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 ויקרא פרק א פסוק א[ 1]

ָ ְקר  אֹמר:ָאַויִּ דָלֵּ ֹאֶהלָמועֵּ יוָמֵּ ל  קָאֵּ רְָיקו  ֶָאלָֹמֶשהַָוְיַדבֵּ
ָ

 רש"י 
לכלָדברותָולכלָאמירותָולכלָצווייםָקדמהָקריאה,ָלשוןָחבה,ָלשוןָשמלאכיָהשרתָמשתמשיםָבו,ָָ-ָויקרא אל משה)א(ָ

שנאמרָ)ישעיהָוָג(ָוקראָזהָאלָזה,ָאבלָלנביאיָאומותָהעולםָנגלהָעליהןָבלשוןָעראיָוטומאה,ָשנאמרָ)במדברָכגָד(ָויקרָ
ישראלָלאָשומעין.ָיכולָאףָלהפסקותָהיתהָקריאה,ָהקולָהולךָומגיעָלאזניו,ָוכלָָ-ָויקרא אל משה אלהיםָאלָבלעם:

תלמודָלומרָוידבר,ָלדבורָהיתהָקריאה,ָולאָלהפסקות.ָומהָהיוָהפסקותָמשמשות,ָליתןָריוחָלמשהָלהתבונןָביןָפרשהָ
רָלמעטָאתָאהרן.ָר'ָיהודהָבןָבתיראָאומרָשלשהָעשָ-אליו  לפרשהָוביןָעניןָלענין,ָקלָוחומרָלהדיוטָהלומדָמןָההדיוט:

דברותָנאמרוָבתורהָלמשהָולאהרן,ָוכנגדןָנאמרוָשלשהָעשרָמיעוטין,ָללמדךָשלאָלאהרןָנאמרוָאלאָלמשהָשיאמרָ
לאהרן.ָואלוָהןָשלשהָעשרָמיעוטיןָלדברָאתו,ָמדברָאליו,ָוידברָאליו,ָונועדתיָלך,ָכולןָבתורתָכהנים.ָיכולָשמעוָאתָ

מלמדָשהיהָָ-ָמאהל מועד זָפט(,ָמשהָשמע,ָוכלָישראלָלאָשמעו:קולָהקריאה,ָתלמודָלומרָקולָלו,ָקולָאליוָ)במדברָ
הקולָנפסקָולאָהיהָיוצאָחוץָלאהל.ָיכולָמפניָשהקולָנמוך,ָתלמודָלומרָאתָהקולָ)שם(,ָמהוָהקול,ָהואָהקולָהמפורשָ

היהָהקולָנפסק.ָה(ָקולָה'ָבכחָקולָה'ָבהדר,ָקולָה'ָשוברָארזים,ָאםָכןָלמהָנאמרָמאהלָמועד,ָמלמדָשָ-בתהליםָ)כטָדָ
כיוצאָבוָ)יחזקאלָיָה(ָוקולָכנפיָהכרוביםָנשמעָעדָהחצרָהחיצונה,ָיכולָ)מפני(ָשהקולָנמוך,ָתלמודָלומרָ)שם(ָכקולָאלָ

יכולָמכלָהבית,ָתלמודָָ-ָמאהל מועד לאמר שדיָבדברו,ָאםָכןָלמהָנאמרָעדָהחצרָהחיצונה,ָשכיוןָשמגיעָשםָהיהָנפסק:
צאָואמורָלהםָדבריָכבושים,ָָ-ָלאמר הכפורתָכולה,ָתלמודָלומרָמביןָשניָהכרובים:ָלומרָמעלָהכפורת.ָיכולָמעל

בשבילכםָהואָנדברָעמי,ָשכןָמצינוָשכלָשלשיםָושמונהָשנהָשהיוָישראלָבמדברָכמנודים,ָמןָהמרגליםָואילך,ָלאָ
ה'ָאליָלאמר,ָאליָהיהָנתייחדָהדבורָעםָמשה,ָשנאמרָ)דבריםָבָטז(ָויהיָכאשרָתמוָכלָאנשיָהמלחמהָלמותָוידברָ

ָהדיבור.ָדברָאחרָצאָואמורָלהםָדבריָוהשיבניָאםָיקבלום,ָכמוָשנאמרָ)שמותָיטָח(ָוישבָמשהָאתָדבריָהעםָוגו':
ָ
 במדבר פרק כג פסוק ד[ 2]

לָ ַאיִּ רָו  ַאַעלָפ  יָו  ַרְכתִּ ְזְבֹחתָע  ְבַעתַָהמִּ יוֶָאתָשִּ ל  םַָויֹאֶמרָאֵּ ְלע  יםֶָאלָבִּ רֱָאֹלהִּ ק  ַח:ַויִּ ְזבֵּ ָ...ַָבמִּ
צָ  יָבוָי  יבָכִּ בִּ א  דָֹחֶדשָה  ָךְָלמועֵּ יתִּ וִּ יםָתֹאַכלַָמּצותַָכֲאֶשרָצִּ ְבַעתָי מִּ ְשֹמרָשִּ ַניָ)טו(ֶָאתַָחגַָהַמּצותָתִּ אוָפ  ר  םְָולֹאָָיֵּ יִּ ְצר  מִּ ָמִּ את 

ם: יק  ְזַרעַָבשָ ָרֵּ יַָמֲעֶשיָךֲָאֶשרָתִּ כורֵּ ירָבִּ צִּ ֶדה:)טז(ְָוַחגַָהק  ןַָהש  ְסְפָךֶָאתַָמֲעֶשיָךָמִּ הְָבא  נ  אתַָהש  ףְָבצֵּ סִּ א  ֶָדהְָוַחגָה 
ָ

 רש"י 
לשוןָעראי,ָלשוןָגנאי,ָלשוןָטומאתָקרי,ָכלומרָבקושיָובבזיון,ָולאָהיהָנגלהָעליוָביוםָאלאָבשבילָלהראותָָ-ָויקר)ד(ָ

אן,ָאלאָאתָשבעתָהמזבחות,ָאמרָלפניוָשבעהָמזבחותָערכתיָאיןָכתיבָכָ-ָאת שבעת המזבחת חבתןָשלָישראל:
אבותיהםָשלָאלוָבנוָלפניךָשבעהָמזבחות,ָואניָערכתיָכנגדָכולן.ָאברהםָבנהָארבעהָ)בראשיתָיב,ָז(ָויבןָשםָמזבחָלה'ָ
הנראהָאליו,ָ)שםָיב,ָח(ָויעתקָמשםָההרהָוגו',ָ)שםָיג,ָיח(ָויאהלָאברהםָוגו'ָואחדָבהרָהמוריה.ָויצחקָבנהָאחדָ)שםָ

ואברהםָלאָהעלהָאלאָָ-ָואעל פר ואיל במזבח ה(ָויבןָשםָמזבחָוגו'.ָויעקבָבנהָשתים;ָאחדָבשכםָואחדָבביתָאל:כו,ָכ
ולא  שהתבואהָמתמלאתָבוָבאביה.ָלשוןָאחרָאביב,ָלשוןָאב,ָבכורָוראשוןָלבשלָפירות:ָ-ָחדש האביב)טו(ָָאילָאחד:

שהואָָ-ָבכורי מעשיך הואָחגָשבועות:ָ-ָוחג הקציר)טז(ָָכשתבאוָלראותָפניָברגלים,ָהביאוָליָעולות:ָ-ָיראו פני ריקם
זמןָהבאתָבכורים,ָששתיָהלחםָהבאיםָבעצרתָהיוָמתיריןָהחדשָלמנחותָולהביאָבכוריםָלמקדש,ָשנאמרָ)במדברָכחָכו(ָ

שכלָימותָהחמהָהתבואהָמתייבשתָבשדותָובחגָָ-ָשיךבאספך את מע הואָחגָהסוכות:ָ-ָוחג האסיף וביוםָהבכוריםָוגו':
ָאוספיםָאותהָאלָהביתָמפניָהגשמים:

ָ
 שמות פרק ג פסוק יח[ 3]

י יִּ ְברִּ עִּ יָה  קֱָאֹלהֵּ יוְָיקו  ל  םַָוֲאַמְרֶתםָאֵּ ְצַריִּ לֶָאלֶָמֶלְךָמִּ אֵּ ְשר  יָיִּ ְקנֵּ הְָוזִּ ַָאת  את  ְמעוְָלֹקֶלָךָוב  הְָוש  ינוְָוַעת  לֵּ הָע  ְקר  אֶָדֶרְךָםָנִּ הָנ  ֲלכ  נֵּ
ינו: קֱָאֹלהֵּ הַָליקו  ְזְבח  רְָונִּ ְדב  יםַָבמִּ ְָשֹלֶשתָי מִּ

ָ

 רש"י 
מאליהם,ָמכיוןָשתאמרָלהםָלשוןָזהָישמעוָלקולך,ָשכברָסימןָזהָמסורָבידםָמיעקבָומיוסףָשבלשוןָָ-ָושמעו לקלך)יח(ָ

ם,ָיוסףָאמרָלהםָ)בראשיתָנָכה(ָפקודָיפקודָאלהיםָזהָהםָנגאלים.ָיעקבָאמרָ)בראשיתָנָכד(ָואלהיםָפקודָיפקודָאתכ
לשוןָמקרהָוכןָ)במדברָכגָד(ָויקרָאלהים,ָ)שםָטו(ָָ-ָנקרה עלינו יו"דָיתירהָרמזָלעשרָמכות[:ָ-ָאלהי העבריים]ָאתכם:

ָואנכיָאקרהָכה,ָאהאָנקרהָמאתוָהלום:
ָ
 שמות פרק כה פסוק כב[ 4]

ל תָכ  ֻדתָאֵּ עֵּ יםֲָאֶשרַָעלֲָארוןָה  יַָהְכֻרבִּ יןְָשנֵּ בֵּ ַעלַָהַכֹפֶרתָמִּ ְתָךָמֵּ יָאִּ ַבְרתִּ םְָודִּ יְָלָךָש  ל:ֲָאֶשרֲָאַצֶוהְָָונוַעְדתִּ אֵּ ְשר  יָיִּ ָאוְתָךֶָאלְָבנֵּ
ָ

 רש"י 
ָ-ָודברתי אתך מעל הכפורת ליך:כשאקבעָמועדָלךָלדברָעמך,ָאותוָמקוםָאקבעָלמועדָשאבאָשםָלדברָאָ-ָונועדתי)כב(ָ

ובמקוםָאחרָהואָאומרָ)ויקראָאָא(ָוידברָה'ָאליוָמאהלָמועדָלאמר,ָזהָהמשכןָמחוץָלפרכת,ָנמצאוָשניָכתוביםָ
מכחישיםָזהָאתָזה,ָבאָהכתובָהשלישיָוהכריעָביניהםָ)במדברָזָפט(ָובבאָמשהָאלָאהלָמועדָוישמעָאתָהקולָמדברָ

יהָנכנסָלמשכןָוכיוןָשבאָבתוךָהפתח,ָקולָיורדָמןָהשמיםָלביןָהכרובים,ָומשםָיוצאָאליוָמעלָהכפרתָוגו',ָמשהָה
הריָוי"וָזוָיתירהָוטפלה,ָוכמוהוָהרבהָבמקרא,ָוכהָָ-ָואת כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל ונשמעָלמשהָבאהלָמועד:

ָתפתרָואתָאשרָאדברָעמךָשם,ָאתָכלָאשרָאצוהָאותךָאלָבניָישראלָהוא:
ָ
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 במדבר פרק ז פסוק פט[ 5]

ַעלַָהַכֹפֶרתֲָאֶשרַָעלֲָאֹרןָהָ  יוָמֵּ ל  רָאֵּ ַדבֵּ ְשַמעֶָאתַָהקולָמִּ תוַָויִּ רָאִּ דְָלַדבֵּ יָוְבבֹאָֹמֶשהֶָאלָֹאֶהלָמועֵּ יןְָשנֵּ בֵּ ֻדתָמִּ רָעֵּ יםַָוְיַדבֵּ ַהְכֻרבִּ
יו:ָ ל  ָאֵּ

ָ

 רש"י 
שניָכתוביםָהמכחישיםָזהָאתָזה,ָבאָשלישיָוהכריעָביניהם.ָכתובָאחדָאומרָ)ויקראָא,ָא(ָוידברָה'ָָ-ָובבא משה)פט(ָ

אליוָמאהלָמועד,ָוהואָחוץָלפרכת,ָוכתובָאחדָאומרָ)שמותָכה,ָכב(ָודברתיָאתךָמעלָהכפרת,ָבאָזהָוהכריעָביניהם,ָ
הקולָיוצאָמןָהשמיםָלביןָשניָָ-ָהכרובים מבין שני משהָבאָאלָאהלָמועדָושםָשומעָאתָהקולָהבאָמעלָהכפרת:

יכולָקולָנמוך,ָתלמודָלומרָאתָהקול,ָהואָהקולָשנדברָעמוָבסיני,ָָ-ָוישמע את הקול הכרוביםָומשםָיצאָלאהלָמועד:
כמוָמתדבר,ָכבודוָשלָמעלהָלומרָכןָמדברָבינוָלביןָעצמו,ָָ-ָמדבר וכשמגיעָלפתחָהיהָנפסק,ָולאָהיהָיוצאָחוץָלאהל:

ָלמעטָאתָאהרןָמןָהדברות:ָ-ָוידבר אליו שומעָמאליו:ומשהָ
ָ
 שמות פרק מ[ 6]

ן: ְשכ  אֶָאתַָהמִּ לֵּ קָמ  דָוְכבודְָיקו  ןֶָאתָֹאֶהלָמועֵּ נ  ןָוְכבודָָ)לד(ַָוְיַכסֶָהע  נ  יוֶָהע  ל  ַכןָע  יָש  דָכִּ בואֶָאלָֹאֶהלָמועֵּ ֹכלָֹמֶשהָל  )לה(ְָולֹאָי 
אֶָאתָ לֵּ קָמ  ן:ְיקו  ְשכ  יֶהם:ַָהמִּ לְָבֹכלַָמְסעֵּ אֵּ ְשר  יָיִּ ְסעוְָבנֵּ ןָיִּ ְשכ  ַעלַָהמִּ ןָמֵּ נ  לותֶָהע  ע  ְסעוַָעדָָ)לו(ָוְבהֵּ ןְָולֹאָיִּ נ  ֶלהֶָהע  ע  םָלֹאָיֵּ )לז(ְָואִּ

ֹלתו: ע  יָכָ ָיוםָהֵּ ינֵּ הָבוְָלעֵּ ְהֶיהַָלְיל  שָתִּ םְָואֵּ ןָיומ  ְשכ  קַָעלַָהמִּ יֲָעַנןְָיקו  יֶהם:)לח(ָכִּ לַָמְסעֵּ לְָבכ  אֵּ ְשר  יתָיִּ ָלָבֵּ
ָ

 רש"י 
וכתובָאחדָאומרָ)במדברָזָפט(ָובבאָמשהָאלָאהלָמועד,ָבאָהכתובָהשלישיָָ-ָולא יכול משה לבוא אל אהל מועד)לה(ָ

ָו:והכריעָביניהם,ָכיָשכןָעליוָהענן,ָאמורָמעתהָכלָזמןָשהיהָעליוָהענןָלאָהיהָיכולָלבוא,ָנסתלקָהענןָנכנסָומדברָעמ
בכלָמסעָשהיוָנוסעיםָהיהָהענןָשוכןָבמקוםָאשרָיחנוָשם.ָמקוםָחנייתןָאףָָ-ָלעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם)לח(ָ

הואָקרויָמסע,ָוכןָ)בראשיתָיגָג(ָוילךָלמסעיו,ָוכןָ)במדברָלגָא(ָאלהָמסעיָלפיָשממקוםָהחנייהָחזרוָונסעו,ָלכךָנקראוָ
ָכולןָמסעות:

ָ

 רמב"ן 
כיָָ-אמרָכיָהענןָיכסהָאתָהאהלָמכלָצדָוהואָמכוסהָוטמוןָבו.ָוכבודָה'ָמלאָאתָהמשכןָָ-ָאהל מועד ויכס הענן את)לד(ָ

תוכוָמלאָהכבוד,ָכיָהכבודָשוכןָבתוךָהענןָתוךָהמשכן,ָכעניןָשנאמרָבהרָסיניָ)לעילָכָיח(ָאלָהערפלָאשרָשםָהאלהים.ָ
שהיהָהענןָמכסהָאותוָולאָהיהָרשאיָלבאָבתוךָהענן.ָואמרָכיָלאָיכולָמשהָלבאָאלָאהלָמועדָאפילוָאלָהפתח,ָמפניָ

ועוד,ָכיָהמשכןָמלאָכבודָה'ָואיךָיכנסָבו.ָוהטעם,ָשלאָיבאָשםָבלאָרשות,ָאבלָיקראָאותוָויבאָבתוךָהענןָכאשרָעשהָ
שט,ָבהרָסיניָויקראָאלָמשהָביוםָהשביעיָמתוךָהענןָ)לעילָכדָטז(,ָואמרָויבאָמשהָבתוךָהענןָ)שםָיח(.ָועלָדרךָהפ

בעבורָשנאמרָוידברָה'ָאליוָמאהלָמועדָ)ויקראָאָא(ָלאָנכנסָמשהָלמשכן,ָאבלָקראָאותוָמאהלָמועדָועמדָפתחָאהלָ
ורבותינוָאמרוָ)ת"כָפתיחתאָח(ָכתובָאחדָאומרָולאָיכולָמשהָלבאָאלָאהלָמועד,ָוכתובָאחרָאומרָָמועדָוידברָאליו:

שכןָעליוָהענן.ָכיָלדעתםָובבאָמשהָאלָאהלָמועד,ָשיבאָשםָבלאָָובבואָמשהָאלָאהלָמועדָ)במדברָזָפט(,ָהכריעָכי
קריאהָמדעתו,ָאוָמפניָשאמרָשםָוישמעָאתָהקולָמדברָאליוָמעלָהכפורתָנראהָלהםָשהיהָמשהָעומדָבתוךָהאהלָלפניָ

,ָכלומרָהכפרת,ָוכלָעתָהיותָכבודָהשםָמלאָאתָהמשכןָלאָנכנסָמשהָבתוכו.ָולכךָיאמרוָשהיהָזהָלאחרָשנסתלקָהענן
שנסתלקָמלכסותָכלָהאהלָואיןָהכבודָמלאָאתָהמשכן,ָכיָלאָהיהָזהָרקָביוםָהשמיניָברדתָשםָהכבוד.ָוהקריאהָ
שאמרָויקראָאלָמשהָוידברָה'ָאליוָמאהלָמועד,ָעלָדעתםָקודםָלכןָהיתה,ָכאשרָפירשתיָלמעלהָ)בפסוקָב(.ָויתכןָ

ָאלָהכבודָהשוכןָבקרבו:ָשהכתובָשיאמרָפעםָאחרתָוכבודָה'ָמלאָאתָהמשכןָירמוז
ָ
 שמות פרק כד[ 7]

ר: ה  ןֶָאתָה  נ  רַָוְיַכסֶָהע  ה  אֶָאלָֹמֶשהַָביוםָָ)טו(ַָוַיַעלָֹמֶשהֶָאלָה  ְקר  יםַָויִּ מִּ ֶשתָי  ןָשֵּ נ  הוֶָהע  יַניַָוְיַכסֵּ קַָעלַָהרָסִּ ְשֹכןְָכבודְָיקו  )טז(ַָויִּ
ן: נ  תוְךֶָהע  יָמִּ יעִּ ל:)יז(ָוַמְרַָָהְשבִּ אֵּ ְשר  יָיִּ יְָבנֵּ ינֵּ רְָלעֵּ ה  שָֹאֶכֶלתְָברֹאשָה  קְָכאֵּ הְָכבודְָיקו  ןַָוַיַעלֶָאלָָאֵּ נ  )יח(ַָוי בֹאָֹמֶשהְָבתוְךֶָהע 

עִָּ רַָאְרב  ה  יָֹמֶשהָב  רַָוְיהִּ ה  ה:ָה  ְיל  יםָל  עִּ ָיםָיוםְָוַאְרב 
ָ

 רש"י 
ויכסהו  רבותינוָחולקיןָבדבר.ָישָמהםָאומריםָאלוָששהָימיםָשמראשָחודשָעדָעצרתָיוםָמתןָתורה:ָ-ָויכסהו הענן)טז(ָ
לומרָעשרתָהדברות,ָומשהָוכלָבניָישראלָעומדים,ָאלאָשחלקָהכתובָכבודָָ-ָויקרא אל משה ביום השביעי להר:ָ-ָהענן

והםָהיוָבתחלתָארבעיםָיוםָשעלהָמשהָלקבלָלמשה,ָוישָאומריםָויכסהוָהענןָלמשהָששהָימיםָלאחרָעשרתָהדברות,ָ
ענןָזהָכמיןָעשןָהוא,ָועשהָלוָהקדושָָ-ָבתוך הענן)יח(ָָהלוחות,ָולמדך,ָשכלָהנכנסָלמחנהָשכינהָטעוןָפרישהָששהָימים:

ָברוךָהואָלמשהָשבילָ]חופה[ָבתוכו:
ָ
 שמות פרק כ פסוק כא[ 8]

יו ל  ָע  ַבְחת  יְָוז  הַָתֲעֶשהָלִּ מ  ְזַבחֲָאד  ֶליָךָָמִּ בואָאֵּ יָא  ירֶָאתְָשמִּ קוםֲָאֶשרַָאְזכִּ לַָהמ  ֶרָךְָבכ  ֶמיָךֶָאתָצֹאְנָךְָוֶאתְָבק  ֶאתָֹעֹלֶתיָךְָוֶאתְָשל 
יָך: ַרְכתִּ ָובֵּ

ָ

 רש"י 
מחוברָבאדמה,ָשלאָיבננוָעלָגביָעמודיםָאוָעלָגביָכיפים.ָדברָאחרָשהיהָממלאָאתָחללָמזבחָָ-ָמזבח אדמה)כא(ָ

אצלו,ָכמוָ)במדברָבָכ(ָועליוָמטהָָ-ָוזבחת עליו שתהאָתחילתָעשייתוָלשמי:ָ-ָתעשה לי הנחשתָאדמהָבשעתָחנייתן:
את  מזבחָה'ָאלהיך,ָואיןָשחיטהָבראשָהמזבח:מנשה.ָאוָאינוָאלאָעליוָממש,ָתלמודָלומרָ)דבריםָיבָכז(ָהבשרָוהדםָעלָ

בכל המקום אשר אזכיר  אשרָמצאנךָומבקרך.ָאתָצאנךָואתָבקרך,ָפירושָלאתָעולתיךָואתָשלמיך:ָ-ָעלתיך ואת שלמיך
אשרָאתןָלךָרשותָלהזכירָשםָהמפורשָשלי,ָשםָאבואָאליךָוברכתיךָאשרהָשכינתיָעליךָמכאןָאתהָלמדָשלאָָ-ָאת שמי

הזכירָשםָהמפורשָאלאָבמקוםָשהשכינהָבאהָשם,ָוזהוָביתָהבחירה.ָשםָנתןָרשותָלכהניםָלהזכירָשםָניתןָרשותָל
ָהמפורשָבנשיאתָכפיםָלברךָאתָהעם:
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 ספר מורה הנבוכים חלק א פרק יט
מלא,ָזהָהשםָמשתתף,ָיעשוהוָבעליָהלשוןָבגשםָשיבאָ
בגשםָוימלאהו,ָותמלאָכדה,ָמלאָהעומרָ)לאחד(ָ]ממנו[,ָ

וזהָהרבה.ָויעשהָהדברָבעניןָתםָזמןָאחדָמשוערָ
והשלמתו,ָוימלאוָימיהָללדת,ָוימלאוָלוָארבעיםָיום.ָ

ויעשהָבעניןָהשלמותָבחשיבותָוהתכליתָבה,ָומלאָברכתָ
ה',ָמלאָאותםָחכמתָלב,ָוימלאָאתָהחכמהָואתָהתבונהָ
ואתָהדעת.ָומזהָהעניןָמלאָכלָהארץָכבודוָ)בפרקָס"דָ

ץָתעידָעלָשלימותו,ָכלומרָתורהָעליו,ָח"א(ָענינוָכלָהאר
וכןָאמרוָוכבודָה'ָמלאָאתָהמשכן.ָוכלָלשוןָמליאהָ

שתמצאָמיוחסתָלשםָהיאָמזהָהענין,ָלאָשישָלוָגוףָימלאָ
מקום.ָאלאָאםָתרצהָשתשיםָכבודָה'.ָהאורָהנבראָאשרָ

יקראָכבודָבכלָמקום,ָוהואָאשרָמלאָאתָהמשכן,ָאיןָהזקָ
 בזה:

I:19 ide for the PerplexedThe GuMaimonides,  
The term male is a homonym which denotes that one 
substance enters another, and fills it, as “And she filled 
(va-temalle) her pitcher” (Gen. xxiv. 16); “An omer-full 
(melo) for each” (Exod. xvi. 32), and many other 
instances. Next, it signifies the expiration or 
completion of a fixed period of time, as “And when 
her days to be delivered were fulfilled (va-yimleü)” 
(Gen. xxv. 24); “And forty days were completed (va-
yimleü) for him” (Gen. 1. 3). It further denotes 
attainment of the highest degree of excellency, as “Full 
(male) with the blessing of the Lord” (Deut. xxxiii. 23); 
“Them hath he filled (mille) with wisdom of heart”  
(Exod. xxxv. 35). “He was filled (va-yimmale) with wisdom, and understanding, and cunning” (1 Kings vii. 14). In 
this sense it is said “The whole earth is full (melo) of his glory” (Isa. vi. 4), “All the earth gives evidence of his 
perfection,” i.e. leads to a knowledge of it. Thus also “The glory of the Lord filled (male) the tabernacle” (Exod. 
xl. 34); and, in fact, every application of the word to God must be interpreted in this manner; and not that He 
has a body occupying space. If, on the other hand, you prefer to think that in this passage by “the glory of the 
Lord,” a certain light created for the purpose is to be understood, that such light is always termed “glory,” and 
that such light “filled the tabernacle,” we have no objection. 
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