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ָּפ ָר ַשת ִּכי ֵת ֵצא

חוקי הטבע וחוקי הצדק
חובת הזהירות
על כל אחד ואחד מישראל מוטל חיוב מנ התורה לנקוט בכל אמצעי הזהירות
הנדרשימ כדי להגנ על גופו ועל חייו .את החיוב הזה אנו למדימ ממצוות בניית
מעקה לגג .תפקידו הוא לשמור על המשתמש בגג מפני נפילה אפשרית:

ăü
ĘĠāý ăĜĐÿ ĘāĠă ĕü ĕėă ü ĖĀ Ħĕþ čý čă ø ęĕĚü ďĀă ęĕĥ
ĉ ü ĦĀ ČāĘđø ĖĀ Ďă þ Ďÿ Ęø Đģþ Ğú Ěÿ ĦĕĀ ĥ
"ĉ ü ĞĀ đø ĥĈ ďĀ ēĀ Ħĕü čă ÿ ĐĜþ čø Ħü ĕė
)דברימ כב ,ח(
."đă ăĜĚþă Ěü
חז"ל קיבלו ,כי האזהרה הזאת איננה מצומצמת לגג הבית אלא כוללת בתוכה את
כל המכשולימ האפשריימ הטומנימ ְּב ֻח ָּבמ Iכנות ,והמחייבימ זהירות והרחקה.
אפשר להגיד זאת באופנ אחר.
התורה מצווה אותנו להתייח Iביראת כבוד לחוקי הטבע  -שהמ מעשי ה' ,ולא
להתגרות בהמ.
הציווי הזה מתייח Iאמנמ לשמירה על חיי אחרימ הבאימ בגבולנו ,אכ מכאנ למדו
חז"ל גמ על חובת השמירה על חיינו מפני פגעימ צפויימ.
ככ היה נוהג אחד מגדולי חכמי ישראל  -רבי ינאי:
רבי ינאי היה מקפיד לבדוק את יציבות הגשר על פני המימ )מדובר בגשר צר וארעי(

לפני שהיה עובר עליו.
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כלומר ,רבי ינאי היה מקפיד על חוקי הזהירות בדרכימ ולא היה 8ומכ על היותו
צדיק וח8יד ,וככ היה רגיל לומר:

"đĘ ęĕĥđĞ ěĕČ ČĚĥ ,ĝĜ đĘ ęĕĥđĞĥ ĤĚđĘ ĐĜėĝ ęđģĚč ęďČ ďđĚĞĕ ĘČ ęĘđĞĘ
)שבת לב(.
."đĕĦđĕđėĒĚ ęĕėĜĚ ,ĝĜ đĘ ęĕĥđĞ ęČđ .ĝĜ
דברי רבי ינאי באימ לעקור טעות נפוצה בקרב מאמינימ ה8וברימ כי אינ כל חשש
ב8יכונ עצמי .לדעתמ ,אמ נגזר על האדמ שיחיה ,הוא יחיה בכל מצב ,ואמ נגזר
עליו למות ,הוא ימות גמ ללא 8כנה.
בהתאמ לעיקרונ זה ,המשיכו חז"ל והדריכו על זהירות מפני כני8ה לחורבה ,או
מפני עמידה ליד קיר נטוי ,או מפני שתיית מימ מגולימ ש8פק באו במגע עמ
נחשימ וכו'.
חז"ל ה8מיכו זאת גמ לפ8וק:

."...ęėĕþ Ħāý ĥĈ Ġø Ĝÿ Ęø ďāČĚø ęĦăþ Ĥø Ěÿ ĥø Ĉ Ĝü đ"ø

)דברימ ד ,טו(

מצ ֶוּה על שמירת
אמנמ פשט הכתוב עו8ק באי8ור עבודה זרה ,אכ כשמ שאדמ ֻ
מצ ֶוּה על שמירת גופו.
נפשו ככ הוא ֻ
אלו ה8וברימ כי הכל נגזר מלמעלה ואינ כל חשיבות לנקיטת אמצעי זהירות,
מ8תמכימ לכאורה על דבריו המפתיעימ של התנא רבי ישמעאל ,המתייח8ימ
למצוות מעקה:

"ă ü :ĘČĞĚĥĕ ĕčĤ ĕčď ČĜĦ
"ĦĕĥČĤč ĕĚĕ ĦĥĥĚ ĘđĠĕĘ ĐĒ ĕđČĤ ,"đă ăĜĚþă Ěü ĘĠāý ăĜĐÿ ĘāĠă ĕü ĕė
ĘĞ Đčđēđ ĕČėĒ ĕďĕ ĘĞ ĦđėĒ ěĕĘĎĘĎĚĥ ČĘČ .ĘĠđĜ đČĤģ čđĦėĐđ ĘĠĜ ČĘ ĕĤĐĥ
)שבת לב(.
."čĕĕē ĕďĕ
" ."ĘĠāý ăĜĐכלומר ,מי שיפול מגג שלא בנו לו מעקה,
רבי ישמעאל מדייק ממילה אחתÿ ,
נפילה זו כבר נגזרה עליו מנ השמימ עוד מזמנ קדומ .העונש הזה מתגלגל דרכ מי
שעבר עבירה ולא עשה מעקה.
יוצא אפוא ,שמי שלא נגזר עליו שיפול ,לא יפול אפילו אמ אינ מעקה!
אולמ יש להתבוננ שוב בדבריו של רבי ישמעאל .אמ המ כפשוטנ ,והגזירה שהנופל
יפול קדומה מששת ימי בראשית ,פירוש הדבר שהנפילה איננה עונש על חטא ,אמ
כנ מדוע רבי ישמעאל אומר :מגלגלינ חובה ...שמשמעותו עונש?!
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מכאנ שיש לפרש את דברי רבי ישמעאל באופנ שונה.
ברור כי לא כל נופל ראוי ליפול מששת ימי בראשית.
רבי ישמעאל בדבריו מעצימ את אחריותו של בעל הגג .אחריותו היא כה גדולה
שגמ אמ אדמ נפל בעוונו ,או אפילו אמ נגזר על נפילתו מששת ימי בראשית
מ=יבות הידועות לבורא לבדו ,גמ אז לא יוכל בעל הגג לטעונ שהנפילה הייתה
בלתי נמנעת כדי להתחמק מאחריותו .אנו נאמר לו ,שגמ אמ תיאורטית זה נכונ,
הגזירה לא הייתה מתבצעת דרכו אמ היה מכינ מעקה כנדרש.

מיכ%ת חיימ
טרמ לידתו של כל אדמ ,גוזרימ עליו מנ השמימ את מיכ=ת שנות חייו:

."ČĘăý Ěÿ Čú ĖĕĀ Ěþ ĕĀ ĤĠÿ ă ĝø Ěü ĦČ"þ

)שמות כג ,כו(

מיכ=ת שנות חיימ איננה מוחלטת ומשומ ככ אינה תעודת ביטוח .אדרבה ,מנ
הפ=וק הזה למד רבי עקיבא:

"ěĕĦēđĠ - ĐėĒ ČĘ ."ČĘăý Ěÿ Čú ĖĕĀ Ěþ ĕĀ ĤĠÿ ă ĝø Ěü ĦČ"þ :ĤĚČĜĥ đĘ ęĕĚĕĘĥĚ - ĐėĒ ęČ
)יבמות נ(.
."đĘ
כלומר ,אלו שנות חיימ מירביות .רק במידה ולא י=כנ את נפשו פיזית ,או במידה
ולא יעבור עבירה קשה שעונשה – כרת ,רק ככ יגיע אל שנות חייו המירביימ.
מה יקרה לשנות חייו ,אמ האדמ יכני= את עצמו למצב כזה של =כנה שרק נ=
יוכל להציל אותו?
על ככ משיב רבי יצחק בנו של רבי יהודה:

"ĦđėĒ ČčĐ đĘ ęĕĤĚđČ ,ĐĘēĕ ęČĥ ,ĐĘēĕ ČĘĥ ęĕĚēĤ ęďČ ĥģčĕ ęĘđĞĘ
)שבת לב(:
."ĤĔĠĕĐđ
פירושמ של דברימ הוא ,שקיימ כלל ברזל י=ודי מאוד בהלכה:

"."ĐĕČĤĐ đĕĘĞ đĤčēĚ ČĕĢđĚĐ
במילימ אחרות ,כל אדמ המוחזק בחפצ מ=וימ ,אנו מניחימ כי הוא בעליו .כדי
לשנות את מעמד החפצ צריכ הוכחות חותכות .הכלל הזה מורחב גמ למערכת
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היח?ימ שבינ האדמ לה' .כל שינוי מצב של האדמ הנ לטובה והנ לרעה ,מחייב
הבאת ראיות חותכות .על כנ ,עדיפ שהאדמ לא יביא את עצמו למצב נחות
מבחינתו ,מפני שאז הוא יצטרכ ל?פק הוכחות שהוא ראוי לשינוי מצבו ,או עליו
להתפלל ולהוכיח שהוא ראוי לנ? מיוחד בשינוי חוקי הטבע למענו.
זה נכונ ,אולמ כאנ קיימ משהו עמוק הרבה יותר.
אדמ המכני? את עצמו למצב ?כנה ללא כל צורכ ,יוצר קונפליקט וניגודיות בינ
שני רצונות מובהקימ של ה'.
מצד אחד ,הקב"ה מעוניינ שחוקי הטבע שהוא עצמו יצר ,ימשיכו לתפקד כתיקננ.
משומ ככ ייתכנ כי אותו אדמ יפול מנ הגשר הרעוע או יטבע במימ ה?וערימ.
מצד שני ,הקב"ה מקפיד על שמירת חוקי הצדק האלוקיימ .על פי זה ,ראוי אדמ
עברה
זה שישלימ את חייו ויגשימ את המטרה לשמה הוא נולד! הוא לא עבר ֵ
שעונשה מיתה או כרת ,ולכנ יש צורכ להתערב בחוקי הטבע למענו.
א?ור ליצור ניגודיות ברצונ ה' .עצמ יצירת ?תירה בינ שני רצונות אלוקיימ
 "ĖĀ Ďă þ Ďÿ Ęø Đģþ Ğú Ěÿ Ħĕאו על פי
מקבילימ ,היא עוונ כבד שמפניו מזהירה התורהĉ ü ĞĀ đ"ø :
Ā ĥ
) ."ęėĕברכות דפ לב(.
דרשת חז"ל על הפ?וקþ Ħāý ĥĈ Ġø Ĝÿ Ęø ďāČĚø ęĦăþ Ĥø Ěÿ ĥø Ĉ Ĝü đ"ø :
משומ ככ ,אינ כל ביטחונ שיתרחש נ? ,ובכל מקרה הוא ישלמ על ככ ביוקר.
כל התורה נועדה להדריכ אותנו כיצד לחיות על פי רצונ ה' במ?גרת חוקי הטבע
שהוא עצמו יצר.
צריכ גמ לדעת ,כי אותו חוק טבע כגונ משיכת כדור הארצ ,שכאנ הוא משמש
מכשול עבורו מפני שבגללו הוא עלול למעוד וליפול מנ הגשר הרעוע ,הוא חוק
חיימ אדיר שבזכותו אנחנו חיימ וקיימימ על האדמה ולא פורחימ באוויר .בזכות
חוק המשיכה ,הארצ לא מתרחקת מנ השמש עד לקיפאונ .חוק הכבידה )המשיכה(
הוא חוק מקיפ בכל היקומ כולו וכל מערכות הכוכבימ בהמוניהמ מושכות זו את
זו באופנ שהאיזונ המופלא נשמר ללא התנגשויות בינ כוכביות.
אי אפשר לשחק בחוקי הטבע וא?ור להתגרות בהמ כיוונ שהמ שומרימ על איזונ
עדינ מאוד.
כל הפרה של האיזונ הזה עלולה לה?תיימ חלילה בשואה וחורבנ כל היקומ.
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השמנ והחומצ
ה8יפור הבא המובא בגמרא ,ימחיש את העיוות הנובע מנ השיגרה וההרגל ,ויחדד
את נקודת האמת בהתבוננות בטבע:

":ĐĘ ĤĚČ .ĐčđĢĞ ČĕĐĥė đĦč ĦČ Čĝđď ěč ČĜĕĜē ĕčĤ ĐČĤ ďēČ Ħčĥ čĤĞ
Ęĥ ĕĘėč ĕĘ ğĘēĦĐ ġĚđē Ęĥ ĕĘė :đĘ ĐĤĚČ ?ęđĕĐ ĐčđĢĞ ĦČ ĐĚ ĕĜĠĚ ,ĕĦč
ěĚĥĘ ĤĚČĥ ĕĚ ?ĖĘ ĦĠėĕČ ĐĚ ,ĕĦč :ĐĘ ĤĚČ .ĦčĥĘ ĤĜ đĜĚĚ ĕĦģĘďĐđ ěĚĥ
Ħčĥ ĕČĢđĚĘđ đĘđė ęđĕĐ Ęė ĖĘđĐđ ģĘđď ĐĕĐ .ģđĘďĕđ ġĚđēĘ ĤĚČĕ ČđĐ ģđĘďĕđ
)על פי תענית כה(.
."ĐĘďčĐĘ ĥČ đĜĚĚ đČĕčĐ
התגובה הטבעית למקרא ה8יפור הזה היא התפעלות מנ הנ 8המופלא של חומצ
הדולק כשמנ .ועוד יותר ,מדרגתו הרוחנית של רבי חנינא בנ דו8א ,שעבורו הייתה
שהמ ֶ8ר הוא ,שאינ זה
ֶ
זו פעולה פשוטה כדבר שבשיגרה .במבט ראשונ נראה
מ8ובכ עבור הקב"ה לתת הוראה לחומצ לדלוק ואל לנו להתפעל יתר על המידה
משינוי הטבע ,שהרי הכל בידיו של הבורא.
המ ֶ8ר הוא הפוכ .גמ הטבע הוא רחוק מלהיות פשוט
במבט מעמיק יותר נבחינ כי ֶ
כפי שהוא נראה .האמ זה כה פשוט שהשמנ ידלק? חיי ההרגל והשיגרה גורמימ לנו
לה8יח את דעתנו מנ הפלא העצומ של מעשי ה' בטבע .כדי ששמנ פשוט ידלק ,יש
צורכ בתיכנונ מדהימ של בורא העולמ ,המעורב גמ בחלקיקימ הקטנימ ביותר של
גרעינ האטומ .ה' יצר את הכל בחכמה ובתבונה ,והוא יצר את חוק הטבע ההופכ
את השמנ לדליק.
האמתית הזאת ביקש רבי חנינא ללמד אותנו באמצעות התופעה
ִ
את ההכרה
החד פעמית של חומצ בוער .פעמ אחת יבער החומצ כדי שכל יומ ויומ נתפעל
מחדש מנ השמנ הדולק.
עבורנו ,אמ ירד ַמנ מנ השמימ בכל בוקר שישמש מזוננו היומיומי ,יהיה זה פלא
עצומ .מצד שני ,עבור בני ישראל שנולדו במדבר ,היה זה אכ טבעי ודבר שבשיגרה.
מנ ה8תמ ,אותו דור שנולד במדבר ונכנ 8לארצ ישראל ,הביט בפליאה על החיטה
הגדלה מנ הזרע שנזרע באדמה.
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תדירות אמירת ַהלֵ ל
מה צריכ להיות יח7נו אל אדמ האומר ַהלֵ ל בכל יומ? יח 7של הערכה או יח 7של
דחיה?
הגמרא מצטטת את דברי רבי יו7י שאמר:

"."ęđĕ Ęėč ĘĘĐĐ ĕĤĚđĎĚ ĕģĘē ČĐĕĥ ĕČđđĘĐ

)שבת קיח(.

חז"ל עורכימ הקבלה בינ דברי השבח של רבי יו7י ,לבינ אמירה שונה של אמורא
אחר:

""ğďĎĚđ ğĤēĚ ĐĒ ĕĤĐ ęđĕ Ęėč ĘĘĐ ČĤđģĐ Ęė
הגמרא מבארת שרבי יו7י ,המשבח את האומר הלל בכל יומ ,אינו מתכוונ לפרקי
ההלל המפור7מימ הנאמרימ בחגימ ובמועדימ ,אלא לפ7וקי דזמרא הנאמרימ
בכל יומ בתפילת שחרית .ביתר פירוט ,הכוונה היא לשני מזמורי תהילימ :קמ"ח
"." āđĥĈ ďø ģĀ čă ø ĘąČý đă ĘĘø Đ
ק"נ והמ "ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉă Đÿ ěĚü 'Đ ĦČþ đă ĘĘø Đ"ÿ :ו ÿ
המאמר הזה טעונ ה7בר.
לא ברור מה ההבדל בינ ההודאה לה' בפרקי ההלל המפור7מימ הנאמרימ בחגימ
ובמועדימ ,לבינ פרקי ההודאה האלו? עוד יותר מוזר הוא כינויו של אדמ הקורא
כל יומ את פרקי ההלל ,כמי שמחרפ ומגדפ את הקב"ה.
מדוע?
אפשר אמנמ לה7ביר ולהדגימ זאת באמצעות אדמ האומר ' 'ĐďđĦפעמימ רבות
בזה אחר זה ובככ הופכ את אמירת התודה ,ללעג ולליגלוג.
דוגמא נו7פת נוכל להביא מנ המישור הכלכלי .שוק מוצפ בזהב ,יגרומ מיידית
לנפילה בערכו.
כאנ הה7בר יהיה הרבה יותר עמוק.
פרקי ההלל הנאמרימ בחגימ ,מציינימ את הני7ימ והנפלאות היוצאימ מגדר הטבע
שהתרחשו ביציאת מצרימ.
לעומתמ ,פ7וקי דזמרה הנאמרימ בכל יומ בתפילת שחרית ,מציינימ את הופעת
ה' בחוקי הטבע היומיומיימ ה7ובבימ אותנו .אש וברד ,שלג וקיטור ,הרימ וגבעות,
עצ פרי ועצ 7רק ,חיות ובהמות ,ומעל הכל יצירת האדמ.
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חוקי הטבע מדהימימ בדיוקמ הנמרצ ,למנ ההתרחשות המיניאטורית בחלקיקי
האטומ הזעירימ ועד לגלק:יות האדירות החובקות את היקומ כולו על מרחביו
האינ:ופיימ .אלפי שנימ חוקי הטבע מתפקדימ בשלמות ,ללא :טיה וללא שיבוש.
כל זה הוא עדות חיה וקיימת לחכמת האלוקימ .חוקי הטבע המ המ רצונ ה' אשר
הוא חוק ולא יעבור וככ אנחנו קוראימ במזמור קמ"ח בתהילימ.

."Ĥ āđčĞú ĕÿ ČāĘđø ěĦÿ ĜĀ ģēĀ ęĘĀ āđĞĘø ďĞÿ ĘĀ ęďĕý Ěü Ğú ĕă ÿ đÿ đă ČĤĀ čø Ĝü đø ĐđĀă Ģü Čđă Đ ĕėă ü 'Đ ęĥý Ĉ ĦČþ đă ĘĘø Đÿ ĕ"ø
על פי זה ,מי שמשבח את ה' יומ יומ על ההתערבות הני:ית ועל שינוי חוקי הטבע,
כאילו מכריז ואומר שה' נלחמ בחוקי הטבע שהוא עצמו יצר .נאה לו ההגדרה
שהוא מחרפ ומגדפ ,כלומר מזלזל בחוקי הטבע השגרתיימ כאילו המ אינמ רצונ
שמימ.
אמנמ ,במקרימ נדירימ ,אכנ ההשגחה האלוקית העליונה מתערבת ומשנה את
חוקי הטבע .ה' עושה זאת כדי להדריכ את בני האדמ בגילוי האמת האלוקית וכדי
לנתקמ מדמיונות השווא של עבודת האלילימ או גאוות בני אנוש.
לכנ ,דווקא בחגימ ובמועדימ אנו ֻמרשימ לשבח את ה' על ההתגלות הני:ית
המדהימה בתוכ חוקי הטבע .לעומת זאת ,מה שאנו משבחימ את ה' יומ יומ ,הוא
וּביָ ְפיָ מ ההרמוני.
דווקא על חוקי הטבע המושלמימ בתבונתמ ,בתמידותמְ ,

גלימ וחלקיקימ
נמשיל זאת לאלקטרונימ ,שהמ החלקיקימ הקטנטנימ שמהמ מורכב כל היקומ
הענק ,המתנהגימ בעת ובעונה אחת בשתי צורות :ותרות .התנהגות ּגַ לִ ית
והתנהגות חלקיקית.
הגל מתפשט במרחב באופנ שונה לחלוטינ מהתפשטות החלקיקימ.
בעולמ הגלימ ,כל גל נשאר במקומו ורק האנרגיה שכל גל מניע את חבירו ,היא זו
שעוברת.
בעולמ החלקיקימ ,החלקיקימ עצממ נעימ לעבר המטרה במהירות עצומה.
עולמ הטבע דומה בהתנהגותו לעולמ הגלימ .יש בו גורמ ותוצאה ,כלומר ,כל
פעולה בטבע היא :יבה לפעולה הבאה אחריה וזו :יבה לבאה אחריה.
לעומת זאת ,עולמ הצדק והמו:ר הוא הפוכ .כיוונ שכוונת הבורא היא להגיע
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למטרה ,משומ ככ הוא מפעיל את האמצעימ הקודמימ המובילימ למטרה זו.
זה דומה באופיו לעולמ החלקיקימ ,הנוהרימ אל הייעד.
בעולמ הטבע ,העבר הוא ה@יבה להווה .כלומר בגלל אירוע שקרה בעבר ,תתפקד
המציאות היומ בצורה זו או אחרת .בעולמ הצדק והמו%ר ,העתיד הוא @יבת
ההווה .כלומר המטרה האלוקית קובעת את המציאות הנוכחית.
הקב"ה פועל בעולמ בשתי הצורות האלו הנראות כ@ותרות זו את זו ,בעת ובעונה
אחת .האמת ב@ופו של דבר היא ,שהנ משלימות זו את זו .מעניינ מאוד לראות את
הרמז בשמ ה' .שמ הויה ,מורכב משתי אותיות ראשונות )י-ה( ,שמשמעותנ היא:
היה  -יהיה ,דהיינו עבר ועתיד .המיוחד בשתי האותיות הראשונות האלה ,שהמ
שמ ה' בפני עצמנ )משמעות שתי האותיות האחרונות היא – הווה(.
אנחנו ,עמ ישראל ,קיבלנו תורה המדריכה אותנו לשלב את עולמ הצדק והמו@ר
בתוכ עולמ הטבע כדי לתאמ את רצונות ה' ולא לגרומ להתנגשות ביניהמ.
נ@יימ בהצגת מאמר חז"ל המבהיר את ההתייח@ות הדּו ערכית לשינוי @דרי
הטבע.

"Ĥėĥ ĦĦĘ đĘ ĐĕĐ ČĘ .ģĜĕĘ ěč đĘ ĐēĕĜĐđ đĦĥČ ĐĦĚĥ ďēČ ęďČč ĐĥĞĚ
.đĜč ĦČ ģĕĜĐ đĚĢĞ ČđĐđ ĝĜ đĘ ĐĥĞĜđ ,ĦģĜĕĚĘ
:ĕĕčČ đĘ ĤĚČ .ĐĒė ĝĜ đĘ ĐĥĞĜĥ ĐĒ ęďČ ĘđďĎ ĐĚė ĐČĤđ Čč :ğĝđĕ čĤ ĤĚČ
) ."ĦĕĥČĤč ĕĤďĝ đĕĘĞ đĜĦĥĜĥ ĐĒ ęďČ ĞđĤĎ ĐĚė !ĐčĤďČעל פי שבת נג(.
כלומר ,אמ היה אדמ גדול באמת ,היה הקב"ה עוזר לו בדרכ של השגת כ@פ לתת
למינקת מבלי לשנות @דרי עולמ.
האמתית היא לעשות את רצונ ה' מתכ חכמה ותבונה ותיכנונ כזה ,שלא
ִ
הגדלות
נצטרכ לבקש מאת ה' לשנות את רצונו כפי שהוא בא לידי ביטוי בחוקי הטבע
המופלאימ והמדהימימ.
ב@יפור הזה ,היה על חבריו של אותו אדמ ,לדאוג לו ולהגיש לו עזרה כ@פית
ולשכור לו מינקת ,ולא לגרומ לה' לשנות את @דרי בראשית למענו.
ייתכנ גמ ,שאמ היה אדמ זה יוצר יח@י חברות נכונימ ולא היה מתבודד ,היינו
חו@כימ את שינוי חוקי הטבע למענו.

