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 "ועדהל מוא"ני ש
 

יצא אל ' הל מועד והיה כל מבקש ההל ונטה מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אֹומשה יקח את האֹ
 ).ז:לג' שמ(הל מועד אשר מחוץ למחנה אֹ
ביקוש זה מוסבר על ". 'לבקש את ה"שנועד לשרת את כל הרוצה , פרטי, שיהל איומשה הקים א: לאמור

רא בית אולפנא דמבהוה נפיק למשכן ',  שלים קדם המאן דהדר בתתובא בלב: "ונתן כךידי תרגום י
', מי שחוזר בתשובה בלב שלם לפני ה" ( חוביה ומצלי על חוביה ומצלי ומשתבק ליהמודי על תארישלמ

). ומתפלל ונסלח לו, ומתפלל על חטאיו, מודה על חטאיו, ית האולפן שמחוץ למחנההיה יוצא למשכן ב
 לא רק למטרה אך. שמשמעו מקום לימודים, "ולפנאבית א "- "אהל מועד"אף תרגום אונקלוס מתרגם את 

כאשר ידבר איש אל , עם משה פנים אל פנים' ודבר ה: "'הוא נועד גם לשמוע את דבר ה, זו נועד האוהל
 ).יא:שם" (ו ושב אל המחנהרעה

את , שהכיל את הארון, המשכן": אהל מועד"כי היו במדבר שני מבנים שנקראו , מכאן עולה
שהוקם כפי שעולה מסדר הכתובים לאחר מעשה , הל הפרטי של משהווהא, הכליםשאר המזבחות ואת 

 ,"משכן זימנא" מתרגם אהו" משכן" את השם :שניהם בשמותיהםתרגום אונקלוס מבחין בין , ואכן. העגל
 ".בית אולפנא ",כאמור, הל הפרטי של משה הוא מתרגםוואת הא

כפי שמתואר בתלמוד ,  לימוד התורה והוראתהוהל זה התנהלובאכי , לאור זאת יהיה נכון לומר
 ):ב"ע, עירובין נד(

ב לשמאל נסתלק אהרן ויש. רקוינכנס אהרן ושנה לו משה פ. משה למד מפי הגבורה? כיצד סדר משנה
... עזר ישב לימין משה ואיתמר לשמאל אהרןאל, נסתלקו בניו. נכנסו בניו ושנה להם משה פירקן. משה

 .נסתלקו זקנים נכנסו כל העם ושנה להם משה פירקן, נכנסו זקנים ושנה להם משה פירקן
וך כדי ות, נה משה אנשים לתפקידים שוניםשבהם מי, ותם אירועים במדבר שא להניחאפשר: זאת ועוד

 - האחד: ו אירועים כאלשנילפנינו . הל זה של משהו באהתרחשו – הלוהמינוי ירד עמוד הענן על הא
ל מן הרוח אשר בענן וידבר אליו ויאֶצ' וירד ה. הלת האֹתם סביבֹד אֹף שבעים איש מזקני העם ויעֵמסֱֹאֶיַו"

, אל משה הן קרבו ימיך למות'  הויאמר "- והשני, )כה-כד:יא' במ" (ש הזקניםעליו ויתן על שבעים אי
הל באֹ' וירא ה. הל מועד משה ויהושע ויתיצבו באֹוילך, נוואצֶומועד הל קרא את יהושע והתיצבו באֹ

 ).טו-יד:לא' דב" (הלד עמוד הענן על פתח האֹבעמוד ענן ויעמֹ
' ו היה הובחסות, הלו של משהו שעמוד הענן היה יורד ועומד על פתח אהנחה זו מבוססת על העובדה

הוסף ). ט:לג' שמ" (והיה בבא משה האהלה ירד עמוד הענן ועמד פתח האהל ודבר עם משה: "מדבר עמו
"  הדברות שהוא חוץ מן המחנהבאהל" – "הלת האֹויעמד אתם סביבֹ"לכך את אשר אמרו חכמים על 

  : שם עוד אמרו).ז"תשל, במדבר, ילקוט שמעוני(
  וזה זה משמשין היו והלוים, החיצון היה כך הפנימי וכמדת ,לדברותאהל לעבודה ואהל , שני אהלים עשו

 העם מזקני איש שבעים ףויאסֹ' מוצא אתה שכן, כפנימי עשר רוחב על אמה שלשים ארכו וכן... בעגלות
 .במערב כנגדן ומשה במזרח 'יו  בדרום 'ול בצפון' ל העמידן -) כד:יא' במ ('האהל תסביבֹ תםאֹ דויעֵמ
שהרי אין אנו שומעים על אוהל נוסף שייקרא בשם (הלו של משה ומשמעו א" אהל הדברות"ש, אם נניח

כי אז עולה מכאן שאירוע זה של מינוי שבעים זקנים התרחש , "החיצון"הל ווזו גם משמעותו של א, )זה
, שבו כאמור, הל הדיבוריםוכי הוא רומז לא, אפשר להציע" הל הדברותאֹ"ובאשר לשם . הלו של משהובא

בהתאם לכך  .שמוריםשבו היו הלוחות , ר להלןיהכפי שאב, ואולי, דיבר בו עם משה' או שה, למדו תורה
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רע למשה בעת מינויו של יהושע כממלא מקומו וכממשיך יהמתאר את אשר א, יוסבר גם המדרש הבא
 : )ה, י, דברים רבה (דרכו

 משה הלך להלוך יצאו !בי בא אצלימשה ר: נתיירא יהושע ואמר, ו של יהושעהשכים משה והלך לבית
 משה הלך הענן עמוד משנסתלק .ביניהם והפסיק הענן עמוד ירד ,מועד לאהל נכנסו .יהושע של לשמאלו

 מה הייתי יודע עליך נגלה הדיבור כשהיה :יהושע מר לוא ?הדיבור לך אמר מה: לו ואמר יהושע אצל
    .אחת אהקנ ולא מיתות מאה ואמר משה צעק שעה אותה ?עמך מדבר

 ".החיצון"הל והא, שהוא כאמור, הלו של משהושהאירוע מתרחש בא, כאמור, אף כאן אפשר להניח
א כך נאמר על אותה עת שבה ו והל.בעיקר על המשכן: ואולי, הענן היה יורד גם על המשכן, נכון

והענן היה שוכן על , )לד:מ' שמ" (מלא את המשכן' הל מועד וכבוד הויכס הענן את אֹ: "חנכו את המשכן
מאז , כי הדיבור,  ולא נעלם מעמנו.)כג ,טו:ט' במ( שבהם היה המשכן חונה המשכן לאורך כל הימים

ודברתי אתך , ועדתי לך שםונ: "הלא כך נאמר במפורש. מגיע אל משה מבין שני הכרובים, שהוקם המשכן
' פתח אֹהל מועד לפני ה: " ועוד נאמר;)כב:כה' שמ" (תשני הכֻרבים אשר על ארון העֻדמעל הכּפֹרת מבין 

ובבֹא משה אל אֹהל : " ואמנם כך היה במציאות.)מב:שם כט" (אשר ִאָוֵעד לכם שמה לדבר אליך שם
ר  מבין שני הכֻרבים וידב,תרֹן העֻדרת אשר על אישמע את הקול מדבר אליו מעל הכּפֹמועד לדבר ִאתו ו

הלו של משה היה רק לפני וכי הדיבור בא, קבע בצורה החלטית) י:לג' בשמ(י "רש). פט:ז' במ ("אליו
ומשהוקם המשכן לא ...  נהג משה מיום הכפורים עד שהוקם המשכןהדבר הזה: "כלשונו, שהוקם המשכן

משה מעל כי הדיבור שירד אל , אף זאת עדיין יש מקום להציע- על."נדבר עמו עוד אלא מאהל מועד
 "את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל":  עסק רק בהוראות לבני ישראל-  מבין שני הכרובים- הכפורת

 .'הל משה ובמעמד הענן וכבוד הוהתקיימו בא, כמו אלה שהוזכרו לעיל, אירועים אחריםו, )כב:כה' שמ(
התרחשו אף , ים שוניםשאינם עוסקים במינוי אנשים לתפקיד,  זו אפשר שאירועים נוספיםהצעהלאור 
דות מרים ואהרן במשה על אֹ"בו מדברים ש, )טז-א:יב(האירוע המסופר בבמדבר . א. הל משהוהם בא

ד פתח ויעמֹ"בעמוד ענן ' ושם ירד ה, "הל מועדם אל אֶֹכְּתְשָלצאו ְש"הורה להם '  הובו, "שיתהאשה הֻּכ
 העדה לרגום את יהושע ואת כלב באבנים שבו אומרים כל, )י:יד(האירוע המסופר בבמדבר . ב". הלהאֹ

, מתגלה' וכבוד ה, "הל מועד אל כל בני ישראלנראה באֹ' וכבוד ה: "שם נאמר. לאחר שיבת המרגלים
שם  (ן את כל העדהוהאירוע שבו מקהיל קורח על משה ואהר. ג). י על אתר"ראה רש(כידוע בעמוד ענן 

. ד). י על אתר"רש: ראה(בעמוד ענן ' התגלה כבוד הואף כאן , "אל כל העדה' וירא כבוד ה: ")יט:טז
. )ז-ו:שם יז ("'תם את עם האתם הִמ: "ן באמרםו על משה ועל אהרעל התקהלות העדהסופר האירוע המ

אשר התרחש האירוע המסופר על . ה". 'הל מועד והנה כסהו הענן וירא כבוד הויפנו אל אֹ: "שם נאמרוגם 
ויפלו על , הל מועדא משה ואהרן מפני הקהל אל פתח אֹויבֹ: " נאמרשם.  מי מריבה- בעת משבר המים

הל משה ולא ו באורעישא, כאמור, כל האירועים הללו אפשר. )ו:שם כ ("אליהם' פניהם וירא כבוד ה
לפיכך אין הם חייבים , במובן של הוראת המצוות, אל בני ישראל' כי באירועים אלה אין דבר ה, במשכן
 .קא מבין שני הכרוביםושמע דויחייב לה' ובנושאים אלה אין דבר ה, המשכןקא בפתח ולהיות דו
 - "אהל מועד: "בכל אותם אירועים שהוזכרו לעיל הוא מתרגם את המילים.  דעת אונקלוסאין זו, ברם

אפשר . הל משהו במשכן ולא בא- תה ירידת הענןישבהם הי, לדידו התקיימו כל האירועים". משכן זימנא"
 . הלו הפרטיובא, מכל סוג שהוא,  המשכן לא היה כל דיבור עם משההקמתכי לאחר  שהוא סבור

 ארון הקודש באוהל זה היה שמור: דים הללויבנוסף לכל התפק תפקידהיה הל משה ושלאמתברר 
עד , ")שהלוחות ושברי לוחות מונחים בארון"ב "ע, ב יד"ב: השבורים והשלמים ראה(הזמני עם הלוחות 

 .  שעשה בצלאלויוכנס בו ארון הקודש הקבועמשכן שיוקם ה
פסל לך שני "ומר לו א' הובו ביום  , ושבר אותם,מוזר סיני בשבעה עשר בתמשה ירד עם הלוחות מה

" טיםש ארון עץ ִשַעוַא: "ןשה כו והוא אכן ע,"נים ועלה אלי ההרה לעשות לך ארון עץלוחֹת אבנים כראשֹ
 ולתוכו ,שהוכן קודם לכן המתין לו הארון הזמני ,ות השנייםעם הלוחמשה כאשר ירד ).  ג,א:י' דב(

שבו הוא ירד ירידה אחרונה מן , נהפורים של השנה הראשויחש עד ליום הככל זה התר. הוכנסו הלוחות
הוקם , יהיבשנה השנ, ורק בראש חודש ניסן, הוא הורה על מלאכת המשכן, למחרת, לאחר מכן. ההר

 !הל משהו שבאאפשר?  עם הלוחותעמד הארון הזמניהיכן . המשכן
ציווי לעשיית ארון והציווי למשה לעשות ארון אינו אלא ,  כי לא היה ארון זמניהסבור, ן"אף הרמב

 הונחו ,הן השלמיםבורים השהן  , טוען שהלוחות,עוד לפני שעלה לראשונה להר סינינצטווה עליו ו, קבוע
 : כה דבריוו. יצירת הארון בידי בצלאלעד ל, הל משהובא זמנית

 - כי אילו לא שבר הלוחות הראשונות. והנה ברדתו הניח הלוחות באהל מועד עד שיעשה הארון והמשכן
 .כי לא החזירם להר,  כרחנו שם היווכן שברי הלוחות על, באהל מועד יהיו עד עשות בצלאל הארון

 
 ר מאיר גרוזמן"ד

 המחלקה לתלמוד
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