
 אין מקרה בעולם... האמנם?!

 

  פרק יז פסוק טו| דברים א. 

ים  ׂשִׂ ֶקֶרב ַאֶחיָך תָּ ְבַחר ה' ֱאֹלֶהיָך ּבֹו מִׂ ֶליָך ֶמֶלְך ֲאֶשר יִׂ ים עָּ ׂשִׂ ׂשֹום תָּ

יָך הּוא: חִׂ י ֲאֶשר ֹלא אָּ ְכרִׂ יש נָּ ֶליָך אִׂ ֵתת עָּ ֶליָך ֶמֶלְך ֹלא תּוַכל לָּ  עָּ

 

 שם| רמב"ן ב. 

על דעת המפרשים, שיהיה נבחר  -)טו( וטעם אשר יבחר ה' אלהיך בו 

על פי נביא או במשפט האורים. יצוה הכתוב תשים עליך מלך אשר 

יבחר ה' אלהיך בו, כי הוא יבחר ולא אתה. ובספרי )שופטים קנז(, שום 

תשים עליך מלך, מת מנה אחר תחתיו. מלך, ולא מלכה. אשר יבחר ה' 

יא. אם כן מה טעם להזהיר "לא תוכל לתת עליך איש אלהיך, על פי נב

נכרי", והשם לא יבחר בנכרי. אבל לדעת רבותינו יש בכתוב הזה תנאי 

נסתר, יאמר שום תשים עליך המלך שיבחר השם בו אם תוכל לעשות 

 כן שיענך השם בנביאים, אבל איש נכרי לא תוכל לתת עליך לעולם:

מלך אשר יבחר ה' ]אלהיך בו[  ועל דרך הפשט אמרו, שום תשים עליך

ולא אשר שנא ה' אלהיך, )בו( כי הוא בחר בישראל ולהיות המולך 

מבחוריו ולא מקרב העמים אשר שנא. ודעתי בדרך הפשט, כי טעם 

"אשר יבחר" שכל מולך על עמים מאת האלהים היא לו, כענין שכתוב 

נה, )דניאל ד כט( די שליט עלאה במלכות אנשא ולמאן די יצבא יתנ

וכך אמרו )ב"ב צא ב( אפילו ריש גרגותא מן שמיא מוקמי ליה, יאמר 

שום תשים עליך מלך כל אשר יהיה נגזר מן השמים שימלוך ואם הוא 

מקטני שבטי ישראל ומשפחתו הצעירה, אבל איש נכרי לא תמליך 

עליך לעולם. וכן על דרך הפשט "המקום אשר יבחר ה' אלהיך בו", כל 

 דש לה' הכל מרצון ה':שיבנו שם בית המק

 

 ג. חולין ז:

ואמר ר' חנינא אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו 

 מלמעלה שנאמר מה' מצעדי גבר כוננו ואדם מה יבין דרכו

 רש"י

 גזרו עליו. -מכריזין 

 

  פרק יג פסוק טז| שמות ד. 

ה ְדכָּ ה ְלאֹות ַעל יָּ יָּ נּו ה'  ְוהָּ יאָּ ד הֹוצִׂ י ְּבחֶֹזק יָּ פֹת ֵּבין ֵעיֶניָך כִׂ ּוְלטֹוטָּ

ם: ס יִׂ ְצרָּ מִׂ  מִׂ

 

 םש |רמב"ן ה. 

ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם 

יסוד התורה כלה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין 

ולם, בין בכל דברינו ומקרינו שכלם נסים אין בהם טבע ומנהגו של ע

ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצות יצליחנו שכרו, ואם יעבור 

עליהם יכריתנו ענשו, הכל בגזרת עליון כאשר הזכרתי כבר )בראשית 

יז א, ולעיל ו ב(. ויתפרסמו הנסים הנסתרים בענין הרבים כאשר יבא 

ביעודי התורה בענין הברכות והקללות, כמו שאמר הכתוב )דברים כט 

ואמרו כל הגוים על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת, ואמרו על  כג כד(

אשר עזבו את ברית ה' אלהי אבותם, שיתפרסם הדבר לכל האומות 

שהוא מאת ה' בעונשם. ואמר בקיום וראו כל עמי הארץ כי שם ה' 

 נקרא עליך ויראו ממך. ועוד אפרש זה בעזרת השם )ויקרא כו יא(:

 

 ו. ברכות נח.

ואמר לך ה' הגדלה והגבורה וגו' אמרי ליה מאי  פתח רבי שילא

קאמרת אמר להו הכי קאמינא בריך רחמנא דיהיב מלכותא בארעא 

כעין מלכותא דרקיעא ויהב לכו שולטנא ורחמי דינא אמרו חביבא 

עליה יקרא דמלכותא כולי האי יהבי ליה קולפא אמרו ליה דון דינא כי 

ניסא לשקרי הכי אמר  הוה נפיק אמר ליה ההוא גברא עביד רחמנא

ליה רשע לאו חמרי איקרו דכתיב אשר בשר חמורים בשרם חזייה 

דקאזיל למימרא להו דקרינהו חמרי אמר האי רודף הוא והתורה אמרה 

אם בא להרגך השכם להרגו מחייה בקולפא וקטליה אמר הואיל 

ואתעביד לי ניסא בהאי קרא דרשינא ליה לך ה' הגדלה זו מעשה 

וא אומר עשה גדלות עד אין חקר והגבורה זו יציאת בראשית וכן ה

מצרים שנאמר וירא ישראל את היד הגדלה וגו' והתפארת זו חמה 

ולבנה שעמדו לו ליהושע שנאמר וידם השמש וירח עמד וגו' והנצח זו 

מפלתה של רומי וכן הוא אומר ויז נצחם על בגדי וגו' וההוד זו מלחמת 

ספר מלחמת ה' את והב בסופה וגו' כי נחלי ארנון שנאמר על כן יאמר ב

כל בשמים ובארץ זו מלחמת סיסרא שנאמר מן שמים נלחמו 

הכוכבים ממסלותם וגו' לך ה' הממלכה זו מלחמת עמלק וכן הוא 

אומר כי יד על כס יה והמתנשא זו מלחמת גוג ומגוג וכן הוא אומר 

בא הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותבל לכל לראש אמר רב חנן בר ר

אמר רבי יוחנן אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו ליה במתניתא תנא 

משמיה דרבי עקיבא לך ה' הגדלה זו קריעת ים סוף והגבורה זו מכת 

בכורות והתפארת זו מתן תורה והנצח זו ירושלים וההוד זו בית 

 המקדש

 

  פרק יח פסוק יטז. בראשית | 

ה אֶׁ  ר ְיַצוֶׁ יו ְלַמַען ֲאשֶׁ י ְיַדְעתִּ ְך ה' כִּ רֶׁ ְמרו דֶׁ יו ְושָּ יתֹו ַאֲחרָּ ת בֵּ יו ְואֶׁ נָּ ת בָּ

יו: לָּ ר עָּ בֶׁ ר דִּ ת ֲאשֶׁ ם אֵּ הָּ יא ה' ַעל ַאְברָּ בִּ ט ְלַמַען הָּ ְשפָּ ה ומִּ קָּ  ַלֲעׂשֹות ְצדָּ



 שםח. רמב"ן | 

כתרגומו,  לשון רש"י, ארי ידעתיניה -)יט( כי ידעתיו למען אשר יצוה  

לשון חבה, כמו מודע לאישה )רות ב א(, ואדעך )שמות לג יז(, אמנם 

עיקר כולם לשון ידיעה, שהמחבב את האדם ומקרבו אצלו יודעו, 

ומכירו. ואם תפרשהו יודע אני בו שיצוה את בניו, אין "למען" נופל על 

הלשון. ויתכן שיהיה "ידעתיו", גדלתיו ורוממתיו, בעבור אשר יצוה 

בניו אחריו לעשות את הישר לפני, ולכך אשימנו לגוי גדול ועצום את 

שיעבדוני. וכמוהו ידעתיך בשם )שמות לג יב(, מה אדם ותדעהו 

)תהלים קמד ג(. או יאמר "ידעתיו שיצוה", וכן למען ינוח שורך 

 וחמורך )שמות כג יב(, שינוח:

א והנכון בעיני שהיא ידיעה בו ממש. ירמוז, כי ידיעת השם שהי

השגחתו בעולם השפל, היא לשמור הכללים. וגם בני האדם מונחים בו 

למקרים עד בא עת פקודתם. אבל בחסידיו ישום אליו לבו לדעת אותו 

בפרט, להיות שמירתו דבקה בו תמיד, לא תפרד הידיעה והזכירה 

ממנו כלל. כטעם לא יגרע מצדיק עיניו )איוב לו ז(. ובאו מזה פסוקים 

 תהלים לג יח( הנה עין ה' אל יראיו, וזולת זה:רבים, כדכתיב )

 

  פרק לו פסוק זט. איוב | 

הּו: ְגּבָּ ֶנַצח ַויִׂ יֵבם לָּ ֵסא ַוֹישִׂ ים ַלכִׂ כִׂ יו ְוֶאת ְמלָּ יק ֵעינָּ ַצדִׂ ְגַרע מִׂ  ֹלא יִׂ

 

 י. חגיגה ד:

רב יוסף כי מטי להאי קרא בכי ויש נספה בלא משפט אמר מי איכא 

הא דרב ביבי בר אביי הוה שכיח גביה מלאך דאזיל בלא זמניה אין כי 

המות אמר ליה לשלוחיה זיל אייתי לי מרים מגדלא שיער נשייא אזל 

אייתי ליה מרים מגדלא דרדקי אמר ליה אנא מרים מגדלא שיער 

נשייא אמרי לך אמר ליה אי הכי אהדרה אמר ליה הואיל ואייתיתה 

 ליהוי למניינא

 

 יא. סוכה נג.

רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ביה לאתר דמיתבעי תמן אמר רבי יוחנן 

מובילין יתיה הנהו תרתי כושאי דהוו קיימי קמי שלמה אליחרף ואחיה 

בני שישא סופרים דשלמה הוו יומא חד חזייה למלאך המות דהוה קא 

עציב אמר ליה אמאי עציבת אמר ליה דקא בעו מינאי הני תרתי 

ם שדרינהו למחוזא דלוז כי מטו כושאי דיתבי הכא מסרינהו לשעירי

למחוזא דלוז שכיבו למחר חזיא מלאך המות דהוה קבדח אמר ליה 

אמאי בדיחת אמר ליה באתר דבעו מינאי תמן שדרתינהו מיד פתח 

שלמה ואמר רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ביה לאתר דמיתבעי תמן 

 מובילין יתיה

 

 יב. ברכות נה.

של אדם ואלו הן קיר נטוי ועיון תפלה שלשה דברים מזכירים עונותיו 

 ומוסר דין על חבירו לשמים

 רש"י

שעל ידיהן מפשפשים למעלה במעשיו, לומר:  - מזכירין עונותיו

 מקום סכנה. - קיר נטוי בוטח זה בזכיותיו, נראה מה הם.

 

 . תענית כ:גי

לי נס  דאמר רבי ינאי לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין

 שמא אין עושין לו נס ואם תימצי לומר עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו


