
ים ִּד הו ְּ י ַה ל  ָ כּ ת  ס ֶא נוֹ ּכְ ךְ    ֵל

ץ י ב ו נ מ ל  א ו י ב  ר ה ה  ב י ש י ה ש  א   'ר

, הפנייה באופן ישיר אל משה, זוהי לשון מיוחדת ולא שגרתית
אולי ניתן לפרש  .ספורנו ועודה  ,ן"הרמב ,ע

בעל רושו של יזאת על פי פ  .להנכיח את משה
הפרשה היחידה ששמו של  זושמבאר ו  ,עומד על כך ששמו של משה נעדר לגמרי מהפרשה

. )לב, לב( "ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבּתָ  ַאִין ְמֵחִני ָנא
ואם , אם תמחל לבני ישראל על חטא העגל מוטב

. אלה מילים שכל כולן מסירות ולב. בפרק לב
ויש פה מעין , "קללת צדיק אפילו על תנאי באה

, דווקא בפרשה שבדרך כלל צמודה ליום פטירתו
ומשה היה מוכן , לא ישמיד אותם בחרון אפו
וכדי לפצות על ". לא קם בישראל כמשה עוד

 . 

 ידועים דברי הגמראו ,שהפיל את יום מותו של משה ניתן להזכיר בהקשר של פורים ביחס לשמחת המן על הפור
ולא היה יודע  ,נפל לי פור בירח שמת בו משה

ביחס לפורים וכן ביחס  ,זכיר את דמותו של משה בהקשר אחר

משה עוד  התכונה הזו של תחנו מכירים א אנ 
- אדם שיושב בדושנו של עולם זה  אדם גדול

 ,מנותק מעמו, תבפרטיו יות אדם שיכול לח
הוא , כשהוא נדרש לתיקון, שלםכשהוא רואה שמשהו בעם ישראל לא 

). יב- יא" (ַּבחֹול ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו ֶאת ַוַּיךְ  ...
, שם" (ַוּיֹאֶמר ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶעךָ "מו שכתוב 
מיד הוא מצווה עליו לחזור ' כשה. והוא משלם מחיר אישי כבד כשהוא נאלץ לברוח ממצרים ולהסתתר אצל יתרו

הראשונים אנו מצטערים ועכשיו  על": שאהרון אומר לו
בגפו למצרים כדי לפעול למען גיע ומוכן לה

הרועה  ,מהימנא עיאר  וזה. ם ישראלבשביל ע

הרב משה צבי נריה הנהיג לציין . באדר' עושה חשבון וקובעת שיום פטירת משה הוא ז
אבל ציון קבר פרטי . י הוא ניצוץ של משה

ה אלא מעביר את ההנהג , הוא לא מוריש את התפקיד לבניו
 .זה רבנו הגדול ,נביאו נאמן ביתו .האישזה 
  .המדרש שלנו

בהקשר . האחריות לכלל ישראל תחושת התאריך הזה אנחנו צריכים לאמץ את
רבנן , לטבריה ירדנו יחד. אתמול היה מופע מיוחד של ישיבת הגולן

אני לא יכול להעריך את מידת ההשפעה המעשית של 
אבל אני יודע עד כמה משמעותית . ואני לא יודע כמה אנשים יצאו מהבתים בזכותנו והגיעו לקלפי

 

ים ִּד הו ְּ י ַה ל  כָּ ת  ס ֶא נוֹ ּכְ ךְ  ֵל

ץ י ב ו נ מ ל  א ו י ב  ר ה ה  ב י ש י ה ש  א ר

זוהי לשון מיוחדת ולא שגרתית. )כ, כז" (הְוַאָּתה ְּתַצּוֶ " פרשת השבוע מתחילה במילים
ע"עמדו על כך הפרשנים האב. לציווי איננה דבר מצויעם מילת יחס שקודמת 
להנכיח את משה" אתה"קש בפניה זו ה מב"שהקב ,למשה רבנו" פיצוי

עומד על כך ששמו של משה נעדר לגמרי מהפרשה בתחילת פירושו
ַאִין ְמֵחִני ָנא ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם ְוִאם ִאם ְוַעָּתה"לקיים דברי משה שאמר , ה רבנו לא מוזכר

אם תמחל לבני ישראל על חטא העגל מוטב -ה "אמר לקבמתוך מסירותו הגדולה של משה רבנו לעם ישראל הוא 
בפרק לב, אולי לא בכדי הפסוק הזה הוא פסוק לב. מחני נא מספרך

קללת צדיק אפילו על תנאי באה", והתנאי לא התקיים, ה מחל לישראל"הקבבזכות דברי משה 

דווקא בפרשה שבדרך כלל צמודה ליום פטירתולא בכדי ו, באדר' ז, אנחנו נמצאים בצאת יום פטירתו של משה רבנו
לא ישמיד אותם בחרון אפו' משה רבנו נלחם למען כלל ישראל כדי שה. שמו של משה רבנו לא מופיע

לא קם בישראל כמשה עוד"ל המעמד המיוחד של משה מוכן היה לוותר ע . לשלם על זה מחיר אישי
הרומזת למשה, "ואתה" נאמרה הלשון המיוחדת, כך ששמו לא מזוכר בפרשה

את יום מותו של משה ניתן להזכיר בהקשר של פורים ביחס לשמחת המן על הפור
נפל לי פור בירח שמת בו משה :אמר ,דר שמח שמחה גדולהכיון שנפל פור בחודש א 

זכיר את דמותו של משה בהקשר אחראני רוצה לה". שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד
  . הבחירות לכנסת העשרים ושלוש, למעמד שהתקיים אתמול

אנ  ."לית ליה מגרמיה כלום". לעם ישראלמסירות נפש משה רבנו הוא כולו 
אדם גדול ,)יא, שמות ב" (ֶאל ֶאָחיו ַוִּיְגַּדל ֹמֶׁשה ַוֵּיֵצא". אותו

אדם שיכול לח ואאדם גדול ה .יוצא אל אחיו הנאנקים והמושפלים והוא
כשהוא רואה שמשהו בעם ישראל לא  ובהמשך .בוחר אחרת ויוצא אל אחיו

...ִעְבִרי ֵמֶאָחיו ַמֶּכה ִאיׁש ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי: "גן על אחיו מפני המצרי שהכהו
מו שכתוב כ, סוכיםיישב סכהוא לא אדיש לנוכח היחסים הפנימיים בעם ומבקש ל

והוא משלם מחיר אישי כבד כשהוא נאלץ לברוח ממצרים ולהסתתר אצל יתרו
שאהרון אומר לו וכפי, הדבר הכי בטוחלא למרות שזה , חוזר עם כל משפחתו

ומוכן להאכן מחזיר את משפחתו למדיין והוא  ,)ב, מכילתא יח
בשביל ע? מהכל זה ל ו  .נכנס לארץ ישראל וא לאה, אחרי כל זה

  . שכל כולו כלל ישראל

עושה חשבון וקובעת שיום פטירת משה הוא ז) א ,לח(קידושין 
"שכן כתוב בספרים שרשב, י בשמחה ובריקודים"באדר בציון הרשב

הוא לא מוריש את התפקיד לבניו. השל הנהג ן בהמשכיות במו גם אין לו 
זה . כולו כלל ישראל. למשה אין כלום משלו. יהושע בן נון

המדרש שלנו זה בית. זו התורה שלנו. ממנו אנו לומדים ולאורו אנו מתחנכים

  את אחיי אנוכי מבקש

התאריך הזה אנחנו צריכים לאמץ אתשמ די להדגישכ ,פתחתי בדברים האלה
אתמול היה מופע מיוחד של ישיבת הגולן. הזה אני רוצה לציין את בית המדרש שלנו לשבח

אני לא יכול להעריך את מידת ההשפעה המעשית של . עם ישראל וביקשנו לפגוש אתנות הסתובבנו בשכו 
ואני לא יודע כמה אנשים יצאו מהבתים בזכותנו והגיעו לקלפי

שת  ף" ר הפ ו צ   ת

 מהימנא רעיא

פרשת השבוע מתחילה במילים
עם מילת יחס שקודמת 

פיצוי"ש בזה מעין שי
בתחילת פירושוש הטורים

ה רבנו לא מוזכרמש 
מתוך מסירותו הגדולה של משה רבנו לעם ישראל הוא 

מחני נא מספרך -חלילה לא 
בזכות דברי משה ואף ש

  . ום הקללהקי

אנחנו נמצאים בצאת יום פטירתו של משה רבנו
שמו של משה רבנו לא מופיע

לשלם על זה מחיר אישי
כך ששמו לא מזוכר בפרשה

את יום מותו של משה ניתן להזכיר בהקשר של פורים ביחס לשמחת המן על הפור
כיון שנפל פור בחודש א ): "ב, יג(במגילה 

שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד
למעמד שהתקיים אתמול

משה רבנו הוא כולו 
אותו ומראשית היכרותנ

והוא ,בארמון פרעה
בוחר אחרת ויוצא אל אחיוהוא אבל 

גן על אחיו מפני המצרי שהכהומ 
הוא לא אדיש לנוכח היחסים הפנימיים בעם ומבקש ל

והוא משלם מחיר אישי כבד כשהוא נאלץ לברוח ממצרים ולהסתתר אצל יתרו ,)יג
חוזר עם כל משפחתו

" (?ונצטער גם באל
אחרי כל זהו . בני ישראל

שכל כולו כלל ישראל ,הנאמן

קידושין במסכת הגמרא 
באדר בציון הרשב' את יום ז

אין לו . משהאין ל משלו 
יהושע בן נוןהנאמן  ולתלמיד

ממנו אנו לומדים ולאורו אנו מתחנכים

את אחיי אנוכי מבקש

פתחתי בדברים האלה
הזה אני רוצה לציין את בית המדרש שלנו לשבח

הסתובבנו בשכו , ותלמידיהון
ואני לא יודע כמה אנשים יצאו מהבתים בזכותנו והגיעו לקלפי, הפעילות שלנו

ס ר ד "ב ד א שח  "הת



 

התרשמו  .עצמכם אנשים שפגשו אתכם אתמול התרשמו מהאחריות שלקחתם על. הייתה הפגנת המסירות שלנו למשימה
  .מהנכונות להתאמץ ללא תמורה ולא בשביל מפלגה מסוימת

 ואף על פי כן. יתמה הפרטאתמול שמחנו שמחה גדולה למרות שמפלגת הציונות הדתית לא הגיעה להישג גדול בר 
משמעותית עשויות לאפשר עשייה חיובית  תוצאות הבחירות ,לפחות על פי המדגמים. בהיבט הכללי עצומה היאהשמחה 

, "מרחפים"לנו עמדות ואנחנו  איןש לא מפני אנחנו שמחים למרות ההישג הלא גדול . בריך הוא אשתשמח את קודש 
  . רווחנו מזהראל וכולנו ה ש טובת עם יהו חשוב למבינים שאתמול קרה מש אנחנו אלא כיוון שיש לנו ראיה כללית ו 

אנחנו  ,אמיתיים בעשייה גם בשדה הארצי הפשוט שותפים כשאנו ,דבר בסופו של. ולדמגיע יישר כוח ג לתלמידינו 
ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך "כעת אפשר לשאת עיניים למרום ולומר . )יד, דברים כו( "ָעִׂשיִתי ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני"ומר יכולים ל

את הדברים הללו לא כהערה נקודתית על העשייה של  אני אומר .)טו, שם..." (ִמן ַהָּׁשַמִים ּוָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ֶאת ִיְׂשָרֵאל
  . העצים אותהשוב לוח ,המבט הכללי שלנו אלא מפני שהעשייה הזו היא רחבה ומעידה על, אתמול

  שמחת הפורים האמתית  

כי הישועה מתחילה בקריאתה , ל כלל ישראלהוא חג ש. ישראלית של עם למדגיש את הנקודה הכלש  הוא חגפורים 
סיפור המגילה מתחיל להתגלגל  ,מצטרפים ומתאחדים כשישראל. )טז, ד( "ֵלְך ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים"בשל אסתר 

. שמחה באופן כללי אינה חוויה של אדם בודד. נו בפוריםי וושנצט המצוות עניינן של גם זה  .במהירות ומגיעה הגאולה
זו השמחה , כשאחד מבחורי הישיבה מתחתן. אליההאדם השמח רוצה שחבריו יצטרפו , גם אם השמחה היא פרטית

מחה ש שאדם ניצל מצרה זו כ , באופן דומה. תפו איתו בשמחהאבל הוא רוצה שגם חבריו ישת, הגדולה ביותר בשבילו
לא . עשרהב " הגומל"בה את הציבור ולכן הוא עורך סעודת הודיה ומברך גם אבל הוא רוצה לשתף , עצומה בשבילו

 .)א, תהלים קיא( "ְּבסֹוד ְיָׁשִרים ְוֵעָדה ְּבָכל ֵלָבב 'האֹוֶדה  ּה- ַהְללּו יָ "פים לפני הברכה את הפסוק בכדי הספרדים מוסי 
  . ה ושמח בשמחתי"אני רוצה שיהיו אנשים סביבי בזמן שאני מודה לקב, "עדה"אני רוצה שתהיה : המברך בעצם אומר

צריך ש  המ זה .לרעהו דםא  ןות משמעותו להוסיף אהבה בילוח מנמש. זוהי גם מהותן של המצוות המעשיות של פורים
לבחון אולי לתת את . את מי שקיבל אותו ישמחבאמת יד שהמשלוח פ קוצריך לה, להרגיש כשנותנים משלוח מנות

מאיר המצורף למשלוח שהפתק לשים לב ו, המשלוח דווקא למי שלא ציפה לקבלו ומתוך כך שמחתו תגדל שבעתיים
, זהמויותר  ,לשמח את החברים והידידים -היום זה עיקרו של . רובי פורים עניינו כלל ישראל וח. מקבלומשמח את ה 
ולגבי החג הזה יש , ם לא האריך בהלכות פורים"הרמב. ל את מצוות מתנות לאביונים"לכך תיקנו חז. את הרחוקים

  ):יז, מגילה ב' הל(ת לאביונים האריך מאד בעניין מתנו  ם"רמבחרף הקיצור הזה ה ו ,בלבד פרקיםבמשנה תורה שני 

שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא . מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו
החיות רוח שפלים ל" :שהמשמח לב האמללים האלו דומה לשכינה שנאמר. לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים

דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה עניים ומרי נפש  מי שנועל את". ולהחיות לב נדכאים
  . אין זו שמחה מצווה אלא שמחת קרסו

אבל . ולחן סעודתוביונים לפחות כפי מה שהוא שם על שאל אדם צריך לתת מתנות . הביאו הפוסקיםאת הדברים הלל 
זה ". ים ואלמנות וגריםומתי לשמח לב עניים ו"כתב אלא  ,בלבדבמובן הגשמי ים יונ על מתנות לאב ם לא מדבר "הרמב

שמחת . וזה עיקר הפורים ,אנחנו משמחים ,םדבינ אנחנו לא מת. מאז ומעולם ישיבת הגולן הקפידה בהלכה הזו. הפורים
שוב ניתן לשאת ראש לשמים , ומתוך כך, פורים היא שביום פורים יוצאים מפה אוטובוסים לשמח לב עניים ומסכנים

  .ולצפות לקבל את הברכה והשפע, לשמחת הפורים בסעודת היום בישיבה לחזור ,"ויתנווככל אשר צי עשינו"הכריז ול

  מטבע של אש

. נדרשת מאיתנו הכנה גדולה, על מנת שהוא באמת יהיה כזה. םיפורים הוא יום קצר שאפשר להתמלא בו מלוא חופני
ואחת , ים בשאלת כמות היין שחובה על האדם לשתות בפוריםהפוסקים דנ . על כל אחד מוטל להכין את עצמו לפורים

 דרשאמנם על דרך ה, "הרגלו"היא " לימודו"במובן הפשוט הכוונה במילה ". יותר מכפי לימודו"השיטות היא שישתה 
צריך לנצל את הימים הקרובים ללימוד של הכנה ליום ... הכוונה היא שמותר לשתות קצת יותר מכפי התורה שלמדת

  !להגיע מוכנים. ללמוד מסכת מגילה, הלימודבחבורות  להשתתף, ל הזההגדו

, אדר ח"אחת היא לקרוא פרשת שקלים בשבת הסמוכה לרה. לקראת פוריםל תיקנו לנו "חזישנן שתי הכנות מיוחדות ש 
את לתת את בני ישראל עורר ל הבא פרשת שקלים , באופן פשוט. א פרשת זכור בשבת שלפני פוריםו לקר היא שנייה ה ו

אנחנו נוהגים להזכיר לפני פורים , עומק הדברב ו . לפי עניינו כפי שמופיע במשניות של מסכת שקלים מחצית השקל
אפשר ל . ותהיפתח היא נתינה התנועה הנפשית של . לפתוח את הלבו ,שמצוות מחצית השקל נועדה לעורר את הנשמה

לשותפות , לפוריםההכנה  .הוא מסוגר בתוך עצמו, קפוץ מטבעוהוא האדם בדרך כלל . "סְך ְּכנֹו לֵ "לעצמך להיות חלק מה
  .במחצית השקל, ורתינת קרבנות ציבהיא השתתפות בנ , עם כלל ישראל



 

ה "ד( 'תוס. דש ושרציםוראש ח  ,מנורה: תקשה בהםשמשה ה ה דברים שלוש ישנם אומרת ש) א, כט(הגמרא במנחות 
היה צריך להראות למשה ' והרי במסכת שקלים כתוב שה, מדוע לא הזכיר גם את מחצית השקל יםשואלבמקום  )שלשה

ע אלא משום דלא הוה יד ,ויש לומר דלא שייך התם נתקשה: "ציםומתר. תקשה גם בזהומשמע שה " כמין מטבע של אש"
גבי שלושת הדברים ואילו ל , כלומר לגבי מחצית השקל הוא ידע איך הוא נראה בערך ."בשום ענין אם לא היה מראהו

  . כלל המנויים בגמרא לא הייתה לו ידיעה

אלא הוא , מחצית השקל צורתמהי מבאר שמשה רבנו לא התקשה להבין  )ק כד"ס, על הדף( 'השיטה מקובצת על התוס
טה לא השיאבל דברי . הזהב עגלחמור של נותן חצי מטבע וזה מכפר על עוון כה איך יכול להיות שאדם התקשה להבין 

התשובה ! ?המטבע לו איך נראה הראה' מה הואיל שה, המטבע מכפרך נו התקשה להבין איאם משה רב  !ניםמוב 
בשביל שאמר לו  'ה! אלא האש, מטבעלא ה הוא משה רבנו עיקר החידוש במה שראה יא ש המפורסמת ליישוב השיטה ה

  !רבנו היה צריך לראות את הלהטשה מ  !עם לב! אלא היא צריכה לבוא עם אש -הכפרה לא די במטבע 

את מצוות הפורים כמו . אש וחום הלב הוא, הוא כמו מחצית השקל כי פורים ,אנחנו מקדימים את פרשת שקלים לפורים
לבוא באמת עם כל , פורים דורש מאיתנו להיפתח. "מצוות אנשים מלומדה"כל המצוות צריך לקיים בלהט ולא כאת 
פורים יכול לעשות בו , ת ידיים ובלב פתוחדם מתכונן לבוא לפורים בפשיט וכשא . בהזדהות עם שמחת היום, הלב

  . נפלאות ולתת לו כוחות רוחניים לכל השנה

  מעל לכל הידיעות

מה שייך לדרוש מהאדם ). ב, ז" (בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי לבסומי איניש מיחייב"ל אומרים "זח
 הסברבאמרו הרבה דרשות נ ? יכור מבולבלבפורים יהודי יהיה ששו כוונל באמת הת"אם חזה! ?לא להבדיל בין טוב לרע

נושאי , הביא את הדברים כפשוטם) ב, ח תרצה"או(ע "למרות שהשו ברובסופו של ד , המצווה הזאתבביאור ם ו הדברי
כל ב . שקלשל מחצית ה לב והאש את שאמרנו לגבי ה ל הללו ממשיכים"דברי חז, נונלעניי  .מעדנים את המצווההכלים 
הוא רק יודע עד כמה יצר  .רק יודעאבל הוא . יצר טוביש יצר רע ו יש, מרדכייש אדם יודע שיש המן וההשנה ימות 

שתהיה בנו אש של בהירות , להזדהות עם הידיעה. להרגיש את זה בלב רוציםאנחנו ים רובפ .הרע חזק ונורא ואיום
עד "בפורים אנחנו רוצים שזה יהיה . עלות למדרגה גבוהה יותר של לב בוערלאלא  ,עבוד רק בשכלל שלא .הדברים

  ! 'את קרבת האנחנו רוצים לחוש  !עד שיחיה את הדברים! עד שהאש תבער! אלא עד שירגיש" דלא ידע

 .כנגד הפסיקה הזו פוסק ההיבפורים  ,"לולא דמסתפינא", להתפלל תוב שלשיכור אסורשכ שלמרותכותב ל "זצהרב 
צליח הוא י, מולו אדם חשוב יופיעשאם זהו שיכור  - להתפלל היה מתיר לו אולי רב מגדיר שם מיהו השיכור ש אבל ה 

, תמא- תלט' עמ, א"ח" (עולת ראיה"ב הרב כותבעוד . וחלטתו שליטה מהתנהגותט בו וישלהוא יזדקף . לאסוף את עצמו
  "):לעשות פורים"

ונראה שמתוך כך . וקדושה גדולה מאירה בו בעולם, גדולה למאד ידענו מדברי חכמים אמיתיים שהארת פורים
כ להיות על משמרתו רק שלא יעבור "צ כ"וא, כיון שהוא עסוק בשמחת פורים, האדם נשמר אז מכל קלקול, מלמעלה

  .ו אין עבירה מצוה"שח, ו שום דבר מדברי התורה והמצוה"ח

 ".מצווה אין עבירה"שהרי . שאדם נשמר שלא לעבור עבירות ובלבד, הרב מלמד אותנו שבפורים יש שמירה מכל קלקול
בתפילת מנחה של פורים גם . פורים זה לא עבודה של שכל ,פורים זה לב ,פורים זה אש. שום דבר לא מצדיק עבירה

ומלאה עצמה ארוכה ומיוחדת התפילה ו, "ה אכסוף- י"מנהגנו להיכנס אליה לאחר שירת . אנחנו שמחים במיוחד
ברור . הה מצוורולא יכולה להיות עבי ,ה היא עמידה לפני המלךאנחנו לא שוכחים שתפיל, יחד עם זאת. בשירים

היוקדת בקרבנו אש והלב עם פתיחת ה. אבל לא יכולה להיות הפקרות, רים לא נראית כמו מנחה של כל יוםושמנחה בפ
  . המלךצריך לזכור את העמידה לפני 

צריך להישמר  ,ולמעלה מזה, א יכולה להיות פגיעה ברכושל . היום המיוחד הזה הדברים הללו נכונים גם ביחס להמשך
אין עבירה . התבדחויות על חשבון החברו לא יכולות להיות העלבות. עה בנפשמאוד מאוד שחס וחלילה לא תהיה פגי

והיא , הלכה סעודת פורים זו, עם כל השחרור הנדרש והשמחה הגואה. צריכות להתנהל בנועםסעודות גם ה  !מצווה
  . גרסיביותצריכה להתנהל בלי א 

לנצל נכון את הימים הקרובים  אני מאחל לכולנו .יםימלוא חופנ והתמלאו , המוןבעיניי ראיתי אנשים שהרוויחו מפורים 
  .גה חדשהה לצמוח ולקבל מדר "ולזכות בעז, באש חמה, ומתוך כך להגיע לחג הפורים בלב פתוח, להכנה טובה

  

  .'חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה, העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם ,שיחה כללית" ישיבת הגולן"ד של "ם שני מתקיימת בביהממידי שבוע ביו

  ,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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