
 
 

 הענווהמידת  – פרשת ויקרא

 אליו מאהל מועד לאמור״ )א,א( '״ויקרא אל משה וידבר ה בתחילת הפרשה נאמר:

 במילה ויקרא כתובה באות קטנה.  'האות א

 בספר דרכי מוסר כתב שהטעם לכך הוא על פי מה שכתב הרמב״ן בטעם הקרבת הקורבנות.

וראוי היה להעניש   ובנפשו שאדם החוטא, חוטא בגופו    הרמב״ן כתב בפירושו לפרשה )א, ט(

כנגד החטא בנפש כנגד החטא שבגופו.ו  ,אותו שישפך דמו  גופו  הקב״ה עשה עם   שיישרף 

דמו של  מה שהיה צריך לעשות לחוטא יעשה לקורבן: החוטא חסד וציווה עליו להקריב קורבן.

  וכאשר המקריב יתבונן ויראה   ישרף על המזבח.י זרק על המזבח וגופו של הקורבן  יהקורבן י

ויקנה בעצמו את מידת    שכל מה שנעשה בקורבן היה ראוי שיעשה בו, הוא יבא לידי חרטה

 שהיסוד הראשון בהבאת קורבן הוא ההכנעה והענווה.    וזה רמוז בא׳ הקטנה,  הענווה והשפלות.

 תועבת ה׳ כל גבה לב ובעל הגאווה נמסר ביד יצרו,  וכך כתב רבנו יונה בספרו שערי תשובה:

  ׳ עמו אחרי שהוא תועבת ה׳.כי אין עזרת ה

 משה לא רצה שיהיה כתוב :  על פי זה פירש בעל הטורים מדוע נכתבה אות האלף הקטנה

מלשון מקרה, שבמקרה הקב״ה דיבר ,  אלא שיהיה כתוב ״ויקר אל משה״,  ״ויקרא אל משה״

״ויקרא״,   אתו. שהקב״ה מתגלה למשה לא במקרה אלא   אבל הקב״ה אמר למשה שיכתוב 

 ויקרא עם אלף קטנה. כתב  ענוותנותו ומשה מגודל  בקביעות,

 ״והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה״ )במדבר יב ג( ועל משה נאמר:

ירד,   עשרה שמות קראו למשה:  )א(:  על הפסוק ״ויקרא אל משה״ דרשו רבותינו בויקרא רבה

חייך מכל השמות שיש לך אמר הקב״ה למשה:  .  חבר, יקותיאל, אביגדור, אבי סוכו ואבי זנוח

״ותקרא  :  תיה בת פרעה, כמו שנאמר בפרשת שמותהשם שקראה לך ב  אני קורא לך משה,

 שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו״ )ב י(. 

 ומדוע זכה משה שה׳ יקרא לו בשם זה יותר משאר השמות שניתנו למשה?

שהרי    להציל את משה,יתה מידה של מסירות נפש כדי  יהתשובה לכך שלבתיה בת פרעה ה

ליאור הילדים  כל  גזר להשליך את  פרעה  לדעתו  ,אבא שלה  יהודי בניגוד  ילד    , והיא הצילה 

  ופרעה היה יכול להרוג אותה על מה שעשתה, ושם שניתן בעקבות מסירות נפש נקבע לדורות. 

 מידת המסירות למען עם ישראל הוטבעה בשמו של משה. 



 
 

  ווה ומסירות נפש למען אחרים, זוכה להתגלות השם.מכאן למדנו שמי שיש בו את מידת הענ

 ב״ויקרא השם אל משה״. ולכן זכה משה שהפרשה הראשונה של ספר ויקרא תפתח


