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  אלוקיך דורש אותה ' ץ אשר האר

  

  ): יב-י:יא(מצרים  ארץבפרשתנו יש השוואה מעניינת בין ארץ ישראל ל
ַזְרֲעָך - ִּתְזַרע ֶאת ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה לֹא ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהוא ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמָּשם ֲאֶׁשר- ִּכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא

ְמַטר ַהָּשַמִים ְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ֶאֶרץ ָהִרים ּוְבָקעֹת לִ  .ְבַרְגְלָך ְּכַגן ַהָּיָרק ִקיתָ ְוִהְׁש 
ַאֲחִרית  ְוַעדלֶֹהיָך ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּשָנה - אֱ ' לֶֹהיָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה ָּתִמיד ֵעיֵני ה-אֱ ' ה-ֶאֶרץ ֲאֶׁשר .ָּמִים-ִּתְׁשֶּתה

  .ָנהָׁש 
משום שהמים מובטחים בה בגלל , בפסוקים אלה כתוב שיש לארץ מצרים יתרון פיזי על ארץ ישראל

אולם היתרון הפיזי הזה אינו אלא "). ְבַרְגְלָך ְּכַגן ַהָּיָרק ִקיתָ ְוִהְׁש ("הנילוס העולה על גדותיו מדי שנה 
לעומת . ל חייהם בכל הקשור למיםה ע"היות שאנשי מצרים אינם מרגישים בהשגחת הקב, מגרעת רוחנית

וודאות זו -אי"). ָּמִים- ִלְמַטר ַהָּשַמִים ִּתְׁשֶּתה("ומקורם בגשמים , אינם מובטחיםהמים בארץ ישראל , זאת
יסוד חשוב  -בכל עת תושבי ארץ ישראל ערים לתלותם המוחלטת בהשגחה אלוקית . מעלה רוחניתהיא 

לֶֹהיָך -אֱ ' ה-ֶאֶרץ ֲאֶׁשר("יום שלו - ה בחיי היום"ת של הקבבבניית ההכרה של האדם במעורבותו המתמד
  "). ַאֲחִרית ָׁשָנה ְוַעדלֶֹהיָך ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּשָנה -אֱ ' ּדֵֹרׁש אָֹתּה ָּתִמיד ֵעיֵני ה

אפשר לדעת מראש אם שנה מסוימת תהיה שנה גשומה או -הפסוקים האלו נשענים על העובדה שאי
בתחילת . יום על הגשם- ה יום"אנו מתפללים לקב, תקופת הגשמיםב, ורףלכן במשך הח. שנת בצורת

ה שיביא לנו את הגשם "מרגשות שבהם אנו פונים לקב) ויוצרות(יש תפילות , בשמיני עצרת, החורף
שעיקר תוכנה התעניות והתפילות להורדת , תענית –מלבד זה יש מסכת שלמה . כך לחיינו-הדרוש כל
  . צורתל קבעו לעת ב"גשמים שחז

עד שנות החמישים של המאה  –וודאות הכרוכה בירידת הגשם הייתה קיימת במשך אלפי שנים -אי
והיום ניתן לחזות , אולם ביובל השנים האחרונות החלו המדענים להצליח בחיזוי ירידת הגשמים. 20-ה

  . את מזג האוויר ואת הסיכוי לירידת הגשמים חמישה ימים מראש
בעבר התבסס . המחשב: את התשובה אפשר לסכם במילה אחת? יות אלומה השינוי שִאפשר תחז

פי הנתונים הללו -ועל, מהירות הרוחות ומידת הטמפרטורה, חיזוי הגשמים על תצפיות בתבניות העננים
אבל היום באמצעות . יכולת החיזוי בשיטה זו הייתה מוגבלת ליום אחד בלבד. נקבעה תחזית מזג האוויר
  . כאמור, ת החישובים הדרושים לחיזוי ירידת הגשמים עד חמישה ימים מראשהמחשב אפשר לבצע א

הלוא היא מדע חיזוי מזג , המטאורולוגיה? טווח של מזג האוויר- היכן טמון הקושי בחיזוי ארוך
-פחמן דו, ארגון, חנקן, חמצן(המורכבת מתערובת ידועה של גזים , עוסקת בנעשה באטמוספרה, האוויר
המים ידועים -מקור האנרגיה לתהליכים המתרחשים באטמוספרה ומקור אדי). מים-דיוכמובן א, חמצני
הגומלין בין כל המרכיבים הללו של האטמוספרה ידועות כבר יותר -המשוואות הקובעות את יחסי. אף הם

לא נותר אלא לפתור את משוואות , נתוןמנת לחשב את הסיכוי לגשם במקום ובזמן -ועל. שנה 100- מ
תהליך חיזוי ירידת הגשמים פשוט , לכאורה. עבור המקום והזמן שבהם מדובר, ה הידועותהאטמוספר

טווח של -אם כן מדוע כה קשה לחזות חיזוי ארוך. היות שידוע כל שיש לדעת על האטמוספרה, למדיי
  ? ירידת הגשמים

ג האוויר מז. שמזג האוויר אינו תופעה מקומית, הסיבה לקושי העצום בחיזוי ירידת הגשמים היא
פני שטח נרחב מאוד של רבבות קילומטרים - השוררים על האטמוספרייםבמקום מסוים מושפע מהתנאים 

יש צורך בחישוב נתונים במחצית שטח ארצות , כדי לחזות את מזג האוויר בשיקגו, לדוגמה. מרובעים
  . אפשרית-ברור שהצורך בביצוע חשובים כה רבים באופן ידני הופך את המשימה לבלתי! הברית



 
מחשב אלקטרוני עדכני מסוגל . כל זה השתנה במהלך שנות החמישים עם פיתוח המחשב האלקטרוני
ההתקדמות במהירות המחשב . לבצע בקלות רבה את מיליארדי החישובים הדרושים לחיזוי מזג האוויר

גשמים ומהירות זו היא שמאפשרת למטאורולוגים היום לחזות את ירידת ה, מדהימהועודנה הייתה 
  . חמישה ימים מראש

הניסיון מלמד על הגדלת מהירות המחשבים פי עשר . המגמה של פיתוח מחשבים מהירים נמשכת
. כבר מתכננים מחשב בעל מהירות של טריליוני חישובים לשנייה 21- מהנדסי המאה ה. מדי חמש שנים

כ "ואח, שבועיים מראשלכן אפשר לצפות שיגיע היום שבו יהיה אפשר לחזות במדויק ירידת גשמים 
אבל , שנה 50אולי אפילו , שנה 20ייתכן שיידרשו לכך . ולאחר מכן אף לעונה שלמה מראש, חודש מראש

בסופו של דבר יוכלו החזאים להכין מפת מזג אוויר מדויקת עבור כל אזור שיבחרו ופירוט הימים 
  ? גשםה לתפילהלה של מה יהיה אם כן גור. הגשומים והימים הבהירים שיהיו בעונה הנבחרת

כשם שאין תפילה , גשם מיותרתל התפילהתהיה , אם ידוע לנו שהשנה תהיה שנה גשומה, לכאורה
וגם ההפך . ידי חוקי הטבע- לעולם אין מתפללים על מה שכבר מובטח לנו על. לזריחת השמש בכל בוקר

דוע לנו שלפי חוקי הטבע לא אם י. פי תחזית מזג האוויר תהיה צפוייה לנו שנת בצורת- נניח שעל: נכון
להתפלל להתרחשותו של נס גלוי כדי לשרת  ואסור, נס גלויהרי ברור שירידת ממטרים תהיה , ֵירד גשם

  . צורך מסוים
טווח לירידת הגשמים לעונה -אם תהיה בעתיד מפה מטאורולוגית שבה תחזית מדויקת וארוכת

בשתי הארצות אפשר יהיה לקבוע את . ריםהרי המצב בארץ ישראל יהיה שווה למצב בארץ מצ, שלמה
  . ותיווצר לכאורה סתירה עם פסוקי התורה המצוטטים לעיל, מצב אספקת המים בוודאות

פיהם אפשר להוכיח מתמטית -על. ואולם מחקרים שנעשו לאחרונה פותרים את הבעיה שהעלינו
מתמטית זו תהיה תקפה  הוכחה, כן-על- יתר! טווח לירידת הגשמים- תחזית ארוכתשלעולם לא תתאפשר 

  !גם אם מהירות המחשבים תגיע לטריליוני טריליונים של חישובים לשנייה
לראות במושג  אין. שהוא ענף מדעי חדש וחשוב מאין כמוהו, "כאוס"יסוד הוכחה זו הוא המונח 

  . לכאוס יש חוקים ברורים משלו !נהפוך הוא. סדר- שם נרדף לבלבול או לאי" כאוס"
המערכת הכאוטית רגישה : הרי הרעיון העיקרי שלה פשוט, הכאוס מסובכת מאודאף שתיאורית 

שהאטמוספרה היא מערכת  ולפי זה מתברר, לשינויים הקלים ביותר בתנאי הסביבהקיצונית במידה 
  . כאוטית

זכתה לכינוי ציורי בפי , שהיא המאפיינת מערכת כאוטית, הרגישות הקיצונית לכל הבדל בסביבה
 לשינויים קלים ביותרשל מזג האוויר הרגישות העצומה כינוי זה מבטא את ". פקט הפרפרא: "המדענים

 ביפן הפרפרכך יכולה תנועה קלה בכנפי . הארץ-פני כדור- על בנקודה כלשהיבתנאים האטמוספריים 
הזמן . הארץ- בִצדו האחר של כדורהנמצאת  בישראלממש במזג האוויר - להניע תהליך שיגרום שינוי של

עבור האטמוספרה החישובים מראים שהזמן הוא . ש לשינוי זה תלוי באיזו מערכת כאוטית מדוברהדרו
אפשר לחזות מראש -אבל אי, דהיינו אפשר לחזות את ירידת הגשמים עד שבעה ימים קדימה, כשבוע ימים

  . את ירידתם לתקופה ארוכה יותר
שק כנפיו של כל פרפר בעולם או של ברור שאין כל אפשרות לכלול בחישוב תחזית מזג האוויר את מ

  . טווח של ירידת גשמים-להכין תחזית ארוכת שלעולם אי אפשרומכאן , כל תנועה קלה אחרת
מעופו של הפרפר , לדוגמה. גורם אירועים מטאורולוגים קיצוניים אינוראוי לציין שאפקט הפרפר 

ואולם . אביב לעולם אין גשם בקיץ-לכיוון שבת, אביב באמצע הקיץ-יביא לירידת גשמים בתל לאבטוקיו 
במצב הזה משק . ביום מסוים בחודש ינואר ייתכן שֵירד גשם ובאותה מידה ייתכן שאותו יום יהיה בהיר

  . ויקבע איזו משתי אפשרויות אלו תתקיים בהחלט ישפיעכנפי הפרפר בטוקיו 
בסופו של  אכן גורםבודד  המשק העדין של כנפי פרפר. אינו רק ביטוי מליצי" אפקט הפרפר"הביטוי 

על בעלי - לכן גם פיתוחם של מחשבי. בכל מקום בעולמנודבר כמה שינויים דרמטיים במזג האוויר 
  . מהירות חישוב עצומה ביותר לא יאפשר חיזוי מדויק של ירידת הגשמים לזמן רב

ֶאֶרץ  .ָּמִים-ִּתְׁשֶּתה ִלְמַטר ַהָּשַמִים"אפיונה של ארץ ישראל נשאר כארץ ש. כ לפסוקי הפתיחה"חזרנו א
עלינו להתפלל ". ַאֲחִרית ָׁשָנה ְוַעדלֶֹהיָך ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּשָנה - אֱ ' ָּתִמיד ֵעיֵני ה ,לֶֹהיָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה- אֱ ' ה-ֲאֶׁשר
יש לקיים את מה שדורשת מאתנו התורה , ארץ תיתן את יבולההוכדי שהגשם אכן ירד בעתו ו, לגשם

   ).כא-יג:יא(הסמוכה " עוהיה אם שמֹ"בפרשת 
  

  נתן אביעזר' פרופ
  המחלקה לפיזיקה

  הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע  


