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  ד"בס

    ירושלים-ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ב"עתשבא  לפרשת

   העיקר הוא הלב- א בעיּבָ רחמנא לִ 
  

  ? לשם מה-ת מרור ליוצאי מצרים מצוַ 
ְוָאְכלּו ֶאת ַהָּבָׂשר ": וה את ישראל במצריםמצַ ' ה

 "ִרים יֹאְכֻלהּו ַעל ְמרֹ, ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות,ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה
בשלמא אנו אוכלים : וקשה לכאורה .)ח, שמות יב(

על שום שמררו המצרים את חיי ", מרור בליל פסח
אנו צריכים . )הגדה של פסח(" אבותינו במצרים

 שהמצרים , את העובדה ההסטוריתנועצמלהמחיש ל
, אבל ישראל במצרים .מררו את חיי אבותינו במצרים

וכי  ?פסחעם קרבן ור  צריכים לאכול מרהםלמה 
 והרי !?כלשהו לשעבוד מצרים" ֵזֶכר"להיו זקוקים 

 את .והרגישו את מרירות השעבוד, יו שםבעצמם ה
ילדיהם נזרקו , את צליפות השוטים, נגיׂשות הנוגִׂשים

 הםלשם מה , או השתמשו בהם כְלֵבנים לבניין, ליאור
מפני , כנראה,  התשובה היא- ?מרוראכול זקוקים ל

בראש  .חצי שנה בלי עבודה במצריםכבר ה שעבר
 ,)א, ה יא"ר(השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים 

 "בית הבראה"בהם כבר חצי שנה , כ בניסן"וא
, זה למדבר" בית הבראה"ואם יצאו מתוך , במצרים

באמת כפי שקרה  [,לשםהם עלולים עוד להתגעגע 
ַלחֶֹדׁש ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ": כגון ,הזדמנויותבכמה 

חודש , )א, שמות טז(" ַהֵּׁשִני ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
ִמי : "אומריםהם ,  לאחר יציאת מצריםאחד בלבד

 ְּבִׁשְבֵּתנּו ַעל ִסיר ,ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים' הִיֵּתן מּוֵתנּו ְבַיד 
 שכחו כבר מה )ג, שם("!  ְּבָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלׂשַֹבע,ַהָּבָׂשר

ומתארים את מצבם שם , מצריםהיה מצבם האמיתי ב
, לכן].  על סיר הבשר ואכלו לחם לשובעכאילו ישבו

 הם מצטווים ,בלילה האחרון לפני יציאת מצרים
להמחיש לעצמם את המרירות כדי , לאכול מרור

, את ההרגשהלחדד . שהיתה מנת חלקם במצרים
 אמנם . אליולחזורשלא כדאי  ,שמצרים היא מקום מר

אבל , ויזכרו עוד שנים רבות,  זאתהם יודעיםכלם בִׂש 
  . צריך להחיות אותו מחדש.לא חיכבר רגש ה

או  [רק מתפלל, הגמרא אומרת על מי שלא לומד
]  ומתפלל בזמן שהיה ראוי ללמוד,פיקלא לומד מסש
 .)א, שבת י( " ועוסקים בחיי שעה, חיי עולםןיחימנ" -

 ,"חיי עולם"תורה הנקראת  למה, חשבתי לפרש
למה , ההרי גם תפילה היא מצו? "חיי שעה"תפילה הו

: אולי אפשר לבאר כך? "חיי שעה"היא נקראת 
אם למדתי .  נשאר לעולם-וֵׂשֶכל , התורה היא ֵׂשֶכל

 די - )א, מ ב"ב(ששנים אוחזים בטלית ישבעו ויחלוקו 
אולי מדי פעם . ולתמיד, למחר, בידיעה זו להיום

ה מה ז, תתחדש לי הבנה נוספת ועמוקה יותר
 -אבל ביסוד הדברים , "שבועה" ומה זו ,"מוחזק"

 לכן התורה .לעולםמספיקה , ידיעה שרכשתי היום
, בתפלה המצב אינו כן , לעומת זה".חיי עולם"היא 

 עוררואת הרגש צריך ל, רגש תפלה מבוססת על כי
רגש ה תפלל היום עם אי אפשר לה.בכל יום מחדש

אמנם . ["חיי שעה" לכן התפלה היא רק .של אתמול
'  מסביר באופן אחר מדוע מכנה הגמ)שבת שם(י "רש

אבל , "חיי שעה"ואת התפילה " חיי עולם"את התורה 
   ]. כאןאולי מותר לבאר גם באופן שאמרנו

להרגיש , אמנם גם בלימוד התורה יש מקום לרגש
ֶנֱחָמִדים ִמָּזָהב ּוִמַּפז ָרב ּוְמתּוִקים "שדברי התורה 
ָמה " ולהרגיש ,)יא, תהלים יט( "ּוִפיםִמְּדַבׁש ְונֶֹפת צ

 ;)צז, ם קיטש ("ָאַהְבִּתי תֹוָרֶתָך ָּכל ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי
 התורה עצמה בעוד,  התבלין של התורהו רקזהאלא ש

 הלב אינו רק.  עיקרה לב- הפילוהת, לכֶ עיקרה ֵׂש  -
להרגיש , זה עיקר התפילהאלא ,  לתפלהתתוספ

 . להרגיש קרבת אלקים.הלפני השכינומדבר  עומדש
'  והתפילה היא עבודת ה,בשכל' התורה היא עבודת ה

  .ברגש
אם נשים חייבות להתפלל ה, בפוסקיםיש מחלוקת 

 -ואם כן , )ד"ו סק"ק' ב סי"משנ' עי( שמונה עשרה או לא
א "ט סק"פ' ג סי"ב שם ופמ"משנ' עי( כמה פעמים ביום

עם חוץ מהט -? מה טעם הפוטרים .)"אשל אברהם"ב
 . מותר לומר עוד טעםאולי, )שם(ב "שכתב המשנ

לא היא , ממילא .בעלת רגש -אשה מטבעה ה ש,והוא
 .' קרבה להילה בשביל להרגישפאת התכ "כצריכה 

  . קרובה אליו גם בלי זההיא יכולה להרגיש
אינה כשרה אשה אולי מסיבה זו  ש,תישבחעוד 

 ,הרגש מפני ש.)ד"י' ה סע"ל' מ סי"ע חו"שו( לעדות
.  מאד אצלהיםפועל ,)שהוא תולדת הרגש(הדמיון ו

אבל גם הרגש פועל אצלה , גם השכל פועל, כמובן
היא מדמה לעצמה שש וחשיש לועל כן  ,מאד

, אמר כך וכך יאו, יעשהפלוני שמסתמא כך וכך 
 גם ,בין העובדות שראתה היא עלולה לערב וממילא

  אסור שתהיה מבוססת על-ועדות , את רגשותיה
 מה .קלטתאו ,  עדות צריכה להיות כמו מצלמה.שרגה



  

  

 http://www.hakotel.org.il - ירושלים ,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל- כל הזכויות שמורות © 

2

קלטת  או מצלמה .לא יותרו ,מה ששמעתיו, שראיתי
 .העדותגם כך צריכה להיות ו ,לא נותנות פרשנות

 נוטה ,בגלל צד הרגש שחזק אצלה, אשהאילו ו
  .לכן היא פסולה לעדותו, לפרשנות

 להמחשת השעבוד וחפזון -אכילת מצה 
  הגאולה

השפיע על ההרגשה נועדו ל אחרותגם מצוות 
סיפר ביציאת אם אדם  .אכילת מצה -למשל . שלנו

הוא לא  -לא אכל כזית מצה אך , כל הלילהמצרים 
י אכילת "ע כי צריך להמחיש לעצמו -?  למה.יצא

הא ("שאכלו שם לחם עוני , את שעבוד מצריםהמצה 
ואת , ")לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים

שלא הספיק בצקם של אבותינו ", םמשחפזון היציאה 
מלך מלכי המלכים עד שנגלה עליהם , להחמיץ

ישב כל הלילה וסיפר ואמר אם ,  לכן".ה וגאלם"הקב
 -  אבל לא אכל מצה,על יציאת מצרים דברים נפלאים

 הרגש - כי בלי המחשה ממשית .לא יצא ידי חובתו
  ."חי"ואינו , אינו מתעורר כל כך

נועדו בליל הסדר ושים גם מעשים נוספים שע
 -  חרוסת. שיהיו חיים אצלנו,מחיש את הדבריםלה

יעשה  ש,א" ברמבכתלכן  .להמחיש את הטיט התבן
, )א"ה ברמ"ג ס"תע' ח סי"ע או"שו(חרוסת עבה וסמיכה 

כגון קנמון  "-מיני תבלינין ארוכים ה ושיהיו ב
 .)שם(" הדומים לתבן שהיו מגבלים בו הטיט, וזנגביל

ונו  לא נצטו.ה מטיטמיוסת יותר טע החר,ה"ב
 - ש את הטיטמחיה אבל ל.להשקיע את המרור בטיט

כדי , תקנו לשתות בליל הסדר ארבע כוסות  וכן.צריך
כדי  -הסבה וכן  .ש ארבע לשונות של גאולהילהמח

כבר לא ו, שאנו בני חורין, את העובדהלהמחיש 
 ' ויוציאנו ה...ונעבדים היי"לומר  לא מספיק .עבדים
כדי , מחיש את הדברים צריך להאלא, ..."אלקינו
  .רגש את הלעורר

 כדי לטעת בנו הרגשת -הסבה בליל הסדר 
  בני חורין

.  מדרש פליאהנויש, בענין ההסבה בליל הסדר
 -  )יח, שמות יג(ַוַּיֵּסב ֱאלִֹקים ֶאת ָהָעם " :ל אומרים"חז

אפילו עני שבישראל לא יאכל , מכאן אמרו רבותינו
שנאמר ַוַּיֵּסב , ה"שכך עשה להם הקב, עד שיסב

וכי מפני ? מה פירוש הדברים. )טז, ר כ"שמו(" ֱאלִֹקים
צריכים אנו להסב , מדברסב את ישראל דרך הה' שה

  ? רק מפני שהמילים דומות?בליל הסדר
ַוִּיְׂשאּו ְבֵני  ",התורה אומרת: חשבתי לומר כך

ַוִּייְראּו , ם נֵֹסַע ַאֲחֵריֶהם ְוִהֵּנה ִמְצַריִ ,ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם
הלא המצרים : שואל האבן עזרא. )י, שמות יד(" ְמאֹד

ֵׁשׁש ֵמאֹות " של ,רדפו אחרי ישראל עם כח קטן יחסית
אמנם לא כתוב . )ז, שם(" ֶרֶכב ָּבחּור ְוכֹל ֶרֶכב ִמְצָרִים

ֶרֶכב "אבל אם , "ּכֹל ֶרֶכב ִמְצָרִים"מה היה מנינם של 
לא " ּכֹל ֶרֶכב ִמְצָרִים"כנראה ש,  שש מאותהיו" ָּבחּור

 איך ִיירא :יש לתמוה"ממילא . מנה אלפים רבים
 מהרודפים שש מאות אלף אישמחנה גדולה של 

 -?  ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם?אחריהם
וזה ַהּדֹור , כי המצרים היו אדונים לישראל, התשובה

 ,םהיוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרי
 ...?"ם אדוניוואיך יוכל עתה להלחם ִע , הלָ פֵ  ְׁש ֹוׁשְפ נַ וְ 
 לא ! העבד לא מסוגל להתנגד לאדון)יג, ע שם"אב(

אין לו את עזות הנפש אלא מפני ש, מפני שאין לו כח
  .לעמוד ולהלחם נגדו

' סב הה הרי מדוע .מובנים דברי המדרש, זהלפי 
 - ? ולא ָנָחם דרך ארץ פלשתים,את העם דרך המדבר

ֶּפן ִיָּנֵחם ָהָעם ִּבְראָֹתם ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו , ִּכי ָאַמר ֱאלִֹקים"
 ולא ,ותיתהיתה להם נפש עבד .)יז, שמות יג( "הִמְצָרְימָ 

ציוו , כדי לִהפטר מתכונה זו, ממילא. יוכלו להלחם
כדי , חכמים להסב בליל הסדר כדרך בני מלכים

ציא להו .לרכוש את תכונות הנפש של בני מלכים
בני ולטעת בנו הרגשת , נו את הרגשת העבדותמתוכ
  .חורין

  אחרי הפעולות נמשכים הלבבות
ַּבֻּסּכֹת " : התורה מַצוה.בחג הסוכותאותו דבר 

ְלַמַען " -?  למה,)מב, ויקרא כג(" ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים
 ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

כדי לדעת ,  נו.)מג, שם( "ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם "

מספיק שנֹאמר . לא צריך לבנות סוכות, "ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
 אֹוָתם ֹוִציאֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹו' הֹוִׁשיב הֻּסּכֹות ּבַ "

 לא אבל זה. אז נדע שישבנו בסוכותו ,"ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
 לשבת שבעה ימים .מעשהלעשות  צריך .יקפמס

 , חלק גדול מהחינוך.את הענין להמחישכדי , בסוכה
לא " .י המעשה"גם עאלא , י הדיבור" לא רק עהוא

אבל , המדרשצריך את . "המדרש עיקר אלא המעשה
  .צריך גם את המעשה

כי אחרי  ",)ז"במצוה ט(ותב הרי כ" חינוך"ה
אם רשע יעשה מעשים ". הפעולות נמשכים הלבבות

אם ו. יושפע מהם לטובההוא  -אפילו באונס , טובים
 יושפע  הוא- אפילו באונס ,צדיק יעשה מעשים רעים

מלבד ,  פועל הרבה על האדםכי המעשה .מהם לרעה
טעמים על , נוספיםבמצוות טעמים   ודאי יש.האמירה

אבל מה , נסתרעל פי ה הנגלה ול פיע, גבי טעמים
שצריך מעשים , תהבחנה יסודי  אומר זו"חינוך"שה

ממעשים טובים הוא יהיה . אדםהכדי להשפיע על 
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  .מושפע להיות אדם טוב
אחד מן . כעין זה מוצאים גם בראש השנה

, כדי לזכות בדין המעשים שאנו עושים בראש השנה
. )א"ג ס"תקפ' ח סי"ע או"שו' עי( "יםסימנ"הוא אכילת ה

ועוד כמה דברים ,  וקצת דבש,אוכלים קצת רמונים
יחתום אותנו לשנה טובה ' ומקוים שה, טובים

 'על מס" בית הבחירה"ב(המאירי כבר שואל . ומתוקה

' עי(? איסור של ניחושבזה למה אין , )א, הוריות יב

או , הלומדים תור בשלמא אם )י שם"כו וברש, ויקרא יט
 אלו מעשים שראוי לזכות בשבילם -נותנים צדקה 

איזו , או סילקא, או רימונים, אכילת כרתיאבל . בדין
" ניחוש" האם אין זה ?השפעה יש לכך על הדין

  . כך שואל המאירי-? האסור מן התורה, גרידא
שאין הכונה בסימנים אלו שתהא האכילה , ותירץ

לאדם האוכל [ סימן אלא דרך . חלילה,ׁשחַ מדרך נַ "
 וכדי שלא ... לעורר בו לבבו להנהגה טובה,]אותם

 תקנו לומר עליהם ,ׁשחַ נַ ליכשל בהם לעשות דרך 
 והוא שאומרים בקרא ,דברים המעוררים לתשובה

 ובכרתי ',ירבו צדקותינו' וברוביא ',יקראו זכיותינו'
מטרת הסימנים היא ,  כלומר.'וכו" 'יכרתו שונאינו'
י "ע לאדםלהמחיש ". נהגה טובהלעורר בו לבבו לה"

וכדי שלא  [.כיצד עליו להתנהג, "סימנים"אותם 
 תיקנו להוסיף גם בקשה -יכשלו לאכלם דרך נחש 

 לעורר את הלב -אבל עיקר המכוון הוא . לאכילה
  "].סימן"י אכילת ה"ע, להנהגה טובה

 יחזיר פניו - ל"והיה עומד בח: "ישנו דיןתפילה ב
ין גם לירושלים ולמקדש ולבית  ויכו,כנגד ארץ ישראל

 יחזיר פניו כנגד - י" היה עומד בא.קדשי הקדשים
 .דשי הקדשים ויכוין גם למקדש ולבית ק,ירושלים

כ " ויכוין ג, יחזיר פניו למקדש- היה עומד בירושלים
 למה .)א"ד ס"צ' ח סי"ע או"שו(" לבית קדשי הקדשים

 אני לוילהרגיש כא, גשכדי לעורר את הר -? הדין הזה
לכרוע גם  צריך .'לפני הממש , ת המקדשעומד בבי

 הכל לחדד את - לפנים ואחורלולפסוע , ולהשתחוות
 ,ילת אפיםפנגם . שהרגש יהיה מלווה במעשים, הרגש

 בפועל על צריך ליפול ,'שאני מוסר את עצמי ביד ה
כדי  ."'ִנְּפָלה ָּנא ְבַיד ה" מחשת הענין שללה, אפיו

אני מוכן למסור את עצמי  ש,לחדד את הרגשת הלב
  .ה"לגמרי לשיפוטו של הקב

  השומר שבת בלי להאמין במשמעותה
את  להכניס יאההמעשים מטרת  ,אבל אחרי הכל

 .המעשים לא שווים הרבה - ובלי זה, ללבהדברים 
כמו , בלי לב הוא יושפע במשך הזמןאם יעשה אמנם 

המעשים כל עוד  ,כרגעבל א, "חינוך"ה שאומר
  .  הרבהיםלא שווהם , בלי בל נעשים

, ט מלאכות"ישבות בשבת מכל ל םאם אד, למשל
אבל , יאכל שלוש סעודות ויקיים את כל הלכות היום

ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים  "- עיקר הענין שהשבת מעידה עליוב
  הוא- )יז, שמות לא(" ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ' ָעָׂשה ה

אמנם . הרבההשבת שלו לא שווה הרי ש, מאמיןלא 
עבר כי לא , וגם לא מכת מרדות, סקילה לא יתחייב

. לא קייםהוא אבל את עיקר ענין השבת , שום עבירה
:  רצה שננוח בשבתמהל, במפורשה אמר "הרי הקב

ת , ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהוא ְלעָֹלם" ֶׁש ֵׁש י  ִּכ
ה ה ָׂש ָע ים  ִמ ץ' ָי ָאֶר ָה ת  ֶא ְו ם  ִי ַמ ָּׁש ַה ת  "! ֶא

בלי שובת ממלאכה בשבת הינך אם ,  ממילא)שם(
 שמירת השבת שלך היא מעשה - להאמין בדבר הזה

עיקר  כי .ואת עיקר השבת הפסדת, חיצוני בעלמא
ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה " ,להחדיר ללבהוא כונת השבת 

, טועניםאלה ש לא כמו ."ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ' ה
. התפתח בששה ימים יכול ללאשעולם מורכב כזה 

 הרי ֵיׁש. הזאתהטענה את קשה להבין ש, האמת היא
כ מי "וא, ֵמַאִין לא יכול להתפתח גם במליארדי שנים

יכול גם לברוא יש ִמֵּיׁש , שיכול לברוא יש מאין
ים את יש כאלו שלא עוששכנראה אבל . בששה ימים

 איך יתכן שעולם ,ושואלים, החשבון הפשוט הזה
  .התפתח בששה ימים בלבד ל כךמורכב כ

ל "כשחז. ל רואים דוקא שאלה הפוכה"אצל חז
בעשרה מאמרות נברא : "הם שאלו, הביטו בבריאה

והלא במאמר אחד יכול ? ומה תלמוד לומר. העולם
 מה שקשה , כלומר)א"ה מ"אבות פ("! להבראות

 כל מהר לא איך נברא העולם במעשה בראשית הוא
מדוע היה !  כל כךלאטהעולם אלא למה נברא , כך

תחילה  (?יםלברוא את העולם בשלבה "הקבצריך 
, "יהי עולם" היה יכול לומר ,)'וכו, כ רקיע"אח, אור

ל "חז !ובדיבור אחד היה נברא העולם כולו בבת אחת
למה נברא העולם בעשרה , תירצו את קושיתם

 יאבל גם אחר. )ש"ע(מאמרות ולא במאמר אחד 
למה לא נאמרו : ם לשאוליש מקו, ל"תירוצם של חז

מדוע היה צורך ? ביום אחדעשרת המאמרות הללו 
איננו יכולים לדעת מה ? לפזרם על פני ששה ימים

בפרסו את מעשה הבריאה על פני ', היתה מחשבת ה
ֵּכן ָּגְבהּו ְדָרַכי , ִּכי ָגְבהּו ָׁשַמִים ֵמָאֶרץ. "ששה ימים

. )ט, ישעיהו נה(" ֵתיֶכםִמַּדְרֵכיֶכם ּוַמְחְׁשבַֹתי ִמַּמְחְׁשבֹ
אבל גם בשכל הקטן שלנו אפשר לתאר מה היה קורה 

הרי אז היה לנו . בורא את העולם ביום אחד' לּו היה ה
.  יום ראשון ויום שבת- שני ימים בלבדשבו " שבוע"

ולעולם , שכל יום היה או שבת או ערב שבת, נמצא
, וגם מחוץ לישיבה... לא היו לומדים ַּבישיבה

ולעולם לא היו , "גשר"דרות היתה עושה ההסת
יהודים לא היו יכולים להסתדר בעולם שבו ! עובדים
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 ריחם עלינולכן . כל יום הוא שבת או ערב שבת
כדי שנוכל קצת , ברא את העולם בששה ימיםו ה"הקב

,  משהווגם בחיי המעשה להספיק, ללמוד בישיבה
להפנים הוא אבל עיקרה של השבת . ואז לעשות שבת

 מו ברא את עול,כל יכולהוא ' שה, ת הדבר הזהא
לא הוצרך למיליארדי שנים כמו ו ,בששה ימים

  ."מדענים" השאומרים

  מצריםעושה פסח בלי להאמין בניסי ה
אדם : לגבי פסחכך גם , וכמו שאמרנו לגבי השבת

אבל לא מאמין בנסים ,  כהלכתושעושה את ליל הסדר
,  לא אכל חמץהוא.  לועיקר חסרה - מצריםשל יציאת 

מי יודע אם . אבל העיקר חסר לו, הוא לא חייב כרת
 אם לא יאמין בנסים של יציאת ,ב"יהיה לו חלק לעוה

מן הנסים ": ן כותב בסוף פרשתנו" הרי הרמב.מצרים
אדם מודה , ]שהיו במצרים [הגדולים המפורסמים

שאין  !יסוד התורה כולה שהם, בנסים הנסתרים
אמין נ עד ש,ינו רבלאדם חלק בתורת משה

אין בהם ,  נסיםלםוכשינו ומקרינו דברשכל 
 יכולים לספר לך שיורד ".טבע ומנהגו של עולם
או , באטמוספרהכזו וכזו גשם בגלל כמות עננים 

אינו אבל כל זה , ברומטרי כזה או אחרבגלל שקע 
ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע  ":פעמים ביוםאומרים הרי  .נכון

 לא יהיה -ואם לא תשמעו , "טרי מ ְוָנַתִּת ...ִּתְׁשְמעּו
וכל , "ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו"מה שקובע הוא רק . מטר

הסיבות הטבעיות שנראות לעינינו כאילו הן אלו 
הוא ' רצון הרק . אינן אמיתיות, שגורמות לגשם

מוציא את רצונו אל '  אלא שה,שגורם לגשם לרדת
  .הפועל דרך חוקי הטבע

? חוקי הטבעאמצעות בבעולם ה "הקבלמה פועל 
איננו מתיימרים להבין את . יתכנו הרבה סיבות לדבר -

שתי סבות אלא ש. בעולם' הסיבות לדרכי הנהגת ה
סיבה ה :ואלו הן, ד ברורות בענין זה"נראות לענ

 .אד לא נח אם לא היה טבע בעולםכי היה מ -אחת ה
לא הייתי , אם הייתי רוצה לשתות כוס תה: למשל

או , במקרר, על הגז, יח את המיםיודע היכן להרת
אולי פשוט לשים אותם על השולחן והם ירתחו 

כלל לא הייתי יודע אם טוב : יותר מזה. מאליהם
אולי היום כדאי דווקא לשתות . לשתות מים היום

אמנם . בלי טבע אי אפשר לדעת. או משהו אחר, נפט
אבל היכן גר , אפשר לברר שאלה זו אצל נביא

? איך מגיעים לבני ברק. ני ברקנניח שבב? הנביא

הדרך המהירה אולי היום ? מי אומר? באוטובוס
, י נסיעה באוטובוס"ביותר להגיע לבני ברק איננה ע

או בדרך , או על מטאטא, י רכיבה על פרה"אלא ע
. החיים היו מאד לא נוחים אם לא היה טבע... ?אחרת

, לכן. לא היינו יודעים מה לעשות, על כל צעד ושעל
כדי שנוכל להסתדר , את הטבע' וחיותנו נתן לנו הלנ

  .בעולם בצורה נוחה
ה "סיבה ברורה נוספת לכך שהקבישנה אבל 

חוץ מן הסיבה , מנהיג את העולם על פי חוקי טבע
,  ִלְבֵני אדםבחירהכדי שתהיה  -היא ו, הקודמת

ולא , שיוכלו לתלות את מה שקרה בסיבה טבעית
 כדי שיהיה -? רהלשם מה נחוצה הבחי. 'בגזרת ה

אם העולם היה מתנהל . מקום לשכר ועונש ָּבעולם
אם היינו , "טבעיים"ולא לפי חוקים , לפי חוקי התורה

, רואים שכל מי ששומר שבת מאריך ימים ומתעשר
וכל מי שמחלל שבת או אוכל נבלה מת ַּבמקום ללא 

לא היה נמצא מי שיעיז לחלל שבת או , סיבה טבעית
,  היה מקום להעניק שכר על כךולא, ל נבלהולאכ

שהרי ודאי לא מגיע שכר למי שנמנע מאכילת רעל 
כדי שתהיה אפשרות , לכן. בגלל חשש ִמָּיִדי לחייו

ומנהיג את , ה את השגחתו"מסתיר הקב, לשכר ועונש
כדי שלעיני בשר יהיה , "כללי הטבע"העולם לפי 

ממילא . שאפשר לחטוא ושום דבר לא יקרה, נראה
, אם לחטוא או שלא לחטוא, א בנסיוןהאדם נמצ

יש מקום לתת לו שכר על , וכשהוא בוחר בטוב
  .בחירתו

 שכל ,ן אומר" כמו שהרמב,נו יודעיםאבל א
טבע  אין בהם ,מעשינו ומקרינו כלם נסים נסתרים

  .נקבע לפי ערך מעשינו הכל .ומנהגו של עולם
ה אם נקיים את המצוות ונלמד תורה כפי "בע
 פדותאת יחיש  וימהר את גאולתנוה "הקב, שצריך

יגאל אותנו , כמו שגאל אותנו ממצריםו ,נונפש
  . אמן,במהרה בימינו
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