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 לשון חיבה -'ויקרא' 

 להתקהל לבד

אנחנו עומדים בתחילתו של ספר 'ויקרא' ובסמוך לראש חודש 

את דברינו הפעם דווקא  ניסן, אבל אני מבקש לפתוח

באימרה לגבי חג הסוכות של  1בהתייחסות למצב במדינה,

 הרבי מקוצק זיע"א.

יש הלכה ידועה שמקורה בגמרא והיא קיימת רק לגבי דיני 

  –סוכה 

 )סוכה כ"ו.( אמר רבא: מצטער פטור מן הסוכה.

ושאלו את הרבי זיע"א מה ההגיון בכך ולמה רק בסוכה 

המצטער פטור מקיום המצווה, מה שאין כן במצוות אחרות, 

מי שמצטער מתקיעת שופר או מאכילת מצה. ענה הרבי  –כגון 

תשובה פלאית שממש שייכת למציאות שלנו. על הסוכה 

   -אמרו חז"ל 

 )שם, ב'.( צא מדירת קבע ושב בדירת עראי

הקביעות שלך וללכת לדירת עראי, לצאת מהיציבות לצאת מ

הדימיונית שלך, מהיציבות שאיננה באמת יציבה שהרי אפשר 

לקחת אותה ממנה, היא יכולה להשתנות, מהיציבות שאתה 

 -חושב שאתה שולט בה אבל בעצם אין לך שום שליטה עליה 

'ולך אל הבית שלי', לך את היציבות אצל הקב"ה, למערכת 

'צלא דמהמנותא', של 'תחת כנפי השכינה'. יציבה של 

כשתתבונן ביציבות האמיתית הזו שהיא הנותנת לך את הכח 

עצם ההתבוננות תתן לך את השמחה הפנימית, האמיתית,  -

'זמן שמחתנו'. כל זה יתאפשר  -שאי אפשר לקחת אותה ממך 

רק אם תתבונן מתוך שלווה ונחת, מתוך קבלה שאתה הולך 

אם עצבני, אם אתה מצטער, אם אתה מגיע  לדירת עראי. אבל

לסוכה כשאתה בכלל לא כשיר לקלוט את המסר הזה וכל מה 

שמטריד אותך עכשיו הוא זה שאיבדת את בית הקבע שלך, 

את המזגן, ומסביבך יש רק יתושים וברחשים ואתה רק נמצא 

'נרווים' )עצבים(, אז 'אח שלי, תעשה טובה וכנס הביתה. -ב

יך לסוכה, היא לא תוכל לתת לך שום דבר. אתה בכלל לא שי

                                                             
הדברים נאמרו על רקע ההחמרות של הממשלה בסגר בשל נגיף  1

 הקורונה.

תוכל לקבל את מה שהסוכה רוצה לתת לך רק אם תבוא 

 בנחת, לא בעצבנות ובסגירות'.

הקב"ה אומר לנו 'צאו מדירת  -וזו ממש המציאות שלנו עכשיו 

הקבע שלכם ולכו לדירת עראי', והתפקיד שלנו הוא לשמוע 

זה  -ירה שלנו את זה ולהבין שכיוון שזה לא קרה בגלל בח

משמעניק לי את היציבות שלי. אני מחזיר את השליטה 

לקב"ה. זו עבודה שלמה ועמוקה שנדבר עליה השבוע, ונתחיל 

 'ויקרא'.-ב

'בראשית',  -כל ספר מחמשת החומשים, שמו מעיד על תוכנו 

 'דברים'. ומה עם 'ויקרא'?-'שמות', 'במדבר סיני' ו

שהן נראות לכאורה  2ש"יעל המילים 'ויקרא אל משה' אומר ר

 -מיותרות. מה היה חסר מן הספר אם היה פותח ב 

ר ה   ... ֵּ֤ ר 'ַוְיַדב   אֹמֹֽ ֵ֖ד ל  ֶהל מֹוע  אֹֹ֥ יו מ  ל ָ֔ ר ֶאל. א  ב  ֵּ֞ ל   ד ַ א  ר  י ִיש ְ נ ֵּ֤ ב ְ
י ֹֽ ם כ ִ ָ֗ ד  ם א  ֶהָ֔ ַמְרת  ָּ֣ ֲאל  ֹֽ ֵ֖ן לַ  ְוא  ְרב   ם ק  ֶּ֛ יב ִמכ ֶ -)ויקרא, א', א' '...ה-ַיְקִרֹ֥

  ב'(

כאן אותה קריאה, 'ויקרא'? מהו המסר של השם מה מוסיפה 

הזה לכל הספר שאנחנו מתחילים בקריאתו, לתורת הקרבנות 

 שאנחנו צריכים להביא בנדבה או בחובה?

 -ועונה רש"י שני דברים פלאיים. האחד 

לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה, לשון 

וקרא זה חבה, לשון שמלאכי השרת משתמשין בו, שנאמר, 
 )שם רש"י( אל זה...

זה בא ללמדנו שבכל פעם שרצה הקב"ה לדבר עם משה הוא 

'משה', בלשון חיבה. לא תמיד הדיבורים  -הקדים וקרא לו 

נראים לנו כשל חיבה אבל עצם הקריאה שקודמת להם מראה 

שזה מה ש'אבא יודע שטוב לך עכשיו', ואם אתה מבין את זה  

 הוא פונה אליך. זו קריאה אישית.אתה מקבל את זה בחיבה.  -

רש"י אומר זאת מבלי לומר זאת מפורשות אלא שמפירושו ראה כי זה  2
 ההיה הקושי שלו.
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הקריאה האישית  -והדבר השני הוא מה שאמרנו עכשיו 

'. הרי כל עם ישראל עומדים שם אליווידבר  אל משה'ויקרא 

וכל עם ישראל פתח אהל מועד, ליד משה נמצאים אהרן ובניו 

 אבל הקול נשמע רק למשה. רק לזה שקוראים לו. -

צאים בו עכשיו, יש אמנם כמדומני שבהסגר הזה שכולנו נמ

קריאה כללית, הכי גלובלית שיש, שאינה מבחינה בין עמים 

ובין מדינות, אבל לפני הכל היא מאד מאד פרטית. לא קוראים 

לך בבית הכנסת, לא בהתקהלות ולא במפעל בו אתה עובד. 

 קוראים לך אישית, בבידוד. לבד. 

הוא אבא, אתה תבין שמי שקורא לך  -אם אתה יודע להעמיק 

והוא רוצה שתשחרר קצת, שתבין שיש מערכת יציבה שלא 

תלויה בכלום, שבעומק יש כאן נקודת חיבה שקשה להגיע 

אליה, שצריך לעבוד כדי להשיג אותה אבל כשכבר מגיעים 

'אין דבר, ריבונו של עולם, אנחנו  -אליה, זה לא רק לוותר ולומר 

ה הסתתרת', לא מבינים את החשבונות שלך, לא יודעים למ

אלא להבין שאולי ההסתתרות הזו היא בעצם רק רגע קט שבו 

ומה שאינני יכול להיכנס )כפי שמשה לא  3הכלה מתקשטת,

בסוף פרשת פקודי( זה לא בגלל  -יכול היה להיכנס אל האוהל 

מזה יכול לבוא יופי  -שהקב"ה מסתתר ממני כעת אלא להיפך 

והדרתה, אבל כרגע  אדיר, והכלה אוטוטו תופיע בשיא יופיה

'צא מדירת קבע שלך ולך לדירת עראי', תפסיק עם הפאניקה 

 -ותשתדל לא להצטער כי אז זה לא יעבוד. כי כדי שזה יעבוד 

 'שחרר אח שלי'. 4צריך להרפות.

נאזין לקריאת החיבה אלינו. אל תסביר עכשיו שהכל זה בגלל 

לה הסינים והעטלפים, לא מה ההוא צריך לעשות וכמה הממש

והאופוזיציה אשמות. נצא מהקטנוניות הזו, מהמסכנות הזו, 

 עם קריאה אישית, בלשון חיבה.  -ונכנס לדירת עראי 
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 תש"פ.

ולא כמו אותו ילד שהיה צריך לקבל חיסון וכל שריריו היו קפוצים מפחד  4
 'אני מרפה, אני מרפה'... –וצעק לאחות 




