
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

אל 'ויקרא' דרך 'ויקר'

ב'המבשר תורני' במסגרת מדור בס"ד ]מאמר זה נכתב בעבר 
ואגב על ר' משה לייב וחבורתו, 'בקהל רב' ע"י כותב השורות, 

שכנראה לא  בפני הקוראים הנכבדיםשוב באתיו עתה חביבותא ה
 כולם זוכרים אותו מאז...[

* 
כמידי שנה בשנה עמד ר' משה לייב בדחילו ורחימו לנקות את ספרי 

 הקודש שברשותו לקראת החג השמש ובא. 
ארון הספרים שלו מלא וגדוש בספרים חדשים וגם ישנים בכל מקצועות 

 התורה. שעות ארוכות היה ממרק את ארון הספרים מכל חשש חמץ. 
עומד היה על גבי הסולם מוציא ומכניס מעלה ומוריד, מנגב האבק 
שהצטבר במשך השנה ביני עמודי, ומנער הדפים משיירי חמץ שאולי 

 נדבקו בהם. 
ם, ספרים מסוימים מעוררים זכרונות עלומים מאותה תקופה מטבע הדברי

בה היו בשימוש קבוע. העלעול הזריז בין דפיו, מוליך את המעיין למחוזות 
אחרים, ולהרגשות טובות יותר ונעימות פחות, עד שפעמים נשאבים 

 לגמרי ושוכחים את המטרה המקורית עבורה פתחו אותו.
ודע כמה ולא קיבל מענה. ר' משה לייב טאטי! יבב בנו הזאטוט בפעם המי י

היה אחוז במחשבתו, נשאב אל מחוזות אחרים. ימים מקדם נפרשו לנגד 
עיניו. הוא חזר עשרות שנים לאחוריו הוא רואה את הכל כאילו הכל היה 

 עכשיו. הדף שנשר מן הספר גרם להכל.
 

* 
 

 שנת תשל"ט
משה לייב אז עלם נעורים בישיבה. גבר בגוברין, לא בולט במיוחד. שקט 
ומהלך בצידי דרכים. כשרונות בינוניים ברמת הלימוד, אינו מושך תשומת 

 'בינוני' בהגדרה. –לב יתרה. 
משתדל היה משה לייב להיות משביע רצון, להשתתף בתפילות בישיבה, 

הסוגיה הנלמדת, העיקר לא  בסדריה, ואף לדעת ולהבין פחות או יותר את
למשוך אש. לא להתבלט כמצוין הישיבה ולא להיות נרדף כאחרון 

 החלשים.
היום לאחר עשרות שנים קשה לו ממרומי הסולם  –יום אחד זה נמאס לו. 

להזכר מה היה הגורם לכך, אך זה זכור לו היטב. ההחלטה למרוד. החים 
מרים לו שבתפילה מרגישים המונוטוניים הקבועים בישיבה נמאסו עליו. או

קרוב לה'. הוא לא מרגיש. אמרו לו גם שהלימוד הוא הנאה גדולה. יתכן 
שהם צודקים אבל אצל אנשים אחרים. הוא מרגיש שזה משעמם לו. הוא 
רוצה חידוש, הוא רוצה חיים מגוונים יותר, מעניינים יותר. יצר הסקרנות 

וץ הוא ניסה להסוות את שלו הלך והתפתח, ומכאן והלאה למרות שכלפי ח
ההידרדרות, אבל באמת הוא כבר לא היה קשור. הוא כבר לא הרגיש שייך 
למקום בו הוא נמצא. תפילותיו היו בחצי פה, לימודו היה מנותק מכל ריכוז 
אמיתי. ראשו נמצא באזור אחר לגמרי, מוחו אינו פנוי לאמוד את הנזק 

 –י נתח מעדינות נפשו. שהוא גורם לעצמו. ואט אט הוא מאבד נתח אחר
 הילד איננו.

משך תקופה חי כך מתנדנד בין שמים לארץ עד שמצא את המכתב בתוך 
 גמרתו, וזה מה שנשר עתה מתוך הספר שבידיו.
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 ידידי היקר והנכבד עדין הנפש והמידות
 הבה"ח מוישי ני"ו

 שלום וברכה.
לא מעטות הנני כותב אליך מכתב זה, מתוך היסוסים רבים והתלבטויות 

אם זה מתפקידי או בתחום אחריותי שאפנה אליך ולשיח את אשר עם 
לבבי, אך הנה שפתי לא אכלא ובליבי תבער אש, ואקוה כי דברי היוצאים 
מן הלב יגיעו אל המקום הראוי להם ויפעלו פעולתם הנכונה. וח"ו לא יהוו 

 פגיעה או חלישות הדעת, כי לא זאת כונתי כלל וכלל.
חברך ספסל הלימודים ואני מסתופף יחד עמך בהיכל הישיבה מתוך שאני 

הק' זה כמה שנים, רואה אני אותך במצבך ולא אוכל להתעלם. יושב אני 
ובליבי מקונן איכה נהפכה נפש יקרה למצב ירוד כזה. ראה ה' והביטה כי 

 הייתי זוללה.
מבקש אני לחלוק עימך רעיון אשר אך לא מזמן למדתי, ועבורי היה זה 

 יזוק גדול. ואם אף לך יהווה זה מקור חיזוק והיה זה שכרי.ח
 

* 
 

יושב המלך על כסא רם ונישא, לפניו יושבים שר הצבא ומספר מצומצם 
של שרים נכבדים מאוד, ובכובד ראש דנים במצב המלוכה. הדאגה ניכרת 
על פניהם. ישנה מדינה אחת, אמנם לא גדולה כ"כ, וגם אנשיה חסרי 

רים מדעת וגסי השכל אשר לא ידעו נימוסי המלך מהן תרבות המה, נבע
וחוקי המדינה בעיניהם למוקש. אין בהם הכנעה למעלת המלך. את גדלותו 
לא ידעו ולכבודו לא יכנעו. ועתה המה יושבים ומטכסים עיצה מה ניתן 

 לעשות להביאם אל המצב הנכון, אל הדרך הנכונה.
רב אחריות זה על החשוב  לאחר דיונים רבים החליטו להטיל את תפקיד

והנכבד ביותר בבית המלכות, הלא הוא יורש העצר, הנסיך רב המעלה, כי 
רק הוא בחכמתו יוכל למצא מסילות לליבם וברוב פיקחותו יידע כיצד 

 לטפל בהם בדרך הנכונה.
בלב כבד ומלא חשש, אך גם מלא תקוה, נשלח בן המלך לשם. בציפיה כי 

 ל תחילת השינוי המיוחל.תוך זמן קצר יוכלו לבשר ע
השינוי הגיע די מהר, אבל לא זה המיוחל, אלא דוקא להפך. למגינת לב. 
תוך תקופה לא ארוכה הגיעה השמועה הלא טובה כי לא די שבן המלך לא 
הצליח לשנות אותם, אלא המה הצליחו לבלבלו שדרכם היא הנכונה. למד 

גה ובערות השכל לאכול כמאכלם ולהתנהג בחוסר תרבותם. בגסות ההנה
והיה כאחד מהם. מצא שם "פתיחות", רכש שם "חידושים" משתנים כל 
העת, והעיקר "חפשיות" יתרה ללא כבילות, ללא הגבלות אין סופיות, 

 מקום בו החוק הוא כהמלצה בלבד ללא התחיבות...
בבית המלוכה תאניה ואניה. המלך בשברון ליבו לא ידע לשית עצות בליבו. 

 שימשו בו בערבוביא. כעס ורחמים 
במשך הימים בו לא שהה בן המלך בביתו, האגף בו דר העלה אבק, מנורות 
הזהב ומשכיות הכסף השחירו מחוסר תחזוק, וכל  הבית היה מוכיח על 
הצער והאבל שהיה למלך על בנו שנשבה לבירא עמיקתא. ויחליטו שרי 

למלאת את  המלך לשלוח שליחים מיוחדים להשפיע על הנסיך יורש העצר
 תפקידו אשר הועידו עבורו.

לא נעים לומר, אבל הם חזרו בפחי נפש. לא די שלא הצליחו, לא די 
 שיסרוהו בשוטים לחינם, עוד העלה את חמתם ושבר את ליבם בדברי 

 

הוא שעושה לפנים משורת הדין לא בשביל שהוא רוצה להיות מחמיר על עצמו בלבד, הן אמת שהוא מחמיר על עצמו והוא מדקדק במצות  "חסיד'
לא מה  -אבל משום זה לבד היה נקרא מהדר בחינת "מהדרין מן המהדרין", אבל חומרות של החסיד מפנימיותו באים, מפני שנתעבר בו מין בריה 

ן איש הזה של עולם הזה, רק מין קדושה מבוררת מכל העולמות, לכן אף במעשיו ומצוותיו אינם יכולים להיות מוגבלים בעוה"ז שנתגדל ונתעלה מ
 )דרך המלך ויחי תר"ץ( דול מחוקות המשפט אשר לפני כולם.בלבד, והוא מוכרח לעשות לפנים משורת הדין, והרבה וג

 

 



 חוצפה וזלזול בסגנון חיי המלוכה.
עד שבא היועץ החכם. קד קידה, ואמר שהוא חושב שיש לו דרך להביא 

 לשוב אל מעמדו הראשון.את בן המלך 
אבל הוא צריך שני מרכיבים חשובים להצליח. הא', שימרקו וישפצו את 
בית הנסיך. יבריקו את מנורות הזהב אשר בו, ויעלו בהם אור כבהיותו על 
מעמדו כמקדם. יכינו מטעמים על שולחנו ויפתחו את כל החלונות לאויר 

ת משובחת ומשוכללת ולהאיר. והב', בית המלוכה ידאג להביא לו משקפ
 המסוגלת להראות ממרחק רב.

למרות שהמלך לא הבין עדיין את המהלך הבלתי שיגרתי והמחודש של 
היועץ, ולמרות שקשה היה עליו לראות את בית בנו בנוי ומשוכלל כמקדם 
בעת שבנו רחק כ"כ ממנו, מ"מ סמך על יועצו שמסתמא מהלך מבריק 

 באמתחתו וציוה לעשות ככל אשר אמר.
היועץ לאחר שראה את בית הנסיך מבריק ומבהיק, יצא לדרך הארוכה עם 
המשקפת המשוכללת. ימים רבים נסע עד שהגיע אל המדינה בה התגולל 

 פשיות.ובן המלך באשפתות התענוגים ובכבלי הח
ובבואו לפני בן המלך אמר ודיבר אליו טובות אולי ישוב מחשבתו הרעה 

ונעימים יותר, אך לא עלתה בידו. ואז אשר חשב כי חייו דהיום מעולים 
לקח את המשקפת המשוכללת וביקש ממנו: הבט נא אל תוכה וראה אם 

 אתה מכיר את המקום הזה.
בן המלך לקח המשקפת והציץ אל תוכה. לא חלפו אלא רגעים מספר, ופניו 
הביעו תדהמה. הוא הסמיק והחוויר חליפות, ואבריו דא לדא נקשן. שעה 

את עיניו מן המשקפת. גם כשהמראה היטשטש מחמת  ארוכה לא הסיר
הדמעות שהציפו את עיניו למראה יקר תפארת גדולתו שהיה בה ימים 
רבים עד נפילתו לכבלי הגסות. יופי דירתו וגדלותו שגבהה שחקים 
בתענוגי בית המלוכה למרות ההגבלות והחוקים הנוקשים. כל הקושי 

 רבה למלך.מתגמד לעומת התענוג הגדול שבמעלת הקי
ללא אומר ודברים הסיר הנסיך את עיניו מן המשקפת, ארז את חפציו, 

 ועלה על המרכבה שעמדה כבר הכן לקחתו ולהשיבו אל אביו כמקדם.
 

* 
 

מוישי יקירי. מה היית אומר על בן המלך אילו היה מסתפק בגעגועים 
המוכשר לעורר בו. היה אומר ליועץ תודה מקרב ליבו  ץשהצליח היוע

ולחו בחזרה למלך לפרוש לו שלום, והוא עצמו היה נשאר בתוך הלכלוך. וש
היועיל משהו בזה חוץ מהתעוררות רגעית ובלתי מחייבת. כלו' התעוררות 

 דורשת שינוי כדי שתועיל משהו.
הרשה לי מוישי יקירי לומר לך, כי לדעתי, אתה הוא הנסיך אשר קיבל כל 

רר קלות, ולהשאר בתחתית. כל השנים דרישות שלום מהמלך, בחר להתעו
השנים שהתפללת ולמדת היתה לך את המשקפת שהביאה לך את 
ההזדמנות להתעורר, ואז לקום ולנסוע אל המלך. כלו', לשנות את מידותיך 
ולשפר את השקפותיך. ומשלא בחרת לעשות כן, אכן אינך מוצא טעם בזה. 

 ואתה נשאר אי שם מאחור.
ויסודי. מה ההבדל בין לשון "ויקרא"  ברשותך אאיר לך רעיון מבריק

שקיבל משה רבנו ע"ה, ל"ויקר" שקיבל בלעם הרשע. כשהקב"ה קורא 
למישהו הוא מתכוון שיבא אליו להנות מזיו השכינה. עזיבה מוחלטת של 
הסחי והמיאוס. וכשאומרים 'ויקר' הכונה שהקב"ה מגיע אליו לביקור 

ולך לו. הוא נשאר בתוך קצר, נותן לו הבזק של הארה ומיד מסתלק וה
ההפיכה ובתוך הבלבול. הארה שלא שינתה את מהותו הוא נשאר בלעם גם 

 אחרי הנבואה.
אבל, אצל יהודי, כדי להשתנות, ולקבל את ה'ויקרא', ההזמנה לנסיעה אל 
על, צריך תחילה את המשקפת. את ההארה הרגעית כדי לקבל את ה"מכה" 

 להתחיל בנסיעה.  המניעה, כדי לקבל את הרצון והשאיפה
 הוי אומר הדרך ל'ויקרא' מתחילה ב'ויקר'.

ורעיון קצרצר נוסף לסיום. הקב"ה קורא לנו ואומר "פתחו לי פתח כפתחו 
של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם". יש כאן בקשה של 
השי"ת. פתחו לי פתח קטון שאני אוכל לעבור דרכו אליכם, לתת לכם את 

ת ה"ויקר", כדי שתהא לי האפשרות לפתוח לכם כפתחו ההארה הרגעית, א
של אולם לקרא לכם לתת לכם כח להשתנות מן המהות. בטוחני כשתלמד 

לקרא את האיתותים הנכונים אתה תפתיע אותנו ובראש ובראשונה את 
 עצמך.

 בתקוה להבנה והמצפה לראותך עולה מעלה מעלה
 ד. מ.

* 
בות זרמו מאז. זמנים שונים עלו ר' משה לייב ננער ממחשבותיו. נהרות ר

וירדו באו והשתנו. אולם ללא ספק הרגשתו היא כי אכן מכתב זה היה 
שבזכות ידידו הטוב  'מחטפתחו של 'המשקפת ששלח אליו השי"ת. ה

והותירו עולה על שליבות  נפתח אליו, הוא זכה לעשות את אשר מוטל עליו,
  - - -הסולם. ואביא אתכם אלי 

 
 ..יש לו גם מה לדבר בפני החבורה הערב. –וכמובן 

 המשל, דרך המלך לראש השנה,  )מקורות:

 ו'פתחו של מחט'  ,ויקר –ביאור ויקרא 

 המלך ויקרא(דרך  –

 
 
 

 
 עבודת הקשר"ק

רבינו באריכות עד כמה גדול הוא פרשת תולדות ביאר לנו ובבדרך המלך 
ההכנה שאין זה רק הכשרה למצוה אלא שההכנות למצוה שאנו טרודים בהם 

 הם חלק מהמצוה
 -באם היתה העשיה של המצוה עיקר המצוה כי אז ההכנה לא היתה כלום '

בלתי הכשרה בלבד, כיון שעוד לא עשה את המצוה, אבל כיון שעיקר המצוה 
בה, לכן בכל חלק עשיה ובכל חלק ישראל שיוצא  הוא עצם הישראל שיוצא

 .הכנה והכשרה לבד רק חלק מצוה עשהוהתקרב לד', חלק מצוה עשה, לא 
וזה ששמעתי מכ"ק חותני הה"צ הק' זצלל"ה שאמר בשם הקדושת לוי 
זצללה"ה שכשעבר לפני הנשים שניקו את הכלים לכבוד הפסח אמר יה"ר 

אצין שאבין ראבין כשרין יעלו וימליצו קר -שהמלאכים היוצאים מן קשר"ק 
 .'ש בביאור גודל ענין ההכנות לפסחטוב בעדינו" עוד עיי"

מתייחס  (מאמר ב' אות ג') 'חובת התלמידים'שבסוף  'שלשה מאמרים'ב
בימים אלו לקראת זמן חרותנו, אור חדש רבינו לעסק ולעמל שעמלים אנו 

 .ומיוחד על ה'חומרות' והקפדות בפסח
קדושינו ז"ל אמרו שחג הפסח הוא בחינת אהבה, ואיש בלב אטום ישב '

ויחקור למצוא טעם וסברא למה דוקא אהבה, אבל הוא אינו צריך לחקר 
ולבקש רמזים, בעליל מרגיש הוא בלבו את כל מצוות הפסח זהירותיו 

ו, רק כאב החובק את בנו הקטן, ודקדוקיו, לא בלבד כמלך שגוזר על עבדי
ומתוך חביבות ומתוך אהבה ושידול אומר לו עשה נא זאת וזאת, והבן בכל 
כוחו רץ, עושה ומביט על אביו ואין דעתו מקררת בעשיותיו מן אהבה ויראת 
הכבוד, ומוסיף בעצמו דברים במצות אביו, שמח, עושה ומוסיף אהבה, בכל 

דינים מהרגשת נפשו את אהבת אביו  הכנות לפסח מוסיף חמרות ודקדוקי
שבשמים ואת עיני החמלה המביטות עליו ועל כל מעשיו, גם במקום 
שמכניסין, גם במקום שאין מכניסין, בכולם הוא בודק ומחפש, רוצה הוא 
להכניס גם כלו לחורים ולסדקים קופץ הוא על התנור, מכניע ודוחק עצמו אל 

 .'תקררתתחת המטה, כי הלב עורג ודעתו אינו מ
מים שיש לכלל ישראל בימים ו על עצם העבודה ועל ההספקים העצוובדבר

 אלו:
אין האדם יכול למוד את כוחותיו לעבודה, ואף בפשוט האדם רואה, אם '

ורך יחפוץ לעשות באמצע השנה העבודה שעושה איזה ימים קושם פסח לצ
לא יכול בשום אופן, לא יהיה לו כח ולא פנאי לעשות את הכל, מפני  -פסח 

שהכרח ורצון עבודה שבדעתו ורצונו שולטים עתה על גופו, והם בבחירתם 
 .'מוסיפים לו כח יותר ממה שיש לו החפשית

 (וגו'בכל דור ודור  בד"העל ההגדה, ) 'דרך המלך'
 

 


