
  
פרש''י לכל דברות, ולכל אמירות, ולכל צוויי�, קדמה  – ויקרא אל משה

קריאה לשו� חיבה, לשו� שמלאכי השרת משתמשי� בו, שנאמר (ישעי', ו', 
שבאמת לא הי' סיבה להקב''ה לקרות נראה מדבריו  ג') וקרא זה אל זה.

למשה, שהי' מוב� מאליו שצרי  ליכנס למשכ� לשמוע דבר ה', וע''כ הטע� 
  שקרא לו, הוא להראות חבתו, שקריאה היא לשו� חיבה. 

  
ע''פ  שהוא לשו� חיבה. אע''פ שמלאכי השרת מדברי� כ�, מנ''לצ''ע 

אבל מסתברא  שבאמת לא הוי מוכח מזה שהוא לשו� חיבה,פשטות י''ל 
לומר כיו� שמלאכי השרת משתמשי� בה, שהוא לשו� חיבה, דכיו� שאי� 
קנאה ושנאה ביניה� כדאיתא בשבת (פ''ט) בודאי ה� מדברי� בלשו� 

  חיבה. 
  

וקרא זה אל זה  –, שע''כ זה שנאמר אצל מלאכי השרת וי''ל באופ� אחר
ואמר, הוא לשו� חיבה, שא''א לה� לקדש אח''כ ש� שמי�, בזה שה� 

קדוש קדוש קדוש, רק א� ה� אוהבי� זה לזה, ומדברי� בלשו�  –אומרי� 
כול� אהובי� וכו'  !מוב� לשו� התפלה (שחרית) תתבר  לנצח  ולפ''זחיבה. 

� כא� קנאה קדוש קדוש קדוש, דהיינו כיו� שאי –עוני� באימה וביראה 
  ושנאה ביניה�, ומדברי� בלשו� חיבה, ה� יכולי� לקדש ש� שמי�.   

  
שלכאורה צ''ע למה לא פירש מי הקורא, הט''ז (דברי דוד) תי' באופ� אחר, 
וידבר ה', וממילא הוא ית' ג''כ הקורא,  –ואי סמ  על מה שכתב אחר זה 

ש (בראשית, ג', ט') ויקרא ה' אל משה וידבר אליו, כמ'' –הו''ל לומר איפכא 
שבא לרמז בזה לשו�  ותי' ויקרא ה' אלקי� אל האד� ויאמר לו איכה.

חיבה, שיש חילוק בי� אדו� שקורא אל עבדו ומצוה עליו, שזהו דר  מורא, 
ואי� כא� דיבוק רק הי' קרוב אליו בשעת הקריאה ולא אח''כ, משא''כ א� 

וק ביניה�, ע''כ שני אוהבי� קוראי� זה לזה, הוא לאהבה חלוטה ודב
פרש''י שהפסוק מורה שבכל מקו� שיש דבור או ציווי היתה קריאה בלשו� 
חיבה, כאוהב לאוהבו, לא כאדו� לעבדו, והוא לשו� שמלאכי השרת 
משתמשי� בו, כמ''ש (ישעי', ו', ג') וקרא זה אל זה ואמר, לא זה לזה כאדו� 

ל� נאמר (במדבר, לעבדו, אלא דר  חיבה וריעות, אבל לנביאי אומות העו
כ''ג, ד') ויקר אלקי� אל בלע�, דהיינו דר  מורא כציווי אדו� לעבדו, 
וממילא הוא דר  עראי, ולא כדר  דיבור כאוהבי� זה לזה, וע''כ לא הזכיר 
כא� ש� ה' אצל הקריאה, דהוה משמע דר  ציווי כאדו� לעבדו, אלא לשו� 

  שאוהב קורא לחבירו.  
  

לשו� ''ויקרא'' א" שלא בדר  חיבה, וזה  דבאמת שיי  נראה מדבריו
שנחשב כא� שהוא לשו� של חיבה, הוא  משו� שלא נזכר ש� ה' אצל 
הקריאה, אבל א� הי' מזכיר ש� ה' אצלה, אז אפילו א� נכתב לשו� 
''ויקרא'' לא הי' במשמעותו דר  חיבה רק לשו� ציוויו כאדו� לעבדו, וזהו 

 ! רא זה אל זה, דהיינו א� נאמר שק !הדמיו� למלאכי השרת דכתיב בה� 
וקרא זה לזה, הי' ג''כ משמע כאדו� לעבדו ולא דר  חיבה, אבל כיו� שנאמר 

ממ''ש (בראשית, ג', ט')  וכ� נראה זה אל זה, משמע שהוא דר  חבה וריעות.
ויקרא ה' אלקי� אל האד� ויאמר לו איכה, שהת� א''א לפרש שהוא לשו� 

' אצל הקריאה, הוא דר  ציווי כאדו� לעבדו, חיבה, וע''כ כיו� שנאמר ש� ה
 ! מוב� לשו� התפלה (שחרית) תתבר  לנצח  ולפ''זולא דר  חיבה וריעות. 

דהיינו שאי� ביניה� שו� קנאה ושנאה, והראי' מפסוק זה  –כול� אהובי� 
  וקרא זה אל זה, ולא וקרא זה לזה.  –הוא ממה שנאמר 

  
ייכא דוקא א� אי� העבד אצלו, לכ� שקריאת אדו� לעבדו ש – עוד פי' הט''ז

הוא קורא לו כדי שיבא אליו, אבל א� הוא עומד אצלו לא צרי  קריאה, 
אבל א� הוא קריאה של חיבה, אז שיי  אפילו כשעומד אצלו, ומפני החיבה 

וקרא זה אל זה, שמשמע  !קורא לו, וזה מבואר גבי מלאכי השרת, שנאמר 
לזה, ואפילו הכי קוראי� אחד לחבירו, לשו� ''זה אל זה'' שה� סמוכי� זה 

וכיו� שמשה הי' עומד אצל המשכ�, לא הי' צור  לקראותו, וע''כ הטע� 
ממ''ש (בראשית, ג', ט')  שהקב''ה קרא לו הוא מתו  חיבה, וכ� נראה

ויקרא ה' אלקי� אל האד� ויאמר לו איכה, שהת� א''א לפרש שהוא לשו� 
חבא, הקב''ה קרא לו כדי שיבא חיבה, אלא כיו� שאד� הראשו� הי' מת

  אליו. 
  

דבאמת שיי  לשו� ''ויקרא'' א" שלא בדר  חיבה, וזה  נראה מדבריו
שנחשב כא� שהוא לשו� של חיבה, הוא רק מטע� שלא הי' כא� סיבה 
לקראותו, כיו� שהי' עומד אצלו, וזהו הדמיו� למלאכי השרת שנכתב אצל� 

וכי� זה לזה, אפילו הכי קוראי� שקרא זה אל זה, דהיינו אע''פ שהיו סמ !
  אחד לחבירו, שזה מראה על חיבה וריעות.  

עפ''י  האגרא דכלה (הרה''ק ר' אלימל� צבי מדינוב זצ''ל) פי' באופ� אחר,
דהיינו  –ומקבלי� די� מ� די�  –וקרא זה אל זה  –דברי התרגו� יונת� 

קריאה הוא לשו� השפעה, ממשפיע למקבל, והנה מה שאחד מקבל 
 – וכעי� זה פירש המלבי''� ש�שקורא לו.  !תעוררות מחבירו נקרא ה

הנה המלאכי� כל אחד מושפע מחבירו, וכאילו השיג  –ומקבלי� די� מ� די� 
  כי הזמינו זה את זה להשכיל גדולת יוצר� וקדושתו.  

  
שהטע� ש''ויקרא'' דכא� נחשב שהוא לשו� של חיבה, אינו  נראה מדבריו

מצד עצ� הקריאה, אלא ע''י הקריאה הקב''ה השפיע עליו, ועי''ז יכול 
לקבל דבר ה', נמצא שיש כא� צור  גדול בהקריאה, שרק ע''י הקריאה יכול 
לקבל דבר ה'. וזה שנאמר (בראשית, ג', ט') ויקרא ה' אלקי� אל האד� 

ה, שלא הי' לשו� חיבה י''ל כדברי המהר''ל (גור ארי') שדוקא ויאמר לו איכ
כשקורא לו בש� הוא לשו� של חיבה, והת� לא קרא לו בש�, שלא נאמר 

  אד�.  ה ! ויקרא אל אד�, אלא 
  

ומה הפרש יש בי�  וי''ל עוד עפ''י דברי הרמב''� (יסודי התורה, ז', ו')
ו� או במראה, ומשה נבואת משה לשאר כל הנביאי�, שכל הנביאי� בחל

רבינו מתנבא והוא ער ועומד וכו' כל הנביאי� אי� מתנבאי� בכל עת 
שירצו, משה רבינו אינו כ�, אלא כל זמ� שיחפו# רוח הקודש לובשתו, 
ונבואה שורה עליו, ואינו צרי  לכוי� דעתו ולהזדמ� עליו, שהרי הוא מכוו� 

שמשה רבינו לא הי' לו , וזהו כדברינו הנ''לומזומ� ועומד כמלאכי השרת. 
צור  לשו� הכנה להתנבאות, אלא מיד שהקב''ה קרא לו הי' מוכ� ומזומ� 

ולפ''ז להתנבאות, דהיינו ע''י הקריאה נעשה מוכ� ומזומ� לקבל דבר ה'. 
מוב� הטע� ש''ויקרא'' דכא� נחשב לשו� של חיבה, דכיו� שעי''ז נעשה משה 

שו� הכנה מצד עצמו, ולא כשאר רבינו מוכ� ומזומ� להתנבאות, אפילו בלי 
  נביאי� שצריכי� להכי� את עצמ�, זה מראה על חיבתו של הקב''ה לו. 

  
, שהסביר העני� של הקריאה, וי''ל עוד עפ''י דברי דו''ז הפני� יפות זצ''ל

עפ''י הפסוק (שמות, י''ט, י''א) והיו נכוני� ליו� השלישי, שכל מצוה צריכה 
הכנה, כמ''ש חז''ל (אבות, ב', י''ז) התק� עצמ  ללמוד תורה, ועי''ז נעשה 
כלי מוכ� לקבל אור התורה והמצוות, ומטע� זה אחז''ל הנות� מתנה 

'ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי לחבירו צרי  להודיעו, שאמר הקב'
ל , והודיע� הוא אור הגנוז של שבת, וא''א לקבל האור בלי הכנה, שע''י 
ההכנה נעשה כלי לקבל, וכ� אמרו במשנה חביבי� ישראל שנית� לה� כלי 
חמדה, חיבה יתירה נודעת לה� שנית� לה� כלי חמדה, דהיינו שמתו  כ  

תירה שיכולי� לקבל את האור, ומזה שהודיע לה� בתחילה, נעשה חיבה י
למדו לכל מקבלי מתנה, וזהו שאמרו חז''ל התק� עצמ  וכו' שאינה ירושה 
ל , כי א" שקבלו אבותינו את התורה ע''י הכנת�, כמו''כ צרי  כל אד� 
לעשות הכנה לקבל חלקו בתורה, וכ� עשה משה רבינו ע� ישראל, כדכתיב 

זקני ישראל, וכ� בפרשת יתרו (י''ט, ז')  (שמות, י''ב, כ''א) ויקרא משה לכל
ויקרא לזקני הע�, והיינו שאחז''ל לכל דיבור הי' הקריאה להכי� עצמו 
לקבל אור הדיבור, וז''ש (שיר השירי�, א', ד') משכני אחרי  נרוצה הביאני 
המל  חדריו, היינו שבתחילה הודיע לי שרוצה למשכני, ועי''ז הכנתי את 

ח''כ הביאני המל  חדריו, וזהו כוונת הפסוק (ויקרא, עצמי לומר נרוצה, וא
א', ב') דבר אל בנ''י ואמרת אליה�, שבתחילה יאמר לה� שידבר עמ� כדי 

, וזהו כדברינו הנ''לשיכינו את עצמ�, ויטו את אזנ� לשמוע האמירה. 
  שע''י הקריאה נעשה משה מוכ� ומזומ� לקבל דבר ה'. 

  
לאה הנ''ל, שא''א לקבל אור התורה א� כדברי ההפצ''ע  –ביתר ביאור 

והמצוות רק ע''י הכנה שמרומז במלת ''ויקרא'' א''כ האי  מוכח שויקרא 
, שהחיבה הי' בזה גופא, שע''י וע''כ צ''ל כדברינו הנ''להוא לשו� חיבה. 

הקריאה משה הי' מקבל השפעתו של הקב''ה, ועי''ז נעשה מוכ� ומזומ� 
  לקבל דבר ה'. 

  
, כיו� שהמלאכי� ליב שטיימא� שליט''א תי' באופ� אחרהגאו� ר' אהר� 

יכולי� לשבח הקב''ה כל אחד בעצמו, ובכל זאת קוראי� זה לזה לשבח 
  ידער איינער פארגינט א צוייטער.  –ביחד, ע''כ שמדברי� בלשו� חיבה 

  
ע''פ הגמ' בחגיגה  – ואולי י''ל בדר� חידוש, עפ''י דברי הטור על התורה

ודבור שיצא מפי הקב''ה נעשה מלא , כאד� השולח מלאכו  (י''ד) כל דבור
ע''י מלא ,  –לפניו לקרוא למי שירצה, ואח''כ מדבר עמו, וזהו ויקרא 

שזהו כוונת פרש''י שלכל דברות קדמה  ולפ''ז י''לוידבר אליו.  –ואח''כ 
קריאה ע''י מלא , וכשקרא מלא  הוא בדר  חיבה, כמ''ש וקרא זה אל זה 

נו שמלאכי השרת מדברי� בלשו� חיבה. וכ� מסתבר, שלא ואמר, דהיי

  
  

פרשת 
  ויקרא
  תשע''ז
 לפ''ק



מסתבר להביא ראי' לדברי הקב''ה מדברי מלאכי�, ולדבריו הי' מיושב 
  שפיר, שהראי' הוא מדברי מלאכי� ש� לדברי המלא  כא�. 

  
פרש''י לכל דברות, ולכל אמירות, ולכל צוויי�, קדמה  – ב) ויקרא אל משה
רש''י דוקא כא� שויקרא הוא לשו� חיבה, למה פ צ''ע קריאה לשו� חבה.

איתא בתו''כ בשלשה  !ולא פי' כ� אצל שאר קריאות של הסנה והר סיני 
א) בסנה. ב) סיני. ג) באהל מועד.  –מקומות קדמה מלת ''ויקרא'' לדיבור 

למה פרש''י כא�, שכלל ישראל לא שמעו הקריאה, ובהר סיני  ועוד צ''ע
ו�, שמשמע שג� כלל ישראל שמעו שהקב''ה קרא משה לא פירש כל

שיש חילוק גדול בי� הקריאות של הסנה והר סיני להקריאה וי''ל הקריאה. 
של אהל מועד, דבסנה ובהר סיני הקריאות היו לצור , דבסנה הי' פע� 
הראשו� שהקב''ה דיבר ע� משה, ולכ� קרא אותו קוד� שדיבר עמו, 

ס אד� פתאו� לבית חבירו, וכדאיתא במסכת דר  אר# (פ''ה) לעול� אל יכנ
וילמדו כל אד� דר  אר# מ� המקו� שעמד על פתח הג� וקרא לו לאד�, 
שנאמר (בראשית ג') ויקרא ה' אלקי� אל האד� ויאמר לו איכה, ובהר סיני 
ג''כ הי' תועלת בהקריאה, דרק אז ידע משה לעלות אל ההר, משא''כ בבני� 

� המשכ� הי' כדי ליכנס בו המשכ� אי� כא� תועלת בהקריאה, דהא כל בני
ולעשות העבודה, והי' צרי  ליכנס בו בלי קריאה, וג� איתא במדרש על 

אהר� בכל עת בבל  –הפסוק (ויקרא, ט''ז, ב') ואל יבא בכל עת אל הקודש 
יבא, אבל משה יבא, ולכ� פרש''י כא� שהוא לשו� חיבה, דבאמת כא� אי� 

יל שהוא לשו� חיבה, ולכ� צור  בהקריאה, והטע� שהי' קריאה הוא בשב
דוקא כא� לא רצה משה לכתוב מלת ''ויקרא'' שרק כא� בא לעורר על 

  מעלתו.
  

הטע� שכלל ישראל לא שמעו הקריאה, לא הי' בשביל  ולפ''ז י''ל
שהקריאה הי' נוגע דוקא למשה, דהא בהר סיני הקריאה הי' ג''כ נוגע לו, 

ריאה הוא לשו� חיבה, ואעפ''כ ה� שמעו אותה, והחילוק הוא שכא� הק
  ורק מי שהוא במדריגה גדולה יכול לשמוע קריאה כזו. 

  
שרק כא� רצה משה רבינו להסתיר מעלתו, שהקריאה וי''ל באופ� אחר, 

דהכא היתה משונה מדהת�, כדפרש''י הקול הול  ומגיע לאזניו, וכל 
ישראל לא שומעי�, דהיינו חו# מהמעלה של הקריאה, הי' מעלה יתירה 

הוא שומע אותה, משא''כ כשקרא לו בסנה שלא היה שיי  ששו� שרק 
אד� ישמע את הקריאה, וכשקרא לו בהר סיני כל ישראל שמעו עמו, לכ� 

   דוקא כא� רצה משה לכתוב ויקר.
  

שבהר סיני כלל ישראל שמעו הקריאה, דאז ג� ה� היו במדריגה  וי''ל עוד
� שהי' אחר חטא גדולה, שהי' קוד� חטא העגל, משא''כ בהקמת המשכ

העגל, רק משה הי' במדריגה גדולה לשמוע אותה, ולכ� רצה משה לכתוב 
כא� ויקר, אע''פ שהי' קריאה, דכיו� שבני ישראל לא זכו לשמוע אותה, והוי 

  קריאה מעי� ויקר.  
  

לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויי� ג) ויקרא אל משה (א', א') פרש''י 
למה נתייחד דיבור זה דוקא כא� לפרש בו  ע. צ''קדמה קריאה לשו� חבה

שא" דהקריאה הוא לשו� חיבה וי''ל שהוא לשו� חיבה.  ''ויקרא''
במציאותה, ולא הי' נשמע אלא למשה רבנו, מ''מ חיבת הקריאה הי' לכל 
 ! ישראל, דהא משה לא זכה לנבואה רק בשביל כלל ישראל, וכפרש''י כא� 

שרק בשבילכ� נדבר עמי, וכל הל''ח שנה שהיו כלל ישראל במדבר כמנודי� 
ו מרגיש חיבה זו, הוא רק לא נתייחד הדיבור ע� משה, ומה שהאד� אינ

משו� שחסרה ממנו מדת הטהרה, ולכ� א''א לו להתדבק כ''כ בהקב''ה 
ולהרגיש הקריאה, משא''כ כשמביא קרב� ומטהר, וזהו אחד מ� היסודות 
בהקרבת קרבנות, להביא האד� לידי טהרה, כמ''ש חז''ל שהעולה מכפרת 

, שהלימוד בסדר וג� אמרו בש� האדמו''ר מקוצק זצ''לעל הרהורי הלב. 
קדשי� מטהר את המחשבות, והוי בגדר כל הלומד תורת עולה כאילו 
הקריבה, ואז יכול כל אחד להרגיש החיבה שיש לו מאת הקב''ה, ולכ� 
נתייחד דיבור של הקרבת קרבנות במלת ''ויקרא'' לגלות לנו חבתנו 
 להקב''ה, א" שהוא כ� בכל המצוות, דבהקרבת קרבנות ג� אנחנו האנשי�

הפשוטי� מרגישי� החיבה שמטהרי� עצמנו בקיומה, משא''כ במצוות 
  אחרות.

  
מכא�  ! ד) יש לפרש כוונת הקריאה באופ� אחר, עפ''י דברי המדרש רבה

אמרו כל ת''ח שאי� בו דעה נבלה טובה ממנו, תדע ל  שכ� צא ולמד ממשה 
אבי החכמה אבי הנביאי�, שהוציא ישראל ממצרי�, ועל ידו נעשו כמה 
נסי� במצרי�, ונוראות על י� סו", ועלה לשמי מרו�, והוריד תורה מ� 
השמי�, ונתעסק במלאכת המשכ�, ולא נכנס לפני ולפני� עד שקרא לו, 

שבאמת ''ויקרא'' לא הי' לשו�  ולפ''ז י''לשנאמר ויקרא אל משה וידבר. 
חיבה, והטע� שקרא לו הקב''ה הוא כדי שיכנס להמשכ�, דהיינו משה 

  לא נכנס למשכ� מעצמו עד שהקב''ה קרא לו. רבינו 
  

למה לא נכנס משה למשכ� עד שהקב''ה קרא לו, הא כל בני� המשכ�  צ''ע
הי' כדי ליכנס בו ולעשות העבודה, וכמו שהיה ראוי בתחלת עשייתו, כ� 

שלא  !פירוש תרגו� יונת�  וי''ל עפ''יהוא ראוי עכשיו ג''כ ליכנס לתוכו. 
, א" שמסברא היה ראוי לו ליכנס מיד, דהא לא נכנס משה להמשכ� מיד

הקימו המשכ� רק כדי ליכנס בו, אלא שד� משה ק''ו מסיני, שש� ההר לא 
נתקדש רק לשלשה ימי�, ואעפ''כ לא היה באפשר לו לעלות עד שקראו, 
כדכתיב ויקרא אליו ה' מ� ההר, כ''ש אוהל מועד שקדושתו לעול�, וממילא 

, ולפ''ז פירש האגרא דכלה זצ''ללא נכנס.  עד שקראו לו הקב''ה לבוא
הטע� שלא נאמר מפורש בקרא מי הקורא, לרמז שסיבת הקריאה לא הי' 
מאיתערותא דלעילא, רק מאיתערותא של משה שד� ק''ו, והשי''ת רצו� 

  יראיו יעשה. 
  

משה,  אללמה נאמר ויקרא ולפ''ז יש לתר! קושיית המהר''ל (גור ארי') 
שהטע� שמשה לא נכנס מעצמו הי'  ולדברינו י''ל משה.לויקרא  –ולא 

בשביל שד� ק''ו מעצמו, נמצא שהוא גור� שיהי' הקריאה, וכדברי רבינו 
רצו� יראיו יעשה, וכדי לרמז זה נאמר מלת ''אל'' דהיינו לרמז  –זצ''ל 

  שמשה רבינו גר� הקריאה.  
  

אדמו''ר וי''ל באופ� אחר, עפי''מ דאיתא בסה''ק ישמח ישראל מהגה''ק 
, אי  שתלמידיו ראו אותו מטשארטקאב זצ''ל אודות רבינו סעדי' גאו�

בוכה ומתאונ� ביותר, ושאלו אותו מה זה כי ידעו מגודל צדקתו, והשיב 
לה� פע� אחת נתארחתי אצל אד� אשר לא הכירני ובכ''ז כבדני ביותר, כי 

אני, ואז היה איש חסד ואהב להכניס אורחי�, לאחר כמה ימי� נודע לו מי 
הרבה בכבודי, ועשה סעודות גדולות עבורי, וכאשר נפרדתי מאתו בכה 
והתאונ� אלי שאסלח לו על אשר לא כבדני כראוי בימי� הראשוני�, בעת 
שלא ידע מי אני, ומאז נתתי אל לבי, הלא בכל יו� אני מכיר ומשיג יותר 

א עבדתי מגדולתו של הקב''ה, ונמצא שאתמול עדיי� לא הכרתיו, וממילא ל
משה רבינו,  לגביולפ''ז י''ל אותו כראוי, וע''ז אני בוכה ומתאונ� תמיד. 

שמאחר שבכל יו� ויו� הוא משיג יותר גדולתו של הקב''ה, לכ� א" שידע 
שתכלית בני� המשכ� הי' ליכנס לתוכו ולעבוד את ה', מ''מ כשבא העת 

  ''ה ליכנס.ליכנס, חשב בעצמו שהוא אינו ראוי ליכנס, עד שקרא לו הקב
  

ובעבור הענוה תעלה על  ! וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי הרמב''� באגרתו 
לב  מדת היראה, כי תת� אל לב  תמיד מאי� באת, ולא� אתה הול , 
ושאתה רמה ותולעה בחיי , וא" כי במות , ולפני מי אתה עתיד לית� די� 

וח השכינה וחשבו� וכו' וכאשר תתנהג במדת הענוה וכו' אז תשרה עלי  ר
כיו� שכל התכלית של המשכ� הי' השראת השכינה,  ולפ''ז י''ל וזיו כבודה.

לא רצה משה רבינו ליכנס בתוכה עד שהקב''ה קרא לו, שרק ע''י הענוה 
  שיי  השראת השכינה.

  
  
 
 

  
לפני כניסתו של רבינו הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל לחדר ללמוד גמרא לימד אותו אביו את המקרא כולו, הי' בקי נפלא בתנ''� ומפרשיו, ביו�  !ויקרא אל משה 

 –ה כניסתו לחדר שאל המלמד את התלמידי� מי מה� יכול לקרוא מ� המלי� שבגמרא, והראה באצבעו על מלת ''איתמר'' רבינו אמר שהוא מכיר את המל
וביאר שהוא בנו של אהר� הכה�. כל התלמידי� האחרי� שהיו מבוגרי� ממנו ולמדו כבר גמרא פרצו בצחוק.  –רא איתמר כשהתי''ו והמי''� בקמ! וק

.�  המלמד אמר שלא יצחקו ממנו, כיו� שהוא רגיל מבית אביו בלימוד תורה שבכתב, וש� מלה זו נקראת באמת בשני קמצי
  

להתבונ� בכל שאלה מצדדי� שוני�, ולחפש תמיד אחר הסבר שלא נודע עד עתה שאולי הוא מבאר את  –שני דברי�. האחד רבינו אמר שלמד ממאורע זה 
 –העני� היטב. ולא ללכת אחרי ההשקפה הראשונה, כמו שראה שמלת איתמר בגמ' היא בעלת משמעות שונה לגמרי ממלת איתמר שהי' רגיל בה. השני 

כ הקפיד כל ימי חייו שלא ללעוג על אד� אחר ולא לבזותו בשו� אופ�, א" שדיבר דברי� חסרי טע�, כ� קבע מאורע זה משו� שצחוק חבריו פגע בו כ''
  מיו� כניסתו ללימוד גמרא, את דרכו ה� בלימוד ובפסק, וה� בהנהגה שבי� אד� לחבירו. (הקדמה לאגרות משה חלק ח') 

  
דע פירוש מלת ''איתמר'' למד ממעשה זה הנהגת החיי� האי� להתנהג כל ימיו, נמצא שלמד יש ללמוד ממעשה זה שאע''פ שרבינו בשעת מעשה לא י

  ממלת ''איתמר'' יותר מחביריו שידעו פירוש המלה שהוא ''לערנע�'' דלא מספיק לידע הפירוש, דלא המדרש הוא העיקר אלא המעשה.
  

אלעזר ש� זצ''ל לראש ישיבה אחד כמה פעמי� בשבוע לומדי� מוסר אצלכ� והוא ידע ואש� וגו' פע� אחת שאל מר� הגאו� ר'  #או נפש כי תשבע 
עס ברענט א פייער אי� דרויס�, או� דער וואס האט ניט קיי� שייכות צו מוסר, האט ניט  !בישיבה, אמר לו ג' פעמי�, אמר לו מר� זצ''ל זה לא טוב, והוסי" 

  קיי� לחלוחית פו� יראת שמי�. (תורת� שעשועי) 
  

 kolyaakov44@gmail.com התקשר:הרוצה לנדב גליו� נא ל

 KOL YAAKOV 89 RIVINGTON ST. (RABBI YAAKOV SPIEGEL WAY) N.Y. N.Y. 10002הכתובת: 

 


