ו ַ ֹּ֤יאמֶ ר ה' אֶ ל־מֶֹׁש֔ ה אֱ ֥מ ֹר אֶ ל־הַ ֹּכהֲ ִנ֖ים ֵ
ְּבנ֣י ַאהֲ ֑ר ֹן וְָאמַ ְרָּת ֣ אֲ לֵהֶ֔ ם ל ְֶנ֥פֶ ׁש ֹלֽא־י ִַּט ָּמ֖ א ְּבעַ ָּמ ֽיו׃
Ramban
וכן במקומות הרבה :דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם .והוא נאמר בפרשיות אשר ירצה להזהיר להם מאד ,או
לחומר הענין או להיותם מורגלים לחטוא בהנה.
Rashi
אמר ואמרת – להזהיר גדולים על הקטנים.
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ירה ַאחַ ת ּדַ ּיָּה לָהֶ םׁ ,שֶ ּנֶאֱ מַ ר (דניאל ד ,יד)ִּ :ב ְגז ֵַרת עִ ִ
הָ עֶ לְיֹונִים ׁשֶ אֵ ין יֵצֶר הָ ָרע מָ צּוי ּבָהֶ ם אֲ מִ ָ
ירין ּפִ תְ ּגָמָ א ּומֵ אמַ ר
קַ ּדִ יׁשִ ין ׁשְ אֵ לְתָ א ,אֲ בָל הַ ּתַ חְ ּתֹונִים ׁשֶ ּיֵׁש ּבָהֶ ם יֵצֶר הָ ָרע הַ ְּלו ַאי לִׁשְ ּתֵ י אֲ מִ ירֹות י ַעַ מְ דּו ,הֲ דָ א הּוא דִ כְתִ יב :ו ַּי ֹאמֶ ר ה' אֶ ל
מׁשֶ ה אֱ מ ֹר אֶ ל הַ ּכ ֹהֲ נִים ְּבנֵי ַאהֲ רֹן וגו'.
Rabbi Yehuda Amital
במדרש ,בניגוד לדברי רש"י בשם הגמרא ,מלמדים אותנו חז"ל לא את חובת החינוך אלא את אופן החינוך – את
הצורך בשתי אמירות ,לא ככפל לשון בלבד אלא כבעלות אופן שונה ובעלות מטרה שונה.
האמירה הראשונה היא זו שפותחת את הלב ,היא זו המזמנת את התלמיד לרצות לקבל ולשמוע את האמירה
השנייה ,את הידע… יש חובה למורה ,למחנך – ליצור את האוירה הנכונה ,את החוויה המקדימה שתלמיד יהיה
קשוב וירצה לקבל את האמירה השנייה .אחרי מאור הפנים ,אולי גם יצירת סביבה לימודית מזמנת ,אקלים
כיתתי שתלמיד שמח להיות בו ,קשר אישי ופתוח הקיים בין המורה לתלמיד ופתיחת הלב ,יש שקיקה של
התלמיד ללמוד את ה"ואמרת" השני .באופן זה הדברים שאדם לומד אינם חיצוניים לו ,אלא חודרים לכל יישותו,
בונים אותו ומפתחים את אישיותו.
Abarbanel
ואפשר לפרש גם כן שיאמר אמור אל הכהנים מאמר כולל לכהנים ההדיוטים ולכהן הגדול כי לכלם יצוה כמו
שיזכור אבל ביאר בתחלה מה שיאמר לכהנים ההדיוטים ועל זה אמר ואמרת אליהם שהם האזהרות המיוחדות
לכהנים ההדיוטים .ואח"ז יזכור פרשת והכהן הגדול מאחיו שהם במצות המיוחדות לכהן הגדול
Itturei Torah
אמור אל הכוהנים בני אהרן ואמרת אליהם" (ויקרא כא,א) .מפרש רש"י" :אמור ואמרת – להזהיר גדולים על
הקטנים" .יש להזהיר את הגדולים ,העומדים בראש העם ,שיקטינו את עצמם ,שלא יתגאו ולא יתנשאו על העם.
Rav Elimelekh of Lizensk
יש להזהיר את הגדולים על הדברים הקטנים .כי על משי לבן גם מעט לכלוך נראֶ ה ובולט .בזוהר של אור היום
בולט גם כתם קטן.
Lubavitcher Rebbe
כיצד יכולים הגדולים בתורה ובעבודה 'לזהור' ולזכות בגילוי אור נעלה? – "על הקטנים" ,על-ידי עבודתם עם
פשוטי העם ,כדברי חז"ל (תמורה טז) שכאשר העשיר נותן תרומה לעני ,אזיי מאיר עיני שניהם ה'.

