
 

 למשמעות הקריאה הראשונה אל משה מאהל מועד

ר ה א ב  ר לה ט נ ז י א  ן 

 משה ואהרן בספר ויקרא
חומש שמות נסוב כולו  1ספר שמות הוא ספרו של משה רבנו, ואילו ספר ויקרא הוא, לכאורה, ספרו של אהרן הכהן.

סביב משה, החל מסיפור לידתו, שליחותו לגאול את עם ישראל ממצרים ועד מתן תורה ובניית משכן ה'. מכל החומש 
עולה דמות מופלאה שאין דבר העומד בפניה. אפילו בחטא העגל החמור הועילה תפילתו ותביעתו להציל מכליה את 

ים אחדות שמשה מצא חן בעיני ה', שהוא זכה לדבר פנים אל פנים עם ה', כל העם ואת אהרן אחיו. הכתוב מטעים פעמ
ה ָלבֹוא " לגילויים מופלאים של כבוד ה' ולגילוי מידותיו. לאור כל זאת מפתיע המסופר בסיום חומש זה: ְולֹא ָיֹכל ֹמשֶׁ

ָעָנן ּוְכבֹוד  י ָשַכן ָעָליו הֶׁ ל מֹוֵעד כִּ ל ֹאהֶׁ ְשָכן ה'אֶׁ ת ַהמִּ , לה(. משה, שנקרא לעלות אל הר סיני ונכנס שמות מ) "ָמֵלא אֶׁ
אל הערפל שבו שכן כבוד ה', לא יכול היה להיכנס למשכן ביום חנוכתו. אפשר שמניעה זו באה לומר שמשעה שהקים 
את המשכן ושרתה עליו השכינה, סיים משה את תפקידו בו. מעתה אהרן ובניו הם שיבואו לעבוד את עבודת אהל 

 מועד.

יקרא מכונה בפי חכמים "תורת כהנים". כמעט כל ענייניו קשורים במישרין או בעקיפין לאהרן ובניו: פרשיות ספר ו
הקרבנות הפזורות בכל הספר, הלכות טומאה וטהרה, חנוכת המשכן ועבודת יום הכיפורים, שמירת הקדושה והקודשים 

אל, באה במחצית השנייה של ספר זה הקריאה ופרשת ערכין. ומכיוון שהכהנים מזוהים עם שמירת הקדושה בעם ישר
 הכוללת והמפורטת לעם ישראל להיות 'ממלכת כהנים וגוי קדוש'.

והנה אף שמבחינת תכניו, הספר פונה לאהרן הכהן ובניו, למרבה הפלא הפרשה הראשונה במדרש ויקרא רבה מוקדשת 
פר שמות המתאר את מעשיו הגדולים ביציאת כולה דווקא לשבחו של משה. היה מקום לצפות שמדרשים אלו יופיעו בס

, מופיע משה בכל תוקף 2מצרים ומתן תורה. אין זאת אלא מפני שבחומש ויקרא, העשיר במצוות יותר מכל ספר אחר
מעמדו לדורות עולם, כשליחו היחיד של הקב"ה למסירת תורתו לעם ישראל. אמנם אהרן ובניו הם המצווים ועושים 

לפיכך מטעים המדרש, בפתח הספר, את מעלותיו של משה אשר זכרו  3מסרו על ידי משה רבנו.בספר זה, אך המצוות נ
לדורות עולם בא בתוספת התואר "רבנו". המדרשים מסמנים את סגולותיו ואיכויותיו של משה שבשלהן זכה לקרבה אל 

   ה' למעלה מכל ילוד אשה אחר.

 הקריאה אל משה
מתוך עיון בפסוק הראשון בספר. הבה נתבונן בפסוק הפותח את החומש:  המדרש מרעיף את שבחיו של משה רבנו

ה ַוְיַדֵבר " ל ֹמשֶׁ ְקָרא אֶׁ ל מֹוֵעד ֵלאֹמר ה'ַויִּ קיים קושי תחבירי בפתיחה, חסר בה הנושא, לא  (.א ,ויקרא א" )ֵאָליו ֵמֹאהֶׁ
מצוין מי קרא למשה. ואף שאנו יכולים להשלים את החסר לבדנו, עדיין יש לברר מדוע לא נכתב במפורש שהקדוש 

 ברוך הוא קרא למשה? 

'ויקרא עוד יש לשאול מדוע הספר אינו נפתח בלשון השגורה 'וידבר ה' אל משה לאמר'? במקום זאת, נאמר בפסוק גם 
אל משה' וגם 'וידבר אליו'. לכאורה היינו הך, אלא אם נאמר שהתורה מספרת שבתחילה ה' קרא למשה ואחר כך מסר 

 לו את דברו. מעתה קמה השאלה: מה היא קריאה זו, מדוע היה צורך בה ומה בא הדבר ללמד?

פסוק הפותח את הספר. אך קודם על שאלות אלו משיבים המדרשים בפרשה הראשונה של ויקרא רבה, העוסקת כולה ב
 שנעסוק במדרשים ובמשמעויות העולות מדבריהם, נקדים וניישב את השאלות לפי פשוטם של דברים. 

 
פעמים, הרי שבספר ויקרא  116פעמים לעומת אהרן שנזכר רק  291הדבר ניכר במספר ההופעות של שמותיהם. בעוד שבחומש שמות נזכר שמו של משה   1

 פעמים. 80 –פעם ואהרן  86ההופעות כמעט שוות. משה נזכר 
ניין המצוות בספר החינוך(. כלומר, בספר ויקרא כשתי חמישיות )על פי מ 3ובבראשית  52, בבמדבר 111, בשמות 200מצוות, בדברים  247בספר ויקרא   2

 מכלל תרי"ג מצוות.
חז"ל במדרש תלו זאת  רבותינו, שחדי עין היו, הבחינו בעובדה שבכל פרשת ויקרא אין ציווי שמופנה כלפי אהרן, תורת הקרבנות נאמרת כביכול רק לבניו.  3

 היה מופנה למשה ואהרן יחדיו.בספיחי פרשת העגל. אמנם בכמה פרשיות הדיבור 

 פרשת ויקרא  בס"ד כ"ה אדר התשע"ח 



 

הפתיחה חסרת הנושא כביכול, מלמדת שיש לקרוא את הפסוק ברצף עם סוף חומש שמות. הרשב"ם היה הראשון 
 ויקרא א, א(: שקשר את ההתחלה של ספר ויקרא עם סוף ספר שמות )רשב"ם

דוש ברוך וגו', לכך קראהו הק 'ולא יכול משה לבא אל אהל מועד'למעלה בסוף הספר  בלפי שכת - 'יקרא אל משה'ו
 מתוך אהל מועד. הוא

לפי הצעת הדברים בראש המאמר ניתן להוסיף ולומר שהקריאה אל משה מאהל מועד באה לתקן את הרושם שנוצר, 
ידו של משה עם הקמת המשכן. אמנם כשירדה השכינה מהר סיני וכבוד ה' מילא את כפי שצוין לעיל, כאילו תם תפק

המשכן, לא יכול היה משה להיכנס, אולם מיד לאחר מכן הוא נקרא להיכנס אל אהל מועד. ולשאלה המתבקשת, מה 
, שהעבודה היה הצורך בכך, נשיב לאור הדברים לעיל: עם הקמת המשכן וירידת השכינה נקבעו שתי עובדות: האחת

במשכן נמסרה לאהרן ובניו, והשנייה, שאהל מועד ישמש כמקום מפגש לקב"ה עם משה למסירת התורה. וכשם שסיום 
ספר שמות בא ללמד שרק אהרן משרת במשכן, כך פתיחת ספר ויקרא באה ללמד שרק עם משה ידבר ה' באהל מועד. 

למעט את  - אליוילה 'אליו' בסיפא של הפסוק הראשון: "המדרש להלן סבור שזו הייתה כוונת התורה ללמד בייתור המ
 דבורא דנדבה פרשה א(. –" )ספרא ויקרא אהרן

הבדלה זו, שבין משה לאהרן, נרמזת כבר במילותיו הראשונות של הספר: 'ויקרא אל משה'. הפנייה בלשון 'ויקרא' היא 
משה: במעמד הסנה )שמות ד, ד( ובמעמד הר מאוד ייחודית. בתורה מפורשים רק שני מקומות נוספים שהקב"ה קרא ל

סיני )שם יט, פסוקים ג, כ(. שני האירועים הללו היוו ציוני דרך בחייו של משה כנביא ה'. מעמד הסנה בחורב היה 
המפגש הראשון שלו עם הקב"ה, הנבואה הראשונה שלו, ושם נתמנה כמנהיגו של עם ישראל. מעמד הר סיני נועד 

ש"משה אמת ותורתו אמת". הקריאה אליו כאן מהדהדת את שני המעמדים הללו. התורה מבקשת להוכיח לדורות עולם 
כביכול מאיתנו, להיזכר באירועים המכוננים הללו ולהתייחס לכל המצוות שנאמרו באהל מועד כאילו נאמרו בהר סיני. 

א'. היה זה בעקבות הביקורת לעומת זאת  אנו מוצאים רק פעם אחת בכל התורה שהקב"ה קורא לאהרון בלשון 'ויקר
 ח(:-שהעביר, יחד עם מרים, על משה שפרש מאשתו )במדבר יב, ה

ד  ְמעּו ָנא ְדָבָרי  ה'ַוֵירֶׁ ר שִּ ם: ַויֹאמֶׁ ְרָים ַוֵיְצאּו ְשֵניהֶׁ ְקָרא ַאֲהרֹן ּומִּ ל ַויִּ ַתח ָהֹאהֶׁ ם ְבַעמּוד ָעָנן ַוַיֲעֹמד פֶׁ יֲאכֶׁ ה ְנבִּ ם ִיְהיֶׁ  ה'אִּ
ר בֹו: ַבַמְרָאה ְתַוָדע ַבֲחלֹום ֲאַדבֶׁ ֱאָמן הּוא: ֵאָליו אֶׁ י נֶׁ ה ְבָכל ֵביתִּ י ֹמשֶׁ ידֹת  לֹא ֵכן ַעְבדִּ ה ְולֹא ְבחִּ ר בֹו ּוַמְראֶׁ ה ֲאַדבֶׁ ל פֶׁ ה אֶׁ פֶׁ
ה: ה'ּוְתֻמַנת  י ְבֹמשֶׁ ם ְלַדֵבר ְבַעְבדִּ יט ּוַמדּוַע לֹא ְיֵראתֶׁ  ַיבִּ

בדלי מדרגות הנבואה בין משה, אדון הנביאים, לבין כל שאר הנביאים. כיוצא בזה הקריאה לאהרן נועדה להבהיר את ה
הקריאה למשה המופיעה בראשית הספר רומזת למעלת נבואתו של משה ובהירותה, ואזכורה הוא חיוני בטרם נלמד את 

  תורת כהנים מפי משה רבנו.

 'ענו מכל האדם'
לוהים'? בתורה לא נאמר במפורש כמעט דבר. מהרמב"ם )הלכות -'איש האמה אנחנו יודעים על מידותיו של משה רבנו, 

תשובה ט, ב( משמע שהוא היה האדם השלם ביותר בתולדות האנושות. המשיח יהיה נביא בסדר גודל קרוב למשה 
רבנו, אך לא כמוהו. ממה שסיפרה התורה על תולדותיו בטרם נגלה אליו הקדוש ברוך הוא בסנה, אנו למדים שהיה 
רודף צדק מאין כמוהו, לפיכך לא יכול היה לשאת עוול מכל סוג, לכל אדם. הצטיינותו במידה חשובה זו משמשת רקע 
הולם לבחירה בו להיות מקבל תורת צדק ומשפט מפי הבורא. אולם גם תכונה זו אינה נאמרת במפורש, אלא מבצבצת 

 מהמעט שנחשף בתורה על תולדותיו במשך שמונים שנה. 

ר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמהאחת ממידותיו המרובות הוצגה בבהירות בתורה: " רק מידה כֹל ָהָאָדם ֲאשֶׁ ה ָעָניו ְמֹאד מִּ יש ֹמשֶׁ " ְוָהאִּ
ר)במדבר יב, ג(. אבותינו הקדושים היו מופלגים במידה זו. כך אברהם אבינו שאמר " י ָעָפר ָוֵאפֶׁ " )בראשית יח, כז(, ְוָאֹנכִּ

 4לי הדורות. יחד עם זאת התורה קובעת שמשה הצטיין במידה זו יותר מכל אדם אחר.וכן יצחק ויעקב וכל גדו

ההדגשה הבלעדית של מידה זו מבין כל סגולותיו של משה רבנו, מורה על היותה תנאי מוחלט לקבלת דבר ה'. ללמדנו 
, כך הוא זוכה להכיר שככל שאדם מאיין את עצמו כלפי בוראו, ומכיר באפסות היכולת האנושית לעומת זו השמימית

 לוהית, ששיאה בדיבור הנבואי. -ולפגוש בנוכחות הא

שנאמר  ?מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה"ריש לקיש:  כך מתפרש היטב מאמרו של
ל עצמיותו תנאי יסודי לקבלת תורה וקיומה הוא ביטו ."  )ברכות סג, ב(5'זאת התורה אדם כי ימות באהל' (במדבר יט)

 
, במדרש ספרי )פיסקא ק"א( נחלקו חכמים אם הקביעה של התורה כוללת גם את האבות או שהיא מתייחסת רק לדורו של משה, ואינה כוללת את האבות  4

 שהיו ענווים במדרגה שאינה פחותה מזו של משה.
דימוהו לאדם הראשון, וכשנכנס לאהל מועד לקבל דבר ה' היה ממית עצמיותו על מנת לקלוט אפשר שריש לקיש רומז בדרשת הפסוק למשה רבנו, שחז"ל   5

 דבר ה' בנקיות.



 

אין "יוחנן:  ביר של האדם, שכן כך אין הוא מערב את מחשבותיו ורצונותיו האישיים עם דבר ה'. והם הם דבריו של
 (.ב ,סוטה כא'" )והחכמה מאין תמצא' (איוב כח)דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו, שנאמר: 

לריא מאירה )יבמות מט, ב(, כלומר דבר ה' הופיע אליו בנקיות ושמא זה ההסבר למאמר רבותינו שמשה הסתכל באספק
 6וללא שינוי, בלא שום חיסרון או הבנה פגומה הנובעים ממידותיו הלא מושלמות וחכמתו החסרה של כל אדם.

גבה לב מרוכז בעצמו, מתנכר לנוכחותו של הזולת, וחסר רגישות לצרכיו ומקומו של האחר. ואילו ענווה אמיתית 
את הרגישות לצרכי הזולת, ומטעינה את הלב ברגשי חסד. זה עומק הסיפור המדרשי על משה הרודף אחר גדי  מלטשת

 להשיבו אל העדר וחומל עליו בגלותו את צימאונו, ובעקבות כך זוכה להתמנות לרועם של ישראל )שמות רבה ב, ב(. 

 [ פרשה א, ה(: המדרש בפרשתנו חושף פנים נוספות במידת הענוה )ויקרא רבה ]וילנא

מר א .וגו' 'ויסתר משה פניו'אתה מוצא בשעה שנגלה הקב"ה למשה מתוך הסנה היה מסתיר פניו ממנו שנאמר )שמות ג( 
לומר שאם אין אתה  ,ה"א בסוף תיבותא :אלעזר מר רביא ,וגו' 'לכה ואשלחך אל פרעה')שם(  קדוש ברוך הוא:ה ול

לומר  ',ואתה הרם את מטך ובקעהו')שמות יד(  :אמר לו הקדוש ברוך הוא ,בים עמד לו מן הצד .גואלם אין אחר גואלם
לומר שאם אין אתה  ',עלה אל ה'')שמות כד(  :אמר לו ,בסיני עמד לו מן הצד .שאם אין אתה בוקעו אין אחר בוקעו

אין השעה  ,עד מתי את משפיל עצמך רוך הוא:בדוש הק ולמר א ,באהל מועד עמד לו מן הצד .עולה אין אחר עולה
 .'ויקרא אל משה' –שמכולן לא קרא הדיבור אלא למשה   תדע לך שהוא כן .מצפה אלא לך

רבי לוי במדרש מצביע על משה רבנו, כמי שענוותו מופיעה בכל צומת דרכים במפת הגאולה ממצרים. כבר במעמד 
הסנה הוא מסתיר את פניו כאומר "אינני ראוי לראות מחזה נורא זה". וכשנשלח לגאול את ישראל ניסה להתחמק 

ע ההיגד "לך בשליחותי" בצורה שאינה באמתלה שאיננו ראוי ויש ראויים ממנו. רבי אלעזר דייק שבכתוב מופי
אופיינית: 'לכה ואשלחך'. הדבר מרמז לכפל משמעות: בקשת הליכה בשליחות ה', ושייכותה של שליחות זו דווקא 
למשה. סירובו של משה לא נבע מתחושת אפסיות אישית או כתוצאה מכישלון שחווה, אלא מפני שבהיותו עניו פינה 

נוספים, שלא נראו לו כיריבים מאיימים אלא כראויים לא פחות ממנו לביצוע משימת  מקום לפעולתם של אנשי מעלה
הגאולה. רגישותו המרובה הזמינה כל פעם אחרים לתפוס את מקומו שלו, ולפיכך אחר שסיים פרק נוסף "עמד לו מן 

 הצד". ופעם אחר פעם נקרא על ידי הקדוש ברוך הוא לתפוס מקום בראש.

ף התארך דבר ה' אל משה: 'ואתה הרם את מטך ובקעהו', רק 'אתה' ראוי שהים יבקע על ידו, ולא לפיכך בקריעת ים סו
אחר. כך גם במעמד הר סיני נאמר: 'עלה אל ה', אתה ואהרון' וגו'. המילה 'אתה' התווספה כדי ללמד שמשה חשב 

 שאחרים ראויים ממנו לקבל את התורה, והקדוש ברוך הוא הצביע דווקא עליו.

יום חנוכת המשכן, סבר משה שעם הקמת המשכן הסתיים תפקידו, הגיון שהסתמך על רדת השכינה לאהל מועד גם ב
וחסימת הכניסה לתוכו. והנה באה הקריאה אליו. משמעותה של הקריאה הזו למשה, חורגת ממקומה ושעתה, ומטילה 

 ולקבל את דבר ה'.  עליו תפקיד חדש, להיכנס מעת לעת לאהל מועד לקריאתו של הקדוש ברוך הוא

 אל"ף זעירא   
לא רק המדרש חושף את ענוותנותו המופלאה של משה הבוקעת מהכתוב 'ויקרא אל משה'. צניעותו הרבה נחרתה על 

, ובעקבותיו ידי המסורה שהורתה להקטין את האות אל"ף שבסוף המילה 'ויקרא'. הוראה זו התפרשה על ידי הרא"ש
 בנו רבי יעקב "בעל הטורים", כך )פירוש הרא"ש לספר ויקרא א, א(:

ל שונו רב :אמר לפניו '.והאיש משה עניו מאד מכל האדם' בדכתי ,לפי שהיה מקטין עצמו בכל ,אל"ף קטנה -' ויקרא'
 ,לשון מגונה הוא "אל משה ויקר אלהים"אם אכתוב  ,מה אעשה :אמר לו והנים?כורת מפני מה כתבנו בתחלת לת ולם,ע

בבקשה ממך שתעשה דבר שיכירו וידעו  :אמר לפניו .והוא לשון מקרה 'ויקר אלהים אל בלעם'שכך כתבתי אל בלעם 
 .אעשה אל"ף קטנה שהקטנת עצמך ו:למר א .הדורות שקשה עלי הקריאה הזאת

היה סבור שהקריאה אליו והדיבור שיח שמזכיר מאד את מה שאמר המדרש בפרק הקודם. משה רבנו -הרא"ש מתאר דו
איתו היו מקריים לחלוטין. הוא החזיק בדעה שישנם בעם ישראל אנשי מעלה גדולים שראויים לכך לא פחות ממנו, 
כדוגמת אהרון אחיו וצדיקים אחרים. לפיכך, כשהקדוש ברוך הוא הכתיב לו את הפתיחה לספר ויקרא, המבליטה את 

ליו, לא היה הדבר נוח לו. הוא ביקש להשמיט את האות אל"ף מהמילה 'ויקרא', כך ייחודה של הקריאה מאהל מועד א
שיובן שהפנייה דווקא אליו הייתה מקרית לחלוטין. הקדוש ברוך הוא לא היה יכול להסכים לכך, הן מפני שהאמת 

יה בקוטב האחר אינה כזאת, והן מפני שכתיבה שכזו משווה את משה לבלעם הרשע, דבר שאין הדעת סובלת. בלעם ה
למשה, במידותיו, בצניעותו ובקדושתו. משה הוא מופת הדורות במידת הענווה ובלעם במידת הגאווה: "כל מי שיש 

 
ה וזה מה שמכריזים בני קרח הבלועים באדמה: "משה ותורתו אמת" )סנהדרין קי, א(. המילה "אמת" מכילה את כל המציאות )מאלף עד תו(. משה הי  6

 ב( ובכל מידה נכונה, ולכן בהכרח גם תורתו אמת. מושלם בחכמה ) עיין ראש השנה כא,



 

בידו שלושה דברים... מתלמידיו של בלעם הרשע: עין רעה ורוח גבוה נפש רחבה" )אבות ה, יט(. משה פרש מאשתו 
יוכציווי אליו "כדי להיות מוכן לקבל בטהרה את דבר ה' בכל עת,  ָמדִּ " )דברים ה, כח(, ואילו בלעם ְוַאָתה ֹפה ֲעֹמד עִּ

אנשים, ששימש עם אתונו )סנהדרין קה, ב(. בלעם רדף אחרי עושר וכבוד, כפי שמשתמע מהבטחותיו של -היה שפל
כם בלק, לעומת משה שברח מכל אלו. משה היה סנגורם של ישראל בניגוד לבלעם שחיפש בהם מומים. משה בר

 באהבתו אותם ואילו בלעם אבה לקללם וה' הפך את הקללה לברכה. 

על מנת לבדל מחד גיסא את אדון הנביאים מנביאי אומות העולם, ומאידך גיסא להשביע את רצונו של משה, נכתבה 
אל"ף זעירא, אשר מעידה על שני הפנים גם יחד: האל"ף רומזת לאחדות והדבקות של משה עם יחידו של עולם, 

הקטנתה של האות מספרת על התופעה היוצאת מגדר הרגיל של גדול האנושות, המקטין את עצמו לערך אדם מן ו
 השורה.

 דרך ארץ
פרשת פקודי מתארת את עשיית המשכן וכליו, ולאחר מכן הקמתו. התורה טורחת להדגיש בכל כלי או חלק מהמשכן 

ו חלקי המשכן יתפגל במחשבה שלא לשמה, כדי לגרום שהוא נעשה 'כאשר צוה ה' את משה'. די היה שאחד הכלים א
לכך שהשכינה לא תשרה בו. עשיית המשכן וכליו דרשה ידע מקצועי רב, חכמת לב, ובעיקר כוונה לשמה. והנה התורה 
מעידה שבצלאל וכל עושי המלאכה, ובייחוד משה עבד ה', עמדו בדרישות החמורות הללו. הפועל היוצא היה ש'כבוד 

המשכן', מלך מלכי המלכים נכנס למשכנו. זה שיאו של ספר שמות, הגשמת החזון של 'ועשו לי מקדש  ה' מלא את
ושכנתי בתוכם'. בפתיחת ספר ויקרא מלמד אותנו הקדוש ברוך הוא שיש לדעת להודות ולהכיר טובה. יכול היה לדבר 

ל נאמן ביתו, קרא הוא לו להיכנס עם משה עבדו גם כשזה נמצא מחוץ לארמונו, אולם מתוך הוקרה לכל המלאכה ש
 אל משכנו. לפיכך קדמה קריאה של חיבה לדיבור המצווה. 

המדרש המסיים את הפרשה הראשונה בויקרא רבה, מלמד גם הוא על התנהגות נאותה, אלא שבמדרש זה המחנך הוא 
 (:ויקרא רבה )וילנא( פרשה א סימן טומשה רבנו )

שכן צא ולמד ממשה  .תדע לך .נבלה טובה הימנו ,שאין בו דעת כםחלמיד כל ת :מיכן אמרו '.ויקרא אל משה וידבר ה''
ועלה לשמי  ,ועל ידו נעשו כמה נסים במצרים ונוראות על ים סוף ,שהוציא ישראל ממצרים ,אבי הנביאים ,אבי החכמה

ויקרא 'קרא לו שנאמר )ויקרא א( ולא נכנס לפני ולפנים עד ש ,ונתעסק במלאכת המשכן ,מרום והוריד תורה מן השמים
 '.אל משה וידבר

בעל מדרש זה סבור שמשה ידע שעתיד הוא להיקרא להיכנס לאהל מועד, אלא שהוא המתין עד שהקדוש ברוך הוא 
 קרא לו מתוך האוהל. ראוי לכתוב על כך ולייחד את פתיחת הספר לקריאה זו, כדי ללמדנו ש"דרך ארץ קדמה לתורה". 

כונה תורת כוהנים, משופע במצוות. זה ספר ההלכה העיקרי בתורה שבכתב והוא היסוד לתורה שבעל ספר ויקרא, המ
אלא שיחד עם  7פה. הקריאה הסתמית למשה המופיעה בפתיחת הספר היא קריאה לכל תלמיד חכם לעסוק בחומש זה.

יות מתוקנות דיים, עדיף לו ההזמנה נמסרת, לפי המדרש, גם אזהרה: תלמיד חכם שאין הנהגותיו האנושיות והמוסר
שלא היה עוסק בתורה. חכמים התבטאו בחריפות יתירה: "כל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה הימנו". "דעת" 
פירושה התקשרות, דבקות, התחברות עם המושגים, כמו 'וידע האדם את חוה אשתו'. כוונתם לומר שתלמיד חכם שאינו 

תורתו אינה נבלעת בקרבו, נשאר בריקבונו המוסרי ונבלה טובה ממנו. אפשר משום מסוגל לדבוק במושגיו הרוחניים ו
שריחה הרע של הנבילה מעיד על ריקבונה ומרחיק את הבריות מלהשתמש בה, ואילו באדם זה יכולים לטעות ולקחת 

 תורה ומוסר מפיו.

כה ללמוד תורה מפי ריבונו של עולם לנגד עינינו תעמוד לדורות עולם דמותו המופלאה של משה רבנו, נקי הדעת, שז
  ר איש אל רעהו, בזכות מידותיו המושלמות ובראשן הענווה עטרת המידות כולן.כדבֵ 

 

 

 העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'.  ,מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית
 כות רוחניות, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדר

 הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.
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 תלמיד חכם נקרא "משה" )על פי רש"י במסכת חולין צג, א ד"ה משה(.  7


