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 כי המלאך ,שהיה לו להודיע לאביו קודם ולא יחוש אל האחים ואין להקשות עליו" ... 

ובזה אין להאשימו ליוסף , סומכין על הנס כי אין ,הגואל אותו עתה יגאלנו גם כן קודם

 ":הדברעל 

 

שיחרר את על שלגבי אליעזר עבד אברהם  ,)רבי שבתאי בס ("שפתי חכמים" �
 היה לו  לאשהרי, מלכתחילהשואלים מדוע זמם אותם . ")ויפתח הגמלים ("הגמלים

בשדות רק  והיו ודאי אוכלים )בבעלות חקלאים (אסורים בשדות עּוְרלחשוש שִי
 ". של צדיקים ןָתְמֵהה מביא תקלה על ידי ּב"אין הקב "שכן ,הפקר

 ]:לב, בראשית כדפירושו ל[וההסבר 
ליהנות משל   לא רצה,אך אליעזר עבד אברהם מרוב חסידותו שהיה בו....  "

 ."שאין סומכין על הנסתירץ  3ם"והרא. אחרים אפילו מן המותר

 

 

------ ----- ------------------- 

                                                
   הרבי מגור–רבי אברהם מרדכי אלטר  3
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  ניסים ואמונהעל 

  . בשלח– בא –וארא  : פרשות- ספר שמותבאת מצרים יעל פי סיפור יצ
  ] ...!"אין אוכל" !"אין מים", קריעת ים סוף,  ועמוד האשעמוד הענן[ ניסים ותלונות ◊

   ?נס ואמונהחווית ההאם יש קשר בין  ◊ 

   ?ן נס ואמונה הקשר ביו מה◊   ופרעה,העם, הזקנים,  משהעלהנס והאותות השפעת   ◊

    בתלמוד ובפרשנות המקרא–" אין סומכין על הנס"◊ 

  
  ניסים ותלונות

  ?האם חווית הנס מביאה לאמונה או מחזקת אותה
קריעת , הענן ועמוד האש עמוד -יציאת ישראל ממצרים רצף של מעשי ניסים מלווה את 

וס כוחות הטבע מפתיע לראות שעל אף גי, אבל. ועוד ועודהוצאת מים מן הסלע , ים סוף
כיר טובה על מ  אינוהעםלא רק ש, בניגוד לחוקי הטבע הידועים, להצלת עם ישראל
התלונות ו, 'האמונה בהבחווית הנס בכדי לחזק את ניראה שאין אלא , ניסים שנעשים לו

  .את סדר האירועיםנראה  הבא. גוברות רק

        
        ....ועמוד האשועמוד האשועמוד האשועמוד האש, , , , עמוד הענןעמוד הענןעמוד הענןעמוד הענן. . . . 1111

  ]יגשמות [ :מצריםמיציאה עם ה מיד מתחילים הניסיםהניסיםהניסיםהניסים

ַעמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם )כא( ַעמּוד ָעָנן ַלְנֹחָתם ַהֶדֶרך ְוַלְיָלה ּבְ ּ ַויהָוה הֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ ּ ְּ ְ

   :ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה
    ] ידשמות[  :בעיהנוצרת , אבל

ַּוִייְראּו ְמאד ַוִיְצ. ְּוִהֵנה ִמְצַרִים נֵסַע ַאֲחֵריֶהם...  )י( ָרֵאל ֶאל-ֲעקּו ְבֵניּ  : יהוה-ִיׂשְ
    : מיד בפסוק הבא- התלונההתלונההתלונההתלונה

ִלי ֵאין.... )יא( ר  ְקָבִרים- ֲהִמּבְ ִמְדּבָ ִמְצַרִים ְלַקְחָתנּו ָלמּות ּבַ ּּבְ ּ ...? : 
    :את התשועה מבטיח , מרגיעומשה

ֵחם ָלֶכם ְוַאֶתם ַתֲחִרׁשּון)יד( ּ יהוה ִיּלָ ּ:  
העם אפילו . מבצעים הפרדהואחור לעוברים  "מייםהשומרים הקד"שני : הישועה-הנסהנסהנסהנסוווו

   . שלא יפחד, לא יראה את האויב

ָרֵאל ַוֵיֶלך ֵמַאֲחֵריֶהם)יט( ע ַמְלַאך ָהֱאלִֹהים ַההֵלך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיׂשְ ְ ַוִיּסַ ְ ְּ ע ַעמּוד,ּ ּ ַוִיּסַ ֶהָעָנן  ּ

ֵניֶהם ַוַיֲעמד ֵמַאֲחֵריֶהם ין ַמֲחֵנה )כ(: ִּמּפְ ָרֵאל ּ ַוָיבא ּבֵ ָקַרב -ְולֹא... ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיׂשְ

ל-ֶזה ֶאל ְיָלה-ֶזה ּכָ  :ַהּלָ
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        ....קריעת ים סוףקריעת ים סוףקריעת ים סוףקריעת ים סוף. . . . 2222

ה ֶאת)כא( ְקעּו ַהָמִים...ַּהָים -ָידֹו ַעל-ּ ַוֵיט מׁשֶ ּ ַוִיּבָ ה-ּ ַוָיבאּו ְבֵני)כב(: ּ ׁשָ ַיּבָ תֹוך ַהָים ּבַ ָרֵאל ּבְ ִּיׂשְ ּ ְ..  
    :על הרודפים סוגר היםו

ב ַהָים ִלְפנֹות ּבֶקר ְלֵאיָתנֹו ... )כז( ּ ַוָיׁשָ תֹוך ַהָים- ֶאתיהוה ַוְיַנֵער ...ּ ִּמְצַרִים ּבְ ְ : 
   .אל באמונהאמונהאמונהאמונההההה מגיעה,  והניסיםהתשועה הגדולהואחרי 

ָרֵאל ֶאת ּ ַוַיְרא)לא( ה -ִיׂשְ ר ָעׂשָ ַּהָיד ַהְגדָלה ֲאׁשֶ ִמְצַרִיםיהוהּ    , ּבְ
ַּוַיֲאִמינו ה יהו-ַּוִייְראּו ָהָעם ֶאת ה ַעְבדֹוּ יהָוה ּוְבמׁשֶ  :ּ ּבַ

        
        ....מריםמריםמריםמרים ה ה ה ההמיםהמיםהמיםהמיםהמתקת המתקת המתקת המתקת . . . . 3333

פסוק אחד ,  אבל. העצוםההודיה על הנס,  שירת הים הגדולה- סוף-לאחר חציית ים
  :]טו, שמות[ :בעיהבעיהבעיהבעיה - ההללם סיוחר אלבלבד 

י ָמִרים ֵהם )כג( תת ַמִים ִמָמָרה ּכִ ּ ַוָיבאּו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלּו ִלׁשְ ּ ּ...: 
  : בפסוק הבא,  היא מיידיתוהתלונהוהתלונהוהתלונהוהתלונה

אמר ַמה-ּ ַוִיּלנּו ָהָעם ַעל)כד( ה ּלֵ ֶתה-מׁשֶ ִּנׁשְ ּ: 
       :::: גם הואמיידי והנסוהנסוהנסוהנס
ֵלך ֶאל-ּ ַוִיְצַעק ֶאל)כה( ְְיהָוה ַויֹוֵרהּו יהוה ֵעץ ַוַיׁשְ ּ ַּהַמִים ַוִיְמְתקּו ַהָמִים-ּ ּ ּּ. 

        .... ָמן ושליו ָמן ושליו ָמן ושליו ָמן ושליו---- מן השמים  מן השמים  מן השמים  מן השמים לחם ובשרלחם ובשרלחם ובשרלחם ובשר. . . . 4444

  :] טז שמות[ : המיםלאחר נסבלבד ק אחד פסו, תלונהתלונהתלונהתלונה

ַּוִיּלֹונו )ב( לּ ֵני- ּכָ ָרֵאל -ֲעַדת ּבְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים -ִּיֵתן מּוֵתנּו ְבַיד-ִמי...  )ג (:...ִיׂשְ יהוה ּבְ

ְבֵתנּו ַעל ׁשִ רִסיר -ּּבְ ׂשָ ָאְכֵלנּו ַהּבָ   ... ָלׂשַבע ֶלֶחם ּבְ

  :  לחם -   לא מאחר לבאהנסהנסהנסהנס

ָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְדַבר-ִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ִהְנִני ַמְמ... )ד( ָ יֹומֹו-ַּהּשׁ  ,יֹום ּבְ
   :בשרבשרבשרבשרם גיע גמו

ָלו ַוְתַכס ֶאת.. )יג( ּ ַוַתַעל ַהּשְׂ  :.. ַּהַמֲחֶנה -ּ
  . אין צורך לאגור,  מידי יום ביומוהספקה סדירהה

ה ֲאֵלֶהם)יט( ּיֹוֵתר ִמֶמנּו ַעד-ִאיׁש ַאל ּ ַויאֶמר מׁשֶ  :ּבֶקר-ּ
 .אלאפשר היה לצפות שהעם יסמוך על ה, אחרי כל הניסים האלה, ועכשיו

   : אמונהאיןאיןאיןאין    -אבל לא 
ְמעּו ֶאל- ְולֹא)כ( ים ִמֶמנּו ַעד-ׁשָ ה ַויֹוִתרּו ֲאָנׁשִ ּמׁשֶ ּ ּּבֶקר ַוָיֻרם תֹוָלִעים ַוִיְבַאׁש-ּ ּּ, 

    :סידור מיוחד - נסנסנסנס, ולגבי השבת
 .שני עומרים לאחד, חם משנהלקטו ל, יִשויהי ביום הִש) כב(

ת ָיִמים ִתְלְקֻטהּו )כו( ׁשֶ ת לֹא ִיְהֶיהּּוַביֹוםּ ׁשֵ ּבָ ִביִעי ׁשַ  : ּבֹו- ַהּשְׁ
   : אמונהאיןאיןאיןאיןועדיין 

ִביִעי ָיְצאּו ִמן)כז( יֹום ַהּשְׁ  :ְולֹא ָמָצאּו ָהָעם ִלְלקט-ּ ַוְיִהי ּבַ
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  בתלמוד ובפרשנות המקרא – "אין סומכין על הנס"

 
 א/מסכת שבת דף לב �

 מן השמים נפרעים מהאדם על כל - שבשעת סכנה, אומרים, בדיון בקטע זה במסכת
 ,להלן"). סוגרים אתו חשבון"שאדם נמצא בסכנה " בהזדמנות זאת", כלומר(חטאיו 

  :נות על מעבר במקום סכנה גישות שו- בהמשך הדיון 

 
   1הסבריםכולל תרגום   המקור בתלמוד

רב לא עבר במברא דיתיב 

ם אמר דילמא "ביה עכו

מיפקיד ליה דינא עליה 

  ומתפיסנא בהדיה

שמואל לא עבר אלא 

ם "במברא דאית ביה עכו

אמר שטנא בתרי אומי לא 

  .שליט

 ינאי' ר ינאי בדיק ועבר' ר

  :דאמרלטעמיה 

 ,במעבורת שישב בה נוכרינהר בר רב לא היה עו

 ]על הנוכרי [שמא מופקד דין עליו"שהיה אומר 

ואם נגזר עליו עונש אני  [תו בשעת עונשוס ִאואתֵפ

  .]"אענש איתו

במעבורת ] רק[ אלאשמואל לא היה עובר נהר 

אין השטן שולט  "שהיה אומר, שישב בה נוכרי

ואת חשבונותיו הוא עושה עם כל [ בשתי אומות

  .]"לחודאחד 

 להלן(לשיטתו ש. ינאי היה בודק ועובר' ואילו ר

  ): התלמודיבעברית גם במקור

 

   , שמא אין עושין לו נס,לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס

 ]מסכת שבתציטוט מסוף [ .מנכין לו מזכיותיו ואם עושין לו נס

 

בקשר גם  במסכת תענית ת של רב ינאי מצוטטל"הנה ָרְמִאה :)כ(מסכת תענית  �
 . בתלמודלסוגיה אחרת

 

, "היאאחותי "אברהם על שרה ל בעניין השקר ש) חיים בן עטר' ר ("אור החיים" �
 ]:יא, בראשית יב לופירוש [.שיושיעו' היה לסמוך על הוהרי יכול 

  ."נסהשאין סומכין על  ,2 אף על פי כן כלל זה בידינו,ה"הגם שבטוחים הצדיקים בהקב"

 

מדוע לא שלח יוסף לספר לאביו שהוא נמצא במצרים חי על השאלה  "החייםאור " �
  :]כו, בראשית מהל פירושו[:  ובריא

                                                
 בעזרת תלמוד של הרב עדין שטיינזלץ 1
 .תודה לאראל סגל שהפנה אותי למקור התלמודי. שהבאנו לעיל:) לב(מסתמך כניראה על הדיון במסכת שבת " וכלל זה בידינ" 2
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האמונה מתפוגגת שהרי האל לא סיפק , והיא לא מופיעה") מגיע לי"או מבחינת (אמונה 

 .את הסחורה

 נעשו כיוון שהעם הם. יסים שנעשו לעםהנ ידרך סיפורללמד התורה זה מה שבאה 

. את העם לידי אמונהידם -על להביא כדילא ו, במצבו לא יכול היה להתנהל בלעדיהם

   .את האמונה ירחיקו הניסיםכי הידיעה הברורה על אף , היפךל

        
            .... האחד עוקב את משנהו האחד עוקב את משנהו האחד עוקב את משנהו האחד עוקב את משנהו,,,,לא לחינם מספרת התורה על כל כך הרבה ניסים ונפלאותלא לחינם מספרת התורה על כל כך הרבה ניסים ונפלאותלא לחינם מספרת התורה על כל כך הרבה ניסים ונפלאותלא לחינם מספרת התורה על כל כך הרבה ניסים ונפלאות

        ....ככל שיהיוככל שיהיוככל שיהיוככל שיהיורבים רבים רבים רבים , , , ,  תלויה בניסים תלויה בניסים תלויה בניסים תלויה בניסים שאין האמונה שאין האמונה שאין האמונה שאין האמונה,,,,להבהירלהבהירלהבהירלהבהיר

  

עוד נלמד ] בפרשות הבאות[וכאשר תינתן ,  באותה העתהתורה עדיין לא ניתנה

על אמונה  . וקסמיםעל כך שלא לסמוך על ניסים, ממנה על אחריותו של האדם

  .לשמה ואמונה שלא לשמה

  

  

-- --- --- -- --- --- ---  

  בעמוד הבא –  בתלמוד ובפרשנות המקרא,"אין סומכין על הנס"

------------------  
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         ....ם מן הסלעם מן הסלעם מן הסלעם מן הסלעמימימימי. . . . 5555

  :  םושוב מחסור במי, ]יז[הבא עוברים לפרק 

תת ָהָעם ..... )א( ְרִפיִדים ְוֵאין ַמִים ִלׁשְ ּ ַוַיֲחנּו ּבִ ּ: 
  . שועתוביהפעם יאמינו ', י ה"פתרון בעיות מים עשלאחר אפשר היה לצפות 

  :תלונהתלונהתלונהתלונה שוב !אבל לא

ה ַויאֶמר ָלָמה ֶזה ֶהֱעִליָתנּו ִמִמְצַרִים ְלָהִמית אִתי ְוֶאת-ּ ַוָיֶלן ָהָעם ַעל... )ג( ּמׁשֶ ּּ -ַני ְוֶאתּבָ-ּ

ָמא ּצָ  :ִמְקַני ּבַ
   :מטה הקסמים באמצעות נסנסנסנסשוב ו

יָת ַבּצּור ְוָיְצאּו....  )ו( ָתה ָהָעם ְוִהּכִ ִּמֶמנּו ַמִים ְוׁשָ ה ,ּ ן מׁשֶ  :...ּ ַוַיַעׂש ּכֵ

  
  ?נס ואמונהחווית ההאם יש קשר בין 

נס וית הלא הביאה חו ,על פי המאורעות ? ואמונהיםהאם יש קשר בין נסעולה השאלה 
  . אחרי כל נס באה תלונה חדשה) מיד(ולא עוד אלא ש.  של הנס האמונה במחוללואת

ראה שהצורך של העם ינאנחנו  .ספר שמותלתחילת  לחזור כדאיללבן שאלה זאת כדי 
  .)אל לא הפתעה למרולואין צריך (פתעה למשה ה לא,  צפוי מראש היהבניסים

  
  פרעה..עם וה ,הזקנים,  משהעלהנס והאותות השפעת 

  . מתחיל כבר עם משהבספר שמותסיפור הניסים 

        משהמשהמשהמשה. . . . אאאא

    :]שמות ג[ .הניסית, משה נמשך לתופעה החריגה. הסנה בוער ואיננו אוכל

ה ָאֻסָרה)ג( ַּהַמְרֶאה ַהָגדל ַהֶזה ַמדּוַע לֹא-ְוֶאְרֶאה ֶאת ָּנא-ּ ַויאֶמר מׁשֶ ּּ ֶנה-ּ  :ִיְבַער ַהּסְ

 הנס מספק את עבורו. 'ות כדי להאמין בהמשה לא נזקק לאותמאמין גדול כ
  ":ישר לעניין "יכול לגשת אלהו. ההתוודעות בלבד

ֶנה)ד( י ָסר ִלְראֹות ַוִיְקָרא ֵאָליו ֱאלִֹהים ִמתֹוך ַהּסְ ְ ַוַיְרא יהוה ּכִ ּ ּ ּ .  
ה ַויאֶמר ִהֵנִני ה מׁשֶ ַּויאֶמר מׁשֶ ּ ּ: 

   .לֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקבָָאנִכי ֱאלֵֹהי ָאִביך ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱא...  )ו(
יט י ָיֵרא ֵמַהּבִ ָניו ּכִ ה ּפָ ַּוַיְסֵתר מׁשֶ   :ָהֱאלִֹהים-ֶאל ּ

        הזקניםהזקניםהזקניםהזקנים    ....בבבב

. ]זקן משמעותו חכם [ להתחיל את שליחותו אצל זקני העםמצווה את משה' ה
האל גם ו.  הם נושאיהאשר ,מסורת שעוברת מדור לדורלבוא בשם ה אפשר לחכמים

  .חכמים אינם זקוקים לנסים .קנים אכן יאמינומבטיח למשה כי הז
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ָרֵאל-ּ ְוָאַסְפָת ֶאת)טז(  ּ ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהםִזְקֵני ִיׂשְ

ְמעו ְלקֶלך)יח(..  ָואַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים )יז(:   ..ִיְצָחק ְוַיֲעקב ָ ְוׁשָ ּ" 
  

        ")")")")ךךךךמְמְמְְמעַעַעַַע("("("("העם העם העם העם  עבור  עבור  עבור  עבור  וקסמים וקסמים וקסמים וקסמיםאותותאותותאותותאותות. . . . גגגג

ולכן הוא .  להאמין בשליחותגם העם הפשוט צריך. שכנוע הזקניםבמשה לא מסתפק 
     זקוקים,עם של עבדים, העם הפשוט. קסםאיזשהו , מושך, "עממיעממיעממיעממי"משהו  מבקש
  :]ד, שמות[ :לפחות כנקודת פתיחה, לנסלנסלנסלנס, , , , לסימןלסימןלסימןלסימן

ה ַויאֶמר ְוֵהן לֹא)א( ּ ַוַיַען מׁשֶ י יאְמרּו לֹא...ֲאִמינּו ִלי ַי-ּ  :ִָנְרָאה ֵאֶליך יהוה- ּכִ
  . קסמיםומפקיד בידי משה שלושה, כי העם זקוק לאותות" מבין"הוא , האל נענה

  :הנחש-המטה, הראשון

ִלֵכהּו ַאְרָצה ַוְיִהי ְלָנָחׁש ... )ג(  : ...ּ ַוַיׁשְ
  :צרעת, השני

ֵחיקֹו ַויֹוִצָאּה.. )ו( ּ ַוָיֵבא ָידֹו ּבְ ֶלג ּ ָ ּשׁ  : ְּוִהֵנה ָידֹו ְמצַרַעת ּכַ
    :שני אותותל הסיבהו

ְמעּו ְלקל ָהאת ָהִראׁשֹון ְוֶהֱאִמינּו ְלקל ָהאת ָהַאֲחרֹון- ִאם)ח(  :ְלֹא ַיֲאִמינּו ָלך ְולֹא ִיׁשְ
  :   נס שלישי, ועבור הספקנים במיוחד

ֵני- ְוָהָיה ִאם)ט( ְמעּון ְלקֶלך ּלֹא ַיֲאִמינּו ַגם ִלׁשְ ה ְולֹא ִיׁשְ ְּוָלַקְחָת ִמֵמיֵמי ַהְיאר  -- ָָהאתֹות ָהֵאּלֶ ּ

ה  ׁשָ ַפְכָת ַהַיּבָ ְּוׁשָ ת  ְוָהיּו ְלָדם....ּ ׁשֶ ַיּבָ  :ּּבַ
  

        ....לפני פרעהלפני פרעהלפני פרעהלפני פרעהגם גם גם גם  לעשות אותם האותות  לעשות אותם האותות  לעשות אותם האותות  לעשות אותם האותות מצווה את משהמצווה את משהמצווה את משהמצווה את משה' ' ' ' הההה. . . . דדדד

ה -ּ ַויאֶמר ְיהָוה ֶאל)כא( ל..מׁשֶ ר- ּכָ ְמִתי ְב-ַּהמְפִתים ֲאׁשֶ יָתם ִלְפֵני ַפְרעה  ָָיֶדךּׂשַ  ..ַוֲעׂשִ
        

        . . . . וגם לפני פרעהוגם לפני פרעהוגם לפני פרעהוגם לפני פרעה" " " " עמךעמךעמךעמך""""אותם הניסים עם אותו המטה נצטווה משה לעשות גם לעיני ישראל אותם הניסים עם אותו המטה נצטווה משה לעשות גם לעיני ישראל אותם הניסים עם אותו המטה נצטווה משה לעשות גם לעיני ישראל אותם הניסים עם אותו המטה נצטווה משה לעשות גם לעיני ישראל 
        ".".".".עובדים עליהםעובדים עליהםעובדים עליהםעובדים עליהם""""הקסמים הקסמים הקסמים הקסמים . . . .  המשותף לעם הארץ ולעובדי כוכבים המשותף לעם הארץ ולעובדי כוכבים המשותף לעם הארץ ולעובדי כוכבים המשותף לעם הארץ ולעובדי כוכביםווווזהזהזהזה

        
        ::::]]]]דדדדשמות שמות שמות שמות [[[[    ....על העםעל העםעל העםעל העם" " " " עובדיםעובדיםעובדיםעובדים""""אכן אכן אכן אכן ] ] ] ] הקסמיםהקסמיםהקסמיםהקסמים[[[[האותות האותות האותות האותות . . . . הההה

ֲאֵמן ָהָעם )לא(: יֵני ָהָעםְלֵע ַּוַיַעׂש ָהאֹתת  ...)ל(  .. ַוּיַ
        

  
        .... על המצרים על המצרים על המצרים על המצריםהמכותהמכותהמכותהמכות. . . . וווו

לא , הארבה לא פגע בשדות בני ישראל. במשך כל תקופת המכות נעשו ניסים לישראל
 בלבד מצריםבתי המכת הבכורות שפגעה ב, ולבסוף. ועוד ועוד, לא הערובו, הברד

  .ופוסחת על ישראל
        , , , , האותות עשו את שלהםהאותות עשו את שלהםהאותות עשו את שלהםהאותות עשו את שלהם

        . . . .  בני ישראל על הניסים בני ישראל על הניסים בני ישראל על הניסים בני ישראל על הניסיםה אמונתם שלה אמונתם שלה אמונתם שלה אמונתם שלהמכות התקיימהמכות התקיימהמכות התקיימהמכות התקיימובמהלך כל תקופת ובמהלך כל תקופת ובמהלך כל תקופת ובמהלך כל תקופת 
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  ?קשר בין נס ואמונהה, אם כן ,ומה

 ,אמונהאינו מביא את האדם לידי שהנס לא רק  .ככל שרבו הניסים רבו התלונות
כאשר  ....הסתמכות על ניסים וציפייה לניסים מרחיקה את האמונההסתמכות על ניסים וציפייה לניסים מרחיקה את האמונההסתמכות על ניסים וציפייה לניסים מרחיקה את האמונההסתמכות על ניסים וציפייה לניסים מרחיקה את האמונה: בדיוק ההיפךאלא 

  ".אין אלהים" אזי ,הופיעלא מוהישועה אדם רגיל לחיות על ניסים 
קורה להם דבר  כאשר" !יש אלהים"  פורצים בזעקות שמחהשאנשים, תופעה ידועה היא

?  ואז מה".אין אלהים"כביכול אזי  –אין ניצחון  . ...]קבוצתם מנצחתאו ש[מה טוב 
,  ולהבדיל?זאת שבמקרה ניצחה בפעם הזאת? "השנייה"אלוהים הוא רק של הקבוצה 

  .זאת היא האמונה שלא לשמה. ים המצפים לנס רפואי שלא מופיעכמוהם גם חול
הוא . עם עבדיםהוא  , במצבו אז.כמה מילות זכות על העםחשוב להגיד , מצד שני

לא . הארץ- עדיין עם,  חלשהעם". מושיע אותם בכוח" משה .ע את עצמו יכול להושיאינו

אותו  וליהרגבורו הכל והוא רגיל שיעשו ע .ו לא בעצמו ולא באל שיושיע אות,מאמין

המשך בעמוד הענן ה,  בלבדעל המצריםשירדה  מסדרת המכות ;לניסים כבר מן ההתחלה

הוא אינו מבין ,  והנס מתמהמה,וכאשר צצה בעיה. 'וקריעת ים סוף וכו, ועמוד האש

" מושיעו בכוח"מדוע שלא ילין על , בעצם .ולכן באה התלונה, כל יכול' הרי הש - מדוע

הוא . התורה עדיין את קבלשלא . זהו העם בראשית דרכו? אם אין אוכל? םאם אין מי

  ."עובד ניסים ומזלות"במצב של עדיין הוא נמצא , אינו יודע אמונה מהי

 משה . מראשידוע היהשהצורך של העם בניסים תחילת ספר שמות בראינו , ואכן

ך האותות דרהיא ) ?אמונו( ורכוש את לבהדרך ל ש, עם משה והאל הסכים,ידע

  - אבל.  אמונההייתהניסים כל עוד היו והעם חי על ניסים  ,במצב זה .והקסמים

  .האמונה התערערה  התערערה  התערערה  התערערה ,,,,בעיהמשהתעוררה משהתעוררה משהתעוררה משהתעוררה 

        

לסתור את העובדה כי ניסים אינם מביאים לאמונה לסתור את העובדה כי ניסים אינם מביאים לאמונה לסתור את העובדה כי ניסים אינם מביאים לאמונה לסתור את העובדה כי ניסים אינם מביאים לאמונה כדי כדי כדי כדי זאת זאת זאת זאת בהבנה בהבנה בהבנה בהבנה אבל אין אבל אין אבל אין אבל אין 

            .... הם מרחיקים אותה הם מרחיקים אותה הם מרחיקים אותה הם מרחיקים אותה––––אלא עושים בדיוק את ההיפך אלא עושים בדיוק את ההיפך אלא עושים בדיוק את ההיפך אלא עושים בדיוק את ההיפך 

עיננו עיננו עיננו עיננו """"שהרי שהרי שהרי שהרי , , , , ים מביאים לידי אמונהים מביאים לידי אמונהים מביאים לידי אמונהים מביאים לידי אמונהניסניסניסניסשששש    מקובל בחוגים רחביםמקובל בחוגים רחביםמקובל בחוגים רחביםמקובל בחוגים רחביםגם היום גם היום גם היום גם היום 

        . . . . זוכים לניסיםזוכים לניסיםזוכים לניסיםזוכים לניסיםזכאים וזכאים וזכאים וזכאים והמאמינים המאמינים המאמינים המאמינים שששש נוספת היא  נוספת היא  נוספת היא  נוספת היא דעהדעהדעהדעה". ". ". ". הרואותהרואותהרואותהרואות

        .... נכונות נכונות נכונות נכונותאינןאינןאינןאינןגישות גישות גישות גישות ההההכמובן ששתי כמובן ששתי כמובן ששתי כמובן ששתי 
        

  האמונה

: בני אדם מגיעים כל אחד לאמונה מכיוון אחר. של האדםהאישית האמונה היא הכרעתו 

. ויש עוד,  חינוך ומסורת,שיש אלהים" תפיסה", ..התגלות, הרגש, ההיגיון, דרך השכל

-ה אישית המחייבת את המכריעאבל בסיכומו של עניין ההחלטה להאמין היא הכרע

 ,איש מלבדולחייב אישית של אדם  הבהכרעאין : להבהירויש . המאמין ואותו בלבד

אין . ג עולמו בדרכוֵהָנוהאל ְמ,  האדם מאמין באל–באמונה לשמה . ובוודאי לא את האל

אמונה התלויה . לא כל שכן על שיקוליו ודרך ההשגחה שלו, האל עצמולנו מושג על 

כאשר מצפים לתמורה על ". אמונה התלויה בדבר"היא ,  ונחשקת בתוצאה רצויה, בנס


