
  מלאכי אהבה ויראה 

, תהלים סב" (לִֹהים ְׁשַּתִים זּו ָׁשָמְעִּתי- אֱ ר ִּדּבֶ 
ובמציאות בהופעה של אבל האמת הזו מתפרטת בעולם 

וכפי שמתחילה , הבריאה היא ביטוי של התפרטות האחדות האלוקית בעולם
כשכל זוג עוסק , יש לראות את פרשיות התורה כזוגות

 - וישב מקץ ; יעקב -ויצא בשלח ; יצחק -חיי שרה תולדות 

מעניין לראות שבפרשה . ואת מסירת הברכות לבנים
אברהם ושרה נפטרו ונקברו כבר בפרשה . 

להזכיר את שמו של " מתאמצת"התורה ממש 
התורה ). יט, כה" (קִיְצחָ  ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת

. לוותר על התיאור הזההיה ולכאורה ניתן , 
 "ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבקִֹלי ֵעֶקב ֲאֶׁשר"וכן , )ג, כו

ליצחק בבאר ' וכן בהתגלות של ה, כשיצחק חופר את הבארות מדובר על הבארות שנחפרו בימי אברהם אביו
אפילו הברכה שמברך יצחק את יעקב בסוף הפרשה מכונה 

 ענייןאלא , החזרות הרבות על שמו של אברהם אחרי מותו אינן עניין טכני גרידא

כך הוא גם . ק ממשיך להיות מוזכר לאחר פטירתו
לֵֹהי ִיְצָחק - לֵֹהי ַאְבָרָהם אֱ -לֵֹהי ָאִביָך אֱ -ּיֹאֶמר ָאֹנִכי אֱ 

-ֲאַנְחנּו ַמֳאִמיִנים ֵּבא": כאשר הוא מציג את עיקרי האמונה
- א": כך אנו מכריזים בראשית כל תפילת עמידה

זוכרים את יצחק , אברהם בפרשיותיו של יצחק
  .זהו הסדר .ואנחנו זוכרים את שלושת האבות בחומש שמות והלאה לאורך כל הדורות

וכי ראוי שכך נפנה . זה ביטוי כמעט חצוף! 
" לוהי השמים והארץ-א"אפילו הביטוי ! בורא העולמות והגלגלים
וכשם . גדול ככל שיהיה, "להי אברהם- א"

  ... שהוא ראש הממשלה של אזרח פלוני

ה "בהק, דהיינו). ו, בראשית רבה פב" (האבות הן הן המרכבה
. והאבות הם אלו המבטאים הופעה זו, אמצעי להופעתו בעולם

   .זו התגלות אחת גדולה עם הבדלים שצריך לבאר

אושפיזין יש לנו , פת יש לעם ישראל לרוב
יוסף הוא אולי דמות . גם דוד המלך הוא לא אב

אברהם אבינו הוא , הרי אפשר שיהיה אב אחד בלבד
אנו רואים באופן ברור ומובהק התייחסות לאבות כאל 

וכל אחד , ברור גם כי כל אחד מהאבות מופיע בעולם כאישיות פרטית שונה ומיוחדת

   

מלאכי אהבה ויראה 

ר ט נ י ו י  ש ב  ר   ה

  אברהם הוליד את יצחק

ִּדּבֶ  ַאַחת. "רבינו הרב צבי יהודה לימד אותנו שפרשיות התורה בנויות בזוגות
אבל האמת הזו מתפרטת בעולם . האמת המוחלטת היא אחת. לוהי הוא אחד

הבריאה היא ביטוי של התפרטות האחדות האלוקית בעולם. ותחילת הריבוי הוא במספר שתיים
יש לראות את פרשיות התורה כזוגות, אם כן". בראשית"ת של המילה "פרשיית הבריאה באות בי
חיי שרה תולדות ; אברהם -רא לך לך וי; בריאה - בראשית ונח 

  .יוסף ואחיו בגלות מצרים - ויגש ויחי ; יוסף ואחיו לפני הגלות

ואת מסירת הברכות לבנים, את המתרחש בביתם, מתארת את חיי יצחק ורבקה
. אבינו לא פחות מתריסר פעמיםליצחק מופיע שמו של אברהם 

התורה ממש נראה ש . אברהם חוזר באופן בולט בפרשה זושמו של 
ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת": כך הוא בכותרת הפרשה

, )א, כו( "ִמְּלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָהָיה ִּביֵמי ַאְבָרָהם"מדגישה שהרעב הוא 
כו" (ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִביךָ "מזכיר ליצחק את השבועה 

כשיצחק חופר את הבארות מדובר על הבארות שנחפרו בימי אברהם אביו
אפילו הברכה שמברך יצחק את יעקב בסוף הפרשה מכונה ). כד, כו" (ַּבֲעבּור ַאְבָרָהם ַעְבִּדי"שבע מוזכר שירבה זרעו 

החזרות הרבות על שמו של אברהם אחרי מותו אינן עניין טכני גרידאברור ש ). ד, כח

ק ממשיך להיות מוזכר לאחר פטירתוח אברהם אבינו מוזכר עוד ועוד בהמשך חומש בראשית וגם יצ
ּיֹאֶמר ָאֹנִכי אֱ וַ ": סנהע מתגלה אל משה מתוך ה "כאשר רבש, 

כאשר הוא מציג את עיקרי האמונה, כוזריספר ה ל ב"כך פתח גם ריה. )ו, שמות ג
כך אנו מכריזים בראשית כל תפילת עמידה). יא, א( ..."ִמִּמְצַרִיםלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ַהּמֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

אברהם בפרשיותיו של יצחק אנחנו זוכרים את. "להי יעקב-וא, לוהי יצחק
ואנחנו זוכרים את שלושת האבות בחומש שמות והלאה לאורך כל הדורות, 

  ן קורין אבות אלא לשלושה

! הוא ביטוי נועז מאין כמותו, ..."לוהי אברהם-א", בתפילתנו
בורא העולמות והגלגלים, אל ריבון העולמים יוצר כל ובורא הכל

", להי אדם אחד-וקל וחומר להגדירו כא, סופיותו-מצמצם את גדולתו ואין
שהוא ראש הממשלה של אזרח פלוני, להבדיל, שלא נאמר על ראש ממשלה של מדינה פלונית

האבות הן הן המרכבה"בביטוי  יםמשתמש, ובעקבותיו גם הפרשנים
אמצעי להופעתו בעולםהיא ה "מרכבה"ה, "מרכבה"מופיע בעולם הזה על גבי ה

זו התגלות אחת גדולה עם הבדלים שצריך לבאר. ה מופיע בעולם דרך הדמויות הללו

פת יש לעם ישראל לרובדמויות מו). ב, ברכות טז" (אין קורין אבות אלא לשלשה
גם דוד המלך הוא לא אב. משה רבנו הוא לא אב. יש לנו שלושה בלבד - 

הרי אפשר שיהיה אב אחד בלבד, אם להיות קטנוניים. אבל בסופו של דבר גם הוא לא אב
אנו רואים באופן ברור ומובהק התייחסות לאבות כאל , ל"וכיוון שלא כך קבעו חז. גם יצחק ויעקב 
ברור גם כי כל אחד מהאבות מופיע בעולם כאישיות פרטית שונה ומיוחדת, עם זאת. יחידה שלימה ואחידה

 תולדותפרשת ף 

אברהם הוליד את יצחק

רבינו הרב צבי יהודה לימד אותנו שפרשיות התורה בנויות בזוגות
לוהי הוא אחד- המקור הא. )יב

ותחילת הריבוי הוא במספר שתיים, ריבוי
פרשיית הבריאה באות בי

בראשית ונח : בנושא אחד
יוסף ואחיו לפני הגלות

מתארת את חיי יצחק ורבקה, פרשת תולדות
ליצחק מופיע שמו של אברהם " שייכת"ה

שמו של אבל , הקודמת
כך הוא בכותרת הפרשה. אברהם שוב ושוב

מדגישה שהרעב הוא 
מזכיר ליצחק את השבועה ' ה, גם בהמשך

כשיצחק חופר את הבארות מדובר על הבארות שנחפרו בימי אברהם אביו). ה, כו(
שבע מוזכר שירבה זרעו 

כח" (ַאְבָרָהםִּבְרַּכת "
  . מהותי

אברהם אבינו מוזכר עוד ועוד בהמשך חומש בראשית וגם יצ
, בתחילת ספר שמות

שמות ג" (לֵֹהי ַיֲעֹקב- ֵוא
לֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ַהּמֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

לוהי יצחק- א, לוהי אברהם
בפרשיותיו של יעקב

ן קורין אבות אלא לשלושהאי

בתפילתנו הביטוי המופיע
אל ריבון העולמים יוצר כל ובורא הכל! '?אליו ית

מצמצם את גדולתו ואין
שלא נאמר על ראש ממשלה של מדינה פלונית

ובעקבותיו גם הפרשנים, המדרש
מופיע בעולם הזה על גבי ה

ה מופיע בעולם דרך הדמויות הללו"הקב. הם המרכבה

אין קורין אבות אלא לשלשה: "ל אמרו"חז
- אבל אבות , שבעה
אבל בסופו של דבר גם הוא לא אב, ביניים

,האב וכולנו צאצאיו
יחידה שלימה ואחידה

ן  זכד "בס ו "התשבחשו



שת תולדות העוסקת בדמותו של יצחק נתבונן על התופעה הכפולה הזו מתוך פר .המיוחד לו" אומר חיים"מהם נושא 
  .על השונה והמשותף -ונבחן את היחס ביניהם , ומזכירה רבות גם את אברהם

  יראהבה-יראה-אהבה

מהדהדים את , לרבקה" אחותי"הסיפור מול אבימלך וקריאת ; בתחילת הפרשה נראה כי יצחק מאד מזכיר את אברהם
אברהם , אבל למעשה. הבארות שחפר אברהם חפר יצחק אלוש  גם הבארות. הסיפור של אברהם ושרה אצל אבימלך

גם בנגלה אנחנו מוצאים ביטויים . את האהבה, בתורת הפנימיות אברהם מסמל את מידת החסד. ויצחק שונים עד מאוד
מכניס , רהם דואג לאחריםאב ). ח, ישעיהו מא( "ַאְבָרָהם אֲֹהִבי"וכן , )כ, מיכה ז" (ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב": לכך

, מעניינים אותו אפילו ערביים המשתחווים לאבק רגליהם. 'קורא לכל באי עולם לקרוא בשם ה, נוטע אשל, אורחים
  . ואפילו על אנשי סדום החטאים הוא מתפלל

שידוך הוא לא עמל בשביל ה . יצחק הוא דמות נפעלת, שהינו פורץ דרכים חדשות ומשפיע על העולם, בניגוד לאברהם
זה . ינו זה לא פשוטלהמשיך כוח גדול כמו של אברהם אב . הבארות שכבר חפר אביו וגם הבארות שהוא חופר אל. שלו

השימור , כוח ההתמדה. של צמצום הכוחות העצמיים גבורהלהמשיך דרכים ישנות בהתמדה נדרשת כדי . מאתגר
המוחלטת ידת זו של יצחק מופיעה בשיאה במסירות מ, כמובן. מידת גבורה -ביטוי למידתו של יצחק  םוההתמסרות ה 

  . שבעקידה

, היראה מתבטאת בצמצום. בהענקה ובהתפשטות, אהבה מתבטאת בנתינה. ויצחק ליראה, אברהם שייך למידת האהבה
לא . 'וכמובן גם בעבודת ה, יראה ניתן למצוא במערכות יחסים שונותשל  של אהבה ו ביטויים אלו .ובריחוק בהתכנסות

איך ייתכן , כלומר"). אברהם הוליד את יצחק"ה "יט ד, י כה"רש" (מאבימלך נתעברה שרה: "י אמרו ליצני הדורִד בכ
ַאְבָרָהם הֹוִליד . "רק כך: והתשובה היא! ?כיצד ייתכן שמאהבה תיוולד היראה! והרי אלו הפכים, שמאברהם יצא יצחק

והאהבה היא שמולידה את , החסד הוא המוליד את הגבורה". תיצחקיו "מולידה את ה "אברהמיות"הדווקא ". ֶאת ִיְצָחק
ַאְבָרָהם  - ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם: "ולכן התורה מדגישה זאת בכפילות. אבל כך הוא הסדר, זהו פלא. היראה

  :)ג"תרל" (שפת אמת"דברים ברוח זו אנו מוצאים בתורת ה. כך ולא אחרת". הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק

אברהם "' והוא בחי. ה"י אהבה וחשק להתדבק בהקב"י ע"בוודאי כן בכל איש ישראל שמקודם נוטל עצמו לעבודת הש
ש "יצחק והוא יראת שמים כמ' י בחי"והתיקון ע. י אהבות גשמיות שמתערבין באדם"כ נסתם זה הבאר ע"ואח. "אוהבי

  .שהסימן לאהבה אמיתית שנולד ממנו יראהבספרים הקדושים 

דיבורים או שירים של אהבה לא בהכרח מבטאים אהבה אמיתית . שהאהבה תהיה מן השפה ולחוץ, בהחלט קיים חשש
, כמובן, עזרלהי ויכולה, שמצריכה עבודה גדולה, אהבה פנימית, אנחנו רוצים אהבת אמת. וגם לא בהכרח יוצרים אותה

אם האהבה היא אמיתית תיוולד ממנה . סימן לאהבהמוסיף ואומר שהיראה היא אף " שפת אמת"ה. גם במילים ובשירים
ומוסיף שגם מיראה , דברים דומים) ו"תרל" (שפת אמת"ובשנה אחרת אומר ה. לא תיוולד ממנה יראה  -ואם לא , יראה

  :אמיתית נולדת אהבה

ין זה אבל כל המדות כלול. י היראה בא לאהבה"י האהבה בא להיראה ויצחק ע"חסד ואהבה הוא שע' מה שמדתו הי
ז אהבה ויראה סותרין זה לזה כי מזה שאוהב אותו לא "ל כי בעניני עוה"ן ז"כ הרמב"וכ' ש יצחק בן אברהם כו"וז. בזה

כי אהבה אמיתית היא שמביאה לידי יראה וכן יראה . 'זולת בעבודת המקום מתיחדין אהבה ויראה כו. שייך יראה
  .ל"אמיתית היא שמביאה לידי אהבה כנ

אותיות סופה של ". יראה"אהבה ו"ה הקדוש רומז לחיבור המילים "השל. והיראה מולידה אהבה, אהבה האהבה מולידה
  ". יראהבה"כך שניתן לקרוא את שתיהן כמחוברות , "אהבה"פותחות את המילה ה הן " יראה"המילה 

האל : "וה לירא אותוומצו', ית' מצווה לאהוב את ה, זכיר כי שתי מצוות הןמ) א, ב(ם בהלכות יסודי התורה "רמבה 
 ."'להיך תירא- א' את ה' :ונאמר  ',להיך- א' ואהבת את ה'  :שנאמר, הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה ממנו

  ":היאך היא הדרך לאהבתו ויראתו"מסביר הוא ב  הלכהוב

ד הוא אוהב מי  ,ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ ,בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים
 ויפחד ,וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו  ...ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול

ולפי הדברים האלו אני מבאר  ...עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה
שמתוך  ,כמו שאמרו חכמים בענין אהבה. למבין לאהוב את השםכדי שיהיו פתח  ,כללים גדולים ממעשה רבון העולמים

  .כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם



דברים דומים אנו . 'הם שיכולים להביאו גם ליראת ה', ם למעשה אומר כי הדברים שמביאים את האדם לאהבת ה"הרמב
  . וגם יראה מולידה אהבה יראההאהבה מולידה  .שמקור היראה והאהבה הוא אחד, )פרק ג(מוצאים גם בספר התניא 

  דור צמא לאהבה

הנשמות . הבהאמונה וא: פים"י האלת מקובלנו כי בדורנו צריך להרבות בש . אין ספק בכך. הדור שלנו דורש אהבה
ואולי בגלל זה סוגיות שקשורות לאהבה מתבררות , שיורדות לעולם בדור הזה הן נשמות שדורשות יותר אהבה

  .'אנחנו צריכים לעבוד על אהבת ה. והן באהבה שבין אדם למקום, הן באהבה שבין אדם לרעהו, בדור הזה ומתלבנות

והיא באמצעות " חובות הלבבות"בחיי בעל ' נזכיר את הדרך שהרבה לעסוק בה ר. 'ישנן דרכים רבות להגיע לאהבת ד
. יף עלינו חסד רב באופן כללי ובאופן אישיבכך שהוא מרע, להי-להתבונן בטוב האוצריך תן ני . ע"הכרת הטוב לרבש

הוא  -  )באריכות בספר התניא פרק מח' עי(ללא תנאי וללא תלות במעשיו , ה אוהב אותו"ככל שאדם מבין כמה הקב
יתקע מחשבתו אצל "ט אומר "הבעש). יט, משלי כז" (ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים", מרגיש איך האהבה חוזרת ממנו כלפי שמיא

וכשאהבה היא . ממילא אני מתמלא אהבה כלפיו, אוהב אותי' כשאני מבין כמה ה. להתבונן בזה, לחשוב על זה -" האהב
  . היא שורש להרבה מידות טובות, אמיתית

אהבה לבדה . צומחות כל המידות של המידות ומהן השורשים - ראשיםה ר הזקן אומר כי אהבה ויראה הן שני "האדמו
, "לא"אם מעולם לא אמרו לו . עלול לגדול כאדם מפונק, הורים שפועלים רק מתוך האהבהילדם של . היא מסוכנת

אדם צריך  .ויכולות להיות לכך אף השלכות חמורות יותר, גם בבגרותו הוא לא יראה ערך בכלום -והתרגל לקבל הכל 
באמת רק , במובן זה. בורהצריך את הג , כדי שאהבה תפעל וניתן יהיה לקבלה באופן אמיתי. יראה. גבולות וצמצום

ללא הגבולות והצמצום אין כלי שיכול להכיל באופן נכון את האהבה ואת . יצחק מאפשר את ההופעה של אברהם
  ".ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק"שבהכרח , כ"א, ברור. החסד

, מ(גמרא במסכת ברכות ה .כ עבודה גם בענייני היראה"א, ואנחנו צריכים, האהבה מולידה את העובדה שצריך צמצום
ה "ומבאר הרב בעין אי, עדשים הם מאכל אבלים". הרגיל בעדשים אחד לשלשים יום מונע אסכרה מביתו: "אומרת) א
רק לפרקים ראוי להשתמש בכח ", אבל לא יותר מכך, שטוב שאדם ייזכר ביום המיתה אחת לשלושים יום) ל, ו"פ(

יראת ", "יראת חטא" –יש מדרגות רבות ביראה וכולן צריכות בירור , עונשיראה אינה רק יראת ה , כמובן". המוסרי הזה
אבל מובן שיש לשים לב , צריך למצוא את האיזון והמינון המדויקים בין שתי המידות, ם כןא". יראת הרוממות", "שמים

במקומות  ובמקביל נטענים ביראה שממקמת את האהבה, מתמלאים באהבה; שאנחנו עובדים בשני המישורים הללו
  ):ד"תרל" (שפת אמת"יש לכך הגדרה נפלאה ב. הנכונים

יראה לאדם פן ינתק מדביקות ' שיהיל הוא "יראה הנ' ופי. זה היראה שבא מכח אהבה היא מבוררת בלי תערובות שקר
  .י והוא אהבת אמת"אהבתו להש

להיות , לדעת שצריך להיות בתוך מסגרת. יראה מלפספס את האהבה. היראה היא מכך שלא תאבד האהבה, כלומר
להבין שבעומק הדברים כל פרטי הפרטים של ההלכות אינם אלא ביטויים אבל להלכה , נאמנים באופן מוחלט לתורה

   . ה אלינו ושלנו אליו"וגילויים של האהבה הגדולה של הקב

  אךחיים של מל

ישנו . דבר גם על מה שיש להם מן המשותףחזור וליש ל, אחרי שדיברנו על המיוחד שבאהבת אברהם וביראת יצחק
בה , ד לשבת משותפת בפרשת חיי שרה"מכל העולם מתכנסים שלוחי חב; מעמד מיוחד בכל שנה המתקיים בתקופה זו

יצחק ויעקב לא , ר ולעורר את העובדה שאברהםיש בכך כדי להחזי. אליעזר עבד אברהם -קוראים על השליח הראשון 
הפרשה שלנו זועקת את המסר . הם חיים בתודעה של שליחות. מפתחים את מידת האהבה והיראה האישית שלהם בלבד

כל . בונים דורות, םאנו בונים עַ . אלא היא בעלת השפעה, ו יודע שהברכה היא לא דבר שניתן לו בלבדאפילו עשַ , הזה
יעקב מקבל ברכה על מנת להמשיך את ברכת הזרע . למה שהוא ישפיע במציאות, יות למה שיצא ממנואחד נושא באחר
ואנחנו צריכים למצוא את נקודת , עולם הזה כל אחד בבחינתוה שולח את האבות למציאות ה "הקב. ואת ברכת הארץ

ולא ). א, כה, נא דבי אליהו רבהת( "מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, חייב אדם לומר"לכן , החיבור שלנו למידותיהם
  .לחיות בתודעת השליחות -מוטל עלינו להתחבר לתודעתם , פחות מהחיבור למידותיהם

ד מזכיר שם את "הגרי". שליחות"בשם !) חובה להכירו(נפלא יק ישנו מאמר 'ד סולובייצ"בספר ימי זיכרון של הגרי
אצל אברהם , "מלאכים" -בעוד אצל לוט מכונים המלאכים . ועומד על הבדל מעניין בין אברהם ללוט, שליחות האבות

. הוא שאברהם אבינו חי בתודעת שליחות כמו המלאכים) פ דברי המדרש"ע(ההסבר שלו לכך ". אנשים"הם מכונים 
גדול  חידוש כהאין זה משום כך . והוא עצמו כל כולו מלאך, לכולם יש שליחות, מבחינתו כל העולם הוא מלאכים



. חידוש שיש מלאכים הנושאים שליחות וובעיניו זה, לוט לא חי כך. אליו עוד שלושה שליחיםהגיעו ש , מבחינתו
מתי יגיעו מעשיי למעשי "במובן הזה אנחנו צריכים לומר . ויעקב הוא מלאך, יצחק הוא מלאך, אברהם הוא מלאך

אסור להקל . תודעת השליחות -לשאוף לחיות בתודעת החוט המקשר את שלוש הבחינות של שלושת האבות ". אבותי
קודם כל צריכה להיבנות תודעה . של שליח, לחיות חיים של מלאך. זו תודעה שעמה חייבים לצאת מהישיבה. ראש בזה
. של התורה הקדושה, ה"ובתוכה צריך כל אחד למצוא את הבחינה המיוחדת שלו שדרכה הוא שליח של הקב, כללית זו

-א"ל את התפילה מהימים הנוראים "וכפי שמסביר הרב זצ, יעה נשמתנו בעולםכל זאת מתוך הבנה שלא לחינם הופ 
  . משנבראנו העולם זקוק להתפרצות הופעת שליחותנו - " עד שלא נוצרתי איני כדאי, להיי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 'תורה ועבודת החיזוק בלימוד , העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם ,שיחה כללית" ישיבת הגולן"ד של "מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ

  , 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, הנגזרות מן המבט האמוני
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