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

  א פסוק א פרק ויקרא
 מֹוֵעד ֵמֹאֶהל ֵאָליו ְיֹקָוק ַוְיַדֵ#ר ֹמֶ ה ֶאל אַוִ�ְקָר 
 : ֵלאֹמר

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

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

  

  ם"רשב
 החכמי והתבוננו. בו יש מרובות הלכות
 במקומות אלא אארי' לא כי, זקני בפרושי
 � משה אל ויקרא. מקראות פשוטי לפרש שיש
 משה יכול ולא הספר בסו( למעלה' שכת לפי
' הק קראהו לכ'', וגו מועד אהל אל לבא
 אל ויקרא המקרא פרוש וכ�. מועד אהל מתו'
 מאהל. לאמר אליו וידבר מועד מאהל משה
 ההר מ� י"י אליו ויקרא כמו ויקרא על מוסב
 מעל אליו מדבר הקול את וישמע, לאמר

 כא� א(, הקול את שמע הכפרת מעל, הכפרת[
 אליו ויקרא] וכ�[, הקול את שמע האהל] מ�
] של לשו� כפל � לאמר :הסנה מתו'] אלהי

 יאמר כאשר. נח בפרשת שפירשתי כמו, וידבר
 וידבר יאמר כ�. ואמרת אהר� בני אל דבר

 :למשה לאמר למשה

 הקול שהיה מלמד � מועד מאהל מאהל נאמר למה
 י יחזקאל( בו כיוצא. נפסק הקול שהיה מלמד, מועד

, החיצונה החצר עד נשמע הכרובי כנפי וקול) ה
 כקול) ש( לומר תלמוד, נמו' שהקול) מפני( יכול
 החצר עד נאמר למה כ� א, בדברו שדי אל

 מועד מאהל :נפסק היה ש שמגיע שכיו�, החיצונה
. הכפורת מעל לומר תלמוד, הבית מכל יכול � לאמר
 שני מבי� לומר תלמוד, כולה הכפורת מעל יכול

, כבושי דברי לה ואמור צא � לאמר :הכרובי
 שלשי שכל מצינו שכ�, עמי נדבר הוא בשבילכ
 מ�, כמנודי במדבר ישראל שהיו שנה ושמונה

, משה ע הדבור נתייחד לא, ואיל' המרגלי
 אנשי כל תמו כאשר ויהי) טז ב דברי( שנאמר

 היה אלי, לאמר אלי' ה וידבר למות המלחמה
 א והשיבני דברי לה ואמור צא אחר דבר. הדיבור
 את משה וישב) ח יט שמות( שנאמר כמו, יקבלו
 :'וגו הע דברי

 
  ב"ע ד דף יומא מסכת
 ישראל וכל משה � משה אל ויקרא: מר אמר

: אלעזר רבי דאמר, אלעזר לרבי ליה מסייע. עומדי�
 בא ולא, עומדי� ישראל וכל משה � משה אל ויקרא
 �  לו קול: מיתיבי. למשה כבוד לו לחלק אלא הכתוב
 לא � ! שמעו לא ישראל וכל שמע משה, אליו קול

 בעית ואי. מועד באהל � הא, בסיני � הא; קשיא
  .בדבור – הא, בקריאה � הא, קשיא לא: אימא

  י"רש
 אליו מדבר הקול את וישמע � אליו קול לו קול
 מדבר וכתב, לומר יכול היה לו, )ז במדבר(

 הקול נמש' היה לבדו שאליו ללמד' �  אליו
 מעל עמו ונדבר המשכ� משהוק, מועד באהל

 דהאי, לישראל נשמע הקול היה לא הכפורת
, כתיב מועד באהל � הקול את דוישמע קרא
  .'וגו מועד אהל אל משה ובבא דקרא רישיה

  
  כד פסוק סה פרק ישעיהו
 :ֶאְ ָמע ַוֲאִני ְמַדְ#ִרי ֵה עֹוד ֶאֱעֶנה ַוֲאִני ִיְקָרא4 ֶטֶר ְוָהָיה
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  ז הלכה ז פרק תשובה הלכות ם"רמב
 מובדל זה היה אמש, התשובה מעלת מעולה כמה
 מבדילי היו עונותיכ שנאמר ישראל אלהי' מה

 כי שנאמר נענה ואינו צועק, אלהיכ לבי� ביניכ
 בפניו אות� וטורפי� מצות ועושה' וגו תפלה תרבו

 ג מי, חצרי רמוס מידכ זאת בקש מי שנאמר
 בשכינה מודבק הוא והיו', וגו דלתי ויסגר בכ

 ונענה צועק, אלהיכ' בה הדבקי ואת שנאמר
 ועושה, אענה ואני יקראו טר והיה שנאמר מיד

 כבר כי שנאמר ושמחה בנחת אות� ומקבלי� מצות
 אלא עוד ולא, מעשי' את האלהי רצה

 יהודה מנחת' לה וערבה שנאמר לה שמתאוי
  . קדמוניות וכשני עול כימי וירושל

  ג הלכה ב פרק תפילה הלכות ם"רמב
 :האמצעיות כל מעי� שתקנו הברכה וזוהי
 את ומול דרכי' את לדעת אלהינו' ה הביננו
 גאולי להיות לנו היה לסלוח ליראת' לבבנו
 ארצ' בנאות ושכננו ודשננו ממכאוב רחקנו
 ישפטו בדעת' והתועי תקב- מארבע ונפוצי

 בבני� צדיקי וישמחו יד' תני( הרשעי ועל
 עבד' לדוד קר� ובצמיחת היכל' ובתיקו� עיר'

 אתה נקרא טר משיח' ישי לב� נר ובעריכת
 אענה ואני יקראו טר והיה שנאמר כדבר תענה
 עונה הוא אתה כי אשמע ואני מדברי ה עוד
 י"י אתה ברו' צוקה מכל ומציל פודה עת בכל
  .תפלה שומע

 
  

  פרשת ויקרא  - מי השילוח  ספר
י עונה "ומאחר שהש, טר יקראו ואני אענה עוד ה מדברי ואני אשמע' והי, כתיב, אל משה ויקרא

והוא אמרו טר יקראו ואני אענה היינו , א' כי קריאה היינו תשוקה וציפוי, מה עני� עוד לדבר ולבקש
שמבער מלבו כל חמדות וכל  אי והו"ה אותו הששו חשק לדבר אז עונ' טר שיבא בלב המיחל לה

, י"ז יעשה מקו בלב האד שיוכל לצפה ולקוה לרצו� הש"ועי, מיני חשקות לשו דבר שבעול
' וזה העני� הי, לבדו ואז עוד ה מדברי ואני אשמע' כ יוכל לקבל בלבו תשוקה וקווי בלתי לה"ואח

' משה בדעתול שעד עתה הי שבאז ח, אהל מועד כא� כשנגמר המשכ� וכתיב ולא יכול משה לבוא אל
ועתה פתח , הוא הנבחר לקבל התורה וללמדה לישראל' ת ואז הי"ה ע ישראל בד"העסק של הקב

ה טובת עי� לאהר� א' "למרע' ובאמת הי, י בדבר חדש לעסוק ע ישראל ולזה אהר� הוא הנבחר"הש
היינו אחר , הו ויקרא אל משה מאוהל מועדוז', יושב ומצפה שישמע דבר ה' והי' מאוד שקק לדבר ה

ז כי מ� המי משיתיהו ומי היינו חשק "לו לשו חשק לשו דבר אשר ג שמו מורה ע' שלא הי
כ כאשר ציפה "וזהו טר יקראו ואני אענה ואח, י"ת שיתנו ע"י תחילה לד"לכ� בחר בו הש, כמבואר
  :דברי ואני אשמעי זהו עוד ה מ"שג תורת הקרבנות ילכו ע' וקיוה לה

  

שיי' לאהר� דווקא א' הדברות והציווי שיי' רק ' העבוד' היינו שאמר לו אמת שמעש, אליו' ה וידבר
' זעירא המורה על פשיטות שהי' ולזה ויקרא בא, שמזה בא ל' התשוקה לשמוע יותר מכל' ל' והראי

מר איוב תקרא ואנכי אענ' וזה שא, כוונתו רק לשמוע הדבור' ה אז טובת עי� לאהר� ולא הי"למרע
תקרא היינו בחר ביל ונת� לי חשק ואנכי אענ' היינו אז עלי להשלי פעולות , למעשה ידי' תכסו(

כ "למעשה ידי' תכסו( היינו מחמת שתחשק להשלמת מעשה ידי' ע, הדבר להיות נמש' אחר רצונ'
, בתפלה ושניה אינ טוב תניועוד ה מדברי ואני אשמע כי יש שני מיני ע' ופי, אבקש ממ' כזאת

שאינו נענה רק ' והב, כמו שנתבאר בתענית שנענה תיכ( קוד שרוצה להתפלל כמו שנתבאר ש' הא
כ עוד ה מדברי אז אשמע ברצו� "ואח, י הפצרות רבות לכ� נאמר תחילה טר יקראו ואני אענה"ע

  :מטרא אתאאמר משיב הרוח ונשב זיקא מוריד הגש ו' כמו דאיתא בגמ, השל
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