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"שלו! רב לאוהבי תורת5 ואי8 לה! מכשול".
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-פר שמות מתעד ב-ופו התרוממות שנייה של ע! ישראל לגובה המיתולוגי 

של ברית -יני בינו לה' אלוהיו: מלאכת הקמת אוהל מועד בתרומותיה! 

ובהתנדבות! של כל בני הע! ובנותיו נשלמה, וה' השרה את שכינתו בתוכו. 

שני ייעודי! נועדו למשכ8 בהקשר זה. כאוהל מועד הוא נועד להיוועדות 

בי8 ה' למשה, להורות לו את חוקיו ואת מצוותיו, ולגבות את -מכותו כמל5 

ארו8  -מליו:  באמצעות  הכוהני!  לעבודת  נועד  וכמשכ8  תחתיו,  ישראל 

הקודש ובו שני לוחות הברית, הפרוכת וכרובי הזהב, מנורת שבעת הקני!, 

מועד  אוהל  ולקטורת.  ולמנחות  לקורבנות  והמזבחות  הפני!  לח!  שולח8 

תפקד כארמו8 המל5 האוכM את חוקיו על הע!, על מנהיגו ועל מצביאו, 

מלמעלה כלפי מטה, ואילו כמשכ8 תפקד כמקדש שבו יעבדו הכוהני! את 

ה' בש! הע! מלמטה כלפי מעלה. מבחינת הע!, נעשה משה למנהיג המייצג 

את -מכות השלטו8 הפוליטי, האוכM חוקי תבונה וקובע מדיניות בימי שלו! 

ובימי מלחמה, ואילו אהרו8 ובניו נעשו למנהיגי הע! המרוממי! ומקרבי! 

אותו אל ה', על ידי המחשת נוכחותו בתו5 עמו, כדי שירגישו את קרבתו 

התומכת, האוהבת והמברכת. משה ייצג אפוא את היח- של האל לעמו והע! 

אל אלוהיו, כזיקה בי8 מל5 לעבדיו. ואילו אהרו8 ובניו ייצגו את היח- של 

האל לעמו והע! אל אלוהיו כזיקת הגומלי8 בי8 אב לבניו או כאיש לאשתו.

במשכ8 נפגשו שני תפקודי המנהיגות הללו, המשלימי! זה את זה א5 

מנוגדי! זה לזה, שעל כ8 לא יוכלו להתמלא על ידי איש אחד, אלא רק על 

ידי שניי! המתואמי! ביניה!, שכל אחד מה! עצמאי בתחומו, ואינו מתערב 

הקרי8  משה  מזה.  מחנכת  ומנהיגות  מזה,  שלטת  מנהיגות  זולתו:  בתחומי 

כשליט את יראת ה', ואהרו8 הקרי8 כמחנ5 את אהבתו. משה תבע מ8 הע! 
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משמעת ורצו8 מכוו8 לרצו8 ה', ואילו אהרו8 הביע בש! הע! את מצוקותיו, 

ביקש את צרכיו, שאל את משאלותיו, קירבו אל ה' באהבה, והשפיע עליו 

את ברכתו על ידי פולחני! וטק-י! -מליי! שהיו שיח של אהבה בי8 ה' 

לעמו, ובאמצעותו חווה הע! בשבתותיו ובחגיו בהטרמה את השמחה ואת 

האושר שבהגשמת ייעודו בעתיד הרחוק כחוויית שיא מיתולוגית-אידאלית 

בהווה.

המש5  אפוא  נדרש  שמות  -פר  ב-יו!  המתועד  המיתולוגי  ההווה  מ8 

המש5  א.  שוני!:  מישורי!  שני  ועל  כיווני!  בשני  מצרי!  יציאת  -יפור 

ה-יפור ההי-טורי הפונה אל העתיד: הולכת הע! המאוחד והמלוכד כ"צבא 

את  וליי-ד  בה,  להתנחל  כנע8,   Nאר את  לכבוש  עבודה"  וכ"צבא  ע!" 

מימי  יו!  בכל  בהווה.  ה'  עבודת  המש5  ב.  אדמתה.  על  ישראל  ממלכת 

וביובלי!.  בשמיטות  ובמועדי!,  בחגי!  חודש,  בראשי  בשבתות,  השבוע, 

ההי-טורית,  הראות  מנקודת  האחת,  בזו.  זו  משולבות  אלה  מטרות  שתי 

וכל האנושות  מתו5 השאיפה שכל הארN תהיה בעתיד הרחוק מקדש לה' 

תעבוד אותו ותזכה בקרבתו. והאחרת, מנקודת הראות המיתולוגית-הווית 

ונצחית, מתו5 השאיפה לחוויית קרבת האל התמידית שתאפשר לע! לבטוח 

יתגש!  ומורדותיה, עד שייעודו  ולשאת בכל -בלות הדר5, עליותיה  בה' 

ראש  בכל  שבת,  בכל  השבוע,  מימי  יו!  בכל  מיתולוגית:  ימי!  באחרית 

חודש, בכל חג ובכל מועד - במ-לול המתחדש של היממה, השבוע, החודש, 

האל,  קרבת  את  ולחוות  להתרומ!  כול!  יוכלו  והיובל,  השמיטה  השנה, 

רוח!  ושאר  כישרונ!  מבחינת  לה!,  האפשרית  במדרגה  ויחידה  יחיד  כל 

ומבחינת תנאי חייה!.

המש5 ה-יפור ההי-טורי מתועד ב-פר במדבר, ואילו המש5 ה-יפור של 

הפילולוגי- המחקר  ויקרא.  ב-פר  בהווה מתועד  וההתקדשות  ההתחדשות 

הי-טורי של זמננו קובע ש-פר ויקרא, המכיל את "תורת הכוהני!", הוא 

המאוחר ביותר מבי8 -פרי תורת משה, מבחינת הכתיבה ומבחינת העריכה 

הקאנונית. זמ8 כתיבתו ועריכתו לדעת החוקרי! הוא בימי הבית השני, והוא 

נכתב על י-וד מ-ורות הכוהני! מימי הבית הראשו8. פירוש הדבר שבמקור 

בא -פר במדבר אחרי -פר שמות, א5 החכמי!, עורכי הקאנו8 בימי הבית 

השני, שיבצו את -פר ויקרא בי8 -פר שמות ל-פר במדבר. קריאה רצופה 

של ה-פרי! שמות ובמדבר מאשרת הנחה זו. -פר במדבר נפתח ב"מפקד 
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שמות" שער5 משה, אחרי שהשלי! את הקמת המשכ8, כדי לארג8 את העדה 

לרשתה.  כנע8   Nאר אל  העלייה  לקראת  העבודה"  וכ"צבא  הע!"  כ"צבא 

זהו ההמש5 הרצוM של -יפור יציאת מצרי!, לפי -פר שמות. הרי זאת ג! 

הייתה ההוראה שקיבל משה מה' אחרי ענישת הע! על חטא העגל. יתרה 

מזו, הקורא את -פר במדבר אחרי -פר שמות לא ירגיש בח-רו8 ההוראות 

לכוהני!:  המתייח-ת  הכללית  החקיקה  ויקרא.  ב-פר  לכוהני!  הניתנות 

זהות!, זכויותיה!, חובותיה! ותפקידיה! ודר5 הקדשת!, ניתנת ב-פרי! 

ישראל,  בני  הנחוצה לכל  והיא מ-פיקה מבחינת ההוראה  ובמדבר,  שמות 

כדי שידעו מהי חובת! לכוהני! ולמשכ8, וכיצד עליה! להשתתM בפולח8 

-ביב המשכ8, שהרי למשכ8 עצמו יכלו להיכנ- רק הכוהני! שהקריבו את 

הקורבנות בחצר הגדורה תחת כיפת השמי!. אכ8 ב-פרי! שמות ובמדבר, 

לכוהני!  הנחוצה  המקצועית  ההוראה  את  נמצא  לא  דברי!,  ב-פר  וג! 

וללוויי! במילוי תפקידיה!. -פר ויקרא מוקדש אפוא להוראה המקצועית, 

ונועד במקור לכוהני! בלבד. חכמי התורה שבעל פה הגדירו אותו על י-וד 

זה כ"תורת כוהני!". אול! בימי הבית השני החילו חכמי התורה שבעל פה 

את דיני הטהרה והטומאה ואת דיני הכשרות של הכוהני! על כל בני ישראל, 

באשר ממלכת ישראל הנאמנה לתורה נדרשת להיות "ממלכת כוהני!", וע! 

ישראל על ידי נאמנותו לתורה, נדרש להיות ל"גוי קדוש". לצור5 זה שילבו 

אפוא חכמי התורה שבעל פה את -פר ויקרא בקאנו8 של -פרי תורת משה, 

במקו! המתאי! לו ביותר.

החיבור ה-יפורי בי8 -פר ויקרא ל-פר שמות נראה טבעי. משה השלי! 

הראשונות  בהתוועדויות  הענ8.  בעמוד  אליו  ירד  ה'  המשכ8.  הקמת  את 

ביניה! הורה ה' למשה את תורת הכוהני!, כדי שיוכל להכשיר! לשליחות!. 

זה היה תפקידו כנביא ולא כמל5. רק הוא כנביא יכול לדעת כיצד ה' רוצה 

שהכוהני! יעבדו אותו, כדי למנוע את עבודתו על פי דעת! האנושית. רק 

נביא בדרגתו של משה היה מו-מ5 להנחיל לכוהני! את הוראות ה' לעבודתו 

מובני! אלה  אות! לעבודת! במשכ8. בשני  ולקדש  בעיניו,  הטובה  בדר5 

חד-פעמי.  באורח  רק  אול!  ככוה8-על.  ג!  לתפקד  משה  אפוא  נדרש 

אחרי הוראת! וקידוש! עמדו הכוהני! ברשות עצמ! כמייצגי עמ! מזה, 

וכממוני! על ידי ה' עצמו לעבוד אותו מזה, וה! תפקדו במקביל למשה, 
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הוא כמל5: מלמעלה כלפי מטה, וה! ככוהני!: מלמטה כלפי מעלה. כיוו8 

שהיו מתנות הע! לה' תחת כל בכורותיו, זכו הכוהני! מבית אהרו8 בזכות 

יתרה על זו של משה: היא הזכות המשפחתית-שבטית להעביר את הכהונה 

כירושה לבניה! אחריה!. 

-יפור המ-גרת של -פר ויקרא ממשי5 אפוא את ה-יפור של -פר שמות 

על ירידת ה' לשכו8 באוהל מועד, בעמוד הענ8 שכי-ה אותו. -פר ויקרא 

"ויקרא אל משה  ה' למשה באוהל מועד:  בי8  נפתח בהיוועדות הראשונה 

וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור: דבר אל בני ישראל ואמרת אליה!: 
מ8  לה'  קורב8  מכ!  יקריב  כי  אד! 

הבהמה מ8 הבקר ומ8 הצא8, תקריבו 

 .(2-1 א,  (ויקרא,  קורבנכ!"  את 

נושא ההוראה הראשו8 הוא תפקיד! 

לה'  להקריב  הכוהני!:  של  העיקרי 

לכפר  עמ!,  בני  בש!  קורבנות 

לאלוהיה!,  להודות  חטאיה!,  על 

במילי!  הפתיחה  בחגיה!.  ולשמוח 

ל-פר  הנותנת  משה",  אל  "ויקרא 

היא  את שמ!,  הראשונה  ולפרשתו 
מבנית. -פר ויקרא הוא רצM של "קריאות" שה' קורא למשה הנועד איתו. 

הר  לרגלי  ישראל  בני  חנו  שבו  הזמ8  בפרק  מועד  באוהל  התקיימו  כול8 

על  כנע8.   Nלאר העלייה  לקראת  ולהיער5  המשכ8,  את  להקי!  כדי  -יני, 

רקע זה נכו8 להגדיר את -פר ויקרא כ-פר חינו5 הכוהני! למילוי תפקיד! 

בקודש, ובמוב8 הכולל - בשביל כל בני ישראל - כ-פר שנועד לחינו5 

לחיי קדושה. בהקשר זה נשי! לב, הכהונה היא אמנ! מקצוע, מלאכה ככל 

המלאכות. אבל להבדיל מכל המלאכות שהיו נחוצות ליצירתו של המשכ8 

וכל אביזריו, עבודת הכוהני! הייתה עבודת קודש תמידית. עבודה כזאת 

ומחוצה  במקדש  הפעילות  תחומי  בכל  האישיות  כל  של  הזדהות  מחייבת 

לו, לאור5 כל היממה. כלומר, כהונה היא ג! אורח חיי! של התקדשות. 

לפיכ5 חלות על הכוהני! מצוות של קדושה ריטואלית טהורה מכל טומאה, 

הורו  שבגללה  ה-יבה  זוהי  אשמה.  ומכל  חטא  מכל  חפה  מו-רית  וקדושה 
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חכמי התורה, שביקשו כאמור להחיל את קדושת הכוהני! על כלל ישראל, 

להתחיל את לימוד תורת ישראל לכל ילדי ישראל דווקא ב-פר ויקרא ולא 

ב-פר בראשית, המלא -יפורי! מושכי לב, אבל המעוררי! הרבה קושיות 

מו-ריות על התנהגות אבות האומה ואימותיה.

של  הראשונה  הקריאה  נושא 

העיקרי  תפקיד!  הוא  למשה  ה' 

הקורבנות  הקרבת  הכוהני!:  של 

שבני ישראל ירצו להקריב לה' על 

מול  המשכ8  בחצר  שיוצב  המזבח, 

פתחו. בהמש5 הפ-וקי! המצוטטי! 

הקורב8  של  מהותו  מוגדרת  לעיל 

"א!  עשייתו:  דר5  תיאור  ידי  על 

זכר תמי!  מ8 הבקר,  קורבנו  עולה 

יקריבנו. אל פתח אוהל מועד יקריב 

ידו  ו-מ5  ה',  לפני  לרצונו  אותו, 

לכפר  לו  ונרצה  העולה,  ראש  על 

עליו. ושחט את ב8 הבקר לפני ה', 

את  הכוהני!  אהרו8  בני  והקריבו 

הד!, וזרקו את הד! על המזבח -ביב 

אשר פתח אוהל מועד. והפשיט את 

העולה, וניתח אותה לנתחיה, ונתנו 

המזבח,  על  אש  הכוה8  אהרו8  בני 

בני  וערכו  האש.  על  עצי!  וערכו 

את  הנתחי!:  את  הכוהני!  אהרו8 

אשר  העצי!  על  הפדר  ואת  הראש 

וקרבו  המזבח.  על  אשר  האש  על 

הכוה8  והקטיר  ירחN במי!,  וכרעיו 

ריח  עולה אשה  המזבחה.  הכול  את 

ניחוח לה'" (ש!, ש!, 9-3). 

"עולה"  קורב8  זה  תיאור  לפי 
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הוא פר "תמי!" (של! בלי כל מו!), שהכוהני! יעלו אותו על המזבח, והוא 

המשכ8  בחצר  ניצב  המזבח  זה  (לצור5  השמימה  יעלה  ועשנו  כולו   Mיישר

כצורכו  הקורב8  את  מציגה  לעיל  המצוטטת  הפ-קה  השמי!).  כיפת  תחת 

של האד! המתעורר להקריב. בהמש5 יתברר ג! מהו הצור5 המניע אותו. 

הע!  של  לצורכו  בהיענותו  לעצמו  ה'  ביקש  מה  היא:  הנשאלת  השאלה 

הפירוש:  לה'".  ניחוח  ריח  אשה  "עולה  במילי!:  ניתנת  התשובה  לעבדו? 

קורב8 העולה הוא "אשה" (בשר שרוM באש) המעלה ריח טוב, מהנה ומשמח, 

השמימה (מקו! מושבו הקבוע של האל הבורא שממנו הוא "יורד" לשכו8 

במשכנו במחנה ישראל). את הריח הזה מריחי! מקריבי הקורב8 והע! ה-ובב 

אות!, ורוח! מתרוממת בשמחה. כ5 ה! יודעי! שהעש8 המעלה את הריח 

הטוב השמימה מהנה את האל ה"מריח" אותו ומשמחו. זוהי דר5 של תיאור 

מטפורי, המבטא את ההבדל בי8 ההבנה האלילית של מהות הקורב8 להבנתו 

באמונת הייחוד המונותיאי-טית. עובדי האלי!, שה! כוחות טבע מצוירי! 

בדמות בני אד! ענקיי!, חושבי! שהאלי! זקוקי! כמוה! למזו8 ולשתייה, 

ואות! ה! מ-פקי! לה! בקורבנות ובמנחות. ואילו בני ישראל יודעי! שה' 

אינו אוכל ואינו שותה, ואינו זקוק לבני אד! שי-פקו לו מזו8, א5 הוא זקוק 

לבני האד! שיעבדו אותו עבודה המבטאת את תלות! בו, יודו לו על הטוב 

שהוא גומל לה!, ישבחו ויהללו אותו, ויצייתו לחוקיו ולמצוותיו, וכ5 יעזרו 

לו לתק8 את הבריאה הארצית ולהשלימה. לאמור, ה' זקוק לקורבנות שבני 

האד! זקוקי! לה!, כדי למשול ביקו! שלו העניק קיו! עצמי, ובבני האד! 

שלה! העניק יכולת של חשיבה, יצירה ובחירה. 

אוניבר-לית.  היא  האד!  לעבודת  ה'  שהצטרכות  לכ5  לב  עתה  נשי! 

בפ-וקי פתיחת הפרשה נאמר: "אד! כי יקריב" ולא "ב8 ישראל כי יקריב". 

זהו דיוק חשוב. הצור5 לעבוד את ה', וצורכו של ה' שיעבדו אותו, חלי! על 

כל בני האד!, באשר כול! נבראו בצלמו ונועדו לתק8 את יקומו הארצי. 

לפיכ5 ג! בני ישראל צריכי! לעבדו, לא רק באשר נבחרו לעבודתו אלא 

באשר ה! בני אד!. 

האד!  צרי5  הפר  שחיטת  לפני  בהמש5:  המצוטט  מ8  נלמדת  ה-יבה 

המקריב את ה"עולה" ל-מו5 את ידיו על ראש הפר, כי בזה "נרצה לו לכפר 

עליו". הצור5 האנושי המניע את האד! להקריב "עולה" לה', הוא אפוא 

הצור5 לכפר על חטאיו. זוהי כאמור הצטרכות אנושית אוניבר-לית. יצר לב 
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האד! רע מנעוריו ומשיאו לחטוא. החטאי! הנובעי! מיצרי הגוM מזהמי! 

את נפש האד!, האצולה מרוח אלוהי!. ה! משקעי! אותה בטומאת! וברוע 

המו-רי הנובע מה!. א! לא יחזור בתשובה וחטאו לא יתכפר, א! הכת! 

ישתלט  הרוע  ותרשיע.  נפשו  ויימחק, תחשי5  יתכב-  לא  בנפשו השכלית 

עליה, והיא תיכרת מעמה ותאבד. -מיכת הידיי! על ראש הפר מזהה -מלית 

את תודעת עצמו הגופנית-נפשית של המקריב ע! פרו מקנת כ-פו, כדי 

שיעלה על המזבח כחלופה המייצגת אותו לפני ה', ויביע את רצונו לתרו! 

את חייו לעבודתו. כלומר, להקריב את עצמו לה' בעודו חי על ידי קיו! כל 

מצוותיו. לש! כ5 הוא צרי5 לכפר על חטאיו בדמי פרו, שיישפכו על המזבח 

המזבח,  על  באש  יישרפו  הפר  של  הפנימיי!  גופו  ואיברי  אותו,  ויחטאו 

ועשנ!, שיעלה השמימה לריח ניחוח, י-מל את רצו8 נפשו להתגבר על יצרי 

גופו ולא לחטוא עוד.

-מלית,  עשייה  היא  כפרה  להדגיש:  ראוי  הכפרה.  מעשה  עיקר  זהו 

שעיקרה הוא התהלי5 הנפשי המתחולל אצל אד! באמצעות המעשה ה-מלי 

המחצי8 וממחיש את כוונותיו. זהו עיקרו8 ב-י-י בתורת משה בכל תחומי 

החיי!. אי8 לה-תפק במחשבה, ברצייה מופשטת ובכוונה טובה. רק ההוצאה 

לפועל של הכוונה הטובה על ידי המעשה המגשי! אותה, קובעת מציאות 

מתוקנת ומזכה אד! בגמול הראוי לו. קורב8 "עולה" שחקלאי מקריב מעדרו 

הוא נתינה לה' מ8 היקר לו ביותר, שבו הוא משקיע את עבודתו, וממנו הוא 

מתפרנ- ומפרנ- את חיי כל בני ביתו, בלי לקבל בתמורה הנאה או תועלת 

במובנ8 האנוכי. זוהי עשייה מרוממת ומטהרת, א! היא נעשית בכוונה זו. 

שביעות הרצו8 של האל מ8 הקורב8, המביע את רצו8 האד! להתקרב אליו, 

הניחוח  הריח  של  למטפורה  מעבר  הרוחנית  משמעותה  את  בזאת  מקבלת 

העולה ב"אפו". לפי הכתוב הקורב8 "מרצה" את החטא. הפירוש הוא שה' 

כדי  מה!  להשתחרר   Mושוא חטאיו,  על  המתחרט  לאד!  ל-לוח  "מתרצה" 

להתמ-ר לעבודתו. -ליחתו המקרבת את המקריב אליו, מוחקת את תודעת 

הנפש  את  המכתי!  האשמה  רגש  את  מ-לקת  כלומר  המקריב,  של  החטא 

ומחליש אותה. 

מקבלת  "רצו8"  שהמילה  המיוחדת  למשמעות  דעתנו  נית8  זה  בהקשר 

באמירה על שביעות הרצו8 ועל ריצוי החטא: לא כל מעשה שאד! עושה 

על דעת עצמו, כבחירתו, נחשב בהקשר זה כרצוני באמת. המעשה ייחשב 
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כרצוני רק א! הוא יעלה בקנה אחד ע! רצו8 האל, הרוצה את הטוב מבחינת 

עצמו, שהוא הטוב לכול. בעוד שמעשה רע המנוגד לרצו8 האל הוא בעצ! 

ומ-פק את צפייתו מ8  ה'  היות המעשה טוב בעיני  יצרית.  כניעה לכפייה 

האד! היא אפוא "שביעות רצונו", ופשר הביטוי "לרצות עוו8" הוא לתק8 

את הרוע שנגר! על ידי החטא בעשיית היפוכו הטוב תחתיו. 

ואול!, בדברי! אלה יש רק ה-בר חלקי של עניי8 ה"כפרה". השאלה 

הנשארת -תומה ומ-תורית היא: כיצד ד! הפר "מחטא" את המזבח ומוחה 

את חטאי מקריבו, ומהי משמעות העריכה של הראש והאיברי! הפנימיי! 

של הפר כ-דר! על המזבח, רחוצי! ומטוהרי! לפני ה' לקראת שרפת! באש 

המטהרת. עומק הבעיה הוא הבנת תופעת החיי! המתגלה ביכולת התנועה 

העצמית של גופי!. מודעותו העצמית הפנימית של האד! קובעת שתופעת 

זיקת גומלי8 בי8 הגוM המוחשי והנראה לעי8, לבי8 כוח רוחני  החיי! היא 

כתודעת  לו,  ומודע  יודע  חושב,  מרגיש,  האד!  אבל  חושני,  שאינו  מניע 

ה"אני" העצמי שלו. עיקרו8 רוחני זה הוא ה"נפש". מהו אפוא החיבור ה-מוי 

מ8 העי8 בי8 הגוM לנפש בבעלי החיי!, וביתר שאת אצל האד! בעל הנפש 

המודעת לעצמה בתו5 -ביבתה? מהי הנפש? מה מקורה? הא! היא אחידה? 

כיצד היא מפעילה את הגוM? כיצד הגוM משפיע על הנפש? מהו הדמיו8 

ומהו ההבדל בי8 נפש בעלי החיי! לנפש האד!? 

נפתח במשמעות המילה "קורב8", בחינת מעשה שהנפש עושה בגופה 

האטימולוגיה,  פי  על   .Mהגו אל  לחיבורה  מעבר  לעצמה  התכוונות  מתו5 

מילה זו מציינת כל דבר שנתינתו מקרבת את נפש הנות8 לנפשו של המקבל, 

שאליו הוא מכוו8 מתו5 הרגשת תלות קיומית. חשוב לו לנות8 שהמקבל יקבל 

המקבל,  לנפש  ברור שהכוונה  אליו.  אותו  ויקרב  אותו,  יחו8  את מתנתו, 

שמעמדו גבוה ממעמד הנות8 והנות8 תלוי בו. על כ8 כדאי וראוי לנפש הנות8 

להיות קרובה לנפש המקבל. ברור שהכוונה בראש ובראשונה להתקרבות 

אל נפש האל, ושזו איננה קרבת מקו! גופנית, אלא קרבת מעלה נפשית: 

קרובי האל, או קרובי המל5, ה! "העומדי! ראשונה במלכות". ה! האישי! 

הנאמני! שהמל5 נות8 בה! את אמונו כעושי דברו. הוא מוקיר אות!, רוצה 

את חברת!, מכבד! בכבודו, ומהנה אות! מטובו - השפע החומרי והרוחני 

שהוא משפיע עליה! כמלכ!, ובאמצעות! על בני עמו.

המשמעות  מ8  אפוא  רחוקה  משה  בתורת  "קורב8"  המילה  משמעות 


