
ם ָע י ְל ִל ם  ֶכ ְת ֶא י  ּתִ ְח ַק ָל   וְ

מסוג חדש  הנהגהל ,האבותבזמן  הייתהש 
לֹא ' ָּדי ּוְׁשִמי ה-ל ׁשַ -ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ְּבאֵ 

  :י במקום

 ,הודעתי אין כתיב כאן -" לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם' ּוְׁשִמי ה
 .שהרי הבטחתים ולא קיימתי ,נאמן לאמת דברי

לא . םתי לה י ההבטחות לא הרא קיום  אבל את
    ל דורשים את הפסוק"חז. את ההבטחות קיים

מסופר על אברהם אבינו . התבוננות בענייני העולם הזה
 ומתוך כך ולאחר מכן, למד שיש מנהיג לבירה

מבטא את הנסים של , "'שמי ה"לעומת זאת 

נבין כך ומתוך  ,נתבונן בהם, נצפה לנסיםה 
עול יש לפ  בבורא העולם להגיע לאמונהמסתבר שכדי 

היא לכך יה הטובה ביותר הרא . עולםה מנהיג את ה 
זאת . חטאו בחטא העגל, ד הר סינישלמרות שראו את הנסים הגדולים שקדמו למעמ

הדרך  מובן שאי אפשר להתעלם מכך שלפעמים צריך את
עבודה היא , להגיע לאמונההסלולה המרכזית 

  : )ח- ו, שם

ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם  ְוִהַּצְלִּתי
לֵֹהיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹות -אֱ ' הם ִּכי ֲאִני 

  ...ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת ֹאָתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב

" וגאלתי"ואילו הלשון הרביעית , ק ווסמופיעות בפ
" התעלמות"הוא מה הטעם בלברר שיש  בר נוסף

  ?אנחנו לא שותים כנגדה כוס חמישית מעיקר הדין בליל הסדר

של הבטחה הן לשונות , בפסוקים הגאולה המוזכרות
, הלשון החמישית, לעומת זאת. בדורם התקיימו

, ר החיים הקדושאומר או? "והבאתי אתכם
". 'הִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני "שיהיה קודם  יךצר, "

, ה"שי הקבע במ  תלויות ותהראשונהלשונות 
אלא היא תלויה גם בפעולה , להית-איננה רק פעולה א

 

ם ָע י ְל ִל ם  ֶכ ְת ֶא י  ּתִ ְח ַק ָל וְ

ב  ר לה א ו מ ס י  ש   י

  מסילות אל האמונה

ש האלוקית גה הנה הבמעבר מ ,ה"פתחת בשינוי בהנהגת הקב
ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ְּבאֵ : "הפסוק ל את"זכך לומדים ח. מעתה ואילך
י במקום"מוסבר בדברי רש "'ְׁשִמי ה"ל" ָּדי-ל ׁשַ -אֵ " ההבדל שבין). 

ּוְׁשִמי ה". הבטחתים הבטחות ובכולן אמרתי להם אני אל שדי - 

נאמן לאמת דברי ,'לא נכרתי להם במדת אמתית שלי שעליה נקרא שמי ה .אלא לא נודעתי

אבל את, די-שם שב רבות  הבטחותלאבות הבטחתי : אומר' ההכוונה היא ש 
קייםל אני עתיד, מעתה והלאה ,כעת. הוכחתי שאני נאמן לקיים את דבריי

התבוננות בענייני העולם הזה ה מתוך"האבות גילו את הקב. "שאמר לעולמו די
למד שיש מנהיג לבירההוא . הוא לא המתין לנסים. ה מתוך התבוננות בטבע

לעומת זאת . ה למעלהלמט ממתחילה ש פעולה זוהי , זאת אומרת. 
  . ולםאינן כדרכו של עהתרחשויות ש , היורדים מלמעלה למטה

ה "קבשעל מנת להגיע לאמונה ב, ם הפוכיםהיינו חושבים שהדברי
מסתבר שכדי . לא סדר העולםזהו אבל . להאמין בושיש מנהיג לבירה ושעלינו 

ה מנהיג את ה "הקבבו ש באופן הנורמאלילהתבונן ו, בדרכו של אברהם אבינו
שלמרות שראו את הנסים הגדולים שקדמו למעמ ,ם ישראל בדור המדבר

מובן שאי אפשר להתעלם מכך שלפעמים צריך את. ים אינם בהכרח ערובה לאמונה שלמה ויציבה
הסלולה המרכזית דרך ה. אבל נמצאנו למדים שזו לא הדרך הראשית לאמונה

  . מלמטה למעלהות 

  לשונות של גאולה

שם( לעם ישראל ולומר להם את לשונות הגאולה משה ללכת

ְוִהַּצְלִּתיֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִים  ְוהֹוֵצאִתי' ָלֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ה
ם ִּכי ֲאִני לִֹהים ִויַדְעּתֶ -ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלא ְוָלַקְחִּתי: ּוִבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים
ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת ֹאָתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ְוֵהֵבאִתי

מופיעות בפ, צאתי והצלתי וגאלתיו וה, ראשונותה נות ו לשהלכך ששלוש 
בר נוסףוד ? מה הטעם בהפרדה הזו ,ראשית יש לשאול .מופיעה בנפרד בפסוק ז

אנחנו לא שותים כנגדה כוס חמישית מעיקר הדין בליל הסדרמדוע ". והבאתי"מהלשון החמשית 

הגאולה המוזכרות לשונותכל חמש אורה לכ ;אור החיים הקדוש
התקיימו אכן ארבע הלשונות הראשונותרק ואמנם  ,

והבאתי אתכם"ניתן לומר להם , אם כןכיצד  .התקיימה בדור היוצאים
"ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ"שיתקיים כדי  .תלויה בתנאי" 

  . הם לא יבואו אל הארץ ,"'כי אני ה"עים ם ישראל לא יוד

הלשונות  כי שלושנשים לב על מנת להסביר את הדברים . נשוב לשאלות הקודמות
איננה רק פעולה א "ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם"הלשון , לעומת זאת

שת  ר אפ ר א   ו

מסילות אל האמונה

פתחת בשינוי בהנהגת הקבנפרשת וארא 
מעתה ואילך שתחול

). ג, ו" (נֹוַדְעִּתי ָלֶהם

 "ָּדי- ל ׁשַ - ְּבאֵ "
אלא לא נודעתי

הכוונה היא ש , כלומר
הוכחתי שאני נאמן לקיים את דבריי

שאמר לעולמו די -די - ל ש- א"
ה מתוך התבוננות בטבע"שהכיר את הקב

. ה"התגלה אליו הקב
היורדים מלמעלה למטהה "הקב

היינו חושבים שהדברי, לכאורה
שיש מנהיג לבירה ושעלינו 

בדרכו של אברהם אבינו
ם ישראל בדור המדברעהתנהגות 
ים אינם בהכרח ערובה לאמונה שלמה ויציבההנסאומרת ש 

אבל נמצאנו למדים שזו לא הדרך הראשית לאמונה, "'שמי ה"של 
ות של התבוננעצמאית 

לשונות של גאולה

משה ללכתה מצווה את "הקב

ָלֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ה
ּוִבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים

ְוֵהֵבאִתי: ִמְצָרִים

לכך ששלוש נשים לב 
מופיעה בנפרד בפסוק ז

מהלשון החמשית , כביכול

אור החיים הקדוששאל  שאלה נוספת
,לדור יוצאי מצרים

התקיימה בדור היוצאים לא, "והבאתי"
" והבאתי"בטחה שהה 
ם ישראל לא יודע חלילה אם

נשוב לשאלות הקודמות
לעומת זאת. ם ישראלבעולא 

ס גד "ב ת כ ב ש ט ת ף "ה



מצד עם ' תלויה בידיעת ה, "והבאתי"שהסביר אור החיים הקדוש שלשון  וכפי ".לִֹהים-ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלא"האנושית של 
, בלבדה "הקבומעשים אלה הם מצד , עשים הראשונים קשורים לשחרור היחיד המשועבד למצריםשלושת המ . ישראל
הם מעשים מההיבט  "והבאתי"ו" ולקחתי", לעומתם. הגאולה משעבוד מצרים היא מהירה .בבת אחתלהיעשות  ויכולים

. הם דורשים הדדיותש מפני , דורשים זמןהם . ולא יכולים להתרחש בבת אחת, הכנה והבשלה והם טעונים, של הכלל
  )א, ירושלמי ברכות א". (רבה והולכת היא כל מה שהיא הולכת ,בתחילה קימאה קימאה -  כך היא גאולתן של ישראל"

ךָ  ֶכ ָר י ָנא ֶאת ּדְ ֵעִנ ִד   הֹו

שהייתה למשה רבינו בסוף  "הש חול"ת המסר הגדול הזה בא בעקבו ו, בל את ארבע לשונות הגאולהרבינו מק משה
בפועל הדבר הביא לקושי  אך ,הבטחת הגאולה הגדולהב ישראל מצויד עםאל ח את משה ה של"הקב. קודמתה רשההפ 

י הדברים מגיעים עד כדי כך שכשמשה ואהרן פוגשים את שוטר ).ט, ה" (ִּתְכַּבד ָהֲעבָֹדה ַעל ָהֲאָנִׁשים: "יותר גדול בעבודה
ם ֶאת ֵריֵחנּו ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשֹּפט ֲאֶׁשר ִהְבַאְׁשּתֶ ' ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ֵיֶרא ה :)כא, ה(ם מטיחים בהם מילים קשות שוטריה  עם ישראל

ַוָּיָׁשב ֹמֶׁשה : למשה' עם דברי ה, והפרשה מסתיימת בצורה מאד כבדה". ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו ָלֶתת ֶחֶרב ְּבָיָדם ְלָהְרֵגנּו
ְרעֹה ְלַדֵּבר ִּבְׁשֶמָך ֵהַרע ָלָעם ַהֶּזה ְוַהֵּצל לֹא ּוֵמָאז ָּבאִתי ֶאל ּפַ : דָֹני ָלָמה ֲהֵרעָֹתה ָלָעם ַהֶּזה ָלָּמה ֶּזה ְׁשַלְחָּתִני- ַוּיֹאַמר אֲ ' ֶאל ה

  .בעקבות דברים אלה מתחילה פרשתנו עם ההתגלות החדשה ומסירת לשונות הגאולה ."ִהַּצְלָּת ֶאת ַעֶּמךָ 

: י בתחילת הפרשה"רשאומר . על החולשה שבה נאמרו הדברים כלפי שמיא, נול מותחים ביקורת על משה רב "חז
, סנהדרין קיא(ל "חז". למה הרעותה לעם הזה: על שהקשה לדבר ולומר, יתו משפטדיבר א  - להים אל משה-א ידברו"
לא ערערו  שהאבות, נוב ין משה לאבות היא חלק מהביקורת על משה ר תחילת הפרשה ב שההשוואה בגם קובעים ) א

  . משה ערערואילו  ,שנקרו בדרכם למרות הקשיים 'של ה אחר מידותיו

נראה שאפשר אבל , נופה שאלה על משה רב ואכן יש , )ה עתה תראה"א ד' פס(ל הללו בפירושו "דברי חזי הביא "רש
משה . אחיו עוד קודם לכן לם שלנו כלפי סבה רב מש אנו מכירים את רגישותו של . להתייחס לדברים גם בצורה אחרת

ם בהרבה מהקושי של אברהם למצוא מקום קבורה זהו קושי עצו . יוצא ורואה בסבלם של ישראל המעונים והמשועבדים
 ה"בהחלט אפשר לומר שדברי משה לקב. ומצערו של יעקב על השליטה בארץ, ממאבקו של יצחק על הבארות, לשרה
  .ועל רגישותו של משה דווקא על מנהיגותו גם הם מלמדיםכאן 

וחושב שהנה כשיגיע למצרים , ישראל נשלח עם בשורת גאולה גדולה לעם משה. ווית נוספתנבחן את הדברים מחדש מז
ממשיך לסבול את הסבל הנורא שהיה ם ישראל וע, שהדברים לא מסתדריםה משה רוא . גאולה גדולהמיד תבוא 

והעבודה , תינוקות מושלכים אל היאור, בתוך הטיטילדי ישראל מוטבעים . בל שהוא עצמו לא טעם את טעמוס, במצרים
? הרעה הגדול הזו נצרכת מהשם ל 'את ה לבו הגדול והרחום שואלעם נו שה רב מ  ,לנוכח מראות אלו. קשה מנשוא

  ? ת בתהליך הגאולההכרחי היא  אםה

מותר לשאול את . זהו מסר מאד חשוב. ל על דרכי הנהגתי בעולםושאלך לאל : משיב לו' הבסופו של דבר , למרות הכל
לנוכח הצרות . יםלאומי ות וקשייםאישי צרות, בעולםשאול מדוע ולשם מה יש רע למותר . קשות ביותרשאלות הה 

לי דרך  שי :היא' הותשובתו של ? למה: שואליםעומדים ו אנחנו, לאורך ההיסטוריהראל ש יאת ו דפרוהנגישות ש 
) א, ברכות ז(ל "מסבירים חז )יג, לג( "הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת ְּדָרֶכךָ "כשמשה ביקש . מתרחש ללא סיבה שום דבר לא ,הנהגה

אבל , השאלה לגיטימית. ומגלה לנעתר ולא לא ' ובכל זאת ה - רשע וטוב לוו ,צדיק ורע לואת טעם  להבין שקביהוא ש 
  .'נסתרות דרכי ה: התשובה היא

  יציאה מרוח מצרים 

ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֵּכן ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָׁשְמעּו : "ישראל לא שומעים לו ,בע לשונות הגאולהר נו מקבל את א אחר שמשה רב ל 
לא מסוגלים  ה הםשמתוך עבודת הפרך הכבד י במקום מסביר שהכוונה היא"רש". ֶאל ֹמֶׁשה ִמּקֶֹצר רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה ָקָׁשה

ִיְׂשָרֵאל לֹא ָׁשְמעּו ֵאַלי ֵהן ְּבֵני : ה"לא ברורים דברי משה לקב, זו הסיבה לכך שלא שמעואם אכן ם מנא. לשמוע אותו
מדוע זה  ךא , ם ישראל לא שמעו בשל הסבל הרבע ?קל וחומר של משהה ומה. "ְוֵאיְך ִיְׁשָמֵעִני ַפְרעֹה ַוֲאִני ֲעַרל ְׂשָפָתִים

הם לא ? "אנוכי ערל שפתיים"מה הקשר לטעם של , ועוד! הוא לא סובלהרי ? פרעה שלא ישמעמעיד על כך שגם 
 ללדברי משה היא לשוב א ' תשובת ה .לא כי לא הצליחו להבין דברי משה, לשמוע לא איפשר להם שמעו כי הסבל

יש להגדיר , אם כן? מה יגרום להם עכשיו כן לשמוע בקולו של משה? נהתה הש מ, ויש לשאול. פרעה לא ישראל ו 
  . שמעו את משה לאישראל לכך שהסיבה  מחדש את



  :)יד-א' פס( את ישראל במצריםהנביא  כך מתאר .יחזקאלספר פרק כ בבלשאלות אלה נמצא תשובה 

ֲהִלְדרֹׁש ֹאִתי ַאֶּתם ָּבִאים ַחי ָאִני ִאם ' דָֹני ה- ֶּבן ָאָדם ַּדֵּבר ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֹּכה ָאַמר אֲ : ֵאַלי ֵלאמֹר' ַוְיִהי ְדַבר ה
ְּביֹום ָּבֳחִרי ְבִיְׂשָרֵאל ָוֶאָּׂשא ָיִדי ְלֶזַרע ֵּבית ַיֲעקֹב ָוִאָּוַדע ָלֶהם ' דָֹני ה- ָּת ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר אֲ ְוָאַמְר ... 'דָֹני ה- ִאָּדֵרׁש ָלֶכם ְנֻאם אֲ 

ִים ֶאל ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ַּבּיֹום ַההּוא ָנָׂשאִתי ָיִדי ָלֶהם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָר : לֵֹהיֶכם- אֱ  'ָּׂשא ָיִדי ָלֶהם ֵלאמֹר ֲאִני הְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ָואֶ 
' הָוֹאַמר ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִׁשּקּוֵצי ֵעיָניו ַהְׁשִליכּו ּוְבִגּלּוֵלי ִמְצַרִים ַאל ִּתַּטָּמאּו ֲאִני : ַּתְרִּתי ָלֶהם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ְצִבי ִהיא ְלָכל ָהֲאָרצֹות

ִׁשּקּוֵצי ֵעיֵניֶהם לֹא ִהְׁשִליכּו ְוֶאת ִּגּלּוֵלי ִמְצַרִים לֹא ָעָזבּו ָוֹאַמר ִלְׁשֹּפְך ֲחָמִתי  ַוַּיְמרּו ִבי ְולֹא ָאבּו ִּלְׁשֹמַע ֵאַלי ִאיׁש ֶאת: לֵֹהיֶכם- אֱ 
ַדְעִּתי ֲאֵליֶהם ָוַאַעׂש ְלַמַען ְׁשִמי ְלִבְלִּתי ֵהֵחל ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֵהָּמה ְבתֹוָכם ֲאֶׁשר נֹו: ֲעֵליֶהם ְלַכּלֹות ַאִּפי ָּבֶהם ְּבתֹוְך ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ָוֶאֵּתן ָלֶהם ֶאת ֻחּקֹוַתי ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי הֹוַדְעִּתי : אֹוִציֵאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָוֲאִבֵאם ֶאל ַהִּמְדָּברוָ : םְלֵעיֵניֶהם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִי
: ְמַקְּדָׁשם 'הִּתי ָלֶהם ִלְהיֹות ְלאֹות ֵּביִני ּוֵביֵניֶהם ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ְוַגם ֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ָנתַ : אֹוָתם ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה אֹוָתם ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם

ָוַחי ָּבֶהם ְוֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִחְּללּו ְמֹאד ַוַּיְמרּו ִבי ֵבית ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ְּבֻחּקֹוַתי לֹא ָהָלכּו ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֹאָתם ָהָאָדם 
  .ָוֶאֱעֶׂשה ְלַמַען ְׁשִמי ְלִבְלִּתי ֵהֵחל ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתים ְלֵעיֵניֶהם: ַמר ִלְׁשֹּפְך ֲחָמִתי ֲעֵליֶהם ַּבִּמְדָּבר ְלַכּלֹוָתםָואֹ 

 !העםזרה מהת העבודה א קשה להוציא  !זרהעבודה מתארות  "ֵמֲעבָֹדה ָקָׁשה"על פי דברי הנביא מתבאר כי המילים 
לכן . לא רצו לעזוב את התרבות שהתרגלו אליההם . לכן לא הקשיבו למשהו, ישראל היו טבועים בתוך גאולי מצרים

משה תולה את חוסר ! ?יך ישמעני פרעהא  - הזרה ולא שמעו אליי  א עזבו את העבודהאם בני ישראל ל  :'אומר משה לה
צריך ללכת אל ישראל היא  ואהה הדרך שבש  אאל , הבעיה לא זאתש ואומר ל' ה אך, ך שהוא ערל שפתייםכהשמיעה ב 

. זה נותן לנו מבט אחר לגמרי .לחזק בהם את האמונההעבודה הזרה מלבם של ישראל ועליך להוציא את . אחרת לגמרי
 למה שני הדברות הראשונים הם וכן מובן מדוע, סיני אנו מבינים למה נדרשו ימים רבים בין יציאת מצרים למעמד הר כך
ישראל לא מסוגלים גם ממה שראה ש לאב ,ות אחיומשה נובעים גם ממה שראה בסבל דברי. "לא יהיה לך"ו" 'אנוכי ה"

  .נדרש תהליך ארוך טווח. ם בזהיהם לא מאמינ  ,ר אליהםזה לא מדב . 'שם הלקבל את 

  אהל אברהם

כך גם . הדדיות ותהליכיות תדורש " לקחתיו"לשון אבל  ,ה"תלויים בקבהלשונות הראשונות הם נסים גלויים ה שלוש 
, "'וידעתם כי אני ה"שמתקיים בו לעם עם ישראל ת א להפוך , "ולקחתי" אבל, קורים לנגד עינינו נסים גלויים. בדורנו

, מלמטה למעלה הוא עשה זאת, והתחיל לגלות את שמו בעולם, 'כשאברהם קרא בשם ה. משימתנו זו. זה לוקח זמן
  . הל שלוא ל להתקרב  הוא גרם לסביבתו. בדברים קטנים

אלא ? עלי אדמות החי שהרי מי הוא ביחס לכל ההמון האנושי, לחשוב שאין לו יכולת להשפיע על העולםאדם יכול 
ולהשפיע על הסביבה הקרובה  המשימה שלנו היא ללמוד מאברהם... ולא שאל, הז אול אתש גם אברהם יכול היה לש 

, לשונות הראשונותהומר את שלוש לאפשר וודאי לנו שעל הגאולה . לשינוי העולם ההשפעה ועוד השפעה מביא . שלנו
ומשימתנו היא לחזק ולהחיש את התקיימותן מלמטה , מתקיימותכבר הרביעית והלשון החמישית הלשון  גם אבל

לנו עד שכל ים מבית המדרש שלה העמוקה שאנו מקבנאמו הפיץ את להפיץ את בשורת אחיזתנו בארצנו ולה . למעלה
לה בנסים ה ויתג לע מלמ על פ י ' ה ,הכשנפעל מלמט ". 'וידעתם כי אני ה"תהיה חלק מהידיעה והאמונה של האומה 

  .לגאולה שלמה ונזכה בעזרתו, עשה וימשיך לעשות לנוונפלאות כפי שכבר 

  

  

  

  

  

  

  .'חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה ,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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