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אותות ומופתים מלווים את עם ישראל מיציאת מצרים 
במידה אלא , זו אינה שאלה הנוגעת רק לעבר

  .סביבנו

ל -ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ְּבאֵ  ָוֵאָרא
 ל"ריה כןו ( אברהם אבן עזרא' ן מביא את פירושו הנפלא של ר

כמהווה  המבטא את בורא עולם', התגלות בשם ה
. ומתגלה בתוך חוקי הטבע, מי שאמר לעולמו די
באופן עקרוני יש למציאות , וישדד את מערכות הטבע

הם פעלו  ,סייעתא דשמיאהייתה לאבות . 
יצחק חרש , ואף ניצח ארבעה מלכים חזקים

אך התורה אינה . באופן חריג בבית לבן הרמאי

בפרשת  "משך חכמה"בפירושו , הרב מאיר שמחה מדווינסק
  : זה דברים נחרציםעניין כותב ב 

ושלוש פעמים בשנה ... כי יקצרו ויאספו דגנם, 
תוסיף הארץ לתת  - וכאשר יישירו לכת. 'י ויבואו להיראות פני ה

וחיים כזה הוא חיים  .ובכל מפעל ומצעד יזכיר ויברך שם הבורא יתברך
ה לא כן בימי משה אשר נפרצו גבולות הטבע ונהרסו מבצרי ההנהג 

הלזה יקרא  - הולך לפניהם ' וה', וכל אחד רואה עמוד הענן וכבוד ה

זה דורו של משה  -" שקר החן: "ברוח קדשם
היא ' אשה יראת ה" ...שגם בו היה נס ופלא במפלת סנחריב וכיוצא בזה

ל "עכ(שהיו ששה תלמידים מתכסים בטלית אחת ועוסקים בתורה 

יסוד כן , "לא יהיה לך"ו" אנכי" יסוד התורהאשר 

וגם זה המופת על האמת . השרישו האמונה והנפש האלוקי בזרעם אחריהם
". להים-א"אשר נקרא בשם , דעו כי בכם יהיה הנהגה טבעית

שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום , "להינו

ל ע מציאות כל אלה הינם ביטויים ל  - המן והשָלו 
לפני הכניסה לארץ אומר . המצוי עדיין בשלבי התהוותו הראשוניים

' ארבעים שנה מאז יציאת מצרים ראיתם את התגלות ה
על כן , בעולם הזה תנוי מא ' למציאות טבעית שהיא רצון ה

  . המתגלה דרך חוקי הטבע

 

ואות  מופת א

ם י ת פ ו מ ל  ש ת  ו רב ת ל  ו מ ת  ע ד ל  ש ת  ו רב ת ל  ע

ה י ר א ל  א נ ת נ ב  ר   ה

  הנהגה טבעית מול הנהגה נסית

אותות ומופתים מלווים את עם ישראל מיציאת מצרים . בתורה עם ניסים גלוייםאותנו לראשונה 
זו אינה שאלה הנוגעת רק לעבר? יש לבחון מה מתגלה לנו בתופעת הניסים. ארבעים שנה במדבר

סביבנובמציאות גם בירור היחס לתרבות של סגולות ומופתים 

ָוֵאָרא :'לִֹהים ֶאל ֹמֶׁשה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה-ַוְיַדֵּבר אֱ : "במילים 
ן מביא את פירושו הנפלא של ר"רמב. )ג- ב, שמות ו( "לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם

התגלות בשם ה; האומר שיש כאן מפגש עם שני סוגי התגלות )ב
מי שאמר לעולמו די, די-בשם ש התגלות ,המולו . וממילא יכול לשנות את חוקיהָ 

וישדד את מערכות הטבע, יתפרץ לתוך המציאות' אפשרות ששם ה 
  . ידועה וחזויה

. 'אך לא בשם ה ,די-לאבות הייתה התגלות בשם שכי , 
ואף ניצח ארבעה מלכים חזקים' אברהם אבינו קרא בשם ה .ובהם התברכו ,ועשו מעשים גדולים בכוחם

באופן חריג בבית לבן הרמאיויעקב התברך , )יב, כובראשית (" ַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים
  . אלא על השגחה פרטית דרך מערכות הטבע, מספרת לנו על נסים גלויים

  ?ה יותרגדול

הרב מאיר שמחה מדווינסק? קומה גבוהה יותר או שמא להיפך נההאם התגלות נסית הי 
כותב ב  ,)ג, דברים לב" (לֵֹהינּו-ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדל ֵלא' ִּכי ֵׁשם ה

, וזה .מושגח פרטי באופן טבעיכי העיקר התכליתי אשר יתנהג האומה 
י ויבואו להיראות פני הלה- יעזבו כל אשר להם תחת כנפי הביטחון הא

ובכל מפעל ומצעד יזכיר ויברך שם הבורא יתברך ,על הגויים סביב' ותהיה חיתת ה
לא כן בימי משה אשר נפרצו גבולות הטבע ונהרסו מבצרי ההנהג  ...ויקר שעה אחת מכל חיי העולם הבא

וכל אחד רואה עמוד הענן וכבוד ה, והמן יורד, לא פעלו מאומה... 
 . חיים של מלאכים, הלא אין זה רק חיי העולם הבא

ברוח קדשם) א, סנהדרין כ(ל בעמדם על ענין זה הפליגו לדבר ודרשו 
שגם בו היה נס ופלא במפלת סנחריב וכיוצא בזה, זה דורו של חזקיה - " והבל היופי

שהיו ששה תלמידים מתכסים בטלית אחת ועוסקים בתורה , יהודה ברבי אלעאי' זה דורו של ר -
אשר כ... ?אם אין זה התכלית האמיתי, אך למה נצרכו לזה

השרישו האמונה והנפש האלוקי בזרעם אחריהם... הוא ארבעים שנה האלו והאומה
דעו כי בכם יהיה הנהגה טבעית: ולכן אמר להם משה... ם"כמו שכתב רמב, לקלי הדעת

להינו-הבו גודל לא) "אתם(, שזה הנהגה נסית -" קראא ' כי שם ה
 .מוסיפים כוח בפמליא של מעלה

המן והשָלו , הבאר, ענני הכבוד, עמוד אש והענן, קריעת ים סוף
המצוי עדיין בשלבי התהוותו הראשוניים, ה פועל בתוך המציאות ולא העם

ארבעים שנה מאז יציאת מצרים ראיתם את התגלות ה', אני קורא בשם ה -" ֶאְקָרא' ִּכי ֵׁשם ה: "משה רבנו לעם ישראל
למציאות טבעית שהיא רצון ה, אתם עומדים להיכנס לארץ ישראל, מנם
המתגלה דרך חוקי הטבע זו ההנהגה, יםלה-הבו גודל לשם א, "לֵֹהינּו

שת  ר תפ ו מ  ש
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הנהגה טבעית מול הנהגה נסית

אותנו לראשונה  שימפג  ספר שמות
ארבעים שנה במדברבמשך 

גם בירור היחס לתרבות של סגולות ומופתים  היא מהווהרבה 

 פותחת וארא פרשת
לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם' ָּדי ּוְׁשִמי ה-ׁשַ 

ב, ב" הכוזרי" בספר
וממילא יכול לשנות את חוקיהָ , המציאות

 נהיש אף ש, כלומר
ידועה וחזויה, חוקיות קבועה

, ה אומר למשה"הקב
ועשו מעשים גדולים בכוחם

ַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים"וזרע 
מספרת לנו על נסים גלויים

גדולאיזו הנהגה 

האם התגלות נסית הי 
ִּכי ֵׁשם ה"האזינו על הפסוק 

כי העיקר התכליתי אשר יתנהג האומה 
יעזבו כל אשר להם תחת כנפי הביטחון הא

ותהיה חיתת ה  ,פריה
ויקר שעה אחת מכל חיי העולם הבא, רוחניים

... התמידית
הלא אין זה רק חיי העולם הבא ?תכליתי

ל בעמדם על ענין זה הפליגו לדבר ודרשו "וכבר חז
והבל היופי", ויהושע
-" תתהלל

אך למה נצרכו לזה... )הגמרא
והאומה האמונה

לקלי הדעת
כי שם ה"רק 

מוסיפים כוח בפמליא של מעלה

קריעת ים סוף, מכות מצרים
ה פועל בתוך המציאות ולא העם"בה הקב ,טבעית

משה רבנו לעם ישראל
מנםא ;בניסים ונפלאות

לֵֹהינּו-ָהבּו ֹגֶדל ֵלא" -

ס זד "ב ת ט ב ש ט ת  ף"ה



 

  ייעודם של הנסים וההתגלות 

מאריך , ע"כמי שטורח לבטא את הקשר הלאומי הייחודי של העם הנבחר לרבש, ל במאמר ראשון בספר הכוזרי"ריה
כל אלה לא באו כי אם להורות על כך שבורא : "סית של עם ישראל במדברלבסס את אמונתנו בעקבות ההנהגה הנ

 "סדרת חינוך"כאשר עם ישראל והעולם נצרכים לעבור . )פסקה סז( "יכול לעשות כל אשר יחפץ בכל עת ,העולם מרצון
רשת עליון לעולמנו מסתלקים הספקות ומשתה עולם ה מ וכזש התפרצות ב. יש צורך בשידוד מערכות הטבע, אמונית
לֶֹהיָך ֲאֶׁשר -אֱ ' ָאֹנִכי ה"  :ן מפרשים את הדיבר הראשון שניתן במעמד הר סיני"וגם רמב) כה, שם( ל"ריהכך . האמונה

ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך "אלא , אשר ברא את השמים והארץ: לא אמרה תורה). ב, שמות כ" (הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים
ם "הרמב ,לעומתו. וזו העדות המוחשית לקשר הממשי שלנו עם ריבונו של עולם, זו חוויה שאנו חווינו ,"ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים

  :)ח"יסודי התורה פ' הל( איש הדעת מצמצם מאוד את מעמד הנסים ותפקידם

שאפשר שייעשה , שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי. מפני האותות שעשה, לא האמינו בו ישראל, משה רבנו
האש והקולות , ולא אחר, ואזנינו שמעו, ולא זר, שעינינו ראו, במעמד הר סיני? ובמה האמינו בו... בלאט וכישוף האות

: וכן הוא אומר. משה לך אמור להם כך וכך, משה: ואנו שומעים, והקול מדבר אליו, והוא ניגש אל הערפל. והלפידים
היא , ומניין שבמעמד הר סיני לבדו". את הברית הזאת' כרת ה, לא את אבותינו" :ונאמר" עימכם' דיבר ה, פנים בפנים"

, בעבור ישמע העם בדברי עמך, הנה אנוכי בא אליך בעב הענן: "שנאמר? הראיה לנבואתו שהיא אמת שאין בו דופי
מנות שיש אחריה אלא נא, לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, מכלל שקודם דבר זה". וגם בך יאמינו לעולם

  ...הרהור ומחשבה

והן לא יאמינו : "ואמר, והיה נשמט מלילך, יש בליבו דופי ומהרהר ומחשב, ידע משה רבנו שהמאמין על פי האותות
, ואחר שיצאו ויעמדו על ההר הזה. שאלו האותות אינן אלא עד שיצאו ממצרים, עד שהודיעו הקדוש ברוך הוא" לי

, ממצרים, בהוציאך את העם, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך: "הוא שהכתוב אומר... יךיסתלק ההרהור שמהרהרין אחר
אין אנו מאמינין בו מפני האות , שכל נביא שיעמוד אחר משה רבנו, נמצאת אומר". להים על ההר הזה- תעבדון את הא

, ואמר אם נתן אות, בתורהאלא מפני המצוה שציוונו משה . כדי שנאמר אם יעשה אות נשמע לו לכל מה שיאמר, לבדו
כך , ואף על פי שאין אנו יודעין אם אמת העידו אם שקר, כמו שציוונו לחתוך הדבר על פי שני עדים". אליו תשמעון"

  .אם האות אמת או בכישוף ולאט, מצוה לשמוע מזה הנביא

אלא , האותות והמופתים נבואת משה אינה מאומתת לנו בגלל. ם כי תופעה נסית אינה אינדיקציה לאמת"הרמבמדגיש 
קודם לכן הייתה זו אמונה  ;להי עמנו ושליחות משה- לנו הקשר הא ובה התברר  - נבואה  -בשל ידיעה בלתי אמצעית 

.שאינה מוחלטת ואינה קבועה
1

ה הודיע לו על התאמתות "עד שהקב, סירוב משה למינויו לשליחם את גכך ניתן להבין  
  ". לִֹהים ַעל ָהָהר ַהֶּזה-ָך ֶאת ָהָעם ִמִּמְצַרִים ַּתַעְבדּון ֶאת ָהאֱ ְּבהֹוִציאֲ : "נבואתו במעמד הר סיני

אמונה אינה תלויה באותות . מופרך מבחינת התורה מאיתנו דברלנו לשמוע לנביא ובעל מופת הדורש  לא , בשל כך
את ההכרה הברורה של אנו בנים לעם המעביר מדור לדור , "ואזנינו שמעו ולא אחר, עינינו ראו ולא זר", מופתיםב ו 

 עומדים האותות והמופתיםאך כאשר , מר להאמין באופן עקרוני לנביא שעושה אות ומופתמנם אה א"הקב. הנבואה
!לא כלום לעומת ההכרה והידיעההם כ -בניגוד להכרה 

2
  

  !לא בשמים היא

, אליעזר הגדול' עם רבהלכה  ותעמתה חכמי הסנהדרין ). ב, מ נט"ב" (תנורו של עכנאי" ,כך היה גם באירוע המכונן
וודאית  הכ האמת אליעזר ' לר. לשכנעו בצדקתם וצליח ה  לאו, בור סוד מלא וגדוש מסורת ושורשים, מוסר התורה

כותלי בית , לאחור זרהאמת המים ח, החרוב נעקר! אם אני צודק מן השמיים יוכיחו: עד שלבסוף הרעים ,וברורה
 'אך ר .!"מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום" :כריזהה ם ומשמייצאה ואף בת קול , ליפול וט ה המדרש 

לא תשכנע אותנו באמצעים  ,שלא כמידתךאתה נוהג , במחילה, ע"רבש !"לא בשמים היא: "חהרגליו ומ יהושע קם על

  

 

 
1  

ענה לו מנדלסון במכתבו השני יפה ו. ו הם ההוכחה לאמת של דתם"שטען כי הנסים של יש Lavaterראוי בעניין זה להביא את הוויכוח עם הכומר הנוצרי 
רק מתן . שלחו' וגם אין הנס מעיד בוודאות גמורה על הנביא כי ה, לפי חוקי תורתי אין מעשי ניסים אבן בוחן לאמת" Nacherinnerungenהמכונה 

מאחר שכל העם שמעו באזניהם את , הואיל וכאן לא היה השליח צריך לשום עדות על שליחותו... התורה ביום הקהל פנים בפנים היא העדות הנאמנה
אין בידי להכריע אם נעשו ניסים אלה בכוח ... שיש בכוחם של מדיחים ונביאי שקר לחולל נפלאות, ך"מוצא ראיות מוכיחות בתנ אני.... לוהית-המצווה הא

שלפי הדברים , על כל פנים אני חושב לדבר שאין לסתור אותו. או יש כאן שימוש לרעה בכוח שניתן להם לתכלית טובה, אם מעשי להטים הם, כשפים
  .  122' עמ, פרשת וארא, "עיונים בפרשת השבוע"', בוביץנחמה לי  ראו". להית-אין במעשי ניסים הוכחה ברורה לשליחות אהברורים שבתורה 

  .קלז-קלו' עמ, מאמר ג אות ח, ל"ירושלים תש, י קפאח"מהדורת ר, ג"לרס" אמונות ודעות"עוד דברים מופלאים בזה בספר  ורא  2



 

גדול יהי רצונך לצאת ידי כבודו של מורנו ה. כלל זה ואנו פועלים לפי, "אחרי רבים להטות" :קבעת בתורתך... שכאלה
הם , אליעזר חוזר בו לדון כהלכה שנקבעה' ו שאין ראאלא כשחכמי ישראל ר ,לא זו בלבד. אך לא בכך נשתכנע, כן
  ! עליו נידוי זרוג 

גלוי . רבונו של עולם: "כריזה עמד ו, מד גל לטבע את ספינתועש וכ  ,סתכן בנפשוה אף , ראש הסנהדרין, רבן גמליאל
לא היה "! שלא ירבו מחלוקות בישראל, אלא לכבודך, ולא לכבוד בית אבא עשיתי ,וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי

אותות ומופתים . שככהוהוא נשאר איתן בדעתו עד ש , את הכרתו הברורה של רבן גמליאל לשנותסערה זו בכוחה של 
הגיע דרך לן הה, דרך תורתו ומצוותיו' ידיעה וחיבור לרצון ה של בהירות שכליתרק נבואה או . אינם ראיה לאמת

  .להכרת האמת

  ...חמור היורד משמים

ופגע באריות , שמעון בן חלפתא היה מהלך בדרך' כי ר' מספרת הגמ. ב, ישנו סיפור מדהים במסכת סנהדרין דף נט
אחת אכלו . וירדו משמים שתי חתיכות בשר להשביע את רעבונם, שמעון' התפלל ר. שנהמו לעברו וביקשו לטורפו

אמרו לו שמקובלנו ? האם טמא הוא או טהור -ושאל בדבר כשרותו של הבשר , הביאה לבית המדרש. והשנייה נשארה
: גער בו וענה? מה יהיה הדין אם ירדה לו דמות חמור: אבהו' שאל רבי זירא את ר". אין דבר טמא יורד מן השמים: "כי

  !הרי אמרנו כי אין דבר טמא יורד מן השמים -תן שוטה וספדן 

לּו היה מאורע מעין זה מתרחש . דבר גדול ומופלא יש כאן, אך לענייננו ,נים שונותלדון בסוגיה זו מּפָ  ההרבה מ יש
אך אדם קדוש ... ומשמרים את הבשר הנסי כמוצג לראווה בארון זכוכית, מציבים יד למאורערבים היו דומני ש , נובימי 

תייחסות ההלכתית והמעשית ה דרכת התורה והאין לו אלא את ה, שמעון בן חלפתא' ומושגח בהשגחה פרטית כר
 עלהה ת אכן , מן העולם החומרי שכידוע היה סגפן וָפרּוש, זירא' כי ר' מספרת הגמ, ואם לא די בכך. למציאות החיים

ומצא מקום לגבות , אבהו' עד שגער בו ר, עולמנו התחתוןלוהקישור בין העולם העליון , שיוך ההלכה לדבר של נס
ת "שו... (שיקול הדעת השכלי הישרמ ז הוציא אותו מהאיזון ו "ולטעון כי היותו רוחני ומנותק מהעוה, הימנו את חובו

  ). קנב, חוות יאיר

  דוד אבוחצירא והכיפה שהצילה  ' ר

. שסיפרה סיפור מדהים, מסורתית, התארחה אצלנו קרובת משפחה. אספר מעשה מדהים ששמעתי, אם בנסים עסקינן
מסורתי החובש יהודי , אדם אחר ברכה עבורובפתק שכתבה ביקשה , דוד אבוחצירא בנהריה תה אצל רביי ילדבריה ה

היא התקשרה אליו מיד ומסרה את ... ואמר שהרב מבקש שהוא יחבוש כיפה, עוזרו של הרב יצא. כיפה בדרך כלל
: ואמר, צא שוב עוזר הרבאחרי זמן קצר י. והמשיך בעבודתו כבוחן טנקים, "עוד מעט, טוב בסדר: "הוא הפטיר. הדברים

היא אמרה , "אני אשים עוד מעט? מה הלחץ, בסדר"והוא ענה , היא התקשרה שוב! הרב חוזר על בקשתו שישים כיפה
אך לא , הוא לא הבין מה בדיוק העניין, "והוא חוזר על בקשתו שתשים כיפה, אני נמצאת אצל הרב, תקשיב: "לו

הוא ניצל . נפצעושהיו באזור חיילים ה  ,באותו רגע אירע פיצוץ עז בטנק. והלך למכוניתו להביא את הכיפה, התווכח
  . בדרך נס

. לדבריה היא לא מסוגלת למחוק אותו. והראתה לנו אותו. היא שמרה את המסרון הנרגש שהוא שלח לה צמוד לאירוע
לאותן דמויות קרה יאך אני רוצה לשאול מה ... שיחפוץלמקום יכול לקחתו כל אחד ? מה באמת עושים עם סיפור שכזה

באמת אך האם , זה מאוד מרגש, שומעים סיפור כזהאשר אין לי שום ספק שכאך . איני יודעבאמת ? בעטיו של הסיפור
אך מה משתנה אצל מי שיושב שנים . יותר מדילא  ל כל פניםע , כנראה שלא? באופן רציני ומעמיקהוא גורם לשינוי 

  ! עולם ומלואו משתנה? ומפתח את אישיותו והכרתו, עובד על מידותיו, מתגבר ועמל בלימודו, ועוד יוםרצופות יום 

  תרבות של דעת מול תרבות של מופתים 

" ְוָנַתן ֵאֶליָך אֹות אֹו מֹוֵפת" :אמר הרבי מקוצק... מירכאות ללאהשאלה היא האם במירכאות או , "עם סגולה"עם ישראל 
או . וכדומה מאידך גיסא קמיעות, מופתים .והכרה מחד גיסא, ידיעה, אותיות התורה; הם מסלולים שני). ב, דברים יג(

  "... אותות ומופתים באדמת בני חם: "בגרסה אחרת

ם מחנך אותנו להאדיר את "הרמב. החיסרון של שתי התרבויות הקוטביותעל ברצוני לעמוד באופן עקרוני על המעלה ו
מה נטות אל ולא ל , לתת משמעות דומיננטית למושכל ולמוחש, נו מתוך בהירות שכליתלנווט את דרכ, כוח ההכרה

מה שאין כן , עלות ולהתעלותסולם דרכו אנו יכולים לההכרה והידיעה הנתפסות הינם . וסיכולתנו לתפשב שמעבר 
  .   מעורפלת ובלתי נתפסתבהכרה 



 

מפני שזו , יש עניין משמעותי מאוד, מנו המוחשימאידך גיסא אין לי שום ספק שלמרחב האמונה במה שמעבר לעול 
חשוב מאוד שנדע שמה שאנו קולטים אינו אלא . ם מעבר לתפיסה החושית שלנוקיו הדרך להתחבר ולהכיר בכך שיש 

ומורה לתת , ם מחנך אותנו"ד החיסרון בדרך שבה הרמב"זהו לענ. טע מוגבל ומצומצם מתוך מציאות אינסופיתקְ מִ 
  .נוי נו מכירים ונתפס על ידלמה שא  רקמשמעות 

הקשיבו ? יוצרת הוויה הזויה ומנותקתהתרבות המאדירה את המיסטיקה , המשמעות של התרבות האלטרנטיבית יאך מה
דרך ה. ולא להתנהל באופן מושכל, תפיסה דמיוניתגורמת לאנשים לחיות בזו תרבות  .שרלטנים למיניהםדברי לפעמים ל

אם יש בעיה ניתן . דרכים עוקפותויש רבים המעדיפים קיצורי דרך או , דורשת התמודדות קשה ומייגעתריאליסטית ה 
עשה נ לי או: והיה אם תשאל. מתוקןיהיה והכל " תיקון"אולי לקנות קמיע או שמישהו יעשה בשבילי , להחליף מזוזה

  !מורכבת ופנימית, ודה ארוכהזוהי עב"... אך זה מסובך, כן"? הכל מתוקןיהיה באמת תיקון שורשי ואז 

אך עיקר פעולתנו הינה עלי אדמות על פי הדרכתה , אין שום ספק שהתורה מחנכת אותנו להבין כי קיים מה שמעבר
התורה רוצה את החיים . זו בעצם בריחה מתפקידנו בעולם, השתתה של חיים על דברים שהם מעבר לעולמנו. של תורה

  . תורה ומצוות ועבודת המידות, בעשיית הטוב והישר, שכל ישרה  ל פיהזה ע הנורמליים שלנו בעולם 

אמונית לקראת כמקפצה , וותו של עםתהה  ראשיתתרופה מקומית ב כמציאות נסית ועל טבעית יכולה לבוא כחינוך ו 
     ל- ֹקב ְּבאֵ ל ִיְצָחק ְוֶאל ַיעֲ ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם אֶ " :שהתגלה לאבותגילוי ה ואאך אל נשכח כי האידאל ה ,עתיד מושכל

ם חייה שהיו ב , אלא מגדלותם של אבות האומה, ו"זה אינו נובע מחיסרון חגילוי  ."לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם' ּוְׁשִמי ה... ָּדי-ׁשַ 
  .צועדים עלי אדמותאך להיות אנשים שמחוברים לשמיים , לזה אנו צריכים לשאוף. מרכבה לשכינה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .'חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה, העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם ,שיחה כללית" ישיבת הגולן"ד של "בביהממידי שבוע ביום שני מתקיימת 

  ,ועניינה בהדרכות רוחניות, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים

  .ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו, האמוניהנגזרות מן המבט 
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