
 

 
 עשה רצונו כרצונך

 שי וינטר הרב 

 מם"בין "איתם" ל"ע  
"משה רבנו כתב ספרו   כישם אומרת הגמרא    , ב(יד)א בתרא  ב ביטוי לדבר נמצא במסכת ב.  פרשת בלק היא פרשה חריגה 

נבואה של תורתנו הקדושה מופיעה  שבתוך    , פלא, פרשת בלק היא פרשה העומדת בפני עצמה, וזהו דבר  ופרשת בלעם"
המתואר   במעשה האתון הפלאי. הפרשה הזו חריגה לא רק בעצם הופעתה, אלא גם בתוכנה,  מאומות העולם   גדול  רשע 

הוא הבנת תגובתו של הקב"ה. לא   אחד הקשיים הבולטים בתחילת הפרשההעולים מתוך הפסוקים.    קשיים רבים בה, וב
עמם? בתחילה,   רוצה שילך   אינו  או שמא  בלעם יצטרף לשליחי בלקרוצה שיעשה, הוא    בלעם שהקב"ה  רוצה  ה  ברור מ 

, ומקריאה פשוטה של הפסוקים נראה שבלעם  לא ללכתשקב"ה אומר לו להית, ה -כשבלעם מתנה את הליכתו בהסכמה א
חר כך מגיעה משלחת שרים נוספת, ושוב שואל בלעם את ה' כיצד לנהוג; והנה להי. אלא שא-ממושמע ומציית לצו הא

 ! כיצד אפוא יש להבין את שהתחולל כאן?כועס עליו קב"ה ה  -משבלעם הולך ו אומר לו הקב"ה ללכת איתם, 

היה   ידמ   הקב"ה להית הייתה ביטוי של שני כיוונים ברצון ה'. מפני שאם  -אור החיים הקדוש מציע לפרש, שהתגובה הא
בלשונו ו ,  מאפשר לבלעם ללכת עם בלק, הדבר עלול להיראות כאילו ביכולתו של בלעם לעשות ככל העולה על רוחו

כה יחשבו שכלב ". כ ואינו יכול עשות כל אשר יחפוץ  "העמים לא ידעו ששלשלת הכלב ביד בעליו  :של אור החיים הקדוש
חושש  ה ללכת, הדבר עלול להתפרש חלילה כאילו הקב"ה  . ואם לא יאפשר לו הקב"זה, יכול לעשות ככל שברצונו

דרך הנותנת מקום לשני הצדדים. אי ההסכמה הראשונית מבטאת שלא בלעם הוא הקב"ה בבלעם. לכן בחר    של   יומקללות
שרי מואב.    עם   וההסכמה לבסוף מאמתת שהקב"ה לא חושש מכוחו של בלעם.אין הכלב רע ברשות עצמו.  הקובע, ו

בּו  " שְׁ ם ַויֵּ עָׂ ב ִעם ִבלְׁ י מֹואָׂ רֵּ ֶהם" : בלעם הקב"ה משיב לו)פס' ח(,  "שָׂ ךְׁ ִעמָׂ לֵּ  )פס' יב(, וכך חוזר   "לֹא תֵּ

בלעם לשרי בלק בלעם רוצה ללכת    1, והבדיל בין ללכת "איתם", ובין ללכת "עימם". דקדק בלשון הקודשבפירושו  הגר"א  
ן ה ואומר: " אֵּ ֶכם   'מֵּ ִתִתי ַלֲהלֹךְׁ ִעמָׂ כששוב פונים שרי בלק   במחשבה אחת.  , בעצה אחת", פירושו הליכה  ם"עללכת  ".  לְׁ

ךְׁ  לבלעם ובלעם פונה לקב"ה בשנית, משיב לו הקב"ה: " ִשים קּום לֵּ ֲאנָׂ אּו הָׂ ךָׂ בָׂ ֹרא לְׁ םִאם ִלקְׁ ר   ִאתָׂ ר ֲאֶשר ֲאַדבֵּ בָׂ ַאךְׁ ֶאת ַהדָׂ וְׁ
ֶליךָׂ ֹאתֹו ַתֲעֶשה  "איתם" משמעותו הצטרפות פיזית בלבד, ובתנאי שאין שותפות במחשבה, בכוונה ובתכלית .  פס' כ(" )אֵּ

ֶלךְׁ : "איתםשרי מואב, ולא    עםלהי והולך  -ההליכה. אלא שבלעם עובר על הציווי הא ם ַבבֶֹקר ַוַיֲחבֹש ֶאת ֲאתֹנֹו ַויֵּ עָׂ ם ִבלְׁ קָׂ ַויָׂ
ב י מֹואָׂ רֵּ ךְׁ הּוא-ַאף א  ַוִיַחר ". " )פס' כא(ִעם שָׂ   ." )פס' כב(לִֹהים ִכי הֹולֵּ

ךְׁ  ":  לבלעם   ' אך ה אומר מלהאתון,  מקרה  אחרי    , בהמשך אלא ש ר   ִעם לֵּ ַדבֵּ ֶליךָׂ ֹאתֹו תְׁ ר אֵּ ר ֲאֶשר ֲאַדבֵּ בָׂ ֶאֶפס ֶאת ַהדָׂ ִשים וְׁ ֲאנָׂ הָׂ
ק לָׂ י בָׂ רֵּ ם ִעם שָׂ עָׂ ֶלךְׁ ִבלְׁ  מביאעם בלשון "עם" ולא בלשון "את"?  " )פס' לה(. מדוע כאן נוקט המלאך ביחס להליכת בלַויֵּ
חז"ל מדייקים זאת ומלמדים אותנו את העיקרון   ".דרך שבה האדם רוצה לילך בה מוליכין אותורש"י את דברי חז"ל: "ב

להי הופך להליכה "עם". אחרי שבלעם הוכיח שכוונתו ללכת עם שרי בלק בעצה אחת -הזה רק בשלב הזה, כשהציווי הא
 שנה מעין נעילת דלתי תשובה, אין דרך חזרה ובלעם אף ייאלץ לומר את אשר ישים ה' בפיו. ובתמימות דעים, י 

ם דָׂ אָׂ ה לָׂ ֶּ ם פ  י ש ָׂ    מ 
הדגישו, ובו   חז"לעיקרון מרכזי ש   וזפרשה  נראה שמעבר לפשט הנלמד מהדיוקים הלשוניים הנפלאים, ניתן ללמוד מ

רואה את המלאך, וזהו פלא שהאתון פלא שהאתון  בחינה. זהו  אתון הוא פלא גדול מכל  ה סיפור  נעסוק בדברים הבאים.  
אך לא הזכירו שגם עיני האתון נבראו מהדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות,    הואל אמרו שפי האתון  "חז  .מדברת

ראתה את המלאך, וודאי שלא  תון ממש  שאין הכוונה שהא"ן  הרמבץ  מתר   כן? א'את מלאך ה   אז, וכיצד אם כן ראתה 
הרגישה במציאות מפחידה הרגישה. היא    , האתוןלא רואים בעיני בשרשמלאך  ה   שאת  אלא  , ראייה נבואית  כלהייתה לה  

 . מפני המלאך  בעתה העומדת מולה, חשה מאוימת, ונ

 

 ובמלבי"ם )כב, כא(.ובשינוי זה הרגישו גם פרשנים נוספים. עיינו למשל ב"הכתב והקבלה" )כב, יב(  1

 ; פרשת בלקתשפ"א תמוזביב בס"ד 

 



היא מה החשיבות הגדולה בנס הזה? מה מוסיף סיפור   האתון הוא כבר בגדר נס ובריאה מיוחדת, והשאלה   פיכאמור,  
האתון להתגלגלות העניינים? הרי לאור דיוקי הגר"א בלשון הכתובים, בין לפני עניין האתון ובין לאחריו, הסיפור נותר 

  עניין האתון בא מבאר שהרמב"ן  בעינו: הקב"ה מאפשר לבלעם ללכת, והוא יאמר את אשר ישים לו ה' בפיו. לאור זאת  
רבש"ע הוא מקור הדיבור ש, ועל כן עליו ללמוד שכוחו בפיו בלעם בטוח  .שהיכולת לדבר נתונה ביד ה'את בלעם  ללמד

םבעולם; ברצותו גם אתון תוכל לדבר, וברצותו גם מורגל בדיבור כבלעם לא יוכל לדבר, בבחינת " דָׂ אָׂ ם ֶפה לָׂ " )שמות ִמי שָׂ
 בלעם דרך האתון.  ד, יב(. זהו מסר חשוב שאנו למדים מסיפור 

כז, צה, קג( סובר שהיכולת הנבואית היא ייחודית לעם ישראל. הדברים מופיעים כבר בחז"ל:  -)א  הכוזריריה"ל בספר "
, )קידושין ע, ב(  "מר ר' חמא ברבי חנינא כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראלא"

דרך דמותו של בלעם מלמד רבש"ע את עניין   , או לכל הפחות למדרגה הדומה לה?ועוד. כיצד אם כן זוכה בלעם לנבואה 
כח הדיבור על כל צדדיו, ברצותו גם בלעם יזכה לכוח דיבור, אך הנה לומד בלעם שאל לו להתגאות במדרגתו, שכן 

אם אין הקב"ה חפץ   אפילו אתון יכולה להיות כעין נביאה אם הקב"ה חפץ בכך, ובוודאי שבשר ודם יכול לאבד ממדרגתו
 . רבה  בעבודה  שנקנית מדרגה  ונבואה זבו. 

 רוח התורה 
"על פי הספר",  סיפור האתון עוזר לנו להבין לעומק את עניינה המיוחד של פרשת בלק. אף שלכאורה בלעם עושה הכל

לא נוהג כשורה כלל. אם אנו מניחים לרגע את הדיוקים מחילופי בלעם  כלומר בדיוק כפי שהקב"ה אומר לו לנהוג,  
ברור שבלעם יודע מהו   –לא שביסוד הדברים  אשאומר לו הקב"ה,  שמע למה  הרי שבלעם נ  הביטויים "עמם" ו"איתם", 

 'ה   , אותם הוציאעם ישראלמהו    . בלעם יודע גם יהיו מבורכים ה ש ת עם ישראל, אלא רוצקללב  רצון ה', שאינו חפץ
ר'   שהתורה מבקשת ללמדנו.  יסוד מאוד חשובבזה מתגלה לנו    .יה ל-נגד הרצון האוחרף זאת, בלעם הולך כ  ממצרים.
סור ולו אנו מחויבים, על המותר והאמה שכתוב,  את  יש    , זאת אומרת  הרבה בביטוי "רצון התורה";שתמש  מ יס  י אשר וו

מתגלה בין ה  יה ל-רצון האה רוח ההלכה. ו וח התורה ר   , רוח הדברים שבתורה ובמצוות. אבל מעבר למה שכתוב, ישנה גם 
עניין עקרוני ובעל ערך רב. לא לכל אמירה ערכית, מוסרית או רוחנית יש מקור מפורש כתובים הוא  ה השיטין של הדברים  

דוגמא נאה לכך, בה .  הכתובים   הדברים להי המתגלה דרך פרטי  -אהתורה וברצון ה רוח  בכתוב, אבל לכולן יש מקור ב
, וישנן שיטות דאורייתאהוא מ צער בעלי חיים  , נלמדת מפרשת האתון. הגמרא קובעת שיס במקום אחר יאשר וו   מאריך ר'

לצער ור  " לומד את המקמורה נבוכים "ם ב"הרמברבות למקור דין זה שאינו מופיע בשום מקום בתורה בצורה מפורשת.  
ה מדברי המלאך לבלעם: "  דאורייתאמ   ל חיים בע ִלים  ִהִכיתָׂ ֶאת ַעל מָׂ גָׂ לֹוש רְׁ ךָׂ ֶזה שָׂ שסיפור . ברור לכל  " )כב, לב(ֲאתֹנְׁ

   .מוסרי חשוב  עיקרון האתון אינו חלק מהצד ההלכתי של התורה, ובכל זאת, מסיפור זה הפיקו חז"ל

שכששאל המלאך את בלעם לפשר המכות שהוא נותן לאתון,   סביר מדן מ יעקב  צער בעלי חיים שמעתי את הרב  בעניין  
 בזה רמז לו גם על עם ישראל. מה עשתה לך האתון עד שאתה מכה אותה, ומה עשו לך ישראל שאתה הולך לקלל אותם? 

להי גם כשהוא אינו -, היסוד של חטא בלעם, אי ההקשבה לצו האזאת אומרת  !גם להכות את ישראל זה צער בעלי חיים 
להי, מודגש בשנית דרך סיפור האתון. לא נאמר בשום -פורש, ההליכה לקלל את עם ישראל למרות שזה הפך הרצון האמ 

 מקום מפורש איסור לפגוע בבעלי החיים, אך וודאי שזהו נגד רצון ה'. 

מות ודינים להי המתגלה מבין הכתובים, ועל פיו קבעו תקנות מסוי-כך דלו חז"ל ממקומות שונים בתורה את הרצון הא
אכן אלה מושגים חמקמקים,   ."רוח ההלכה"ו"רוח התורה"    '. כל זה כלול במושגים שהזכרנו קודם,רצון ה המכוונים ל

שהרי יש לשאול מיהו הקובע מהי רוח התורה? אחד יאמר שיסודותיו של דבר מסוים עמוקים ומתגלים מתוך התורה, 
גד התורה. לוויכוחים שכאלה יש מקום בבית המדרש, והם נתונים  ואחד יאמר שלאותו הדבר אין כל מקור והוא ממש נ

ובצפונותיה. אבל ישנם עניינים שאין עליהם וויכוח, דברים שאינן מפורשים   לתלמידי חכמים גדולים הבקיאים בתורה 
פירוש בתחילת פרשת קדושים במב"ן  בכתוב אך ברור לכל שרוח התורה לגביהם היא חד משמעית. דוגמא לכך הם דברי הר 

דִֹשים "  הציווי יּו קְׁ בעניין "נבל ברשות התורה", שנוהג בהפך מהקדושה. לשיטת הרמב"ן עניין הקדושה     " )ויקרא יט, ב(ִתהְׁ
הוא התנהגות ראויה גם בדברים שהתורה התירה, ואילו הנבל מותח את גבולות המותר עד לקצה; הוא שטוף בתאוות 

המותרים לו וכן הלאה, ואף שלא עבר על שום איסור מפורש, ברור שרוח   אשתו המותרת לו, הוא גס באכילת הדברים 
 התורה לא נוחה הימנו. 

רב   ? היכן צונו"ו  :יכולים לברך "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו"  כיצד אנו  )שבת כג, א(חז"ל  בעניין נר חנוכה, שואלים  
סּור ': מ אויא אמר  ַאל אָׂ ':  רב נחמיה אמר )דברים יז, יא(;    'לֹא תָׂ ךָׂ  ִביךָׂ שְׁ דְׁ ַיגֵּ ךְׁ  וְׁ רּו לָׂ יֹאמְׁ ֶניךָׂ וְׁ קֵּ ו אולי ז  .")דברים לב, ז(  'זְׁ

בשם קונטרס  . הרב אלחנן וסרמן הי"ד חיבר  להתייחס למה שאומרים הזקנים   עלינושאנו שומעים  תורה  א, אבל מה סמכתא
חל רק על דברים שנלמדים בי"ג   "לא תסור"  ו שלאלשעל פיה ה ן  "שם הוא מבאר שלפי שיטת הרמב",  דברי סופרים "

לא נלמדים בי"ג מידות נובע מההבנה שזה רצונו של הקב"ה, שנשמע בקולם של  שמוע לדברי חכמים שלב  וחיה   -  המידות



רב מאוד מדיני חלק    , שכן לשיטה זוהמעשית שלנו  מורי דברו. לסברא הזו יש השלכות עצומות ומקיפות לעבודת ה'
 מרוח התורה המשקפת את רצון ה'.  נלמד לא מפסוקי התורה, אלא רבנן שאנחנו מחויבים בהם ד

שעלינו אחת הנקודות המרכזיות  .  גדלים בתורה ו   לומדים בישיבה שכאת הדברים עליהם דיברנו עד כה חשוב מאד להפנים  
אלא    ,עוד הלכה ועוד סוגיה של  מוד  ילבק  להסתפלא    '.האם אני מכוון לרצון ה להתרגל לחיות על פיהן היא השאלה  

את רצון   , לחיותרוח התורה   את לחוש    , התורהי  להרגיש, להריח, להקשיב לצליל  לעניין הנלמד.  לנסות לחבר את עצמי
צריך לפתח עדינות של  . על כל אחד מאיתנו להחליט שהוא מחפש את רצון ה',  דברי חז"לעל פי  משתקף מהתורה  ה   ה'

האם א  יה , השאלה הבסיסית שצריכה להישאל  ם ל צומת דרכי'. בכל התלבטות מעשית של אדם בחייו, בכ רצון ה הקשבה ל
שמח בהחלטה שלי ובמעשיי? זו שאלה בסיסית עוד לפני שפונים י  ב"ה הקהאם    ? רצון ה'הדבר שאני הולך לעשות מכוון ל

לחפש סימוכין מסעיף בשולחן ערוך. על אף שלא אחת גם לאחר השאלה הזו נותרים עם שאלות שבייחס אליהם צריך 
למרות זאת, ברור שהצבת השאלה של התאמת דרכי לרצונו   –להתייעץ וכמובן, תמיד גם להתפלל לסייעתא דשמיא  

 יא דבר שממש משנה את החיים. יתברך ה 

ֵאל רָׂ ש ְׁ יךָׂ י  נֹּתֶּ כ ְׁ ְׁ ש  יךָׂ ַיֲעקֹּב מ  לֶּ ֹּבו  אֹּהָׂ    ַמה ט 
, ולעניין  למקור הסמכות של רבותינו   נוגעים כל הסודות ה דווקא פרשה זו, המכונה בלשון חז"ל "פרשת בלעם", חושפת את  

יש דברים שמי שנמצא מבפנים אינו יכול   ב"נצח ישראל" פרק נז אומר כיהמהר"ל    רוח התורה וההתכווננות לרצון ה'.
 לראות, ואילו מי שבא מבחוץ יכול לזהות. באופן זה מפרש המהר"ל גם את עניין פסול קרובים לעדות. בלעם הבא מבחוץ

בהם, בוחן אותם, ובסופו של דבר מגדיר את מהותם באופן מדויק,    . הוא מתבונןבני ישראל  על אופיים שליכול להעיד  
  ברכות יב, ב( אומרים שאלמלא טורח הציבור, פרשת בלק ראויה הייתה להיות חלק מקריאת שמע שבכל יום. עד שחז"ל )

א"את הפסוק   ַנשָׂ ַכֲאִרי ִיתְׁ קּום וְׁ ִביא יָׂ לָׂ ם כְׁ ֶתה  ֶהן עָׂ ִלים ִישְׁ ַדם ֲחלָׂ ַכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף וְׁ כפי   , ל)כג, כד( מבארים חז"  "לֹא ִישְׁ
לחטוף את המצות ללבוש טלית לקרוא את שמע  קום בבוקר, "ם להשכי תגבר מ שעם ישראל  שמביא רש"י, שהכוונה היא

', הן רצונו אחרי רצון ה , את ריצתם  עם ישראל  לשבלעם רואה את הדביקות  ". זה מה שרואה בלעם!  ולהניח תפילין
 ה.  גנוז בן זה ה ה ומפורש בתורה ה 

ִדי"אומרת על הפסוק  )סד א(  הגמרא בסנהדרין   מָׂ עֹור ַהִנצְׁ ַבַעל פְׁ ַאֶתם " )כה, ה(, שהוא עומד בניגוד לדביקות שבפסוק "ם לְׁ וְׁ
ִקים  בֵּ ַהיֹו -א    ה'בַ  ַהדְׁ ֶכם  לְׁ כֻּ ַחִיים  יֶכם  ד(.  לֹהֵּ ד,  )דברים  ום"  "נצמדים"  שבין  להבדל  אפשרויות  שתי  מציעה  בין הגמרא 

דבריו, עד ביטוי בבש"ע ומביא אותה לידי  שבלעם רואה את הדבקות של ישראל בר  הואמה שעולה מהגמרא  ", ודבקים "
לכדי כך שמילותיו " אֵּ רָׂ ֹנֶתיךָׂ ִישְׁ כְׁ ֶליךָׂ ַיֲעקֹב ִמשְׁ ת שחרית כשאנו נכנסים לבית תפילנשארו כפתיחה ל " )כד, כה(ַמה טֹבּו ֹאהָׂ

קּום הכנסת, בניגוד לפסוק " ִביא יָׂ לָׂ ם כְׁ ריאת שמע. על ברכותיו של בלעם אומרת הגמרא )סנהדרין קה " שלא נכנס לקֶהן עָׂ
לאפוא שהפסוק "נראה    ".ַמה טֹבּוב( שכולן חזרו לקללה, להוציא הברכה של " אֵּ רָׂ ֹנֶתיךָׂ ִישְׁ כְׁ ֶליךָׂ ַיֲעקֹב ִמשְׁ " ַמה טֹבּו ֹאהָׂ

. מבחוץ ראה   עומדבלעם ה   דווקאש  להי, -בש"ע, לרצון האנקודה פנימית מאוד עמוקה של הקישור שלנו לר   ואיז  אמבט
   הקישור שלנו לבתי כנסיות ולבתי מדרשות מבטא את נקודת העומק של דבקותנו בקב"ה.

על הפסוק הזה אומר הבעש"ט ש"אוהליך" זהו הצד החיצוני, ואילו "משכנותיך" מבטא את הצד הפנימי. ישראל היא 
לִֹהים וְׁ מדריגה גבוהה יותר מיעקב, של " ִריתָׂ ִעם א  לִכי שָׂ ִשים ַותּוכָׂ של הדבקות ש , ומכאן נלמד" )בראשית לב, כט(ִעם ֲאנָׂ

אם אני רוצה השאלה  היא  לענייננו,  נקודה הפנימית  חיבור לה  .צריכה להיות תמיד בנקודה הפנימית עם ישראל, עם גדול,  
 .אם אני מכוון את החיים שלי לעשיית רצון ה' , לעשות את רצון ה'

  הרב זצ"ל מבאר את ההבדל שבין אוהל, שהינו מבנה עראי, לבין משכן שהוא מבנה יציב. בעולת ראי"ה )ח"א, עמ' מב( 
 :  הרבוכך אומר 

בכל חייו בלא הרף, היא מיוסדת על שתי בחינות יסודיות, שהן ף האדם תמיד  וכסשישאליה ראוי    ,ההשתלמות המאושרת
עולמים.   חמדות  כל  את  המעמידים  שלכבסיסים  העליונה  העטרה  היא  תמיד    האחת  שואף  האדם  להיות  מעלה,  כל 

,  והשניה היא הבסיסיות של העמדה, התכן השומר את המצב, שלא יהורס...  להתעלות, לעלות אל על במעלות הקודש
שבכללו הוא התכן המקיים את תשוקת ההתעלות, הנותן מנוחה לשיא גליה, והקובע לנשמה מקום של מנוחה, לבלי 

 תהיה מהרסת למעלה מכל חקה. 

האוהל מסמן את היסוד המטלטל, את הצביון של ההכנה אשר לתנועה,  ...  האוהל והמשכן, הם שני השמות של בית הדירה
לצד האושר העליון, לקראת הזיו של מעלה. והמשכן מסמן, אם גם בצורה המחוברת שכונתה היא תמיד השתנות ועליה 

באיזה אופן להכנה של נסיעה, אבל דוקא את היסוד המנוחתי שיש בין מסע למסע, ובנפשיות היא ההרגשה המרגעת,  
לא תרד מטה היראה התחתונה והיראה העליונה, שהתחתונה היא מתיראת ש...  העוצרת את ההתנועעות הבלתי פוסקת



מטה, ומתוך כך היא מתאמצת בעליותיה התדירות, והעליונה היא מתיראת שלא תהרוס אל על יותר מהחוג המתאים לה,  

 .  שלא תאבד בזה את המנוחה המבססת כל טוב

, כמו אוהל במקום לעמוד  לא  ,  תמיד להתעלות   יפה שאהראשונה היא ה בחינה  עבודת ה' שלנו בנויה על שתי בחינות. ה 
קבוע, לרצות שהמצב בו האדם נמצא כעת יהיה עראי, שלא יישאר בו אלא יתקדם ויוסיף להתגדל. לבחינה הזו   שאינו

, בחינת ה השנייה בחינה תחתונה", החשש מלרדת מטה, מביא את האדם להיות בתנועה של התקדמות. יראה  קורא הרב "
התקדם, אל לנו לדלג על שלבים. יש צורך השייכות למדרגה בה האדם נמצא כעת, שאף שאנו שואפים ל  היא  המשכן, 

, ולאחר שנבנה בו משכן, ניתן לפרקו ולבנות אותו מחדש במדרגה גבוהה יותר. זוהי "יראה ה מן מ מצב הקיים זלשהות ב
ֶליךָׂ ל"שנזכה  עליונה", מעין מנגנון פנימי ששומר מפני נפילות הנובעות מריצה הלאה ללא בשלות. יהי רצון   ַמה טֹבּו ֹאהָׂ

ליַ  אֵּ רָׂ ֹנֶתיךָׂ ִישְׁ כְׁ לדמויות חיצוניות  שנצטרך    להי, מבלי-של רצוננו, המקושר לרצון הא  להידבק בנקודה הפנימית",  ֲעקֹב ִמשְׁ
 . לעמנו שיסייעו לנו בכך

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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