
#23 5781 or Divine Providence? Behar/Bechukotai?ֶקִ֔רי 

ויקרא (פרשת בחקותי) פרק כו 

(כא) וְאִם־ּתֵֽלְכּ֤ו עִּמִי֙ ֶקִ֔רי וְֹל֥א תֹאבּ֖ו לִׁשְמֹ֣עַֽ לִ֑י וְיָסַפְּתִ֤י עֲלֵיכֶם֙ מַּכָ֔ה ׁשֶ֖בַע ּכְחַּטֹאתֵיכֶֽם: 


(כג) וְאִ֨ם־ּבְאֵּ֔לֶה ֹל֥א תִּוָסְרּ֖ו לִ֑י וַהֲלַכְּתֶ֥ם עִּמִ֖י ֶקִֽרי: 

(כז) וְאִ֨ם־ּבְזֹ֔את ֹל֥א תִׁשְמְעּ֖ו לִ֑י וַהֲלַכְּתֶ֥ם עִּמִ֖י ּבְֶקִֽרי: 

(כח) וְהָלַכְּתִ֥י עִּמָכֶ֖ם ּבַחֲמַת־ֶקִ֑רי וְיִּסְַרּתִ֤י אֶתְכֶם֙ אַף־אָ֔נִי ׁשֶ֖בַע עַל־חַּטֹאתֵיכֶֽם 

 רמב"ם הלכות תעניות פרק א
הלכה א 

מצות * עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור, שנאמר 
+במדבר י'+ על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות, כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת 


ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו. 
 הלכה ב

ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל 
מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב +ירמיהו ה'+ עונותיכם הטו וגו', וזה הוא שיגרום להם 

להסיר הצרה מעליהם.  
 “It Just Happened” = Cruel Conception

 הלכה ג
 אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו
 נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים, ותוסיף
 הצרה צרות אחרות, הוא שכתוב בתורה +ויקרא כ"ו+ והלכתם עמי בקרי והלכתי
 עמכם בחמת קרי, כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהוא קרי


 אוסיף לכם חמת אותו קרי

• Pharaoh as a Mirror 
• We don’t Know the Message but there are Two Elements at Play 

 חדושי הגרי"ז סימן צ
 והא שכתוב בתורה והלכתם עמי בקרי והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי, כלומר

 כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהיא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי
 עכ"ל. והיינו על מה שאומרים על צרה שבאה שזה רק מקרה, בעד זה לבד מתחייבים
 צרות יותר, וזהו שאמר משה לפרעה שעל שני דברים יבואו המכות עליו, על מה שאינו
 שולח וגם על מאונו באמרו שהמכות אינן מעשי ה', כי אם דרך חכמה וכשפים, דעל


.זה לבד מתחייב במכה על מכותיו כמש"כ

Why defined as a Cruel Conception? 
 דברי ירמיהו הלכות תעניות פרק א הלכה ג

[ג] אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו 
נקרה נקרית הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים והוסיף הצרה 



#23 5781 or Divine Providence? Behar/Bechukotai?ֶקִ֔רי 
צרות אחרות הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי בקרי והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי 
כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהיא קרי אוסיף לכם חמת אותו 


קרי. 
 Attitude Undermines Seeing GOOD in the World
  Kofer Hatov!

ויש להבין מ"ש רבינו הרי זו דרך אכזריות וכו' דמה ענין אכזריות לזה: 
הנה זה כי נראה טוב ורע במציאות הביא לדיעות זרות כנודע מהם שהאמינו בב' 

פועלים פועל טוב ופועל רע וכנגדם יוצר אור וכו' כמ"ש ברבינו יונה במס' ברכות בפ"ק 
עיין שם. ויש שכפרו מציאות הטוב בהשגחה בהעולם והכל במקרה כנודע 

ומאמונתינו ה' רחום וחנון אף כי פוקד עונות כי הכל לטוב לנו והוא יתעלה מלא 

רחמים וחסד. 

 ולנו לנחלה "ואהבת את ה' אלוקיך" "ה' האמירך וכו'" וזה אמרו לומר כי הכל
 במקרה ויוצר העולם בלתי ישגיח על מעשיו דרך אכזריות הנטבע בנפשם ואשר
 מיחסים לה' חלילה. וזה המביא כמ"ש להדבק ברע כנודע מאלו כופרי השגחה


.העליונה ומדרכם והרי זו דרך אכזריות נוכל לפרש על דרך המקרה

3 Elements 
• Hashem  communicating with us

• Failure to even know that there is a communication

• Failure to Appreciate the Good

The Dangerous Aspect is Arrogance of  Determining the Exact Message 

RAL https://www.etzion.org.il/en/prayer-teachings-rav-soloveitchik-ztl 
The Rav dwelt at length on man's dependence, a point which the Maharal saw as 

standing at the center of the concept of "Divine service."  Man is utterly 

dependent, helpless.  Should he become disconnected even for a moment from 

God, he would be unable to continue to exist.  "A prayer of the afflicted when he 

is faint and pours out his complaint before God" (Tehillim 102:1), "He heeds the 

prayer of the destitute and does not despise their prayer" (ibid. 18).  Man pleads 

before God out of a sense of his nothingness; it is a cry of broken-heartedness.  

He feels that were it not for prayer he would not be able to bear his situation.  

 

https://www.sefaria.org/Psalms.102.1?lang=he-en&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker

