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 "דובר שלום לכל זרעו -ויקרא אל משה " מאמר 

אמֹרבפרשתן  ד לֵּ אֶֹהל מֹועֵּ ָליו מֵּ ר ְידָֹוד אֵּ ה ַוְיַדב ֵּ ֶ ְקָרא ֶאל מש  שכותבין במילת ויקרא, ובבעל , וברוב המפרשים מסבירים ועומדים על הא' זעירא ַוי ִּ
שמשה רבינו היה גדול ועניו ולא רצה לכתוב אלא ויקר כאילו לא דבר הקב"ה עמו אלא בחלום כדרך שנאמר בבלעם )ויקר אלוקים אל מסביר הטורים 

משה מחמת רוב ענווה שלא יכתבנה אלא קטנה יותר  בלעם( כאילו לא נראה לו השם אלא במקרה, ואמר לו הקב"ה לכתוב גם באל"ף ושוב אמר לו
 משאר אלפי"ן וכתבה קטנה, ע"כ לשון בעל הטורים.

לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים  -ויקרא אל משה  וצריך להבין דבריו, דהרי ברש"י על הפסוק מצינו החילוק בין 'ויקרא' ל'ויקר', וכה דברי רש"י,
ויקרא ר'( לשון שמלאכי השרת משתמשים בו שנא' )ישעיה ו( וקרא זה אל זה אבל לנביאי האומות עכו"ם נגלה קדמה קריאה לשון חבה )יומא ד' 

, וא"כ לפי דברי רש"י מוקשה דברי בעל הטורים, האם רצה משה להיקרא בלשון עראי עליהן בלשון עראי וטומאה שנא' ויקר אלהים אל בלעם
 וטומאה ולהידמות ח"ו אל בלעם הרשע.

פרש על פי דברי הכלי יקר על הפסוק שמפרש את ענין הא' זעירא, שבאמת כל נביא ונביא מקבל את נבואתו לפי דרגתו והשגותיו, אבל משה ויש ל
מכפי רבינו ע"ה השיג יותר ממה שהיה ראוי להשיג על פי הכנתו, וכ"ז מצד שפע ישראל דהיינו בזכות ישראל שע"י כח הציבור שבהם זכה משה ליותר 

, וכן להבדיל באומות העולם כדי שלא יהא להם פתחון פה לעתיד לבוא שלא היה להם נביא להוכיחם, העמיד להם הקב"ה נביאים, וכעין השגתו
דוגמת משה להבדיל העמיד להם את בלעם שהשיג במידת הנבואה יותר מכפי השגתו, ובזה מתאים לומר לשון ויקר, שכל הנבואה הוא רק בדרך 

 ולא מצד עצמו שזכה לכך, לכן מסביר הכלי יקר כתב גם אצל משה לשון ויקר. מקרה בזכות הציבור
שכן מצינו שכל ל"ח שנה שהיו ', בשבילכם הוא נדבר עמי' ,צא ואמור להם דברי כבושיםוראיה לדבריו מצינו בדברי רש"י בסוף הפסוק שאמר, 

, ע"כ, ומבואר מדבריו שכל דיבורו ונבואתו של משה רבינו ע"ה מפי הקב"ה ישראל במדבר כמנודים מן המרגלים ואילך לא נתייחד הדבור עם משה
ן מצד היה רק בשבילכם הוא נדבר עמי, בזכות ישראל, ומכאן הוא ראיה מן התורה, שמנהיג ישראל הרי יש לו כוחות מיוחדים בדרגות רמות וגבוהות ה

 עבודתו והן מצד כח וזכות הציבור שתלוי בו.
דברי הבעל הטורים, שרצה משה לכתוב ויקר, שמשה רבינו היה עניו מכל אדם, ולא רצה ליקח לעצמו כתר שאינו שלו, וכל  ובזה אפשר לפרש את

 נבואתו היה בדרך מקרה, אבל הקב"ה אמר לו לכתוב בא'.
שה במיוחד במידת הענווה, אלא ובאמת צריך להבין למה כתוב במשה שהיה עניו מכל האדם, הרי משה ואהרן אמרו ביחד 'ונחנו מה', ולמה נתרבה מ

 יש לומר שמידת הענווה נמדדת לפי גדלותו של האדם, דהיינו שכל מה שהאדם יותר גדול מחבירו ועכ"ז מחזיק עצמו בענווה הרי הוא מעלה יותר
"ה מעיד עליו בכל ביתי גדולה, ולכן אף שמשה ואהרן החזיקו עצמם באותה מידה של ענווה, אבל משה שהגיע במדריגותיו יותר מאהרן עד שהקב

 נאמן הוא, ועכ"ז הגיע לדרגה כה גבוהה של ענווה, ולכן הוא נתעטר בכתר מידת הענווה ועליו הכתוב מעיד שהיה עניו מכל אדם.
תר ומתלמידי יו ,ומחבירי יותר מהם ,הרבה תורה למדתי מרבותיובהקדמה לספר הפלאה )אות לט( מבאר את לשון הגמרא )תענית ז, מכות י.(, 

ולן, ובפשטות הגמרא שע"י קושיות התלמידים הרי נתלבן הסוגיא ביתר ביאור ובירור, אבל מסביר ההפלאה שהפירוש שמתלמידיו יש לו לחכם מכ
ה כוחות מיוחדים והשגות נעלות שיוכל להתעלות ביותר וע"פ דברינו שמשה רבינו קיבל את כל ההשגות ע"י כח הציבור וכח כלל ישראל, ומביא כמ

יות לדבריו, ואומר שבשעה שישראל חטאו בעגל וירד משה מן ההר ניבא בלשון כה אמר ה', ואף שבכל הנבואות ניבא בזה הדבר, אבל כשלא היה רא
נותן השם בקרבו להשפיע שפע  ,וכן בכל תלמיד חכם כשהוא צנור המשפיע לרבים' לו כח ישראל הרי ירד מגדולתו, ומסיים ההפלאה בלשון הזה,

הרי שהוא לומד מתלמידיו יותר ממה שלומדים הם ממנו כמו שיבואר עוד בדברינו לקמן הרי שהמקבלים הם  ,כל אחד מן המקבלים ממנוחכמת של 
 .מחכימים את רבם

וכתב דווקא בפרשת הקרבנות את הענין שמשה רבינו היה העניו מכל האדם, כי כל ענין הקרבנות הוא שישפיל האדם את עצמו ויחשוב כאילו 
 ,היה אומר יה"ר שתהא זו כאלו היא עשויה בבניו ,על כל עבודה שעשה ממנויבים אותו לפני ה', וכמו שכתב בעקידת יצחק, שהתפלל אברהם מקר

 .כאלו בני שחוט כאלו דמו זרוק כאלו בני מופשט כאלו הוא נקטר ונעשה דשן
כי מרדכי היהודי משנה למלך ל, את הפסוק בסוף מגילת אסתר, 'וענין הענווה גם מצינו במרדכי הצדיק, וכמו שמפרש הגרי"ז מבריסק זצוק"
', שאע"פ שנעשה ראש והיה למשנה למלך, מ"מ רצוי לכל אחיו ודובר אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרב אחיו דרש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעו

 שלום לכל זרעו, שהתלבש במידת הענווה והיה דורש בשלום זרעו.
)זוה"ק( דמידת מלכות הוא לית ליה מגרמיה כלום, דהיינו שמי שהגיע לבחינת מלכות הוא רק שנתעטר במידת הענווה, וכל שהמלך וידוע ע"פ קבלה 

 יורד יותר אל העם הרי בזה נתגדל מלכותו, וכמו שמצינו בשאול )שמואל א, י, כב( שנבחר למלוך על ישראל ומעלתו היה שהיה נחבא אל הכלים.



 
  

 
 
 

ויאמר שאול אל שמואל  אבל עם כל זה צריך להיזהר שלא לירד יתר על המידה, וכמו שאומרים בהפטורה השבוע הפטורת זכור )שמואל א, טו, כד(
, וע"י ששמע שאול בקול העם הרי גרם לחטא שלא יהרוג את זרע עמלק, ואת דבריך כי יראתי את העם ואשמע בקולםה' חטאתי כי עברתי את פי 

רם לו שיקרע מלכותו מעליו, וזה היה עבודתו של מרדכי שהיה איש ימיני מזרעו של שאול לתקן את ענין מחיית עמלק ולהרוג את המן שהיה ועי"ז נג
כז( ויסב שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו שם, )מבני בניו של אגג, ולכן גם קרע מרדכי את בגדיו לתקן את מה שקרע שאול את בגדי שמואל ככתוב 

 .ויקרע
והצדיקים הקדושים בדברם מענין הענווה הרי שהרגישו באמת בנפשם שאינם חשובים, וכל הכבוד שמכבדים אותם בטעות יסודם, וכמו מספרים על 
הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זיע"א שפעם הגיע לבקר בעיר אחד, ויצאו כל בני העיר לכבודו בשירה ובזמרה כשבידיהם הלפידים, לאחר כל 

נים שבו רכש כבוד גדול, אמר הדברי חיים שמרגיש עצמו כמו מפקד שדנוהו בבית המשפט שירד מגדולתו ולקחו ממנו את מדליות הזהב הקבלת פ
מת שענד לבגדיו, ובעת יציאתו מבית המשפט מצאוהו הרבה מחייליו, והם שלא ידעו שהורידוהו מגדולתו עדיין רכשו לו את כל הכבוד, אבל הוא בא

באמת אני יודע שאיני חשוב כלום, אבל העולם עדיין טועה בי  -הפטיר ה'דברי חיים'  -חשוב כלום וכל הכבוד הוא דבר שיעבור, כן הוא  ידע שאין הוא
 לאמר כי הנני משרי המלך ומאן מלכי רבנן, אבל עוד יגיע הזמן שכולם יתוודעו לשפלות ערכי.

זיע"א, שפעם הגיע לפניו אחד מתלמידיו להתלונן על שלקוי הוא במידת הגאווה, ורוצה וכדי להגיע למידת הענווה מספרים על הרה"ק החתם סופר 
לשפר מעשיו ולמצוא את הדרך אשר ילך בה, הורה לו רבו החת"ס שישאר בביתו במשך היום ובעז"ה יביא מזור ורפואה למכתו, לאחר כמה דקות 

החת"ס לתלמידו ושאלו ההלכה מהי? ענה התלמיד שאינו יודע, לאחר זמן הגיע הגיעה אשה ובידה שאלה חמורה בהלכה לשאול את פי החת"ס, קרא 
ינו סוחר אחד לבית הרב כדי להתייעץ עמו בענייני מסחר אשר היה עליו לגמור באותו זמן, קרא שוב החת"ס לתלמידו ושאלו לדעתו, ענה התלמיד שא

עת מה לעשות, שוב קרא החת"ס לתלמידו ושאלו על כך, ועוד הפעם ענה מבין בענייני מסחר, בהמשך הזמן הגיע איש ובידו שאלה רפואית לד
ברפואה אין התלמיד שאין לו שיג ושיח בענייני רפואה ואיך ישפוט בין חיים למוות, אמר לו החת"ס, איני מבין בלימוד אינך יודע, במסחר אינך מבין, ו

ב לעצמו במה הוא חשוב אזי יראה שעדיין לא הגיע למעלתו שיוכל להתגאות לך שיג ושיח, אז במה אתה מתגאה, ופירוש הדברים, שכשהאדם יחשו
 בכלל.

שליט"א, היות ובדעתו לקנות רכב מיוחד נאה הרן לייב שטיינמאן אהגאון רבי ראש הישיבה וכן מספרים שפעם הגיע עשיר ונכבד להתייעץ עם 
סיימת פעם את כל הש"ס, אתה למדן ו, האם הגראי"לו עין הרע, ושלא יקנאו בו חבריו, שאלהאם יש לו לפחד שלא ישלוט בו  -לעקסעס  -ומפואר 

ובלומדות, התבייש בעיון שאלו הגראי"ל האם לפחות דף אחד עברת , ענה העשיר גם לא, יך הגראי"לשעל חצי הש"ס כן עברת המענה שלא, והאם 
א"כ אין במה לקנא בך ואף אחד לא יכניס לך עין הרע ואל לך לפחד כלל, דעיקר הגאווה והקנאה צריך להיות רן לייב האאמר לו רבי העני וענה גם לא, 

 בדברי תורה, וכמו שכתוב ויגבה לבו בדרכי ה'.
ובילקוט מסיק למה מתחילין התינוקות ללמוד מן פר' קרבנות, מה הקרבנות טהורים אף מפרש עוד טעם למה נכתב א' זעירא וז"ל: 'ובכלי יקר הנ"ל 

ה התינוקות כן, וזה מבואר על דרך שמסיק בילקוט פר' פנחס )נח ג( כבשים בני שנה שמכבסים עונות האדם ועושין אותו כתינוק בן שנה בעבור ז
 ה רמז שהקטנים יתחילו כאן ולימוד זה הוא בראש כאל"ף ראש לאותיות.האל"ף קטנ

ובספר באר יוסף מבאר ענין תינוקות של בית רבן, שמצינו הרבה בדברי חז"ל, שעיקר השראת השכינה הוא בזכות תינוקות של בית רבן, ובמשכן 
שבשעה מפי עוללים ויונקים יסדת עוז', דרש במדרש )מדרש תהלים, ח( מצינו שעשו הכרובים בפרצוף תינוקות והוא מלשון כ'רביא', ובלשון הפסוק '

אמרו לו, מי הן שאינן וכו', שביקש הקב"ה ליתן את התורה לישראל אמר להן תנו לי ערבים שתקיימו את התורה. אמרו לו, הרי אבות ערבים בנו 
עוברות שלהן, ועמדה כריסן של אמן כמראה של זכוכית והיו רואין להקב"ה חייבין לך. אמר להן, התינוקות. מיד הביאו לו התינוקות מדדי אמותיהן ומ

 .מתוך כריסן ומדברין עמו. שנאמר, מפי עוללים ויונקים
ומכאן רואים כוחן של תינוקות בית רבן שבזכותם זכו ישראל להשראת השכינה, וזכו לקבלת התורה, וכן מצינו בנס פורים שהמן הלך לקחת את 

 על הסוס, מצאו שלומד עם התינוקות את פרשת העומר.מרדכי ולהרכיבו 
כדי לחנכם במצות פרסומי ניסא  -ז( מנהג טוב להביא וכו' "טוכן מצינו במשנה ברורה, הטעם דמביאין התינוקות לקריאת המגילה, )סימן תרפ"ט סק

התחלת הנס וסופו והם איש יהודי. ומרדכי יצא.  ומטעם זה נוהגין הקהל לקרות אלו הפסוקים בקול רם ]כדלקמן בסימן תר"צ סי"ז[ שהם עיקר
, ועל פי דברינו אפשר יותר לבאר ליהודים. כי מרדכי. כדי לעורר הקטנים שלא יישנו ויתנו לבם על הקריאה ומקרין אותם הפסוקים כדי לחנכם ]לבוש[

 דצריכים להביאם שהרי להם היתה חלק בנס.
 צמם במחיית עמלק, שעושין בשבת זו כדי להכין עצמו לקראת קבלת התורה מאהבה בימי הפורים.וכדי לחנכם במצוות צריכים מקודם להכין את ע

ובאמת ראינו לאחר החורבן האיומה שעברה על עמינו בשנות השואה, שאלו הצדיקים שבנו מיד לאחר החורבן מוסדות לימוד לתשב"ר ובתי חינוך 
חו להקים קהילות גדולות וחצרות הקודש בישראל, משא"כ אלו שהקימו רק בתי מדרשים לבנות כדוגמת הרה"ק מסאטמאר זצוק"ל ועוד ועוד, הצלי

אבל לא השקיעו כוחם בתינוקות של בית רבן כמעט שלא נשאר מהם, שעיקר הכח בישראל הוא ע"י תינוקות של בית רבן, ואם מתחילים בהם הרי 
 שנשאר המשך הדורות.

, וכמו שראיתי אצל אבי מורי זצ"ל, שביום הפורים היה במצב מרומם ומרוגש מאוד, וכל היום היה טרוד ובפורים הוא זמן נכון ונשא בענייני חינוך
פר במצוות היום, והיה מפריש סכומים גדולים כדי לקיים מצוות ומתנות לאביונים, ובעת שישבנו שבעה על פטירתו, הגיע יהודי מודרני לנחם וסי

בתור בתוך הקהל כדי לקבל את התרומות מידי אבי, ופתאום קם אבי וקראו מתוך התור ונתן לו סכום הגון, שפעם הגיע לביתינו ביום הפורים, ועמד 
 והסביר לו אבי שאף שיודע אני שאתה מבית נגידי, אבל עכ"ז רציתי להראותך וליתן לך ההרגשה הטובה שיש בעת שהאדם מקבל תרומה יפה, והבעל

ימי חייך, וסיים אותו יהודי שאכן אף שעברו כבר למעלה מעשרות שנה מאותו יום הפורים, אבל עדיין עד  הבית מקבלו בסבר פנים, ותזכור זאת בכל
 היום מהדהד בקרבי דברי אביכם, ועדיין יש לי ההתעוררות בעת אשר אני מפריש ותורם לצדקה.

נשאר לדורות, ושנית רואים מכאן שהאדם צריך לחשוב בכל  ומדבר זה רואים דביום הפורים הוא זמן מסוגל לחנך ואפי' לאו דווקא לתינוקות, והענין
 מעשה להפיק ממנו תועלת מרובה אשר יעמוד לו לדורות ולשנים רבות.

, בביאת ויהא רעווא שנזכה למחיית עמלק, ולחנך את צאצאינו למידות טובות וישרות בדרך אבותינו, ובכך נזכה ליגאל במהרה גאולת הפרט וגאולת הכלל
 .יח צדקינו במהרה בימינוגואלינו מש
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