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ְקָרא" חומש ויקרא פותח בפנייה היחידאית של קריאת ה' למשה לפני הדיבור אליו: ר ֹמֶשה ֶאל ַויִּ ָליו' ה ַוְיַדבֵּ  אֵּ
ֹאֶהל ד מֵּ  .(א:א ויק') "לֵּאֹמר מֹועֵּ

 הבנת הדברים:עיון במדרשים ובפרשנות מלמד על שתי גישות ב
 גישה אחת:
 דב') ומתנו' עוד להינו-א ה' קול את לשמוע אנחנו יוספים 'אם:'ואומ סיני הר לפני עומדין ישראל כל
 לכך. למשה אלא הדיבור קרא לא שמכולם כן שהוא לך תדע. וחיה עצמו דיבור קול שמע ומשה ,(כב:ה

 1.משה' אל 'ויקרא :'נאמ
 את הדברים ולא כל אדם ראוי לכך.  לובעיני ה' להשמיע  שהוא היה הראוידבר ה' נשמע למשה משום 

 ייחודו של משה מפורט במדרש הבא:
 המשפילי לשבת 'המגביהי טעם? מה. השפלתי' היא הגבהתי, הגבהתי היא 'השפלתי אומר: הלל היה וכן

 פניו משה מסתיר היה הסנה מתוך משה על ה"הקב שנגלה בשעה מוצא ואתה 2(.ו-ה:קיג תה') לראות'
 שם,) פרעה' אל ואשלחך לך 'ועתה ה:"הקב לו' אמ(. ו:ג שמ'' )וגו פניו' משה 'ויסתר ד:"הה. ממנו

 מטך את הרם : 'ואתה'הק לו' אמ, הצד מן לו עמד בים. גואלם אחר אין גואלם אתה אי שאם ..לומר(.י
 לו' אמ, הצד מן לו עמד בסיני. בוקעו אחר אין בוקעו אתה אי שאם לומר(, טז:יד שמ'' )וגו ידך' את ונטה
 עמד מועד באהל. עולה אחר אין עולה אתה אין שאם לומר(, א:כדשמ' ) ואהרן' אתה ה' אל 'עלה ה:"הקב
, כן שהוא תדע ?!לך אלא מצפה השעה ואין עצמך משפיל אתה מתי עד ה:"הקב ל"א, הצד מן לו

 משה. אל ויקרא דכתיב, למשה אלא הדיבור קרא לא שמכולם
שלא ראה עצמו ראוי ליחס מועדף מאת ה'. הקריאה למשה בכל אותם , הענווה של משההמדרש מדגיש את 

ְקָרא האירועים שהמדרש מזכיר מלמדת על ייחודו של  משה בעיני ה' ומכאן המסקנה: רק אל  –ֹמֶשה"  ֶאל "ַויִּ
 .משה

הקריאה אל משה מעידה גם על צניעותו של משה, כי הוא אינו נכנס לאוהל מועד עד שה' קראו, אף שהוא 
שהופקד על הקמת המשכן. התנהגותו זו אף היא מעידה על מידת הענווה יוצאת הדופן שהייתה בו, כפי שהעיד 

יש ֹכל ְמֹאד ָעָניו ענו ֹמֶשה עליו הכתוב: "ְוָהאִּ יוצא מדברינו שלפי  יב:ג(. במד'ָהֲאָדָמה" ) ְפנֵּי ַעל ֲאֶשר ָהָאָדם מִּ
', וממילא אין כל אדם זוכה לקריאת ה' אלא יחידי סגולה שה' גישה זו אין כל אדם מסוגל להכיל את דבר ה

 בוחרם.

                                                           
  ,הרא"מ ליפשיץ בירושלים. ראש המכללה האקדמית הדתית למורים ע"ש ד"ר יאיר ברקאי 
 .א פרשה ]מרגליות[ רבה ויקרא 1
יריה, לאבות, ד:ד: 'אלג רבני מגדולי(, 1631-1111 ץ,"הרשב) דוראן צמח בן שמעון להעמקה באמרת הלל עיינו בפירושו של רבי 2

 רמה".  אנוש שתקוות רוח שפל הוי מאד מאד אומר יבנה איש לויטס "רבי
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הוכחה נוספת לייחודו של משה היא הנס שקול ה' לא נשמע מעבר לאוהל מועד, כדברי רש"י, המסתמך על דברי 
 1".שומעין לא ישראל וכל, לאזניו ומגיע הולך ומסכמם במשפט אחד: "הקול 6המדרש הארוכים על פסוקנו

 
 גישה שנייה

בבסיס גישה זו התובנה שדבר ה' ניתן לכל אדם שמכין עצמו לקליטתו. לא די בהכנה חיצונית של רחצה 
ה את דברו לכל ישראל, "והימנעות מטומאה אם אינן מֻלוות בהכנה נפשית עמוקה. במעמד הר סיני השמיע הקב

 5אלא מפי משה: את קול ה' במקורו שהעם בחר לא לשמועאלא 
ר ֹמֶשה ֶאל ַוֹיאְמרּו ָמנּו ַאָתה ַדבֵּ ְשָמָעה עִּ ר ְוַאל ְונִּ ָמנּו ְיַדבֵּ ים-א   עִּ  .ָנמּות ֶפן ֹלהִּ
יָראּו ַאל ָהָעם ֶאל ֹמֶשה ַוֹיאֶמר י תִּ ים-ָהא   ָבא ֶאְתֶכם ַנּסֹות ְלַבֲעבּור כִּ ְהֶיה ּוַבֲעבּור ֹלהִּ ְרָאתוֹ  תִּ י ְפנֵּיֶכם ַעל יִּ ְלתִּ  ְלבִּ
ָטאּו ָרֹחק ָהָעם ַוַיֲעֹמד. ֶתח  ַגש ּוֹמֶשה מֵּ ים-ָהא   ָשם ֲאֶשר ָהֲעָרֶפל ֶאל נִּ  .ֹלהִּ

כאשר מתבוננים בהתנהגות העם המפוחד והניצב מרחוק לעומת תגובתו ההפוכה של משה המתקרב אל מקור 
 3הקול הרועם של ה', ניתן להבין את עמדת הגישה השנייה, כדברי ראב"ע על אתר:

 שמעו כאשר, פחדם מרוב הם כי להזכיר(, טו) מרחוק ויעמדו הזכיר וכבר - מרחוק' העם 'ויעמוד וטעם
 .הערפל אל נגש היה הוא כי, מעשיהם הפך עושה היה ומשה. מרחוק ועמדו לאחור חזרו השם קול

חלק מנפש במשה הייתה המוכנות הנצרכת לקבלת דבר ה'. המוכנות מורכבת משני יסודות: אחד מּולד והוא 
על  7האדם, ואחד נרכש, ועל האדם לעמול כדי לפתחו לדרגה הנדרשת להכלת דבר ה', כדברי בעל 'משך חכמה'

 אתר:
יש להתבונן מה ואיזו השתלמות היה למשה בקבלת התורה, כי האיש משה היה גדול קודם מתן תורה 

ך הפילוסופים אשר השלימות , ובאיזה דרך פעלה בו קבלת התורה. והענין כי דרשנשתלם וזכה למעלתו
, ויזכה לשכל ישיג הנקנה, וזה כשיתעצם נפשו במושכלות, ומשכל היולי במחויב ובהכרחאל האדם הוא 
לקי, ומצד נפשו דבוקה למושכלות יתדבק אל שכל הפועל ויהיה קשור מעדנות אליו תמיד, -הנאצל והא

 אחד בכמה דורות.ובזה יקנה הנצחיות בנפשו. ולפי זה לא יגיעו להשלימות רק 
תכונות היסוד הטובות שזכה בהן האדם מלידה אינן ערובה מספקת להשגת המעמד הרם הנדרש לקבלת דבר ה'. 
רק עמל בלתי נדלה על מידותיו, הוצאת הטוב שבו מהכוח אל הפועל ושכלולו לדרגה המרבית יזכוהו בנכסף  

 מכול: קרבת ה' האמיתית. 
 על הפסוק הראשון בפרשתנו: 8ר החיים"דברים דומים מובאים בפירוש "או

ולא ישמענו זולת אולי שיכוון הכתוב להודיע תעצומותיו יתברך, שיקרא בקול גדול  –'ויקרא אל משה' 
 .את אשר יחפוץ

ניתן לפרש את הסיומת שבדבריו כשתי הגישות, דהיינו שדבר ה' אינו נשמע אלא למי שה' יחפוץ בו, או שרק 
כאמור, חפצו של האדם חייב להיות מֻלווה בפעולות מתמשכות של התקרבות אל  1עו.החפץ בדבר ה' יזכה לשמ

 ה' באהבתו וביראתו, ואם לא כן, החפץ יישאר עקר ולא יניב את הנדרש.
. הענווהבפתחו של חומש ויקרא, 'ספר הטהרה', ראוי שנזכור את התכונה הבולטת המאפיינת את משה: 

המלא 'ויקרא' שבראשית הספר באה ללמד על הענווה שהיא תנאי הכרחי ואולי הא' הזעירה שבסיומה של 
 ע"א(: ,לקבלת דבר ה', כדברי הבבלי בתענית )ז

 מים מה: לך לומר - למים לכו צמא כל הוי דכתיב, למים תורה דברי נמשלו למה: אידי בר חנינא רבי אמר
 .שפלה שדעתו במי אלא מתקיימין אין תורה דברי אף, נמוך למקום והולכין גבוה מקום מניחין

                                                           
 את וישמע אתו לדבר מועד אהל אל משה ובבא אומר הוא , ויקרא, א, כגון: "וכןתנחומא, נדבה, ב, ט, ובמדרש תורת כהניםב 3

 ודבור דבור כל על מדבר היה ובו, ארזים שובר' ה קול( ט"כ תהלים שם' )שנא תורה במתן שומע שהיה הקול אליו מדבר הקול
 שבקול מאחר וכי, בלבד שומע היה הוא הקול את וישמע ל"ת, מבחוץ לישראל הקול שנשמע תאמר שמא, וצווי אמירה כל ועל
 הקול יוצא שבו שביל ה"הקב לו ועשה משה אצל והלך, שיצא הדבור על ה"הקב שגזר לפי, שומעים היו לא למה מדבר היה גבוה
, במשקל הכל ה"הקב מפי שיוצא ודבור דבור שכל משקל לרוח לעשות( כח איוב' )שנ ולכאן לכאן נשמע ולא למשה שיגיע עד
 משה אל ויקרא' שנא בלבד משה אצל שילך הקול לאותו דרך ה"הקב לו שעשה קולות לחזיז ודרך( כח איוב ,שם) אומר הוא וכן

 דברו". עושי כח גבורי נאמר לכך, לאחר ולא נשמע היה אליו, אליו' ה וידבר
הוא על בחירת ה' באדם המתאים להשמיע לו את דברו, תיאור התגלות ה' לנער שמואל בפעם הראשונה )שמ"א, ג( מעיד אף  4

שהרי גם שם עלי הכהן ישן באותו מקום שישן בו שמואל ולא שמע את קריאתו של ה', משום שהיא יועדה רק לשמואל, כפי 
 שאף עלי הבין והדריך את שמואל כיצד להגיב בקריאת ה' הבאה בהמשך.

 יז.-שמ' כ:טו 5
 .פרק כ שמ', הקצר הפירוש עזרא אבן 6
 .השואה שלפני בדור אירופה מזרח רבני (, מגדולי1223–1816) מדווינסק הכהן שמחה מאיר רבי 7
 ירושלים, פרשן התורה, מקובל ופוסק הלכה, -, מרוקו(1323-1716)הרב חיים בן עטר  8
1

ואומרת...ואמר לי ]= אליהו הנביא[: כמשתמע מסיפור תפילת ר' יוסי בחורבה )ברכות ג, ע"א(: "שמעתי בת קול שמנהמת כיונה  
 ". מי שומעה? המכוון לבו לכך! , אלא שמנהמת כך שלוש פעמים ביוםחייך, לא שעה זו בלבד אומרת כך
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 עורך: הרב ד"ר חיים טלבי
 עריכה לשונית: ד"ר יצחק הילמן


