
ִָּמים י א ּבַ   "ּבָ

ומתוך , "נוילמדנו רב " במקומות רבים פותח המדרש במילים
 מבחינה רעיונית קשורהסתבר שאף השאלה ההלכתית 

  ? היה רוכב על חמור והגיע עונת תפלה כיצד יעשה
שאין דעתו מיושבת עליו מפני  ,ואם אינו יכול לירד

  .ביהא מתפלל כשהוא רוכ - או שהוא מתיירא מפני הגויים ומפני הליסטים
  .אהמתפלל צריך שתהא דעתו מיושבת עליו ויתפלל לפני הקדוש ברוך הו 

נסיעה  נמצא באמצעהוא  אי שהסיבה כל מ 
המדרש אומר  .נסיעהתוך כדי  יתפלל, אפשרותו לעצור ולהתפלל
   :ממשיך המדרש. שמכאן למד רבי יוחנן שדעתו של המתפלל צריכה להיות מיושבת בזמן התפילה

 "תכין לבם תקשיב אוזנך": שנאמר, אם כיון אדם את דעתו בתפלה יהא מובטח שתפלתו נשמעת
חלילה לך מעשות " :שאמר לפני הקדוש ברוך הוא

: התחיל משבחו ואמר לו, כיון שראה הקדוש ברוך הוא שהיה מבקש זכות שלא להחריב את העולם
, ואין בני אדם מכירין בין האב לבן -  ובני נכנסין לעיר

צריך אתה להפריש בין האב , ריבונו של עולם
הלך ולן באותה הלילה ועמד  .לממך אני מתחי

עטרת ": אמר לו ?אעשיתני דוגמ , ריבונו של עולם
  ".ואברהם זקן

בח ה שי "שהקבהמדרש מתאר . תפילהקראת ה 
תהלים " (ְפָיִפיָת ִמְּבֵני ָאָדםיָ : "וקרא עליו את הפסוק

לא מבדילים בני צחק יכשאני הולך לצד  !?
וכל זאת לשם . בין צעיר לזקן ,האב לבן צריך להבדיל בין

המדרש הוא מדרש . הוא תופס את מושג הזקנה המופיע לראשונה בתורה ומלמד כיצד הופיעה הזקנה
ם לקישני חמה הקשר בין ו , ילה ואילו חלקו השני מדבר על הדרת זקנים

   

בפתיחה של נתבונן ועל מנת להבין מה עומד ביסודו 

לִֹהים ְלִהְתַיֵּצב - י ָהאֱ ַוְיִהי ַהּיֹום ַוָּיבֹאּו ְּבנֵ " :אליה הזדמן גם השטן
 ."ַוּיֹאַמר ִמּׁשּוט ָּבָאֶרץ ּוֵמִהְתַהֵּלְך ָּבּה' הֶאל ַהָּׂשָטן ֵמַאִין ָּתבֹא ַוַּיַען ַהָּׂשָטן ֶאת 
  :אמר השטן

קום התהלך בארץ לארכה " :שאמרת לו ,שטתי בכל העולם כולו ולא מצאתי נאמן כעבדך אברהם
מאות שקל ' עד שקנה בד[ילו הכי בשעה שלא מצא מקום לקבור את שרה 

 

ִָּמים -ְוַאְבָרָהם ָזֵקן " י א ּבַ ּבָ

ב  ר י ה ט ו ומ ק נ ר   פ

במקומות רבים פותח המדרש במילים. בשאלה הלכתיתפותח , פרשת חיי שרה
סתבר שאף השאלה ההלכתית מ, ואם כן. שאלה הלכתית צומח מדרש אגדה המתקשר לפרשה

  :)א' סי(וזו לשון המדרש . לתוכנה של הפרשה

היה רוכב על חמור והגיע עונת תפלה כיצד יעשה: ילמדנו רבנו -  ְוַאְבָרָהם ָזֵקן
ואם אינו יכול לירד ;ירד -  היה רוכב על החמור והגיע זמן תפלה :וך שנו רבותינ

או שהוא מתיירא מפני הגויים ומפני הליסטים, הן על גבי חמורו
המתפלל צריך שתהא דעתו מיושבת עליו ויתפלל לפני הקדוש ברוך הו , אומרת זאת :ןאמר רבי יוחנ 

מ ש או  ,בשעה מוקדמתלדרכו שאם אדם יוצא המדרש מלמד 
אפשרותו לעצור ולהתפללבאין רק אם ו .צריך לעצור ולהתפלל

שמכאן למד רבי יוחנן שדעתו של המתפלל צריכה להיות מיושבת בזמן התפילה

אם כיון אדם את דעתו בתפלה יהא מובטח שתפלתו נשמעת :ראבא שאול אומ 
שאמר לפני הקדוש ברוך הוא, אבינוואין לך אדם שכיון לבו ודעתו לתפלה כאברהם , 
כיון שראה הקדוש ברוך הוא שהיה מבקש זכות שלא להחריב את העולם, "

ובני נכנסין לעיראני  !?אי זה היופי שלי: ל"א). מה, שם( "'יפיפית מבני אדם וגו
ריבונו של עולם: מר אברהםא. ןמפני שהיה אדם חי מאה ומאתים שנה ולא היה מזקי

ממך אני מתחי, חייך: ל הקדוש ברוך הוא"א .רשיתכבד הזקן בנע, ובין נער לזקן
ריבונו של עולם: אמר לפניו .וכיון שעמד ראה שהלבין שער ראשו וזקנ

ואברהם זקן"לכך נאמר , )שם כ( "והדר זקנים שיבה", )משלי טז( "תפארת שיבה

קראת ה עתו לכדוגמא האידיאלית לאדם שכיוון ד ום אבינהמדרש מציג את אברה 
וקרא עליו את הפסוק, לפני החרבת סדום קש ללמד זכות על העולם

?מהו היופי שלי: ה"אומר אברהם לקב - במדרש תפנית לפנינו 
צריך להבדיל בין! ריבונו של עולם! ?יפה איםקורזה הל! אני נראה צעיר

  .םכבדכדי שניתן יהיה לזהות את הזקנים ול 

הוא תופס את מושג הזקנה המופיע לראשונה בתורה ומלמד כיצד הופיעה הזקנה
ילה ואילו חלקו השני מדבר על הדרת זקניםחלקו הראשון מדבר על תפ 

 ?ת חיי שרהפרש בין הנושאים המוזכרים במדרש ובין מה הקשר 

ועל מנת להבין מה עומד ביסודו , נניח לועתה  אמנם לעת, מובן כי המדרש אינו פשוט וזוקק ביאור

  "תי נאמן כאברהם

אליה הזדמן גם השטן, חשובה" ישיבת קבינט"מסופר על ) 
ֶאל ַהָּׂשָטן ֵמַאִין ָּתבֹא ַוַּיַען ַהָּׂשָטן ֶאת  'ַוּיֹאֶמר ה :ַוָּיבֹוא ַגם ַהָּׂשָטן ְּבתֹוָכם

אמר השטן כךש ת הפסוקים ואומר דורשת את) ב, טו(הגמרא במסכת בבא בתרא 

שטתי בכל העולם כולו ולא מצאתי נאמן כעבדך אברהם ,ע"רבש :
ילו הכי בשעה שלא מצא מקום לקבור את שרה ואפ  )יז, בראשית יג" (ולרחבה כי לך אתננה

   .לא הרהר אחר מדותיך

י שרהפרשת ף   חי

  קנהעל הזִ 

פרשת חיי שרהעל מדרש תנחומא 
שאלה הלכתית צומח מדרש אגדה המתקשר לפרשה

לתוכנה של הפרשה עמוקה

ְוַאְבָרָהם ָזֵקן
ך שנו רבותינכ 

הן על גבי חמורוהמעות ש 
אמר רבי יוחנ 

המדרש מלמד , באופן פשוט
צריך לעצור ולהתפלל ,בזמן תפילה

שמכאן למד רבי יוחנן שדעתו של המתפלל צריכה להיות מיושבת בזמן התפילה

אבא שאול אומ 
, )תהלים י(

"כדבר הזה
יפיפית מבני אדם וגו"

מפני שהיה אדם חי מאה ומאתים שנה ולא היה מזקי
ובין נער לזקן, בןל 

כיון שעמד ראה שהלבין שער ראשו וזקנ, קרבב
תפארת שיבה

המדרש מציג את אברה 
קש ללמד זכות על העולםאת אברהם על שבי

לפנינו והנה  .)ג, מה
אני נראה צעיר !ובינינ
כדי שניתן יהיה לזהות את הזקנים ול ? מה

הוא תופס את מושג הזקנה המופיע לראשונה בתורה ומלמד כיצד הופיעה הזקנה. מרתקזהו מדרש 
חלקו הראשון מדבר על תפ , ראשית: פליאה

מה הקשר  ,ושנית? אלו

מובן כי המדרש אינו פשוט וזוקק ביאור
  .פרשת חיי שרה

תי נאמן כאברהםלא מצא"

) ז-ו, א( איוב בספר
ַוָּיבֹוא ַגם ַהָּׂשָטן ְּבתֹוָכם 'הַעל 

הגמרא במסכת בבא בתרא 

אמר לפניו
ולרחבה כי לך אתננה

לא הרהר אחר מדותיך] כסף

ן  כד "בס ו ף "התשבחשו



יטעים דבריו במה שקראנו על שהשטן  בהחלט ניתן לצפות! אברהם אבינואין אדם הנאמן לך כמו : ה"לקבהשטן אומר 
, אומר השטן. על עניין אחראבל המשך המדרש מלמד שהשטן בוחר לשבח את אברהם , רשה שעברהעקידת יצחק בפ 

ועם , כשהוא בא לקבור את שרה אשתו הוא לא מצא לה חלקת קבר, ואף על פי כן, הבטחת לאברהם אבינו את הארץ
 כללשבח את אברהם יותר מ יש וכי על עניין זה , אכן דברי הגמרא מפליאים .הרהר אחר מידותיךלא . כל זאת

  ?הניסיונות שעמד בהם

  ניסיון המערה

ה לסיפור ש יניתן לראות חיפוש אחר פשר לאריכות הדברים שהתורה מקד, נים בדברי הפרשנים בתחילת הפרשהמעיי כש 
 .עד כמה מכבדים אותו בני חת -להראות שבחו של אברהם  מבאר שהסיפור בא ,למשל, ן"הרמב .קניית מערת המכפלה

ננסה . ן שאברהם עמד בפניוסיוי נ  סיפור קניית המערהוראו ב ,אחרתאת הפרשה הזו או רק ל "אמנם מובן כי חז
  .להתחקות אחר הלך המחשבה שלהם

, הוא פונה לבני חת .לוייך מקום שיהיה שלקנות , אחיזה לקנות רוצההוא  ."אחוזת קבר"לקנות אברהם אבינו רוצה 
בֹר ֶאת ֵמֶתָך ִאיׁש ִמֶּמּנּו ֶאת ִקְברֹו לֹא ִיְכֶלה ִמְּמָך קְ ְּבִמְבַחר ְקָבֵרינּו  לִֹהים ַאָּתה ְּבתֹוֵכנּו-ְׁשָמֵענּו ֲאדִֹני ְנִׂשיא אֱ " :והם עונים לו

: ווהאברהם משתח  .בעלות לא תקבל, קבור אצלנו? אתה רוצה לקבור. לא תקבל: במילים אחרות). ו' פס" (ִמְּקבֹר ֵמֶתךָ 
אברהם הגדול , בגילו המופלג; אין הכוונה לקידה קלה של נימוס). ז' פס" (ַוָּיָקם ַאְבָרָהם ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַעם ָהָאֶרץ ִלְבֵני ֵחת"

  . והוא מוכן לקנות אותו בכסף מלא, הוא מסמן מקום. הוא מבין עם מי יש לו עסק. שבענקים משתחווה בפני עם הארץ

ְלֵעיֵני  ְלךָ ְנַתִּתיהָ ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר ּבֹו  ָנַתִּתי ָלךְלֹא ֲאדִֹני ְׁשָמֵעִני ַהָּׂשֶדה ": לוש פעמים המילה נתינהבדברי עפרון מופיעה ש
ולכן אברהם לא , לא ברור? האם מדובר בהעברת בעלות? אבל מה הוא נותן לו). יא' פס" (ְקבֹר ֵמֶתךָ  ְנַתִּתיָה ָּלךְְבֵני ַעִּמי 

ַאְרַּבע ֵמֹאת ֶׁשֶקל : "ונוקב בסכום האסטרונומי, כאן מבין עפרון שאברהם לא מתכוון לוותר. ווה שובהוא משתח . מוכן
אנו לומדים שמדובר ) י, יז(על פי הכתוב בספר שופטים , כדי לסבר את האוזן). טו' פס" (ֶּכֶסף ֵּביִני ּוֵביְנָך ַמה ִהוא

והוא קונה אותה , מאברהם לקנות אחיזה במערת המכפלההסכום הזה לא מונע . במשכורת שנתית של ארבעים שנה
 .מעפרון בכסף מלא

הגיע לפסגה הוא . ניתן להעלות על הדעתשעמד בניסיון הקשה ביותר ש  אחרי אברהם חוזר מהר המוריה, ננסה להבין
. צריך לקבור אותהנפטרה וכעת והנה הוא שב לביתו ומגלה שאשתו , )יב, כב" (לִֹהים ַאָּתה- אֱ  ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ְיֵרא"של 

מול בני הוא צריך להתבזות  וזה ההקש ציה בתוך הסיטוא  !מוטלת לפניו תנהל כשאשתומשא ומתן מול בני חת כל המ 
  . חת ועפרון

כל מה ! ריבונו של עולם :כל אדם מן השורה יתמה. ואפילו מקום לקבור אותה אין לו, אחרי השיא הגדול אשתו מתה
גדול לא פחות מניסיון השיא  זה ניסיון? זה אני צריך להתמודדהמצב העם , ואחרי השיא אליו הגעתי !שביקשת ביצעתי

  .ניסיון היום שאחרי השיאזהו . של העקידה

  ?ועכשיו -הגענו לפסגה 

מטפס  הוא אברהם ."הר"אבינו קרוי אברהם ). ה, בראשית רבה נט( "ֶזה ַאְבָרָהם -) ג, תהלים כד( 'ִמי ַיֲעֶלה ְּבַהר ה"
מגיע החלק הכי מסוכן של אחרי נעיצת הדגל . דה מהפסגהישהקטע הקשה ביותר הוא הירלומר  עדוכל מטפס י. הרים

ביותר הוא היום שלמחרת ראש קשה יום היודע לומר שה רשמד ת כל יושב בי . החזרה למרגלות ההר -והוא , הטיפוס
בתפילות עוצמתיות ובשמחה  לאחר שהתעלינו. וריםשלמחרת פ, שלמחרת שמחת תורה, שלמחרת יום הכיפורים, השנה

   .פתוח גמראלהתיישב ול, קום בבוקרריך לצ, מתפרצת

, אברהם מטפס מניסיון לניסיון "יראו"בפרשת ו  "לך לך"בפרשת . ירפרשת היום שאח . "חיי שרה"שת רזה הסיפור של פ 
. חוזר מניסיון העקידה ואינו נח לרגע ,זקןהאברהם . עבר לשיאמ היום ש גיע אל פרשת חיי שרה אברהם מ ב ;משיא לשיא

, ה"בתחילת הפרשה הוא קונה את המערה מבלי להרהר אחר מידותיו של הקב". סיימתי"אין אצלו אפשרות לומר 
ַוּיֶֹסף ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ּוְׁשָמּה : "ובסוף הפרשה הוא אף נושא לעצמו אישה נוספת, מחפש אישה לבנובהמשך הוא 

  ": ילמדנו רבנו"גם ביחס לנושא זה מצאנו מדרש . )א, כה( "ְקטּוָרה

   ?כמה תפלות אדם מתפלל ביום: ילמדנו רבנו -  ַוּיֶֹסף ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ִאָּׁשה
. םבכל יו  פעמים' פעמים בכל יום לפיכך צריך האדם להתפלל ג' לפי שהיום משתנה ג: ררבי שמואל בר נחמן אמ 

  ... ובמנחה במערב, באמצע הרקיע ובצהרים, בשחרית השמש במזרח
ולא , אלא אף בתורה יהא מוסיף והולך, ולא בתפלה בלבד, כדי שיהא אדם מוסיף בתפלתו ?תפלות' ומה ראו לתקן ג

שהרי אברהם שמתה אשתו  תדע לך. אם נשא אשה ומתה ישא אחרת ויעמיד ממנה בנים, אלא אף בבנים, בתורה בלבד
   ."ויוסף אברהם ויקח אשה": אלא לקח אשה שנאמר, לא ישב לו



) א, רכד; א קכט א"זהר ח(בתורת הפנימיות ). א, כד" (ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים"רבים עמדו על הכפילות המופיעה בפסוק 
זה הסיפור של . מלאים היו כל ימיו. אין יום מיותר ולא משמעותי .כל ימיושאברהם בא עם  מבואר שהכוונה היא

  .אברהם אבינו

  ש"דילמת השק

כדי  דיל ביניהםצריך להב, והם יראו שוויםיחד  לא ייתכן שזקן וצעיר ילכו :אברהם אומר. נחזור למדרש בו פתחנו
? שהזקן ראוי לכבוד יותר מהצעיר מי אמר, פשוטהמעורר שאלה עצם הרעיון המועלה במדרש . הזקןשיוכלו לכבד את 

וודאי שאברהם לא אמר את ? הזקןלפעול בגילו הצעיר יותר מהצעיר לא הספיק ומי אמר ש , יותר א מבוגרהו אז מה אם 
מי מפני ש , אבל המדרש מוצא לנכון לשים את זה דווקא בפי דמותו; אברהם לא צריך כבוד, הדברים המופיעים במדרש
. 'עבודת הב  היה יום גדוש, לא יכולים לעמוד יחד זה רק מי שכל יום אצלו היה משמעותי שיכול לטעון שזקן וצעיר

ה ראוי לטעון את יה אברהם. רק עשרים שנה' עובד ה כבר מאה שנים והצעיר שהולך לצדי 'ר אני עובד המ ו הוא יכול ל
  . ראשון מלמד אותנו זאתתחילתו של המדרש ה ? "בא בימים"איך אנו לומדים שאברהם . "בא בימים"זה כי הוא 

נצייר מצב המוכר . "ש"דילמת השק"ו איתנו על ר דיב , שהתגייסנולפני ששמענו בישיבת הגולן באחד משיעורי ההכנה 
אתה מניח יד על העיניים . ש"נכנסת לשק. מעייפות אחרי יום שלם של אימונים ותיזוזים אתה גמור. לילה: לכל חייל

אתה עומד בפני דילמת . תפלל ערביתנזכרת שבתוך המולת היום שכחת לה פתאום ". שמע ישראל"ובא לקרוא 
   ...ש"השק

. "..עוסק במצווה פטורה "לומר ת ו ר ש האפ ל על הסף את ולשנ  .שלוש אפשרויות עומדות לפניך ?עכשיו הש תע מה 
, מה'ובעודך בפיג ,ש"מתוך השקוהעייפות הקור  לצאת על אף: שנייהה . ש"להתפלל בתוך השק :אחתהאפשרות ה
, לנעול את הנעליים הצבאיות המסורבלות, להתלבש, ש"האפשרות השלישית היא לצאת מהשק. להתפלל, במקרה הטוב

  . ולהתפלל

מה . והגיעה שעת התפילה, בדרך דם רוכב על החמורא . המופיע בתחילת המדרש שראינו בתחילת דברינוזה הסיפור 
  ? להתפלל תוך כדי נסיעה יכיםאו ממשמהחמור יורדים ועוצרים  ?יעשה

גע כל ר ". ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים" כי? מדוע ".אבינואין לך אדם שכיון לבו ודעתו לתפלה כאברהם "? םמה עושה אברה 
. אבל היום אני כבר צריך למצוא אישה ליצחק, נכון שאתמול עמדתי בפני ניסיון העקידה. מעותיש חדש ומ הוא רגע ו

אבל הדקה , או התאמנתי עד כלות כוחותיי, הגנתי על הגבולות, חשובהייתי במשימה אני החייל השיו כ נכון שעד ע 
תתייחס , ש"צא מהשק - מה עשית קודם  לא משנה בתפילה אז' עכשיו עובדים את הואם . הבאה עומדת בפני עצמה
  .תתלבש ותתפלל ,לתפילה במלוא הרצינות

 הצעיר הזה .וצעיר ממילא צריך להבדיל בין זקןו  ,מכווןו כל דבר הוא משמעותי . אין לך מכוון כמותוש  ,ו אברהםזה
  .אני יותרו  ,יםכך וכך שנ ' אבל הוא עובד ה. נפלאענק ו  הוא, יצחק, שלצדי

  "ואינו ודאג על איבוד ימיו, אדם דואג על איבוד דמיו"

  :איםהבדברים המובאים  יץב מליבו בי שיחות הר ב 

שכולם שלימין ועילאין ולא , שבא עם כל ימיו - " ָּבא ַּבָּיִמים"ו. חכמה היא תורה, "זה קנה חכמה, זקן" - " ַאְבָרָהם ָזֵקןוְ "
לא רק שלא היה . במצוות ומעשים טובים', כל ימיו עד אז היו ימים שלימים ומלאים בעבודת ה ,היינו, חסרא יומא חדא

, "דואג על איבוד ימיו אינוו  ,אדם דואג על איבוד דמיו"בדרך כלל . להבג בהם חיסרון אלא שהיו למעלה ממדידה וה
  .'ניצל כל רגע בחייו לעבודת הלא כן אברהם אבינו ש 

יום כל . דקת עבודה שווה כסףכל . יעזוב את העבודה ברגע האחרון שהוא יכול, ימים שכר מקבל שכר שעות אושכיר ש 
   .ת כסףדהפס? עבודהם על יו יתרת וו. משכורת מגדיל את השורה התחתונה בתלוש נוסףעבודה 

כל כך קל . אנו נדרשים להתחזק ולעשות בדק בית בעניין הזה". ואינו דואג על איבוד ימיו, אדם דואג על איבוד דמיו"
ויצא על הדעת שהוא יגיע בראשון בערב לא יעלה  ,אם אדם עובד מיום ראשון עד יום חמישי. ימים בישיבה" לשרוף"

  . ארבעים אחוז מפוטנציאל העבודה שלוהוא ביטל . יום חמישי בבוקרלביתו ב 

לא בבית הספר  זה לא אפשרי .הישיבה היא השלב היחיד בחיים שהאדם יכול להעלות על הדעת את האפשרות הזו
אנחנו אבל , זה אתגר עצום. מאוד מאוד צריך להיזהר מזה. לא באקדמיה ולא בעבודה, לא בצבא, לא בתיכון, היסודי

  .נדרשת מאיתנו משמעת עצמית ברמה הגבוהה ביותר. סוגלים לו ויש בו לימוד משמעותימ



 להאמין שלימוד תורה הוא. אנחנו צריכים לחזק בנו את התודעה האמיתית של החשיבות של מה שאנחנו עושים פה
. שר לעצמנו לבזבז את הזמןלא לאפ . לכוונן את עצמנו ולעמוד במקום הנכון. במשכורת הרבה יותר משמעותי מתוספת

באיזו שעה ? עשרב  בבוקר אותשע ב, שלי מתי מתחיל סדר בוקר. אנחנו חייבים לענות תשובות טובות לשאלות חשובות
האם הסיבה שבגללה אני נוסע עכשיו הביתה הייתה משכנעת את המפקד ? אני מגיע בתחילת השבוע לאחר ביקור בבית

על כמה ? כמה רצופה השהייה שלי בישיבה? להפסיד קורס באוניברסיטה בשביל זההאם הייתי מוכן ? שלי לשחרר אותי
  ? ש"שבת ומוצא, איך נראה הלימוד שלי בימי שישי? שבתות ישיבה אני מוותר במהלך השנה

? בזהאתם מאמינים . תנוו כל מצליחים בז "חיילי צה. בין שאנחנו משנים עולמות בלימוד שלנואנחנו חייבים לה , אם כן
אנחנו מוקפים , באהבה גדולההדברים הללו נאמרים ! ברצינות כךל  תייחסצריך לה ? מה שאנחנו עושים פה רציני או לא

נדאג ו , "זקן בא בימים"נלמד מאברהם אבינו שהיה  .להתחזק וודאי יש מהכציבור אבל , בישיבה בשקדנים ובמתמידים
, מתוך אמונה גדולה" ב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסףטו "שרנו בשמחת תורה . נודואגים לדמי שאנו  נו לפחות כמולימי 

מוטל עלינו כעת לכבוש פסגות חדשות של . הוכיח שאכן התכוונו לכךהתכוונן לימי זמן חורף החורף הם הזמן לו
  ).ו, ישעיהו מא" (ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַיְעזֹרּו ּוְלָאִחיו יֹאַמר ֲחָזק. "הישגים רוחניים ולימודיים

   

  

  

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  , דרכות רוחניותועניינה בה, 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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