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 תשעג -ב אדר

 ד'בס

 

 הברבור השחור והתורה

 

ולאמינג -כאשר חוקר הולנדית וילאם ד

Vlamingh  גילו ברבורים שחורים על החוף

ואת  1697המערבי של אוסטרליה בשנת 

החדשות מסוננים בחזרה לאירופה, זה הפך את 

המודל של דברים שאנחנו יכולים ולא יכול 

 לדעת בוודאות.

 

ג'ון סטיוארט מיל, הכלכלן והפילוסוף הקלאסי, 

הסביר זאת כך: "שום כמות של תצפיות על 

ים לבנים לא תאפשר את ההנחה שכל ברבור

הברבורים לבנים, אבל תצפית של ברבור שחור 

 אחד מספיקה כדי להפריך את המסקנה הזאת".

 

בהתייחסו לרעיון זה, אמר דונלד רמספלד, שר 

 ההגנה האמריקני לשעבר:

 

רה תמיד "דיווחים שאומרים שמשהו לא ק

יש דברים שאנחנו מעניין אותי, כי כידוע, 

אנו יודעים שיש גם שאנחנו יודעים. יודעים 

דברים שאנחנו לא מכירים. אבל יש גם אלמונים 

אלה שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא  -לא ידועים 

 יודעים ".

 

 

 

 ארבעה סוגי אקראיות:

: אירועים אקראיים אקראיות אפיסטמית .1

בענייני אנוש. אין מספיק מידע כדי לדעת 

היפנית פרל שמשהו יקרה. )כלומר, הפצצה 

 , האביב הערבי(.9/11הארבור, 

 

)מיוונית:  . תנועה בראונית או פדסיס2

πήδησις Pɛɖeːs  קפיצה"( היא ככל הנראה"

תנועה אקראית של חלקיקים התלויים בנוזל 

)נוזל או גז( הנובעים מהפצצתם על ידי 

האטומים או המולקולות הנעים במהירות בגז או 

" יכול להתייחס גם נוזל. המונח "תנועה בראונית

למודל המתמטי המשמש לתיאור תנועות 

אקראיות כאלו, הנקראות לעתים קרובות 

 תיאוריית חלקיקים.

 

 הוודאות-עקרון אי. 3

הוא כל  הוודאות-עקרון איבמכניקת הקוונטים, 

שוויון מתמטי הקובע גבול בסיסי -מגוון של אי

זמנית זוגות מסוימים -לדיוק שבו ניתן לזהות בו

 -ו xשל תכונות פיזיות של חלקיק, כגון מיקום 

. ככל שהמצב של חלקיק מסוים pמומנטום 

נקבע יותר, כך ניתן לזהות פחות את המומנטום 

[ הטענה ההוריסטית המקורית 1שלו ולהיפך. ]

מגבלה כזו צריכה להינתן על ידי ורנר ש

, ואחריה הוא נקרא 1927הייזנברג בשנת 

אי שוויון פורמלי  עקרון הייזנברג.לפעמים 

וסטיית  σxיותר הקשור לסטיות תקן של מיקום 

נגזר על ידי ארל הס  σpהתקן של המומנטום 

[ מאוחר יותר באותה שנה )ובאופן 2קנארד ]

(, שם 1928-ב  [3עצמאי על ידי הרמן וייל ]

  נמצא הקבוע של פלאנק .



 
 

 אקראיות והוכחה מתמטית. 4

המידע בסדרה אקראית של מספרים לא יכול 

להיות "דחוס או מופחת בצורה קומפקטית יותר. 

 סדרת המספרים היא ללא דפוס.

01010101010101010101 

01101100110111100010 

 

הראשון יכול להיות מוגדר למחשב על ידי 

עשר  01פשוט מאוד, כגון "הדפס  אלגוריתם

פעמים." אם הסדרה הורחבו על פי אותו כלל, 

האלגוריתם היה צריך להיות רק מעט יותר; ניתן 

מיליון  01לקרוא אותו, לדוגמה, "הדפס 

פעמים". מספר הסיביות באלגוריתם כזה הוא 

חלק קטן ממספר הביטים בסדרה שהוא מציין, 

מגדילה  וככל שהסדרה גדלה יותר התוכנית

 .יותרבקצב איטי 

 

עבור סדרה השנייה של ספרות אין קיצור 

להביע את הסדרה  כי חסכונימקביל. הדרך ה

היא לכתוב את זה במלואו, והאלגוריתם הקצר 

ביותר להכנסת הסדרה למחשב יהיה "הדפס 

". אם הסדרה 01101100110111100010

הייתה גדולה בהרבה )אך עדיין חסרת דפוס(, 

האלגוריתם היה יש להרחיב לגודל המתאים. זה  

[" incompressibility]אפשרות לקצר-אי" 

כל מספרים אקראיים; אכן, אנו הוא רכושם של 

-אי יכולים  להגדיר אקראיות במונחים של א

: סדרה של מספרים היא  אפשרות לקצר

אקראית אם האלגוריתם הקטן ביותר המסוגל 

 להגדיר אותו למחשב זהה לסדרה עצמה.

 צ"יטן[ Chaitin]על ידי גרגורי גראגורי ג" 

 

 רהואין אקראית בת

למדע  גדולאקראיות כמנגנון מארגן 

ארגון הייחודיים של זה, בניגוד . ולמתמטיקה

 התורה בולטת מאד.

 

 :מקומותבשלוש  ותאקראי

 (   בחקתי1 

 ( סמוכית הפרשיות2 

 ( כי  לא דבר רק הוא מכם3 

 

  בחקתי  ( 1

  :ויקרא פרק כו

ולא תאבו לשמע לי  קריעמי )כא (ואם תלכו  

 ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם: 

)כב (והשלחתי בכם את חית השדה ושכלה 

אתכם והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם 

 ונשמו דרכיכם: 

  :קריעמי )כג (ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם 

והכיתי אתכם  בקריעמכם )כד (והלכתי אף אני 

 גם אני שבע על חטאתיכם: 

)כה (והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית 

ונאספתם אל עריכם ושלחתי דבר בתוככם 

 ונתתם ביד אויב: 

)כו (בשברי לכם מטה לחם ואפו עשר נשים  

לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל 

 ואכלתם ולא תשבעו : 

עמי )כז (ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם 

 ויסרתי קריעמכם בחמת )כח (והלכתי  :בקרי

  חטאתיכם:  אתכם אף אני שבע על



 
 

 )נמשך( בחקתי 

 רש"י כו:כא "י ויקרא פרק

רבותינו אמרו עראי  - ואם תלכו עמי קרי 

,במקרה ,שאינו אלא לפרקים ,כן תלכו עראי 

במצות .ומנחם פירש לשון מניעה ,וכן )משלי כה 

יז (הוקר רגלך ,וכן יקר רוח )משלי יז כז( 

,וקרוב לשון זה לתרגומו של אונקלוס לשון 

 קושי ,שמקשים לבם  להמנע מהתקרב אלי.

רעניות אחרים שבע פו - שבע כחטאתיכם 

 במספר שבע  כחטאת

 

 שמואל א פרק ו פסוק ט

ית ֶשֶמש הּוא ָעָשה  ּוְרִאיֶתם ִאם ֶדֶרְך ְגבּולֹו ַיֲעֶלה בֵּ

ֹּא ְוָיַדְענּו ִכי  ֹּאת ְוִאם ל ָלנּו ֶאת ָהָרָעה ַהְגדֹוָלה ַהז

ֹּא ָידֹו ָנְגָעה ָבנּו ִמְקֶרה הּוא ָהָיה ָלנּו:  ל

 

 

 םסמוכי (2

הסמוכים זה לזה ניתנו לדרוש, פירוש: שני מקראות 

כדאמרינן ביבמות: סמוכים מן התורה מנין? שנאמר 

ורבי יהודה  סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר""

או לא דריש סמוכים אלא דמוכח מכח הכתוב  לדרוש כן 

מופנה ומיותר ללמד על על הסמיכות כדאיתא ביבמות 

  רביעי( פרק קמא...)הליכות עולם, שער

 פרק יט פסוק טזויקרא 

לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני 

 יקוק

   ויקרא פרק ה

א ( ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או 

 ראה או ידע אם לוא יגיד ונשא עונו

 

   ספרא קדושים פרשה ב

  

ח (ומנין שאם אתה יודע לו עדות אין אתה רשאי 

לשתוק עליה תלמוד לומר לא תעמוד על דם 

 .רעך

  רש"י ויקרא פרק ה  

בדבר שהוא עד בו  -א(  ושמעה קול אלה 

,שהשביעוהו שבועה שאם  :יודע לו בעדות 

 ,שיעיד לו

   המלבי"ם

פשוטו של מקרא, שאם רואה חברו  אמנם

בסכנה, לא יעמוד ויטמון ידו בצלחת, רק יעשה 

כל השתדלות להצילו, אולם מן הסמיכות של 

תעמוד על דם לא " " ללא תלך רכיל בעמיך"

" הוסיפו חכמים ואמרו שפירושו, שהגם רעך

שהזהרתי מרכילות, בכל זאת אם ידעת עדות 

לחברן, אף על פי שבזה תלך רכיל ותגלה סוד, 

צריך אתה לגלות ולהעיד, כי אין זה בכלל לשון 

 הרע.

 

 

 

 דברים פרק כב 

ֹּא ִתְלַבש ַשַעְטנֵּז ֶצֶמר ּוִפְשִתים ַיְחָדו: ס  )יא( ל

)יב( ְגִדִלים ַתֲעֶשה ָלְך ַעל ַאְרַבע ַכְנפֹות ְכסּוְתָך 

 ֲאֶשר ְתַכֶסה ָבּה: ס

 י'רש

לשון עירוב. ורבותינו פירשו  -)יא( שעטנז 

 שוע טווי ונוז:

אף מן הכלאים. לכך  -)יב( גדלים תעשה לך 

 סמכן הכתוב:



 
 

 

 משכיל לדוד

ויש גם הוכחה מלשון הכתוב שיש לדרש 

הסמיכות, שהרי היה לו לומר "ועשית לך 

גדילים" , וכמו "ועשו להם ציצית")במדבר טו: 

לז(, שלא כתוב שם "ציצית יעשו להם", אלא 

סמך הכתוב מלת "גדילים" לפסוק שלפני זה, 

פי שציביתיך "לא תלבש -על-לומר לך אף

ך אף מן מקום גדילים תעשה ל-שעטנז" , מכל

 הכלאים. 

 

 

 

  א  :תלמוד בבלי מסכת יבמות ד.

דכתיב+ :דברים כ"ב +לא תלבש שעטנז 

,גדילים תעשה לך,  ואמר רבי אלעזר :סמוכים 

  iשנאמר   מן התורה מנין ?

+סמוכים לעד לעולם  +תהלים קי"א .

 עשוים באמת וישר 

************************************ 

 סמיכות הפרשיות

דברים פרק כאש"י ר   

 ויעבור עבירות ויתחייב מיתה

סמיכות  -)כב( וכי יהיה באיש חטא משפט מות 

, שאם חסים עליו אביו ואמו, הפרשיות מגיד

סוף שיצא לתרבות רעה ויעבור עבירות ויתחייב 

 :מיתה בבית דין

רבותינו אמרו, כל  -ותלית אותו על עץ 

הנסקלין, נתלין, שנאמר )פסוק כג( כי קללת 

 :בסקילהאלהים תלוי. והמברך ה', 

רבינו[ בחיי שמות פרק טז]   

ואחר שהשלים הספור בעסקי המן הוצרך לפרש 

עתה באחרונה כמה השעור, או נאמר כדי 

שיסמוך השעור לענין רפידים, כי בנוהג 

שבעולם מתוך שפע השלוה ורבוי הטובה 

יתרשל אדם מן העבודה ויתרפה בתורה, ולא 

בזה, יעשה כן בספוק ובשעור הבינוני אך יתחזק 

ועל כן הודיענו הכתוב כי ישראל מתוך הספוק 

ושעור הבינוני לכל אחד ואחד שהוא עשירית 

האיפה רפו ידיהם ברפידים מן התורה, על כן: 

 ,וזהו סמיכות הפרשיות זו לזו"ויבא עמלק", 

 אברבנאל ויקרא פרק יא

פרש הפסוקים באופן יותרו השאלות האלה 

 :כלם

וידבר ה' אל משה ואל אהרן וגומר. זאת החיה 

אשר תאכלו עד ואת אלה תשקצו מן העוף. אחר 

שהוקם המשכן והושמו בו כהני ה' וצוה להם 

שלא ישתכרו מפני שעיני ישראל עליהם 

להודיעם את דבר ה' להבדיל בין הקדש ובין 

החול ובין הטמא ובין הטהור. ולהורות חקי השם 

משה ואל אהרן יחד הוצרך יתבאר לדבר אל 

ולהודיעם מה הם הב"ח הטהורי' לאכילה. והנה 

הם הטמאים שאין ראוי לאכלם וזה אם בב"ח 

ההולכים על ד' ואם במעופף ואם בהחי כדי 

שיוכל להבדיל בין הטמא ובין הטהור. והנה היה 

הדבור הזה לשניהם יחד למשה ולאהרן כדי 

שמשה יכתוב זה זכרון בספר התור' ולאהרן כדי 

שיורה לישראל בין הטמא ובין הטהור ומה הוא 

המותר ומה הוא האסור. ומפני שהטמאים בנבלת 

בהמה ושרץ יהיו נשמרים שלא יטמאו מקדש 



 
 

וקדשיו הוצרך להודיעם דיני הטומאות. וזה טעם 

 ובואם במקום הזה סמיכות הפרשיות האלה

 

 

 

 

 הוא כי לא דבר רק( 3

 דברים לב

כי הוא חייכם מז (כי לא דבר רק הוא מכם 

ובדבר הזה תאריכו  ימים על האדמה אשר אתם 

 עברים את הירדן שמה לרשת

 רש"י דברים פרק לב

לא לחנם אתם  -מז (כי לא דבר רק הוא מכם  

יגעים בה ,כי הרבה שכר תלוי בה ,כי הוא חייכם 

.דבר אחר אין לך דבר ריקן בתורה שאם 

תדרשנו שאין בו מתן שכר ,תדע לך שכן אמרו 

ראשית לו ,כב (ואחות לוטן תמנע ,)שם לו )ב

,יב ( ותמנע היתה פלגש וגו 'לפי שאמרה איני 

כדאי להיות לו לאשה הלואי ואהיה פילגשו ,וכל 

כך למה ,להודיע שבחו של אברהם  שהיו 

 .שלטונים ומלכים מתאוים להדבק בזרעו

  בראשית בחיי רבינו יח פרק   

,ודרשו רז"ל)  כי לא דבר רק הוא מכם" 

ואם רק הוא ,מכם הוא  ה(::ירושלמי שביעית א

 רק

 

 

 

 

 אין אקראיות בתורהלסיום הענין ש

הנחת יסוד זו היא  .אקראיות אינה קיימת בתורה

מאפיין מרכזי בכל לימוד התורה, תפיסה מאחד 

, מיותר קטנונינראה ברור, ציון זה  .מתפשט

לומר  גדול צורך ישחכמי התורה. עם זאת,  לרב

, שכן הרעיון נותן לנו את המיקוד ואת במפורש

נקודת המבט כדי להעריך את הייחודיות  של  

ה מדגים את כל לימוד התור .תורה לימוד

מכאן  .אין אקראיות בתורהשהעיקרון הזה, 

שכל חיי לימוד ימשיכו לחשוף את הצפיפות 

 .הקדושה האינסופית של התורה

  גרשון פרקוף



 
 

ל 'זצ סולוויציקדוד הלוי הרב יוסף 

 על לימוד התורה

אתה יודע, ואני יכולה לספר לך, ואני אמרתי "

זאת פעמים רבות כל כך, ואני אספר זאת שוב. 

המתודולוגיה שלנו, הניתוח שלנו, ההמשגה 

שלנו, הסקתנו, סיווגם והגדרתם של מושגי 

ההלכה אינם מפגרים אחרי הניתוח הפילוסופי 

במקרה יודע משהו על  המודרני ביותר. אני

ניתוח פילוסופי מודרני. אנחנו הרבה לפני זה, כי 

הכלים אנו מעסיקים כדי לנתח דיון התלמוד הם 

המודרניים ביותר. הכלים הלוגיים והכלים 

הסיסטולוגיים המשמשים אותנו על מנת לנתח 

את הסוגיא, או נושא התלמוד, ללימודים, אם 

בבבא קמא או בכל חלק של ש"ס, הם 

המודרניים ביותר. הם מרשימים מאוד. סבי היה 

חלק גדול בהישג הזה. בכל מקרה, אנו נעזרים 

בשיטות המודרניות ביותר של הבנה, הפשטה, 

הסקה, סיווג, הגדרה וכו 'וכן הלאה. אין ספק 

שהאינטלקט משחק תפקיד אדיר בלימוד 

התורה. עם זאת, מחקר זה הוא יותר מסתם 

י מעורבות מוחלטת, ביצוע אינטלקטואלי. זוה

 -מקיפה ומקיפה של הנפש והלב, הרצון והרגש 

מרכז האישיות האנושית. הצד הרגשי של 

האדם, הגחון ההגיוני שלו, דחפים 

יכול להיות מועיל בכל הטיה  וולונטריסטיים

 במעמקי התורה. 

לימוד התורה הוא ביסודו של דבר חוויה 

אקסטטית שבה פוגשים את אלוקים. ושוב אני 

וצה לומר שמה שסיפרתי לך הוא לא רק ר

מיסטיקה או בגלל נטיותיי המיסטיות. זה לא כך, 

אבל התלמוד מבטא את הרעיון הזה. החכמים 

שלנו משווים את לימוד התורה עם התגלות, 

האירוע הגדול ודרמה של התגלות אלוקים בהר 

סיני. אירוע זה משוחזר, משוקם ומחיה מחדש 

 התלמוד:  בכל פעם שיהודי פותח את

 

 

 

 

 

  דברים פרק ד

 

ד ֶפן ִתְשַכח ֶאת  ר ַנְפְשָך ְמאֹּ ט( ַרק ִהָשֶמר ְלָך ּוְשמֹּ

ל  יֶניָך ּוֶפן ָיסּורּו ִמְלָבְבָך כֹּ ַהְדָבִרים ֲאֶשר ָראּו עֵּ

י ָבֶניָך: י ַחֶייָך ְוהֹוַדְעָתם ְלָבֶניָך ְוִלְבנֵּ  ְימֵּ

ב )י( יֹום ֲאֶשר ָעַמְדָת ִלְפנֵּי  רֵּ ָוק ֱאֹלֶהיָך ְבחֹּ ְיקֹּ

ם ֶאת  ַלי ַהְקֶהל ִלי ֶאת ָהָעם ְוַאְשִמעֵּ ָוק אֵּ ר ְיקֹּ ֶבֱאמֹּ

ִתי ָכל ַהָיִמים ֲאֶשר  ְדָבָרי ֲאֶשר ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה אֹּ

דּון: ם ַחִיים ַעל ָהֲאָדָמה ְוֶאת ְבנֵּיֶהם ְיַלמֵּ  הֵּ

 )דברים ד:ט, י(.

 

ורעד ורועד, בדיוק כפי שהיה שם באימה ופחד  

גם בלימוד התורה חייב להיות     כך במקרה זה, 

 ומרעיד. )ברכות כב ע"ב(." מבוהל ופחד ורועד
                                                                              

    Rav Joseph B. Soloveitchik, ztz’l, as found in 

The Rav by Assaron Rakeffet-Rothkoff, Volume 

2, pp. 202-203 

 

  



 
 

 


