
 

 

ה   ָבֶז ּוק  ִדּי ְוַה ם.  ַרִי ְצ ִמ ִמ ּו  ֹוֵתינ ֲאב ּו  ֲאל ְג ִנ ה  ּוָנ מ ֱא ָה ּות  ִבְזכ "ל:  רז רּו  ְמ ָא ַרִים  ְצ ִמ ַאת  ִצי ְי ֹות  ֹוד א ה    –ב.  ּוָנ מ ֱא

ה. ּוָנ מ ֱא א  ֶאָל ה  ָג ַהש ָ א  ּו, ֹל ַהְינ א,   ַדְוָק

ִה  ַמ ּו ה,  ּוָנ מ ֱא ֶׁשל  דּוׁש  ַהִח ּו  ה ? ַמ ַרִים ְצ ִמ ִמ ּו  ֹוֵתינ ֲאב ּו  ל ֲא ְג ּה ִנ ּוָת א ִבְזכ ְוָק ַד ַרִים ֶׁש ְצ ִמ ַאת  ִצי ְי ּה ִעם  ּוָת  י ַׁשָּיכ

צַ  ִמ ָרח  ֻמְכ ַה ן  ִעְנָי א  ֶאָל ה,  ּוָנ מ ֱא ֹו  ז ן  ֵאי ְצָלם  ֶא ֲאָבל  ֹוֵרא.  ַהב ּות  א ִצי ְמ ִב ֹוִדים  מ ֹוָלם  ָהע ֹות  מ ֻא ֵדי  ֲחִסי ד ַגם 

ִמְתב ר  ֲאֶׁש ַכ ֶכל.  ֵדי  ַהש ֵ ִלי ִאים  ָב ֹו,  מ ְצ ַע ֶאת  ה  ֹוֶש ע ר  ָדָב ן  ֵאי ַהְכָלל  ד  ַצ ִמ ה  ִהֵנ ֹוָלם,  ָהע ּות  א ִצי ְמ ַב ם  ֹוְנִני

ֹו.  ֹות א ג  ִהי ְנ ּוַמ ֹוָלם  ָהע ֶאת  ָרא  ִמי ֶׁשָב ֹו  ָרה, ֶׁשֶּיְׁשנ  ַהָכ

א   ֶאָל ּות,  ֶאֹּלק ְצָלם  ֶא ֻמָנח  א  ֹל ֶצם  ֶׁשְבֶע ן  ָו ּות,  ְוֵכי ֶאֹלק ְב ֹוָדָאה  ה ֵדי  ִלי ם  ֹוָת א ָאה  ְמִבי ֹוָלם  ָהע ּות  א ִצי ְמ ֶׁש

ך  ַׁשָּי ֹות  ֶאָלק ֶׁש ֹו  ז ָדה  ִמ ְב ר,  ֹוַמ ְכל את,  ֹז ַח  ִרי ַמְכ ם  ֹוָל ָהע ֶׁש ה  ָמ ַכ ד  ַע ַרק  א  ִהי ֶהם  ֶׁשָל ה  ֹוָדָא ה ַה ַגם  ֵרי    ֲה

ָה  ֵמ ה  ַמְעָל ַהֶטַבע. ַעל ְל ּוֵׁשי  ָצם ִבְלב ְמ ֻצ ּוְמ ֹוָלם  ְוַהֶטַבע ְלע ֹוָלם  ֹוִדים.  –ע ם מ  ֵאיָנ

ּוְב  ּות,  ֶאֹּלק ִעם  ֶצם  ְבֶע ם  ּוִרי ְקׁש ָרֵאל  ִיְש ְבֵני  ֹוָלם.  ָהע ד  ַצ ִמ א  ֹל ה  ָא ָב ֵאל  ָר ִיְש ְבֵני  ֶׁשל  ה  ּוָנ ֱאמ ָה א  ֲאָבל  ֵמיָל

ם   ָנ ִעְנָי ֹוָלם  ָהע ֹות  מ ֻא ֶׁש ֵׁשם  ְכ ּות.  ֶאֹלק ַה ְצָלם  ֶא ֵני  –ֻמָנח  ְב ך  ָכ  , ֹוָלם ּות.    ע ֶאֹּלק ּוא  ה ִעְנָיָנם  ֵאל  ָר ִיְש

ַהֶטַבע. ֵמ ה  ַמְעָל ּות ֶׁשְל ֶאֹּלק ַגם  ּות  ט ְפִׁשי ְצָלם ַב ֶא ּוֻמָנח  ַהֶטַבע,  ֹות  ְגָבל ַה ה  ן ָבֶז ֵאי א  ֵמיָל  ּוְב

ּונַ  מ ֱא ֶׁש ָרֵאל,  ִיְש ּוַנת  מ ֱא ֶל ֹוָלם  ָהע ֹות  מ ֻא ּוַנת  מ ֱא ן  ֵבי ּוק  ַהִחל דּות  ַבֲחִסי ר  ָא ְמֹב ְבֵׁשם  ְוַכ א  ִהי ָרֵאל  ִיְש ת 

ֱאֹלִקים,   ְבֵׁשם  א  ִהי ֹוָלם  ָהע ֹות  מ ֻא ֶׁשל  ה  ּוָנ מ ֱא ְוָה ַהֶטַבע.  ֵמ ה  ַמְעָל ְל ד,  ֶאָח ְכ ה  ְהֶי ְוִי ֶוה  ֹה ה  ָהָי  ,' וי ה

ֱא  ְצַבע  ֶא "  ," ' וי ה ֶאת  ַדְעִתי  א ָי ֹל " ִמים:  ְרֻט ְוַהַח ה  ְרֹע ַפ רּו  ְמ ָא ִפי ֶׁש ּוְכ ַהֶטַבע.  א  ִרָּי ַמְט ִגי א".ְב  ֹלִקים ִהי

ִרים:  ְדָב ַה ַרת  ָה ַהְב  ג. ְל

ם   ֹוָל ֶׁשָבע ן  ִעְנָי ֹו   –ְבָכל  ֵאינ ש  ֵפ ּום  -ְמַח ׁש ֹו  ל ן  ֵאי ֶׁש ּוי  ָגל ֵנס  ה  ֹוֶא ר ר  ֲאֶׁש ַכ ד  ִמְלַב ר,  ָדָב ֶׁשַב ַהֶטַבע  ֶאת  ּוִדי  ה ְי

ָא  ְוַגם  ֱאֹלִקי.  ר  ָדָב ּו  ה ֶׁשֶז ֹודֹות  ה ְל ּוא  ה ָרח  ֻמְכ ַבֶטַבע,  ֹום  ֹול  ָמק ֶׁשָּיכ ה  ָמ ַכ ד  ַע את    –ז,  ֹז ַהְלִביׁש  ְל ֹו  ֹונ ְרצ ִב

ה. ּות ֶׁשְבֶז ֶאֹלק ַה ֶאת  ד  ִמָּי ֵפש  ְמַח ה,  רֹוֶא ר ֶׁש ָדָב ִדיל, ְבָכל  ַהְב , ְל ּוִדי ה ֲאָבל ְי ַהֶטַבע.  ּוֵׁשי   ִבְלב
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A Jew doesn’t just understand that G-d exists; G-d is a part of a Jew’s existence. A Jew 

doesn’t just recognize G-d in miracles, a Jew recognizes G-d in his everyday life. 
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ֹו  ֵאינ ֶׁש ִמי-ּוְכֵׁשם  ְבָכל  ּוא  ה ֵפש  ְמַח ּוי  ָגל ְבֵנס  ּו  ִפל ֲא ּוִדי,  ה ַהֶטַבע  ְי ד  ַצ ִמ ּו  ה ֶׁשֶז ר  ִבי ַהְס ְל ּות  ְדל ִהְׁשַת  –ֵני 

ֹו  ְבת ּוא  ה ד  ַמ ֶנֱע ַהֶטַבע,  ד  ַצ ִמ ֵרי  ְמ ַג ְל ּוא  ה ָרה  ֹו א ֶׁשִלְכ ן  ִעְנָי ְב ּו  ִפל ֲא ֶׁש ּוִדי,  ה ְי ֶצל  ֵא ּוא  ה ך  ֶפ ֵה ַה ֵרי  ֶׁשל  ֲה ֵקף 

ִמ  א  ֶאָל ַהֶטַבע  ד  ַצ ִמ ה  ן ֶז ֵאי ן:  ֹוֵע ְוט  " ֶרף ה ֹע ּות. "ַעם ְקֵׁש ֶאֹּלק  ַצד 

ֲא   :" ֹוֵרַע ְוז ִמים  ֹוָל ָהע ְבֵחי  ן  ִמי ֲא ַמ " ִמי  רּוַׁשְל ַהְּי ֵרי  ִדְב ּוׁש  ר ֵפ ְב ר  ֻדַב ֶׁש ִפי  ִפי  ף  ּוְכ ֶׁשַעל  ֹוְדִעים  י ַהֹכל  ֶׁש ִפי  ַעל 

ה   ִמיָח ְצ ַה ית  ַנֲעֵש ֲאַזי  ה  ָדָמ ֲא ָב ן  ְרִעי ַג ים  ֹוְרִע ז ר  ֲאֶׁש ַכ יִ   –ֶטַבע  א  ֹל ּוִדי  ה ְי ֵרי  ִיֹטל  ֲה א  ֹל ּוא  ה  ; ה ֶז ַעל  ך  ֹמ ְס

ֻחֵק   ; מַֹח ְצ ִל ך  ִרי ָצ ַהֶטַבע  ֻחֵקי  ד  ַצ ִמ ֶׁש ְגַלל  ִב ַדִים,  ַבָּי ר  ָדָב ַקְלֵקל  ְל ה,  ָדָמ ֲא ָב ּו  נ ִניֶס ְוַיְכ ן  ְרִעי ָנם  ַג ֵאי ַהֶטַבע  י 

ַהַטַעם   ַדִים.  ְבָי ר  ָדָב ְיַקְלֵקל  ָלָלם  ְג ֶׁשִב ַדָּים  ֹו  ְצל ֶא ִמיִנים  י  ֲא ְבֵח ן  ִמי ֲא ַמ ֶׁש ְגַלל  ִב א,  ּו ה ֹוֵרַע,  ֶׁשז ך  ְלָכ

ֹות.  ר ֵפ ן  ַוִתֵת ִמיַח  ְצ ֹו ַת ת ִריָע ֹו ֶׁשְז ֹוֵטַח ב ּוב ִמים  ֹוָל  ָהע

ַהֶטַב  ּוי  ִׁשנ ָפַעל  ֶׁש ּוא  ה ּוך  ר ָב דֹוׁש  ַהָק ֵמ אי  ַוַד ְב ּוא  ה ַבֶטַבע,  ְכָלל  ֹום  ק ָמ ֹו  ל ן  ֵאי ֶׁש ֵנס,  ֶׁש ְכֵׁשם  ֵהם  ע,  ד.  ך  ָכ

ם.  ַהִטְבִעִּיי ם  ָהִעְנָיִני  ַגם 

ֵנס. ה  ֶז ן  ֵאי ֶׁש ֹו  מ ַעְצ ֶאת  ֹות  ַהְׁשל ְל ֹול  ָיכ ר,  ֹוֵת ְבי דֹול  ָג ְבֵנס  ּו  ִפל ֲא ֲאַזי  ֹו,  ְצמ ַע ֶאת  ֹות  ַרמ ְל ה  רֹוֶצ ֶׁש ּו   ִמי  ִפל ֲא

א "ל  ֶׁשָחָז ד  ְוַע ם,  דֹוִלי ְג ַה ִסים  ַהִנ ד  ָח ֶא ּוף,  ס ַים  ִריַעת  ִדְק "  ַהֵנס  ה "ָקָׁש ֹון  ַהָלׁש ה  ֶז ַעל  ִרים  ֹו    –ֹוְמ ב ַגם 

ה ֵנס.  ן ֶז ֵאי ר ֶׁש ֹוַמ ּות, ל ֹום ְלָטע ָמק ה ְנִתיַנת   ָהְיָת

א   ְדִאיָת ִכ ָרת,  ְפ ר  ַה ִמְנ ּוץ  )ח ם  ֹוָל ֶׁשָבע ַמִים  ָכל  ּו  ִנְבְקע ּוף  ס ַים  ִריַעת  ְק ֶׁשִבְׁשַעת  א  ְמִכיְלָת ִב א  ִאיָת

ֹו  ְדמ ַא "ק  ר ֶׁשל כ ָמ ֲא ַמ ֹות  ְב מ ֻא ָה ה ֶׁש ד", ֶׁשְבָׁשָע ָוַפַח ה  ָמָת ֵאי ֶהם  ֹפל ֲעֵלי "ִת ּוב  ֶׁשָכת ה  ָמ ּו  ה ְוֶז  .) ָר"ׁש ָה ָמ ר  "

ָר  ִיְש ְבֵני  ִבְׁשִביל  ּו  ה ֶׁשֶז ֶהם  ָל ַדע  ֹו ֶׁשנ ּוְכ ר,  ָדָב ַה ִסַבת  ְל רּו  ְוָחְק ּו  ֲאל ָׁש ֹות,  מ ֵמי ַה ְבִקיַעת  ֶאת  ּו  ֲאַזי  ָרא ֵאל, 

ֵאי ֶהם  ַפל ֲעֵלי ד.ָנ ּוַפַח ּה   ָמָת

ָמ  ְצ ַע ֶאת  ֹות  ַהְטע ְל ּו  ּוְכל ֶׁשּי ֹום  ָמק ְנִתיַנת  ַגם  ּה  ָב ה  ָהָי ֹוָלם  ֶׁשָבע ַמִים  ַה ָכל  ְבִקיַעת  א,  ִגיָס ָדך  ִאי ּו ּוְל ִאל ם: 

ּוך   ר ָב ֹוׁש  ד ַהָק ֶׁשל  ֵנס  ּו  ה ֶׁשֶז ר  רּו ְבֵב ֹוְדִעים  י ַהֹכל  ּו  ָהי ד,  ִבְלַב ּוף  ס ַים  ִנְבַקע  ה  ָרֵאל. ָהָי ִיְש ְבֵני  ִבְׁשִביל  ּוא  ה

ֹו  ּוכ ֲהל ַת ד  ַצ ִמ ּו  ה ֶׁשֶז ֶכל,  ַבש ֵ ּות  ְלָטע ֹום  ָמק ְנִתיַנת  ה  ֶז  ' הי ֹוָלם,  ֶׁשָבע ַמִים  ָכל  ּו  ֶׁשִנְבְקע ָון  ֵכי ַהֶטַבע  ֲאָבל  ת 

ַמיִ  ּו ָכל  ִנְבְקע ה, ֶׁש ְרָאָי ְוָה ָרֵאל,  ֵני ִיְש א ֵנס ִבְׁשִביל ְב ְוֹל ּו',  ם. ְוכ ֹוָל  ם ֶׁשָבע

ה   ָר ַהְבִחי ן  ַי ִעְנ ה  ְהֶי ִּי ֶׁש ֵדי  ֹום    –ִבְכ ָמק ֵיׁש  ר,  ֹוֵת ְבי דֹול  ָג ס  ְבֵנ ּו  ִפל ֲא ֶׁש ּוא,  ה ה  ַמְעָל ִמְל ה  ָג ָה ַהְנ ַה ן  ֶפ ֹא ֵרי  ֲה

ה.  ֹות ִיְטֶע ה ִלְטע רֹוֶצ ְוָה ֹתב  "ל: ְכ רז ר  ָמ ֲא ַמ ְוַכ ּות,   ְלָטע

ָה  ּות  ה ֶׁשִבְזכ ָּוָנ ַהַכ ֹוִהי  ְוז ַרִים: ה.  ְצ ִמ ִמ ּו  ֹוֵתינ ֲאב ּו  ֲאל ְג ה ִנ ּוָנ מ  ֱא

ְרָגׁש ִנ ֶׁש ּו,  ָהִיינ ה,  דֹוָׁש ִדְק ַרִים  ְצ ִמ  ) א ( ִנים:  ָפ ֳא ְׁשֵני  ִב ְוֵהם  ים.  ּוִל ּוְגב ם  ִרי ָצ ְמ ֹון  ִמְלׁש ּוא  ה ַרִים  ְצ ,    ִמ ּות ֶאֹּלק

ו'   כ ְוַדַעת  ְבַטַעם  ְגָבל  ֻמ ה  ֶז ֱאֹל  –ֲאָבל  ְבֵׁשם  ה  ּוָנ מ ֱא ָה ַמת  ָדה  ֻדְג ִרי ֶׁשִבי ֹום  ָמק ּוְנִתיַנת  ֵרׁש  ֹׁש ּו  ה ְוֶז ִקים. 

וְ  ּות,  ֶאֹּלק ַעל  ֵרי  ְמ ַג ְל ֹום  ְוָׁשל ָחס  ים  ֹוְכִח ֶׁשׁש   , ה ָפ ִדְקִלי ַרִים  ְצ ִמ  ) )ב ֹות  ְהי ִל ּוַכל  י ּו'  ְוכ ּות  ד  ְוִהְׁשַתְלְׁשל   –ַע

ה  ַמָט ה  ַמָט ָדה ְל ִרי ה.  –ִבי ָא ְמ ֵרי ֻט "ט ַׁשֲע מ ּוַע ב  ִׁשק

ּו  ַבע  ּוִבְזכ ַהֶט ֹות  ּוכ ֲהל ְוַת ֹוָלם  ע ְבִעְנְיֵני  ְכָלל  ּו  ב ִהְתַחׁש ְ א  ֹל ָרֵאל  ִיְש ֶׁשְבֵני  ה,  ּוָנ מ ֱא ָה ם    –ת  ְבִעְנָיִני ַרק  א  ֶׁשֹּל

גַ  ִדיל,  ַהְב ְל ם,  ֹוָל ָהע ֹות  מ ֻא ְל ֹוָרה  א ִלְכ ם  ֵה ִוים  ָׁש ֶהם  ֶׁשָב ִמִּיים,  ַגְׁש ם  ְבִעְנָיִני ַגם  א  ֶאָל ם,  ִנִּיי ּו  רּוָח ָהי ֶהם  ָב ם 

ָׁשם"   ֻצָּיִנים  "ְמ ָרֵאל  א    –ִיְש ֵמיָל ּוְב ַהֶטַבע,  ֵמ ה  ַמְעָל ֶׁשְל  ' וי ה דשם  ּוי  ִגל ַה ֶאת  א  ֵהִבי ה  ֶז ֵרי  ה    –ֲה ָא ִצי ְי

ה.  ֻדׁש ָ ִדְק ַרִים  ְצ ִמ ִמ ַגם  א  ֶאָל ה,  ָפ ִדְקִל ם  ַרִי ְצ ִמ ִמ ַרק  א  ְוֹל ַרִים,  ְצ ִמ  ִמ


