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מייד אחרי שכיפר על חטא העגל, 

הקהיל משה את כל העם. האיסוף של 

כולם יחד לא היה רק כדי להודיע להם 

על המשכן, אלא בראש ובראשונה 

כדי לחבר אותם ליחידה אחת. 

ידוע שיש בחלק הרוחני של האדם 

חמישה חלקים: נפש, רוח, נשמה, 

הנפש,  ויחידה.  חיה 

ה  מ ש נ ה ו ח  ו ר ה

מאירים בתוך האדם; 

החיה היא אור מקיף 

 ; ם ד א ל ב  י ב ס מ

כן  כשמה  והיחידה 

כללית  נשמה   - היא 

ישראל  עם  כל  של 

האיחוד  לכן  יחד. 

ישראל  עם  כל  של 

ה'יחידה',  לבחינת  אותם  מרים 

מושג  בה  שאין  הכללית  הנשמה 

של חטא )כפי שראינו ברב חרל"פ 

בשבוע שעבר(. לכן המשכן נבנה 

מהתרומה של כל עם ישראל ללא 

יוצאים מן הכלל, כי עצם הנתינה 

 של כולם היא התבטלות של כולם 

אל הנשמה הפנימית הכוללת.

"לשם  אומרים  מצווה,  כשעושים 

ואור- ישראל",  כל  בשם  ייחוד... 

"כל  להוסיף:  כתב  הקדוש  החיים 

ישראל החיים והמתים". - מה העניין 

לעשות למען המתים שכבר מתו? 

אפשרות  לנו  שאין  היא  האמת   –

אחרת! - תכל'ס כולנו 

נשמה אחת, ולכן אין 

מציאות לעשות מצווה 

שלא יהיו שותפים בה 

ישראל.  נשמות  כל 

מתחבר  אתה  ואם 

באופן  הזו  לידיעה 

ת  עו בקבי  , תי אמי

 – תמידי  ן  ובזיכרו

ת  א א  י ב מ ה  ת א

ויש  אחדותית,  למציאות  כולם 

ורגע.  רגע  בכל  ה'  י  לו גי  בך 

היא  ה'יחידה'  מכך:  יותר  ונגיד 

הבחינה שכוללת בורא ונברא, שהרי 

וארץ,  שמים  מחברים  אנחנו  אם 

זה אומר שאנחנו מכילים את שני 

ההפכים האלו!

חטאי ישראל – מתוך בקשת ה'

"והגאולה לעתיד לבוא תהיה באופן 

העוונות  שכל  יתגלה  השלישי: 

והכשלונות של ישראל באו אך ורק 

אחרי  והביקוש  החיפוש  גודל  מצד 

ה', שמתוך שהם יודעים שכל חייהם 

אינם אלא חיי התייחדות עם המלך 

במסיבו – ואינם מוצאים שום אושר 

אחר זולתי בזה – לכן מבליגים הם על 

כל יגון, ונוח להם לקבל כל הייסורים 

עם  להתייחד  ובלבד  שבעולם, 

הקב"ה. ובוחלים הם בכל שכר, גם 

עולם הזה וגם עולם הבא אינם שוים 

מבקשים  הם  זה  ומתוך  בשבילם... 

את ה' ומחפשים אנה ואנה איה מקום 

כבודו. ודווקא מתוך החיפוש הזה הם 

טועים לפעמים בדרכים שונות, תרים 

פה ושם, למעלה ולמטה. ויש כאשר 

אינם מוצאים את מבוקשם – אומרים 

"ניזיל ונתהני מעלמא הדין", אבל כל 

זה בא מתוך הדרישה את ה' ועוזו."

)מי מרום – ממעייני הישועה, גלות וישועה פרק ה(

כ"ה אדר א', תשפ"ב

פרשת ויקהל

תהליך  הוא  הכלים"  "שבירת  תהליך 

הגשמי:  העולם  בריאת  לפני  שקרה 

)רוחניים(  כלים  נוצרו  כל  ראשית 

לקבל את האור האלוקי, עשרה כלים 

כנגד עשר הספירות. שלושת הכלים 

האור  את  להכיל  הצליחו  העליונים 

שהושפע אליהם, אבל שבעת הכלים 

 – הספירות  שבע  )כנגד  התחתונים 

להכיל  הצליחו  לא  מלכות(  עד  חסד 

את האור, נשברו וירדו לעולם התחתון.

התיקון,  של  השלב  מגיע  מכן  לאחר 

אור  העולם:  אל  חדש  אור  יורד  שבו 

מְקַּשֵר  מחדש,  הכלים  את  שבונה 

בין הכלים השונים ומכין אותם להיות 

ראויים לאור הגדול.

שהכלים  ז"ל,  האר"י  בכתבי  מבואר 

מפני שכל אחד  האור  הכילו את  לא 

ספירה  כל   – אמלוך!"  "אני  אמר: 

ראתה בעצמה את חזות הכל, וניסתה 

לקלוט את כל האור בעצמה. רק אחרי 

התכללות  של  למצב  הגיעו  שהכלים 

הבין  אחד  שכל  אחרי  והתקשרות, 

ואת  המכלול  בתוך  מקומו  את 

במקומם,  האחרים  הכלים  חשיבות 

הגדול האור  את  לקבל  יכלו  הם   אז 

)הנקרא "מוחין דגדלות"(. 

בבריאת  שקרו  התהליכים  כל  וכמו 

כל  קורה  הזה  התהליך  גם  העולם, 

הזמן בעולם, בעם ישראל ובכל אדם: 

ראשונים  לוחות  נח,  ותיבת  המבול 

ושניים, מלכות שאול ודוד, ועוד.

לע"נ ר' שמואל בן מניני
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ניצוצות מקבלת האר"י
שבירת הכלים

הרב חרל"פ זיע"אאור הגאולה    

האיחוד המכפרהפרשה מבפנים   

הרב אליהו עובדיה שליט"א
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"בני ולא בניך??"
מסופר בגמרא )שבת פט:(, שלעתיד 

"בניך  לאברהם:  הקב"ה  יאמר  לבוא 

על  "יימחו  אברהם:  יענה   – חטאו!" 

קדושת שמך." – יפנה הקב"ה ליעקב, 

יפנה הקב"ה  ואז  כך.  יאמר  הוא  וגם 

ויענה  "בניך חטאו",  לו  ויאמר  ליצחק 

יצחק: "בני ולא בניך??" – ועוד יעשה 

שבהם  הזמנים  כל  של  חשבון  יצחק 

היהודים לא חטאו, יגלה שהחטאים הם 

חלק קטן מחיי האדם, ויאמר לקב"ה: 

מוטב,   – כולם  את  סובל  אתה   "אם 

ואם לא – מחצה עלי ומחצה עליך."

המדרש הזה מעורר תמיהה: איך ייתכן 

איש  ויעקב  החסד,  איש  שאברהם 

פיתרון  למצוא  הצליחו  לא  הרחמים, 

לחטאי בני ישראל, ודווקא יצחק איש-

הדין  הציל את המצב?

כדי להבין זאת, צריך לזכור שמדובר 

שהעולם  בזמן  לבוא,  לעתיד  כאן 

החסד  תיקונו.  את  לקבל  צריך  כולו 

והרחמים הם טובים בתור פיתרון זמני, 

באמצע  שנמצא  באדם  התחשבות 

תהליך; אבל אי אפשר להפוך אותם 

לפיתרון של קבע. מי שרוצה ויתור על 

הדין באופן קבוע, מוותר על עצמו! – 

סיכוי  חסר  שהוא  מראש  קובע  הוא 

להגיע לשלמות, ולכן צריך להקל עליו.

מי שבא לעזור לאנשים, מוכן בשמחה 

לרחם עליהם ולהקל עליהם; אבל מי 

שבוחר בת-זוג לחיים, לא יכול לבחור 

חייבת  היא  ויתור.  או  רחמים  מתוך 

להיות מתאימה לו באמת, ורק אחרי 

ִים שהיא באמת ההשלמה  שהוא מַפְנ

שלו – אז הוא יכול לראות גם את מה 

שנראה מראש כחסרונות, ולגלות שזו 

בדיוק ההשלמה שהוא צריך. וזה מה 

שעושה יצחק: הוא אומר לקב"ה – אל 

תוותר לעם ישראל מפני שהם מסכנים, 

אלא תקבל אותם כהשלמה שלך מפני 

שאלו בניך! – כל החיים שלהם קודש, 

וגם מה שנראה כחטאים הוא בעצם 

יצר  עם  אותם  בראת  אתה  רצונך! 

יכילו בתוכם  רצית שהם  הרע, אתה 

מרומים  מגבהי  העולמות  כל  את 

מהמאבק  וחלק  תחתיות,  שאול  ועד 

מראש  בנוי  הזה,  העולם  את  לרומם 

דיעבד,  לא  זה  וירידות.  מכשלונות 

את  בראת  שבה  לכתחילה  הדרך  זו 

ביצר  נאבקים  שאנחנו  ברור  העולם! 

ברצוא- שנעשית  הדרך  אבל  הרע, 

ושוב היא עצמה התיקון.

בונים קדושה בכסף קדוש
התגורר  זיע"א  אברג'ל  יורם  הרב 

בנתיבות והיה דמות מיוחדת במינה, 

בתורה  עצומה  גדלות  אחד  מצד 

ומאידך פשטות ותמימות שאין לשער.

במקלט  לימד  הרב  דרכו  בתחילת 

ציבורי קטן בעיר, ולאחר מכן בעזרת 

לבנות  החל  מקומיים  נדיבים  כמה 

הוא  בו  הקבוע,  הישיבה  בניין  את 

מסר שיעורים לאורך השנים. תהליך 

הבנייה לא היה פשוט, וכמו כל מוסד 

תורני היה קושי לגייס תרומות לסיום 

המבנה. אחד החסידים שמע על נדיב 

לתומו  וחשב  מיוחד שהגיע מחו"ל, 

יורם.  לארגן לנדיב פגישה עם הרב 

להגיע  הנדיב  לכבוד  הציע  החסיד 

איתו לנתיבות, לקבל ברכה מהצדיק 

להצלחה בעסקיו, לרגל העסקאות 

הנרקמות בארץ. רק לדבר אחד לא 

שם לב חברנו החסיד - שהנדיב הינו 

גוי לכל דבר ועניין.

לאחר תאום קצר עם מזכיר הרב, 

הגיע השניים למבנה הישיבה הנמצא 

בתהליכי בנייה. 

כבוד הרב כיבד את השניים והזמינם 

לשבת במשרדו.

השיחה בין הרב לנדיב ארכה כשעה, 

הנדיב כל כך התרשם ואמר לחברו 

החסיד: "שמע, מעולם לא פגשתי אדם 

חכם ונעים הליכות כל כך! איך אני יכול 

לעזור פה?" הנדיב לא חיכה לתשובה 

וכתב סכום גדול שלא רק יכסה את 

סיום המבנה, אלא יאפשר לסיים את 

הבנייה ברוב פאר והדר...

יורם תפס את יד הנדיב ואמר  הרב 

"מחילה מכבודו, בגלל שאנחנו  לו: 

בונים בית כנסת אסור לי לקבל סכום 

יכולים  גויים  יקר כמוך.  כזה מאדם 

לעזור במעט, אבל אינם יכולים להיות 

לדת  קדושים  במקומות  שותפים 

היהודית, אני מקווה שאתה מבין." - 

על מנת לא לפגוע בנדיב, הרב אמר לו 

לכתוב סכום של 1000 דולר כמחווה 

טובה, ואף הודה לנדיב שקיבל זאת 

בהכנעה ובענווה.

לתלמידו:  הרב  הסביר  מכן  לאחר 

"אנחנו בונים קדושה רק מכסף של 

קדושה!"

העצמה והתבוננות עין טובה    
חיובית על המציאות

בה',  לדבוק  כך  כל  רוצים  אנחנו 

ונראה לנו שהדרך הטובה ביותר 

היא הדעת, שאיתה אנחנו עולים 

על  נסמכים  שלב,  אחרי  שלב 

הידיעות הקודמות שלנו ומוסיפים 

עצמית.  ושליטה  שכלית  בהבנה 

בדרך כזו נוכל להגיע רחוק – אולי 

עד התקרה; אבל לעולם לא נגיע 

בבל,  מגדל  אנשי  גם  לשמים!... 

לבנה  יבנו  שאם  חשבו  להבדיל, 

על-גבי לבנה, יגיעו בסוף לשמים. 

אינם  להבין שהשמים  צריך  אבל 

סכום של ידיעות מצומצמות, אלא 

אור עליון בלתי נתפס.

שם מ"ה הוא האור החדש שמגיע 

את  לקחת  הכלים,  את  להחיות 

כל  לשמים.  אותה  ולחבר  הארץ 

שלנו  בדעת  אחוזים  זמן שאנחנו 

ורואים בה את חזות הכל – אנחנו 

חוסמים את עצמנו מלהקשיב לקול 

ולהתחבר  הנשמה,  של  הפנימי 

לאור אינסוף: "דעת קנית – מ"ה 

שהדעת  כשנבין  ודווקא  חסרת!" 

ונקשיב  הקובעת,  לא  היא  שלנו 

חסרת  "דעת  אז   – הפנימי  לקול 

– מ"ה קנית!"

 ביטויים מתורת רבנו
דעת קנית – מ"ה חסרת!

סיפור על הרב יורם אברג'לסיפורי צדיקים  
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שעבוד מלכויות וימות המשיח
כותב האדמו"ר ב"נתיב מצוותיך" אות 

ג': "וביאור ש"ס 'אין בין העולם הזה 

מלכויות  אלא שעבוד  הבא  לעולם 

בלבד'... רק העניין, כי בעולם הזה  

- מלכות והנהגה של זה העולם הוא 

מכוסה ומשועבד אל הקליפה, המכסה 

ומסתיר ענייני השגחתו 

אדם,  מבני  תברך  י

ולימות המשיח – אשר 

הטומאה  רוח  את  אז 

אז   – הארץ  מן  יעביר 

ה'  השגחות  כי  יתגלה 

פרט  בכל  היה  יתברך 

ותנועה." משמעותו של 

"שעבוד המלכויות" היא, 

שמציאותנו לעתיד לבוא תהיה באופן 

של ביטול מוחלט לקב"ה. כרגע אנו 

עדיין משועבדים: יש מי שמשועבד 

לאשתו  המשועבד  יש  שלו,  לאגו 

 או לילדיו, או למוסכמות חברתיות. 

בהתבוננות מעמיקה במשמעות המילים 

"שעבוד מלכויות", מתברר שקיימת 

האדם  בעוד  בה  לזכות  אפשרות 

 בחייו בעולם הזה, על ידי שכל-כולו 

יהיה משועבד לה' יתברך.

צריך לדעת לנתק בין הניגונים שסובבים 

את האדם, לבין הניגון האלוקי המחייה 

את האדם – שאליו בלבד צריך האדם 

להיות משועבד. דבר 

וכדי  פשוט,  אינו  זה 

 , ו ז לדרגה  ע  להגי

בדרך-כלל  צריכה 

להיות מהפכה עצומה 

בתוך הנפש.

יש להדגיש, שבשעבוד 

לניגון האלוקי אין אנחנו 

מפקירים כלום, חלילה. אין שום התר 

אלוקיות  מערכות  להפקיר  לאדם 

שקיימות תחת חסותו, כגון: אשתו, 

צריך  הוא  וכו'; אלא  ילדיו, עבודתו 

לדעת בידיעה פנימית שכל אלו הם 

המרכז  שהיא  ה',  בעבודת  חלקים 

והכל סובב סביבה.

 פניני האדמו"ר מקאמרנא 

 מהִי חָכְמַת הַלֵּב אֲׁשֶר כָּל כָּךְ נִצְרֶכֶת?

נִדְרֶׁשֶת? לַמְּלָאכָה  הִיא,  דַּוְקָא   לָמָּה 

 הַאִם לֹא צָרִיךְ לִמּוּד, בֵּאוּר הָעֲבוֹדָה?

ָרוֹן, מִבֶּטֶן וְלֵדָה? אוֹ ׁשֶמָּא כִּּשׁ

 וְאִם כְּבָר חָכְמָה, הֵיכָן חָכְמַת הַּשֵׂכֶל?

כְּסֶכֶר? עוֹמְדָהּ  הִיא  בָּעֲבוֹדָה,   וְאוּלַי 

אַחַת,  ּתְׁשוּבָה  יֶׁשְנָהּ  ְאֵלוֹת,  הַּשׁ  לְכָל 

ּ, לְיוֹם ׁשֶכֻּלּוֹ ׁשַבָּת. ׁשֶתְּקָרֵב אוֹתָנו

 חֲכָמָה אֲׁשֶר בַּלֵּב, הִיא יְדִיעָה פְּׁשוּטָה, 

רְהוּטָה. הִיא  הַּתְׁשוּבָה  הַמְּפַעֵם,   בַּלֵּב 

סָפֵק, בִּכְלָל  וְאֵין  ׁשְאֵלוֹת  אֵין   בַּלֵּב 

וְסָפֵק כַּיָּדוּעַ, בָּא מֵעֲמָלֵק.

 אָז מִי אֲׁשֶר רוֹצֶה, לְהִׁשְּתַּתֵף בַּקֹּדֶׁש.

ּ חֹפֶׁש. ּו  אֶת שִׂכְלוֹ יָשִׂים בַּצַּד, יִקַּח מִמֶּנ

הַלֵּב. לְחָכְמַת  לָאַהֲבָה,   יִתְחַבֵּר 

ָן נוֹבֵעַ ּתָמִיד הוּא מְלַבְלֵב. וְׁשָם יֵׁש מַעְי

חכמת הלב
ֶכם, ָיֹבאּו ְוַיֲעׂשּו,   "ְוָכל-ֲחַכם-ֵלב, ּבָ

ה ְיהָוה." ר ִצּוָ ל-ֲאׁשֶ ֵאת ּכָ
אנשים  דרושים  המשכן  לעבודת 

חכמת  בין  ההבדל  מה  לב.   חכמי 

השכל  חכמת  הלב?  לחכמת  השכל 

הפרדה,  ויוצרת  מהפרדה  מגיעה 

לבין  ביננו  שמפרידות  תבניות  יוצר 

המציאות. כשאנחנו לומדים מהשכל, 

לומדים מה  אנו  דואליות:  יוצרים  אנו 

טוב ומה רע, מה נכון ומה לא נכון וכו'. 

לעומת הידע הזה, יש את חכמת הלב. 

הלב תמיד מחבר, בלב אנו מרגישים 

את החיבור לכולם. הבעש"ט מפרש 

מאין",  אדם  "מחשבות  הפסוק  את 

שכאשר אנו הופכים לאין, אז מתגלות 

בתוכנו המחשבות העליונות, מחשבות 

לעבודת  לכן  עולם.  המגיעות מבורא 

הקודש צריכים אנשים חכמי לב, אשר 

ומתחברים  השכל,  עם  מזדהים  לא 

לליבם.  שמגיעה  האינסופית  לנביעה 

כך ידע בצלאל לצרף אותיות שבהם 

נברא העולם.

חלון לעולם הכוונות

אחד התיקונים הגדולים הנעשים 

ידי  על  נעשה  בעולם,  על-ידינו 

 – כלומר  ברכה",  "מטבע  כוונת 

הכוונה שלנו במילים "ברוך אתה 

ה' אלקינו מלך העולם...".

כל  בתוך  הכלים,  שבירת  לאחר 

הקב"ה  השאיר  במציאות,  פרט 

שהם  ניצוצים,  רפ"ח  ברחמיו 

נקראים בזוהר "קיסטא דחיותא", 

המינימאלית  החיות  כלומר: 

לחזור  להם  שמאפשר  והניצוץ 

לתחייה, בבחינת "הניצוץ היהודי" 

שקיים בנו ומעורר אותנו לשוב גם 

כשאנחנו רחוקים מאד. אל הניצוץ 

אנחנו מתחברים, כשאנחנו  הזה 

מכוונים כוונת מטבע ברכה, ואותו 

ומחברים  לשורשו  מעלים  אנחנו 

נותנים  שלו:  הנשמה  אל  אותו 

הברכה,  במהלך  מקיף  אור  לו 

באכילה  בו  נכנס  הפנימי  והאור 

או בביצוע המצווה באותו החפץ. 

של  מהאור  מוארת  נשמתנו  גם 

החפץ המתברך. בכך אנחנו ממש 

מקימים אותו לתחיה, כמו תחיית 

המתים! 

וכך כתב מהרח"ו בשער הכוונות: 

עז  "תנו  אומר  הכתוב  "והנה 

פי'  גאוותו",  ישראל  על  לאלהים 

כביכול השי"ת צריך עזר וסיוע וכח 

מן מעשה ישראל התחתונים... כי 

כביכול,  אותה  מפילים  עוונותינו 

וזכיותינו מעלים אותה."

הברכה  על  מסתכלים  כשאנחנו 

שע"י  מגלים  אנחנו  הזה,  ברובד 

כוונות הברכה גם האכילה עצמה 

הופכת לקודש! - כל אכילה שלנו 

"כהנים  בבחינת  להיות  הופכת 

כי  מתכפרים",  ובעלים  אוכלים 

האכילה עצמה מחברת את האור 

שבירכנו  האוכל  לאותו  הפנימי 

נותן לנו,  עליו. איזו זכות הקב"ה 

הסוף,  אל  האינסוף  את  לחבר 

לרומם ולתקן את העולמות!

נעמה ניימןלחיות את המהות 

מטבע הברכה
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עלון הדרך פנימה מופץ בכל 

רחבי הארץ, ניתן להיות שותף 

ולהקדיש את העלון להצלחת 

ולהבדיל לעילוי נשמת יקירכם, 

לפרטים חייגו: 058-7262610
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 הציבור הקדוש מוזמן לשיעורים
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ראשון

רביעי

חמישי

הקדשות

 החזיקו עצמכם לגדולים!
)המגיד ממעזריטש( 

שאדם מתבונן על עצמו בגדלות הוא 

הזו  ההתבוננות  הכל!  לעשות  יכול 

לעיתים נתפסת אצלנו כ- 'גאוה' או 

כעבודה שאינה שייכת לנו, אך אם 

אדם מכיל את עצמו ומתחבר למהות 

ולכוחות הפנימיים שלו, מתוך הבנה 

שכל מה שיש לו זה  מה' יתברך, אך 

יחד עם זאת יש לו כוחות אינסופיים, 

אזי המבט של האדם על עצמו משתנה 

ומאפשר לו להניע תהליכים עוצמתיים 

קודם כל בתוכו ולאחר מכן בסביבתו.

 תרגול העבודה בשלבים: 

 )כל שלב התבוננות של דקה(

 1. אני מקבל את עצמי בהשלמה 

 )שלם מלא ועמוק(

2. להוריד מעל עצמי כל תפיסה שלילית 

 או התייחסות שלילית

3. לנסות לחוש את המהות הפנימית 

 שלי, המהות שלי היא אינסופית

 4. להתחבר למהות שלי 

 ולחוש את העוצמה 

5. מתוך העוצמה הזו נפעל לעשות טוב 

בעולם ונאמין שכך קורה בפועל ממש 

 עכשיו גם אם אנחנו לא רואים זאת.

כל זמן הוא זמן טוב לעבודה הזו, 

מומלץ להקדיש את הרגעים לפני 

השינה כזמן קבוע, בהצלחה.

 תרגול עבודה פנימית בעבודת נפש

פרטי התקשרות
 0 5 8 - 7 2 6 2 6 1 0  

  בית הרמח"ל, הרב רפאל 
קצנלבוגן 73, ירושלים.

   pnima2022@gmail.com  
  www.pnima.org.i l  

הדרך פנימה פועלת במטרה להפיץ את 

פנימיות התורה ועבודת הנפש על פי תורת 

 החסידות  לכל בית ישראל.

הרב אליהו עובדיה שליט"א והעמותה אינם 

שייכים לשום גוף פוליטי, מגזר או ציבור מסוים, 

ורואים את עצמם כקשורים לכל כלל ישראל 

 באשר הם, ללא שום מגדריות שהיא. 

העמותה קמה לע"נ ר' שמואל ללו ז"ל.

 פתגם
השבוע

ִּימִין" )דניאל ב, כא.( יָהֵב חָכְמְתָא לְחַכ
להשתנות? יוכל  הוא  כך  חכם,  שאינו  למי  לתת  כדאי  אולי  לחכמים,  חכמה  נותן  יתברך   ה' 
החכמה  אחר  לחזר  צריך  יהודי  לכן  איתה,  לעשות  מה  שיודע  למי  רק  החכמה  את  נותן  יתברך   ה' 
המתבטל אדם  רק  לכן  הביטול,  נקודת  היא  החכמה  טוב  שם  הבעל  לפי  ממנה,  עוד  לקבל  ראוי   שיהא 

 מתוך גדלות ומכיל את הסביבה ראוי לקבל עוד ועוד.

ה ש ר פ ב

058-7262-610

הניגון הפנימי בפרשה... 
מאת הרב אליהו עובדיה שליט"א

אור  שופכת  ובחסידות,  בקבלה  העמקה 
חדש על כל העולמות. אור שמאורו כולם 

הופכים לגילוי  שלם של הקב"ה..
בפרשה'  פנימה  'הדרך  הספרים  בסט 
יום,   - היום  בחיי  אותנו  שילוו  תובנות 
וירגילו אותנו לחיות את הניגון הזה בכל 

רגע ורגע.

להזמנות למוסדות, בתי כנסת וישיבות עם שליח עד הבית:


