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 קוטביות הקריאה והמקרה
 קריאה של חיבה

על  ספריםל שניתנושמות החומשים המקובלים בידינו הם שמות טכניים, לכאורה, 

, "ל שמות תוכנייםבדברי חז. לעומת שמות אלו מצינו אותםמילה בפסוק הפותח  שם

ספר הישר, ספר הברית, תורת כהנים, חומש  – תוכנם שםעל לספרים תנו ישנ

מגלה בהם העמקה אולם  ,מסר שבשמות הטכניים אינו נהירההפקודים ומשנה תורה. 

 הטמונה אף בהם.את המשמעות 

 

הפותחת אותו:  השבת אנו מתחילים לקרוא בספר 'ויקרא', ששמו נקרא על שם המילה

. קריאה זו לא נתבאר בתורה 1"ויקרא אל משה וידבר ד' אליו מאהל מועד לאמור"

 על כך עמד רש"י: פשרה, ולא צויין מה נאמר בה.

"לכל דברות ולכל אמירות ולכל ציווים קדמה קריאה לשון חיבה, לשון שמלאכי 

האומות, אומות השרת משתמשים בו, שנאמר: 'וקרא זה אל זה'. אבל לנביאי 

 . 2העולם, נגלה עליהן בלשון עראי וטומאה, שנאמר: 'ויקר אלוקים אל בלעם'"

יסוד זה שהביא רש"י העניק משמעות לקריאה שבפסוק, וממילא אף לשם הספר כולו. 

מכאן אנו למדים שעצם הפנייה היא ערך העומד בפני עצמו, אף קודם לעיסוק בתוכן 

פניה והתייחסות אלוקית, המתבטאת  –ומש כולו זהו למעשה תוכן הח הנאמר בה.

 רבת הקרבנות.יבק

 

 בין קריאה למקרה

האות א' של 'ויקרא' היא זעירא, ובשל  –אלא שצורתה הגרפית של קריאה זו בעייתית 

כך יכולה מילה זו להיקרא גם: 'ויקר'. לשון זו של 'ויקר' היא לשון עראי וטומאה, אשר 

. הוא שאמר רש"י שלנביאי ישראל ד' נגלה בלשון שונה בתכלית מקריאה של חיבה

מדוע אם כן  .3של חיבה, ואילו לנביאי אומות העולם הוא נגלה בלשון 'טומאה ועראי

 א' שבקריאה אל משה אינה רבתי אלא זעירא, כך שאפשר לקוראה גם כלשון מקרה?-ה

                                                           
 ויקרא א, א. 1
 שם. 2
על בעל הספר 'מגלה עמוקות' שכתב ספר  249לשון מקרה, ושם בעמ'  5וראה 'תורה שלמה' ויקרא  3

 .זעירא של 'ויקרא' 'גדול ובו אלף אופנים על א

 

 זכור-פרשת ויקרא
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ראל, אלא שקריאה זו אינה מכוונת למשה רבנו בלבד, אלא אף לכל אחד ואחד מיש

האם ישמע האדם את הקריאה אם לאו. דהיינו,  –ובזאת טמונה נקודת הבחירה 

קריאה זו תמיד מוכרזת בחלל העולם על ידי מאורעותיו, אולם כל אחד יכול לפרש 

 .4מאורעות אלו כמקרה או כהשגחה, כדרך קרי או כקריאה מכוונת

פירוש הדבר  – ..."קריאם תלכו עמי ש: "ובסוף החומיסוד הקריאה והמקרה מופיע גם 

, וכפי שכתב רש"י: "רבותינו אמרו עראי, במקרה שאיננו 'אם תחזיקו באמונת המקרה'

 .5אלא לפרקים, כן תלכו עראי במצוות"

 

 קוטביות ישראל ועמלק

ישראל  היא הניצבת בשורש הניגודיות שבין – מקרהביחסי הקריאה והש זו קוטביות

כפי שאומר הכתוב בדברים: "אשר קרך בדרך",  ועמלק. שורשו של עמלק נעוץ במקרה,

. עמלק תולה את כל המתרחש 6ובמגילת אסתר: "ויספר להם המן את כל אשר קרהו"

ניצבת אמונת  –במקרה, ובכך הוא שולל את האמונה. לעומת מקריות עמלקית זו 

ישראל אשר תולים את כל המתרחש בהשגחה האלוקית. על מגרש זה ניטש המאבק 

 שבין עמלק לישראל, כך בדור המדבר, וכך בדור מרדכי ואסתר. 

על עמלק אינו בביטול המקרה בלבד אלא בהפיכתו לאמונה, במעבר מקוטב צחון ינה

מושג: 'ונהפוך הוא', שהפך הומכאן  אחד למשנהו. ניצחון מהפכני זה אירע בפורים,

מן תולה את השבעוד  –רל' לסיסמת הפורים. כזה הוא המהפך שבין ה'פור' ל'גו

בשורש . מפני שתולים ישראל את הכרעתם בגורל האלוקיהכרעתו ב'פור' המקרי, 

                                                           
 (, ו'באר משה' )ויקרא עמ' כד(. וראה עוד 'נתן תורה' עז.24השווה 'בית יעקב' )ויקרא עמ'  4
(: "הן בכל דור ודור ניסה השי"ת את עמו בכל 350עמ' ויקרא כו, כא. וראה 'מכתב מאליהו' )ח"ג,  5

ניסיון דורו של ביאת  –מיני ניסיונות, אבל זהו הניסיון שלנו, ניסיון דורנו. ניסיון עקבתא משיחא 
משיח צדקנו. הלא פירושו, שהוא הניסיון אשר אם נעמוד בו נזכה בזה לאורו של משיח שיתגלה 

ד מרחיקים אותנו ממחשבות אמונה בהירות... ואנחנו אם לא לעולם... הלא החיים החיצוניים תמי
לא נדע ולא נבין את אשר יקרה לנו היום. אבל, האם לחינם היו  –נתחזק לברר את האמת לנפשנו 

השחיטות והחורבנות האם אין בכוח קרבנותינו למליונים לעשות רושם, ולהביא לידי שינוי? כל 
אנחנו אשר נאמין, אם באמת לבבנו יאמין בבירור כי מאת  האומר 'מקרה הוא' הלא כופר הוא. אבל

ד' הייתה זאת, הלא נדע שבהכרח יביא כל זה שינוי מן הקצה אל הקצה... ועוד כמה ניסיון ראינו! 
הייתה ארץ ישראל כמו בצבת אחוזה, צבת אותו רשע וסייעתו, ימ"ש וזכרם. ופתאום ברגע האחרון 

עלמיין. האם גם זה מקרה? האם גם -שני הצדדים בקוקז ואלשל סיגי הצבת, והנה נהפך הגלגל מ
מגפת הדבר מקרה? ואם כל אלה יעידו כי בניסיון ינהיגנו ד', הלא אך בנו הוא לעמו בניסיון אשר 
בו הכול תלוי. אם נתרפה מראות מעשי ד' במבט רוחני, ולהתקרב אליו ואל תורתו ועבודתו לעת 

 בעזרנו להתאמץ ולהתחזק, ולא נטרד ח"ו בבלבול המוחין...". כאת, הלא ימצאנו עוון ח"ו. יהי ד'
 דברים כה, יח. אסתר ד, ז. 6



3 
 

בפורים . מכאן הפך 7, והמקרה הוא למעשה קריאה אלוקיתהדבר ה"פור הוא הגורל"

 . 8ם הייתה אורה ושמחה וששון ויקר"ל'יקר': "ליהודי ה'קרי'

 

 על פסוק זה דרשו חז"ל: 

"אורה זו תורה... שמחה זה יום טוב... ששון זו מילה... ויקר אלו התפילין, וכן 

... אלו תפילין 'הוא אומר: 'וראו כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא עליך ויראו ממך

 . 9"שבראש

ף בפורים: "גלוי לכל העמים להיות התפילין שבראש עניינם הגילוי, וגילוי זה נחש

 . 10עתידים ליום הזה... ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד מרדכי עליהם"

השמחה על ידי מפלת עמלק, אלא אף האורה, לא רק היקר הוא שהתגלה  אולם

תורה, יום טוב ומילה. מובן שאין כוונתם של חז"ל  –כפי שדרשום חז"ל ווהששון, 

לומר שעד לאותו הזמן לא קיימו ישראל מצוות אלו, אלא שמעתה התגלתה פנימיותן 

. גילוי זה נובע מן הקוטביות שביחסי ישראל ועמלק, המייצרת 11של היסודות הללו

אור בכל מקום שנמחה עמלק מאיר גורמת לכך שור זה קם זה נופל, מציאות שכאש

 .12התורה

 

בין פור לבין גורל, בין 'ויקר' לבין 'ויקרא', בין מגילה לבין הסתר.  –הבחירה בפורים  זו

 את הקריאהולגלות א' של ויקרא זעירא מפני שהעיקר הוא ההשתוקקות לשמוע -ה

כפי שכותב הרב נריה בשם הרב קוק: "ההשתדלות להגיע למצב של 'עד ו, הנסתרת

 .13ממעלת עד דלא ידע עצמה"דלא ידע', חשובה יותר 

                                                           
 בשיחה: 'פורים על שם הפור'. ,בחוברת 'הדור קיבלוה'בהרחבה אסתר ג, טז. וראה  7
וראה 'ליקוטי יהודה' )מגילת אסתר עמ' עח(: "'ונהפוך הוא', היינו מצרה לרצה, וזהו דכתוב: 'ועת  8

 יושע". וממנההיא ליעקב  צרה
 מגילה טז ע"ב. 9

 יז.-אסתר ח, יג 10
וראה ב'תורת אמת': "רק עתה העיד השם יתברך על פנימיות עומק לבבם, שנתחדש להם הרצון  11

לקבלה מחדש... 'ויקר אלו תפילין שבראש, כמו שנאמר: 'וראו כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא עליך 
לין שבראש', וזה בשורש הפורים כמו שנאמר: 'כי נפל פחד היהודים ויראו ממך', ואמרו ז"ל: 'אלו תפי

 עליהם...".
ראה 'ליקוטי יהודה' )מגילת אסתר עמ' עד(: "...ובכל מקום שיש מחיית עמלק מאיר אור התורה,  12

דאורייתא סתים וגליא, ולעתיד תצא חמה מנרתיקה ויתגלה סתרי תורה, ועכשיו מחמת אותו הרשע 
בפנימיות, וכשיש מחיית עמלק יש גילוי הפנימיות, וזה קריאת המגילה, לכן סידר  עמלק ימ"ש נסתם

הדור קיבלוה בימי אחשרוורוש, אחר מפלת המן הרשע. וכן איתא בברכת אהבה: 'וקרבתנו מלכנו' 
רומז לזכירת מן תורה, 'לשמך הגדול' רומז לזכירת עמלק, שכפי מה שנמחה שם עמלק מתעורר כוח 

 שמו הגדול". מתן תורה שהוא
וראה עוד ב'מנות הלוי': "והרב יהודה בן שושן ז"ל כתב, וז"ל: '...ויש עוד לומר כי השמחה והששון 

 לא גרמו בזיון כמנהג, כי היה עמו יקר וכבוד'. עכ"ל".
 .243'מועדי הראיה' עמ'  13
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 קריאת השבתזכר 

קריאה פנימית זו נשמעת בייחוד בשבת, כנוסח התפילה:  –"לקראת שבת לכו ונלכה" 

"ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג". על כן בכוח השבת נוכל לצאת מן 

 ריות ולשמוע שיש מי שקורא.המק

 –הושוותה זכירת השבת לזכירת מחיית עמלק, שבשתיהן נקטה התורה לשון: 'זכור' 

. זיכרון השבת הוא 14"זכור את יום השבת לקדשו", ו"זכור את אשר עשה לך עמלק"

את מקריותו של ממילא עדות על בריאתו של עולם וההשגחה עליו, מה שמסלק 

יש יכולת  –בת זכור' עמלק. מכאן אתה נמצא למד שמכוח ההעמקה בשבתנו: 'ש

  .15למחות את זכרו של עמלק

 

 

  :16נמצאנו למדים

שמו של ספר 'ויקרא', כיתר שמות החומשים, נדמה כשם טכני בלבד, אולם בעומקו טמונה משמעות 

 –תוכנית. הקריאה שבה הוא פותח היא קריאה של חיבה וקירבה, המתמצתת את תוכנו של הספר כולו 

א' של 'ויקרא' זעירא, ורומז הדבר ל'ויקר' שהוא לשון עראי וטומאה, להיפך -קירבת הקרבנות. אולם ה

מלשון חיבה וקירבה. קריאה זו נקראת כלפי כל אחד ואחד, ובו תלויה האבחנה שבין 'ויקרא' ל'ויקר' 

כן נשמעת האם יפרש את המאורעות שדר –הקוטביים זה לזה. אבחנה זו תלויה בבחירתו של האדם 

כהשגחה מכוונת או כיד המקרה. קוטביות זו היא המבדילה בין ישראל התולים הכול  –הקריאה 

 –י בהשגחה, לבין עמלק התולה הכול במקרה ושולל את האמונה. הניצחון על עמלק בפורים היה מהפכנ

הפור המקרי התהפך לגורל אלוקי, ובכך הפך ה'קרי' ל'יקר'. קריאה זו נשמעת בייחוד בשבת, וביתר שאת 

 17עמלק. ו שלבשבת זכור, שמכוח ההעמקה בזכירתה זוכים ישראל למחות את זכר

                                                           
 שמות כ, ז. דברים כה, יז. 14
 ור'.ראה בהרחבה בחוברת 'הדור קיבלוה', בשיחה: 'שבת זכ 15
 תוספת זו הינה מדברי העורך. 16
  .נת ה'תשמ"טשיחה זו נאמרה בש 17

 elishag100@gmail.com/0587943034הזכויות שמורות למשפחת הדרי. לפניות וקבלת השיחות: 


