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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"ג אביגדר הלוי נבנצל שליט"שיחת הרה
  ה"לפרשת �ֹא תשס

  תפקיד הטבע בעול�
  

  אד� רואה רק מה שרוצה לראות
ויק� ... הכה כל בכור באר� מצרי�' וה, ויהי בחצי הלילה"

ויק� פרעה : "י"ֵ#רש רש. )לכט, שמות יב(..." פרעה לילה 
מה אכפת לנו ? ורה לומר לנו בזהמה רוצה הת". ממיטתו

התורה רוצה כנראה ? היכ' היה פרעה ברגע של מכת בכורות
 מכות תשע. עד כמה הכביד פרעה את לבו, להראות לנו בזה

!  פעמי� התקיי� כל מה שמשה רבנו אמרתשע! כבר עברו
" אצבע אלקי� ִהוא"החרטומי� כבר מזמ' הגיעו למסקנה ש

עד מתי יהיה זה : "� אומרי� לועבדי פרעה ג� ה. )טו, ש� ח(
הטר� תדע כי אבדה ... שלח את האנשי�, לנו למוקש

: ג� הע� המצרי מכיר בגדלותו של משה. )ז, ש� י(! ?"מצרי�
ג� האיש משה גדול מאד באר� מצרי� בעיני עבדי פרעה "

הבכורות שחוששי� למות במכה . )ג, ש� יא(" ובעיני הע�
ְלַמֵ*ה "לכ' כתוב . )ג"תתפש תהלי� "ילק(העשירית מתמרדי� 

, "ְלַמֵ*ה ְ/כ.ֵרי ִמְצַרִי�" ולא )י, תהלי� קלו(" ִמְצַרִי� ִ/ְבכ.ֵריֶה�
כי הבכורות ִהיכו במצִרי� שסרבו לשלח את ישראל כדי 

" ִ�ְבכ
ֵריֶה�ְלַמֵ*ה ִמְצַרִי� . ["להציל את הבכורי� ממיתה
כמה פעמי� ג� פרעה עצמו כבר הבטיח ]. על ידי בכוריה�= 

ובכל זאת בליל מכת . לשחרר את ישראל מחמת קושי המכות
או " המפיל"לא ידוע א� אמר ! פרעה הול3 לישו'... בכורות

ובשעת חצות , אבל הוא הול3 לישו', "המפיל"לא אמר 
אי3 . הלילה הוא שוכב במיטתו כאילו לא עומד לקרות דבר
ה מ! ?הוא אינו מכנס ישיבת ממשלה דחופה לדו' במצב

הרי משה כבר ? יקרה א� משה יצליח להרוג חלק מהבכורות
, להביא מכות על מצרי�" איתמחי גברא"כבר . הראה את כחו

" סהר אדו�"להקי� ִצְוֵתי , וא� כ' יש להקדי� רפואה למכה
או לפחות , א לטפל בהרוגי�"או צותי זק, לטפל בפצועי�

 אבל פרעה אינו מבצע א4 אחת מ'. להתפלל לאלהי מצרי�
הכל יהיה , אי' מה לדאוג. "הוא הול3 לישו'. הפעולות הללו

פרעה . זוהי הכבדת לב מוחלטת". א4 אחד לא ימות. בסדר
ה למרות שראה אותה תשע "אינו מודה ביָכלתו של הקב

כי אד� רואה רק מה . כל מה שעבר כאילו לא היה. פעמי�
ומה שהוא אינו רוצה לראות הוא אינו , שהוא רוצה לראות

  .הרוא
מסרו : שאד� רואה רק מה שהוא רוצה לראות, בעני' זה[

לי שנאמרה כא' בישיבה בקורת קשה על הצטרפותה של 
תכנית , ודאי: אבקש להעיר על כ3. לממשלה" יהדות התורה"

שוללת את " יהדות התורה"ג� . ההתנתקות איננה טובה
מה ע� . אבל צרי3 להבי' שיש ג� צד שני למטבע. ההתנתקות
נכו' שיש ? תורה והיהדות שגרמה הממשלה הקודמתחורב' ה

להצטער על המתנחלי� שעומדי� להיות מגורשי� מבתיה� 
נכו' שיש ג� סכנה בפינוי חלקי� , וממקורות הפרנסה שלה�

אבל צרי3 לחשוב ג� על , מאר� ישראל ומסירת� לידי אויבינו

האברכי� בעלי המשפחות שהממשלה פגעה קשה במקורות 
הרי ג� . יצו� החד בתקציבי התמיכה בכוללי�י הק"פרנסת� ע

ומה ע� המקואות . חורב' ישראל יש בזה וג� חורב' התורה
ומה ע� הבלניות ששכר' הוא ? שנסגרי� מחוסר תקציב

רב ? וג� את זה לא נותני� לה', ח לחודש בלבד"כאלַ#ִי� ש
שכבר ארבעה , אמר לי לפני זמ' רב, אב לששה ילדי�, אחד

ומאז כבר עברו כמה ! קיבל משכורתעשר חודשי� לא 
ג� זה הוא חורב' ישראל . ואינני יודע א� כבר קבל, חדשי�

? ומה ע� החינו3 העצמאי שבסכנה. וחורב' התורה ג� יחד
א� לא יהיה . )ב"י ה"פ' סנה' ירו(" א� אי' גדיי� אי' תישי�"

ומה ע� המשפחות ברוכות . חינו3 לא יהיו לומדי תורה
הרי כל הדברי� האלה אינ� פחות ? תהילדי� שנפגעו קשו

אבל ג� הדברי� , אר� ישראל חשובה אמנ� עד מאד. חיוניי�
בלי תורה וגמילות חסדי� הרי . שהזכרנו חשובי� ביותר

אלו ה� שַני� משלשת הדברי� שהעול� . העול� אינו עומד
וג� לא גוש , ג� אר� ישראל לא תהיה בלי זה. עומד עליה�

שרוצה להציל מה " יהדות התורה"ל מה הפלא א� כ' ע. קטי4
היא לא תומכת ? שנית' להציל ולכ' מצטרפת לממשלה

אי אפשר לדחות . אבל אי' דוחי� נפש מפני נפש, בהתנתקות
צרי3 . את כל הנפשות שהזכרנו מפני הנפשות של גוש קטי4

  ].ולא לראות רק חלק מ' התמונה, לחשוב על הכל יחד
ע מכות ועדי' לבו מל3 מצרי� ראה תש. נשובה מצרימה

אחרי , ה נמצאי� כבר אחרי מכת בכורות"אנחנו ב. כבד
ואנו כ' צריכי� להפיק את , אחרי מת' תורה, קריעת י� סו4

מהו . הלקחי� מהמכות שקבלו המצרי� ומכל הנסי� שראינו
מ' : "'"אומר הרמב? הלקח שעלינו להסיק מכל הנסי� הללו

אד� מודה , )שהיו במצרי�(הנסי� הגדולי� המפורסמי� 
שאי' לאד� חלק ; יסוד התורה כולה שה�, בנסי� הנסתרי�

שכול� עד שנאמי' בכל דברינו ומקרינו , בתורת משה רבינו
' "הרמב("!  ומנהגו של עול�אי� בה� טבע, נסי�

ה� יכולי� , ראיָת 7ֶמי� אינ� מי�". טבע"אי' . )בסו4 פרשתנו
עצמו ד� ה� יכולי� ג� להיות באותו רגע ; להיות ג� ד�

האור הוא אור בשביל . בשביל המצרי� ומי� בשביל ישראל
הארבה אוכל כל מה שהוא . ישראל וחוש3 בשביל המצרי�

באר� (אבל אינו מזיק במקו� שבו הוא אינו צרי3 להזיק , יכול
, ראית שהטבע אינו טבע. וכ' הערוב ושאר המכות, )גוש'

י� ג� א� כ' עלי3 להבי' שהדברי� הטבעי. 'שהכל מעשה ה
אי' בה� טבע , כל דברינו ומקרינו כול� נסי�. "'ה� מעשי ה

  ".ומנהגו של עול�

   נסיו� לאד�
הטבע 
מדוע קבעו : )ע"תר' ח סי"באו(כידוע , הקשה" בית יוס4"ה
הרי ליו� אחד היה ? ל שמונה ימי חנוכה ולא שבעה"חז
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וא� כ' רק , מספיק שמ' ְ/פ3 השמ' הטהור שמצאו במקדש
תירוצי� רבי� נאמרו על ! יה הנס ולא שמונהשבעה ימי� ה

שמחה זיסל ' צ ר"אבל לעניננו נוגע תירוצו של הגה, קושיה זו
ב "ח" חכמה ומוסר("הסבא מקל� מבאר . הסבא מקל�, ל"ִזיו זצ

היינו , שא� היינו עושי� חנוכה שבעה ימי� בלבד, )א"מאמר ס
, עמראי� בכ3 כאילו ישנו הבדל בי' שמ' של נס לשמ' של טב

ושמ' של טבע דולק , ה"י הקב"ששמ' של נס דולק ע
ל שמונה ימי "על כ' קבעו חז". באופ' טבעי", "מעצמו"

כדי להראות שאי' הבדל בי' שמ' של נס , חנוכה ולא שבעה
וכש� ששמ' של נס אינו דולק מכח חוקי , לשמ' של טבע

הפיסיקה אלא מכח גזרתו של מל3 מלכי המלכי� שציוה עליו 
 ג� שמ' טבעי אינו דולק מכח חוֵקי הפיסיקה אלא כ3, לדלוק

מי שאמר לשמ' שידלק שמונה : ובלשו' אחרת. 'מכח גזרת ה
, הוא זה שג� אומר לו תמיד לדלוק ְ*7ִע9ר הזמ' הרגיל, ימי�

כל . "אי' כל הבדל בזה בי' שמ' של נס לשמ' של טבעו
  .ג� אלו המתרחשי� בדר3 הטבע, "דברינו ומקרינו כול� נסי�

הא� כל לימודי הטבע ! ?וכי אי' טבע? מה הפשט בזה
. הטבע קי�. כמוב' שלא! ?כל המדע הוא שקר! ?ה� שקר

א� היינו . אלא שהטבע נברא רק כדי שיהיה נסיו' לאד�
וכל שומר שבת נהיה בריא , רואי� שכל מחלל שבת מת מיד

לא היה לאד� נסיו' א� לשמור שבת או , ועשיר ומארי3 ימי�
אד� בריא בנפשו לא מסתפק הא� לאכול לארוחת כמו ש. לא

כ3 לא יהיה ג� מי שיסתפק א� , הבוקר לח� או רעל מסוכ'
מי זה יעיז לחלל שבת א� ידוע שכל . לשמור שבת או לא
כדי שיהיה נסיו' לאד� א� לשמור , לכ'? מחלל שבת מת מיד

ה את "ברא הקב, )וכ' לגבי שאר כל המצוות(שבת או לא 
 שלעיני בשר יהיה נראה כאילו חוקי הטבע כדי, חוקי הטבע

יש , א� כ3. ולא חוקי התורה, ה� שקובעי� מה יקרה בעול�
כבר מקו� לטעות ולחשוב שאפשר לחטוא ושו� דבר לא 

א� לחטוא או שלא , ממילא האד� נמצא בנסיו'. יקרה
  .לחטוא

כדי לית' שכר לאלה ? לש� מה נחו� הנסיו' הזה
יש מקו� לתת שכר למי , סיו'א� יש נ. שעומדי� ַ/נסיו'

לא מגיע שו� שכר למי שבוחר , א� אי' נסיו'. שבוחר בטוב
אלא כדי שלא להזיק , שהרי לא לש� שמי� בחר בטוב, בטוב
ומי זה רוצה , שהרי א� היה בוחר ברע היה מת מיד, לעצמו

, כדי שיהיה מקו� לתת שכר לצדיקי�, ממילא? למות מיד
 בשר נראה כאילו הוא מתנהג שלעיני, ה עול� כזה"ברא הקב

אבל עלינו לדעת שהאמת היא שאי' זה . על פי כללי הטבע
אי' , בכל דברינו ומקרינו שכול� נסי�"עלינו להאמי' ! כ3

אלא א� , בי' ברבי� בי' ביחיד, בה� טבע ומנהגו של עול�
, יעשה המצוות יצליחנו שכרו וא� יעבור עליה� יכריתנו ענשו

  .)ל"' הנ"מבהר(" הכל בגזרת עליו'

   מרידה במלכות שמי�
הבחירה 
שהנביאי� תוהי� על העני' , בכמה מקומות מצאנו, והנה

: 'משה רבנו מבקש מה. של צדיק ורע לו רשע וטוב לו
מפני מה יש צדיק וטוב , )יג, שמות לג(" ה.ִדֵעִני נא את ְ:ָרֶכ3ָ"

 ברכות(יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו , לו ויש צדיק ורע לו

א3 , כי ;ִריב אלי3' צדיק אתה ה: "ג� ירמיהו אומר. )א, ז
7ָל9 ָ*ל /ְֹגֵדי , מדוע דר3 רשעי� ָצֵלָחה, משפטי� אדבר אות3

' עי( ג� נביאי� אחרי� שואלי� על כ3 )א, ירמיהו יב(? "ָבֶגד

מוכרח להיות בעול� , הרי כפי שהסברנו: וקשה. )ד, חבקוק א
שא� לא כ' לא יהיה , ב לומצב של צדיק ורע לו רשע וטו

  ?כ קושיית הנביאי�"ומהי א, מקו� לשכר ועונש
חושבני שצרי3 להבי' את דברי הנביאי� הללו לא כקושיה 

יקח מאיתנו את ' הנביאי� מבקשי� שה. אלא כבקשה
ויחזיר אותנו למצב שהיה בג' עד' קוד� חטא ע� , הבחירה
אלא ('  לעבוד את המוכרח בטבעושהאד� היה , הדעת

מפני ). ל בזה"ואכמ, שג� במצב זה יש עדי' בחירה מסויימת
', שהתכלית האמיתית היא שאד� יהיה מוכרח לעבוד את ה

כמו המלאכי� ושאר , שכל מהותו תשא4 לעשות רצו' בוראו
השמש והירח , שכל מהות� היא לעשות רצו' קונ�, הנבראי�

, "שמחי� בצאת� וששי� בבוא� עושי� באימה רצו' קונ�"
על זה מתפללי� משה רבנו . ג� האד� היה צרי3 להיותוכ3 

שכ' , לחזור למצב הזה שהיה לפני החטא, חבקוק וירמיהו
ולכ' יש ' בו הטבע מסתיר לאד� את יד ה, המצב הנוכחי

הוא מצד אחד , בחירה לאד� א� להיות צדיק או להיות רשע
באשר יש לו אפשרות לקבל שכר רב כשהוא אכ' , טוב לאד�
אבל מצד שני יש בו ג� מעי' מרידה במלכות , בוחר בטוב

ועל כ' . כל שכ' שיש הרבה אנשי� שלא בוחרי� בטוב. שמי�
  .הנביאי� מתפללי� שמצב זה יתבטל

עני' זה ? למה הבחירה היא מעי' מרידה במלכות שמי�
: הנביא אומר אצל יואב ב' צרויה. מתבאר מדברי הנביא

ָעה " כי ,  באה ַעד יואב)דניה ב' חגיתעל כ3 ששלמה הרג את א(ְוַהְ<מ=
ַוָ?ָנס יואב אל , ואחרי אבשלו� לא ָנָטה, יואב ָנָטה אחרי ֲאדִֹנָ?ה

נטה אחרי "בשלמא מה שיואב : וקשה. )כח, א ב"מלכ(" 'אֶֹהל ה
ומהווה סיבה טובה , זוהי באמת נקודת חובה ליואב, "ֲאדִֹנָ?ה

 רק שמא יעשה שלמה משפט לא', בשבילו לברוח לאהל ה
אחרי אבשלו� לא "אבל מה ש. באדוניה אלא ג� בתומכיו

וא� ,  של יואב ולא לחובתולזכותוזוהי הרי נקודה , "נטה
  '?כ' מדוע היא נזכרת כא' בפסוק כסיבה לבריחתו אל אֶֹהל ה

יותר "שהכוונה היא שיואב , בפשטות היה אפשר לפרש
שכשמרד אבשלו� , היינו. לא נטה אחרי אבשלו�" מדי

 שלאהרג אותו יואב בניגוד לפקודה מפורשת של דוד , באביו
יואב מפחד עתה שג� הריגת אבשלו� . )טוט, ב יח"שמו(להרגו 

ל "אבל חז. כמו הנטיה אחר אדוניהו, Aֵָח7ֵב לו כמרידה בדוד
 שביקש ואחרי אבשלו� לא ָנָטה : "ל פרשו"חז. לא פרשו כ3

נע מלתמו3 אמנ� יואב נמ. )א, מט' סנה(" לנטות ולא נטה
ועל כ' .  היתה לולתמו3 בו " הוה אמינא"אבל , באבשלו�

כי אולי יעשה בו שלמה ', ג� זוהי סיבה לבריחותו לאהל ה
אי3 זה שלשר ְצָבא דוד , "הוה אמינא"משפט ג� על אותה 

נתאר לעצמנו שפרצה . לתמו3 באבשלו�" הוה אמינא"היתה 
גליה וישקול ְויעמוד שר צבא אנ, מלחמה בי' אנגליה לצרפת

מה נגיד על שר צבא . א� לתמו3 באנגליה או לתמו3 בצרפת
שר צבא ששומע שפרצה ! מורד במלכות! הרי זה בוגד? כזה

את חיל , את חיל אוויר, צרי3 לגייס מיד את הצבא, מלחמה
ולא לעמוד ולשקול , את כל מה שנית' לגייס למלחמה, הי�
מ3 בדוד או א� יואב שוקל א� לת". הלנו אתה א� לצרינו"

, חמור עבור כל חייל. זה עצמו חטא חמור, לתמו3 באבשלו�
  .ועל אחת כמה וכמה עבור שר הצבא
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ויש לנו , כשיש לנו בחירה. וכ3 ג� בנוגע למלכות שמי�
הזו יש בה " הוה אמינא"הרי עצ� ה, לחטוא" הוה אמינא"

ללמוד : "אד� יושב ושוקל. בחינה של מרידה במלכות שמי�
לעשות ? לתת צדקה או לא לתת? טל את הזמ'עכשיו או לב

הרי אתה ! ?אי3 יתכ' להסתפק בזה... ?"כ3 או לעשות אחרת
' א� לשמוע בקול ה, היא זו" הוה אמינא"איזו מי' ! 'עבד ה

ג� , מחשבה זו עצמה היא מרידה? ר"או לשמוע בקול היצה
ועל כ' הנביאי� ! א� תחליט בסופו של דבר לבחור בטוב

, י� לחזור למצב של האד� הראשו' בג' עד'מתפללי� ומבקש
" הוה אמינא"ללא ', לעבוד את ה" מוכרח"שבו היה האד� 
  .לעבור על דבריו

�  הטבע אינו סיבה אלא רק סימ
היא כדי " טבע"סיבה אחת לבריאת ה, כפי שהסברנו

כדי שיהיה מקו� לתת שכר לבוחרי� , שתהיה בחירה לאד�
  .בטוב

ה מנהיג "פת לכ3 שהקבאבל נדמה שישנה ג� סיבה נוס
נתאר . חו� מ' הסיבה הקודמת, את העול� על פי חוקי טבע

א� הייתי רוצה אז לשתות : לעצמנו שלא היה טבע בעול�
לא הייתי יודע הא� עלי להרתיח את המי� על הגז או , כוס תה
או אולי פשוט לשי� אות� על השולח' וה� ירתחו , במקרר
יודע א� טוב לשתות מי� כלל לא הייתי : יותר מזה. מאליה�

בלי . אולי היו� כדאי דווקא לשתות נפט או משהו אחר. היו�
, אמנ� אפשר לברר זאת אצל הנביא. טבע אי אפשר לדעת
? אי3 מגיעי� לבני ברק. בבני ברקנניח ש? אבל היכ' גר הנביא

 יגיע 402' מי אמר שקו מס, אבל א� אי' טבע. 402' ע� קו מס
אבל .  לבני ברק402' הגיע קו מסאתמול  ?היו� לבני ברק

? ואולי קו אחר?  מגיע לבני ברק9' היו� אולי קו מס! ?היו�
ואולי בכלל לא מגיעי� היו� לבני ברק באוטובוס אלא על 

החיי� היו מאד לא נוחי� א� לא  ?מטאטא או בדר3 אחרת
כדי שנוכל , את הטבע' לנוחיותנו נת' לנו ה, ועל כ'. היה טבע
  .צורה נוחהבעול� בלהסתדר 

הטבע אינו כח , ג� לאחר קביעת הטבעאבל צרי3 לדעת ש
הוא ' אלא שרצו' ה, הוא שפועל בעול�' רק רצו' ה. עצמי

: ובלשו' בני הישיבות. י הטבע"שהנהגתו תהיה נסתרת ע
אתה רוצה להרוות את ". סימ'"אלא רק " סיבה"הטבע אינו 

 כבר הרבה פעמי� מי� הרוו את: יש ל3 סימ'? צמאונ3
. וא� כ' כדאי שג� הפע� תנסה לשתות מי� ולא נפט, צמאונ3

הסיבה היא שכ3 גזר . אבל המי� אינ� סיבה להרווית הצמאו'
מלמד אותנו ' זה מה שה. יהיה אחרת, יגזור אחרת' א� ה. 'ה

למע' ... ַוַ?ֲאִכְל3ָ את המ': "ארבעי� שנה במדבר ע� המ'
על כל מוצא פי כי , הודיע3 כי לא על הלח� לבדו יחיה האד�

הלח� אינו מחייה את האד� . )ג, דברי� ח(" יחיה האד�' ה
' אלא בגלל גזרת ה, בגלל ויטמיני� או חומרי� אחרי� שיש בו

יכול להחליט ' ה, ירצה' א� ה. שגזר שלח� יחיה את האד�
יכול להיות שהיו . שמהיו� והלאה אד� יחיה ג� בלי ויטמיני�

א� . אבל אי' בזה נפקא מינא. אינני יודע, ויטמיני� ג� במ'
לא על "אז , "לא על הלח� לבדו יחיה האד�"ה אומר ש"הקב

, אפשר לחיות ארבעי� שנה ע� מ'". הלח� לבדו יחיה האד�
והוא , ה הוא נות' את האוכל"הקב. ג� א� אי' בו ויטמיני�

  .גוזר אי3 תחיה

ל על הבריאה לעומת קושיית "קושיית חז
  המדעני�

 אי3 יתכ' לומר שהעול� קיי� רק ":ַמקשי�"המדעני� 
הרי לפי חוקי הטבע ? חמשת אלפי� ושבע מאות שנה

 כדי להגיע במליארדי שני�יש צור3 , הידועי� לנו
האמת היא שקשה . לעול� מפותח ומשוכלל כפי שהוא היו�

הרי ֵיש ֵמFִי' לא יכול להתפתח ג� . להבי' את השאלה הזו
יכול ג� ,  יש מאי'כ מי שיכול לברוא"וא, במליארדי שני�

אבל יש כנראה כאלו שאינ� . לברוא יש ִמֵ?7 בששה ימי�
אי3 יתכ' שעול� : ושואלי�, עושי� את החשבו' הפשוט הזה

התפתח בששה ימי� , כפי שאנו מכירי� אותו, מורכב כל כ3
  .בלבד

ל הביטו על מעשה "כשחז, "מדעני�"להבדיל מ' ה, והנה
יתה לה� דוקא קושיה ה, הבריאה כפי שהוא מתואר בתורה

בעשרה : "ל שואלי�"חז. המדעני�" קושיית"הפוכה לגמרי מ
והלא במאמר ? ומה תלמוד לומר. מאמרות נברא העול�

מה :  כלומר)א"ה מ"אבות פ("! אחד יכול להבראות
הוא לא אי3 נברא , שקשה על תאור מעשה הבריאה שבתורה

ל  כלאטלמה נברא העול� , אלא להפ3,  כל כ3מהרהעול� 
מדוע היה צרי3 הבורא לברוא את העול� בשלבי� ! כ3
, "יהי עול�"היה יכול לומר , )'וכו, כ רקיע"אח, תחילה אור(

בשלמא ! ובדיבור אחד היה נברא העול� כולו בבת אחת
אפשר , פקיד בממשלה שמקבל משכורת לפי הזמ' שעובד

להבי' א� יעשה בכמה מליארדי שני� מה שיכול לעשות 
וג� אינו מקבל , אבל מי שהוא כל יכול... בפע� אחת

את עבודתו על פני מליארדי " למרוח"למה לו , משכורת
למה , ל על מעשה הבריאה"זה מה שהיה קשה לחז? שני�

ל מביני� שכוחו של "מפני שחז. נברא העול� לאט כל כ3
, ושהוא אינו משועבד לחוקי הטבע, ה הוא אי' סופי"הקב

והלא "א� כ' מה שקשה הוא ו, הטבע משועבד לו, אלא להפ3
ולא להפ3 כקושיית , "במאמר אחד יכול להבראות

  ".מדעני�"ה
מדוע נברא העול� בעשרה , ל תירצו את קושית�"חז

להפרע מ' הרשעי� שמאבדי'  ":מאמרות ולא במאמר אחד
ולית' שכר טוב לצדיקי� , את העול� שנברא בעשרה מאמרות

אבל ג� . )ש�( "שמקיימי' את העול� שנברא בעשרה מאמרות
סו4 סו4 למה : יש עדיי' מקו� לשאול, ל"אחר תירוצ� של חז

הרי היה אפשר ? נברא העול� בששה ימי� ולא ביו� אחד
 מדוע היה צור3 !לברוא עול� בעשרה מאמרות ביו� אחד

  ?לפזר את עשרת המאמרות על פני ששה ימי�
בָפרס. ' איננו יכולי� לדעת מה היתה מחשבת ה, כמוב'
כי גבהו שמי� . "רת המאמרות על פני ששה ימי�את עש
" כ' גבהו ְדָרַכי מדרכיכ� 9ַמְח7ְבַֹתי ִמGְַח7ְבֵֹתיֶכ�, מאר�

אבל ג� בשכל הקט' שלנו אפשר לתאר . )ט, ישעיהו נה(
. היה בורא את העול� ביו� אחד' מה היה קורה ל9 ה, לעצמנו

שו' ויו� יו� רא, ב' שני ימי� בלבד" שבוע"הרי אז היה לנו 
מתי היו לומדי� , א� כל יו� היה שבת או ערב שבת. שבת

היה " שבוע עבודה"כל , וג� מחו� לישיבה... ?ַ/ישיבות
הסתדרות וא� ה, מורכב מחצי יו� עבודה ְויו� וחצי חופש

... הרי שבכלל כבר לא היו עובדי�, "גשר"היתה עושה 
א שבת יהודי� לא היו יכולי� להסתדר בעול� שבו כל יו� הו
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ה את העול� בששה " ברא הקבלצרכנו, לכ'. או ערב שבת
ה אפשרות "ע� זה יש לנו ב. ימי� ונח רק ביו� השביעי

על פי קבלה ודרכי� , ודאי יש ג� טעמי� אחרי�. להסתדר
אבל , למה נברא העול� בששה ימי� ולא ביו� אחד, אחרות

למה לא נברא , בשכל הפשוט אולי נית' להבי' כפי שהסברנו
ודאי שהטע� לזה איננו מפני , על כל פני�. עול� ביו� אחדה

ה כל "הקב. ה אינו יכול לברוא את העול� ביו� אחד"שהקב
  .וודאי שמצדו היה יכול לברוא את הכל ג� ביו� אחד, יכול

   עדות על שלמות הטבע
השבת 
' ט.ב ְלהֹד.ת לה: "אנו אומרי� במזמור של יו� השבת

אי' אומרי� , ובכל זאת. )ב, � צבתהלי(" ולזמר לשמ3 עליו'
אבל בשבת איננו , בימי� טובי� אנו אומרי� הלל. הלל בשבת

וא4 , "מקרא קֶֹד7"הרי שבת ג� היא : וקשה. אומרי� הלל
וקדשתו וֵבַרכתו מכל הימי� ", מקודשת מכל הזמני�

כ איננו "מדוע א, )תפלת ערבית של שבת(" מכל הזמני�
ותירצו על ',  נשאלה כבר בגמ שאלה זו? אומרי� הלל בשבת

שבת איננה : כלומר. )ב, ערכי' י(" א איקרי מועדשבת ל: "זה
  .ולכ' אי' לומר בה הלל, "מועד"

לעניות דעתי מונח בזה העני' ? מה מונח בתשובה הזאת
ואילו ,  בטבעשינוישהוא , הלל נתק' רק על נס: הבא

 שבטבע שנקבע הסדראת , שבת מסמלת דוקא את ההפ3
לכ' (סדר נפלא שאי' בו שו� חסרו' , ימי בראשיתבששת 

כי היא מעידה על השגרה ולא על , "א איקרי מועדשבת ל"
וירא אלקי� את כל אשר ). "שזהו המועד, החריגה מ' השגרה
מזמור שיר ליו� השבת טוב להודות ". "עשה והנה טוב מאד

ללא צור3 לחרוג מ' , הכל מושל�,  כי הכל של�" 'לה
ויש בה� מענה , הטבע מושלמי� בחכמה נפלאהחוקי . הטבע

  .מספיק לכל צרכי העול� וברואיו
 בגלל ? ")ניסי�("מדוע בכל זאת ישנ' חריגות מ' הטבע 

אבל , הירח חטא אמנ� עוד לפני בני האד�. חטאי בני האד�
ועל כ' באי� בעול� שינויי� , כ חטאו ג� בני האד�"אח

שה� כנגד מעשי , מידבמוספי השבת ובקרב' ת, לכ'. ותיקוני�
כי מעשי אלקינו ה� ). רק עולות(אי' שעיר חטאת , אלקינו
אבל במוספי שאר מקראי . ו"אי' בה� חטא וחסרו' ח, שלמי�
, כי ה� באי� על חסרונות, יש חטאת, ח"וכ' במוס4 ר, הקֹדש

את חטא אד� הראשו' , )ראש חודש(לתק' את חטא הירח 
ואת החטאי� ) ורי�יו� הכפ(את חטא העגל , )ראש השנה(

אשר גרמו ממילא , )א, נדרי� לב' עי(שגרמו לנו לרדת למצרי� 
וללכת במדבר ארבעי� , )פסח(לצור3 להוציאנו מש� בניסי� 

על כ' אי' בה צור3 , השבת היא מעשה אלקינו). סוכות(שנה 
הוא מעשה אלקינו , וכ' התמיד. היא שלמה לגמרי, בחטאת 

ימי� הטובי� באי� לתק' לעומת זאת ה. דבר יו� ביומו
על כ' יש בה� צור3 , חטאי� מסוימי� שה� מעשי הברואי�

, כ"ה וביוה"חו� מבר(לכ' במועדי� אומרי� הלל . בחטאת
שלגביה� מבואר בגמרא שאי' לאמר בה� הלל בגלל שה� 

כי היא מעידה על , אבל בשבת אי' אומרי� הלל, )ימי די'
ורק עליה� , עולא על הנסי� שה� חריגות מ' הטב, הטבע

  .אומרי� הלל

  הטבע כהוכחה לאמונתנו
י "ע, שהעול� נוצר מאליו, שטועני�" מדעני�"יש מ' ה
כשמסתכלי� על העול� ועל חוקי ). BIG BANG(פיצו� גדול 

אי אפשר לחשוב שעול� , הטבע שבו בעיני� בלתי משוחדות
ראיתי תוצאות של כמה . נפלא כזה נברא בפיצו� מקרי

אי3 אפשר א� כ' . � לא יצא מה� דבר טובא4 פע, פיצוצי�
שכולו , להאמי' שפיצו� מקרי יצר את כל העול� הנפלא הזה

האיזו' הנפלא בי' כח המשיכה וכח : לדוגמא? מלא חכמה
היינו , הרי א� כח המשיכה בטבע היה קצת יותר חזק. הדחייה

ואילו כח הדחייה היה קצת , כולנו עפי� אל השמש ונשרפי�
ר� היתה מתרחקת מהשמש והיינו קופאי� הא, יותר חזק

ג� . לא היה אפשר לקיי� חיי� בשו� צורה שהיא. למוות
א� כח המשיכה היה קצת יותר חזק היינו , בתו3 הגו4 שלנו

ואילו כח הדחייה היה יותר חזק היינו מתפזרי� , מתכווצי�
כשרואי� נמלה קטנה מטיילת . ו לארבע רוחות השמי�"ח 

Hֵֶכל למצוא , ' הזה שבקושי תופס מקו�מי נת' לגו4 הקטנט
כל , הדבורה, הנמלה! פלאי פלאי�? את מזונה ולהחביא אותו

 הרי זו לומר שכל זה נוצר מאליו מפיצו� אדיר , בעלי החיי�
כשרואי� את העול� רואי� : אני תמיד אומר. שטות מוחלטת

, וכשרואי� שבכל זאת ישנ� כופרי�, ה"את כוחו של הקב
, זהו רק מעשה שט'. להבדיל, וחו של השט'רואי� את כ

שאפשר לכפור במציאות הבורא למרות שרואי� את החכמה 
  .העצומה שבבריאה

ג� ההסטוריה מוכיחה את מציאות הבורא ואת אמיתות 
וִהבטיחה , התורה הזהירה אותנו שנגלה מאר� ישראל. התורה

ואנחנו רואי� , יקב� אותנו ג� א� נהיה בקצה השמי�' שה
לפני מאתי� שנה יהודי היה צרי3 ! שהדברי� מתקיימי�ה "ב

היו� אי' צור3 . להיות מאמי' כדי להאמי' שהדבר יתקיי�
נכו' ! הדברי� מתקימי� בפועל מול עינינו. להיות מאמי'

ישנ� כאלו , שעדי' לא כל בני עמנו התקבצו לאר� ישראל
ישנ� ג� כאלו שנטמעו בי' הגויי� , שנמצאי� עדיי' בגולה

אבל חלק גדול מעמנו התקב� , � יודעי� כלל על יהדות�ואינ
וממילא קל כבר להאמי' שג� שאר בני ישראל , לאר� ישראל

  .י אליהו ומשיח צדקנו"יתקבצו לכא' במהרה בימינו ע
. ג� תולדות אר� ישראל מוכיחי� על אמיתות התורה

י יושב בגולה בצרפת בתקופה שבה כל אומות העול� "רש
הצלבני� מצד אחד והמוסלמי� מצד , שראלנלחמות על אר� י

וכותב שהאר� תהיה שממה עד שישראל יחזרו אליה , שני
, לא חשוב מי מנצח! והיא אכ' נשארת שממה. )לב, ויקרא כו(

האר� נשארת , א� הצלבני� מנצחי� או הערבי� מנצחי�
היו� לא . עד שישראל חוזרי� אליה, שממה במש3 כל הדורות
מספיק לפקוח את העיני� לראות ,  כ3צרי3 להיות מאמי' כל
  .אי3 הדברי� התקימו

" והוא יהיה פרא אד�: "התורה כותבת על ישמעאל
בזמ' שנאמרו הדברי� כל האומות היו . )יב, בראשית טז(

ג� ! והנה רק ישמעאל נשאר פרא אד� עד היו�. פראיות
ולכ' לא דורשי� , הגויי� מביני� שישמעאל הוא פרא אד�

רואי� את . י� מע� מתורבת כמו ישראלממנו מה שדורש
  .כל הטבע מעיד שמשה אמת ותורתו אמת. נצחיות תורה

לעומת שבת שלא איקרי . ליל ראש חודש שבט היו�
. )ב, ערכי' י(ראש חודש איקרי מועד , כפי שהזכרנו לעיל, מועד
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מתוועד ' שמועד הוא לא רק מלשו' זמ' שה, אולי מותר לומר
שזהו זמ' התיקו' , לשו' מעידהאלא ג� מ, בו ִע� ַעמו

כתוב , יש כא' אפילו לשו' נופל על לשו'. למעידות שלנו
כ לומר שהמועדי� "אפשר א, )ה, איוב יב(" מועֵדי רגל: "באיוב

  .לאלה שרגל� מעדה, והרגלי� ה� התיקוני� למועדי הרגל
' מל3 ה"ש, יהי רצו' שנזכה במהרה בימינו לתיקו' השל�

במהרה , "ושלי� ונגד זקניו כבודות בהר ציו' ובירצבא
  !אמ', בימינו


