
לעילוי נשמת: ר' נפתלי בן זימול עזיזה | זוהרה סוליקא בת דבורה

במגבית  מתחילה  כי תשא  פרשת 

מחצית השקל. כולם שואלים: מדוע 

הרב   – שלם?  שקל  ולא  מחצית 

כך:  על  כותב  קרליבך 

בבחינת  הוא  כשאדם 

התעוררות,  יש  אז  חצי, 

רצון.  השתדלות, יש  יש 

ריקנות  סוג של  יוצר  זה 

 . ה ק ו ש ת ל ת מ ר ו ג ש

הם  והשאיפה,  הצימאון 

עצמם חלק מהשלמות.

לנו  נותן  תמיד  הקב"ה  שני,  מצד 

אפשר  אי  הראשון:  החצי  את 

להתחיל את העשייה שלנו מאפס. 

שלם  אור  לעשות  יכולים  איננו 

בכוחות עצמנו, ולכן אנחנו מקבלים 

שנוכל  כדי  חצי,  של  במצב  אור 

ייעודו.  את  ולהשלים  אותו  לחבר 

את  להרגיש   – שלנו  השלמות  וזו 

אל  ולכסוף  שקיים,  האלוקי  החצי 

השלמות שעדיין לא התגלתה. ולכן 

אנו סופרים לפי הירח, כי הירח שלם 

ויחד עם כך הוא גם נראה שבור. 

אלפים  עשרת  מביא  הרשע  המן 

שלא  לישראל  ולועג  כסף,  שקלי 

מביאים שקלים שלמים: מבחינתו, 

מחצית השקל היא סימן 

אבל  לחוסר-שלמות. 

לדעת  צריכים  אנחנו 

שכמו הירח, באמת כבר 

שלמים!  אנחנו  עכשיו 

האור כבר קיים בנו, ורק 

צריך לגלות אותו ולחבר 

אותו למציאות. אין צורך 

לעבוד עבודה קשה כל החיים כדי 

לחוש קצת אור; צריך לראות שכבר 

ומתוך זה להתחבר  אור,  יש  עכשיו 

אליו ולהגדיל אותו.

חוסר  על  להתאונן  מקום  אין  לכן 

למעלה.  לשאוף  אלא  השלמות, 

בגלל  לא  אותנו  אוהב  הקב"ה 

מעשינו אלא בגלל שככה הוא רצה 

אותנו. ולנו נשאר רק לנגן את רצונו - 

שנתעורר ונתפלל אליו, מתוך המצב 

אליו. שהוא בעצמו הביא אותנו

קדושת ישראל הנצחית

הכלל  מצד  ישראל  של  "קדושתם 

והיא  מעולם,  נפגמה  לא  שלהם, 

כל  ומעולם.  כמאז  טהרה  בזקוק 

מצד  אך  הם  והעיוותים  החטאים 

ואפילו  הכלל,  מצד  ולא  הפרט 

שכולם  שלם  כלל  מוצאים  אם 

הכלל,  מצד  זה  אין   – אחור  נסוגו 

נתכוונו  הללו  הפרטים  שכל  אלא 

הקדוש  הכלל  אבל  אחד;  לדבר 

לא  מעולם  ישראל...  כנסת  של 

במאומה,  נפגם  לא  ומעולם  חטא 

ולא  טוב  "גמלתהו  נאמר:  זה  ועל 

הכישלונות  וכל  חייה".  ימי  כל  רע 

ה'  מאחרי  וההסרות  והעוונות, 

 ותורתו, לא באו אלא מפני שנחלשה 

ההתקשרות בכלל במובנו האמיתי.

ואמנם, כשמגיע תור התגלות צעדי 

 – היא  התשובה  ראשית  הגאולה, 

מושגי  את  מחדש  ולהקיץ  לשוב 

הכלל הנעלם של ישראל, ולהתנער 

זה  שמתוך  מהפרטיות,  לאט  לאט 

יחדלו כליל כל החטאים והעיוותים, 

עוד. יהיו  ולא  והשגגות,  הזדונות 

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

י"ח אדר, תשפ"ב

פרשת כי תשא

בצלם  "כי  אומרת:  כבר  התורה 

משפט  האדם",  את  עשה  אלקים 

הפשט.  פי  על  להסבירו  שקשה 

את  ולהסביר  לתאר  מאריך  הזוהר 

משמעות המשפט המדהים הזה: ה' 

יתברך בנה את האדם כדגם של כל 

פרטי ההשגחה העליונה של העולם, 

ובמרכזם עשר הספירות, כפי שאומר 

אליהו הנביא )ב"פתח אליהו"(: "חסד 

דרועא ימינא, גבורה דרועא שמאלא, 

תפארת גופא" וכו'.

צבאות"  ה'  "קנאת  בספרו  הרמח"ל 

הזה:  מסביר את משמעות המעשה 

לעשות  היה  החכמה  עצת  "מעומק 

המעשה  כי  ִוָּדַע  י אשר  נפלא,  דבר 

לא  וזולתו  הוא,  אלקים  מעשה 

הבריאה,  לעשות:  כלל  עושהו  יוכל 

עניין  והעונש – הכל  המצווה, השכר 

בלא  זה  ימצא  לא  אשר  הוא,  אחד 

הוא  שזכרתי,  הזה  המציאות  זה... 

מציאות האדם בדמותו וצלמו.

בריאה  הוא:  האדם  דמות  "וגדר 

פרטיים  איכויות  כך  מכל  מחוברת 

ומיוחדים, ומכל כך חלקים אשר להם 

מתחברים  והם  ומיוחד,  פרטי  מהות 

פרטית  והרכבה  בחיבור  לזה...  זה 

ומיוחדת, אשר בתוכו תשרה נשמה 

בעלת כוח פרטי ומיוחד, מנהגת אותם 

לו." כל אחד לפי הפעולה הראויה

הגוף שלנו הוא לא טומאה – הוא כלי 

תכונה  כל  בו,  קטן  פרט  כל  אלוקי! 

ההשגחה  על  מראה  הכל  בו,  שיש 

האלוקית בעולם. אשרינו!!

לע"נ ר' שמואל בן מניני
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ניצוצות מקבלת האר"י
האדם בצלם אלוקים

הרב חרל"פ זיע"אאור הגאולה    

מחצית – השאיפה אל השלם שבנו.הפרשה מבפנים   

הרב אליהו עובדיה שליט"א
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ניגון שכולו לכתחילה

מי שמסתכל על העולם במבט חיצוני, 

רואה תמונה עצובה: עולם שנבנה על 

ידי הבורא השלם בתכלית השלמות, 

שהוא  ומהרגע  מאד,  נעלה  למטרה 

חטא  וחסר.  הולך  הוא   – נברא 

לתחתית  אותנו  מביאים  חטא  אחר 

אדם  חטא  הארץ,  חטא   – המדרגה 

הראשון, דור אנוש, דור המבול, דור 

מה  שכל  לכאורה,  נראה  הפלגה.. 

רק  הוא  בעולם  לעשות  לנו  שיש 

לתקן את הפאשלות שנעשו בו מאז 

בריאתו. ומכיוון שגם אנחנו לא נולדנו 

מושפעים  אנחנו  ואולי  מושלמים, 

מהפאשלות של ההורים שלנו – אז 

גם אנחנו, בין תיקון לתיקון, ממשיכים 

לקלקל... האמנם ריבונו של עולם לא 

הצליח לעשות את רצונו?!

במבט  העולם  על  להסתכל  כדי   -

כמו  לראות את העולם  צריך  מואר, 

עמוק  ניגון  שומעים  כשאנחנו  ניגון. 

נפלא  שהוא  מרגישים  אנחנו  ויפה, 

לעצמנו  נתאר  חלקיו.  בכל  ומרומם 

שיבוא מישהו אל הנגן וישאל: "אדוני, 

איזה תו הוא התו המושלם ביותר? – 

אם התוים הנמוכים הם המושלמים, 

בתוים  השתמשת  הניגון  בסוף  למה 

הגבוהים? – ואם התוים הגבוהים הם 

והיופי, למה לא השתמשת  השלמות 

כזה  במקרה   – מהתחלה?"...  בהם 

יענה הנגן: "כל תו הוא התו המושלם 

ביותר, בדיוק למקום שבו ניגנתי אותו. 

התוים  את  לנגן  ממשיך  הייתי  אם 

היה  לא  זה  השיר,  בסוף  הנמוכים 

מושלם. גם התוים הגבוהים, בתחילת 

השיר לא היו מתאימים."

נמצא  הזה,  הניגון  כמו  כולו,  העולם 

ביותר  המושלם  במצב  רגע  בכל 

של  הרגע  אפילו  הרגע.  אותו  עבור 

מכונן  רגע  היה  המקדש  בית  חורבן 

הגלות  תקופת  לכל  כוחות  וממלא 

היום אנחנו מזכירים  עובדה שעד   –

אותו! – זה לא מונע מאיתנו לשאוף 

מונע  לא  הנמוך  שהתו  כמו   לבניינו, 

מהנגן לנגן אחריו תוים גבוהים יותר.

את  ששאל  משגיח  על  מסופר 

ביותר,  הקדוש  היום  מה  תלמידיו: 

המקום הקדוש ביותר והאדם הקדוש 

ביותר? – ענו לו: כמובן, הכהן הגדול 

בקדש הקדשים ביוה"כ! – ענה להם 

הוא  ביותר  הקדוש  היום  המשגיח: 

היום, המקום הקדוש ביותר הוא כאן, 

והאדם הקדוש ביותר הוא אתה.

כשאוהבים את הצדיק

לרב  פשוט   יהודי  הגיע  אחד  יום 

וסיפר  שליט"א,  גרוסמן  דוד  יצחק 

לרב בעצב שבנו עומד להתחתן עם 

הזדעזע  חילוני,  שהיה  למרות  גויה! 

מאד מכוונת בנו לפרק את השושלת 

שידבר  מהרב  ביקש  הוא  היהודית. 

עם הבן, ואולי יצליח לשכנע אותו.

אליו.  הבן  את  הזמין  גרוסמן  הרב 

לא  אך  ונימוס,  כבוד  מתוך  בא  הבן 

היה מוכן לחזור בו מהחלטתו. הרב 

פגישה  לקבוע  המיואש  לאב  הציע 

התקשר  הוא  מלעלוב.  הרבי  אצל 

המורכב  המצב  על  לו  וסיפר  לרבי 

הבן,  עם  פגישתו  תוצאות   ועל 

והרבי קבע את הפגישה.

מלעלוב  הרבי  ביקש  הפגישה  טרם 

הבחור  את  להכניס  ממשמשו שלא 

קהל...  לקבלת  המיוחד  לחדר 

הוכנס  הבן  למרפסת.  ישירות  אלא 

למרפסת כבקשת הרבי, ושם היו שני 

כיסאות. בעוד הבן ממתין על מעקה 

על  והתיישב  הרבי  הגיע  המרפסת, 

הכיסא  על  רגליו  הניח  אחד,  כיסא 

השני, הצית סיגריה והחל לעשן.

הבן היה מופתע מהפתיחות והקלילות 

שהפגין כלפיו הרבי. הרבי הסתכל 

לדבר  והחל  חמות  בעיניים  הבן  על 

איתו על ענייני מדע וטכנולוגיה, ללא 

שום קשר לעניין נישואיו המתקרבים. 

לאחר כשעתיים של שיחת חברים, 

לך שהגעת,  מודה  "אני  הרבי:  אמר 

לי  נשאר  ורק  איתך,  לשוחח  נהניתי 

לאחל לך – הצלחה רבה!"

הפגישה  על  לאביו  וסיפר  חזר  הבן 

המיוחדת ועל היחס המיוחד והלבבי 

שלא ציפה לו, והאב שאל: נו, אז מה 

אמר בסוף הרבי? – "הרבי אמר לי 

שתהיה לי הצלחה רבה." – אמר הבן.

האב ההמום טלפן לרב גרוסמן: "הבן 

שלי הגיע עד לרבי, ובסוף הרבי מאחל 

לו הצלחה?? איך זה יכול להיות?" - 

והוא  הרבי,  את  שאל  גרוסמן  הרב 

ענה: "תשאל את האב אִם הבן נהנה 

– ענה הרב  "בוודאי!"   – מהשיחה." 

גרוסמן. "הבן אמר שרבנו הוא האדם 

הכי מעניין שפגש בחייו!" – "אם הוא 

אוהב אותי, הוא לא יוכל לאהוב את 

הגויה יותר." – ענה הרבי.

וראו איזה פלא! - כעבור מספר ימים 

הודיע הבן על ביטול החתונה עם הגויה.

העצמה והתבוננות עין טובה    
חיובית על המציאות

"עיקר הידיעה של האדם היא – 

לדעת שהוא לא יודע." מה זאת 

יודע  אומרת? ואם בסוף אני לא 

– בשביל מה אני לומד?

אנחנו נמצאים בתוך שני הפכים, 

כדי  אחד,  מצד  ברצוא-ושוב: 

ללמוד  צריך  אני  בה'  להידבק 

אותו. ללמוד את רצונו שמתגשם 

ללמוד  והלכות,  בדינים  בעולם 

ולדבוק  הטובות  מידותיו  את 

הסוד  תורת  את  וללמוד  בהם, 

העולמות  לכל  אותנו  שמקרבת 

העליונים שמהם נבראנו. – ומצד 

שני, אם אני חושב שאני באמת 

יודע משהו באלוקות, אני מצמצם 

את האלוקות.

כל הדעת שלנו היא יחסית, וכל 

היא  משהו  להבין  שלנו  היכולת 

רק מתוך החושים הקטנים שלנו, 

בתוך  המצומצם  הניסיון  ומתוך 

כללי הטבע של העולם הזה. רק 

ומתוך  הרבה,  יודעים  כשאנחנו 

הזו  כל הדעת  כך מבטלים את 

יכולים  אנחנו  אז   – דעות  לא-ל 

לקשר את הסוף אל האינסוף.

 ביטויים מתורת רבנו
וידעת היום – שאינך יודע כלום!

סיפור על הרבי מלעלובסיפורי צדיקים  
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ההשגחה העליונה בסוד הכתר

כותב האדמו"ר ב"נתיב מצוותיך" אות ב':

יימצא  ובדעת, שלא  וחקוק בלב ישראל  "כבר נתפרסם 

שום פעולה קטנה או גדולה שיהיה במקרה חלילה, אלא 

הכל בהשגחה עליונה, בסוד השגחות אין סוף, המתייחד 

ופועל בהם כרצונו הפשוט,  באחדות אחד עם ספירותיו, 

 להעניש מידה כנגד מידה, בהשגחה פרטית על כל תנועה 

יפחות  ולא  יוסיף  ולא  החשבון,  לפי  הכל  ודיבור.  והילוך 

אפילו נקודה כמלוא נימא ח"ו."

בפרצוף  העליונים,  שבעולמות  מבואר  הקבלה  בתורת 

הנקרא "אריך", קיים מושג הנקרא בשם "עינא פקיחא", 

שם  השגחה.  ללא  מציאות  שאין  הרעיון  את  שמבטא 

פרצוף  אחרית.  ועד  מראשית  מושגח  שהכל  מתברר 

"אריך" הוא בחינת ה'כתר' של כל המציאות, ומשמעות 

למרות  כזו:  היא  הדברים 

המעשית  שבהתנהלות 

האדם מתנהג כאילו הוא 

מנהל את כל עסקיו, הרי 

הוא  הפנימית  באמונה 

כל  מחובר  להיות  צריך 

העליונה  להשגחה  הזמן 

אחת  באחדות  שמתייחדת  צעד,  בכל  אותו   שמלווה 

עם כל הספירות המופיעות בעולם.

השכר  את  אך  המודע,  ברובד  בתחילה  משקיע  האדם 

בסוף הוא מקבל בבחינת מתנה. מתן השכר אינו תלוי בו 

אין ביכולת  כלל, אלא הוא מקבלו כדבר "בלתי מודע". 

האדם להיות ב'כתר' מצד עצמו; הוא מתאמץ להפוך את 

נקודת ה'אני' לכלי, ובחינת השפע של ה'אין' מגיע כמתנה 

בסוף אל הכלי המוכן לקבלו.

ייחוד המרכבה

אחת הכוונות החשובות בדברי האר"י, היא ייחוד המרכבה. 

וחיות  לאופנים  מרכבה,  למעשה  האר"י  של  כוונתו  ואין 

כידוע,   – עצמו!  שלנו  לגוף  אלא  הקודש, 

האדם  ודמות  אלקים,  בצלם  נברא  האדם 

כוללת את כל הספירות וכל פרטי ההשגחה 

התפילה,  בתהליך  לכן  בעולם.  שקיימים 

מעולם  במחשבתנו  עולים  כשאנחנו 

מעולם  )למשל:  יותר  גבוה  לעולם  אחד 

במחשבתנו מתרכזים  אנחנו  היצירה(,  לעולם   העשייה 

ומציירים את הגוף שלנו כ"מרכבה" לעולם העליון הזה.

מעבירים  אנחנו  מודרך:  לדמיון  קצת  דומה  הזה  הייחוד 

הרגליים,  ועד  מהראש  האיברים,  כל  את  במחשבתנו 

לאותה  שקשורים  הקודש  שמות  את  בתוכו  ומציירים 

הספירה. בכך אנחנו הופכים לכלי אלוקי אדיר, שמכיל את 

האור האינסופי של העולמות העליונים!

הנהגת  שער  חיים,  עץ  )פרי  הקדוש  האר"י  כתב  וכך 

הלימוד(: "ראוי לאדם לכוון תמיד, ובפרט קודם הלימוד 

אל  וכיסא  מדור  הוא  כאילו  ולהעריך  התפילה,  וקודם 

האצילות הקדוש, כי הלא בצלם אלקים עשה את האדם, 

ובזה תיענה ותקובל תפילתו ותורתו.. כיצד? 

שם  אל  כיסא  ראשו  להכין  האדם  יכוון   –

הוי"ה בניקוד קמץ )שהוא ניקוד הכתר(...

וכל  האיברים  כל  את  האר"י  מפרט  )כאן 

השמות ששוכנים בהם, ואח"כ מסיים:( "ואין 

ספק אם כך יתנהג כמה זמן, שישיג לדעת 

המשרתים  המלאכים  מן  כאחד  ויהיה  ירצה,  אשר  את 

ברקיע)!(, וזה סוד "בכל דרכיך דעהו". - איזה אוצר נתן 

לנו הקב"ה!!!

 פניני האדמו"ר מקאמרנא 

חלון לעולם הכוונות  

ִים  כַּאֲׁשֶר מִתְבּוֹנְנ

עַל כָּל הַבְּרִיאָה,

ִים ׁשֶאֵין  מְבִינ

אֶפְׁשָרוּת לְהַׁשְוָאָה,

 אֵין ׁשָוֶה יוֹתֵר 

אוֹ פָּחוֹת,

אִי אֶפְׁשָר לַעֲשׂוֹת 

הַעֲרָכוֹת.

ּ יוֹתֵר?   כִּי מִיהו

רוֹפֵא אוֹ נֶהָג?

חַקְלַאי אוֹ מוֹרֶה, 

וְאוּלַי הַדַּיָּג?

רַב אוֹ תַּלְמִיד, אוֹ 

ׁשֶמָּא חַיָּט?

וּלְמִי נִּתֵן צְדָקָה, 

אִם אֵין פּוֹׁשֵט יָד?

 ,ְ הַכֹּל פֹּה נִצְרָך

לְכֻלָּם יֵׁש ּתַפְקִיד,

 ּ ִפּוּט ׁשֶלָּנו וְרַק הַּשׁ

מַפְרִיד.

ּוֹת ׁשֶאוֹמְרוֹת  ִי ּתַבְנ

מִי מְכֻבָּד,

 ּ  מַרְחִיקוֹת אוֹתָנו

מִן הָאֶחָד.

ֶקֶל  מִמַּחֲצִית הַּשׁ

ּ נִלְמַד, אָנו

ׁשֶעֶרְכּוֹ ׁשֶל אָדָם 

ּ נִמְדָּד. ּו אֵינֶנ

 כִּי דַּל וְעָׁשִיר 

עֶרְכָּם הוּא ׁשָוֶה,

 ,ְ  לְכֻלָּם אוֹתוֹ עֵרֶך

ִפּוּט  לְלֹא הַּשׁ

ׁשֶמַּסְוֶה.

נעמה ניימןלחיות את המהות 

שיפוטים,  לפי   לחיות  התרגלנו 

בראשנו עוברות כל הזמן מחשבות 

מה  רע,  ומה  טוב  מה  שיפוטיות: 

שווה יותר ומה פחות. אבל הקב"ה 

לתת  מצווה  אחד  כל  על  מצווה 

אם  משנה  לא  השקל,  מחצית 

 הוא עשיר או עני ומאיזה מעמד הוא. בעיני הקב"ה, כולם שווים. 

אם נתבונן לעומק, נראה, שכל יהודי הוא גילוי של הקב"ה בלבוש 

שונה: הצורות השונות, הכישורים השונים, האופי השונה, סיפור 

החיים השונה, כל אלו הם לבושים  שונים של הקב"ה.  

הדברים  כל  ע"פ  האדם   של  הערך  את  למדוד  אפשרות  אין 

החיצוניים שלו: הרכוש, הידע, הגיל, המראה, העיסוק וכו'.  אפשר 

למדוד אדם רק לפי המהות שלו, והמהות של כולנו היא אחת. 

 - נפח"  דנפח, מדיליה  "מאן  כי  אינסוף,  היא  כולנו  המהות של 

הקב"ה נפח בכולנו נשמת חיים משלו.   לכן לכולנו אותו ערך, 

לכולנו ערך אלוקי. 

ית  ֲחִצ֖ ֽ יט ִמּמַ א ַיְמִע֔ ל֙ ֹל֣ ה ְוַהּדַ א־ַיְרּבֶ֗ ֣יר ֹלֽ ָעׁשִ "ֶהֽ
ם:" ֵֹתיֶכֽ ר ַעל־ַנְפׁשֽ ֖ ת ה' ְלַכּפֵ רּוַמ֣ ֶקל,ָלֵתת֙ ֶאת־ּתְ ַהּשָׁ֑

כולנו שוים לפני ה'
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פרשת כי תשא

עלון הדרך פנימה מופץ בכל 

רחבי הארץ, ניתן להיות שותף 

ולהקדיש את העלון להצלחת 

ולהבדיל לעילוי נשמת יקירכם, 

לפרטים חייגו: 058-7262610

שיעורי השבוע
 הציבור הקדוש מוזמן לשיעורים
מפי הרב אליהו עובדיה שליט"א

22:15 | נוצר חסד
על מסכת אבות לאדמור מקאמרנא

20:30 | השיעור המרכזי | טל אורות
נתיב מצוותיך לאדמו"ר מקאמרנא בעבודה הפנימית

הרב אליהו עובדיה

22:15 | כוונות על דרך העבודה | מעייני הישועה
שער הליקוטים לאר"י | הזוהר הקדוש | פרשת שבוע

ראשון

רביעי

חמישי

הקדשות

נשימות-הכניסה לעולם הפנימי

משתמשים  הטיפולי,  הרפואה  בעולם 

הרב  ריפוי,  מקדם  ככלי  בנשימות  רבות 

לאט  מודעות  מתוך  לנשום  אותנו  מדריך 

– לאט, וכך מתוך התהליך הפיזיולוגי ניתן 

)שלרוב  הנפשיים  המתחים  את  להרפות 

השחרור,  ומתוך  כלל(  מורגשים  לא  אף 

המאפשרת  כללית  נפשית  הרפיה  נוצרת 

לתהליכים רוחניים עמוקים יותר לבוא לידי 

גילוי באדם עצמו.

תהליך עבודת הנשימות:
במקום  שב  לפחות  אחת  דקה  שלב  כל 

מבלי  שלך  לנשימות  לב  שים  ושקט  נוח 

להתערב באופן יזום, החל לנשום נשימות 

ארוכות ואיטיות )לא ארוכות מדי(

 לדמיין בזמן שאיפה –

אותיות יה נכנסות דרך החלק שמעל 

 המצח )מקום שמוחו של תינוק רופס(

 לדמיין בזמן נשיפה – 

 אותיות וה יוצאות מהפה ועולות למעלה

מומלץ לשאוף דרך האף ולהוציא מהפה, 

 אך לא חובה אם לא נוח לנשום כך.

על מנת לחוש שינוי מהותי חשוב לתרגל 

זאת כל יום במשך 5 דקות, תלמידים 

רבים מספרים על שינוי משמעותי שחל 

בגוף ובנפש אחרי תרגול הנשימות, יש 

לזכור שתהליכים נפשיים פנימיים דורשים 

עבודה לאורך זמן. 

כל זמן הוא זמן טוב לעבודה הזו, מומלץ 

כזמן  השינה  לפני  הרגעים  את  להקדיש 

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

"מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד" )ליקוטי מוהר"ן ח"ב, תורה כד(
השמחה הפנימית נובעת מהאדם בשיא עוצמתה כאשר הוא מבין את הזכות, האחריות והמחויבות שלו 
בעולם, ובקיום המצוות. לכן אדם חייב לעבוד את ה' יתברך ממקום של שמחה, עוצמה ובטחון פנימיים. 

ַוֵּת )לשון מצוה( לעצמותו של הבורא, ממש. ובדרך זו יזכה להצט

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:


