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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ו"לפרשת וארא תשס
  אי� שו� כח בטבע

  

"��� פלא בתו% 
בברד " ַהִחָ#ה ְוַה��ֶ�ֶמת לֹא נ

  !פלא

: התורה מספרת מה קרה בעקבות מכת הברד במצרי�

�ָתה"ָ�עָֹרה 'ִביב ְוַהִ&ְ$ָ#ה ִ�י ַהְ!, ְוַהִ&ְ$ָ#ה ְוַהְ!עָֹרה נ

,  הפשתי� והשעורי� נשברו בברד )לא, שמות ט(" ִ)ְבעֹל

, והספיקו כבר לגדול ולהתקשות, כי צמיחת� מוקדמת

�0"; ועל כ. נשברו בברד�2ֶֶמת לֹא נ ���י , ְוַהִח3ָה ְוַהִ

 החיטה והכוסמת צומחות  )לב, ש�("  ֵה4ָהֲאִפילֹת

= ' ֲאִפילֹת'(תי� והשעורי� מאוחר יותר מ. הפש

ועל כ. עמדו , והיו עדיי. רכות כשירד הברד, )מאוחרות

וכ: מפרש ג� , זהו פשוטו של מקרא. בפניו ולא נשברו

  .י"רש

: י כ:"כותב רש, י פירוש זה"לאחר שהביא רש, והנה

�י ֲאִפילֹת': ודרשו, יש מרבותינו שנחלקו על זאת"ִ ' 

ַהִח3ָה "מה ש, כלומר". ופלאי פלאות נעשו לה� שלא לק

0��2ֶֶמת לֹא נ ��בלתי ,  נס מיוחד" פלאי פלאות"זהו , "ְוַה

הרי הפירוש הראשו. הוא כל כ: הגיוני : וקשה. רגיל

ס כמה פעמי� "אכ. מופיעה בש' אפיל'המילה ; ומוב.

בניגוד (ותמיד במוב. של מאוחר , )ב, ק ו"מו: למשל(

יש מרבותינו  "כ"מדוע א; )שצומח מוקד�, לבכיר

שלא ' ֲאִפילֹת'ופירשו את המילה , "שנחלקו על זאת

' ֲאִפילֹת'א� כבר דורשי� : עוד קשה? במובנה הרגיל

למה לא '? פלאי פלאות'למה אמרו ', פלאות'במוב. של 

אינו סת� " פלאי פלאות"ש, )ב, ברכות נו(' בגמ' עי['? פלאות'

  ."]פלאי פלאות"ל" פלאות"אלא יש אכ. הבדל מדרגה בי. , ביטוי

יש "ה: כ:" יש מרבותינו"נראה לבאר את שיטת 

 הרי כל הנסי� במצרי� נעשו כדי נתקשו " מרבותינו

ה "ושרק הקב,  בעול�שאי טבעלהראות וללמד 

מ. : ". וכותב"כפי שמסכ� הרמב, מנהיג את העול�

אד� מודה , )שהיו במצרי�(הנסי� הגדולי� המפורסמי� 

שאי. לאד� ! וד התורה כולהיס שה�, בנסי� הנסתרי�

בכל דברינו עד שנאמי. , חלק בתורת משה רבינו

אי בה� , ומקרינו שכול� נסי�

סו? , ת". עה"רמב("! טבע ומנהגו של עול�

שהחיטה , איזה מי. נימוק הוא זה: קשה,  א� כ:)פרשת @ֹא

מפני שצמיחת. מאוחרת וה. , והכוסמת לא נשברו בברד

ונוגד את כל , "טבע" כל כולו הוא, והרי הסבר זה? רכות

" להתגבר"ה לא היה יכול "וכי הקב! מטרתה של המכה

? ולשבור את החטה והכוסמת למרות רכות., על הבעיה

שכל מטרת. היא לצאת , בתו: מערכת שֵלמה של מכות

לפתע " להתחשב"איזה מקו� והגיו. יש , נגד הטבע

ולא לשבור את החטה והכוסמת בגלל חסינות , בטבע

יש מרבותינו "על כ. ? שיש לה. נגד הברד" עיתטב"

ולא הסכימו לקבל את ההסבר , "שנחלקו על זאת

ועל כ. . שהחטה והכסמת לא נכו בגלל רכות., הפשוט

�י ֲאִפילֹת ֵה4ָה': הסבירו באופ. אחרִ ' פלאי פלאות 

שבתו: הפלא ! פלא בתו: פלא: כלומר. נעשו לה�

, שמות ט("  הברדאש מתלקחת בתו:"ש, הגדול של הברד

, התרחש פלא נוס?,  והמי� אינ� מכבי� אותה)כד

0��למרות שהיינו מצפי� שכ. , שהחיטה והכוסמת לֹא נ

הפסוק אינו ְמַסֵ&ק אפוא . י ברד פלאי שכזה"יוכו ע

�0"למה , "טבעי"הסבר �2ֶֶמת לֹא נ �� בגלל " ( ַהִח3ָה ְוַה

 נוס�פלא הפסוק מספר לנו על ! אלא להפ:, )רכות.

) כשאר המכות( שבתו: מכה שנועדה והוא , שהיה כא.

ה "השאיר הקב, לעקור את אמונת ההבל בחוקי הטבע

 שהחטה והוא , לפליטה חוק טבע אחד ולא פגע בו

0�� באמת לא ומדוע[בגלל רכות. , והכוסמת לא נ

סו? , ש�(. "ברמב'  עי? ג� את החטה והכוסמת' הכה ה

  ].)פסוק לא

  אלא רק סימ�, נו סיבההטבע אי

כל דברינו ומקרינו ". כתב ש"הרמב, כפי שהזכרנו

מה פירוש ". אי. בה� טבע ומנהגו של עול�, כול� נסי�

הנה ! ?וכי אי. העול� מתנהל על פי חוקי טבע? הדבר

מה יהיה , שיודעי� לומר לנו" נביאי�"יש לנו , למשל

 מ. ? מני. ה� יודעי�. או מחרתי�, מזג האויר מחר

ולפי , לפי הענני�, שלפי דר: הטבע, ה� מביני�! הטבע

 צפוי ועוד כל מיני גורמי� , שקע ברמוטרי כזה או אחר

ינסקי 'ג� הרב טוקצ. להיות מחר מזג אויר כזה וכזה

מתי תהיה הזריחה , יודע לומר לנו כמעט במדוייק

אי: א� כ. אומר . והשקיעה בכל יו� מימות השנה

אי. בה� טבע , ל� נסי�כל מקרינו כו"ש, ."הרמב

  ?"ומנהגו של עול�

ה ". לא התכוי. לומר שהקב"שהרמב, התשובה היא

ה מנהיג את "ודאי שהקב. אינו מתנהג על פי חוקי טבע

שאד� , . התכוי. רק לומר"הרמב. פ חוקי טבע"עולמו ע

שלמרות שדברי� מתרחשי� על פי כללי� , צרי: לדעת

 סיבתל מקו� מכ, "חוקי טבע"ידועי� הנקראי� בפינו 

אלא בגלל שכ: , התרחשות הדברי� איננה בגלל הטבע

, אד� צרי: לדעת. נגזר בכל פע� ופע� בגזרת עליו.

לא האש היא , שא� Aִָמי� מי� על האש וה� מתבשלי�
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וא� . ה הוא שמבשל אות�"אלא הקב, שמבשלת אות�

לא המקרר הוא , שמי� מי� במקרר וה� מתקררי�

 או האש . הוא שמקרר אות�ה "אלא הקב, שמקרר אות�

היכ. עלינו להניח ,  עבורנוסימ אינ� אלא המקרר 

אבל . ה יבשל אות� או יקרר אות�"כדי שהקב, את המי�

אי. ! ה"אלא הקב, לא האש היא שמרתיחה את המי�

. שו� כח עצמי באש או במקרר או בכל דבר אחר בעול�

� וחוקי הטבע אינ� אלא כללי, ה עושה את הכל"רק הקב

  .ה פועל בעולמו"שלפיה� הקב, )בדר: כלל(קבועי� 

 גבורה גדולה יותר 
י טבע "ניהול העול� ע

  י מעשי ניסי�"מאשר ניהולו ע

 הרי זה הקורא ַהCֵל בכל יו� : "הגמרא אומרת

מותר לומר את פרקי ההלל . )ב, שבת קיח(" מחר? ומגד?

וכ. מותר , כקורא בתורה,  לש� לימוד)קיחתהלי� קיג(

א: לאמר� כדי . כשאר פרקי תהלי�, אמר� דר: תפילהל

א� לא במועדי� שתיקנו ( אסור לקיי� בה� קריאת הלל 

" הלל"והקורא� לש� , )ל לקרוא בה� את ההלל"לנו חז

  . הרי זה מחר? ומגד?בכל יו� 

בכל ' א� אד� מהלל את ה, למה זהו חירו? וגידו?

, כל יו�הוא מראה ב! להפ:? יו� על הניסי� שעשה עמנו

! ומודה לו עליה�, ה"שהוא מאמי. בנסי� של הקב 

ניתק. בימי� "שההלל , אחד ההסברי� שאמרו בזה הוא

ה הוא בעל היכולת "לפרס� שהקב, מיוחדי� על הנס

כ "וא, )שבת ש�' א על מס"מהרש("  טבע הבריאהלשנות

מראה בזה כאילו בכל שעתא מתרחיש , האומרו בכל יו�

להנהיג , ה"נהגתו הקבועה של הקבוכאילו זוהי ה, ניסא

מפני שאינו יכול לעשות , את עולמו בניסי� תדירי�

י חוקי "כביכול ע" ָ�ב0ל"בעולמו כל אשר חפD כשהוא 

, ו"ודבר זה הוא אכ. חירו? וגידו? כלפי מעלה ח. הטבע

ה יכול בהחלט להנהיג את עולמו ולעשות בו "שכ. הקב

כ: הוא אכ. ו, כל אשר חפD ג� במסגרת חוקי הטבע

לעשות ' ורק בעתי� מיוחדי� שראתה חכמתו ית; עושה

,  כדי להראות את כוחוה ניסי� "עשה הקב, בה� ניסי�

או מסיבות אחרות , או כדי להראות את חיבתו לישראל 

במסגרת " להסתדר"ו לא יכול היה "אבל לא מפני שח

  .)א"ל פס"למהר' גבורות ה' עי(חוקי הטבע 

 אי.  הטבע שינויא על  שההלל במטע� זה 

וכ. , ביו� טוב אנו אומרי� הלל. אומרי� הלל בשבת

שה� שינוי , בגלל הניסי� שנעשו בה� לישראל, בחנוכה

שענינו לַ$בח את כח ,  ועל כ. אומרי� בה� הללהטבע 

, אבל שבת.  מדר: הטבעבחריגההמתגלה ' ה

 על הסדר  הטבעבאה דוקא על , החמורה מיו� טוב

שהמי� ֵירדו , בששת ימי בראשית' � שקבע הועל החוקי

. וכ. כל שאר הדברי�, שהעשב יהיה טוב למאכל, למטה

וירא ", השבת היא עדות על הסדר הנפלא שבעול�

 )לא, בראשית א(" אלקי� את כל אשר עשה והנה טוב מאד

בגלל הסדר .  כי סדר זה מקל עלינו מאד את החיי�

 מה טוב לאכול אנו יודעי�, שבעול� והחוקיות שבטבע

ממה יש להזהר וממה אי. צרי: , ומה לא טוב לאכול

ואי: להשתמש בגורמי� השוני� שקיימי� , להזהר

על סדר זה נאמר במזמור שיר ליו� השבת . העול� 

על , "'טוב ְלהֹדEת לה. ")ב, תהלי� צב(" 'טוב ְלהֹדEת לה"

ועל הסדר , הבריאה הנפלאה שנבראה בששה ימי�

אבל . מאפשר לנו חיי� נוחי� ומסודרי�ש, הנפלא שבה

' כי הלל נאמר דוקא על כ: שה, הלל אי. אומרי� בשבת

הי� : " למשל את הטבע כשהוא רוצה לשנותיכול 

כפי שאומרי� , )ג, ש� קיד(" הירד. יסב לאחור, ראה וינס

וזהו ענינו של , זהו עני. נגדי לענינה של השבת. בהלל

לא על , נוי מהטבעשבא על החריגה והשי, היו� טוב

  .הטבע

 שהשבת מעידה על הסדר ועל החוקי� מטע� זה 

 אי. במוסֵפי השבת קרב. בששת ימי בראשית ' שקבע ה

פירושו " ֵחְטא"[החטאת מעידה על חטא וחסרו. . חטאת

והיה ִ�ְ$ַכב : "כמו שאומרת בת שבע לדוד, "חסרו."ג� 

ְוָהִייִתי ֲאִני , )תיוואדֹניהו ימלו: תח(ֲאדִֹני המל: ִע� ֲאבָֹתיו 

א� אדוניהו יתפוס . )כא, א א"מל(" ַחָ�ִאי�0ְבִני ְ$לֹמֹה 

וכיו. שמעAֵי ]. תחַסר המלכות ממני ומְ@ִני, את המלכות

ללא שו� חטא , בששת ימי בראשית שלמי� ה�' ה

רק , לכ. אי. במוספי השבת קרב. חטאת, ו"וחסרו. ח

  .עולות

, י� יש קרב. חטאתלעומת זאת במוספי שאר המועד

כי שאר המועדי� ה� תוצאה של חטאי� וחסרונות  

ראש (חטא אד� הראשו. , )ראש חודש(חטא הלבנה 

החטאי� שגרמו לנו , )יו� הכפורי�(חטא העגל , )השנה

אשר גרמו ממילא לצור: , )א, נדרי� לב' עי(לרדת למצרי� 

וללכת במדבר ארבעי� שנה , )פסח(להוציאנו מש� 

כל הימי� הטובי� באי� לתק. חטאי�  ) סוכות(

להבדיל מ. השבת , ולכ.[מסוימי� שה� מעשי הברואי� 

; המועדי� תלויי� במהל: הלבנה, שאינה תלויה בלבנה

כשקטרגה , כי הלבנה היא הראשונה שחטאה בעול�

וכתוצאה מכ: נצַטותה לחסר את , בששת ימי בראשית

נות והיא ֵא� כל החסרו, )טז, י בראשית א"רש(עצמה 

אבל השבת . ועל כ. יש בה� צור: בחטאת, ]שבעול�

  .לכ. אי. בה חטאת', היא כנגד מעשי ה

  ?מדוע עושי� בשבת זכר למ�

, אבל חוD ממה שהשבת מעידה על מעשה בראשית

אמנ� . )טו, דברי� ה(השבת היא ג� זכר ליציאת מצרי� 

,  שהיו ביציאת מצרי�לנסי�איננו עושי� בשבת זכר 

, שהשבת איננה באה על עניני ניסי�(מהטע� שבארנו 

ובכל זאת יש כמה ניסי� , )אלא דוקא על עני. הטבע

אנו .  הלא ה� ִנ2ֵי המ.שכ. עושי� לה� זכר בשבת 

מפני ששלוש [אוכלי� שלוש סעודות בשבת זכר למ. 
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ה0 : ויאמר משה: "'היו�'פעמי� נאמר במ.  �, היו�ִאְכל

הו בהיו�',  לההיו�כי שבת  �שמות (" שדה לא תמצא

אכלוהו " והרי זה כאילו נאמר שלוש פעמי�  )כה, טז

 כי ירד לנו לח� אנו בוצעי� על לח� משנה , ]"היו�

 כי המ. היה ומכסי� אותו במפה , משנה ביו� הששי

א� השבת לא . מכוסה מלמעלה ומלמטה כמונח בקופסה

ולכ. אי. , באה על עניני נסי� אלא דוקא על בריאת הטבע

כמו שעושי� (שבת פעולות לזכר נסי מצרי� עושי� ב

  ?למה לִנסי המ. כ. עושי� זכר בשבת, )בפסח ובסוכות

מפני שנסי המ. מורי� על , נראה שהטע� לזה הוא

לעומת נסי ( שזהו ענינה של השבת סדרו של עול� 

שזהו הפ: עניינה ,  סדרו של עול�שינוימצרי� שהיו 

כיצד מעיד ). תולכ. אי. עושי� לה� זכר בשב, של השבת

, וכי כ: הוא דרכו של עול�? המ. על סדרו של עול�

, התשובה לכ: היא! ?שהלח� יורד בכל יו� מ. השמי�

מורות על סדרו , שההוראות שניתנו לישראל בקשר למ.

ִלקטו ממנו איש לפי : "משה אומר לישראל. של עול�

Eְל)ֶֹלת מספר נפשתיכ�, אכל�ויעשו כ. בני ... עֶֹמר ַל)

ולא , ַוHָמ0Gֹ ָבעֶֹמר. וילקטו המרבה והממעיט, שראלי

לא . )יחטז, ש�(" העדי? המרבה והממעיט לא החסיר

, משנה כמה זמ. ָלַקט המרבה ואיזה כלי� הביא ללקיטה

אי. לו בסופו של דבר יותר ָמ. מאשר לשכנו שהביא סל 

"  שקרהחריצות "ש, ללמד את בני ישראל. קט. יותר

ואינה מוסיפה לאד� מאומה מעבר , )טו,  לז. בראשית"רמב(

לא !  וזהו אכ. סדרו של עול�למה שנגזר עליו שיקבל 

שכ. יש אנשי� שנגזר עליה� לקבל , תמיד אנו רואי� זאת

אבל ַ@מ. . ויש אנשי� שנגזר עליה� לקבל מעט, הרבה

שהכל , ה ללמד את ישראל מהו סדרו של עול�"רצה הקב

לכ. ָקַצב , ינה מועילהקצוב וההשתדלות בפרנסה א

והראה לכול� שרק זו הכמות , לכול� כמות שווה של מ.

בלי קשר למידת ההשתדלות שישקיעו , שיצליחו לאסו?

  .בליקוט המ.

ל אמר "ר ישראל מסלנט זצ"שהג, בעני. זה מספרי�[

מעשי: דומי� : פע� לאד� אחד שפתח את חנותו בשבת

ורצה , לולמי שהיה מוכר יי. מתו: חבית יי. שהיתה 

, התקי. בחביתו ברז נוס?? מה עשה. להגדיל את רווחיו

אבל יותר פרנסה , היי. יצא יותר מהר. כדי שיצא יותר יי.

א� תעבוד . כ: יהיה ג� אצל:. כמוב., לא היה מזה

מראש השנה נקבע . לא תAְתכר יותר, שבעה ימי� בשבוע

וא� תעבוד יו� נוס? , כמה פרנסה תהיה ל: השנה

שאותה פרנסה תתחלק , א תגרו� אלא לכ:ל, בשבוע

  ...].לשבעה ברזי� במקו� לששה

איש Iל יEֵתר ממנו עד : "כ אומר משה לישראל"אח

שג� מחר תקבל , דורשי� ממ: להאמי.. )יט, ש�(" בקר

י שתשאיר ָמ. "אתה רוצה לבטח את עצמ: ע. פרנסה

בזמננו נחלקו .  הביטוח לא יועיל ל:? מהיו� למחר

. � כדאי לאד� לבטח את עצמו בחברת ביטוחהפוסקי� א

והיו גדולי� שתמכו , היו גדולי� שהתנגדו לביטוח

' ג סי"ויחוה דעת ח, א"קי' ב סי"ח ח"אגרות משה או' עי(בביטוח 

. בדור המדבר הביטוח לא היה עוזר, על כל פני�. )ה"פ

� תולעי� ויבאש" דת. ואביר� ניסו לעשות ביטוח  �" ַוHָר

, ג� זה סדרו של עול�.  לא החזיק מעמדזה. )כ, ש�(

. אי אפשר להבטיח את העתיד: שהמ. אמור ללמד אותנו

מה שלא נגזר ל: מאתו ו', והכל בהשגחת ה, הכל קצוב

  . לא יהיה ל:' ית

   על ניֵסי המ�
" מזמור שיר ליו� השבת"

הוא מזמור שיר לעתיד , "מזמור שיר ליו� השבת"

ז "תמיד פ(לחיי העולמי� יו� שכולו שבת ומנוחה ל, לבוא

הרי , וקשה. אבל סו? סו? הוא ג� שיר ליו� השבת. )ד"מ

אי. בו זכר . לא נזכר בו לכאורה שו� דבר שקשור לשבת

ולא , לא לקרב. מוס?, לא לקידוש, לשלוש סעודות

" הודותללללוב טטטט"אמנ� המזמור מתחיל ב. לאיסור מלאכה

, אתאבל בכל ז, ט מלאכות"רמז לל, ט" ראשי תיבות ל

כ קשור "במה א. באופ. מפורש לא מדובר ש� על השבת

  ?מזמור זה ליו� השבת

, שמזמור זה קשור ליו� השבת, אולי מותר לומר

" להגיד ַ@@ֶֹקר חסד:": מפני שהוא רומז לעני. המ. 

יורד מ. בשפע לשש מאות ', בבוקר רואי� את חסד ה

רד לכול� יו, ולנשי� ולצא. ולָ@קר ולערב רב, אל? איש

 בלילה צרי: להאמי. שג� " ואמונת: בלילות. "מ.

במש: ארבעי� . ולא להשאיר מ. למחר, מחר ירד מ.

ישראל עושי� , )חוD מאשר בליל שבת(בכל לילה , שנה

"Dוא� , לוודא שלא נשאר בו מ., באהל" בדיקת חמ

 כשהרשעי� " בפרֹח רשעי�".  מבערי� אותונשאר 

, "כמו עשב"רי זה ה, מנסי� להתחכ� ולהותיר מהמ.

� תולעי� ויבאש", המ. אינו מחזיק מעמד �, שמות טז(" ַוHָר

 דת. ואביר� מציצי� בשבת " ויציצו כל &ֹעלי או.. ")כ

? ומה יוצא לה� מזה. אולי אפשר ללקוט מ., לראות

במדבר ( לבסו? ה� נבלעי� באדמה " להשמד� עדי עד"

שתולי� " ? איזה ָמ. נשאר בכל זאת ולא הבאיש. )טז

לפני העדות ' צנצנת המ. שהניח אהר. בבית ה". 'בבית ה

להעיד , היא נשארת לדורות, )לדלב, שמות טז(' על פי ה

עליו להיות , רוצה להחזיק מעמדשא� אד� , ולהודיע

בית "להתייחס אל , )כמו צנצנת המ.('  בבית השתול

. ואל הגשמיות כטפל,  כעיקר אל הרוחניות " 'ה

,  א� אד� מתייחס אל העול� הזה כעיקר,לעומת זאת

מראי� לו שלעול� הזה אי. קיו� "  � �תולעי� ַוHָר

  ".ויבאש

ירמיהו מראה את צנצנת המ. , בימי ירמיהו, אחר כ:

 את� " 'Iֶ#� ראו דבר ה, ַהEGר: "ואומר לה�, לישראל

! 'ראו דבר ה? חושבי� שא� לומדי� תורה אי. פרנסה

למה דווקא . [)לב, י ש�"רש(בר נת. פרנסה ג� במד' ה

? ולא שו� נביא אחר, ירמיהו הראה לה� את צנצנת המ.
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י "רש(כי צנצנת המ. היתה צריכה להיות בקֹדש הקדשי� 

, אבל בימי ירמיהו. ממילא לא היתה גישה אליה, )לג, ש�

כשיאשיהו המל: הוציא מקדש הקדשי� את הארו. ואת 

' עי(כדי לגנז� , צנצנת המ. ואת שאר הדברי� שהיו ש�

נמצאה ההזדמנות להראות לישראל את צנצנת , )ב, יומא נב

צנצנת המ. היא עדות על , פ"עכ]. לפני שנגנזה, המ.

שג� ההנהגה בדר: הטבע היא בדבר , בעול�' הנהגת ה

, ."כפי שאומר הרמב, אי. טבע בעול�. לא ֵמעצמה', ה

 יש פרנסה ג� רוצה ' כשה. אלא הכל בגזרת עליו.

 לא יחסר כלו� וג� א� תשמור שבת ושביעית , רבמדב

בשנת (כשהופיע ארבה בארD ישראל , כידוע. מפרנסת:

הוא הגיע עד לקוממיות , )שהיתה שנת שמיטה, ב"תשי 

ישנ� . וש� הוא נעצר, ישוב של שומרי שביעית בנגב

של השגחה פרטית ברורה על , הרבה מעשי� כאלו

ת ושביעית לא שמירת שב. שומרי שביעית ג� בימינו

א� לא תשמר ! להפ:. גורמת אפוא לפרנסה להתמעט

, זו עדותה של השבת. אז יחסר, שבת ולא תשמר שביעית

וג� אחרי שקבע חוקי , מנהיג את הבריאה' לדעת שרק ה

, חוקי הטבע פועלי� בכל שעה ושעה על פי רצונו, טבע

  .ו"ולא במקומו ח

   לא למדרגתנו
לא לדרוש ברופאי� 

מה חלק לרופאי� בבית : ")יא, ויקרא כו(תב . כו"הרמב

אי. לו , ו"חולה ח' שג� א� פע� עובד ה? "'עושי רצו. ה

אלא לברר מה הסיבה הרוחנית , לדרוש ברופאי�

ממילא יתקיי� , וכשיתק. את הקלקול הרוחני, למחלתו

. מביא "הרמב. )כה, שמות כג(" והִסרֹתי מחלה מקרב:"בו 

וג� : "צל אסא מל: יהודהבעני. זה את הפסוק שכתוב א

ומפרש , )יב, ב טז"דהי(" כי ָ@רְֹפִאי�', בחליE לא דרש את ה

) 'ב', שלא דרש בה) 'א: . שיש כא. תרתי לרעותא"הרמב

  .שדרש ברופאי�

שכ. שו� . העני. ברור ומוב., לפי מה שדברנו, כמוב.

' אלא רק ברצו. ה, לא קורה מעצמו" טבעי"דבר 

, לא הטבע פגע בו, ד� חולהא� א, ממילא. ובהשגחתו

וכשיתק. את , ועליו לברר מדוע, פגעה בו' אלא יד ה

. "אלא שדברי הרמב. את המחלה'  יסיר ממנו הדרכו 

. עצמו היה "הרמב. אינ� מתאימי� למדרגתנו היו�

ל והחזו. איש "א ז"כהגר, וג� גדולי ישראל אחרי�, רופא

גה איננו נמצאי� היו� במדר. שאלו ברופאי�, ועוד

אי. לנו היו� נביא . שלא לשאול ברופאי�, גבוהה כזאת

למה באה עלינו , או אורי� ותומי� שנוכל לשאול בה�

אמנ� ידוע שהיו גדולי ישראל שעשו . ו"איזו מחלה ח

אבל זהו , כהחזו. איש ואחרי�, מופתי� בשטח הרפואי

, מפני שהיו במדרגה מיוחדת של לימוד תורה לשמה

כל העוסק בתורה לשמה : "ל"זונתקיימו בה� דברי ח

שזוכה לדעת מתו: , )א"ו מ"אבות פ(" זוכה לדברי� הרבה

. ברפואה ובשטחי� נוספי�, התורה ג� דברי� שלא למד

, פ התורה"אבל א� מישהו אחר ינסה למצוא רפואות ע

, מספרי� על אחד הגדולי�. הוא עלול שלא להצליח

. שכשבנו את בנַי, שמפני כבודו לא אזכיר את שמו

ונת. הוראות לבנאי� , הוא התערב בבנייה, הישיבה שלו

: אמר אותו גדול! ולבסו? הבניי. התמוטט, אי: לבנות

לא כל אחד "! כנראה לא למדתי פשט נכו. בתוספות"

. אי: לבנות בניי., מתו: התוספות" לפסוק"כ "יכול א

ולא , לא הרופאי�, מרפא' אבל האמת היא שרק רצו. ה

  .שו� דבר אחר

שלא די שלא , ל כתב"א דסלר זצ"צ הרא" הגהר"מו

אלא ג� ,  שהרפואה היא ביד הטבענחשוב

שאד� פלוני נרפא ממחלתו ,  באופ. כזהלהתבטא

ומי .  אי. זה מ. הראויבגלל שעשה רפואה כזו וכזו 

אבל יותר , דר: האמונה הוא האמת בודאי, כ.: "שאומר

בהתא� , נקל לחשוב בפרטי� על פי מהל: דר: הטבע

אשר באופ. זה , � דר: מחשבת� של שאר בני אד�ע

נשיחה : "הוא כאומר, "'מדברי� וכותבי� בעתוניה� וכו

. )182' א עמ"ח' מכתב מאליהו'(" נא בלשו. המשוגעי�

ל דיברו "הרי ג� חז. שאינני מבי. את דבריו, האמת היא

וס� פלוני לעני. , שס� פלוני יפה לעני. זה, בלשו. כזאת

ל א? "חז. )א ועוד, ש� נא; ב, ש� מד; א, לטברכות ' עי(אחר 

' יהי רצו. מלפני: ה: "יאמר, שמי שלוקח רפואות, תיקנו

" כי רופא חינ� אתה, שיהיה עסק זה לי לרפואה, אלַקי

שיהיה לי "והרי לומר . )ד"ל ס"ר' ח סי"ע או"שו; א, ברכות ס(

כנראה שמותר ! הוא לשו. המשוגעי�, "עסק זה לרפואה

שהרי סו? סו? אנו , ר ג� בלשו. הטבעבכל זאת לדב

עוד לא הגענו להכרה הברורה שרק . חיי� בעול� הטבע

אבל האמת היא כמו שאמר הרב . פועל בעול�' רצו. ה

ולא שו� כח , פועל בעול�' שרק רצו. ה, ל"דסלר זצ

, אלא שמותר לנו עדי. לומר שמבשלי� ע� אש. אחר

  .'י מקרר וכדו"ומקררי� ע


