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 בס"ד 

 הגיגים, ד"ר חזות גבריאל  -, המדור ויקרא

 אתה קראת לי!

ְקָר ָ֖על הפסוק הפותח את פרשתנו:  ֶׁ֑הָ֖אַוי ִּ רֶָ֖אל־ֹמש ֶ ֵּ֤ יוְָ֖יֹקָוק ַָָ֖֖וְיַדב   ָלָ֔ ֶהלָ֖א  ֹאֹ֥ דָ֖מ  רָ֖מֹוע   אֹמֹֽ ָ֖על אתר:ָ֖כותב רש"י,ָ֖ל 

 לשון, חבה לשון ,קריאה קדמה צוויים ולכל אמירות ולכל דברות לכל - משה אל אויקר
 ....זה אל זה וקרא( ג ו ישעיה) שנאמר, בו משתמשים השרת שמלאכי

 מגילה מגילה - תורה: בנאה רבי משום יוחנן ר"א"  דוע חלקו רבותנו באשר לדרך בה ניתנה תורה:יכ
 (.א, ס גיטין ,בבלי, )"..; עלי כתוב ספר במגילת באתי הנה אמרתי אז': שנא, יתנהנ

: אמירה, דיבור שונים בלשונות פנייה  מתחילותהאוסף של נבואות למשה,  הינהבשיטת רבי יוחנן, התורה 
'חמשה חומשי ל ,סמוך למותו בלשון התלמוד 'הדביקןש'עד משה גנז נבואות אלו כל אחת בשעתה, וצווי. 

ֹ ָ֖תורה':  ְכת  ה ָָ֖֖בַוי ִּ ֹוָר ָָֹ֖֖מש ֶ ָנ ַָָ֖֖הז ֹאת ָָ֖֖הֶאת־ַהת  ת ְ י ִּ ים ָָ֖֖ה ַָ֖וֹֽ ֲֹהנִּ נ  ֶָָ֖֖אל־ַהכ  ָָָ֖֖֔יב ְ וִּ ֹ ָָ֖֖יל  ַָָ֖֔הנ  אִּ רִּ ָָֹ֖֖וןֶאת־ֲאר ָָ֖֖יםש ְ ְקנ  ָָ֖֖קְיֹקָוֶָָׁ֑֖֖יתב ְ ל־זִּ ָ֖יְוֶאל־כ ָ
ל ֹֽ ָרא  ש ְ , נקבע ונחתם על ידי הקב"ה. סדר הכתיבה אינו ןומקומ ן, ניסוחותתוכן הנבוא)דברים לא, ט(.  :יִּ
 ההתנבאות, ומכאן ש"אין מוקדם ומאוחר לתורה".את סדר  חופף

שהתווסף על ידי חלק מן הנבואה או  יהה ',וידבר השם אל משה'האם המשפט הפותח את הנבואה, כגון: 
)אמירה, דיבור או צווי(, יש להניח כי  למשמעות הנבואה גם על פי נוסח פתיחתה? הואיל ויש הבדל משה

ְקָר ָָ֖֖המשפט:גם מסר זה התקבל במסגרת הנבואה.  ֶׁ֑הָ֖אַוי ִּ רֶָ֖אל־ֹמש ֶ ֵּ֤ יוָֹ֖קָוק ָ֖יְַָָ֖֖וְיַדב   ָלָ֔ ֶהלָ֖א  ֹאֹ֥ דָ֖מ  רָ֖מֹוע   אֹמֹֽ הוכתב , ל 
ָֹ֥֖אמירתו המפורשת של הקב"ה:  על דעתו. אלףאם כן על ידי הבורא ומשה הקטין את האות  ָ֖ענוָ֖הֹמש ֶ ָָ֖֖יש ְָ֖וָהאִּ

ֹל ָָ֖֖דְמֹאֶָָׁ֑֖֖יוָעָנ ָ֖ כ  ָאָדָָָ֖֖֔מִּ ָָֹ֥֖֖רֲאש ֶ ָָ֖֖םָהֹֽ נ  ְ הָ֖יַעל־פ  הקב"ה פעולת ההקטנה של האות על ידי ָ֖מייתרת למעשה את,ָָ֖הֲאָדָמֹֽ
 כרמז וכעדות לצניעותו הרבה של משה .

יכול לבא אל אהל מועד,  לא היה משהלפסוק הפותח את פרשתנו ייחודיות כפולה: הקונטקסט והניסוח. 
ונועדתי " -כב( ,)שמות כה לורק בקריאה שיקרא אותו, שכבר נאמר אלא  ים וקאל המקום אשר שם האל

ומשה לא מעז מעצמו  ,באוהלכן הסתיים, כבוד השם שוכן ". מעשה המשלך שם ודברתי אתך מעל הכפורת
שיש בו הפרדה מפורשת בין הזימון ָ֖אלא שפסוקנו מיוחד בכךלהיכנס אל הקודש עד לקריאת הזימון. 

 א(,א ,דנדבה דבורא - ויקרא ספראלדיבור. יש בו גם זימון )ויקרא( וגם דיבור )וידבר(. מכאן למד המדרש )
 לכל הדיבורים, האמירות, והציויים שבתורה, וזהו המקור לדברי רש"י הנ"ל. בניין אב
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