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פרשת ויקרא תשע"ח
בעניין כבוד
[ ]1ויקרא פרק א פסוק א

יוָמאֹהֶ לָמועֵּ דָלֵּאמֹרָ :
קָאל ֵּ
ַוי ְִּקרָאָ ֶאלָמ ֶֹשהָוַ יְדַ בֵּ רָ ְיקו ֵּ
ָ

רש"י

(א)ָויקרא אל משהָָ-לכלָדברותָולכלָאמירותָולכלָצווייםָקדמהָקריאהָ,לשוןָחבהָ,לשוןָשמלאכיָהשרתָמשתמשיםָבוָ,
שנאמרָ(ישעיהָוָג)ָוקראָזהָאלָזהָ,אבלָלנביאיָאומותָהעולםָנגלהָעליהןָבלשוןָעראיָוטומאהָ,שנאמרָ(במדברָכגָד)ָויקרָ
אלהיםָאלָבלעם :ויקרא אל משהָָ-הקולָהולךָומגיעָלאזניוָ,וכלָישראלָלאָשומעיןָ.יכולָאףָלהפסקותָהיתהָקריאהָ,
תלמודָלומרָוידברָ,לדבורָהיתהָקריאהָ,ולאָלהפסקותָ.ומהָהיוָהפסקותָמשמשותָ,ליתןָריוחָלמשהָלהתבונןָביןָפרשהָ
לפרשהָוביןָעניןָלעניןָ,קלָוחומרָלהדיוטָהלומדָמןָההדיוט :אליו ָ-למעטָאתָאהרןָ.ר'ָיהודהָבןָבתיראָאומרָשלשהָעשרָ
דברותָנאמרוָבתורהָלמשהָולאהרןָ,וכנגדןָנאמרוָשלשהָעשרָמיעוטיןָ,ללמדךָשלאָלאהרןָנאמרוָאלאָלמשהָשיאמרָ
לאהרןָ.ואלוָהןָשלשהָעשרָמיעוטיןָלדברָאתוָ,מדברָאליוָ,וידברָאליוָ,ונועדתיָלךָ,כולןָבתורתָכהניםָ.יכולָשמעוָאתָ
קולָהקריאהָ,תלמודָלומרָקולָלוָ,קולָאליוָ(במדברָזָפט)ָ,משהָשמעָ,וכלָישראלָלאָשמעו :מאהל מועדָָ-מלמדָשהיהָ
הקולָנפסקָולאָהיהָיוצאָחוץָלאהלָ.יכולָמפניָשהקולָנמוךָ,תלמודָלומרָאתָהקולָ(שם)ָ,מהוָהקולָ,הואָהקולָהמפורשָ
בתהליםָ(כטָדָָ-ה)ָקולָה'ָבכחָקולָה'ָבהדרָ,קולָה'ָשוברָארזיםָ,אםָכןָלמהָנאמרָמאהלָמועדָ,מלמדָשהיהָהקולָנפסקָ.
כיוצאָבוָ(יחזקאלָיָה)ָוקולָכנפיָהכרוביםָנשמעָעדָהחצרָהחיצונהָ,יכולָ(מפני)ָשהקולָנמוךָ,תלמודָלומרָ(שם)ָכקולָאלָ
שדיָבדברוָ,אםָכןָלמהָנאמרָעדָהחצרָהחיצונהָ,שכיוןָשמגיעָשםָהיהָנפסק :מאהל מועד לאמרָָ-יכולָמכלָהביתָ,תלמודָ
לומרָמעלָהכפורתָ.יכולָמעלָהכפורתָכולהָ,תלמודָלומרָמביןָשניָהכרובים :לאמרָָ-צאָואמורָלהםָדבריָכבושיםָ,
בשבילכםָהואָנדברָעמיָ,שכןָמצינוָשכלָשלשיםָושמונהָשנהָשהיוָישראלָבמדברָכמנודיםָ,מןָהמרגליםָואילךָ,לאָ
נתייחדָהדבורָעםָמשהָ,שנאמרָ(דבריםָבָטז)ָויהיָכאשרָתמוָכלָאנשיָהמלחמהָלמותָוידברָה'ָאליָלאמרָ,אליָהיהָ
הדיבורָ.דברָאחרָצאָואמורָלהםָדבריָוהשיבניָאםָיקבלוםָ,כמוָשנאמרָ(שמותָיטָח)ָוישבָמשהָאתָדבריָהעםָוגו'ָ :
ָ
[ ]2במדבר פרק כג פסוק ד

תָה ִּמזְ בְ חֹתָע ַרכְ ִּתיָו ַאעַ לָפרָו ַאיִּ לָבַ ִּמזְ בֵּ ַחָ ...ָ:
תָשבְ עַ ַ
יוָא ִּ
רָאל ֶ
ֹאמ ֵּ
לָבלְעםָוַי ֶ
יםָא ִּ
ֹלה ֶ
וַיִּקרָאֱ ִּ
ָמ ִּמ ְצריִּ םָוְ ל ֹאָָיֵּראוָפנַיָ
יתָךָ ְלמועֵּ דָח ֶֹדשָהא ִּביבָכִּ יָבוָי ָצאת ִּ
ֹרָשבְ עַ תָי ִּמיםָת ֹאכַלָמַ ּצותָכַאֲ ֶשרָצִּ וִּ ִּ
ּצותָת ְשמ ִּ
ִּ
(טו)ָאתָחַ גָהַ מַ
ֶ
ןָהש ֶדהָ :
יָךָמ ַ
תָמע ֲֶש ִּ
ָךָא ַ
הָבא ְספְ ֶ
אתָהשנ ְ
ַ
רָתזְ ַרעָבַ שָ דֶ הָוְ חַ גָהא ִּסףָבְ צֵּ
כוריָמַ עֲשֶ יָךָאֲ שֶ ִּ
ֵּריקם(ָ:טז)ָוְ חַ גָהַ קצִּ ירָבִּ ֵּ
ָ

רש"י

(ד)ָויקרָָ-לשוןָעראיָ,לשוןָגנאיָ,לשוןָטומאתָקריָ,כלומרָבקושיָובבזיוןָ,ולאָהיהָנגלהָעליוָביוםָאלאָבשבילָלהראותָ
חבתןָשלָישראל :את שבעת המזבחתָָ-שבעהָמזבחותָערכתיָאיןָכתיבָכאןָ,אלאָאתָשבעתָהמזבחותָ,אמרָלפניוָ
אבותיהםָשלָאלוָבנוָלפניךָשבעהָמזבחותָ,ואניָערכתיָכנגדָכולןָ.אברהםָבנהָארבעהָ(בראשיתָיבָ,ז)ָויבןָשםָמזבחָלה'ָ
הנראהָאליו(ָ,שםָיבָ,ח)ָויעתקָמשםָההרהָוגו'(ָ,שםָיגָ,יח)ָויאהלָאברהםָוגו'ָואחדָבהרָהמוריהָ.ויצחקָבנהָאחדָ(שםָ
כוָ,כה)ָויבןָשםָמזבחָוגו'ָ.ויעקבָבנהָשתים;ָאחדָבשכםָואחדָבביתָאל :ואעל פר ואיל במזבחָָ-ואברהםָלאָהעלהָאלאָ
אילָאחד(ָ:טו)ָחדש האביבָָ-שהתבואהָמתמלאתָבוָבאביהָ.לשוןָאחרָאביבָ,לשוןָאבָ,בכורָוראשוןָלבשלָפירות :ולא
יראו פני ריקםָָ-כשתבאוָלראותָפניָברגליםָ,הביאוָליָעולות(ָ:טז)ָוחג הקצירָָ-הואָחגָשבועות :בכורי מעשיךָָ-שהואָ
זמןָהבאתָבכוריםָ,ששתיָהלחםָהבאיםָבעצרתָהיוָמתיריןָהחדשָלמנחותָולהביאָבכוריםָלמקדשָ,שנאמרָ(במדברָכחָכו)ָ
וביוםָהבכוריםָוגו' :וחג האסיףָָ-הואָחגָהסוכות :באספך את מעשיךָָ-שכלָימותָהחמהָהתבואהָמתייבשתָבשדותָובחגָ
אוספיםָאותהָאלָהביתָמפניָהגשמיםָ :
ָ
[ ]3שמות פרק ג פסוק יח

ֹלהיָהעִּ ְב ִּריִּיםָנ ְִּקרהָעלֵּ ינוָוְ עַ תהָ ֵּנלֲכהָנאָדֶ ֶרְךָ
םָאליוָ ְיקוקָאֱ ֵּ
ְךָמ ְצ ַר ִּיםָ ַואֲ ַמ ְר ֶת ֵּ
לָמלֶ ִּ
לָא ֶ
ָאתהָוְ זִּ ְקנֵּיָ ִּי ְשר ֵּא ֶ
קלֶָךָובאת ַ
וְ ש ְמעוָ ְל ֹ
ֹלהינוָ :
ְשֹלשֶ תָי ִּמיםָבַ ִּמ ְדברָוְ נִּזְ ְבחהָלַיקוקָאֱ ֵּ
ָ

רש"י

(יח)ָושמעו לקלךָָ-מאליהםָ,מכיוןָשתאמרָלהםָלשוןָזהָישמעוָלקולךָ,שכברָסימןָזהָמסורָבידםָמיעקבָומיוסףָשבלשוןָ
זהָהםָנגאליםָ.יעקבָאמרָ(בראשיתָנָכד)ָואלהיםָפקודָיפקודָאתכםָ,יוסףָאמרָלהםָ(בראשיתָנָכה)ָפקודָיפקודָאלהיםָ
אתכם[ָ:אלהי העברייםָָ-יו"דָיתירהָרמזָלעשרָמכות] :נקרה עלינוָָ-לשוןָמקרהָוכןָ(במדברָכגָד)ָויקרָאלהים(ָ,שםָטו)ָ
ואנכיָאקרהָכהָ,אהאָנקרהָמאתוָהלוםָ :
ָ
[ ]4שמות פרק כה פסוק כב

לָבנֵּיָיִּ ְשר ֵּאלָ ָ:
ָךָא ְ
אות ֶ
ֻתָאתָכלָאֲ ֶשרָאֲ צַ וֶהָ ְ
יןָשנֵּיָהַ כְ רֻ בִּ יםָאֲ שֶ רָעַ לָאֲ רוןָהעֵּ ד ֵּ
תָמבֵּ ְ
יָא ְתָךָמֵּ עַ לָהַ ַכפ ֶֹר ִּ
וְ נועַ ְד ִּתיָלְָךָשםָוְ ִּדבַ ְר ִּת ִּ
ָ

רש"י

(כב)ָונועדתיָָ-כשאקבעָמועדָלךָלדברָעמךָ,אותוָמקוםָאקבעָלמועדָשאבאָשםָלדברָאליך :ודברתי אתך מעל הכפורתָָ-
ובמקוםָאחרָהואָאומרָ(ויקראָאָא)ָוידברָה'ָאליוָמאהלָמועדָלאמרָ,זהָהמשכןָמחוץָלפרכתָ,נמצאוָשניָכתוביםָ
מכחישיםָזהָאתָזהָ,באָהכתובָהשלישיָוהכריעָביניהםָ(במדברָזָפט)ָובבאָמשהָאלָאהלָמועדָוישמעָאתָהקולָמדברָ
אליוָמעלָהכפרתָוגו'ָ,משהָהיהָנכנסָלמשכןָוכיוןָשבאָבתוךָהפתחָ,קולָיורדָמןָהשמיםָלביןָהכרוביםָ,ומשםָיוצאָ
ונשמעָלמשהָבאהלָמועד :ואת כל אשר אצוה אותך אל בני ישראלָָ-הריָוי"וָזוָיתירהָוטפלהָ,וכמוהוָהרבהָבמקראָ,וכהָ
תפתרָואתָאשרָאדברָעמךָשםָ,אתָכלָאשרָאצוהָאותךָאלָבניָישראלָהואָ :
ָ

2

[ ]5במדבר פרק ז פסוק פט

יןָשנֵּיָ ַהכְ רֻ ִּביםָוַיְדַ בֵּ רָ
תָמבֵּ ְ
יוָמעַ לָהַ ַכפ ֶֹרתָאֲ ֶשרָעַ לָאֲ רֹןָהָעֵּ דֻ ִּ
רָאל ֵּ
קולָמ ַדבֵּ ֵּ
ִּ
תָה
עָא ַ
רָאתוָוַ יִּ ְשמַ ֶ
הָאלָאֹהֶ לָמועֵּ דָלְ ַדבֵּ ִּ
ובְ ב ֹאָמֹשֶ ֶ
ֵּאליוָ ָ:
ָ

רש"י

(פט)ָובבא משהָָ-שניָכתוביםָהמכחישיםָזהָאתָזהָ,באָשלישיָוהכריעָביניהםָ.כתובָאחדָאומרָ(ויקראָאָ,א)ָוידברָה'ָ
אליוָמאהלָמועדָ,והואָחוץָלפרכתָ,וכתובָאחדָאומרָ(שמותָכהָ,כב)ָודברתיָאתךָמעלָהכפרתָ,באָזהָוהכריעָביניהםָ,
משהָבאָאלָאהלָמועדָושםָשומעָאתָהקולָהבאָמעלָהכפרת :מבין שני הכרוביםָָ-הקולָיוצאָמןָהשמיםָלביןָשניָ
הכרוביםָומשםָיצאָלאהלָמועד :וישמע את הקולָָ-יכולָקולָנמוךָ,תלמודָלומרָאתָהקולָ,הואָהקולָשנדברָעמוָבסיניָ,
וכשמגיעָלפתחָהיהָנפסקָ,ולאָהיהָיוצאָחוץָלאהל :מדברָָ-כמוָמתדברָ,כבודוָשלָמעלהָלומרָכןָמדברָבינוָלביןָעצמוָ,
ומשהָשומעָמאליו :וידבר אליוָָ-למעטָאתָאהרןָמןָהדברותָ :
ָ
[ ]6שמות פרק מ

יוָהענןָוכְ בודָ
בואָאלָא ֶֹהלָמועֵּ דָכִּ יָשכַןָעל ֶ
ֶ
ֵּאָאתָהַ ִּמ ְשכן( ָ:לה)ָוְ ל ֹאָיכֹלָמ ֶֹשהָל
ןָאתָאֹהֶ לָמועֵּ דָוכְ בודָיְקוקָמל ֶ
(לד)ָוַיְכַסָהֶ ענ ֶ
הָהענןָוְ ל ֹאָיִּ ְסעוָעַ דָ
יהם(ָ:לז)ָוְ ִּאםָל ֹאָיֵּעלֶ ֶ
ֹלָמ ְסעֵּ ֶ
לָבכ ַ
ןָמעַ לָהַ ִּמ ְשכןָ ִּי ְסעוָבְ נֵּיָי ְִּשר ֵּא ְ
לֵּאָאתָ ַה ִּמ ְשכן( ָ:לו)ָובְ הֵּ עלותָהֶ ענ ֵּ
ֶ
יְקוקָמ
יהםָ :
לָמ ְסעֵּ ֶ
לָבכ ַ
שָת ְהיֶהָ ַליְלהָבוָלְ עֵּ ינֵּיָכָלָבֵּ יתָי ְִּשר ֵּא ְ
יוםָהֵּ עֹלתו( ָ:לח)ָכִּ יָ ֲענַןָיְקוקָעַ לָהַ ִּמ ְשכןָיומםָוְ ֵּא ִּ
ָ

רש"י

(לה)ָולא יכול משה לבוא אל אהל מועדָָ-וכתובָאחדָאומרָ(במדברָזָפט)ָובבאָמשהָאלָאהלָמועדָ,באָהכתובָהשלישיָ
והכריעָביניהםָ,כיָשכןָעליוָהענןָ,אמורָמעתהָכלָזמןָשהיהָעליוָהענןָלאָהיהָיכולָלבואָ,נסתלקָהענןָנכנסָומדברָעמוָ:
(לח)ָלעיני כל בית ישראל בכל מסעיהםָָ-בכלָמסעָשהיוָנוסעיםָהיהָהענןָשוכןָבמקוםָאשרָיחנוָשםָ.מקוםָחנייתןָאףָ
הואָקרויָמסעָ,וכןָ(בראשיתָיגָג)ָוילךָלמסעיוָ,וכןָ(במדברָלגָא)ָאלהָמסעיָלפיָשממקוםָהחנייהָחזרוָונסעוָ,לכךָנקראוָ
כולןָמסעותָ :
ָ

רמב"ן

(לד)ָויכס הענן את אהל מועדָָ-אמרָכיָהענןָיכסהָאתָהאהלָמכלָצדָוהואָמכוסהָוטמוןָבוָ.וכבודָה'ָמלאָאתָהמשכןָָ-כיָ
תוכוָמלאָהכבודָ,כיָהכבודָשוכןָבתוךָהענןָתוךָהמשכןָ,כעניןָשנאמרָבהרָסיניָ(לעילָכָיח)ָאלָהערפלָאשרָשםָהאלהיםָ.
ואמרָכיָלאָיכולָמשהָלבאָאלָאהלָמועדָאפילוָאלָהפתחָ,מפניָשהיהָהענןָמכסהָאותוָולאָהיהָרשאיָלבאָבתוךָהענןָ.
ועודָ,כיָהמשכןָמלאָכבודָה'ָואיךָיכנסָבוָ.והטעםָ,שלאָיבאָשםָבלאָרשותָ,אבלָיקראָאותוָויבאָבתוךָהענןָכאשרָעשהָ
בהרָסיניָויקראָאלָמשהָביוםָהשביעיָמתוךָהענןָ(לעילָכדָטז)ָ,ואמרָויבאָמשהָבתוךָהענןָ(שםָיח)ָ.ועלָדרךָהפשטָ,
בעבורָשנאמרָוידברָה'ָאליוָמאהלָמועדָ(ויקראָאָא)ָלאָנכנסָמשהָלמשכןָ,אבלָקראָאותוָמאהלָמועדָועמדָפתחָאהלָ
מועדָוידברָאליוָ:ורבותינוָאמרוָ(ת"כָפתיחתאָח)ָכתובָאחדָאומרָולאָיכולָמשהָלבאָאלָאהלָמועדָ,וכתובָאחרָאומרָ
ובבואָמשהָאלָאהלָמועדָ(במדברָזָפט)ָ,הכריעָכיָשכןָעליוָהענןָ.כיָלדעתםָובבאָמשהָאלָאהלָמועדָ,שיבאָשםָבלאָ
קריאהָמדעתוָ,אוָמפניָשאמרָשםָוישמעָאתָהקולָמדברָאליוָמעלָהכפורתָנראהָלהםָשהיהָמשהָעומדָבתוךָהאהלָלפניָ
הכפרתָ,וכלָעתָהיותָכבודָהשםָמלאָאתָהמשכןָלאָנכנסָמשהָבתוכוָ.ולכךָיאמרוָשהיהָזהָלאחרָשנסתלקָהענןָ,כלומרָ
שנסתלקָמלכסותָכלָהאהלָואיןָהכבודָמלאָאתָהמשכןָ,כיָלאָהיהָזהָרקָביוםָהשמיניָברדתָשםָהכבודָ.והקריאהָ
שאמרָויקראָאלָמשהָוידברָה'ָאליוָמאהלָמועדָ,עלָדעתםָקודםָלכןָהיתהָ,כאשרָפירשתיָלמעלהָ(בפסוקָב)ָ.ויתכןָ
שהכתובָשיאמרָפעםָאחרתָוכבודָה'ָמלאָאתָהמשכןָירמוזָאלָהכבודָהשוכןָבקרבוָ :
ָ
[ ]7שמות פרק כד

אָאלָמֹשֶ הָבַ יוםָ
הוָהענןָשֵּ שֶ תָי ִּמיםָוַ יִּ ְקר ֶ
רָסינַיָ ַו ְי ַכ ֵּס ֶ
לָה ִּ
ןָאתָההר(ָ:טז)ָ ַו ִּי ְשכֹןָכְ בודָ ְיקוקָעַ ַ
הָאלָההרָוַ ְיכַסָהֶ ענ ֶ
(טו)ָוַ יַעַ לָמֹשֶ ֶ
לָאלָ
תוְךָהענןָוַ יַעַ ֶ
ֶ
הָב
ֵּיָבנֵּיָי ְִּשר ֵּאל(ָ:יח)ָוַ יב ֹאָמ ֶֹש ְ
ֶתָבר ֹאשָההרָלְ עֵּ ינ ְ
א ֶכל ְ
יָמתוְךָהֶ ענן(ָ:יז)ָומַ ְ ָר ֵּאהָכְ בודָיְקוקָכְ ֵּאשָ ֹ
הַ ְשבִּ יעִּ ִּ
רָא ְרבעִָּיםָיוםָוְ ַא ְרבעִּ יםָל ְילהָ ָ:
יְהיָמֹשֶ הָבה ַ
ההרָוַ ִּ
ָ

רש"י

(טז)ָויכסהו הענןָָ-רבותינוָחולקיןָבדברָ.ישָמהםָאומריםָאלוָששהָימיםָשמראשָחודשָעדָעצרתָיוםָמתןָתורה :ויכסהו
הענןָָ-להר :ויקרא אל משה ביום השביעיָָ-לומרָעשרתָהדברותָ,ומשהָוכלָבניָישראלָעומדיםָ,אלאָשחלקָהכתובָכבודָ
למשהָ,וישָאומריםָויכסהוָהענןָלמשהָששהָימיםָלאחרָעשרתָהדברותָ,והםָהיוָבתחלתָארבעיםָיוםָשעלהָמשהָלקבלָ
הלוחותָ,ולמדךָ,שכלָהנכנסָלמחנהָשכינהָטעוןָפרישהָששהָימים(ָ:יח)ָבתוך הענןָָ-ענןָזהָכמיןָעשןָהואָ,ועשהָלוָהקדושָ
ברוךָהואָלמשהָשבילָ[חופה]ָבתוכוָ :
ָ
[ ]8שמות פרק כ פסוק כא

בואָאלֶ יָךָ
ֵּ
תָש ִּמיָא
ירָא ְ
ֶ
רָאזְ כִּ
לָהמקוםָאֲ ֶש ַ
ָךָבכ ַ
תָבק ֶר ְ
יָךָאתָצ ֹאנְָךָוְ ֶא ְ
תָשל ֶמ ֶ
ֹֹלתיָךָוְ ֶא ְ
הָתעֲשֶ הָלִּ יָוְ זבַ ְחתָעליוָ ֶאתָע ֶ
ִּמזְ בַ חָאֲ דמ ַ
ובֵּ ַרכְ ִּתיָךָ :
ָ

רש"י

(כא)ָמזבח אדמהָָ-מחוברָבאדמהָ,שלאָיבננוָעלָגביָעמודיםָאוָעלָגביָכיפיםָ.דברָאחרָשהיהָממלאָאתָחללָמזבחָ
הנחשתָאדמהָבשעתָחנייתן :תעשה ליָָ-שתהאָתחילתָעשייתוָלשמי :וזבחת עליוָָ-אצלוָ,כמוָ(במדברָבָכ)ָועליוָמטהָ
מנשהָ.אוָאינוָאלאָעליוָממשָ,תלמודָלומרָ(דבריםָיבָכז)ָהבשרָוהדםָעלָמזבחָה'ָאלהיךָ,ואיןָשחיטהָבראשָהמזבח :את
עלתיך ואת שלמיךָָ-אשרָמצאנךָומבקרךָ.אתָצאנךָואתָבקרךָ,פירושָלאתָעולתיךָואתָשלמיך :בכל המקום אשר אזכיר
את שמיָָ-אשרָאתןָלךָרשותָלהזכירָשםָהמפורשָשליָ,שםָאבואָאליךָוברכתיךָאשרהָשכינתיָעליךָמכאןָאתהָלמדָשלאָ
ניתןָרשותָלהזכירָשםָהמפורשָאלאָבמקוםָשהשכינהָבאהָשםָ,וזהוָביתָהבחירהָ.שםָנתןָרשותָלכהניםָלהזכירָשםָ
המפורשָבנשיאתָכפיםָלברךָאתָהעםָ :
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ָָיעשוהוָבעליָהלשוןָבגשםָשיבא,ָזהָהשםָמשתתף,מלא
ָ,]ָמלאָהעומרָ(לאחד)ָ[ממנו,ָותמלאָכדה,בגשםָוימלאהו
ָָויעשהָהדברָבעניןָתםָזמןָאחדָמשוער.וזהָהרבה
ָ.ָוימלאוָלוָארבעיםָיום,ָוימלאוָימיהָללדת,והשלמתו
ָָומלאָברכת,ויעשהָבעניןָהשלמותָבחשיבותָוהתכליתָבה
ָָוימלאָאתָהחכמהָואתָהתבונה,ָמלאָאותםָחכמתָלב,'ה
ָָומזהָהעניןָמלאָכלָהארץָכבודוָ(בפרקָס"ד.ואתָהדעת
ָ,ָכלומרָתורהָעליו,ח"א)ָענינוָכלָהארץָתעידָעלָשלימותו
ָָוכלָלשוןָמליאה.וכןָאמרוָוכבודָה'ָמלאָאתָהמשכן
ָָלאָשישָלוָגוףָימלא,שתמצאָמיוחסתָלשםָהיאָמזהָהענין
ָָהאורָהנבראָאשר.'ָאלאָאםָתרצהָשתשיםָכבודָה.מקום
ָָאיןָהזק,ָוהואָאשרָמלאָאתָהמשכן,יקראָכבודָבכלָמקום
:בזה

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 (vayimleü) 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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