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 ד"בס

 ,כמה שניםלעל ידי 'ביקור' בעולם הזה 

 !המדויקות שמים חשבונותאי אפשר להבין את כל 
 

 בנים לעין הגשמיוהקב"ה דברים בלתי מלמה עושה « 

וגילה הקב"ה למשה רבנו  ,בחטא העגל נכשלושכלל ישראל לאחר 
עמד הרועה הנאמן  ,ע"ה שרצונו להשמיד את העם ולכלותם מן העולם

וביקש שיכפר להם על  ,תחנונים גדוליםבוהתנפל לפני ה' בתפלה ו
שתפלתו  פרתמס התורהו .ולא יתן את עמו ונחלתו למשחית ,םתיהעוונ

 .)לב, יד(נשאה פרי וינחם ה' על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו 

שלאחר שהשיג משה  ,במהלך הפסוקים אנו רואים דבר פלאוהנה 
, נעמד עוד והוסיף להתפלל ולשאול ע"ה התפייסות זו מאת הקב"הרבינו 
ועתה אם נא מצאתי חן בעינך " )לג, יג(וכתיב שאמר אז , דברים מאת ה'כמה 
ומשמעות בקשה זו פישרו רבותינו ז"ל בגמ'  ",עני נא את דרכיךהודי

ני מה יש צדיק פשאמר משה לפני הקב"ה רבונו של עולם מ )ז.(ברכות 
 .יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו וטוב לו ויש צדיק ורע לו,

, ומשמעות הבקשה "הראני נא את כבודך" )פסוק יח(הוסיף לשאול ועוד 
שנתאווה " )שמו"ר מה, ה(כמו דאי' במדרש  ,הדרך הזו היתה גם כן על זה

 ."לעמוד על מתן שכרן של צדיקים ושלותן של רשעים

בספרים הק' שבבקשות אלו רצה משה רבינו ע"ה להבין טוב ומבואר 
שהשי"ת עושה דברים  ,הענין, מדוע אנו רואים במאורעות החייםאת 

בלתי מובנים לעין הרואה, כמו שעל הצדיקים הוא מביא רוגז וצער בעוד 
ולעומת זה נותן לרשעים  ,שהם עובדים אותו כל ימיהם במסירות נפש

 בעוד שהם מכעיסים לפניו ועושים נגד רצונו. ,לחיות חיי עונג ושלוה

 התשובה: כי אי אפשר לראות כל השתלשלות האירועים« 

משה להחתם סופר כתב שעל שאלות הללו ענה לו ת תורספר וב
ויאמר לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי "  כג(-)פסוקים כהשי"ת 

כי נתכווין  ,. ומשמעות התשובה היא"וגו', וראית את אחורי ופני לא יראו
ביכול לומר שכל עוד האדם חי בעולם הזה אי אפשר לו לעמוד כהקב"ה 

ענינים הרבים, מפני שכל מאורעות העולם מיום היווסדו ועד על סוד ה
סיומה ות ארוכה אחת שתחילתה מאז בריאתו סופו קשורים כשרשר

לאחר שנות דור, וממילא אי אפשר להבין עכשיו מדוע נעשה כך וכך, ורק 
לאחר שנשלמת התמונה לגמרי כשעולים לעולם העליון שם מבינים הכל 

 .כל דבר ודיבור על אופניו ,בון מדוקדק היהורואים שכל מה שנעשה בחש

אתה רואה היינו שלאחר המעשה  "וראית את אחורי"שנאמר וזהו 
 "לא יראו"אז  ,לפני המעשה "ופני"אבל  ,שיד ה' היתה בכל סדר העניינים

 אי אפשר להראותם המטרה כי לא תבין זאת.

 בראייתו הנביאות התקשה רבינו גם משהש )כט:( אי' מנחותבגמ' 
)ופרש"י "מקום הקצבין ראה ששוקלין בשרו במקולן , "שבמיתתו של רבי עקיבא

, א"ל רבוש"ע זו תורה שסרקו בשרו במסרקות ברזל"( שוקלין בשרו כדאמר בברכות )דף סא:(
 ."וזו שכרה, א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפני

בזה"ל: "אבל ברור ששאלת  על זה כתב (244)ח"ג ע' אליהו ובמכתב 
משה רבינו ע"ה היתה שטען שמצד המבט התחתון יש בדבר זה חילול 
השם, כי אף רבי עקיבא עמו התעלה מעל הרגשת היסורים עד בחינת 

"ל שהקדושים שמסרו נפשם זעוה"ב ממש, כמו שמביאים בשם הארי
באמת על קידוש השם לא הרגישו ביסורים, כי בהתגלות אור הרוחני 

תלקים יסורי הגוף ומכאוביו, הרי אין בעולם מי שיבין את זה וכלפי מס
 "חוץ הרי יש כאן חילול גדול.

פירוש שיש גדר בהנהגהתו ית' אשר  'כך עלה במחשבה'לו ואמר "
תר והעלמה מהאדם, כענין העלם סשהוא בה ,הוא בבחינת מחשבה

לא יתכן המחשבה מהזולת, ואף ענין היסורים בעוה"ז הוא תחת גדר זה, ש
 ".)נו.(כלל  להשיג תוכן כוונת היסורים למשה, וכמפורש בגמ' פסחים 

עוד: "הנה משה רבינו ע"ה ביקש הודיעני נא את דרכיך ואמרו ומבאר 
על זה בגמ' ששאל על ענין צדיק ורע לו וכו', וא"ל הקב"ה וחנותי את אשר 

 "אואת אחורי ופני לא יר תוראי"וכו', ונאמר שם בסוף הפרשה  אחון
ביארו לנו חז"ל ו, "ותחזי ית דבתרי ודקדמי לא יתחזון"ותרגם אונקלס 

שרק לאחר המעשה 'דבתרי' תתכנה ראיה והשגה בתוכן כוונת הנהגות 
ומה היתה  ,יה לטובאז אפשר להשיג למפרע כיצד הכל ה ורק ,השי"ת

הטובה בזה, אבל 'דקדמי' לא יתחזון להשיג לפני המעשה את כוונת ותוכן 
ה זה אי אפשר, כי לא תתכן ראיה בתוכן מחשבתו ית' למשה ההנהג

עדיין בהסתר ובהעלמה גמורה שכאן היא  ,לפני שנתגלתה בפועל ,בעוה"ז
 ."כנ"ל

בדבר זה לא תיתכן  ,פירוש ",שתוק כך עלה במחשבה לפני"והיינו "
מה לפנים  )חגיגה יג:(דרוש וכו' דר במופלא ממך אל תחקירה כלל, כי היא בג

 שאין בזה אפשרות השגה כלל". עכ"ד. )שם יא:(ומה לאחור 

 צריכין לפרק את כל העולם ל'תוהו ובהו'  - כדי להבין«  

ונסיב  .משל נפלא על הנהגת הבורא את עולמו מרבינו הגר"א זי"עיש 
וכשהגיע למקום דלהלן: " )בתפלת יו"כ(על לשון הפיוט דעשרה הרוגי מלכות 

זו תורה וזו  ,שרפי מעלה צעקו במרה ,ר נשמתוצקול מר ליוצרח ב ,תפילין
ומחרף ומגדף  ,אויב מנאץ שמך הגדול והנורא ,שכרה, עוטה כשלמה אורה

אהפוך את  ,אם אשמע קול אחר ,ענתה בת קול משמים ,על דברי תורה
 ."לתוהו ובוהו אשית הדומים ם,העולם למי

שיתפור לו בגד  בזה על דרך משל למלך, שביקש מחייט אומןוביאר 
מיוחד וניתן לו אריג מיוחד, והתנה עמו שישתמש בכל האריג לא יחסיר 
ולא יותיר, ועשה החייט מצותו, ולאחר שכילה מלאכתו הביא את לבוש 
המלכות אל המלך, אמר לו המלך מהיכן אדע שלא חיסרת מן האריג 

ום כלום, אמר לו החייט דרך אחת יש בידי להוציא כאור צדקי והוא לפר
את הבגד, ולהחזירו לאריג ויתנו מדת חלקיו וימצאהו כנתינתו לא יתר 

 .לא חסר ופרשו השמלה והוכיח צדקתוו

אהפוך את העולם למים, "כי דברי הפייטן  ,רבינו הגר"א בזהוביאר 
, "זו תורה וזו שכרה" , היא תשובה לשאלה"לתהו ובהו אשית הדומים

לזאת אפשר רק באופן אחד באם יחזיר העולם לתהו  ,דלהבין התשובה
אז נדע ונבין שלא חיסר בעולמו דבר  ,ויראנו סדר הבריאה מראשית ,ובהו

 והכל מחושב ומסודר ע"י בורא ללא פגם.

שעבודת  ,לנו יסוד גדול בהשקפת חייו של כל איש ישראלהיוצא 
כל מה דלם הזה הוא להאמין באמונה פשוטה האדם בכל זמן חיותו בעו

וכל מאורעות העולם נעשים בחשבון ובכוונה  ,נא לטב עבידמדעביד רח
וכי אין רגע אחד כמימרא שאינו מחושב בתכלית  ,על כל צעד ושעל
לי בולשם מטרה ברורה, ורק אנחנו קטני דעה ומוג ,הדקדוק והחשבון

 יננו יכולים לעמוד על טיבם של דברים נסתרים כאלו.א ,שכל

ערש"ק פרשת

 שנת תשע"ז אדר י"ט
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בידיעה זו אזי אנו מבינים היטב שמחובתנו  אנו מתבונניםוכאשר 
ואפי' לא לנסות לשאול שאלות ולהקשות  ,להתאזר באמונה תמימה

 - ידי בשר ודם - כי אין בידינו ,קושיות מדוע זה נעשה כך וזה נעשה ככה
להבין השגחתו הפרטית של הבורא יתברך שמו על עולמו, ואיננו 

ורק באחרית הימים  ,שמיםמסוגלים לתפוס את סדר הנהגתו וחשבונות 
וכל מהלכי הבריאה יבואו על  ,כאשר יתוקן העולם בשלמות גמורה

 ,תיקונם השלם, אז נזכה להבין מערכות שמים וסדרי העולם שהיה
העניניים היתה שרשרת ארוכת  פרע נראה איך שכל השתלשלותמול

 שנים מדוקדקת על כל פרט ופרט.

 למה חפצה אסתר שיכתבוה לדורות?« 

שלחה להם אסתר לחכמים ' )ז.(הנ"ל מובן שאי' בגמ' מגילה י ולפ
להוסיף  תקיוכי חיפשה אותה צד ,ולכאו' צריך ביאור ,כתבונו לדורות

 אר ממנה שם ושארית לדורות.ששי ,לעצמה כבוד ויקר

שהספרים הק' מבארים את הדין הדברים מובנים על פי מה אלא 
מפני שכל טעם קריאת המגילה  ,ש'הקורא את המגילה למפרע לא יצא'

ולהגביר בלבבות בני ישראל את האמונה התמימה שכל  ,היא לפרסם הנס
מה שהשי"ת עושה הכל נעשה בחשבון ובהשגחה פרטית 

רא את וובשעה שהאדם עומד וק ,על כל צעד ושעל
המגילה חובתו להחדיר בפנימיות נפשו שאף אם הוא 

ך השנים ובמהל ,י מובניםתרואה שנעשים מעשים בל
על דעתו  לא תעלהעכ"ז  ,קורים מקרים מצערים

אלא יאמין  ,ה' את הארץ במחשבת פיגול שמא ח"ו עז
וכל מקרה  ,ים בחשבון ומשפטבא אלקדעל כל דבר 

 .ומאורע היה בשביל מטרה מסוימת

אופן ב ,יתחיל לקרוא את המגילה מסופה םא כןול 
שכבר מתחילת הקריאה לא יתפעל מכל השתלשלות 

ידי  איצאזי לא  ,ים והחכמה אלוקית הטמונה בהםהנס
כי הלא לא יכיר בכך את עוצם הנסים  ,חובתו כלל

 ולא יבין את ההשגחה הפרטית ,הגדולים שהיו שם
שהיתה מתחילת הסיפור ועד  המדוקדקת והמחושבת

ומשום כך לא השיג את התכלית שיש במצוות  ,סיומו
 ., ולכן לא יצאקריאת המגילה

בעת התרחשת הסיפור היה הכל נראה « 

 שורת הדין ובכלל לא מעניין

תיאור יפה ומוסר השכל חידושי הרי"ם  זי"ע מאי' 
: "כאשר ()ליקוטי הרי"מ מגילת אסתר וז"ל בענין הנ"ל, מעורר,

נכנס אחד לבית המדרש וסיפר לפני  ,הרגו את ושתי
היו מי שגרו בו ובודאי  ,הלומדים שהרג המלך את ושתי

, וכן כאשר נלקחה 'תבלבל את ראשי עם בשטיותך אל'
בוודאי היו מיושבי בהימ"ד שלא  ,אסתר לבית המלך

הסכימו לשמוע מדברים אלו, כמו כן לא מצאו שום ענין 
 ."רש באומרם מה לנו ולשטותים הללובמעשה דבגתן ות

החל להתברר להם כל  ,ר נדדה שנת המלךשבלילה ההיא כאאולם "
בנס  ,רפואה למכהאת הים הקד ,ב"ה ברוב רחמיוי המקרים שהקופציר

המלובש בדרך הטבע, וכבר בשנת שלש למלכו הרעישו המלאכים בשמי 
כדי שתבא אסתר במקומה להציל  )כמובאר במגילה יב:( י תהרוגתמרום שוש

את בני ישראל מכליה, וגם נסתבב שמרדכי יציל את חיי המלך בלא 
לא לא הספיק וממי ,ורק בספר הזכרונות כתבוהו ,שיקבל תשלום שכר

המלך מה  הוכי מיד שאלו ,את מרדכי על העץ המן לאמר למלך לתלות
 "ומשם תקפו של נס. ,לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו

עוד אלא שכל המאורעות שאירעו כל חד וחד בזמנו היה נראה ולא "
על אשר הטיחה  כמו ששורת הדין נותנת שכך יהא, דמה שהרגו את ושתי

הרי כן הוא משפט המלכים  ,דברים קשים כגידן במלך אחושורוש
וכן מה שהציל מרדכי את אחשורוש  ,שהמורד במלכות אחת דתו להמית

יל אחשורוש את מרדכי הרי דגהוכן מה ש ,אין בו חידוש ,מבגתן ותרש
 ."עשה זאת עבור שהציל את חייו מבגתן ותרש סריסי המלך

הנס היה מלובש בטבע, ורק לבסוף ראו איך שכל  ,דמילתאכללא "
 ".נפלא משמים ממעל ןשהכל היו בחשבו

 הכמו שאז בימי מרדכי ואסתר הית: "שם החידושי הרי"ם וז"לומוסיף 
ולמה נתגדל המן  ,קת כזו לבין ערליםיתמיהה גדולה שנלקחה אסתר צד

כל כך שהכל ישתחוו לו, ולמה לא הלך מרדכי ברחוב אחר שלא יזדמן 
כן יתיישבו  ,גחה רבה מן השמיםדהיה בהש ,ואחר כך נתיישב הכל ,דונג

 . עכ"ל."כל התמיהות מעתה

 מה ההבדל בין פורים לפסח?« 

 )כט:(שלכן אמרו חז"ל תענית  )ח"א קפב:(בדרשות חתם סופר אי' 
ימי ניסים לישראל, פורים "' רש"י ימשנכנסת אדר מרבים שמחה, ופ

הפרש גדול יש בין ניסן לאדר, כי בניסן היה ר החתם סופר כי אופסח", ומב
ונס כזה פרסומו  ,יאת מצרים וקריעת ים סוףצהנס שלא כדרך הטבע בי

ת ה' בתמידות על כל השגחאת ענין  פרסםתומכל מקום אינו מ ,גדול יותר
 .פסיעה ופסיעה

לא נשתנה דבר מטבעו, ולא היה שום אמנם  ,בניסי אדר זהלעומת 
תחילת מהמתבונן בדברים  , אבלפעולת אדם ביניהם

ויכיר יראה  ,סעודת אחשורוש עד סוף מעשה המגילה
כאשר כן  ,דרי העולםסהנהגת בנפלאה ההשגחה את ה

הוא פעולתו עמו כל יום ויום, אלא שאין בעל הנס מכיר 
ו יותר דיר באדם שמחה, שניכר בולכן הכרה זו מח ,בניסו

 .השגחת הבורא הפרטית עלינו

לא האלו ימי הפורים מגילה "ומה שכתוב בוהיינו 
 , )אסתר ט, כח( "יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם

ב' בחינת, א', שיתעורר כל אדם בפורים ויכיר שיש בזה 
"ז נפלאות תמים דעים והשגחתו, והב',  בפועל ממש, יע

, כי אין שבכל דור ודור כן הוא ,לא יעברו מתוך היהודים
מתוך אלא לא יעברו , ולא יהיה יותר, שהיה כבר זה סיפור

)סוף פרשת כמו"ש הרמב"ן  , היהודים, וזהו עיקר אמונתנו

 "מי שאינו מאמין בזה אין לו חלק בתורת ה'". בא(

גם הנהגת הטבע מלא בנסים מופלאים « 

 ממש

מדגיש כי באמת כאשר  )אסתר ב, כג( והמלבי"ם
מתבוננים היטב בהשתלשלות הנסים יכולים לראות 

עלול שהיה באמת נסים אמייתים, רק שהיו מוסתרים ב
ר"ל  ,ויבקש הדבר וימצאבדברים טבעיים, וכותב בזה"ל: "

שזה דבר  ,וימצא הדבר שנמצא גוף הסם שרצו להמיתו
 .כי ודאי הסתירו אותו הסם במטמונים ,רחוק המציאות

היה בהשגחת ה' שלא שילם לו המלך שכרו  "ויכתוב"
כדי שיעמוד זת למרדכי  ,כרוןרק כתבו בספר לז ,תיכף

והיה בזה השגחה פרטית שלא  ,לישועה ליום פקודה
נכתב בספר דברי הימים הכולל, שהוא נמצא תמיד ביד 
המשנה, שאז ודאי היה המן מוחקו משם, רק נכתב בספר דברי הימים 

וגם שנכתב לפני המלך היינו בפניו  ,המיוחד למלך שלא השיג אותו המן
 עכ"ל. ",סופר יזייף ויגרע בו דברשאל"כ היה נקל שה

 'לדורות ניכתבו'מה ששאלה אסתר לחכמים כל זה מובן מאד, וע"פ 
והכל  ,אפי' בדרך הטבע יש השגחה פרטיתש ,שיהא לדורות לימודהיינו 

 .נעשה בחשבון נפלא

לך כנוס את כל  )אסתר ד, טז(מובן מה שכתב האבן העזרא ולפי"ז 
היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו כל שלשת 
ימים ולילה ויום וגם אני ונערותי אצום כן ובכן אבוא אל המלך וגו' וכתב 
האבן עזרא והנה אסתר בטחה באלקים, על כן התענתה ולא בטחה ביופיה 

הגיעה אסתר ר"ל  .אף כי עם יום השלישי ,כי פני המתענה תשתננה
א לשלא סמכה כלל על הטבע, כי ידע שהכל מאת הקב"ה וממי כזו, דרגהל

 .זהו מה שרצתה שיכתב לדורות, וה"להתפלל להקברק צריך 

שמחובתנו "...

להתאזר באמונה 

תמימה, ואפי' לא 

לנסות לשאול שאלות 

קושיות ולהקשות 

מדוע זה נעשה כך 

וזה נעשה ככה, כי 

ידי בשר  -אין בידינו 

להבין השגחתו  -ודם 

הפרטית של הבורא 

יתברך שמו על 

עולמו, ואיננו 

מסוגלים לתפוס את 

סדר הנהגתו 

 ”...וחשבונות שמים


