב) ח יט שמות (שנאמר כמו, יקבלו� א� והשיבני דברי לה� ואמור צא אחר דבר. הדיבור
 :'וגו הע� דברי
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  פט פסוק ז פרק במדבר
 ֶאת ַוִ:ְ�ַמע ִא�� ְלַדֵ#ר מ�ֵעד אֶֹהל ֶאל מֶֹ�ה !ְבבֹא
 ָהֵעד6ת ֲארֹ. ַעל ֲאֶ�ר ַה�4ֶַֹרת ֵמַעל ֵאָליו ִמַ)ֵ#ר ַה>�ל
 : ֵאָליו ַוְיַדֵ#ר ַה4ְר6ִבי� ְ�ֵ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 חו9
 הבא הקול את שומע וש� מועד אהל אל בא משה, ביניה� והכריע זה בא, הכפרת מעל את$ 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, נמו$ קול יכול ( הקול את וישמע

 לבי. בינו מדבר כ. לומר מעלה של כבודו, מתדבר כמו ( מדבר :לאהל חו9 יוצא היה ולא, נפסק היה
 :הדברות מ. אהר. את למעט ( אליו וידבר :מאליו ומעש ומשה, עצמו

 
 
 

  ישמעאלביברייתא דר
וכ. שני כתובי� המכחשי� זה את ] 13[... רבי ישמעאל אומר בשלש עשרה מידות התורה נדרשת בה.

 .ריע ביניה�כזה עד שיבוא הכתוב השלישי וי
    

 )קפד' א (עולת  ראיה, ל"ה קוק זצ"ראי
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