
 , תשפ"ב דע"תש ויקרא פרשת 

 7מתוך    1עמ'  

 

 1)נוסח מורחב(   הפרטי והכללי   מועד   אוהל 

ְשָכן ה'ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת־ֹאֶהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד  י־ָשַכן ָעָליו ֶהָעָנן ּוְכבֹוד : ָמֵלא ֶאת־ַהמִּ ְולֹא־ָיֹכל ֹמֶשה ָלבֹוא ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד כִּ

ְשָכן ה'  2ה(.ל- שמות מ לד)  :ָמֵלא ֶאת־ַהמִּ

ְקָרא ֶאל־ֹמֶשה ַוְידַ   3.א(  א)ויקרא   :ו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמריֵאלָ  ה'ֵבר ַויִּ

 עומד בצד משה  – ויקרא רבה א ה

אתה מוצא, בשעה שנגלה הקב"ה למשה מתוך הסנה, היה מסתיר פניו ממנו שנאמר: "ויסתר משה פניו". א"ל  

אם אין אתה  ודאי, ה"א בסוף התיבה, לומר, ש  –הקב"ה: "ועתה לכה ואשלחך אל פרעה". א"ר אלעזר: "לכה"  

ם. בים, עמד לו מן הצד. אמר לו הקב"ה: "ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים  לם אין אחר גואלאגו

ובקעהו" לומר, שאם אין אתה בוקעו אין אחר בוקעו. בסיני עמד לו מן הצד. אמר לו: "עלה אל ה' אתה ואהרון"  

תה משפיל  הקב"ה: עד מתי א  "לו מן הצד. אמועד עמד ל  אוהללומר, שאם אין אתה עולה אין אחר עולה. ב  –

   4עצמך? אין השעה מצפה אלא לך! תדע לך שהוא כן, שמכולן לא קרא הדיבור אלא למשה: "ויקרא אל משה". 

 הראשון במקרא של "אוהל מועד" האזכור  – כא-פסוקים כשמות פרק כז 

מֶּ  יָך שֶּ ֵאל ְוִיְקחו ֵאלֶּ ת־ְבֵני ִיְשרָּ ה אֶּ ה ְתַצוֶּ ְך  ְוַאתָּ ִמיד:כָּ ן ַזִית זָּ אֹור ְלַהֲעֹלת ֵנר תָּ ל מֹו  ִתית ַלמָּ ת  ְבֹאהֶּ ֹרכֶּ ֵעד ִמחוץ ַלפָּ

ר ִלְפֵני  ב ַעד־ֹבקֶּ רֶּ יו ֵמעֶּ נָּ ֵעֻדת ַיֲעֹרְך ֹאתֹו ַאֲהֹרן ובָּ ר ַעל־הָּ ֵאל ה'ֲאשֶּ ם ֵמֵאת ְבֵני ִיְשרָּ ם ְלֹדֹרתָּ  5. ֻחַקת עֹולָּ

 ים בעבודת הכהנקשור  – פסוק דשמות פרק כט 

ת־ַאהֲ  ת־בָּ רֹ ְואֶּ ם ַבמָּ ן ְואֶּ ַחְצתָּ ֹאתָּ ל מֹוֵעד ְורָּ ַתח ֹאהֶּ ל־פֶּ יו ַתְקִריב אֶּ  6.ִיםנָּ

 
ואולפן. בשניהם, נשתמש חליפות בשם "אוהל מועד הפרטי" הוא גם  משכן    –. לנוסח מקוצר, ראו אוהל מועד  דף זה הנוסח המורחב   1

 האולפן, ואוהל מועד הכללי הוא המשכן. 
הוא אוהל מועד, אך לא יכול להיכנס אליו.    סיים את הקמת המשכן,ות. משה מפקודי, ספר שמ  אלה חותמים את פרשת ים  סוקפ  2

ויהי ביום כלות משה  ת המשכן בכל אחד מימי המילואים: "קים ומפרק אשמשה היה מ  ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא מד  ראו
ואותו    ,ו ומפרקו בוקר מושח כן ובכל בוקר וה משה מעמיד את המשהי  אים להקים את המשכן, מגיד הכתוב שכל שבעת ימי המילו

רבי    ?משה נפשו עליושנתן    מניין  ,והמשכן: " ויהי ביום כלות משה  -פסיקתא רבתי פיסקא ה  וב".  היום העמידו משחו ולא פרקו
עמים  שלשה פ  :הגדול אומרנא  חנירבי    .לואים היה משה מפרקו שני פעמים בכל יום וקבעו יכל שבעת ימי המ  :חייא בן יוסף אמר

הוא בעצמו היה מפרקו ולא היה מסייעו    :אמרו רבותינו  ?ואם תאמר שהיה אחד משבטו של לוי נותן לו יד  .עו פרקו וקוב ל יום מבכ
סוף ספר שמות ותחילת ספר ויקרא יוצרים  .  "ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן  :ממה שקרינו בעניין  ?מנין  .שראלאחד מי

בין הבנייה והכניסה.    ים, אך גם הפסקה וקו מפריד ברורחומשים האחרים(הם/תחילת  )השווה עם סיו   והמשכיות ענייניים  יאהקר  רצף
 ו. סה אוטומטי אליאינם כרטיס כניוהקמתו השלמתו  , ת המשכן בניי: קו פרשת מים עם משמעות אישית למשה

ועד ככתוב:  ל מ אוהבתוך    ה היהבור אל מששהרי הדי  ,מועד  אוהלל  מועד, או שמא א  אוהלמה  וכך מתחיל ספר ויקרא, בקריאה למש  3
ים: "כבכה  שמות  כך גם ב.  לו(  )שמות ל ו,   "אשר איועד לך שמה" ֵבין ְשֵני ַהְכֻרבִּ ְתָך ֵמַעל ַהַכֹפֶרת מִּ י אִּ ַבְרתִּ ם ְודִּ י ְלָך שָׁ .  "   וכו'  ְונֹוַעְדתִּ

קרא.  סוף ספר שמות לתחילת ספר וין ביהלשוני  ני וייענהחיבור  "אוהל מועד" הוא שיוצר את האוהל ההתוועדות.  הוא אוהל מועד  
עו? האם  אוהל מועד": מתי נזכר לראשונה? מה משמאחורה ולחקור את מוצאו וגלגוליו של הביטוי "אבל אנחנו רוצים ללכת עוד 

 קראו לו? האם זה מסביר מדוע נמנע משה מלהיכנס אל אוהל מועד עד ש  ש יותר מ"אוהל מועד" אחד?ייתכן שי
, מפני שלא חשב ששליחותו היא "תפקיד לכל החיים",  , מפני מידת הענווה ם הקיכנס אל אוהל מועד שהוא נ לאע שמשה ן משמ אכ 4

מכאן אמרו:  דברים חריפים בהרבה: ",  סימן טו שם, ב  שהמדרך  בהמש   ראוקום.  לוחים למוהרבה ש  הוק לפי השעה והצורך.-אלא אד
ממצרים    ציא ישראל שה, אבי החכמה, אבי הנביאים, שהו , צא ולמד ממע לך שכן מנו. תד טובה הילה  נב  ,כל תלמיד חכם שאין בו דעת

במלאכת המשכן, ולא נכנס לפני לפנים עד   , ונתעסקמן השמיםועלה לשמי מרום והוריד תורה    ...  ועל ידו נעשו כמה נסים במצרים
יכול משה לבוא  לא "ו :ספר שמותסוף   חיבור שביןלשאלתנו, ל התשובה טובלכאורה הרי לנו  ויקרא אל משה".:  שקרא לו, שנאמר
... מאוהל מועד" והכל שפיר וברור.  אל אהל מועד" ו ין  שמות וב  סוף ספר  ההפסק ביןבין תחילת ספר ויקרא: "ויקרא אל משה 

  דעה קנית מה חסרת בדברינו  במוטיב זה  כבר הרחבנו ודנו באריכות  ובא ללמדנו דרך ארץ.    ,תחילת ספר ויקרא, בין הבנייה לכניסה
"  אי אפשר לבית המדרש בלא חידושה קטנה" זו? מסתבר שיש ו"דש ב"פרשניתן לח  . מה עודבפרשה זו  הקריאה למשהדברינו  בוכן  

 דרש. ותר מהמקרא עצמו ופחות מהמ(. מה גם שחידושנו הפעם יהיה י א"חגיגה ג ע)
תורה. לאורך כל פרשת תרומה הפותחת את ארבע הפרשות המתארות את  פרשות ה   של "אוהל מועד" בסדרהראשון  ר  זכוזה הא  5

לכסות על המשכן, אבל לא    'עורות עזיםאוהל  'של המונח "אוהל מועד", רק "מקדש" ו"משכן". יש    ין אזכורהמשכן, אהציווי על  
שהוא גם האזכור הראשון של אהרון   ,הן במצוות הדלקת המנורן הוא כאור הראשו". האזככינוי של המשכן כולו בשם "אוהל מועד

שכבר    -"אל תקרב הלום  אלא אהרון, כפי שנאמר למשה עוד בסנה:    –ן. לא משה  הכהן ותפקידו המרכזי, הוא ובניו, בעבודת המשכ
  .(בפרשת תצוה  הקרב את אהרון אחיך  –תקרב הלום  אל  דברינו    ראו" )שמות רבה סוף פרשה ב,  ונה לאהרן אחיךמתוקנת הכה

 ר של "משכן" בכלל.כות תצוה אין אזלאורך כל פרש
בפרק כט המתאר את חניכת    כי כן. הביטוי חוזר שבע פעמים אכן  שהביטוי "אוהל מועד" קשור בעבודת הכהנים, הנה    אם חשבנו  6

פרק כח המתאר את בגדי הכהונה. האם מפרשת תצוה נוכל    אהרון ובניו לעבודת המקדש ופעם שמינית )ראשונה בעצם( בסוף 
 רת, נרות וכו'?עבודת הכהנים: קרבנות, קטו עיקרו בר ב "אוהל מועד" קשוללמוד ש

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%93%d7%a2%d7%94-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%94-%d7%97%d7%a1%d7%a8%d7%aa-%d7%93%d7%a2%d7%94-%d7%97%d7%a1%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%94-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%941
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9F


 , תשפ"ב דע"תש ויקרא פרשת 

 7מתוך    2עמ'  

 

 ההתוועדות אוהל  – מג-מב יםפסוקשמות פרק כט 

ם יָך שָּ ה ְלַדֵבר ֵאלֶּ מָּ ם שָּ כֶּ ֵעד לָּ ר ִאוָּ ל־מֹוֵעד ִלְפֵני ה' ֲאשֶּ ַתח ֹאהֶּ ם פֶּ ִמיד ְלֹדֹרֵתיכֶּ ה  ִתי שָּ ְוֹנַעְד   .ֹעַלת תָּ ֵאללִ מָּ   ְבֵני ִיְשרָּ

 7.ְוִנְקַדש ִבְכֹבִדי

 וכל כליו האוהל  – פרשת כי תשא ז-ולא שמות 

ל־אֲ ַוֲאִני ִהנֵ  שו ֵאת כָּ ה ְועָּ ְכמָּ ַתִתי חָּ ל־ֲחַכם־ֵלב נָּ ן וְבֵלב כָּ ְך ְלַמֵטה־דָּ מָּ ן־ֲאִחיסָּ ב בֶּ ֳהִליאָּ ַתִתי ִאתֹו ֵאת אָּ ר ִצִויִתָך: ה נָּ   שֶּ

ל ֵאת אֹ  ֵעֻדתמֹוֵעד וְ הֶּ ֹרן לָּ אָּ ת־הָּ ל־וְ  אֶּ יו ְוֵאת כָּ לָּ ר עָּ ת ֲאשֶּ ת־ַהַכֹפרֶּ לאֶּ ֹאהֶּ  8. ְכֵלי הָּ

 המלאכההשלמת  – פרשת ויקהל כאלה שמות 

ל מֹו ת ֹאהֶּ אכֶּ ת־ְתרוַמת ה' ִלְמלֶּ ה רוחֹו ֹאתֹו ֵהִביאו אֶּ ְדבָּ ר נָּ אֹו ִלבֹו ְוֹכל ֲאשֶּ ר־ְנשָּ ל־ִאיש ֲאשֶּ ל־עֲ ַויָֹּבאו כָּ תֹו  ֵעד וְלכָּ ֹבדָּ

 9. שוְלִבְגֵדי ַהֹקדֶּ 

 מן המחנה מקים "אוהל מועד" הרחק משה  – פרשת כי תשא זלג שמות 

ה־  טָּ ל ְונָּ ֹאהֶּ ת־הָּ ה ִיַקח אֶּ ל־ְמַבֵקש  וֹמשֶּ יָּה כָּ ל מֹוֵעד ְוהָּ א לֹו ֹאהֶּ רָּ ה ְוקָּ ה ַהְרֵחק ִמן־ַהַמֲחנֶּ ל־  ה'לֹו ִמחוץ ַלַמֲחנֶּ ֵיֵצא אֶּ

ל מֹו  ר ִמ ֹאהֶּ הח ֵעד ֲאשֶּ  10.וץ ַלַמֲחנֶּ

 נכנסת לאוהל מועד של משה השכינה  – פסוק ח רש"י שמות פרק לג

שנתכסה  עומדים מפניו ואין יושבין עד    -   "יקומו כל העם "  ללכת אל האהל:  -   "חנהה מן המ כצאת מש  והיה"

 11. ולפתח אהל   כנס אחריוילשבח, אשרי ילוד אשה שכך מובטח, שהשכינה ת -  "והביטו אחרי משה" מהם:

 נצטוו על המשכן מתי  – רש תנחומא פרשת תרומה סימן חדמ

ל משכן? ביום הכיפורים עצמו! אע"פ  אימתי נאמרה למשה הפרשה הזו ש  -"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"  

ים[. אמר ר' יהודה בר' שלום: אין מוקדם ומאוחר בתורה  עגל ]בסדר הכתוב שפרשת המשכן קודמת למעשה ה

 
לית, ל"אהל מועד". מחד גיסא, שוב הקשר לקרבנות. ולא  דוא-אזכור זה, גם הוא בפרק כט בפרשת תצוה, מכיל התייחסות כפולה  7

קבוע   ועדמבפרק כח(. תמיד, היינו א אזכורו הראשון בתורה )השני הוא בפרשת פנחס, במדבר סתם, אלא לקרבן התמיד, שכאן הו
יום  –ידוע  זמן  ו )  כל  וערב  בוקר  השנה:  תמידדברינו    ראומימות  תצוה  עולת  מלשון  בפרשת  הוא  מועד  אוהל  גיסא,  מאידך   .)

ֵעֻדת  ים: "כפי שחוזר אח"כ גם בקטורת הסמבו הקב"ה נועד עם משה,  התוועדות. מקום   ְפֵני הָׁ ה לִּ ֶמנָׁ ה מִּ ַתתָׁ ֵדק ְונָׁ ה הָׁ ֶמנָׁ ַחְקתָׁ מִּ ְושָׁ
הְבֹאהֶ  מָׁ ֵעד ְלָך שָׁ וָׁ וועדות מופיע לראשונה בפרשת תרומה, שמות כה פרשת כי תשא(. נושא ההת   וכו' " )שמות ל לו   ל מֹוֵעד ֲאֶשר אִּ

ְתָך ֵמַעל  : "שם  , ככתובוכת שלפניו ת שעליו )ועליה הכרובים( והפר ר עם ארון הברית, הכפורכב, בהקש י אִּ ַבְרתִּ ם ְודִּ י ְלָך שָׁ ְונֹוַעְדתִּ
ל ֲאֶשר ֲאצַ ַהכַ  ֵעֻדת ֵאת כָׁ ים ֲאֶשר ַעל ֲארֹון הָׁ ֵבין ְשֵני ַהְכֻרבִּ ֵאלֹפֶרת מִּ ְשרָׁ .  פר במדבר יז יט מות ל ו ובס . וכך גם בש"ֶוה אֹוְתָך ֶאל ְבֵני יִּ

והרי לנו התפקיד הכפול של אוהל    מלשון התוועדות.ו"אוהל מועד"    עםכאן, ובקטורת הסמים    ד". בלי "אוהל מועכאמור  אבל שם  
המשך ישיר  היא שפרשת תצוה . צטרף אליהם ספר התורהספר דברים מסוף בהם הלוחות ש"העדות" מועד בו גם שוכן הארון ובו 

 . "דל מועל "אוהש האזכור הראשוןהיא לכאורה  ומהשל פרשת תר 
כיור הנחושת    ולצדכסף הכיפורים )שמות ל טז(,    -השקל  לפרשת כי תשא, שם מוזכר אוהל מועד בהקשר עם מחצית  אנחנו ממשיכים    8

אל ואהליאב,  ציווי לאומנים החכמים, בצלולם בחרנו להביא את ה )שם יח(, שמן המשחה )שם כו( וקטורת הסמים )שם לו(. ומכ 
"כל כלי האוהל"?    ר ממנו" ועובהל מועדאשר פותח ב"או "כל כלי האוהל". מהם  אבן עזרא אל הארון והכפורת אשר עליו ואל 

יינו כלים הקשורים  )הפרשן היחיד שמצאנו שמתייחס לעניין( מסביר שכלי האוהל הם: "הפרוכת והמסך והקרשים והבריחים", ה
יהם יש כיסוי נוסף של עורות אילים ותחשים(.  )שמעל  המשכן  כיסוי יריעות העזים עלרשת תרומה:  הבסיסית בפ  תואוהל" כמשמעוב"

נראה בפשטות מהמשך הפסוקים ש"כל כלי האוהל" הם כל כלי המשכן: המנורה,  י מנא משכנא" ואבל אונקלוס מתרגם: "כל כל
"משכן" קדש" ויל ל"משם הכולל של המשכן ומקבכנוסף  ש"אוהל מועד" מקבל כאן חיזוק    הב וכו'. ואם כך, הריהשולחן, מזבח הז
 ר של "משכן". אגב, גם בפרשת כי תשא, בדומה לתצוה אין שום אזכו  שבפרשת תרומה.

  ", כאן, בתיאור ל מועדאוהמקומו של "בה  המונח משכן חוזר בעצמה רבה בפרשת ויקהל, המקבילה לפרשת תרומה, אבל לא נפקד    9
תיאור  בפרק מ, בהשיא  ו  ,מסכמת את כל העבודהפרשת פקודי הב. כך גם  במעשה כיור הנחושת לח ח  בפרק  ההתנדבות הכללית וכן  

פעמים,    43בפתח דברינו. ומשם לפסוק הראשון בספר ויקרא, ולספר ויקרא כולו בו הוא מוזכר    הקמת המשכן, כפי שכבר ציינו 
מועד", ובספר דברים  לצד "אוהל  בלבד )המונח משכן חוזר באופן מובהק בספר במדבר,    כר בספר ויקרא פעמייםבעוד ש"משכן" מוז

 הפעם(. אבל זה כבר מעבר לנושא לא נזכר כלל. 
ו"מגלים"    שובם  אנחנו חוזרי   10 מחוץ    האוהל הפרטי שהקים משה  -  שהוקםהראשון  "אוהל מועד"  את  אחורה, לפרשת כי תשא, 

וקרא לו "אוהל  "ב(  שבת פח עגמרא  ו את כל הכתרים שנקשרו לבני ישראל במתן תורה )ולקח איתגל,  בעקבות חטא העלמחנה,  
אותו השם  בל מועד" לאוהל הפרטי שלו )של משה(,  הומועד"! וכאן אנו שואלים: כיצד זה משתמש משה )או המקרא( בשם "א

האם יש כאן כוונת מכוון של    ר" זה?שם שמו"הפרטי בהלו  ו ש משה לכנות את אשמיועד לאוהל המשכן הכללי? האם לא חש
נראה  ?  אוהל מועד פרטי "מחוץ למחנה" ופעם אוהל מועד כללי ובמרכז המחנה "סביב יחנו"פעם  היא:    או ששגרת לשון  ,המקרא

 אותו נרצה לגלות. בסיסי ונסתר ששיש כאן משהו 
דים לתת את התורה ותמהים: "מה  שמתנג  בסיפור המלאכיםהשווה פירוש זה של רש"י מחד גיסא, עם הגמרא במסכת שבת פח    11

גי )זה הציבורי, לאחר  לילוד אשה בינינו"; ומאידך  סא, עם הפסוקים בסוף פרשת נשא והמדרשים על משה שנכנס לאהל מועד 
לאוהל שהקים  שהוקם ונחנך( ושומע את הקול מדבר אליו מבין שני הכרובים. וכאן, באוהל מועד הפרטי, שקדם לכללי, משה נכנס  

 ך. בהעלותבפרשת  וד אשהאשרי ילדברינו  ראוהיש דבר גדול מזה? השכינה תיכנס אחריו! ובטח שומ

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%931
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http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA%D7%95
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA%D7%95


 , תשפ"ב דע"תש ויקרא פרשת 

 7מתוך    3עמ'  

 

יבוא זהב    :שהוא עדות לכל באי העולם שהקב"ה שוכן במקדשכם. אמר הקב"ה  תקרא משכן העדו ... ולכך נ

 12. שבמשכן ויכפר על זהב שנעשה בו העגל

 אולפנאבית  –לג ז שמות לס אונקלותרגום 

ֵסיב יָּת ַמְשְכנָּ  ה נָּ א, וְ וֹמשֶּ א, ַאְרֵחיק ִמן ַמְשִריתָּ א ְלַמְשִריתָּ ֵרי ֵליּה,  א וַפְרֵסיּה ֵליּה ִמַברָּ ֵוי,  מַ קָּ א; ְוהָּ נָּ ְשַכן ֵבית ֻאְלפָּ

ֵפיק ְלַמְש  , נָּ ם ְייָּ ן ִמן ֳקדָּ ַבע ֻאְלפָּ ל ְדתָּ א,כָּ נָּ א ַכן ֵבית ֻאְלפָּ א ְלַמְשִריתָּ  13. ְדִמַברָּ

 משכנך לתוך בניחזור  –י תשא פרשת כלג ז מדרש אגדה )בובר( שמות 

מקום, מיד  ים לאת ישראל שהם מנוד  ן שראה משהכיו, ש"ונטה לו אל מחוץ למחנה  הלו ומשה יקח את הא"

מהם עצמו  לתלמיד  ?למה  .ריחק  מנודה  לרב  ארבעת    .שהמנודה  ישראל  ממחנה  משכנו  את  משה  ריחק  מיד 

אשר אין להם אב,    עשיתם כיתומים  .אני פירשתי מהם ואתה פירשת מהם  ,משה  :למשה  הקב"ה  ואמר  14. מילין

עולם  נובו יר  :אמר משה  15. ועתה אין להם תקומה על    ,םקיי  אתה  ,אתה חנון  ,חוםה רתא   ,של  אתה מתנחם 

' אל  ר הודב" : חזור משכנך לתוך בני ואני אחזור עמך, הדא הוא דכתיב , משה :אמר לו .הרעה, עשה למען שמך

 16.פסוק יא(שמות לג  ) "משה פנים בפנים

 יצא הדבר לבטלהלא   – מוד במסכת ברכות דף סג ע

סביר פנים בהלכה.  למשה: משה, אני ואתה נ  ב"הר לו הקיצחק: אמ  י. אמר רב"  ניםודבר ה' אל משה פנים אל פ"

כך אתה הסבר פנים לישראל, והחזר    -דאמרי, כך אמר לו הקב"ה למשה: כשם שאני הסברתי לך פנים  איכא  

יד  למשה: עכשיו יאמרו הרב בכעס ותלמ. אמר רבי אבהו, אמר לו הקב"ה  "  ושב אל המחנה וגו'"האהל למקומו.  

יהושע בן נון תלמידך משרת    -מוטב, ואם לאו    -מה תהא עליהם? אם אתה מחזיר האהל למקומו    לבכעס, ישרא

ומשרתו  "  :דבר לבטלה, שנאמר. אמר רבא: אף על פי כן לא יצא ה"ושב אל המחנה"   :תחתיך. והיינו דכתיב

 17. )שמות לג יא( "יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל

 
פקודי, לשון אחרת, אם הציווי על המשכן היה לפני או  -ויקהל-כי תשא-תצוה- פרשות תרומהבשאלת סדר    דברינו עד כאן תלויים  12

, כשמשה יורד בפעם השלישית מההר ביום  היה לאחר חטא העגלעל המשכן  ל. ממדרש זה עולה בבירור שהציווי  אחרי חטא העג
זו שיטת רש"י ע"ס  ל מועד".  ועל כן קבענו שמשה הוא הראשון להשתמש במונח "אוה  , הכפרה לעם ישראלים, והוא סימן  הכיפור

- בפרשות תרומה  אם מאידך, סדר הפרשות הוא כסדר הנכתב במקרא ומשה לפחות כבר שמע את הציווי.  תנחומא זה מדרשים כגון  
אוהלו  כנה את שה עוד יותר: כיצד הוא מהתמיהה היא ק -כין במדרש שיטת רמב"ן שגם לה יש תימוזו  – תצווה לפני מעשה העגל

דברינו  בהארכנו לדון    : רש"י מול רמב"ן, שכבר מצויות במדרשים,על שתי שיטות אלה  כללי?לאוהל מועד ה  שמיועד  שם הפרטי ב
זהב המשכן שמכפר על   לעו). , ולהלן נראה כיצד הן משפיעות על הנושא שלנו ומה, בפרשת תר שה הפרשה הזאתאימתי נאמרה למ

 . ( בדפים המיוחדים קטיגור נעשה סניגורדברינו  ראוזהב העגל, 
ְמנָׁא". לא "משכן זמני" כפי שנוטה בכל המקומות הנ"ל בהם  13 משכן  לשון ימינו, אלא מוזכר "אוהל מועד" מתרגם אונקלוס: "ַמְשַכן זִּ

מדרש, בית של לימוד.  בית    –א  רק כאן, בפסוק בפרשת כי תשא הוא מתרגם: בית אולפנמשכן של התוועדות.    זמן = מועד.של זמן.  
". אונקלוס הוא אולי הפרשן היחיד  -ל מבקש ה'  גם התרגום בהמשך הפסוק: "כ  ראופעמיים בפסוק.   ם ְייָׁ ן ֳקדָׁ ן מִּ ַבע ֻאְלפָׁ ל ְדתָׁ י  כָׁ
ן:  ס ליונת)וכך גם התרגום המיוח  מקפיד לציין שאלה שני "אוהל מועד" שוניםו  10ו בהערה  לשאלה שהעלינ  סשמצאנו שמתייח

ינון ְבַמְשַכן אוְלַפן אוֹ ו" ירִּ יבונון וְטמִּ יֵליּה  מֶשה ְנסִּ א דִּ א...  ַרְייתָׁ נָׁ ֵרי ֵליּה ַמְשַכן ֵבית אוְלפָׁ ה קָׁ ה האם בכך יש תשובה לשאל.  (וכו' "  ַוֲהוָׁ
 מונח "אוהל מועד" גם אם במשמעות אחרת?  במשתמש משה : כיצד זה לניתן לשאו עדייןכי נו? שהעלי

ון שראה משה המתנה טובה שהיתה בידם  כיג: "שמות רבה מה  הכעס הגדול של משה על בני ישראל אחרי שבירת הלוחות, ב  ראו  14
כך דרש משה מנודה לרב מנודה   :נן אמריוח  ר'  ?כעס עליהם  ולמה...    האהלומשה יקח את    :שנאמר  ,ואבדוה, אף הוא כעס עליהם 

מה עשה שר צבא שלו    .משל למלך שהיה לו לגיון אחד ומרד עליו  :בן לקיש אמרון  ' שמע ר  .לתלמיד, לפיכך ומשה יקח את האהל
ל  האוה  ."את האהלאמר ומשה יקח  הל ויצא, לכך נוכך משה בשעה שעשו ישראל אותו מעשה נטל את הא  .טל סגנוס של מלך וברח נ

 מה הלאה?ו !  קח אותו לעצמוומשה כביכול לו הסגנון, הדגל( של המלךסגנום? ה כאילו כבר מוכן, הוא הסגנוס )הי
 בפרשת כי תשא.  לא יהיו שתי הפנים בכעסדברינו  ראו 15
רש"י שמתחבר לפירוש אונקלוס  פירוש  ראו. 'בית האולפנא הפרטי של משה'את  מקיםרחק משה מהעם ולחטא העגל מת בתגובה 16

. אבל מה  רשב"ם, הכתב והקבלה, מלבי"ם ואחרים   ים גםפרשמ ך  כ".  והיה קורא לו אהל מועד, הוא בית ועד למבקשי תורה: "הנ"ל
אן אלא במתן תורה, דברים ה ד, וזו טעות  ", לא נאמר כבפנים מי: "פנים אל פנים" )"פניםנאמר שם בין משה לקב"ה בשיח האינטי

שראל! אי  אחד מאיתנו צריך לעשות את הצעד הראשון חזרה אל עם יהקב"ה,    אומר לו ? משה,  מה נאמר שם  –   של המעתיקים(
כנך לתוך  זור מש. תחזור אתה משה תחילה, "ח אפשר להמשיך בנידוי כפול זה של הרב ושל התלמיד. "לא יהיו שני הפנים בכעס"

ֶבר כאילו הוא קורא את הפסוק: " ואני אחזור אתך.   , תחזיר את הסגנוס שלקחת"בני יש ' הְודִּ ים ַכֲאֶשר ְיַדֵבר אִּ נִּ ים ֶאל־פָׁ נִּ   ֶאל־ֹמֶשה פָׁ
ב ֶאל־ַהַמֲחֶנה שוב אל   -  רעהו?  אל פנים כמו שמדבר איש אל  , בשיטת סרסהו ופרשהו: מה דיבר ה' אל משה פנים"ֶאל־ֵרֵעהו ְושָׁ

ר או הופך להיות משכן הכללי ולא  כאשר נבנה המשכן, כאשר "אוהל מועד" חוז  -ואימתי היא החזרה הסופית והשלימה?    חנה.המ
 כפי שפתחנו בראש הדף.  ספר שמות ותחילת ספר ויקרא תפר שבין סוףהפרטי של משה. החזרה היא ב

על משה.    'איוםגם 'ל המחנה, לאוהל מועד הכללי, איננה רק "בטוב", אלא  החזרה אשה ממשיך לתפקד.  שהאוהל שהקים מינו  יה  17
משרתך". יש לשים לב בפרט למשפט: "אם    –ם: "יהושע תלמידך מנהיג אחר. יש לו ש  תרחק מהעם, יקוםמשה ממשיך להאם אתה  

הוא  מו. גם אם אוהל מועד הס אותו לעצניכ"אוהל מועד" ות  קח מהציבור או' ". משה כביכול לל למקומו וכ האתה מחזיר האו
משה. מדרש זה אולי מסתדר  יך לכלל ישראל, לא לשיאשר ומותג טרם הוקם, הוא קיים כישות רוחנית, מעין "קניין רוחני"  המשכן

ה ידוע. למשה אין ברירה היוהציווי על אוהל מועד הכללי כבר ויקהל נאמרו כסדר שבתורה -הכי טוב עם השיטות שפרשות תרומה
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http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%AA%D7%99-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%96%D7%95
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%AA%D7%99-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%96%D7%95
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A8
http://www.mayim.org.il/38_KiTisa/pdf/KiTisa_60.pdf
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 חטא העגלאחרי  –שת כי תשא רפלג ז רש"י שמות 

  מנודה   :לוקח אהלו ונוטהו מחוץ למחנה, אמר  18לשון הווה הוא,  -יקח את האהל    מאותו עון והלאה:  -ומשה  

אמה, כענין שנאמר )יהושע ג ד( אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפים    אלפים  –הרחק    דה לתלמיד:לרב, מנו

 19ד למבקשי תורה: ד, הוא בית ועוהיה קורא לו אהל מוע -וקרא לו  אמה במדה:

    ירידת משה עם הלוחות השנייםאחרי  –לג ז  אבן עזרא שמות

יקח   עבר  -ומשה  מ  ...  עתיד תחת  נבדלוהנה  היה אחר שהוריד    שה  וזה  עמו.  שידבר  בעבור הכבוד  מישראל 

ה  שנעשלו שם עד  מועד, כי השם נועד    אוהלוקרא לאהלו    .הלוחות השניים כתובים, והחלו ישראל לעשות המשכן

 20. מוקדם ומאוחר בתורהואין   שכןהמ

 חטא העגל אחרי  התחלת הריצוי והכפרה  –שמות לג ז  רמב"ן

ה משה זה  ודברי רבותינו בכל המדרשים שעש  .ואינו נכון בעיני, כי מה טעם להזכיר זה בכאן באמצע הפרשה

, אם  אתה בכעסכעס ואני ב"י )שם(  בעבור חטא העגל, דרש משה, מנודה לרב מנודה לתלמיד, וכמו שהזכיר רש

 21. גם משה ברצון היו הקב"ה, הנה גם כיפוריםם ההל אחרי יוו ואם היה הוצאת הא ?מי יקרבםכן 

אז ראה משה כי הדבר ארוך מאד ולא ידע מה יהא בסופו, ולקח האהל ונטה לו חוץ למחנה )פסוק ז( שתהיה  

 ...   הדבור משם  ב המחנה לא יהיה לוהאהל בקריהיה  ואם    שכינה מדברת לו משם, כי איננה שורה בקרב העם,

יא( כל מה שהיה בעוד האהל שם עד שהוקם המשכן, והוא מיוה"כ עד אחד  -לספר )בפסוקים ח  והכתוב ישלים

 22.בניסן על דעת רבותינו )שבת פז ב(

  שיטות פרשני המקרא סיכום

 וסיעתו שיטת רש"י

א תגובה על מעשה  ימועד הפרטי האוהל    והקמת  כפשוטו  בשיטה זו, הסדר הפנימי בתוך פרשת כי תשא הוא

פקודי איננו ככתוב בתורה.  -עד ויקהל   תצוה -ת תרומהופרשר  ל סדאב  .משך למעשה שבירת הלוחותהעגל וה 

מאוחר בהרבה, ביום הכיפורים בו משה יורד מההר עם    תןני  אשר,  עגל קדם לציווי על הקמת המשכןחטא ה 

 
המדרשים   לצרף מדרש זה לחבורת אולי ניתן  ור למחנה ולהחזיר את "אוהל מועד" לבעליו החוקיים, הם עם ישראל כולו. אלא לחז 

ולי כבר כאן  בפרשת פנחס. א  ורות ומשמרותי דחילופוכן    יפקוד ה' איש על העדהדברינו    ראובין משה ליהושע.    על חילופי הגברי
רש  רשים על ההבטחה שיהושע יי"? רש"י ושטיינזלץ מפלא יצא הדבר לבטלה, מה פשר "ניבט זרע החלפת ההנהגה. אבל לעניינינו
האוהל הפרטי שהקים משה  ,  "מוטב  –ו  מקומם אתה מחזיר האהל ל: "אזהרההאלמרות  שאת משה בהנהגה. אבל אנחנו מציעים  

תוך האוהל  יהושע לא מש מש  ,הם דברי רבא בסוף הדרשה  . והראיהעד יתרצו הפנים  ן זמני''משכרק  ולא היה  "לא יצא לבטלה"  
יָךהברכה: "יהושע שקבל את הוא    –  עת בה יבוא לשם משה   זמין בכל ונשאר שם   פִּ ה ַהֶזה מִּ (. "לא  חא  יהושע )  "ֹלא יָׁמוש ֵסֶפר ַהתֹורָׁ

 ימוש" כנגד "לא ימיש".
   לקחת. ני, כמו היה נוהגהיינו משקל בינוהווה מתמשך  18
גל וכאקט של התנתקות מעם ישראל. אך  מקים את אוהל מועד הפרטי בצמוד ובהמשך ישיר לחטא העעפ"י רש"י פשיטא שמשה    19

לא מזכיר. ראו גם פירושו  רש"י    שמשום מהנקלוס  כבית אולפנא של אוממש    –תורה"  "בית ועד למבקשי  -כלא רק לעצמו אלא  
שהוזכרה לכך יש לחבר את שיטת רש"י  עיל( על העם שרואה כיצד השכינה נכנסת אחרי משה אל בית הועד.  )מובא לבפסוק הסמוך  

תצוה, לפני הציווי על המשכן הוא "אוהל מועד", והרי לנו שמשה הוא שמחדש את הביטוי  -שא באה לפני תרומהשפרשת כי תלעיל  
 עד"! "אוהל מו

שיטה זו    ."שניותעתיד במקום עבר. ומעשה זה היה לאחר שהוריד לוחות  קח לשון  ומשה ימפרש חזקוני על הפסוק: "בדומה לכך    20
"אין מוקדם ומאוחגם היא  נזקקת   )לא נמר בתורה", כלל שאבן עזרא  לכלל:  בו כשצריך  קדם  אין מודברינו    ראונע מלהשתמש 

ד לחטא  של משה בצמוהאולפן  אוהל מועד  שממקם את  ניגוד לרש"י  , אבל בבפרשת בהעלותך(  בפרשני המקרא  –ומאוחר בתורה  
דת הלוחות השניים ביום הכיפורים  לאחר הריצוי והסליחה שהתבטאו בהוראותו  , אבן עזרא בספרד וחזקוני בצרפת ממקמים  גלהע

קשר ברור לבניית  בדוי, אלא התחלה של ריצוי וניאין זה אוהל של התנתקות ו  ביום הכיפורים(. יום מתן לוחות שניים )ראו דברינו 
יכולה לחכות עם ההתוועדות ובונה לשם כך את    השנייה לאו   ,להתעסק במשכןמתחילה  יד אחת  המשכן. יום אחרי יום כיפור,  

של    כמקוםאוהל מועד  דגיש את  בה בעת מ, אך  ועד" ע"י משההשימוש בשם "אוהל מה יכול להסביר את  שילוב זאוהלו של משה.  
 עם התוועדות. עבודת הקרבנות שם תשולב התוועדות שלא יכול לחכות להשלמת המשכן 

כיפורים עם  שהקמת אוהל מועד הפרטי של משה הייתה לאחר ירידתו מההר ביום ה  אבן עזראצעת  ן חולק בכל עוז על הרמב"  21
)והמדרשים( שהלוחות השניים  לו. אבל שלא כרש"י,גהקמת האוהל הייתה בתגובה לחטא הע, ומצטרף לשיטת רש"י   ל ובסמוך 

סדורות, ואי לכך, משה  פקודי כסדר הן  -פרשות תרומה  אינו אוהב את השימוש ב"אין מוקדם ומאוחר בתורה",  כללשכלשיטת רמב"ן  
נראה .  פרטי שבנה "אוהל מועד"ובכל זאת אינו נמנע מלכנות את האוהל ה  אוהל מועד הוא המשכן כבר יודע שיש ציווי להקים את  

אותו  בל מועד" לאוהל הפרטי שלו )של משה(,  הוכיצד זה משתמש משה )או המקרא( בשם "א  :לעיל  10לתנו המרכזית בהערה ששא
 שיטת רמב"ן. לנוכח ביותר מתעצמת  - מיועד לאוהל המשכן הכללישהשם 

מצטרף  , ובכך  הכפרההחל כבר תהליך    בהוצאת האוהל של משה מחוץ למחנהשומר  הכעס של משה ואב"ן מרכך את  כאן נראה שרמ  22
ולפיכך    ום הכיפוריםמשה שהה בהר פעמיים ארבעים יום מי"ז בתמוז ועד י החשבון שעושים חז"ל  , מה גם שעפ"י  לשיטת אבן עזרא 

 . הריצוי של הורדת לוחות שניים ביום הכיפורים לאחר קר תפקוד אוהל מועד שבנה משה הואעי

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%99%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A2%D7%93%D7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%A8-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%A8-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%A8-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%A8-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%9f-%d7%9c%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d
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, בין ראש  להר לקבל את הלוחות השנייםהשלישית  עלייתו  ב  על המשכן רקמשה הצטווה    23. השניים  הלוחות

על עם  משה    כאשר כעסכשיטות שהציווי על המשכן הוא כפרה על מעשה העגל.    ,פוריםחודש אלול ליום הכי

ד", כמקום  על אוהל מועד שהוא המשכן. משה הוא שמחדש את "אוהל מועעדיין  ע  ישראל בחטא העגל, לא יד

בית המדרש קדם לבית  .  "אוהל מועד" הוא חידוש של משה  24. כל מבקש ה'נא" לאולפ   קום "בית התוועדות ומ

ל"יבנה  בית המקדש ועוד יותר  לסנהדרין שישבה בלשכת הגזית סמוך לובכך הניח משה את היסודות    קדשהמ

ומבין    ,הוא אוהל מועד  , שכןאלא שבעלותו ההרה מצטווה משה על המ  25חורבן הבית. " הבאים לאחר  וחכמיה

מקום ההתוודעות  ך למשהו אחר. בית האולפן ווהפ יוהפרטי שבנה  פקע ממנו "אוהל מועד"  מההר יו שברדתו  

ת נשארה  משחרב הבי  , אךית בסמוך לבית המקדשאל המשכן, בדומה לסנהדרין שישבה בלשכת הגז  וועתק י

,  כל זאתם  וע  26מירושלים.חוץ למחנה" ונעתקה  גלתה "מ כאשר  נהדרין כבית אולפן והוראה לעם ישראל, גם  הס

  – ה לו "כרטיס כניסה" לאוהל מועד  משה שיש לו זכות הראשונים על "אוהל מועד", לא חושב שזכות זו מקנ

 עד שקוראים לו.   יכול להיכנס,, אינו  נכנסואיננו הכללי  המשכן 

 שיטת אבן עזרא וסיעתו 

ום הכיפורים  ר בימהה  אחרי שירדשהקמת אוהל מועד הפרטי של משה נעשתה    יאה  אבן עזרא וסיעתו,  שיטת

ורדת הלוחות השניים ואולי גם לארון  אוהל מועד הפרטי קשורה לה   מסופר בפרשת כי תשא. בנייתסדר הולא כ

ך רצון לפרוש מעם  בפרשת עקב. הדברים לא באו מתו  שני ארונות היו הזמני שעשה משה. ראה דברינו    העץ

ולא בש פשוט מ רת הלוחותובוודאי לא כאקט משלים לשבי  עת כעסישראל  לשכן את הלוחות    צורךה, אלא 

הר.  שעליו הצטווה משה ב הוא המשכן  הקבוע,  עד  יני, עד שייבנה אוהל מוך את ההתוועדות של הר סולהמשי

ברור    ,באפשרות זו".  ם עד שנעשה המשכןכי השם נועד לו ש  ...  בעבור הכבוד שידבר עמון עזרא: "וכדברי אב

ול להיכנס אל  הוא יכ . אין  קנה למשה שום זכות ראשונים או "כרטיס כניסה"זה איננו מזמני  שאוהל מועד  

ש שעליו  הציבורי  מועד  ה'אוהל  כבוד  כעת  אל  וכן  שיקראו  עד  מחכה  בש  יו.והוא  מ השימוש  "אוהל  ד"  ועם 

, לאוהל התורה שמוקדם מיד ופועל ממחרת יום הכיפורים ולמשכן שהולך ונבנה וייחנך רק בעוד כחצי  במקביל

יישאר   –  27כן המשכן שאך אם וכאשר יתמם.  שניהיפעלו    –. כל עוד קיים המקדש  מכווןהוא    –שנה בא' בניסן  

  בית מקדש הוא דבר מותנה, בית .  ים קדימהרות רבדות לדואת היסומשה  בכך מניח    ה.  אוהל התורה של מש 

 .א כא()דברים ל " עוכי לא תשכח מפי זר " :הוא דבר נצחי , בית ועד ללימוד תורה,אולפנא

 רמב"ן וסיעתויטת ש

חז"ל    כפשוטו של מקרא וכשיטת,  בתוך פרשת כי תשא  ויקרא והן-, הן בפרשות תרומהכתוביםכסדר ההכל הוא  

ח"כ  הראשונים שאיורד מההר עם הלוחות  משה  כשחטא העגל.  עם  ל משה קשורה  הקמת אוהל מועד הפרטי שש

עד  הוא יודע ש"אוהל מועד" מיו   .לעם  דיע אותםגם אם טרם הו  הוא מכיר את פרשות תרומה ותצווה,שבר,  

לאוהל הפרטי שלו. העתקת    שם זהפרטי, ואע"פ כן, אין הוא מהסס להשתמש בלהיות המשכן הכללי ולא ה 

וך כעס והמשך לשבירת  ני הבא מתנא" היא מענה ספונט" בידי משה מ"משכן זמנא" ל"בית אולפ"אוהל מועד

 
 נו איך לא מוזכר מוטיב זה ביום כיפור. ביום הכיפורים, בו תמה לוחות שניים -יום מתן תורה דברינו  ראו 23
כתרגומו למתבע   -ש אלהים ו לדראלי העם   אוכי יב : "פרשת יתרויח טו ת שמו לרש"י כאמור לא נעזר באונקלוס, אבל ראו פירושו  24

 כבר שם נזרע בית האולפן הראשון? ". האםאולפן, לשאול תלמוד מפי הגבורה 
"ב:  מסכת ברכות סג ע,  ראו בהערה הבאה(  נכון יותר אושא וחכמיה)  יבנה וחכמיה  השימוש באוהל שהציב משה בעת ייסוד  ראו  25

פתחו    .בי יוסי הגליליו רבותינו לכרם ביבנה היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי אליעזר בנו של רסתנו רבנן: כשנכנ"
ורה ודרש: ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ  אכסניא ודרשו. פתח רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום בכבוד ת  כולם בכבוד

רוחק אלא שנים עשר מיל אמרה תורה: והיה כל מבקש ה' יצא אל אהל מרון ה' שלא היה  למחנה, והלא דברים קל וחומר, ומה א
 . "על אחת כמה וכמה -ה ללמוד תורה שהולכים מעיר לעיר וממדינה למדינמועד, תלמידי חכמים 

 : ירים רבה ב גשיר הש  ראוחוזר גם בעת ייסוד התורה בגליל לאחר מרד בר כוכבא וחורבן יהודה.    השימוש באוהל שהציב משה  26
מקום שנתקבלנו    :אמרו   ,פטרילהם  כיון שהגיע זמנ  . נתכנסו ולמדו ועשו כל צרכיהון  ...  שלפי השמד נתכנסו רבותינו לאושאב"
נכנס ר'    .אלא מקומו של אדם הוא מכבדו  ,יה גדול מהם בתורהולא שה  ...חלקו כבוד לר' יהודה    ?תוכו אנו מניחים אותו ריקםב

מבקש ה',   :אלא  ,והיה כל מבקש משה אין כתיב כאן...   לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה קח את האהל ונטהומשה י :יהודה ודרש
שנצטער בכם עשרה מיל    מי  ,ואתם אחינו רבותינו גדולי התורה  .לו מקבל פני שכינהיכא  אן למדנו שכל מי שמקבל פני חבריםמכ

 ". מקפח שכרכם בזה ובבא "הן הקביאחת כמה וכמה שאעל  , או עשרים או שלשים או ארבעים כדי לשמוע דברי תורה
  י משכנות היו נשדברינו  ", בשנתמשכן שני פעמים על ידיהם  : א"ר שמואל בר מרתא  ?מהו משכן שני פעמים: "גנא    שמות רבה  27

 די. בפרשת פקו

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%95
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9B%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%9B%D7%97-%D7%9E%D7%A4%D7%99-%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%95
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9B%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%9B%D7%97-%D7%9E%D7%A4%D7%99-%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%95
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9B%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%9B%D7%97-%D7%9E%D7%A4%D7%99-%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%95
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%9f-%d7%9c%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa
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. משה בונה "בית אולפן" ללימוד תורה וכל מי שמבקש  צויתחלת הריבעת גם ה  ל בה, אב ולחטא העגלהלוחות  

 28נה. ת ה' ורוצה ללמוד תורה, ייצא אל האוהל אשר מחוץ למחא

שמשה מספר אותם לעם, ומחזירות את אוהל מועד  באות פרשות ויקהל ופקודי, אולי כבר תרומה ותצווה כ 

ההתוועדות תהיה במשכן,    29ה.למש   זכורת גם כתאולי  אל, אבל  קט של סליחה לעם ישרתו המקורית, כא למשמעו

ומכאן פשיטא    30ים וכו'! הברית יחד עם עבודת הקרבנות, קטורת, נרות, לחם הפנ   מבין שני הכרובים שמעל ארון

ר להיות אוהל  הפקיעו מהציבור( וחזכביכול  ד שהופקע ממנו )אחרי שהוא  שמשה לא יכול להיכנס אל אוהל מוע

 31. שייקרא י, בליהציבורמועד 

 32אוהל מועד פרש משה זה אימ –אבות דרבי נתן נוסח א פרק ב 

  פירש מן האשה והסכימה :  םוהסכים דעתו לדעת המקול וחומר  דן ק   ,זה אחד מהדברים שעשה משה מדעתו

בר את הלוחות והסכימה דעתו לדעת  תו לדעת המקום. שמועד והסכימה דע  אוהלרש מ דעתו לדעת המקום. פי

ומשתמש בהם    בשמן המשחה ומרובה בבגדיםאמר ומה אהרן אחי שמשוח    ?ד כיצדועמ  אוהלפירש מ  ...  המקום

אני שאני מזומן    ,ב(  )ויקרא טז  " עת אל הקודש  א בכלו דבר אל אהרן אחיך ואל יב"   :הקב"הבקדושה אמר לו  

 33. מועד והסכימה דעתו לדעת המקום אוהלפירש מ .מועד אוהלרוש מעל אחת כמה וכמה שאפ ,לכך

 שניים  נחצבו לוחותמניין  –פרשת אמור  בב ל ויקרא רבה

ִשיר" ְבָך ַאל ְתַקֵלל עָּ   ב של צֵ ְח ן מַ ר' חנ   ר אמ  ?יכן העשיר משההומ זה משה.    – (. עשיר  קהלת י כ" )וְבַחְדֵרי ִמְשכָּ

  " ני לוחות ויאמר י"י אל משה פסל לך ש, זהו שכתוב: "שיר משה ו ומשם העמתוך אהל   ה"הקברינון ברא לו  יסמפ

 34. א(, הפסולת שלךת לד )שמו

 עים הזקנים ב ש מונו איפה  –פרשת בהעלותך כו -יא כהבמדבר 

יו ן ַוְיַדֵבר ֵאלָּ נָּ עָּ ד ה' בֶּ רוַח ַוִיְתַנְבא   ַוֵירֶּ ם הָּ יו ַוִיֵתן ַעל ִשְבִעים ִאיש ַהְזֵקִנים ַוְיִהי ְכנֹוַח ֲעֵליהֶּ לָּ ר עָּ רוַח ֲאשֶּ ל ִמן הָּ ו  ַויָּאצֶּ

פו: ם    ְולֹא יָּסָּ ַנח ֲעֵלהֶּ ד ַותָּ ד ְוֵשם ַהֵשִני ֵמידָּ ְלדָּ ד אֶּ חָּ אֶּ ה ֵשם הָּ ִשים ַבַמֲחנֶּ ֲארו ְשֵני ֲאנָּ ה ַבְכֻתִבים ְולֹא  ַוִישָּ רוַח ְוֵהמָּ הָּ

ה: ה ַוִיְתַנְבאו ַבַמֲחנֶּ ֹאֱהלָּ  35יְָּצאו הָּ

 
ותדגיש שמשה   : המשכן ובית האולפן,תשמח להיעזר בדברי אונקלוס לעיל אשר מבחין בין שני סוגי "אוהל מועד"ת רמב"ן  שיטגם    28

 .  בעברית בתורהב , אבל קשה להתעלם מהכתו האולפןהקים "אוהל מועד" מסוג 
 תצוה. -ומהתר שות פרשל פרשות ויקהל פקודי על המדוקדקת וזה אולי מסביר קצת את החזרה   29
 מורה נבוכים חלק ג פרקים לב, מה.  ראויטת הרמב"ם בכל מעשה הקרבנות. ומכאן סיוע לש 30
יזקק לדרכו של אבן עזרא כפי  שכבר  , נראה שרמב"ן אוהל מועד" לאוהל הזמני שהקיםל משה את השם ": כיצד נטובאשר לשאלה 31

 . (20)הערה  הערנו לעיל
היינו  ,  "דבר לבטלהאף על פי כן לא יצא ה: "מצוא סימוכין ומקורות לדעה שכבר נזכרה לעיל בגמרא ברכותביתרת הדף נבקש ל  32

  המשכן. אוהל לצד אוהל. כהונה לצד תורה. לתפקד גם אחרי הקמתהמשיך מועד אולפנו של משה אוהל ש
כבוד  משה מגלה  ו.  והפעם גם בהקשר של אהרון אחי  המשכן,  –הכללי  ועד  אוהל מיכול לתרום גם הוא ליחס של משה אל    מדרש זה  33

  ורגישות כלפי אהרון אחיו. אהרון לא יכול להיכנס אל קודש הקודשים, מקום שם מצוי הקול מבין שני הכרובים, בכל עת שירצה 
  ראו .  ם שיצא מקודש הקדשים אל הקודשוהסתפק בשמיעת הקול מבין שני הכרובי   שה יכך, נמנע מכך מלפ.  ה שהותר למשהמ

משה מאוהל מועד )הציבורי(, בעקבות הגבלת    שנו במקצת לפרישתבפרשת אחרי מות, שם נדר  אל הקודשאל יבוא בכל עת  דברינו  
מידי החכמים יש את לשכת הגזית שלהם ואין  הפרטי שלו נכנס בכל עת שרצה. לתלמועד    אבל אל אוהלהכניסה של אהרון אליו.  

 . ני, הוכח כלא מדויק()מה שאולי היסטורית בפרט בבית ש במעמד הכהנים ותפקידם זה פוגם  
השניים מעשה )מחצב, פיסול( בשר ודם ועליהם    שם ואילו הלוחות  לוחות הראשונים היו מעשה שמים ורק עשרת הדברות כתובים  34

מהיכן נחצבו הלוחות השניים? ממחצב של אבן הסמפיריון    .ת עקב בפרש   כראשונים?  לוחות שנייםדברינו    ראוכל התורה כולה.  
  משה. שם נחצבו הלוחות השניים, שם נחצבו וייחצבו כל חידושי   בתוך בית האולפנה שייסד  –של משה  אהלו    )ספיר( שהיה בתוך

המשכן ובית המקדש    ת המדרש פועל לצדכל מה שתלמיד וותיק עתיד לחדש שיסודו בסיני. בי   – התורה של חכמים ובית המדרש  
ומת", ממשיך כל הזמן לפעול אוהל  מקום כוהני של הבאת קרבנות ו"הזר הקרב י לצד המשכן כ  .אפילו הקדים אותוו   מתחילת הדרך

צה  . והרו, גם אחרי שאוהל מועד המשכן ייפסקהוא שישרוד לדורות רבים אוהל זה  ם.  ה וגיבוש ההנהגה לעשל נבואה, לימוד תור
 ת כרוחב דעתו ולימודו. לעשות זא מוזמן  –ר וסבלו המסמלת את צער הציבו לבנת הספירלחבר את הסמפיריון עם 

ֹלא אוַכל  דברי משה שם: ". ראו  וים תאו המ   חטאסביבו מכנס משה את הזקנים )הסנהדרין הראשון( בעקבות  זה שהוא  נוסף  "אוהל"    35
י ְלבַ  לָאֹנכִּ ֵשאת ֶאת כָׁ י לָׁ י  דִּ ֶמנִּ ֵבד מִּ י כָׁ ם ַהֶזה כִּ עָׁ יש "  :הקב"ה, וציווי  "הָׁ ים אִּ ְבעִּ י שִּ ה לִּ זִּ   ֶאְספָׁ ֵאל  מִּ ְשרָׁ ם ֶאל ֹאֶהל  ...  ְקֵני יִּ ַקְחתָׁ ֹאתָׁ ְולָׁ

ְך: מָׁ ם עִּ ְתַיְצבו שָׁ י ְודִּ   מֹוֵעד ְוהִּ ַרְדתִּ רוחַ ְר בַ ְויָׁ ן הָׁ י מִּ ם ְוָאַצְלתִּ ְמָך שָׁ י עִּ י ֲעֵליֶהם    תִּ ֶליָך ְוַשְמתִּ מעיון בפרשנים ובמדרשים    ".וכו'  ֲאֶשר עָׁ
ה  ְוֹלא יְָׁצאו"אשר:    אלדד ומידדמסופר על  אך בעקבות ה,  הוא המשכן  הכללינראה שפשיטא להם שמדובר באוהל מועד   ֹאֱהלָׁ  הָׁ

ְתַנְבאו ַבַמֲחֶנה ְקֵני  ָאסֵ ַויֵ המחנה, ככתוב: "  משה אלעם  חוזרים  האצלת הרוח  , בעוד שהזקנים שזכו ל"ַויִּ ף ֹמֶשה ֶאל ַהַמֲחֶנה הוא ְוזִּ
ֵאל ְשרָׁ   התוועדות האוהל  המשכן ל  שהפך עם הקמת   האוהל הפרטי של משההיא אל  נה  למחוץ  מחשהיציאה אל האוהל  , אפשר  "יִּ

המעורבות של  . גם  ההמתאר את האוהל שהקים מש  . ראו הביטוי "מחוץ למחנה" פעמיים בשמות פרק לובית מדרשו של משה
ֵאם"שמקנא למשה ואומר:  יהושע   י ֹמֶשה ְכלָׁ גמרא ברכות    יסוד אוהל משה שראינו לעיל בסוף", מתחברת יפה עם יהושע של יֲאֹדנִּ

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%9c-%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%91%d7%9b%d7%9c-%d7%a2%d7%aa-%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%a9
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%9c-%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%91%d7%9b%d7%9c-%d7%a2%d7%aa-%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%a9
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%9c-%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%91%d7%9b%d7%9c-%d7%a2%d7%aa-%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%a9
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%9C%D7%93%D7%93-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%93
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 מונה יהושע איפה  –פרשת וילך  טו-ידלא דברים 

יָךל ֹמשֶּ ר ה' אֶּ ַויֹאמֶּ  ְרבו יָּמֶּ ְך ֹמשֶּ ה ֵהן קָּ נו ַוֵילֶּ ל מֹוֵעד ַוֲאַצוֶּ ת ְיהֹוֻשַע ְוִהְתַיְצבו ְבֹאהֶּ א אֶּ מות ְקרָּ ה ִויהֹוֻשַע ַוִיְתַיְצבו   לָּ

ל מֹוֵעד: ל: ְבֹאהֶּ ֹאהֶּ ַתח הָּ ן ַעל פֶּ נָּ עָּ ן ַוַיֲעֹמד ַעמוד הֶּ נָּ ל ְבַעמוד עָּ ֹאהֶּ א ה' בָּ  36ַוֵירָּ

 באוהל משה הלימוד  –  למשנה הקדמת הרמב"ם

אומר לו המקרא ואח"כ אומר לו    ה" הקבהיה    .פירושה  למשה רבינו ניתנה לו עם  ה" הקבדע שכל מצוה שנתן  

היה בא לאהלו, נכנס אצלו    :מודו לישראליוכך היה סדר ל  .פירושו וביאורו וכל מה שכלל אותו המקרא המחוכם

נסתלק אהרן ובא לו לימין משה רבינו.   .חת ומלמדו פירושוקרא שקבל פעם א והוא מסדיר לו המ להיאהרן תח

אלעזר ואיתמר בניו, מסדיר להם משה כמו שהסדיר לאהרן ומסתלקים, בא לו אחד מהם לשמאל    נכנסים אח"כ

 37. וכו'  משה רבינו והשני לימין אהרן. נכנסים אח"כ שבעים זקנים ומלמדם משה

 בבת קול אין משגיחין – מסכת בבא מציעא דף נט עמוד ב

כמותי   רבי אליעזר    -חזר ואמר להם: אם הלכה  יצאתה בת קול ואמרה: מה לכם אצל  יוכיחו.  מן השמים 

אמר רבי   -מאי לא בשמים היא?   -שע על רגליו ואמר: לא בשמים היא. שהלכה כמותו בכל מקום! עמד רבי יהו

אחרי רבים  "  :תבת בהר סיני בתורהבת קול, שכבר כירמיה: שכבר נתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחין ב 

 38.)שמות כג ב( "ת ולהט

   שבת שלום 

 מחלקי המים 

שר לקשר עם  אפ  טי,ואחרי ככלות הכל, תם הדף ולא נשלם העניין. את כל הנושא של אוהל מועד הפר  : מים אחרונים 

בפרשת פקודי. אפשר שמשכן העדות אשר נקרא גם משכן לדברות ונעשה    י משכנות היונ ש "אוהל העדות". ראה דברינו  

י(, הוא כעת "בית  המשך של אוהל מועד של משה שקדם למשכן )הראשא ההו  בכסף שנותר ממלאכת המשכן )הראשי(,

 אין חיבור ...(.   סף לחבר בין שני נושאים מרכזיים אלה )ואולי עיון נוה דורש  ודבר ז  אולפנא" שתירגם אונקלוס.

 
נוסף לכך שאוהל מועד בית האולפן המשיך לתפקד גם  מקור  עוד  . האם נוכל למצוא  מתוך האוהליהושע שלא מש    על  סג בפסוק

 אוהל מועד אולפן לצד אוהל מועד משכן?  ,כן אחרי חנוכת המש
נָׁא וַמֵליל יַ ה ְלַמְש ַוֲאַזל משֶ הפסוק כך: " שמתרגם את תרגום המיוחס ליונתןמ פה יש לנו סמך  36 ְתגָׁ ַכן ֵבית אוְלפָׁ ל ת פִּ ם כָׁ ֵלין עִּ אִּ ַמיָׁא הָׁ

ֵאל ְשרָׁ א  החותם את פרשת "וילך משה": "  מדלב  ים  דברפרשת האזינו  לפסוק בראה גם תרגומו    בית האולפן!חוזר  נה  ה  –"  יִּ ְוָאתָׁ
ֵמי תוְש  ְתגָׁ ל פִּ נָׁא וַמֵליל ַית כָׁ ן ַמְשַכן ֵבית אוְלפָׁ א ְבמִּ מֶשה מִּ א ֲהדָׁ א  ַבְחתָׁ ֵעיהֹון ְדַעמָׁ פירוש אור החיים  גם  ". ראו  ןוא ְוהֹוֵשַע ַבר נוהְשמָׁ

שכן  כן הלך, ויונתן תרגם שהלך למוילך משה. צריך לדעת להי: "ואומר  לא א  דבריםבתחילת פרשת וילך,  בפירושו  תרגום זה  שמצטט  
מדובר באוהל מועד בית  לכך שנוסף חיזוק  ".בית אולפנא, והמפרשים )רמב"ן ורבינו בחיי( אמרו שהלך ממחנה לויה למחנה ישראל

  לא מש וכבר הזכרנו את אוהל ממנו  יהושע מתמנה בסביר ש, יכול לבוא מכך ש גם אחרי חנוכת המשכן  האולפן שהמשיך לתפקד
יהושע הרבה : "ידכא    במדבר רבהבמדרש,  ראו גם    כנגד: "לא ימיש מתוך האוהל".  רה הזה מפיך"."לא ימוש ספר התוההקבלה של  

  . הוא היה מסדר את הספסלים והוא פורס את המחצלאות  ,שלךהוא היה משכים ומעריב בבית הועד  שרתך והרבה חלק לך כבוד ו
 ". כדאי הוא שישמש את ישראל ,הוא שרתך בכל כחוהואיל ו

נכנס אהרן    .כיצד סדר משנה? משה למד מפי הגבורה  : תנו רבנן: " מסכת עירובין דף נד עמוד בקטע זה של רמב"ם לקוח מברייתא ב  37
בפרשת    א   אבות פרק א משנה  פרקיבדברינו  ברייתא זו  נדרשנו לכבר  , ווכו' "   משה פירקו. נסתלק אהרן וישב לשמאל משה  ושנה לו

. נכנס אהרון  משה למד מפי הגבורהמה שהברייתא אומרת בקיצור: "את  !  שרת המסירהמשרהעדרו של יהושע  על  דיון  , כולל  שמיני
"בא לאוהלו".  משה  אחרי ש  שהחל  וד ממשה ואילךמהשיח של משה עם הקב"ה ובין סדר הלי  פריד ביןמו  רמב"ם", מרחיב  וכו'  

כפסוקים הרבים שהבאנו בתחילת הדף )הערות  , ? באוהל מועד הוא המשכןגבורהמפי ה? איפה היה השיח לאוהלו מהיכן בא משה
ַדֵבר  וְבֹבא ֹמֶשה ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְלַדֵבר אִּ : "פרשת נשא ם נראה להוסיף את הפסוק בספר במדבר ז פט  ( אליה 6,  2 ְשַמע ֶאת ַהּקֹול מִּ תֹו ַויִּ

עֵ  יו ֵמַעל ַהַכֹפֶרת ֲאֶשר ַעל ֲאֹרן הָׁ יו ֵאלָׁ ים ַוְיַדֵבר ֵאלָׁ ֵבין ְשֵני ַהְכֻרבִּ יוצא משה  הל מועד המשכן  או"מפי הגבורה". מהוא  ". כל זה  ֻדת מִּ
  בין הקב"ה ובין משה   "ונועדתי"התוועדויות:    האולפן. והרי לנו שתיהל מועד  למשכן, הוא או  הל שקדםובא אל "אוהלו" הוא האו

ית  בב  –  עם אהרון ובניו וכלל ישראלוהלימוד  ההתוועדות  הגבורה. אח"כ באה  . שם שומע משה מפי  במשכן   –מבין שני הכרובים  
 לבית המדרש. מקדששכן הוא מ. מ האולפן

' אליעזר  שר ומי לא שלח בה ידו. כאן נציע  (בפרשת בהר רינוב)ד  תנורו של עכנאיצפה ועולה המחלוקת הקשה בפרשת  שוב  שוב ו 38
)ראו   רבנו  דמותו עם משה  רבים מתחברת  אדומהשבמקומות  ופרה  אליעזר  פרה  משה,  להמשיך    (,בשבת  את  מנסה  לחדש  או 

. ההתוועדות תהיה כפולה  ת המדרשעל השיח בבי   עישפיש"מפי הגבורה"    את  -  תוארה בהקדמת הרמב"ם למשנה לעילהסיטואציה ש 
וישמע  : ", אתהקולכניס חזרה לבית האולפן את  הלה ר' אליעזר  עכנאי מנסבתנורו של  "בית הועד".    ולא ייפקד מקום "ונועדתי" לצד 

בית המדרש של חכמים הוא המשך אולפן משה, אבל עובד אחרת עד שמשה לא    עוצרים אותו.  חכמים, אך  "מדבר אליואת הקול  
שם הראינו שבת הקול לא נעלמה גם אחרי    בסיני ובבית המדרש בת קול  ראו דברינו  מבין על מה הם שחים )מנחות כט ע"ב(.  

 . ו לבת קולייחלו שלצד לימודם השכלתני, יזכ לאורך הדורות  וחכמי ישראל רבים הקביעה "אין אנו משגיחין בבת קול"
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