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על ניסים ואמונה

"  ...ואין להקשות עליו שהיה לו להודיע לאביו קודם ולא יחוש אל האחים ,כי המלאך
הגואל אותו עתה יגאלנו גם כן קודם ,כי אין סומכין על הנס ,ובזה אין להאשימו ליוסף

על פי סיפור יציאת מצרים בספר שמות  -פרשות :וארא – בא – בשלח.

על הדבר":

◊ ניסים ותלונות ]עמוד הענן ועמוד האש ,קריעת ים סוף" ,אין מים!" "אין אוכל!" [...

 "שפתי חכמים" )רבי שבתאי בס( ,לגבי אליעזר עבד אברהם על ששיחרר את
הגמלים )"ויפתח הגמלים"( .שואלים מדוע זמם אותם מלכתחילה ,שהרי לא היה לו
לחשוש ש ִי ְרעוּ בשדות אסורים )בבעלות חקלאים( והיו ודאי אוכלים רק בשדות
הפקר ,שכן "אין הקב"ה מביא תקלה על ידי בּ ֵה ְמ ָתן של צדיקים".
וההסבר ]פירושו לבראשית כד ,לב[:
"  ....אך אליעזר עבד אברהם מרוב חסידותו שהיה בו ,לא רצה ליהנות משל
אחרים אפילו מן המותר .והרא"ם 3תירץ שאין סומכין על הנס".

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

◊ האם יש קשר בין חווית הנס ואמונה?
◊ השפעת הנס והאותות על משה ,הזקנים ,העם ,ופרעה ◊ מהו הקשר בין נס ואמונה?
◊"אין סומכין על הנס" – בתלמוד ובפרשנות המקרא

ניסים ותלונות
האם חווית הנס מביאה לאמונה או מחזקת אותה?
רצף של מעשי ניסים מלווה את יציאת ישראל ממצרים  -עמוד הענן ועמוד האש ,קריעת
ים סוף ,הוצאת מים מן הסלע ועוד ועוד .אבל ,מפתיע לראות שעל אף גיוס כוחות הטבע
להצלת עם ישראל ,בניגוד לחוקי הטבע הידועים ,לא רק שהעם אינו מכיר טובה על
ניסים שנעשים לו ,אלא ניראה שאין בחווית הנס בכדי לחזק את האמונה בה' ,והתלונות
רק גוברות .הבא נראה את סדר האירועים.

 .1עמוד הענן ,ועמוד האש.
הניסים מתחילים מיד עם היציאה ממצרים] :שמות יג[

)כא( וַ יהוָ ה הלֵ ְך ִל ְפנֵיהֶ ם יוֹ ָמם ְּב ַע ּמוּד ָענָן לַ נְ ח ָֹתם הַ ֶ ּד ֶר ְך וְ לַ יְ לָ ה ְּב ַע ּמוּד אֵ ׁש ְלהָ ִאיר לָ הֶ ם
לָ לֶ כֶ ת יוֹ ָמם וָ לָ יְ לָ ה:

אבל ,נוצרת בעיה:

]שמות יד[

)י(  ...וְ ִה ּנֵה ִמ ְצ ַריִ ם נסֵ ַע אַ ח ֲֵריהֶ ם .וַ יִ ּ ְירא ּו ְמאד וַ יִ ּ ְצעֲ ק ּו ְבנֵי-יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ל-יהוה:

התלונה  -מיד בפסוק הבא:
)יא(  ....הֲ ִמ ְּב ִלי אֵ יןְ -קבָ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ְלקַ ְח ּ ָתנ ּו לָ מוּת ַּב ּ ִמ ְד ָּבר :? ...

ומשה מרגיע ,מבטיח את התשועה:
)יד( יהוה יִ ָּלחֵ ם לָ כֶ ם וְ אַ ּ ֶתם ּ ַתח ֲִר ׁשוּן:

והנס-הישועה :שני "השומרים הקדמיים" עוברים לאחור ומבצעים הפרדה .העם אפילו
לא יראה את האויב ,שלא יפחד.
)יט( וַ יִ ּ ּ ַסע ַמ ְלאַ ְך הָ ֱאל ִֹהים הַ הלֵ ְך ִל ְפנֵי ַמ ֲחנֵה יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יֵּלֶ ְך ֵמאַ ח ֲֵריהֶ ם ,וַ יִ ּ ּ ַסע ַע ּמוּד הֶ ָענָן

ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם וַ יַּעֲ מד ֵמאַ ח ֲֵריהֶ ם) :כ( וַ ּיָבא ּ ֵבין ַמ ֲחנֵה ִמ ְצ ַריִ ם וּבֵ ין ַמ ֲחנֵה יִ שְׂ ָראֵ ל  ...וְ לֹא-קָ ַרב
זֶה אֶ ל-זֶה ּ ָכל-הַ ָּליְ לָ ה:
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"אין סומכין על הנס" – בתלמוד ובפרשנות המקרא

 .2קריעת ים סוף.
משה אֶ ת-יָדוֹ ַעל-הַ יָּם  ...וַ יִ ּ ָּב ְקע ּו הַ ּ ָמיִ ם) :כב( וַ יָּבא ּו ְבנֵי-יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבתוֹ ְך הַ יָּם ַּביּ ַָּב ׁ ָשה ..
)כא( וַ יֵּט ׁ ֶ

והים סוגר על הרודפים:

יתנוֹ  ...וַ יְ נ ֵַער יהוה אֶ תִ -מצְ ַריִ ם ְּבתוֹ ְך הַ ּיָם:
ָשב הַ יָּם ִל ְפנוֹ ת בּ קֶ ר ְלאֵ ָ
)כז(  ...וַ יּ ׁ ָ

ואחרי התשועה הגדולה והניסים ,מגיעה האמונה באל.
ֲשר ָע ָ ׂשה יהוה ְּב ִמצְ ַריִ ם,
)לא( וַ ּי ְַרא יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת-הַ יָּד הַ גְּ דלָ ה א ׁ ֶ
משה ַע ְב ּדוֹ :
ינו ַּביהוָ ה ו ְּב ׁ ֶ
וַ יִ ּ ְירא ּו הָ ָעם אֶ ת -יהוה וַ ַ ּיא ֲִמ ּ

 מסכת שבת דף לב/א
בדיון בקטע זה במסכת ,אומרים ,שבשעת סכנה  -מן השמים נפרעים מהאדם על כל
חטאיו )כלומר" ,בהזדמנות זאת" שאדם נמצא בסכנה "סוגרים אתו חשבון"( .להלן,
בהמשך הדיון  -גישות שונות על מעבר במקום סכנה:
תרגום כולל הסברים

המקור בתלמוד
רב לא עבר במברא דיתיב

 .3המתקת המים המרים.
לאחר חציית ים-סוף  -שירת הים הגדולה ,ההודיה על הנס העצום .אבל ,פסוק אחד
בלבד לאחר סיום ההלל  -בעיה] :שמות ,טו[:

ביה

מיפקיד

ליה

דינא

עליה

עבר

אלא

ומתפיסנא בהדיה

)כג( וַ יָּבא ּו ָמ ָר ָתה וְ לֹא י ְָכל ּו ִל ְׁש ּתת ַמיִ ם ִמ ּ ָמ ָרה ִּכי ָמ ִרים הֵ ם :...

שמואל

והתלונה היא מיידית ,בפסוק הבא:

לא

במברא דאית ביה עכו"ם

משה ֵּלאמר ַמה-נִּ ְׁש ּ ֶתה:
)כד( וַ יִ ּלּ נ ּו הָ ָעם ַעלֶ ׁ -

אמר שטנא בתרי אומי לא

והנס מיידי גם הוא:

שליט.

)כה( וַ יִ ּצְ ַעק אֶ ל-יְ הוָ ה וַ ּיוֹ ֵרה ּו יהוה ֵעץ וַ יּ ְַׁשלֵ ְך אֶ ל-הַ ּ ַמיִ ם וַ יִ ּ ְמ ְּתק ּו הַ ּ ָמיִ ם.

 .4לחם ובשר מן השמים ָ -מן ושליו.
תלונה ,פסוק אחד בלבד לאחר נס המים] :שמות טז[ :
נו ּ ָכל-עֲ ַדת ְּבנֵי-יִ שְׂ ָראֵ ל ) :...ג( ִ ...מי-יִ ּ ֵתן מו ֵּתנ ּו ְביַד-יהוה
)ב( וַ יִ ּלּ וֹ ּ
שר ְּבאָ ְכלֵ נ ּו לֶ חֶ ם לָ שׂ בַ ע ...
ְּב ִׁש ְב ּ ֵתנ ּו ַעלִ -סיר הַ ָּב ָ ׂ
הנס לא מאחר לבא  -לחם:

עכו"ם

אמר

דילמא

ר' ינאי בדיק ועבר ר' ינאי
לטעמיה דאמר:

1

רב לא היה עובר נהר במעבורת שישב בה נוכרי,
שהיה אומר "שמא מופקד דין עליו ]על הנוכרי[
אתו בשעת עונשו ]ואם נגזר עליו עונש אני
פס ִ
ואת ֵ
אענש איתו[".
שמואל לא היה עובר נהר אלא ]רק[ במעבורת
שישב בה נוכרי ,שהיה אומר "אין השטן שולט
בשתי אומות ]ואת חשבונותיו הוא עושה עם כל
אחד לחוד[".
ואילו ר' ינאי היה בודק ועובר .שלשיטתו )להלן
בעברית גם במקור התלמודי(:

לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס ,שמא אין עושין לו נס,
ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם

)ד( ִ ...הנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר לָ כֶ ם לֶ חֶ ם ִמן-הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם וְ יָצָ א הָ ָעם וְ לָ ְקט ּו ְ ּדבַ ר-יוֹ ם ְּביוֹ מוֹ ,

ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו] .סוף ציטוט ממסכת שבת[

 מסכת תענית )כ (:ה ִא ְמ ָרה הנ"ל של רב ינאי מצוטטת במסכת תענית גם בקשר
לסוגיה אחרת בתלמוד.

ומגיע גם בשר:
)יג(  ..וַ ּ ַת ַעל הַ ּ ְׂשלָ ו וַ ְּתכַ ס אֶ ת-הַ ּ ַמ ֲחנֶה : ..

ההספקה סדירה מידי יום ביומו ,אין צורך לאגור.
משה אֲלֵ הֶ ם ִא ׁ
יאמר ׁ ֶ
)יט( וַ ּ ֶ
יש אַ ל-יוֹ ֵתר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעד-בּ קֶ ר:

ועכשיו ,אחרי כל הניסים האלה ,אפשר היה לצפות שהעם יסמוך על האל.
אבל לא  -אין אמונה:
משה וַ ּיוֹ ִתר ּו ֲאנ ִָׁשים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעד-בּ קֶ ר וַ ּי ָֻרם ּתוֹ לָ ִעים וַ יִ ּ ְבאַ ׁש,
)כ( וְ לֹאָ ׁ -ש ְמע ּו אֶ לֶ ׁ -

ולגבי השבת ,נס  -סידור מיוחד:

 "אור החיים" )ר' חיים בן עטר( בעניין השקר של אברהם על שרה "אחותי היא",
והרי יכול היה לסמוך על ה' שיושיעו] .פירושו לבראשית יב ,יא[:
"הגם שבטוחים הצדיקים בהקב"ה ,אף על פי כן כלל זה בידינו ,2שאין סומכין על הנס".

 "אור החיים" על השאלה מדוע לא שלח יוסף לספר לאביו שהוא נמצא במצרים חי
ובריא] :פירושו לבראשית מה ,כו[:

הש ִשי ,לקטו לחם משנה ,שני עומרים לאחד.
)כב( ויהי ביום ִ
יעי ׁ ַש ָּבת לֹא יִ ְהיֶה-בּ וֹ :
)כו( ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ִּת ְל ְקטֻ ה ּו וּבַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ

ועדיין אין אמונה:
יעי יָצְ א ּו ִמן-הָ ָעם ִל ְלקט וְ לֹא ָמצָ א ּו:
)כז( וַ יְ ִהי ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ

1

2

בעזרת תלמוד של הרב עדין שטיינזלץ
"כלל זה בידינו" מסתמך כניראה על הדיון במסכת שבת )לב (:שהבאנו לעיל .תודה לאראל סגל שהפנה אותי למקור התלמודי.
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אמונה )או מבחינת "מגיע לי"( והיא לא מופיעה ,האמונה מתפוגגת שהרי האל לא סיפק
את הסחורה.
זה מה שבאה התורה ללמד דרך סיפורי הניסים שנעשו לעם .הם נעשו כיוון שהעם
במצבו לא יכול היה להתנהל בלעדיהם ,ולא כדי להביא על-ידם את העם לידי אמונה.
להיפך ,על אף הידיעה הברורה כי הניסים ירחיקו את האמונה.
לא לחינם מספרת התורה על כל כך הרבה ניסים ונפלאות ,האחד עוקב את משנהו.
להבהיר ,שאין האמונה תלויה בניסים ,רבים ככל שיהיו.

התורה עדיין לא ניתנה באותה העת ,וכאשר תינתן ]בפרשות הבאות[ עוד נלמד
ממנה על אחריותו של האדם ,על כך שלא לסמוך על ניסים וקסמים .על אמונה
לשמה ואמונה שלא לשמה.

------------------"אין סומכין על הנס" ,בתלמוד ובפרשנות המקרא – בעמוד הבא
------------------
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 .5מים מן הסלע.
עוברים לפרק הבא ]יז[ ,ושוב מחסור במים:
)א(  .....וַ ַיּחֲנ ּו ִּב ְר ִפ ִידים וְ אֵ ין ַמיִ ם ִל ְׁש ּתת הָ ָעם:

אפשר היה לצפות שלאחר פתרון בעיות מים ע"י ה' ,יאמינו הפעם בישועתו.
אבל לא! שוב תלונה:
אתי וְ אֶ תָּ -בנַי וְ אֶ ת-
יתנ ּו ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם ְלהָ ִמית ִ
יאמר לָ ּ ָמה זֶּה הֶ עֱ ִל ָ
משה וַ ּ ֶ
)ג(  ...וַ יָּלֶ ן הָ ָעם ַעלֶ ׁ -
ִמ ְקנַי ַּב ָ ּצ ָמא:

ושוב נס באמצעות מטה הקסמים:
משה :...
ית בַ ּצוּר וְ י ְָצא ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַמיִ ם וְ ׁ ָש ָתה הָ ָעם ,וַ יּ ַַעשׂ ּ ֵכן ׁ ֶ
)ו(  ....וְ ִה ִּכ ָ

האם יש קשר בין חווית הנס ואמונה?
עולה השאלה האם יש קשר בין נסים ואמונה? על פי המאורעות ,לא הביאה חווית הנס
את האמונה במחוללו של הנס .ולא עוד אלא ש)מיד( אחרי כל נס באה תלונה חדשה.
כדי ללבן שאלה זאת כדאי לחזור לתחילת ספר שמות .אנחנו ניראה שהצורך של העם
בניסים היה צפוי מראש ,לא הפתעה למשה )ואין צריך לומר לא הפתעה לאל(.

השפעת הנס והאותות על משה ,הזקנים ,העם ו..פרעה
סיפור הניסים בספר שמות מתחיל כבר עם משה.

א .משה
הסנה בוער ואיננו אוכל .משה נמשך לתופעה החריגה ,הניסית] .שמות ג[:
משה אָ סֻ ָרהּ-נָא וְ אֶ ְראֶ ה אֶ ת-הַ ּ ַמ ְראֶ ה הַ ּגָ דל ַהזֶּה ַמ ּדו ַּע לֹא-יִ ְב ַער הַ ְּסנֶה:
יאמר ׁ ֶ
)ג( וַ ּ ֶ

מאמין גדול כמשה לא נזקק לאותות כדי להאמין בה' .עבורו הנס מספק את
ההתוודעות בלבד .והאל יכול לגשת "ישר לעניין":
)ד( וַ ּי ְַרא יהוה ִּכי סָ ר ִל ְראוֹ ת וַ יִ ּ ְק ָרא אֵ לָ יו ֱאל ִֹהים ִמ ּתוֹ ְך הַ ְּסנֶה.
יאמר ִה ּנֵנִ י:
משה וַ ּ ֶ
משה ׁ ֶ
יאמר ׁ ֶ
וַ ּ ֶ
נכי ֱאלֹהֵ י אָ ִב ָ
יך ֱאלֹהֵ י אַ ְב ָרהָ ם ֱאלֹהֵ י יִ ְצחָ ק וֵאלֹהֵ י יַעֲ קב.
)ו(  ...אָ ִ
וַ יּ ְַס ּ ֵתר ׁ ֶ
משה ּ ָפנָיו ִּכי י ֵָרא ֵמהַ ִּביט אֶ ל-הָ ֱאל ִֹהים:

ב .הזקנים
ה' מצווה את משה להתחיל את שליחותו אצל זקני העם ]זקן משמעותו חכם[.
לחכמים אפשר לבוא בשם המסורת שעוברת מדור לדור ,אשר הם נושאיה .והאל גם
מבטיח למשה כי הזקנים אכן יאמינו .חכמים אינם זקוקים לנסים.
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)טז( וְ אָ סַ ְפ ּ ָת אֶ ת-זִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
עו ְלקלֶ ך"ָ
יִ צְ חָ ק וְ יַעֲ קב ) : ..יז( וָ ַ
אמר אַ עֲ לֶ ה אֶ ְתכֶ ם ֵמעֳ נִ י ִמצְ ַריִ ם ) ..יח( וְ ׁ ָש ְמ ּ

ֲבתיכֶ ם נִ ְראָ ה אֵ לַ י ֱאלֹהֵ י אַ ְב ָרהָ ם
וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ הֶ ם יְ הוָ ה ֱאלֹהֵ י א ֵ

ג .אותות וקסמים עבור העם )" ַע ְמך"(
משה לא מסתפק בשכנוע הזקנים .גם העם הפשוט צריך להאמין בשליחות .ולכן הוא
מבקש משהו "עממי" ,מושך ,איזשהו קסם .העם הפשוט ,עם של עבדים ,זקוקים
לסימן ,לנס ,לפחות כנקודת פתיחה] :שמות ,ד[:
יאמר ּו לֹא-נִ ְראָ ה אֵ לֶ ָ
יך יהוה:
ְ
יאמר וְ הֵ ן לֹאַ -יא ֲִמינ ּו ִלי ִּ ...כי
משה וַ ּ ֶ
)א( וַ יּ ַַען ׁ ֶ

האל נענה ,הוא "מבין" כי העם זקוק לאותות ,ומפקיד בידי משה שלושה קסמים.
הראשון ,המטה-הנחש:
)ג(  ...וַ ּי ְַׁש ִלכֵ ה ּו אַ ְרצָ ה וַ יְ ִהי ְלנָחָ ׁש :...

השני ,צרעת:
צר ַעת ּ ַכ ּ ׁ ָשלֶ ג:
)ו(  ..וַ ּיָבֵ א יָדוֹ ְּבחֵ יקוֹ וַ ּיוֹ צִ אָ ּה וְ ִה ּנֵה יָדוֹ ְמ ַ

והסיבה לשני אותות:

אשוֹ ן וְ הֶ א ֱִמינ ּו ְלקל הָ את הָ אַ חֲרוֹ ן:
)ח( ִאם-לֹא ַיא ֲִמינ ּו לָ ְך וְ לֹא יִ ְׁש ְמע ּו ְלקל הָ את הָ ִר ׁ

ועבור הספקנים במיוחד ,נס שלישי:

ימי ַהיְ אר
)ט( וְ הָ יָה ִאם-לֹא ַי ֲא ִמינ ּו ּגַ ם ִל ְׁשנֵי הָ אתוֹ ת הָ אֵ ֶּלה וְ לֹא יִ ְׁש ְמעוּן ְלקלֶ ָך  --וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִמ ּ ֵמ ֵ
וְ ׁ ָשפַ ְכ ּ ָת הַ יּ ַָּב ׁ ָשה  ....וְ הָ י ּו ְל ָדם ַּביּ ַָּב ׁ ֶשת:

ד .ה' מצווה את משה לעשות אותם האותות גם לפני פרעה.
יתם ִל ְפנֵי פַ ְרעה ..
ֲשרׂ ַ -ש ְמ ִּתי ְבי ֶָד ָך וַ עֲ שִׂ ָ
מפ ִתים א ׁ ֶ
משה ָ ּ ..כל-הַ ּ ְ
יאמר יְ הוָ ה אֶ לֶ ׁ -
)כא( וַ ּ ֶ

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

ה .האותות ]הקסמים[ אכן "עובדים" על העם] .שמות ד[:
)ל(  ...וַ יּ ַַעשׂ הָ אתֹ ת ְל ֵעינֵי הָ ָעם) :לא( וַ ַ ּיא ֲֵמן הָ ָעם ..

ו .המכות על המצרים.
במשך כל תקופת המכות נעשו ניסים לישראל .הארבה לא פגע בשדות בני ישראל ,לא
הברד ,ולא הערוב ,ועוד ועוד .ולבסוף ,מכת הבכורות שפגעה בבתי המצרים בלבד
ופוסחת על ישראל.
האותות עשו את שלהם,
ובמהלך כל תקופת המכות התקיימה אמונתם של בני ישראל על הניסים.

פרק  .1אמונה
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מהו ,אם כן ,הקשר בין נס ואמונה?
ככל שרבו הניסים רבו התלונות .לא רק שהנס אינו מביא את האדם לידי אמונה,
אלא בדיוק ההיפך :הסתמכות על ניסים וציפייה לניסים מרחיקה את האמונה .כאשר
אדם רגיל לחיות על ניסים והישועה לא מופיעה ,אזי "אין אלהים".
תופעה ידועה היא ,שאנשים פורצים בזעקות שמחה "יש אלהים!" כאשר קורה להם דבר
מה טוב ]או שקבוצתם מנצחת  .[...אין ניצחון – אזי כביכול "אין אלהים" .ואז מה?
אלוהים הוא רק של הקבוצה "השנייה"? זאת שבמקרה ניצחה בפעם הזאת? ולהבדיל,
כמוהם גם חולים המצפים לנס רפואי שלא מופיע .זאת היא האמונה שלא לשמה.
מצד שני ,חשוב להגיד כמה מילות זכות על העם .במצבו אז ,הוא עם עבדים .הוא
אינו יכול להושיע את עצמו .משה "מושיע אותם בכוח" .העם חלש ,עדיין עם-הארץ .לא
מאמין ,לא בעצמו ולא באל שיושיע אותו .הוא רגיל שיעשו עבורו הכל והרגילו אותו
לניסים כבר מן ההתחלה; מסדרת המכות שירדה על המצרים בלבד ,ההמשך בעמוד הענן
ועמוד האש ,וקריעת ים סוף וכו' .וכאשר צצה בעיה ,והנס מתמהמה ,הוא אינו מבין
מדוע  -שהרי ה' כל יכול ,ולכן באה התלונה .בעצם ,מדוע שלא ילין על "מושיעו בכוח"
אם אין מים? אם אין אוכל? זהו העם בראשית דרכו .שלא קבל עדיין את התורה .הוא
אינו יודע אמונה מהי ,הוא נמצא עדיין במצב של "עובד ניסים ומזלות".
ואכן ,ראינו בתחילת ספר שמות שהצורך של העם בניסים היה ידוע מראש .משה
ידע ,והאל הסכים עם משה ,שהדרך לרכוש את לבו )אמונו?( היא דרך האותות
והקסמים .במצב זה ,העם חי על ניסים וכל עוד היו ניסים הייתה אמונה .אבל -
משהתעוררה בעיה ,התערערה האמונה.
אבל אין בהבנה זאת כדי לסתור את העובדה כי ניסים אינם מביאים לאמונה
אלא עושים בדיוק את ההיפך – הם מרחיקים אותה.
גם היום מקובל בחוגים רחבים שניסים מביאים לידי אמונה ,שהרי "עיננו
הרואות" .דעה נוספת היא שהמאמינים זכאים וזוכים לניסים.
כמובן ששתי הגישות אינן נכונות.

האמונה
האמונה היא הכרעתו האישית של האדם .בני אדם מגיעים כל אחד לאמונה מכיוון אחר:
דרך השכל ,ההיגיון ,הרגש ,התגלות" ,..תפיסה" שיש אלהים ,חינוך ומסורת ,ויש עוד.
אבל בסיכומו של עניין ההחלטה להאמין היא הכרעה אישית המחייבת את המכריע-
המאמין ואותו בלבד .ויש להבהיר :אין בהכרעה אישית של אדם לחייב איש מלבדו,
ובוודאי לא את האל .באמונה לשמה – האדם מאמין באל ,והאל ְמ ָנ ֵהג עולמו בדרכו .אין
לנו מושג על האל עצמו ,לא כל שכן על שיקוליו ודרך ההשגחה שלו .אמונה התלויה
בנס ,בתוצאה רצויה ונחשקת ,היא "אמונה התלויה בדבר" .כאשר מצפים לתמורה על

