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  :ההרגלים נועלים אותנו / סיון רהב מאיר

 זוכרים את המעמד שבו משה עומד מול הסנה הבוער?. משה רבנו שומע שם את המשפט המפורסם הבא: 

 .""של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא

 :הסביר פעם איך החסידות לקחה את המשפט הזה והפכה את כל המשמעות שלו הרב מיכי יוספי

 :לכאורה, על פי הפסוק, האדם צריך להוריד נעליים וללכת למקום רחוק וקדוש כדי לעשות מהלך של שינוי, אבל הפירוש החסידי הוא הפוך"

 .תוריד מעליך את מה שנועל אותך –של נעליך 

 .מעל ההרגלים שלך –מעל רגליך 

לא תמיד אתה צריך לחפש מקום אחר, לעבור דירה, ללכת לשכונה רחוקה, לחפש ישיבה  –כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא 

 .אדמת קודש הוא –עכשיו  –מיוחדת, להצטרף לקורס. המקום אשר אתה עומד עליו 

 .הרגלים שנועלים אותךהמקום שבו אתה נמצא כעת יכול גם הוא להיות קדוש. רק תוריד מעליך את ה

 

 

  

  :ההרגלים נועלים אותנו / סיון רהב מאיר

 זוכרים את המעמד שבו משה עומד מול הסנה הבוער?. משה רבנו שומע שם את המשפט המפורסם הבא: 

 .""של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא

 :הסביר פעם איך החסידות לקחה את המשפט הזה והפכה את כל המשמעות שלו הרב מיכי יוספי

 :לכאורה, על פי הפסוק, האדם צריך להוריד נעליים וללכת למקום רחוק וקדוש כדי לעשות מהלך של שינוי, אבל הפירוש החסידי הוא הפוך"

 .תוריד מעליך את מה שנועל אותך –של נעליך 

 .מעל ההרגלים שלך –מעל רגליך 

לא תמיד אתה צריך לחפש מקום אחר, לעבור דירה, ללכת לשכונה רחוקה, לחפש ישיבה  –כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא 

 .אדמת קודש הוא –עכשיו  –מיוחדת, להצטרף לקורס. המקום אשר אתה עומד עליו 

 .הרגלים שנועלים אותךהמקום שבו אתה נמצא כעת יכול גם הוא להיות קדוש. רק תוריד מעליך את ה

 

 

  

  :ההרגלים נועלים אותנו / סיון רהב מאיר

 זוכרים את המעמד שבו משה עומד מול הסנה הבוער?. משה רבנו שומע שם את המשפט המפורסם הבא: 

 .""של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא

 :הסביר פעם איך החסידות לקחה את המשפט הזה והפכה את כל המשמעות שלו הרב מיכי יוספי

 :לכאורה, על פי הפסוק, האדם צריך להוריד נעליים וללכת למקום רחוק וקדוש כדי לעשות מהלך של שינוי, אבל הפירוש החסידי הוא הפוך"

 .תוריד מעליך את מה שנועל אותך –של נעליך 

 .מעל ההרגלים שלך –מעל רגליך 

לא תמיד אתה צריך לחפש מקום אחר, לעבור דירה, ללכת לשכונה רחוקה, לחפש ישיבה  –כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא 

 .אדמת קודש הוא –עכשיו  –מיוחדת, להצטרף לקורס. המקום אשר אתה עומד עליו 

 .הרגלים שנועלים אותךהמקום שבו אתה נמצא כעת יכול גם הוא להיות קדוש. רק תוריד מעליך את ה

 

 

  

  :ההרגלים נועלים אותנו / סיון רהב מאיר

 זוכרים את המעמד שבו משה עומד מול הסנה הבוער?. משה רבנו שומע שם את המשפט המפורסם הבא: 

 .""של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא

 :הסביר פעם איך החסידות לקחה את המשפט הזה והפכה את כל המשמעות שלו הרב מיכי יוספי

 :לכאורה, על פי הפסוק, האדם צריך להוריד נעליים וללכת למקום רחוק וקדוש כדי לעשות מהלך של שינוי, אבל הפירוש החסידי הוא הפוך"

 .תוריד מעליך את מה שנועל אותך –של נעליך 

 .מעל ההרגלים שלך –מעל רגליך 

לא תמיד אתה צריך לחפש מקום אחר, לעבור דירה, ללכת לשכונה רחוקה, לחפש ישיבה  –כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא 

 .אדמת קודש הוא –עכשיו  –מיוחדת, להצטרף לקורס. המקום אשר אתה עומד עליו 

 .הרגלים שנועלים אותךהמקום שבו אתה נמצא כעת יכול גם הוא להיות קדוש. רק תוריד מעליך את ה

 

 

 

http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680

