
 

 חיים ברובנדרהרב 
rcb@atid.org 

 

 זתשע"ויקרא פרשת 
 אל משה אויקר

 

 
 

 

 
 

Sponsored by friends of David Wichs ז"ל in his memory 
 לעי"נ דוד בן מרדכי שמואל ז"ל

 

 ויקרא פרק א
אֹמר: ד לֵּ ֹאֶהל מועֵּ ָליו מֵּ ר ְיקָוק אֵּ ְקָרא ֶאל ֹמֶשה ַוְיַדבֵּ   )א( ַויִּ

ֶכם  יב מִּ י ַיְקרִּ ֶהם ָאָדם כִּ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ְשָראֵּ י יִּ ר ֶאל ְבנֵּ )ב( ַדבֵּ
יבּו ֶאת  ן ַהצֹאן ַתְקרִּ ן ַהָבָקר ּומִּ ָמה מִּ ן ַהְבהֵּ ָקְרָבן ַליקָוק מִּ

 ָקְרַבְנֶכם:

 רש"י 
לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים  - ויקרא אל משה)א( 

ה קריאה, לשון חבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים קדמ
בו, שנאמר )ישעיה ו ג( וקרא זה אל זה, אבל לנביאי אומות 

העולם נגלה עליהן בלשון עראי וטומאה, שנאמר )במדבר כג 
 הקול הולך  - ויקרא אל משה ד( ויקר אלהים אל בלעם:

יאה, תלמוד לומר וידבר, לדבור היתה קריאה, ולא ומגיע לאזניו, וכל ישראל לא שומעין. יכול אף להפסקות היתה קר
להפסקות. ומה היו הפסקות משמשות, ליתן ריוח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה ובין ענין לענין, קל וחומר להדיוט 

למעט את אהרן. ר' יהודה בן בתירא אומר שלשה עשר דברות נאמרו בתורה למשה ולאהרן,  - אליו הלומד מן ההדיוט:
נאמרו שלשה עשר מיעוטין, ללמדך שלא לאהרן נאמרו אלא למשה שיאמר לאהרן. ואלו הן שלשה עשר מיעוטין וכנגדן 

לדבר אתו, מדבר אליו, וידבר אליו, ונועדתי לך, כולן בתורת כהנים. יכול שמעו את קול הקריאה, תלמוד לומר קול לו, קול 
מלמד שהיה הקול נפסק ולא היה יוצא חוץ לאהל. יכול  - מועדמאהל  אליו )במדבר ז פט(, משה שמע, וכל ישראל לא שמעו:

ה( קול ה' בכח קול ה'  -מפני שהקול נמוך, תלמוד לומר את הקול )שם(, מהו הקול, הוא הקול המפורש בתהלים )כט ד 
ל כנפי בהדר, קול ה' שובר ארזים, אם כן למה נאמר מאהל מועד, מלמד שהיה הקול נפסק. כיוצא בו )יחזקאל י ה( וקו

הכרובים נשמע עד החצר החיצונה, יכול )מפני( שהקול נמוך, תלמוד לומר )שם( כקול אל שדי בדברו, אם כן למה נאמר עד 
יכול מכל הבית, תלמוד לומר מעל הכפורת. יכול מעל  - מאהל מועד לאמר החצר החיצונה, שכיון שמגיע שם היה נפסק:
צא ואמור להם דברי כבושים, בשבילכם הוא נדבר עמי, שכן מצינו  -לאמר  ם:הכפורת כולה, תלמוד לומר מבין שני הכרובי

שכל שלשים ושמונה שנה שהיו ישראל במדבר כמנודים, מן המרגלים ואילך, לא נתייחד הדבור עם משה, שנאמר )דברים ב 
ואמור להם דברי והשיבני טז( ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר ה' אלי לאמר, אלי היה הדיבור. דבר אחר צא 

כשיקריב, בקרבנות נדבה  - אדם כי יקריב מכם)ב(  אם יקבלום, כמו שנאמר )שמות יט ח( וישב משה את דברי העם וגו':
 הבהמה למה נאמר, מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל: - אדם דבר הענין:

להוציא  - מן הבקר ולא כולה, להוציא את הרובע ואת הנרבע: - מן הבהמה וד לומר בקר וצאן:יכול אף חיה בכלל, תלמ -
להוציא את הנוגח שהמית. כשהוא אומר למטה מן הענין )פסוק ג(  - ומן הצאן להוציא את המוקצה: - מן הצאן את הנעבד:

מלמד  - קרבנכם דבים עולה בשותפות:מלמד ששנים מתנ -תקריבו  מן הבקר, שאין תלמוד לומר, להוציא את הטריפה:
 שהיא באה נדבת צבור, היא עולת קיץ המזבח הבאה מן המותרות:

 

 שמות פרק כה פסוק כב
ים  י ַהְכֻרבִּ ין ְשנֵּ בֵּ ַעל ַהַכֹפֶרת מִּ ְתָך מֵּ י אִּ ַבְרתִּ י ְלָך ָשם ְודִּ ְונוַעְדתִּ

ת ָכל ֲאֶשר ֲאַצֶּוה אוְת  ֻדת אֵּ ל: ֲאֶשר ַעל ֲארון ָהעֵּ ְשָראֵּ י יִּ  ָך ֶאל ְבנֵּ

 רש"י 
כשאקבע מועד לך לדבר עמך, אותו מקום  - ונועדתי)כב( 

ודברתי אתך מעל  אקבע למועד שאבא שם לדבר אליך:
 ובמקום אחר הוא אומר )ויקרא א א( וידבר ה'  - הכפורת

מכחישים זה את זה, בא הכתוב השלישי והכריע  אליו מאהל מועד לאמר, זה המשכן מחוץ לפרכת, נמצאו שני כתובים
ביניהם )במדבר ז פט( ובבא משה אל אהל מועד וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת וגו', משה היה נכנס למשכן וכיון 

ואת כל אשר אצוה אותך אל שבא בתוך הפתח, קול יורד מן השמים לבין הכרובים, ומשם יוצא ונשמע למשה באהל מועד:
הרי וי"ו זו יתירה וטפלה, וכמוהו הרבה במקרא, וכה תפתר ואת אשר אדבר עמך שם, את כל אשר אצוה אותך  - שראלבני י

 אל בני ישראל הוא:
 

 שמות פרק מ
ְשָכן: א ֶאת ַהמִּ ד ּוְכבוד ְיקָוק ָמלֵּ י ָשַכן ָעָליו ֶהָעָנן ּוְכבוד )לה( ְולֹא ָיֹכל ֹמֶשה ָלבוא ֶאל ֹאֶהל מועֵּ  )לד( ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ֹאֶהל מועֵּ ד כִּ

ְשָכן: א ֶאת ַהמִּ  ְיקָוק ָמלֵּ
 רש"י 

וכתוב אחד אומר  - ולא יכול משה לבוא אל אהל מועדלה( )
)במדבר ז פט( ובבא משה אל אהל מועד, בא הכתוב השלישי 

והכריע ביניהם, כי שכן עליו הענן, אמור מעתה כל זמן שהיה 
 א היה יכול לבוא, נסתלק הענן נכנס ומדבר עמו:עליו הענן ל

 רמב"ן
אמר כי הענן יכסה את האהל  - ויכס הענן את אהל מועד)לד( 

כי  -מכל צד והוא מכוסה וטמון בו. וכבוד ה' מלא את המשכן 
תוכו מלא הכבוד, כי הכבוד שוכן בתוך הענן תוך המשכן, כענין 

ל הערפל אשר שם האלהים. שנאמר בהר סיני )לעיל כ יח( א
 אפילו אל הפתח, ואמר כי לא יכול משה לבא אל אהל מועד 

ולא היה רשאי לבא בתוך הענן. ועוד, כי המשכן מלא כבוד ה' ואיך יכנס בו. והטעם, שלא יבא שם  מפני שהיה הענן מכסה אותו
ביום השביעי מתוך הענן )לעיל כד טז(, ואמר בלא רשות, אבל יקרא אותו ויבא בתוך הענן כאשר עשה בהר סיני ויקרא אל משה 

ויבא משה בתוך הענן )שם יח(. ועל דרך הפשט, בעבור שנאמר וידבר ה' אליו מאהל מועד )ויקרא א א( לא נכנס משה למשכן, אבל 
שה לבא ורבותינו אמרו )ת"כ פתיחתא ח( כתוב אחד אומר ולא יכול מ קרא אותו מאהל מועד ועמד פתח אהל מועד וידבר אליו:

אל אהל מועד, וכתוב אחר אומר ובבוא משה אל אהל מועד )במדבר ז פט(, הכריע כי שכן עליו הענן. כי לדעתם ובבא משה אל 
אהל מועד, שיבא שם בלא קריאה מדעתו, או מפני שאמר שם וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת נראה להם שהיה משה 

ות כבוד השם מלא את המשכן לא נכנס משה בתוכו. ולכך יאמרו שהיה זה לאחר עומד בתוך האהל לפני הכפרת, וכל עת הי
שנסתלק הענן, כלומר שנסתלק מלכסות כל האהל ואין הכבוד מלא את המשכן, כי לא היה זה רק ביום השמיני ברדת שם הכבוד. 

פירשתי למעלה )בפסוק ב(. ויתכן והקריאה שאמר ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד, על דעתם קודם לכן היתה, כאשר 
 שהכתוב שיאמר פעם אחרת וכבוד ה' מלא את המשכן ירמוז אל הכבוד השוכן בקרבו:
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 במדבר פרק ז פסוק פט
ר  ַדבֵּ ְשַמע ֶאת ַהּקול מִּ תו ַויִּ ר אִּ ד ְלַדבֵּ ּוְבבֹא ֹמֶשה ֶאל ֹאֶהל מועֵּ

ֻדת מִּ  ַעל ַהַכֹפֶרת ֲאֶשר ַעל ֲאֹרן ָהעֵּ ָליו מֵּ י אֵּ ין ְשנֵּ ים בֵּ ַהְכֻרבִּ
ָליו:  ר אֵּ  ַוְיַדבֵּ

 רש"י 
שני כתובים המכחישים זה את זה, בא  - ובבא משה)פט( 

שלישי והכריע ביניהם. כתוב אחד אומר )ויקרא א, א( וידבר 
ה' אליו מאהל מועד, והוא חוץ לפרכת, וכתוב אחד אומר 

 רת, בא זה והכריע )שמות כה, כב( ודברתי אתך מעל הכפ
הקול יוצא מן השמים לבין  - מבין שני הכרובים ביניהם, משה בא אל אהל מועד ושם שומע את הקול הבא מעל הכפרת:

יכול קול נמוך, תלמוד לומר את הקול, הוא הקול שנדבר עמו  - וישמע את הקול שני הכרובים ומשם יצא לאהל מועד:
כמו מתדבר, כבודו של מעלה לומר כן מדבר בינו לבין  -מדבר  בסיני, וכשמגיע לפתח היה נפסק, ולא היה יוצא חוץ לאהל:

 למעט את אהרן מן הדברות: - וידבר אליו עצמו, ומשה שומע מאליו:
 
 

 ב"סימן רפן קמא "מוהרליקוטי 
ְש  ה מִּ יָמָנא, ְוֶזה ָהרוֶעה הּוא עוֹשֶ ינות מֶשה, ֶשהּוא ְרָעָיא ְמהֵּ ית ַדע ֶשיֵּש ְבָכל דור ָודור רוֶעה, ְוהּוא ְבחִּ נוקות ֶשל בֵּ ָכן. ְוַדע ֶשתִּ

ינו ן ַהתִּ ְשָכן, ְוַעל כֵּ ֶזה ַהמִּ ְטא מִּ ין בו חֵּ יֶהם ֶשאֵּ ים ֶהֶבל פִּ ן ַרָבן ְמַקְבלִּ יל מִּ ס ַבתוָרה, הּוא ַמְתחִּ ָכנֵּ ְקרות ּוְלהִּ יל לִּ ק ְכֶשַמְתחִּ
ְגַמר ֲהָקַמת  ר מִּ ְקָרא" ְמַדבֵּ י "ַויִּ יָרא כִּ ְדָרש ַרָבה ַצו ָפָרָשה ז(, ֶשהּוא ָאֶלף ְזעִּ ְקָרא ֶאל מֶשה" )מִּ ם "ַויִּ ְשָכן, ֶשָאז ְקָראו ַהשֵּ ַהמִּ

יל  ְתחִּ ְתָבַרְך ְוהִּ יֶהם ַכַנ"ליִּ ין ֶהֶבל פִּ ָשם ְמַקְבלִּ י מִּ ינוקות, כִּ ין ַהתִּ ילִּ ָשם ַמְתחִּ ן מִּ ְשָכן, ְוַעל כֵּ ַהמִּ מו מֵּ ר עִּ ין ְלַדבֵּ ילִּ ָשם ַמְתחִּ , ּומִּ
ס ְלתוְך ַהתוָרה: ָכנֵּ ְקרות ּוְלהִּ  לִּ

יַנת משֶ ְוַדע  י ְבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד יֵּש בו ְבחִּ יַנת רוֶעה, כִּ ים ֶשַבדור ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד הּוא ְבחִּ יקִּ יָנתו, ֶשָכל ַהַצדִּ י ְבחִּ ה, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלפִּ
יֶהם כַ  ינוקות ֶהֶבל פִּ ין ַהתִּ ָשם ְמַקְבלִּ ְשָכן, ֶשמִּ יַנת מִּ ה ְבחִּ ה, הּוא עוֹשֶ ְשָכן ֶשהּוא עוֹשֶ יַנת ַהמִּ י ְבחִּ יָנתו, ְלפִּ י ְבחִּ ַנ"ל, ְוָכל ֶאָחד ְלפִּ

י ַהדור, ַסְך תִּ  יקֵּ ַצדִּ ְמָצא ֶשיֵּש ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד מִּ ָשם, נִּ ין מִּ ם ְמַקְבלִּ ינוקות ֶשהֵּ ן יֵּש לו תִּ יֶהם ְכמו כֵּ ין ֶהֶבל פִּ ם ְמַקְבלִּ ינוקות ֶשהֵּ
ְבָרָכה )ַשָבת לגמִּ  ְכרוָנם לִּ ינּו זִּ יַנת ַמה ֶשָאְמרּו ַרבותֵּ יָנתו ַכַנ"ל, ְוֶזה ְבחִּ י ְבחִּ ין ַעל ֲעוון ַהדור ֶמנּו, ָכל ֶאָחד ְלפִּ ְתָפסִּ ינוקות נִּ :(: ֶשתִּ

ְתַמְש  ים" ֶשמִּ ְשְכנות ָהרועִּ ְך ַעל מִּ יוַתיִּ י ֶאת ְגדִּ ין ֶהֶבל ֶשֶנֱאַמר: "ּוְרעִּ ם ְמַקְבלִּ ים", ֶשהֵּ ְשְכנות ָהרועִּ ים ְוֶזהּו: "ַעל מִּ ין ַעל ָהרועִּ ְכנִּ
ְשָכן כַ  ה מִּ ים ֶשַבדור, ֶשָכל ֶאָחד עוֹשֶ יקִּ ים, ְדַהְינּו ַהַצדִּ ְשָכנות ֶשל ָהרועִּ יַנת ַהמִּ ְבחִּ יֶהם מִּ  ַנ"ל:פִּ

יַדע ָכל זֹאת, ְדַהְינּו לָ  יַדע ָכל הַ ַאְך לֵּ ֶמנּו, ְולֵּ ין מִּ ם ְמַקְבלִּ ים לו, ְוַכָמה הֵּ ינוקות ַהַשָיכִּ ם ַהתִּ יֶזה הֵּ יק, אֵּ יק ְוַצדִּ ינות ַדַעת ָכל ַצדִּ ְבחִּ
י ים ַהנהּוא ָיכול לֵּ גּונִּ י ֶשיּוַכל ַלֲעשֹות נִּ ֶהם ַעד ַהּסוף. ַדע, מִּ ינּו, ֶשיֵּש ָבֶזה, ְוַהדור ֶשָיבוא מֵּ ַדע ָכל ֶזה. ְוֶזהּו סוד ַמה ֶשָאְמרּו ַרבותֵּ

ְשָנה )ַשָבת יא(: ְבָרָכה ַבמִּ ְכרוָנם לִּ  זִּ
י גּונִּ י ֶשָיכול ַלֲעשֹות ַהנִּ ים'. ַהַחָזן, ְדַהְינּו מִּ ינוקות קוְראִּ יָכן ַהתִּ ְהיות ַחָזן ם ַהַנ"ל. ֶשהּוא ָיכול 'ֶבֱאֶמת ָאְמרּו ַהַחָזן רוֶאה הֵּ לִּ
צֶ  ין, ַהְינּו אֵּ ינוקות קורִּ יָכן ַהתִּ ַע הֵּ י ָהַעמּוד ַכַנ"ל. הּוא רוֶאה ְויודֵּ ְפנֵּ ל לִּ ְתַפלֵּ בּור ְלהִּ יַח צִּ יֶהם, ּוְשלִּ ין ֶהֶבל פִּ ם ְמַקְבלִּ יק הֵּ יֶזה ַצדִּ ל אֵּ

ין ְבַהתוָרה ַכַנ"ל: ְכָנסִּ ין ְונִּ ם קוְראִּ  ֶשַעל ָידו הֵּ
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