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רש"י

ויקרא אל משה  לכל דברות ולכל אמירות ולכל
וִַ ְק ָרא ֶאל מ ֶֹה וַיְ ַד ֵר יְ קֹוָק ֵא ָליו
צוויי קדמה קריאה ,לשו חבה ,לשו שמלאכי
מעד ֵלאמֹר:
ֵמא ֶֹהל ֵ
השרת משתמשי בו ,שנאמר )ישעיה ו ג( וקרא זה
אל זה ,אבל לנביאי אומות העול נגלה עליה
בלשו עראי וטומאה ,שנאמר )במדבר כג ד( ויקר אלהי אל בלע :ויקרא אל משה  הקול הול( ומגיע
לאזניו ,וכל ישראל לא שומעי .יכול א* להפסקות היתה קריאה ,תלמוד לומר וידבר ,לדבור היתה
קריאה ,ולא להפסקות .ומה היו הפסקות משמשות ,לית ריוח למשה להתבונ בי פרשה לפרשה ובי
עני לעני ,קל וחומר להדיוט הלומד מ ההדיוט :אליו  למעט את אהר .ר' יהודה ב בתירא אומר
שלשה עשר דברות נאמרו בתורה למשה ולאהר ,וכנגד נאמרו שלשה עשר מיעוטי ,ללמד( שלא
לאהר נאמרו אלא למשה שיאמר לאהר .ואלו ה שלשה עשר מיעוטי לדבר אתו ,מדבר אליו ,וידבר
אליו ,ונועדתי ל( ,כול בתורת כהני .יכול שמעו את קול הקריאה ,תלמוד לומר קול לו ,קול אליו
)במדבר ז פט( ,משה שמע ,וכל ישראל לא שמעו :מאהל מועד  מלמד שהיה הקול נפסק ולא היה יוצא
חו .לאהל .יכול מפני שהקול נמו( ,תלמוד לומר את הקול )ש( ,מהו הקול ,הוא הקול המפורש
בתהלי )כט ד  ה( קול ה' בכח קול ה' בהדר ,קול ה' שובר ארזי ,א כ למה נאמר מאהל מועד,
מלמד שהיה הקול נפסק .כיוצא בו )יחזקאל י ה( וקול כנפי הכרובי נשמע עד החצר החיצונה ,יכול
)מפני( שהקול נמו( ,תלמוד לומר )ש( כקול אל שדי בדברו ,א כ למה נאמר עד החצר החיצונה,
שכיו שמגיע ש היה נפסק :מאהל מועד לאמר  יכול מכל הבית ,תלמוד לומר מעל הכפורת .יכול מעל
הכפורת כולה ,תלמוד לומר מבי שני הכרובי :לאמר  צא ואמור לה דברי כבושי ,בשבילכ הוא
נדבר עמי ,שכ מצינו שכל שלשי ושמונה שנה שהיו ישראל במדבר כמנודי ,מ המרגלי ואיל( ,לא
נתייחד הדבור ע משה ,שנאמר )דברי ב טז( ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר ה' אלי
לאמר ,אלי היה הדיבור .דבר אחר צא ואמור לה דברי והשיבני א יקבלו ,כמו שנאמר )שמות יט
ח( וישב משה את דברי הע וגו':
רמב"ן

אמר הכתוב בכא ויקרא אל משה וידבר ה' אליו  ולא כ בשאר המקומות ,בעבור שלא היה משה
יכול לבא אל אהל מועד ,להיותו נגש אל המקו אשר ש האלהי רק בקריאה שיקרא אותו ,שכבר
נאמר למשה )שמות כה כב( ]ונועדתי ל( ש[ ודברתי את( מעל הכפורת )אשר אועד ל( שמה( ,וכיו
שידע שהש יושב הכרובי ש נתירא לבא באהל כלל עד שיקרא אליו כאשר עשה בהר סיני שאמר
)ש כד טז( ויקרא אל משה ביו השביעי מתו( הענ .או שלא היה משה יודע שהכבוד באהל ושיהיה
לו הדבור מש ,כי לא כסהו הענ עד יו השמיני כדעת רבותינו .ואחרי הקריאה בא משה באהל לפני
ולפני כמו שדרשו )תורת כהני אחרי פרשה א ו( אהר בבל יבא ואי משה בבל יבא .ואי זה דר(
פשט בכתוב הזה ,וכבר פירשתיו למעלה )שמות מ לד(:
ורבותינו אמרו )תורת כהני פרשה א ז( כי לכל הדברות ולכל האמירות ולכל הצוויי קדמה קריאה,
כלומר שיאמר אליו משה משה ויאמר הנני ,וזה דר( חבה וזרוז למשה .והנה על דעת ,הזכיר זה בכא
בעבור שהוא תחלת הדבור אשר היה אליו מאהל מועד ללמד על כל ,כי כ יהיה משפטו כל הימי
בכל התורה" .ומאהל מועד" ,לדעת הוא מוקד ,ויקרא אליו מאהל מועד וידבר ה' אליו באהל ,כי
משה ש היה .ושיעור הכתוב כפי פשוטו ומשמעו ויקרא ה' אל משה וידבר אליו מאהל מועד .ועל דר(
האמת הוא כמו ואל משה אמר עלה אל ה' )שמות כד א( ,וסודו ידוע ממעמד הר סיני ובעשרת הדברות,
וכבר רמזתי לו )ש(:
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שמות פרק מ פסוק לד

רמב"ן

ויכס הענ את אהל מועד  אמר כי הענ יכסה את
2כבד יְ קֹוָק ָמ ֵלא ֶאת
מעד ְ
וַיְ ַכס ֶה ָענָ ֶאת א ֶֹהל ֵ
האהל מכל צד והוא מכוסה וטמו בו .וכבוד ה'
ַה ִ:3ָ ְ 4
מלא את המשכ  כי תוכו מלא הכבוד ,כי הכבוד
שוכ בתו( הענ תו( המשכ ,כעני שנאמר בהר סיני )לעיל כ יז( אל הערפל אשר ש האלהי .ואמר
כי לא יכול משה לבא אל אהל מועד אפילו אל הפתח ,מפני שהיה הענ מכסה אותו ולא היה רשאי
לבא בתו( הענ .ועוד ,כי המשכ מלא כבוד ה' ואי( יכנס בו .והטע ,שלא יבא ש בלא רשות ,אבל
יקרא אותו ויבא בתו( הענ כאשר עשה בהר סיני ויקרא אל משה ביו השביעי מתו( הענ )לעיל כד
טז( ,ואמר ויבא משה בתו( הענ )ש יח( .ועל דר( הפשט ,בעבור שנאמר וידבר ה' אליו מאהל מועד
)ויקרא א א( לא נכנס משה למשכ ,אבל קרא אותו מאהל מועד ועמד פתח אהל מועד וידבר אליו:
ורבותינו אמרו )ת"כ פתיחתא ח( כתוב אחד אומר ולא יכול משה לבא אל אהל מועד ,וכתוב אחר
אומר ובבוא משה אל אהל מועד )במדבר ז פט( ,הכריע כי שכ עליו הענ .כי לדעת ובבא משה אל
אהל מועד ,שיבא ש בלא קריאה מדעתו ,או מפני שאמר ש וישמע את הקול מדבר אליו מעל
הכפורת נראה לה שהיה משה עומד בתו( האהל לפני הכפרת ,וכל עת היות כבוד הש מלא את
המשכ לא נכנס משה בתוכו .ולכ( יאמרו שהיה זה לאחר שנסתלק הענ ,כלומר שנסתלק מלכסות כל
האהל ואי הכבוד מלא את המשכ ,כי לא היה זה רק ביו השמיני ברדת ש הכבוד .והקריאה
שאמר ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד ,על דעת קוד לכ היתה ,כאשר פירשתי למעלה
)בפסוק ב( .ויתכ שהכתוב שיאמר פע אחרת וכבוד ה' מלא את המשכ ירמוז אל הכבוד השוכ
בקרבו:
שמות פרק כה פסוק כב

רש"י

נע ְד ִ5י ְל ָ( ָ וְ ִד ַ ְר ִ5י ִא ְֵ (ָ 5מ ַעל ַה ֶַֹ 63רת ִמ ֵי
וְ ַ
ונועדתי  כשאקבע מועד ל( לדבר עמ( ,אותו
7בי ֲא ֶר ַעל ֲארֹ ָה ֵעד7ת ֵאת ָ3ל ֲא ֶר
ְנֵי ַה ְ3ר ִ
מקו אקבע למועד שאבא ש לדבר אלי(:
את ָ( ֶאל ְנֵי יִ ְָ 9ר ֵאל:
ֲא ַצֶ2ה ְ
ודברתי אתך מעל הכפורת  ובמקו אחר הוא אומר
)ויקרא א א( וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר ,זה
המשכ מחו .לפרכת ,נמצאו שני כתובי מכחישי זה את זה ,בא הכתוב השלישי והכריע ביניה
)במדבר ז פט( ובבא משה אל אהל מועד וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת וגו' ,משה היה נכנס
למשכ וכיו שבא בתו( הפתח ,קול יורד מ השמי לבי הכרובי ,ומש יוצא ונשמע למשה באהל
מועד :ואת כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל  הרי וי"ו זו יתירה וטפלה ,וכמוהו הרבה במקרא ,וכה תפתר
ואת אשר אדבר עמ( ש ,את כל אשר אצוה אות( אל בני ישראל הוא:
במדבר פרק ז פסוק פט

רש"י

מעד ְל ַד ֵר ִא 5וִַ ְ ַמע ֶאת
2בבֹא מ ֶֹה ֶאל א ֶֹהל ֵ
ְ
ובבא משה  שני כתובי המכחישי זה את זה ,בא
ַה:ל ִמ ַ; ֵר ֵא ָליו ֵמ ַעל ַה ֶַֹ 63רת ֲא ֶר ַעל ֲארֹ ָה ֵעד7ת שלישי והכריע ביניה .כתוב אחד אומר )ויקרא
7בי וַיְ ַד ֵר ֵא ָליו:
ִמ ֵי ְנֵי ַה ְ3ר ִ
א ,א( וידבר ה' אליו מאהל מועד ,והוא חו.
לפרכת ,וכתוב אחד אומר )שמות כה ,כב( ודברתי
את( מעל הכפרת ,בא זה והכריע ביניה ,משה בא אל אהל מועד וש שומע את הקול הבא מעל
הכפרת :מבין שני הכרובים  הקול יוצא מ השמי לבי שני הכרובי ומש יצא לאהל מועד :וישמע את
הקול  יכול קול נמו( ,תלמוד לומר את הקול ,הוא הקול שנדבר עמו בסיני ,וכשמגיע לפתח היה נפסק,
ולא היה יוצא חו .לאהל :מדבר  כמו מתדבר ,כבודו של מעלה לומר כ מדבר בינו לבי עצמו ,ומשה
שומע מאליו :וידבר אליו  למעט את אהר מ הדברות:
שמות פרק מ פסוק לח

רש"י

ימ וְ ֵא ְִ 5היֶה ַליְ ָלה 
ִ3י ֲענַ יְ קֹוָק ַעל ַה ִָ 3ָ ְ 4
לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם  בכל מסע שהיו
יה:
ְל ֵעי ֵני ָכל ֵית יִ ְָ 9ר ֵאל ְ ָכל ַמ ְס ֵע ֶ
נוסעי היה הענ שוכ במקו אשר יחנו ש.
מקו חניית א* הוא קרוי מסע ,וכ )בראשית יג
ג( ויל( למסעיו ,וכ )במדבר לג א( אלה מסעי לפי שממקו החנייה חזרו ונסעו ,לכ( נקראו כול
מסעות:

