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 מועד לאוהל הכניסה

 ברקאי יאיר
 

 יכול ואינו מועד הלוא מול עומד רבנו משה את מוצאים אנו, המשכן מלאכת השלמת עם, החומש סיום לקראת
ה ָיֹכל ְוֹלא" :פנימה כנסילה ל ָלבֹוא ֹמשֶׁ ל אֶׁ י מֹוֵעד ֹאהֶׁ ָעָנן ָעָליו ָשַכן כִּ ת ָמֵלא' ה ּוְכבֹוד הֶׁ ְשָכן אֶׁ  אותו. (לה:מ)" ַהמִּ
 הר שבמעמד במפורש מזכירה התורה. למשה היטב מוכר לתוכו כנסילה נוממ ומונע מועד אוהל את המכסה ענן
 לוחות קבלת בעתכן היה ו ,(כ:יט' שמ) עליו שכן' ה שכבוד בעת ההר ראש אל לעלות משהה' ל קרא סיני

  :(ד"כ' שמ) הברית
ר( יב) ל' ה ַוֹיאמֶׁ ה אֶׁ ְהֵיה ָהָהָרה ֵאַלי ֲעֵלה ֹמשֶׁ ְתָנה ָשם וֶׁ ת ְלָך ְואֶׁ ן ֻלֹחת אֶׁ בֶׁ ְצָוה ְוַהתֹוָרה ָהאֶׁ ר ְוַהמִּ י ֲאשֶׁ  ָכַתְבתִּ

 .ְלהֹוֹרָתם
ה ַוַיַעל( טו) ל ֹמשֶׁ ָעָנן ַוְיַכס ָהָהר אֶׁ ת הֶׁ  .ָהָהר אֶׁ
ְשכֹ ( טז) יַני ַהר ַעל' ה ְכבֹוד ןַויִּ ָעָנן ַוְיַכֵסהּו סִּ ת הֶׁ ים ֵששֶׁ ְקָרא ָימִּ ל ַויִּ ה אֶׁ י ַביֹום ֹמשֶׁ יעִּ תֹוְך ַהְשבִּ ָעָנן מִּ  .הֶׁ
ה ַוָיֹבא( יח) ָעָנן ְבתֹוְך ֹמשֶׁ ל ַוַיַעל הֶׁ י ָהָהר אֶׁ ה ַוְיהִּ ים ָבָהר ֹמשֶׁ ים יֹום ַאְרָבעִּ  .ָלְיָלה ְוַאְרָבעִּ
 על שהה כבר והרי ,הענן עליו ששכן בשעה מועד לאוהל כנסילה משה יכול לא מדוע השאלה רתמתעור מאליה
, מועד לאוהל כנסילה עליו האוסרצו  למשה מזכירה אינה התורהש עוד אלא לא. ובענן מכוסה בהיותו ההר

ה ָיֹכל ֹלא" אפוא מדועו ל ָלבֹוא ֹמשֶׁ ל אֶׁ  "?מֹוֵעד ֹאהֶׁ
  1:מיהתנות על משיבתנחומא  מדרש       

 אל לבא יראתְ מִּ  שהיה מבחוץ עומד והיה משכן ועשה ונזדרז ועמד משכן לי עשה ה"הקב לו שאמר משה
 את שעשה שמשה דין אינו ה"הקב אמר ".מועד אהל אל לבא משה יכול ולא" אמר:שנ מועד אהל

ְק " :כתיב לפיכך שיכנס אותו קורא הריני אלא מבפנים ואני מבחוץ עומד יהא המשכן ל ָראַויִּ ה-אֶׁ " ֹמשֶׁ
 .(א:א' ויק)
 בפתיחת כנאמר, הלוהא מתוך' ה לו שקרא עד כן עשה ולא מועד הלולא כנסילה חשש שמשה אפוא מתברר
ְקָרא": ויקרא חומש ל ַויִּ ה אֶׁ ל ֵאָליו' ה ַוְיַדֵבר ֹמשֶׁ , ואכן. אתר על ם"הרשב גם פירש כך (.א:א) "ֵלאֹמר מֹוֵעד ֵמֹאהֶׁ

. כן לעשות' ה מפי שנקרא לאחר אלא ההר לראש משה עלה לא הברית לוחות קבלת ובעת סיני הר במעמד אף
  2':ה לכבוד להתקרב משה חשש סיני בהר שגם ילמדנו נוסף במדרש עיון

 שם ומתנו עוד ה"הב של קולו לשמוע אנו אין משה :למשה ואמרו רגליהם על ועמדו וחיו שני קול ויצא
ה ַדֵבר-לאֶׁ  ַוֹיאְמרּו " אמרשנ, שמתנו כשם ְשָמָעה ְוַאל-ֹמשֶׁ ָמנּו ְונִּ ָמנּו א  -ַאָתה עִּ ן-ְיַדֵבר עִּ ים פֶׁ  "ָנמּות-ֹלהִּ
 בשתי ואחזו ולגבריאל מיכאל ושלח עליו וערב קולן את ואה רוךהב ושמע(. טו:כ' שמ) נמות למה ועתה
ל "ַוֹיאְמרּו אמרשנ, הערפל אל והגישוהו ברצונו שלא משה של ידיו ה ַד  אֶׁ ְשָמָעה ְוַאל ֵברֹמשֶׁ ָמנּו ְונִּ  ַאָתה עִּ

ָמנּו א   ן-ְיַדֵבר עִּ ים פֶׁ   (.חי שם")ָנמּות-ֹלהִּ

                                                           

 .בירושלים ליפשיץ מ"הרא ש"ע למורים הדתית קדמיתהא המכללה ראש הוא ברקאי יאיר ר"ד  
 .ו"תשמ' א באדר' בה שנפטר, אברהם ארי, היקר בננו נ"לע 
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 לא אילו. המשכן הקמת סיום למעמד הקודמים במקרים אף הענן אל כנסימלה נמנע שמשה למדים נואנמצ
, משה של הרבה ותנותוענו על לנו לספר באה התורהש לסבור היינו יכולים, למשה זיקהב אלא זו תופעה נזכרה

 עדיין, הברית לוחות את לו נתן םבסופו יום ארבעים בהר עמו ושהה פנים אל פנים' ה עמו שדיבראף על פי ש
 בסיום גם חוזרת התופעה אולם. האוהל את המכסה' ה כבוד מפני ובניית סיום עם משכןל כנסילה חושש הוא

ים ָיְכלּו ְוֹלא" :שלמה מקדש בניית ְפֵני ְלָשֵרת ֹמדַלעֲ  ַהֹכֲהנִּ ָעָנן מִּ י הֶׁ ת' ה ְכבֹוד ָמֵלא כִּ  רק .(יא:ח א"מל)" 'ה ֵבית אֶׁ
י ְוַעָתה" :מודיעו' וה הטקס המשך מתאפשר(, ס-יב שם)של שלמה  הארוכה ותפילת לאחר י ָבַחְרתִּ ְקַדְשתִּ ת ְוהִּ  אֶׁ
ת ה ַהַביִּ ְהיֹות ַהזֶׁ י לִּ יוְ  ֵעיַני ְוָהיּו עֹוָלם ַעד ָשם ְשמִּ בִּ ים ָכל ָשם לִּ  .(טז:ז ב"דבהי)" ַהָימִּ

' ויק) מועד הלולא ביחסו מכונן כאירוע העם כרוןיבז נצרב המשכן חנוכת בעת אהרון בני שני של מותם
 כדין שלא בארון שנגע משום דוד עיר אל דשוהק ארון הבאת תהלוכת בעת זאוע מות גם. (סא:כו; ד:ג' במ; א:י
ואכן, . הקודש שבשמחת שיא ברגעי באיפוק הצורך על מעיד זה אירועים רצף .זה בנושא נכלל( ז-ו:ו ב"ושמ)

ְגַבְלתָ " משה אתמצווה ' ה סיני הר מעמד לקראת כבר ת ְוהִּ יב ָהָעם אֶׁ ָשְמרּו ֵלאֹמר ָסבִּ ם הִּ  ּוְנֹגעַ  ָבָהר ֲעלֹות ָלכֶׁ
 בראש בתודעתו להפנים מחייבו באדם הקדושה הטמעת ךיתהל (.יב:יט 'שמ)" יּוָמת מֹות ָבָהר ַהֹנֵגעַ  ָכל ְבָקֵצהּו

 פריצתכאמור,  , שכן,עליו מטילה שהתורה הגבולות בהכרת הצורך אתוהאנושיים  מגבלותיו את ובראשונה
 .בקדושה ל-הא לקרבת הדרך ולאבדן אדםחיי  לאבדן מביאה הגבולות

 אקסטזה מתוך להתבצע יכול ואינ 'ה לקרבת הרצון'. ה בעבודת האדם בהתנהגות יסוד אבן אהי זו תובנה
 והרצון' ה אהבת שבין זרההגִּ  בגבולות עצמו לנווט חייב האדם. וגבולות מגבלות בה אין אשר נשלטת בלתי

 !"היו פרושים, תהיו קדושים": מנעותיה ועל מגבלות על בנויה שבמהותה בקדושה הצורך ביןו בקרבתו
 מאופקת התנהגות, בהן ווהמצֻ  אדם ןשאי מפעולות עותההימנ, המגבלות דווקא (.א פרשה קדושים, ספרא)

ר" :דשובק למשרתים הציוויהוא  כךו'. ה אל האדם את שמקרבות הן, וצנועה ל' ה ַוֹיאמֶׁ ה אֶׁ ל ַדֵבר ֹמשֶׁ  ַאֲהֹרן אֶׁ
יָך ל ֵעת ְבָכל ָיֹבא ְוַאל ָאחִּ ש אֶׁ ֵבית ַהֹקדֶׁ ת מִּ ל ַלָפֹרכֶׁ ת ְפֵני אֶׁ ר ַהַכֹפרֶׁ י ָימּות ְוֹלא ָאֹרןהָ  ַעל ֲאשֶׁ ָעָנן כִּ ה בֶׁ  ַעל ֵאָראֶׁ

ת  בתוך עצמה "מצמצמת" השכינה אףו ,ברורים וגבולות מדויקות מידות יש למשכן .(ב :זט 'ויק)" ַהַכֹפרֶׁ
ֵבית" – מסוים במקום המשכן ת מִּ ל ַלָפֹרכֶׁ ת ְפֵני אֶׁ ר ַהַכֹפרֶׁ  והנכנסים משכןב המשרתים גםכך  ."ָהָאֹרן ַעל ֲאשֶׁ

 .במגבלות חייבים וכולת
 ייתהה לא השכינה בהם כנהש לאש זמן כלו ,המקדש את בנו והעם שלמה ,המשכן את הקימו והעם משה

 .הקדושה מגבלות עליהם וחל ,השכינה בהם שכנהמשו .אליהם כניסה על הגבלה
 גמר של השיא ברגעש ,רבנו משה של גדולתו והיז. מועד הלולא מכניסה משה של מנעותויה את נבין עתה
 בתחילת תגיעאכן  וזו בעבר,אליו  שהגיעה כפי' מה לקריאה כהיח אלאאליו,  נכנס ולא עצמו את גבילה המשכן
  .הבא הספר

  '.ה ובעבודת בחיים דרכנו את לנווט ועצמה חוכ לנו הנותניםובמגבלות  בגבולות רצוף היהדות של עולמה


