
  "הכלל העולה שישמור מחשבה שלו

ר הזקן מייסד "האדמו, היום בו רבי שניאור זלמן מלאדי
צליח ה , ן צרפת ורוסיהבמסגרת מלחמה ארוכה בי

לסייע  ר הזקן עושה כל מה שהוא יכול כדי
נפוליון מתקדם במהירות . הואיל והוא יודע שההשפעות של התרבות הצרפתית הפתוחה יחוללו שמות בחסידים

 ארבעים הם נסים על נפשם בקור של. לץ לברוח ולעזוב עם חסידיו את העיר
ר "הסיפור בו אני רוצה לעסוק מתחיל כאשר האדמו

התאריך הוא  .אחריו עשרות משפחות חסידים
שעה ב ו  ,מתפלל תפילת ערבית, "צמח צדק"

שמונה , "צמח צדק"ר ה"אנו לומדים מאגרת שכתב האדמו

את  ר"תיאר לו האדמו, במכתב התגובה .כיצד להתגבר על חרדה

דיבור , הכלל העולה שישמור מחשבה ...יש פחד שהאדם גורם לעצמו והבחירה ורשות נתונה לו למנוע עצמו ממנו

יש פחד  .לחסיד המפחד" צמח צדק"ר ה"כך כותב האדמו
ישנם ". הכלל העולה שישמור מחשבה דיבור ומעשה שלו שלא להרהר בענייני דאגה ומורך לב

בדיבורים , הנפש של האדם מתלבשת במחשבות שאותם הוא חושב
המחשבה היא למעשה זירת הקרב המרכזית של 

ל ולעומת זאת מי שמחשבותיו בורחות לכ, 
אלא הרבה , כל זאת מפני שהמחשבה היא לא סך הידיעות שיש לאדם

כדי . היא השכל המוביל את רגשותיו של האדם
, כל מילה שאדם חושב עליה? ים על המילה הזו

אלא היא מעוררת , כניות הנדסיות וכתובות מגורים

שצריך לבחור על מה ר הזקן "האדמו מלמד אותנו

ְּכַמְרֵאה ָאָדם : "ל שכך היה הרב המגיד נוחו עדן אומר על פסוק
  .כך מראין לו מלמעלה

השפע שיושפע הוא כך  –י המידה שאדם מראה כלפי העולם 
בוחר לראות טוב ולהיות כשאדם . ועל עצמ
  : לילההלספר על אותו  "צמח צדק

 

הכלל העולה שישמור מחשבה שלו"

ב  ר יה ר ו ו ס מ ז  ו   ע

  מחשבות של לילה אחרון

היום בו רבי שניאור זלמן מלאדי, ט כסליו"י, "חג הגאולה"ולפנינו , אנחנו עומדים בחודש כסליו
במסגרת מלחמה ארוכה בי, למניינם 1812, ב"תקע'באזור תמוז ה .יצא מהכלא

ר הזקן עושה כל מה שהוא יכול כדי"האדמו, במלחמה הזאת. נפוליון לאחר מספר ניסיונות לפלוש לרוסיה
הואיל והוא יודע שההשפעות של התרבות הצרפתית הפתוחה יחוללו שמות בחסידים

לץ לברוח ולעזוב עם חסידיו את העירוהוא נא , ר הזקן"עירו של האדמו
הסיפור בו אני רוצה לעסוק מתחיל כאשר האדמו. מה שמביא לכך שאנשים אפילו מתים בדרך, 

אחריו עשרות משפחות חסידים. חלוש ומותש, עייף, 67ר כבר בן "האדמו. הזקן נכנס לתוך רוסיה הלבנה
"הנכדו הוא יראה את  18:30בשעה . מוצאי פרשת שמות

אנו לומדים מאגרת שכתב האדמו ההז ירועעל הא  .באותו הלילה הוא יסתלק מן העולם
   .ר הזקן"עשרה שנים לאחר מותו של האדמו

כיצד להתגבר על חרדה אותו אלוש " צמח צדק"ללח מכתב 
  ):אגרת ד, א"אגרות קודש ח(וכך כתב במענה לשאלתו 

יש פחד שהאדם גורם לעצמו והבחירה ורשות נתונה לו למנוע עצמו ממנו
  ...א להרהר בענייני דאגה ומורך לבשל ומעשה שלו 

כך כותב האדמו. שאדם מפחיד את עצמו, "להתפחד"יש מושג כזה שנקרא 
הכלל העולה שישמור מחשבה דיבור ומעשה שלו שלא להרהר בענייני דאגה ומורך לב. "

הנפש של האדם מתלבשת במחשבות שאותם הוא חושב. ור ומעשהדיב, מחשבה: לנפש
המחשבה היא למעשה זירת הקרב המרכזית של . נתמקד בדברינו בשמירת המחשבה. ובמעשים שלו

, על רגשותיו" בעל הבית"מי שמצליח לנהל את מחשבותיו הוא גם 
כל זאת מפני שהמחשבה היא לא סך הידיעות שיש לאדם. לא יוכל להביע את רגשותיו

היא השכל המוביל את רגשותיו של האדם, היא המקום בו נולדים הרגשות, המחשבה קשורה לרגש
ים על המילה הזומה עולה בנו כשאנו חושב . בית: להמחיש זאת נשתמש בדוגמה פשוטה

כניות הנדסיות וכתובות מגוריםו מעבר לת רבהה אומרת המילה בית . רגש, מעוררת בו תחושה כלשהי
  . המילה בית מעוררת רגשות. צלילים, 

  יהיה טוב

מלמד אותנו, כיוון שכך. אחתאדם יכול להחזיק בכל רגע נתון רק מחשבה 
  : שמומ  "צמח צדק"

ל שכך היה הרב המגיד נוחו עדן אומר על פסוק"ז )בעל התניא(וכן שמעתי מאדוני אבי זקני מורי ורבי 
כך מראין לו מלמעלה – ה מלמטה שכפי המידה שהאדם מרא  – ) יחזקאל א" (ָעָליו ִמְלָמְעָלה

י המידה שאדם מראה כלפי העולם כפ . לבין בני האדם מוש ' של יחס בין הבורא ית
על עצמ ןמזמהוא זה מה ש  ,של חיסרון נפשית בתנועה דם נמצא
צמח צדק"ר ה"ממשיך האדמו. יהיה טוב -  תחשוב טוב. וזה השפע שיושפע עלי

   .ולכן מנע אותי מלשורר ניגון שיש בו מרה שחורה בתפילת עמידה

יצא פרשתף "התש  ו

מחשבות של לילה אחרון

אנחנו עומדים בחודש כסליו
יצא מהכלא, ד"חסידות חב

נפוליון לאחר מספר ניסיונות לפלוש לרוסיה
הואיל והוא יודע שההשפעות של התרבות הצרפתית הפתוחה יחוללו שמות בחסידים, לרוסים
עירו של האדמו, ללאדי

מעלות מתחת לאפס
הזקן נכנס לתוך רוסיה הלבנה

מוצאי פרשת שמות, ג"ד בטבת תקע"כ
באותו הלילה הוא יסתלק מן העולם 22:20

עשרה שנים לאחר מותו של האדמו

לח מכתב שדים אחד מהחסי
וכך כתב במענה לשאלתו , הלילה ההוא

יש פחד שהאדם גורם לעצמו והבחירה ורשות נתונה לו למנוע עצמו ממנו
ומעשה שלו 

יש מושג כזה שנקרא 
. "שאתה גורם לעצמך

לנפש" לבושים"שלושה 
ובמעשים שלו, שהוא מוציא מפיו

מי שמצליח לנהל את מחשבותיו הוא גם . האדם
לא יוכל להביע את רגשותיו, מיני כיוונים

המחשבה קשורה לרגש. למעלה מזאת
להמחיש זאת נשתמש בדוגמה פשוטה

מעוררת בו תחושה כלשהי
, זיכרונות, בנו ריחות

יהיה טוב -תחשוב טוב 

אדם יכול להחזיק בכל רגע נתון רק מחשבה 
"ך כותב הוכ. לחשוב

וכן שמעתי מאדוני אבי זקני מורי ורבי 
ָעָליו ִמְלָמְעָלה

של יחס בין הבורא ית ישנו סדר
דם נמצאאם א . 'עליו מאת ה

זה השפע שיושפע עלי ,שמח

ולכן מנע אותי מלשורר ניגון שיש בו מרה שחורה בתפילת עמידה

התשבכסלו  דד "בס



 

תמיד שלא  ואפים לשלמותהש, עצבות של אנשים גדולים .זו עצבות שמאפיינת אנשים מסוג מסוים מרה שחורה
, וןחסר חשים ב תמיד אנשים כאלה . המציאות תהיה שלמהעד שכל ת בשמחה אנשים אלה לא מסוגלים להיו  .תתממש מ

   .וממילא קשה להם לשמוח

, מעלות 40מינוס ב , מנפוליון עם כל חסידיובורח  ,זקן וחלש: ר הזקן נמצא בה"את המציאות שהאדמולנגד עינינו ם שינ 
אמנם ? לילה האחרון של חייובשיהיה נתון ות צפלבאיזה מצב רוח ניתן . הולך ומתגבר וחולי, כמעט ואין מה לאכול

אל תתפלל תפילת עמידה מתוך ניגון של , ור הזקן לנכד"בלילה הזה אומר האדמו. ר לא מדוכדך ולא מדוכא"האדמו
צריכה  והתודעה של –קור ופחד , קושי גם כשאדם נמצא במצב של .תביא על עצמך מרה שחורה כי אז, מרה שחורה

אתה מזמין את  .אתה מפסיד את הקרב, כשאתה מפיל על עצמך פחד ועצבות .ועבור  להיות שזהו המצב המדויק
   .ה מזמן אותה אליך"ציאות כפי שהקברואה את המ ינךוא  ,את הנפילה, הצמצום

אף במקום , שיש לאדם לסלק הפחד מליבו.... כ אמר לי בשם המגיד ממזריטש"והמתין לי עד שסיימתי את תפילתי ואח
  .שיש ממה ליפחד

אם  .ועל המחשבות של "בעל הבית"צריך להיות אדם . יש ממה לפחדאכן נכון גם כש  ,ההימנעות מלהתפחד ,הזה הכלל
אל תעורר רגשות  .במו ידיך אתה מאמלל את עצמך ,ןאות  ולנתב אינך מצליח לנהלאם  ,ךרוב הזמן המחשבות בורחות ל

גם , לנהל אותה, צריך להחזיק את המחשבהאתה , אם אתה רוצה למשוך עליך שפע של טוב. שמחלישים אותך
ר הזקן הינו שאדם חייב להיות בעל "המסר שעובר כחוט השני בספרי האדמו. גם כשהיא קשה, כשהמציאות לא פשוטה
   .הבית על התודעה שלו

  ויעקב יצא לדרכו

  :)יב- י, כח( ראשיתה של פרשה ויצאבעקבות  נזכרתי מתארת את הרגעים האחרונים של בעל התניאבאיגרת ה 

ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוִּיְׁשַּכב  :הַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶלְך ָחָרנָ 
 .ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עִֹלים ְויְֹרִדים ּבֹוַוַּיֲחלֹם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו  :אַּבָּמקֹום ַההּו 

הוא עוזב . ו אחיוֵעׂשָ מנוסה מפני היא כולה  אבל, לעצמו אישהיעקב אבינו אמנם יוצא מבאר שבע גם במטרה למצוא 
 ,עבד אברהםאבינו נזכר ּבְ  יעקבהוא מתאר כיצד . מבטא את הקושי שיעקב נמצא בו המדרשו ,את בית הוריו בעל כורחו

ו בידיים שבורח מעֵ עצמו ואילו הוא  ,אים בכל טובהיו לו עשרה גמלים מל , וש אחר אישה ליצחקחיפב  לחרןעו יבהג ש
במקום להרים ידיים אל מול פני אבל  .מציאות שיכולה לגרום לו לאבד תקווהב יעקב נמצא . ללא כלום, ריקות

  ):ב ,סח בראשיתמדרש רבה ( ים הבאותלעצמו את המיל אומריעקב  ,המציאות

חס ? מה אני מאבד תקוותי מבוראי(, לית אנא מובד סברי מן בריי !חס ושלום ?מה אנא מובד סברי מן בריי :חזר ואמר
אל יתן למוט רגלך אל ינום שומרך הנה לא ינום ולא  ...'עזרי מעם ה"אלא  ,)אין אני מאבד תקוותי מן בוראי! ושלום

ויצא " - " ישמר צאתך ובואך' ה" ;ותממלאך המ -  "ישמור את נפשך" ,מעשו ומלבן -  "ישמרך מכל רע' ה" "'יישן וגו
  ".יעקב

איבוד התקווה הוא . הוא נתון במלחמה פנימית. מלמד אותנו המדרש כי יעקב נתון בהתמודדות, בראש ובראשונה
מפני עשו  בזמן בריחתו ו נופל לעצבותואינ "שומר את מחשבתו"אולם יעקב אבינו , משמעותית בשלב הזהפשרות א

  .לא ליפול לעצבותשאבל הוא בוחר , אין לו כלום, הוא רדוף ,הוא בורח. אחיו

, כשהוא נמצא במצב כל כך קשה .נוכל להציץ לעולמו הפנימי של יעקב אבינו באמצעות החלום שאותו הוא חולם
. יעקב אבינו לא נופל לייאוש, מצב הישרדותי שכזהב  .עולמו הפנימי עסוק בסולם שמונח בארץ וראשו מגיע השמימה

הפעולה  יותר מכך בעקבותעוד ניתן לומר  .להים- על מלאכי א, "שער השמים"וחולם חלום עליון על , הוא זוכה לחיזיון
  : )יט-טז, כח( שהוא עושה לאחר יקיצתו

ַוִּייָרא ַוֹּיאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם : יַוִּייַקץ ַיֲעֹקב ִמְּׁשָנתֹו ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ְיהָוה ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוָאֹנִכי לֹא ָיָדְעּתִ 
ֶאֶבן ֲאֶׁשר ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוָּיֶׂשם ֹאָתּה ַמֵּצָבה ַוִּיצֹק ֶׁשֶמן ַעל ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעֹקב ַּבּבֶֹקר ַוִּיַּקח ֶאת הָ  :םֵּבית ֱאלִֹהים ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִי

 ...ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵּבית ֵאל: רֹאָׁשּה

בית ב ים לה- א הפינה לביתאבן גם היא , עליה ישן אותה אבן. הוא יניח את ראשו ההצבת אבן עלי יתההיההכנה לחלום 
כך לא אבל  .כשאדם רוצה לברוח מהעולם הוא נכנס למיטה והולך לישון .ניסיון בריחה, נפילה ןה לסמהשינה יכול. אל

מתוך  ,להים- שלו היא אבן פינה לבית א" תכרי "ה .למחשבות גבוהותו שלה השינקב מקשר את יע  .אצל אדם כיעקב
שלא תתפזר , לשמירת המחשבה נפלאביטוי  זהו. שישתמשו בבית הזה כת טווח לדורות הבאיםוארו מחשבה גבוהה 



 

בין שהמעשים אנו נדרשים לה , מאוד לא פשוטהדווקא במציאות ה  .בעל התניאהדריך כמו ש  ,מקום הפחד והנפילהל 
  . בשפע יםזכהמ הםהגדולים שנעשים ברגעי המשבר 

  מחשבות נקיות וטובות

היא שמירה על מחשבה , ביותר הפשוטה, הבחינה הראשונה". שמירת המחשבה"אני רוצה להזכיר שלוש בחינות של 
אבל וודאי שראש לכל יש להקפיד להישמר ממחשבות של טומאה העוסקות בזוהמה , לא נאריך בנושא זה. נקייה

  . מה שיסייע בידינו להתמודד עם כך הוא בהתקנת סינון או שימוש באפליקציות ייעודיות לשם כך. שמסתובבת בעולם

וכן את , ליה בעל התניאא תיארנו את המציאות הקשה שנקלע . ותטוב ותמחשבעל  ההבחינה השנייה היא שמיר
שניהם מצליחים מתוך המציאות הקשה להביע מחשבות עליונות וטובות . המציאות הקשה שהיה שרוי בה יעקב אבינו

ריעו הם בפני עצמם לא יכ , שהאתגרים שהמציאות החיצונית מציבה בפנינו, אנחנו יכולים ללמוד מזה. המבטאות אמונה
מחשבה טובה הינה מחשבה בעלת  .הפנימי מועול , של האדם הדבר הקובע לעניין זה הוא המציאות הפנימית. אותנו

, אחת מהדרכים לנצח פחדים היא להתעקש על מחשבות חיוביות. זו מחשבה שיש בה תקווה ולא ייאוש .תוכן חיובי
בכוחנו  אבל את התוכן שלהן, לא ניתן לעצורחשבות את זרימת המ. על האדם לכוון את מחשבותיו. מרוממות ומשמחות

   .לבחור

. מחשבות שמאמינות כי העתיד הולך לטובה .האתגר שלנו הוא להחליף מחשבות מייאשות ומחלישות במחשבות חיוביות
א אין פירושו שאדם יזכה לחסדי הבורא לל ' הביטחון ב. ן את נכדוואליו הוא מכוו ,לפי בעל התניא' זהו הביטחון בה

לצד , ה וההסתמכות עליו"על ידי האמונה בקב. ידיעה שעבודה עצמית מולידה תוצאותאלא , דועבודה ויגיעה מצ
וכמו שאמר בעל  .האדם מעורר את הבורא להתנהג עימו במידה כנגד מידה ולהיטיב עימו - עבודה ומאמץ מצד האדם

  ."כך מראין לו מלמעלה –שכפי המידה שהאדם מראה מלמטה ": התניא לנכדו בשם הרב המגיד

לעמוד בפני הררי , ולהיות מוקף בשפע של קדושה, אדם יכול להימצא בישיבה .הפוךהן לכיווגם הדברים הללו נכונים 
שונה עולמו הפנימי יכול להיות  ,ועם זאת -א ולרוץ מחברותא לחברות , להסתופף בצל תלמידי חכמים ,דשוק ספרי

העולם  אבל, מציאות היא הזדמנותה  .אבל רק בקיטועים כאןאו להיות , כאןיות בלי לה הוא יכול להיות פה .לחלוטין
לו  אין, ןאחרים לחלוטי נפשיים במקומות למטייאם הוא , האדם שרוי בעולם מחשבה אחראם . כריעמ הפנימי הוא זה ש 

  . והטוב שנמצא סביבו בישיבהכלי לקבל את כל השפע 

  מחשבה ממוקדת

הדברים אמורים כלפי מי שמרגיש שיש בו רצון ". מחשבה ממוקדת"נכנה  מחשבהרת ה לישית של שמישאת הבחינה ה 
אנחנו צריכים . ולהתקרב לריבונו של עולם, להתקדם בעבודה רוחנית ובעבודת המידות, להתפתח בלימוד התורה

 ,בעיון בסוגיהאני עוסק אם כעת ; אני לומד - אני לומדאם עכשיו  .עכשיו אני פה. שלנומחשבה להתרגל למקד את ה 
אני לא מתעסק בשום  -  שומע שיעור או אני לומד עם חברותאאם ; אני עושה רק את זה -  אמונה או לומד הלכה או

  . דבר אחר

והיא , אבל יש צד נוסף למיקוד המחשבה. בבסיסו דורש לשמור על המחשבה שלא תתפזרמחשבה מיקוד  ,אם כן
שמעת , אם למדת משהו מסוים .פתח אותהול עם המחשבה ללכת ,כלומר; )יא, זל( "ָאִביו ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָברוְ " בבחינת

תחשוב על המקום הנפשי  ,עם החברותא ,תדון בו עם עצמך ,תפתח אותו! אל תשאיר אותו בצורה גולמית - רעיון רוחני 
  . שמתפתח בך בעקבות המפגש איתו

, הוא חי אותםאם , למקור של חיות, לעמוד של אוריכולים להיות לו , שדברי תורה שאדם לומר ר הזקן מתאר"האדמו
להעלות אותה , להשאיר את התורה ברמת של ידיעות אל . ובתנאי שהוא הולך לישון איתם בלילה ומתעורר איתם בבוקר

  .לימוד בישיבה בפרטוב ,גדלים בחיים בכללו צומחים ך כ .להפנים אותה ,חשבהלמ

ה ללכת עם מחשב ,שלו הוא צריך להיות מסוגל לשמור על המחשבה ,בניין רוחני משמעותי יוכל לבנותשאדם כדי 
, גדרים יש להציב, בכךצליח מובן שכדי לה  .המתפתח יחד אית ו , מפנים אותה, מחשבה שהוא עוסק בה, הארוכ 

אנחנו  .עליו יםמעודדת את ההפך הגמור ממה שאנחנו מדבר פלאפוניםשל ה המציאות  .להתרחק מדברים מסוימיםו
אבל הפלאפונים עלולים לפגוע בבניין , רגילים לדבר על אתגר הפלאפונים במובן של טהרה ושל נקיות בדרך כלל

אנחנו מתקשים לצלוח פעילות אחת . הם מקשים עלינו לחשוב מחשבות ארוכות -העולם הרוחני שלנו באופן אחר 
פעמים אפילו במהלך לימוד או ול, לפעמים זה ארוחת צהריים או שיחה עם חבר. שלמה מבלי להעיף מבט בפלאפון

   ... תפילה



 

עין רואה ה  .האו מופיעה הודעה חדש , חדשות כל רגע קופץ חלוןב . טשטושו בלבול , עודדת פיזור הדעתהמציאות הזו מ 
או  שמחהשל מחשבה מתעוררת בתוכי  -הודעת וואטסאפ פון ומישהו שלח לי אל פאם אני פותח את ה . הלב חומדו

רגש שמעסיק ל קל מהרהור תפתחתהיא  ,יאם אתן לה להשתלט עלי, ם את המחשבה הזו בצדאם איני יודע לשי. כעס
הוא כך ב אחד הדברים שיכולים לסייע , בהקשר לפלאפונים. מחשבותהוא ההצלחה בשימת גדר ל  רבותק ניצחון ה. אותי

, תאחברו שעת ב , מהמכשירבהם אני מתנתק  שיעורים מסוימיםמכוון לזה יכול להיות . מהמכשיר" פרידה יזומה"יצירת 
. ה יותר נכונההתנהל בצוראנחנו חייבים ללמוד ל .זמן שבו המכשיר בכלל לא לידי. או בכל היום כולו, באחד הסדרים

בהתנהלות שלו האם ? ו להיות ממוקדעוזר ל כל אחד צריך לשאול את עצמו האם האופן שבו הוא משתמש בפלאפון
האם הפלאפון לפעמים דווקא פוגע לו ? נוכח במקומות שבהם הוא נמצא האם הוא באמת? ולא שקט מפוזר הוא חש

  .וצריכים לאורן לעשות מעשה, את התשובות לשאלות האלה כולנו מרגישים ?ביכולת ליצור שיח

להתחבר  ,הרצון לגדול בעולמה של תורה. קרעים בשל הסחות דעת שונות-שהלימוד שלנו יהיה קרעים לנו חלילה
 מגובההוא חייב להיות  ,רבה מאד ותשיבייחסים לו חמ כמובן אנחנוש  ,יות מגובה לא רק ברצון פנימיצריך לה' תורת הל

לבנות  ,לבנות מחשבות ארוכות, ממוקדותשמאפשרת לנו לשמור את המחשבות שלנו  התנהלות. בהתנהלות נכונה גם
  . בניין פנימי משמעותי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 'חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה, העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם ,שיחה כללית" ישיבת הגולן"ד של "ת בביהממידי שבוע ביום שני מתקיימ

  , 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, האמוניהנגזרות מן המבט 
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