
 

  ירידה לצורך עלייה

ב  ר לה א ו מ ס י  ש   י

  שתי הזמנות

פרשת השבוע שלנו, פרשת ויגש, למעשה מתחילה את הגלות למצרים. יוסף לא יכול להתאפק יותר ומגלה לאחיו את 
  ז):- מרגיע אותם ואומר (בראשית מה, הזהותו. כתגובה לגילוי מרעיש זה, נבהלים אחיו ולא יכולים לענות לו, אך יוסף 

לִֹהים ִלְפֵניֶכם: ִּכי ֶזה ְׁשָנַתִים ָהָרָעב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ -ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי ְמַכְרֶּתם ֹאִתי ֵהָּנה ִּכי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני אֱ 
  .לִֹהים ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ְּגדָֹלה-: ַוִּיְׁשָלֵחִני אֱ ְועֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֵאין ָחִריׁש ְוָקִציר

לוהית -יוסף מסביר לאחים שהמציאות עובדת בכמה רבדים; ישנה הפעילות שהאדם פועל בעולם, וישנה הפעילות הא
כוונתם הייתה שלילית, אך באמת הקב"ה הוא זה שסיבב את מתרחשת בעולם. אמנם האחים הם אלו שמכרו אותו, וה

  יא):-כל אשר התרחש כדי שיוכל יוסף להושיע אותם בשנות הרעב. ממשיך יוסף בדבריו ואומר (שם שם, ט

ְוָיַׁשְבָּת ְבֶאֶרץ  ם ְרָדה ֵאַלי ַאל ַּתֲעֹמד:לִֹהים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִי-ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ִּבְנָך יֹוֵסף ָׂשַמִני אֱ 
ְוִכְלַּכְלִּתי ֹאְתָך ָׁשם ִּכי עֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ָרָעב ֶּפן ִּתָּוֵרׁש  ּגֶׁשן ְוָהִייָת ָקרֹוב ֵאַלי ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוְבֵני ָבֶניָך ְוצֹאְנָך ּוְבָקְרָך ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך:

  ָלְך: ַאָּתה ּוֵביְתָך ְוָכל ֲאֶׁשר

יוסף מבקש מאחיו שישובו אל אביהם ויביאהו לכאן, אל ארץ מצרים, כדי שיוכל להינצל מהרעב הקשה העתיד 
להימשך בחמש השנים הקרובות. הזמנה זו של יוסף היא הזמנה המבוססת על סיבה פרקטית, הזמנה זמנית, לחמש שנים 

  ל יעקב לשוב חזרה לארץ ישראל. וכבלבד, רק בשביל לשרוד את שנות הרעב, ובתום חמש השנים י

יוסף יודע ומבין את הקשר המיוחד שיש בין אביו לבין ארץ ישראל, והוא יודע שוודאי שאביו אינו רוצה לעזוב את 
ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך הארץ. קשר מיוחד זה לארץ ישראל התחיל עוד בימי סביו, אצל אברהם אבינו, אשר נצטווה "

, א), קשר אמיץ אשר המשיך גם בימי האבא, יצחק אבינו, שלא עזב מעולם " (שם יבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ ּוִמּבֵ 
את הארץ, והמשיך עוד אל יעקב אבינו עצמו, אשר בלית ברירה נאלץ לברוח ולצאת מן הארץ, ואחרי ששב אליה 

ב היא, שנים רבות אחרי שעזב, לא ירצה הוא לעזוב אותה שוב. יוסף ידע את כל זאת, ולכן הזמנה זו של יוסף ליעק
כאמור, הזמנה פרקטית זמנית, הזמנה הישרדותית של 'אין ברירה', בידיעה שאם יעקב יישאר בארץ הוא יוורש, הוא 

  לא יוכל להתקיים.

בהמשך הפרק מופיעה הזמנה נוספת הקוראת ליעקב לרדת אל מצרים, הפעם זו הזמנה מאת פרעה בעצמו, וכך כתוב 
  כ):-(שם מה, טז

ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ֱאֹמר ֶאל ַאֶחיָך ֹזאת  ית ַּפְרעֹה ֵלאֹמר ָּבאּו ֲאֵחי יֹוֵסף ַוִּייַטב ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו:ְוַהּקֹל ִנְׁשַמע ּבֵ 
י ְוֶאְּתָנה ָלֶכם ֶאת טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲעׂשּו ַטֲענּו ֶאת ְּבִעיְרֶכם ּוְלכּו בֹאּו ַאְרָצה ְּכָנַען: ּוְקחּו ֶאת ֲאִביֶכם ְוֶאת ָּבֵּתיֶכם ּובֹאּו ֵאלָ 

ֶתם: ְוַאָּתה ֻצֵּויָתה ֹזאת ֲעׂשּו ְקחּו ָלֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲעָגלֹות ְלַטְּפֶכם ְוִלְנֵׁשיֶכם ּוְנָׂשאֶתם ֶאת ֲאִביֶכם ּוָבא ְוִאְכלּו ֶאת ֵחֶלב ָהָאֶרץ:
   ֶרץ ִמְצַרִים ָלֶכם הּוא:ְוֵעיְנֶכם ַאל ָּתחֹס ַעל ְּכֵליֶכם ִּכי טּוב ָּכל אֶ 

הזמנה זו של פרעה היא הזמנה מסוג אחר לגמרי מזו של יוסף; היא איננה הזמנה של לית ברירה, אלא זו הזמנה 
לכתחילית, של ירידה קבועה לארץ מצרים. פרעה מבטיח שיספק ליעקב מכל טוב הארץ, שייתן לו כל מה שהוא יצטרך 

ְוֵעיְנֶכם ַאל ָּתחֹס ַעל מגדיל לעשות ואומר ליעקב שהוא אפילו לא צריך לארוז דבר מחפציו, "כדי לשבת במצרים. פרעה 
  ", כל אשר יחסר לו הוא יקבל.ְּכֵליֶכם ִּכי טּוב ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלֶכם הּוא

י ההזמנות אחת מיוסף, ואחת מפרעה. בשורה התחתונה שת –אם כן, יש לנו שתי הזמנות שיעקב מקבל לרדת מצרימה 
בוא למצרים, אך משמעותן שונה לחלוטין. ההזמנה של יוסף היא זמנית, דיעבדית, של  –הללו אומרות את אותו הדבר 

לגור במצרים בשנות הרעב רק כדי לשרוד ולחיות, ולבסוף לשוב אל ארץ ישראל, ואילו ההזמנה של פרעה היא הזמנה 
    ותר במצרים, הזמנה לצורך השתקעות.לעזוב את ארץ כנען ולקבל הרבה י –של לכתחילה 

  

 ויגשפרשת  טהתשע"טבת  ב'בס"ד  



 

  עגלה עוברת וקוראת אלי "בוא עלה!"

יוסף שולח עגלות אל יעקב כדי לשאת אותו ואת כל משפחתו אל מצרים, וכשרואה יעקב את העגלות האלו, לאחר 
  כח): -ששבים בניו ומספרים לו על יוסף ואת כל אשר נעשה להם במצרים כתוב (שם שם, כז

ַח ַיֲעֹקב ֵאָליו ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵלֶהם ַוַּיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח יֹוֵסף ָלֵׂשאת ֹאתֹו ַוְּתִחי רּו ַוְיַדְּברּו
  ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ַרב עֹוד יֹוֵסף ְּבִני ָחי ֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו ְּבֶטֶרם ָאמּות: ֲאִביֶהם:

היא "רב עוד יוסף בני חי, אלכה ואראנו בטרם אמות". יעקב רוצה לרדת אל מצרים ולו רק  תגובתו המיידית של יעקב
בשביל לזכות לראות שוב את בנו האהוב שלא ראה אותו שנים רבות. מסתמן שיעקב מתכוון לרדת למצרים, לראות את 

  יוסף ולשוב חזרה ארצה. 

 ַּסע ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו ַוָּיבֹא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע ַוִּיְזַּבח ְזָבִחים ַוּיִ בדרך למצרים כתוב שיעקב מחליט לעבור דרך באר שבע, "
" (שם מו, א), ושם הקב"ה מתגלה אליו ואומר לו מספר דברים שמשנים את הכוונה שלשמה פנה לֵֹהי ָאִביו ִיְצָחק-ֵלא

  לרדת למצרים. 

ה את שמו מאברם לאברהם, מכונה הוא אך ורק בשמו כאן המקום להעיר שלהבדיל מאברהם אבינו, שמאז שהקב"ה שינ
י נהחדש 'אברהם', אצל יעקב הדבר שונה, וגם אחרי שה' משנה את שמו מיעקב לישראל, התורה ממשיכה להשתמש בש

השמות, 'יעקב' ו'ישראל', וזה מאוד מעניין לבדוק מדוע בחרה התורה להשתמש בכל פעם בשם אחר. הדגשה בולטת 
לִֹהים -ַוּיֹאֶמר אֱ " –מו של יעקב נמצאת פה אצלנו, בהתגלות של הקב"ה אליו בטרם ירידתו למצרים מאוד לתחלופה בש

, ב). הפסוק מתחיל בשם 'ישראל', ומסיים בקריאה " (שם שםַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני ַיֲעקֹב ַיֲעקֹבְּבַמְרֹאת ַהַּלְיָלה ַוּיֹאֶמר  ְלִיְׂשָרֵאל
הכפולה 'יעקב יעקב', ויש להבין מהו ההבדל בין השמות; את השם 'יעקב', נושא יעקב החל מלידתו עד חזרתו לארץ 

ם זה למעשה מבטא את ההסתבכות, את העיקובים, את המאבקים הגשמיים שיעקב ישראל, שם נאבק עם המלאך. שֵ 
" (שם לב, לִֹהים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל-ִּכי ָׂשִריָת ִעם אֱ ם. לעומת זאת, השם 'ישראל' הוא שמימי יותר, "נאלץ לגבור מעליה

לֹא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד כט), זהו שם רוחני שיעקב זוכה בו אחרי המאבק עם המלאך, ומהרגע שהוא שב אל ארץ ישראל "
  " (שם). ִׁשְמָך ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל

ע לפני רדתו של יעקב למצרים ברצון לראות את פניו של יוסף, בנו האבוד, פונה אליו הקב"ה בשתי השמות, כעת, רג
פותח ב'ישראל' ומסיים ב'יעקב'. יש פה דוגמא בולטת המתבטאת בשינוי השם, הקב"ה בעצם אומר ליעקב שהירידה 

ולחזור חזרה לארץ ישראל, זו לא ירידה  שלו למצרים היא לא כמו שהוא חושב, אין היא רק בשביל לראות את יוסף
  ד):-טכנית זמנית כמו שיוסף עצמו הציע בהזמנתו, הקב"ה אומר כאן ליעקב (שם מו, ג

ה ְוָאֹנִכי ַאַעְלָך ַגם לֵֹהי ָאִביָך ַאל ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ִּכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמָך ָׁשם: ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמָך ִמְצַרְימָ -ל אֱ -ַוּיֹאֶמר ָאֹנִכי ָהאֵ 
  .ָעלֹה ְויֹוֵסף ָיִׁשית ָידֹו ַעל ֵעיֶניךָ 

יש כאן הבטחה ארוכת טווח, הבטחה אופטימית אמנם, אך מבשרת על ישיבה ארוכה במצרים, וכעת יעקב אבינו מבין 
קטית לצורך שהירידה שלו למצרים היא אינה ירידה לצורך עלייה מיידית כמו שהוא חשב בתחילה, אין זו ירידה פר

ראיית פניו של יוסף, או לצורך הישרדות רגעית בלבד, אלא יש כאן ירידה הרבה יותר עמוקה וארוכה, ולכן הקב"ה 
משתמש בשם 'יעקב' וחוזר עליו פעמיים, לבשר על עיקובים רבים שעתידית להיות בירידה הזו, וכך יעקב ממשיך 

ישובו, אך גם עם הבטחה גדולה ובטחון שבני בניו עוד יעלו  שמשם הוא ובניו לאברורה בדרכו למצרים, עם ידיעה 
  ארצה חזרה וייעשו לגוי גדול.

ַוָּיָקם ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר , משנה את כל יחסו אל הירידה למצרים: "אשר שלח יוסףיעקב, שבתחילה הגיב רק למראות העגלות 
" (שם שם, ה). ָלֵׂשאת ֹאתֹו ָּבֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח ַּפְרעֹהַטָּפם ְוֶאת ְנֵׁשיֶהם  ָׁשַבע ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ְוֶאת

כעת, יורד יעקב למצרים עם העגלות אשר שלח פרעה, נענה יעקב דווקא להזמנה של פרעה, הזמנה של השתקעות 
ו שיוסף הציע, אלא היא במצרים, של עזיבה של ארץ ישראל, יעקב מבין שהירידה הזאת היא לא ירידה זמנית כמ

" (שם טו, ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהםהירידה שמתחילה את אותה גזירה שנגזרה עוד לסבא אברהם, "
   לוהי שהמשפחה שלו, שעם ישראל ייבנה דווקא במצרים.-יג), יעקב מבין ומפנים שיש כאן רצון א

  "להורות היאך יתיישב בה"

איך גם בירידה הגדולה הזו עדיין שומרים  –על אף ההפנמה העמוקה הזו, וההבטחה של הקב"ה, ליעקב יש חשש גדול 
ְוֶאת ְיהּוָדה ָׁשַלח ְלָפָניו על המסגרת המיוחדת של עם ישראל, של משפחת ישראל, ולכן יעקב שולח לפניו את יהודה, "

כתרגומו, " (שם מו, כח), ורש"י מסביר על המילים "להורות לפניו": "אּו ַאְרָצה ֹּגֶׁשןֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹת ְלָפָניו ֹּגְׁשָנה ַוָּיבֹ 



 

יש פה שליחות של יהודה, שליחות טכנית, "להכין את הקרקע"  –", כלומר לפנות לו מקום ולהורות היאך יתיישב בה
  על אורח חייהם. לקראת בואם, לדאוג למגורים, לאוטונומיה פרטית שלהם כדי שיוכלו לשמור כראוי 

", על פי ומדרש אגדה להורות לפניו, לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה: "(שם) רש"י מוסיף ומביא מדרש אגדה
מדרש זה שליחותו של יהודה היא יותר מהותית, יהודה צריך להקים בית תלמוד, בית מדרש, הוא צריך לבנות את 

ים כדי שחס וחלילה לא ילמדו בני יעקב מהתרבות המצרית היסוד הרוחני של ההתיישבות של עם ישראל במצר
האלילית שהייתה שם. יעקב מבין שבשביל שיוכלו ישראל להתקבע במצרים באופן בטוח צריך לשלוח את יהודה 
"להורות לפניו", לבנות בסיס רוחני שמשם תצא הוראה שתשמור על הרוח. בית המדרש הוא הבסיס ליישוב. ללא בית 

קרות מה שפרעה צפה, שהמשפחה תבוא ותהנה מכל טוב ארץ מצרים ומהר מאוד תהפוך להיות ממש מדרש עלול ל
חלק ממצרים, ובשביל שדבר כזה לא יקרה צריך לבנות בית מדרש שיבדיל את המשפחה, שיזכיר להם מהי הרוח 

  הנכונה.

וסף שקרבתו הגדולה לשלטון לכאורה עדיף היה שיוסף, ששהה במצרים שנים רבות, והגיע למעמד גבוה במצרים, י
המצרי ולמשפחות האצולה, שנשוי לבת פוטיפרע כהן און, ולמרות כל זאת הוא עדיין מצליח לשמור על זהותו 

ליוסף יש את כל הנתונים והאמצעים לעשות  .היהודית, עדיף היה שהוא זה שיקים את בית המדרש הזה שיעקב מבקש
שעמד  תהניסיונואת יוסף, דווקא בגלל כל המעמד הגדול של יוסף וכל זאת. אך יעקב שולח דווקא את יהודה ולא 

, הוא מורם מהעם, ודווקא במעמד כזה יש סכנה גדולה, בני יעקב עלולים אידיאלי להשראהבהם. יוסף הוא מודל 
רש לחשוב שגם הם יכולים לעמוד בכל זה כמו יוסף אחיהם, ולכן דווקא יהודה נשלח למשימה הזאת, כדי שבית המד

הזה, נקודת ההיבדלות מהתרבות המצרית תהיה נבדלת לגמרי, מנותקת. מטרתו של יעקב כעת בכניסה למצרים היא 
לשמר את המסגרת המשפחתית היהודית, וזה יכול להתקיים רק באמצעות היבדלות, בני ישראל צריכים לקבל מקום 

  מגורים נפרד ולא להתערות בתוך החברה המצרית כמו שיוסף עשה.

בעצם תחילת הגלות של עם ישראל, ותחילת הגלות צריכה להיבנות על גבי בסיס חזק שישמור על ישראל. כאמור,  זו
בתחילה יעקב לא התכוון בכלל לעזוב את ארץ ישראל, הוא התכוון לרדת ולעלות בחזרה מיד, אך אחרי ההתגלות של 

להית, עלינו להיות -א גם מבין שעל אף שזו גזירה אלהית, אך הו-הקב"ה אליו יעקב מבין שאין ברירה, יש פה גזירה א
  ערוכים אליה בהתאם.

  למלא את הבור

"והבור ריק  "מאי דכתיב :השבוע הסתיים חג החנוכה. בלב הסוגיות העוסקות בחנוכה במסכת שבת מופיעה דרשה ידועה
מים אין בו, אבל נחשים  -אין בו מים", ממשמע שנאמר והבור ריק איני יודע שאין בו מים? אלא מה ת"ל אין בו מים 

"מאי  –מה הקשר בין הדרשה הזאת לבין שאלת הגמרא שנשאלה לפני כן  –. יש להבין (כב, א) ועקרבים יש בו"
  חנוכה?". 

אין מים אלא תורה; כשהבור ריק, כשאין בו מים, כשאין בו תורה, אז נכנסים אליו נחשים ועקרבים. אין מציאות של 
בור ריק לגמרי, אין חלל. השלטון היווני רצה להכניס לתוך עם ישראל את התרבות היוונית, המלחמה בחנוכה לא 

ומה היא לתרבות מצרים, אלו תרבויות אליליות, תרבויות הייתה מלחמה על חיים פיזיים, אלא על תרבות. תרבות יוון ד
עם רצון עז לגשמיות, עם רצון לחיות את החיים ואת "טוב הארץ". כאשר אין מים, אז יש נחשים ועקרבים. כשאין 
תורה, נכנסות לנפש תרבויות זרות שמזיקות לנו. כשחז"ל הכניסו את הדרשה הזו בתוך הסוגיות על חנוכה הם רצו 

במים או בנחשים ועקרבים. פעמים רבות לא  –שכל המאבק שהיה בשלטון היווני, היה על איך למלא את הבור לומר 
רואים כלל את הנחשים והעקרבים, גם אם מסתכלים אל תוך הבור ובודקים לא תמיד מבחינים בהם, ורק כאשר האדם 

  מזיק לו. נמצא בתוך הבור וחושב שהוא מוגן והכל בסדר, מגיח משום מקום הנחש ו

ְוֶאְּתָנה ָלֶכם ֶאת טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוִאְכלּו ֶאת ֵחֶלב זה מה שהיוונים רצו לעשות לנו, ואולי זה גם מה שפרעה רצה, "
" (בראשית מה, יח), הוא רצה לגרום ליעקב ובניו לסטות מן הדרך ולהיגרר אחר "טוב הארץ", אחר הגשמיות, ָהָאֶרץ

לה הזאת שיש בכניסה לבור, בכניסה למצרים, והוא מבין שכדי להתמודד עם זה צריך ויעקב מבין את הסכנה הגדו
  לבנות בית מדרש, צריך עמוד שדרה רוחני שיגן עלינו.

גם אנחנו נמצאים בעולם כזה, עולם של שפע עם המון פיתויים מכל עבר שמוציאים את המים, ולכאורה נדמה לנו 
לה, ולחיות בעולם הזה כמו שצריך, אך זה מחזיק מעמד רגעים ספורים בלבד, שאנחנו יכולים להתגבר על הפיתויים הא

עד שמגיעים הנחשים והעקרבים, עד שמגיע היצר הרע שעוקץ אותנו ומפיל אותנו עמוק אל תוך הבור, כי אם אין מים 
יהודה ולא את  אתהוא שולח אז יש נחשים ועקרבים. אין מקום ריק. ולכן יעקב שולח את יהודה להקים בית מדרש, 

יוסף, שכאמור יוסף אמנם הצליח להתגבר על הנחשים והעקרבים לבדו, אך הוא לא דמות לחיקוי, רוב בני האדם הם 



 

לדאוג למשפחה הישראלית, לדאוג  –כמו יהודה, צריכים להיאחז במשהו כדי לא להיסחף, וזו המשימה של יעקב אבינו 
לבור, מים שיתנו כוחות למי ששותה מהם וימנעו ממזיקים חיצוניים לעם ישראל, להקים בסיס רוחני, להכניס מים 

  להיכנס פנימה.

הכוחות האלו שהאדם שואב מבית המדרש צריכים להמשיך איתו גם הלאה למשך כל חייו, צריך להיות מחוברים תמיד 
נגד הנחשים  לבית המדרש גם אם בפועל לא נמצאים בתוכו. חיבור כזה יעזור לנו בכל רגע בו ניאלץ להילחם

  והעקרבים המקיפים אותנו בחיינו.

זכינו לסיים את חג החנוכה דווקא בפרשת ויגש שאותה נקרא בעז"ה בשבת הקרובה, ובפרשה זו אנחנו למדים איך 
נלחמים ב"טוב" שהיוונים רצו לתת לנו, איך לא מתבלבלים בתרבויות ולא נמשכים אחרי ההנאות הגופניות שלעיתים 

ו. אנחנו צריכים להסתער על המים שיש לנו פה בבית המדרש, לשתות מהם לרוויה ולהמשיך להתמלא נורא קוראות לנ
ולמלא כדי שהבור לא יוותר ריק ויזמין לתוכו נחשים ועקרבים שיבואו ויעקצו אותנו חס וחלילה, בין אם נשים לב, 

  ובין אם לא.

  

  

  העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'.  ,יחה כלליתמידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" ש

  כות רוחניות, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדר

  הרוחנית של בן תורה בדורנו.הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו 
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