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  מאוצרו של הרב שלמה הלוי 

  בראשית

   התבוננות בבריאה מביאה לאמונה

ההתבוננות בבריאה מעידה על הבורא " ְוֵאת ָהָאֶרץ, ֵאת ַהָּׁשַמִים, יםָּבָרא ֱאִק , ֵראִׁשיתּבְ "
  . אינו מתבונן כדבעי, אדם שחושב שהבריאה היא תוצר אקראי. שלה

 ?מי ברא את העולם :מלך אחד קרא ליועצו היהודי ושאל אותו :משל למה הדבר דומה
.  המשיך המלך לשאול! ?אתה יודע זאתומניין  ..השיב היועץ בפשטות !הקדוש ברוך הוא

יש לך ! אמונה איננה תשובה: המלך רטן !"זו היא אמונה: "הלה מבלי לחשוב מיד ענה
במועד !. ת דתך כיתר השרים בממלכתיתמיר אולא  ,להביא תשובה הולמתשלשה ימים 

מהיהודי קלח שיר מרתק על ו. המלך נענה, וטהנקוב הגיע היועץ וביקש לשיר למלך פי
מי חיבר את היצירה : בתדהמה כשסיים שאל המלך... בחרוזים מעשה ידי אומןהמלך 

המלך לא יאמין ממילא הרי ! ?מה זה חשוב": היהודי הניד ראשו ואמר !?המופלאה הזו
! היוצרמיהו  לאלתרעוד יותר את המלך והוא דרש מיועצו לומר לו  הדבר סיקרן". לי
אמש ניגש הוא אל  .גידלתי אותו מאז נולד השובב הקטן, בביתי מתגורר עימי קוף"

תוך כדי משחק שפך את הדיו על הקלף ונוצר , שולחני עליו אני מניח את הקלף והדיו
יצירה מופלאה  !שטויות: אך סיים היועץ את דבריו והמלך התפרץ... השיר המופלא הזה

מבין שיצירה כה אם המלך :"והשיב בחכמהלרגע זה חיכה מיודעינו ! ?הייתכןשכזו 
הרי ! ?כיצד מאמין הוא שעולם שלם ומופלא נוצר מאליו, מאליה נוצרה אלפשוטה 

נהנה ! ?היקוםבהתבוננות פשוטה בבריאה מבינים שיש מנגנון שלם שברא ומפעיל את כל 
  .היה מאוכלי שולחנו תדירמאז המלך מתשובת היועץ ו

, אדם בני ויש", 'לקראת סוף פרק ו, הייחוד עומד על כך בעל חובת הלבבות בשער
 איך, בעיני התימה ומן. שיצרו ויוצר שהתחילו בורא מבלי במקרה נהיה שהעולם, שאמרו

  ".!?הזאת כמחשבה, בבריאותו בעודנו, דברמ בדעת תעלה

אחד לפתע נכנס משכיל , נכנס פעם לחנות והמוכר לא היה ל"זצ הרב חיים זוננפלד
צחק המשכיל !" זו חנות ללא בעלים: "ורבי חיים ענה לו" ?היכן בעל החנות:"ושאל

 "...מאשפזים אגב על דבר כזה ,פסיכיאטראולי כדאי שהרב יראה : "בלגלוגוהפטיר 
הרב מבלי להתבלבל . כנגדו" הנאור"המשכיל התריס  !?כיצד יתכן חנות ללא בעלים

אתם אומרים זאת על כל העולם ואני , חנות אחתרק לשאין בעלים י אומר אנ: "השיב
 !...?צריך אשפוז

' תהילים יט( ":ָהָרִקיעַ  ַמִּגיד ָיָדיו ּוַמֲעֵׂשה ֵאל ְּכבֹוד ְמַסְּפִרים ַהָּׁשַמִים": דוד המלך אומר
פעל נתהבה נתבונן קצת יותר מסביבנו ו .הבריאה לכשעצמה מעידה על הבורא )'פסוק ב
בעולמינו ונגיע מתוך הכרה לאמונה אמיתית ושלימה ' המדהים שברא ההטבע מגודל 

  .במי שאמר והיה העולם

  שבת שלום ומבורך
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