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 לעי"נ דוד בן גבריאל ופשה ז"ל
In memory of Daniel Laitman 

 
 שמות פרק מ

לד( ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת )
ְשָכן: )לה( ְולֹא ָיֹכל ֹמֶשה ָלבֹוא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ַהמִּ

ְשָכן: י ָשַכן ָעָליו ֶהָעָנן ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת ַהמִּ  כִּ
ְשָרֵאל  ְסעּו ְבֵני יִּ ְשָכן יִּ )לו( ּוְבֵהָעלֹות ֶהָעָנן ֵמַעל ַהמִּ

ְסעּו ְבֹכל ַמְסֵעיֶהם: ם לֹא ֵיָעֶלה ֶהָעָנן ְולֹא יִּ )לז( ְואִּ
ְשָכן יֹוָמם  ַעד יֹום ֵהָעֹלתֹו: י ֲעַנן ה' ַעל ַהמִּ )לח( כִּ

ְשָרֵאל ְהֶיה ַלְיָלה בֹו ְלֵעיֵני ָכל ֵבית יִּ ְבָכל  ְוֵאש תִּ
 ַמְסֵעיֶהם:

 רש"י 
וכתוב אחד אומר )במדבר ז  - ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד)לה( 

פט( ובבא משה אל אהל מועד, בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם, כי 
שכן עליו הענן, אמור מעתה כל זמן שהיה עליו הענן לא היה יכול לבוא, 

 עיני כל בית ישראל בכל מסעיהםל)לח(  נסתלק הענן נכנס ומדבר עמו:
בכל מסע שהיו נוסעים היה הענן שוכן במקום אשר יחנו שם. מקום  -

חנייתן אף הוא קרוי מסע, וכן )בראשית יג ג( וילך למסעיו, וכן )במדבר 
לג א( אלה מסעי לפי שממקום החנייה חזרו ונסעו, לכך נקראו כולן 

 מסעות:

 
 ויקרא פרק א פסוק א

ְקָר   ֵלאֹמר: ֹמֶשה ַוְיַדֵבר ה' ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעדֶאל  אַויִּ
 רש"י 

לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה,  - ויקרא אל משה
 לשון חבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר )ישעיה ו ג( 

 וטומאה, שנאמר )במדבר כג ד( ויקר אלהים אל בלעם:ן בלשון עראי וקרא זה אל זה, אבל לנביאי אומות העולם נגלה עליה
הקול הולך ומגיע לאזניו, וכל ישראל לא שומעין. יכול אף להפסקות היתה קריאה, תלמוד לומר וידבר,  - ויקרא אל משה

ה ובין ענין לדבור היתה קריאה, ולא להפסקות. ומה היו הפסקות משמשות, ליתן ריוח למשה להתבונן בין פרשה לפרש
למעט את אהרן. ר' יהודה בן בתירא אומר שלשה עשר דברות נאמרו  -אליו  לענין, קל וחומר להדיוט הלומד מן ההדיוט:

בתורה למשה ולאהרן, וכנגדן נאמרו שלשה עשר מיעוטין, ללמדך שלא לאהרן נאמרו אלא למשה שיאמר לאהרן. ואלו הן 
וידבר אליו, ונועדתי לך, כולן בתורת כהנים. יכול שמעו את קול הקריאה,  שלשה עשר מיעוטין לדבר אתו, מדבר אליו,

מלמד שהיה הקול נפסק ולא  - מאהל מועד תלמוד לומר קול לו, קול אליו )במדבר ז פט(, משה שמע, וכל ישראל לא שמעו:
 -ול המפורש בתהלים )כט ד היה יוצא חוץ לאהל. יכול מפני שהקול נמוך, תלמוד לומר את הקול )שם(, מהו הקול, הוא הק

ה( קול ה' בכח קול ה' בהדר, קול ה' שובר ארזים, אם כן למה נאמר מאהל מועד, מלמד שהיה הקול נפסק. כיוצא בו 
)יחזקאל י ה( וקול כנפי הכרובים נשמע עד החצר החיצונה, יכול )מפני( שהקול נמוך, תלמוד לומר )שם( כקול אל שדי 

יכול מכל הבית, תלמוד  - מאהל מועד לאמר החצר החיצונה, שכיון שמגיע שם היה נפסק: בדברו, אם כן למה נאמר עד
צא ואמור להם דברי כבושים,  -לאמר  לומר מעל הכפורת. יכול מעל הכפורת כולה, תלמוד לומר מבין שני הכרובים:

, מן המרגלים ואילך, לא בשבילכם הוא נדבר עמי, שכן מצינו שכל שלשים ושמונה שנה שהיו ישראל במדבר כמנודים
נתייחד הדבור עם משה, שנאמר )דברים ב טז( ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר ה' אלי לאמר, אלי היה 
 הדיבור. דבר אחר צא ואמור להם דברי והשיבני אם יקבלום, כמו שנאמר )שמות יט ח( וישב משה את דברי העם וגו':

 
 קדמה לספר ויקרא ה –רמב"ן 

י הקרבנות כולן ומשמרת המשכן כי כאשר היה ספר אחד בענין הגלות הספר הזה הוא תורת כהנים והלוים יבאר בו ענינ
והגאולה ממנו והשלימו בענין אהל מועד וכבוד השם אשר מלא את המשכן צוהו בקרבנות ובשמירת המשכן שיהו הקרבנות 

קדשיו וגם כפרה להן ולא יגרמו העונות לסלק השכינ' וצוה בכהנים הנגשים אל ה' שיתקדשו שהזהיר על טומאת מקדש ו
שלא יהרסו לעלות אל ה' כמו שאמר דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרוכת אל פני הכפרת אשר על 

הארון ולא ימות כי בענן אראה על הכפרת כאזהרת פן יהרסו אל ה' לראות ונפל ממנו רב ואחר כך יגביל המשכן כהגבלת הר 
הנה רוב הספר הזה בקרבנות בתורת הקרבן והמקריבים ובמקום שיתקרב בו סיני בעת היות שם כבוד אלהי ישראל. ו

ויבואו בו קצת מצות נגררות עם אלה כי מתחלה צוה בקרבנות הנדבה ואסר החלב והדם בעבורם ואחרי כן בקרבנות החטא 
המקדש לא יבא  ונגרר אחר זה להזכיר המאכלים האסורים בעבור שהם מטמאים והאוכל הנוגע בהם בכל קדש לא יגע ואל

ואם נכנס שם בטומאה יהיה חייב קרבן עולה ויורד שהזכירו כבר והוצרך להזכיר תורת המצורע ומשפטי היולדת והזב 
והזבה לחייב אותם בקרבן ולזהיר עוד מטמאתם כאשר אמר בסופם והזרתם את בני ישראל מטמאתם ולא ימותו 

זהיר על העריות כי משכבם מטמא ועונם יקרא טומאה גורמת בטמאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם ונגרר אחר זה שי
לסלוק השכינה ולעלותם ועוד כי השוגג בהן מחויב החטאת שהזכיר כבר בואם נפש אחת תחטא בשגגה ואחרי כן הזכיר 
מצות השבת ומועדי ה' בעבור הקרבן כמו שאמר אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קדש להקריב אשה לה' עולה 

ה זבח ונסכים דבר יום ביומו ורוב פרשיות הספר הזה ידבר בהן עם הכהנים דבר אל אהרן ואל בניו צו את אהרן ואת ומנח
בניו ובפרשת קדושים תהיו קצת מצות לבני ישראל רובן נגררות עם עניני הקרבנו' בדומים להם ובמקומם אפרש בעזרתו של 

 הקדוש ברוך הוא:
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 ן לויקרא א"רמב
ולא כן בשאר המקומות, בעבור שלא היה משה יכול לבא אל אהל  - ויקרא אל משה וידבר ה' אליומר הכתוב בכאן א)א( 

מועד, להיותו נגש אל המקום אשר שם האלהים רק בקריאה שיקרא אותו, שכבר נאמר למשה )שמות כה כב( ]ונועדתי לך 
שהשם יושב הכרובים שם נתירא לבא באהל כלל עד שם[ ודברתי אתך מעל הכפורת )אשר אועד לך שמה(, וכיון שידע 

שיקרא אליו כאשר עשה בהר סיני שאמר )שם כד טז( ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. או שלא היה משה יודע 
שהכבוד באהל ושיהיה לו הדבור משם, כי לא כסהו הענן עד יום השמיני כדעת רבותינו. ואחרי הקריאה בא משה באהל 

ם כמו שדרשו )תורת כהנים אחרי פרשה א ו( אהרן בבל יבא ואין משה בבל יבא. ואין זה דרך פשט בכתוב הזה, לפני ולפני
ורבותינו אמרו )תורת כהנים פרשה א ז( כי לכל הדברות ולכל האמירות ולכל הצוויים  וכבר פירשתיו למעלה )שמות מ לד(:

ה דרך חבה וזרוז למשה. והנה על דעתם, הזכיר זה בכאן קדמה קריאה, כלומר שיאמר אליו משה משה ויאמר הנני, וז
בעבור שהוא תחלת הדבור אשר היה אליו מאהל מועד ללמד על כלם, כי כן יהיה משפטו כל הימים בכל התורה. "ומאהל 

מועד", לדעתם הוא מוקדם, ויקרא אליו מאהל מועד וידבר ה' אליו באהל, כי משה שם היה. ושיעור הכתוב כפי פשוטו 
משמעו ויקרא ה' אל משה וידבר אליו מאהל מועד. ועל דרך האמת הוא כמו ואל משה אמר עלה אל ה' )שמות כד א(, וסודו ו

 ידוע ממעמד הר סיני ובעשרת הדברות, וכבר רמזתי לו )שם(:
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