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 ד"בס

 

 למה כתוב 'א' זעירא« 
בזה"ל:  פי' הרא"ש כתבב, ו"ויקרא אל משה" )א, א(בפרשתינו כתיב 

ויש לומר מתוך ענותו של משה שהיה מקטין  ,מפני מה האלף קטנה"
 ,ו, רבונו של עולם מפני מה כתבתני בתחילת תורת כהניםיעצמו, אמר לפנ

לשון מגונה הוא,  ,אם אכתוב ויקר אלקים אל משה ,מה אעשה ,אמר לו
והוא לשון מקרה,  )במדבר כג, ד(ים אל בלעם שכך כתבתי אל בלעם ויקר אלק

בבקשה ממך שתעשה דבר שיכירו וידעו הדורות שקשה עלי  ,אמר לפניו
 , עכ"ל."הקריאה הזאת, אמר לו אעשה אלף קטנה שהקטנת עצמך

משום שמשה לא רצה "הטורים כתב באות א' דויקרא קטנה ובבעל 
לו ה' אלא במקרה, כאלו לא נראה  ,כדרך שנאמר בבלעם לכתוב אלא ויקר

 ."וכתבה קטנה ,ואמר לו הקב"ה לכתוב גם אלף

מרן הרב ש"ך זצוק"ל, הרי על כל תג שבתורה יש לדרוש תלי הקשה ו
א קטנה אין אפשרות ללמוד יוברור כי מהאות א' כשה ,תלים של הלכות

א גדולה, ואם כן יש יימודים שניתן ללמוד מהאות א' כשהאת אותם הל
משה רבינו על אותם לימודים שהיו יכולים ללמוד כיצד ויתר  ,לתמוה

 וכתב במקומה אות קטנה עקב ענוותנותו. ,מהאות הגדולה

ביאור הדברים הוא, שמשה רבינו שקל בדעתו, שלימוד מידת אלא 
הוא  ,הענווה שיהיה לעם ישראל בקוראם את האות הקטנה שבויקרא

שניתן ללמוד  ההלכותמאשר לימוד אותן  ,לאמועיל יותר לזכות את ישר
 .מהאות הגדולה

בשום אופן ראיתי מקשים, מדוע לא הסכים הקב"ה עדיין, אמנם 
ללא האות א', ואז היינו לומדים את מידת  'ויקר'יכתוב רבינו שמשה 

 ., וכמבואר למעלה בדברי המדרשהענווה ביתר שאת

 כל דבר נס בעולם הזה אפשר לטעות ולעטפו בדבר טבעי« 
שמבאר כדלהלן:  ,'רכי מוסר'ד שכתוב בספרבמאמר בהיר נקדים ו

נו ועל מל יום עכל נסיך שבעהק' תקנו בסדר התפלה את הנוסח ' "חז"ל
הם ראו בעיניהם המאירות נסים בכל יום ובכל  ,נפלאותיך שבכל עת'

מתרחשים בעולם שמפני שבכל הנסים  ,שעה, אבל אנחנו איננו רואים
כי בכלל בעולם הגשמי הזה  ,ע עליהם חותם טבעייכבר אנו רגילים להטב

טוף יפשטת בלי עוכי רוחניות מ ,לא יתכן שיהיה נס מופשט לגמרי טבעית
 ."יא מן הנמנע בעולם הגשמי והטבעיה ,טבעי

כי גם שם היה כל נס מעוטף  ,הנסיםלא כולם הכירו  ,במצריםוגם "
בטבע, ומתי הכירו בהכרה ברורה שהדבר יוצא מגבולות הטבע והוא מה' 

זה היה בשעה שעמדו על הים כמו שנאמר "ויאמינו בה' ובמשה  לבדו,
אז הבינו שכל מה עבדו" שאז הגיעו למדרגה היותר גבוהה ברוחניות, ו

 מה' ולא באורח טבעי."  יהשנתרחש במצרים ה

הים הם כשנגלה הקב"ה על  )שמות רבה פ"א(מה שאמרו חז"ל "וזה 
מה שבא שם גם הם חשבו לי ואנוהו, כי מקודהכירוהו תחלה, ואמרו זה א

של  דשל שמן ואח דהביא להם ב' עגולים אחו ,מלאך אל הילדים בשדה
דבש, ומה שהמלאך מנקה אותם ומשפר אותם כחיה זו שמשפרת את 

כי על כל נס יכולים לטעות שהוא טבע כפי  ,הולד, שזהו הכל טבעיות

 ,תשביארנו לעיל, אבל על הים כבר הכירו ברורות והיתה התגלות אלקי
 וכבר ידעו כי הקב"ה הוא שנתן להם את הדבש לינוק בשדה."

אפשר לבאר מה שהמצרים אמרו בים "כי ד' נלחם להם "ובזה 
, (עיין רש"י)ו היה להם לומר כי ד' נלחם להם ביםבמצרים", לכאורה קשה, 

אבל יתכן לומר כי במצרים חשבו המצרים שהכל הוא טבע, ומתי הכירו 
מה שהיה במצרים היה ניסי לא טבעי רק מהקב"ה  גם הם אל נכון שגם כל

את זה הכירו גם כן רק כשבאו אל הים ואז התחילו  ,ולא מפלאי הטבע
להודות כי "ד' נלחם להם במצרים" והקב"ה עצמו נלחם לישראל אף 

 במצרים."

אף קריעת ים סוף עצמה שהיה הנס הגדול ביותר היה שבאמת "ו
ומי יודע אם  ,כי נתיבשו כל היאורים בעולם ,מקום לטעות בה שהיא טבע

זהו בשביל ישראל שעברו את הים ואם אין זה מקרה טבעי כלל עולמי 
 עכ"ל.אחרי שנתייבשו כל המים בעולם ולא רק ים סוף." 

על מה שכתוב 'ויט משה את ידו על הים  )שמות יד, כא(ברמב"ן מובא כן ו
ע והיה הרצון לפניו יתברך לבקבזה"ל: " וכ' ויולך ה' את הים ברוח קדים' 

שיראה כאלו הרוח היא המחרבת ים, כענין  ,הים ברוח קדים מיבשת
יבא קדים רוח ה' ויבוש מקורו וייחרב מעיינו, השגיא " )הושע יג טו(שכתוב 

, כי בעבור זה חשבו אולי הרוח שם הים לחרבה, ולא יד "למצרים ויאבדם
רוח בוקעת הים לגזרים לא ה' עשתה זאת בעבור ישראל, אע''פ שאין ה

שמו לבם גם לזאת, ובאו אחריהם מרוב תאותם להרע להם, וזה טעם 
וחזקתי את לב פרעה ויבאו אחריהם, שחזק לבם לאמר ארדוף אויבי 
ואשיגם בים, ואין מידי מציל, ולא זכרו עתה כי ה' נלחם להם במצרים:", 

 עכ"ל.

שרה אמנו, כשהיה  וכן מצינו אצל, בזה"ל: "בספר דרכי מוסרוממשיך 
הנס וד' פקד את שרה, אמרו חז"ל שנפקדו כל עקרות שבעולם, א"כ 
מהיכן אפשר לדעת שזהו בשביל שרה, אולי גם זהו דבר טבעי כללי, אחרי 
שכל העקרות נפקדו, וזה מה שנתבאר למעלה, שאין נס מופשט בעולם 

 "הגשמי, וכל נס עטוף קצת טבעיות.

וז"ל "אש תמיד  (פ' צו מצוה קל"ב)החינוך מפורש כדברינו בס' ומצאתי "
ידוע הדבר בינינו ואצל כל  .תוקד על המזבח", משרשי המצוה, הקדמה

חכם, כי נסים גדולים אשר יעשה האל אל בני אדם בטובו הגדול, לעולם 
יעשה דרך סתר, ונראים העניינים נעשים קצת כאלו הם בדרכי הטבע 

ים סוף שהיה נס מפורש כתוב  ממש או בקרוב לטבע, כי גם בנס קריעת
שם "ויולך ד' את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה 

תר זה למעלת האדון ושפלות ויבקעו המים", והמשכילים יבינו כי עניין ס
 ."המקבל

הענין ציונו להבעיר אש על המזבח אעפ"י ששם יורד אש מן ומזה "
שהאש היורדת לא היתה נראה השמים, כדי להסתיר הנס, ולפי הדומה 

בירידתה מן הטעם שאמרנו, חוץ מיום שמיני של מלואים ושל גדעון 
 "ומנוח שהיתה נראית", עכ"ל ספר החינוך.

כדי להבין בנס שהוא נס, וכדי להשיג הדרכי מוסר ואומר: "וממשיך 
צריכים חכמה יתירה  ,את ההפשטה הנסית מהעיטוף הטבעי שבכל נס

ערש"ק פרשת

 שנת תשע"ז ד' ניסן
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לבחון את הנס ולהכירו, צריכים הסתכלות רוחנית, ובינת נבונים כדי 
ועיקר העקרים זקוקים לאמונה עמוקה, כמו ששמעתי בשם הגאון בעל 
חידושי הרי"ם זצוק"ל שאמר, "וירא העם ויאמינו" אעפ"י שהעם ראו בכל 
זאת היו צריכים לאמונה, מי שמחונן בהסתכלות חכמה ואמונה כזו הוא 

ולים ובפרט עכשיו בזמננו רואים פשוט רואה ומכיר בכל יום נסים גד
ומי שאין לו עינים ולב  ,ניסים גלוים איך שהקב"ה מוסר רבים ביד מעטים

להכיר בחינה כזו גם במצרים לא ראה כלום, והרשע שואל "מה העבודה 
 הזאת לכם" מפני שלא ראה כלום." 

 כי בכל יום ויום ערב ובוקר ,זה הרי ברור כבר שהחסרון הוא בנו"לפי 
אבל עקב המצב השפל שהננו  ,בכל שעה עושה לנו הקב"ה נסים ,וצהרים

טחו עינינו מראות להבין ולהכיר את הנסים הנגלים, ומכל שכן  ,שרוים בו
הנסים הנסתרים, שאף על הנגלים כבר התרגלנו לומר שהם טבע "כי 

 ישרים דרכי ד' צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם." עכ"ל.

'ולא ירא אלקים' גדול יותר משאר מה העוולה של ל« 
 הרשעיות
"אשר קרך בדרך  )כה, יח(כתוב בפרשת כי תצא והנה 

ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא 
אשר קרך ' ,מונה רשעתו של עמלק הק' התורה .אלקים"

ולשון , בהתנפלות פתאומיתהיינו  -' מקרה'לשון  'בדרך
שצינן את ישראל  -' קירור'שהיה מטמאן, ולשון  -' רי'ק

מעשה עמלק היו דומין בעיני העמים מרתיחתם, שעד 
 .היכולה לירד בתוכ הכאמבטי רותחת שאין כל ברי

שחתך מילותיהם וזרקן כלפי  -' ויזנב בךכתוב 'עוד 
על מי  -' כל הנחשלים אחריך'מעלה בחירופין וגידופין, 

ואתה ' .שפלטן הענן ם,מחמת חטא ,על חסרי כח ,התנפל
, 'ולא ירא אלוקים'ומסיים הפסוק  .בדרך –' עיף ויגע

 ."מלהרע לך -לקים א ,עמלק – ולא ירא"ופרש"י וז"ל 

ל מיני מרן הגר"ז זצ"ל, לאחר שהכתוב מונה כוהק' 
מסיים בטענה  ,של עמלק רשעות ושפלות ואכזרית

נוספת 'ולא ירא אלוקים' כאילו שלאחר כל טענותיו ית' 
ולא ירא אלוקים עולה  –לעמלק על גודל רשעתו, טענת 

 ., וצריך להבין מהו העומק בטענה זועל כולם

 מה הסוד להילחם בעמלק בדרך הטבע דוקא« 
ויגד לו למרדכי את כל אשר  )אס"ר פה, ח(במדרש אי' 
אמור לה, בן בנו של קרהו בא  אמר להתך לך"קרהו, 

 ., ע"כ"עליכם הה"ד אשר קרך בדרך

 'ישמח ישראלבספר 'דברי המדרש כתב בביאור ו
בזה"ל: "הנה יש להתבונן במה  )להאדמו"ר מטשארטקוב זצ"ל(

 ,שאמר משה ליהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק
שלמעלה , ולמה לא הכניעו בדרך וזו מלחמת טבעית

יעת ים סוף, שהיה ובקר שהיה במצרים ך הטבע כמורמד
כל בדרך נס, גם שמואל הנביא אמר לשאול להלחם ה

לזה  שוגם נס פורים היה בדרך הטבע, ובודאי שי ,בעמלק באופן טבעי
 סיבה מיוחדת אשר בחרו במלחמת עמלק דוקא בדרך הטבע."

ואין דעת  ,כי שיטת עמלק היתה כי עזב ה' את הארץ ,העניןאך "
ץ מתחת, רק הכל יתנהג בדרך הטבע, ובדרך הטבע כל דאלים וחשבון באר

הביא קרירות באמונה, גבר, ועליו נאמר אשר קרך בדרך, מגמתו היתה ל
שיטתו עשה מלחמה בישראל להראות אשר איש זרוע לו  ובכדי לקיים

הארץ, ולכן כדי להכניעו נחוץ היה להראות ולהוכיח את הביטול והשקר 
הטבע יתנהג בהשגחתו של הקב"ה ולית אתר פנוי אשר בשיטה זו, וכי גם 

מיניה, בשביל זה נחוץ היה ללחום אתו גם בדרך הטבע להראות אשר גם 
 הטבע יתנהג ברצונו ובהשגחתו ית'." 

פי זה יתבאר המדרש הנ"ל, דמרדכי צוה לאסתר שתתחנן לפני "ועל 
המלך וזו הצלה טבעית, וחשש שאסתר תהרהר אחריו איך יתפוס מרדכי 

על זה  ,דוקא את דרך הטבע ולא ירצה להשתמש באופן למעלה מהטבע
כי הכל  בנו של עמלק אשר שיטתו ',בן בנו של קרהו עומד עלינו'רמז לה 

מקרה הוא, ולכך נחוץ שנתפוס גם אנו בדרך הטבע להראות שגם בטבע 
הכל בהשגחה עליונה, כי אין דבר מקרי בעולם, לכן נס פורים היה גם כן 

 רך הטבע." עכ"ד.מלובש בד

זו בא שיטה  מהיכןית הגרי"ז, דהתורה בא ללמדנו מיושב קושיולפי"ז 
ולא 'בהשגחה ולתלות כל דבר במקרה, זה בא משום  לכפור - של עמלק

כדי להבין בנס שהוא נס, וכדי להשיג את ההפשטה שהרי , 'ירא אלוקים
צריכים חכמה יתירה ובינת נבונים, כדי  ,הנסית מהעיטוף הטבעי שבכל נס

לבחון את הנס ולהכירו צריכים הסתכלות רוחנית, ועיקר העיקרים 
לו  זקוקים לאמונה עמוקה, וכיון שעמלק אינו ירא אלוקים ממילא אין

 ממילא אומרים שהכל טבע.והסתכלות רוחנית, 

אותיות רק מה', לרמז ה היא "אומרים שתיבת מקר הק'הספרים 
שהכל  טמון האמת ',מקרהעל הכל 'לומר  הטענה גוףשב

וגם עמלק שמקרר את  ., והוא משגיח ופועל הכל'מה''רק 
, כלומר ההסתכלות 'ה-המבט י'ה הכוונה מקרר "האמבטי

 לדעת שהכל מה'.

 עד להפרטים הקטנים ביותר -הכל קבוע מראש « 
הנה אמרו בזה"ל: " ,תורה בפ' שלח הקשההדעת 

דברים קורעין גזר דינו של אדם ומהן ' ד )ר"ה טז:(חז"ל 
 ,שינוי השם ושינוי מקום, וחולה או איזה צרה שהיא

או מעתיק את  אם הוא משנה את שמו ,שנמצא בה האדם
 "מקומו, הנה הוא ניצול. לכאו' איך בורחים מן הצרה.

וכל  בתחילת היצירה עתידובמסר נוקב מאד: "ותי' 
לית הדיוק רשום מאורעותיו של אדם, כן נגזר ונקבע בתכ

מראש, עם השם של האדם ועם מקומו, ועם כל פרט 
ופרט שאפשר להיות, ובאופן אם נשתנה הנגזר באיזה 
פרט שהוא, אם זה במקומו של האדם או כדומה, כבר 
אדם אחר הוא, לא על שכזה היה הגזר, עד כדי כך אין 

מדולדלים בבריאה, גם "שם" גם  דבריםדברים סתמיים 
ם מקום, ושוויות במהלכה של הבריאה "מקום" תופשי

והנהגתה ובהשתנות, איזה פרט שהוא כבר נעתק 
 ונשתנה יחוסו לכל המהלך." 

 'מקרה'שם ואומר: "אשר יוצא לנו ברור כי וממשיך 
רוך קבוע ומיועד מראש, וא"כ אין כזאת בעולם, הכל ע

הבריאה נצבת השאלה באמת על רבות המתרחשות ב
 ."ומה הפתרון בזה ,אשר נראות אמנם כמקרה

כבר האריך בכל זה הרמח"ל ז"ל בספרו דעת הנה "
ומדבר שם בענין טוב של הסתר פנים, אשר  ,תבונות

 ,ותהאור וניתן מקום למינות ואפיקורסצמצם ונתמעט 
 ,וזאת היא הנהגת טוב ורע בשיקול אחד לזכות ולחובה

 "ונקרת הנהגה זאת הנהגת משפט.

כבר ביארנו בענין טבע כי כל סודו הוא "והנה 
הירח "וראית את השמש ואת  )דברים ד, יט(מציאות של הטעאה, אמר הכתוב 

וברש"י "לא  ,אותם לכל העמים" ' אלקיםואת הככבים וגו' אשר חלק ה
מנען מלטעות אחריהם אלא החליקם בדברי הבליהם", וזה על כל ענין 

 ,וכאשר אומרים על כל המתרחש כי לא בכוון ובהשגחה באו ,הטבע הוא
הנה אם נראה לו לאדם כן, ורוצה לומר כי זה בא בדרך  ,כי אם במקרה

שר בא מסוד הגדול הלא זה הוא הוא א ,סיבה ומסובב במהלך טבעי פשוט
וסתם  ,אותם לכל העמים לטעות אחריהם" ' אלקיםשל "אשר חלק ה

כל ערוך וקבוע יאות כזאת כלל בבריאה, המקרים בעלמא כאמור אין מצ
 ."ומיועד מראש כנ"ל

שאין מושג ומציאות של 'מקרה' בעולם  שהובהר בטוב טעםאחרי ו
למה לא נכתב לשון כזה 'ויקר', כי הקב"ה לא  שפיר אפשר להבין'הזה', 

 .רצה שיהא אפי' משמעות כזאת שהיה איזה מציאות של 'מקרה'

שהרי כדי להבין "...

בנס שהוא נס, וכדי 

להשיג את ההפשטה 

הנסית מהעיטוף 

הטבעי שבכל נס, 

ים חכמה יתירה צריכ

ובינת נבונים, כדי 

לבחון את הנס 

ולהכירו צריכים 

הסתכלות רוחנית, 

ועיקר העיקרים 

זקוקים לאמונה 

עמוקה, וכיון שעמלק 

אינו ירא אלוקים 

ממילא אין לו 

הסתכלות רוחנית, 

וממילא אומרים 

 ..."שהכל טבע


