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משה  של  שמו  מופיע  לא  כידוע, 

הנעלם  )מדרש  בזוהר  זו.  בפרשה 

חז"ל, שמפני  ע"ב( מסבירים  ס  דף 

שמשה אמר "מחני נא מספרך אשר 

על  אפילו  צדיק  וקללת  כתבת", 

וצריך  נענש.  לכן  מתקיימת,  תנאי 

בירור - מה הסיבה שהוא נענש, הרי 

הוא  הרי  לטובה?  היתה  כוונתו  כל 

מסר נפשו להצלת עם ישראל!

מלובביץ:  הרבי  עונה 

השם  הסתרת  בעומק, 

אלא  עונש  איננה 

של  ההעלם  התעלות. 

משה בפרשה, הוא עצמו 

שלו:  הפנימיות  של  גילוי 

"משה"  לומר  במקום 

שהוא  "ואתה",  אומרים 

הביטוי של האלוקות בברכה )"ברוך 

האלוקות  של  ביטוי  זהו  אתה"(. 

נאמר  ועליו  משה,  של  הפנימית 

לוקחים  זך":  זית  שמן  אליך  "ויקחו 

אליו שמן – בחינת חכמה, ומאירים 

אותו.

מופיע  שלא  הקב"ה  של  שמו  גם 

במגילה, הוא מפני שהשם הוא בחינה 

מסויימת של צמצום. ההופעה בכל 

נותנת  שם,  הגדרת  בלי  המציאות 

של  לגילוי  רחב  יותר  הרבה  מקום 

האפשריות.  הצורות  בכל  הקב"ה 

הניסים,  כל  סוף  היא  המגילה  ולכן 

שיא הניסים, שלא צריכים להתגלם 

נקודתי על-טבעי אלא הכל  במקום 

הסיבה  וזו  אינסופי.  אחד  נס  הוא 

מופיע  לא  פסח  של  בהגדה  שגם 

שמו של משה.

לא  אסתר  במגילת 

הקב"ה,  מוזכר שמו של 

בכל  מורגש  הוא  אבל 

מילה ומילה במגילה; כך 

לא  משה  של  שמו  גם 

אבל   , בפרשה  מופיע 

מילה  בכל  מורגש  הוא 

ומילה בפרשה. 

וכל אדם יכול להתחבר לבחינה הזו: 

שברגע  השלמות  את  חי  כשאדם 

הזה, ורואה בכל המציאות את רצון 

שלו  החיצוניות  את  מוחה  הוא  ה', 

)שמלאה תהיות וביקורת(, ומתחבר 

מבפנים לנקודה העליונה ביותר. 

הוא  לישועה,  הציפיה  של  ערכה 

יותר עליון מהערך של גילוי הישועה 

בלתי  היא  הישועה  שכן  עצמה. 

סופית, ולעולם לא יגיעו אל קיצה, כי 

של  חלק  אלא  אינו  ישועה  גילוי  כל 

ישועה; אולם הציפיה לישועה כוללת 

את כל האור האינסופי של הישועה, 

וביחס לזה – כל מה שהישועה יותר 

והוא  גדולה.  יותר  הציפיה  רחוקה, 

הישועה.  נעימות הגלות שלפני  סוד 

נועם  כמה  למפרע  יתגלה  ולעתיד 

היה בכל מה שפעל ה' עם עם קדשו 

ולא עזבם לעולם.

על  רק  איננה  לישועה  הציפיה 

העתיד, אלא גם בהוה – לצפות לכל 

שעה שאפשר שתופיע בה הגאולה. 

זמנו,  נעלם  האחרון  הקץ  זה,  ומפני 

שעה.  בכל  אליו  ויחכו  יצפו  למען 

"חבלי   – גאולה"  "חבלי  עניין  וזהו 

המושכים. חבלים  מלשון   משיח", 

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

י"א אדר, תשפ"ב

פרשת תצוה

המטרה של בריאת העולם 

גדולי הקבלה דנו במטרה של בריאת 

לא  אנחנו  להדגיש:  חשוב  העולם. 

לנו  אין  במטרה.  אלא  בסיבה,  דנים 

מה  העולם,  לבריאת  בסיבה  תפיסה 

"גרם" כביכול לקב"ה להחליט לברוא 

לברוא  שהחליט  אחרי  אבל  עולם; 

עולם, הוא הציב מטרה לבריאה הזו, 

ועליה אנחנו דנים.

הוא מה שרצה  "וזה  כותב:  הרמח"ל 

הוא יתברך שמו - לברוא נבראים כדי 

שיוכל להטיב להם, כי אם אין מקבל 

הטוב אין הטבה. ואמנם, כדי שתהיה 

ידע בחכמתו  ההטבה הטבה שלמה, 

המקבלים  שיהיו  שראוי  הנשגבה 

כפם..."  ביגיע  אותה  מקבלים  אותה 

דברי  לפי   – י"ח.(  אות  )דעת תבונות 

הרמח"ל, המטרה של בריאת העולם 

המצוות  וכל  לנבראים.  להיטיב  היא 

את  שנקבל  כדי  הם  מקיימים  שאנו 

הטובה הזו מכוח העבודה שלנו, ובכך 

נהיה ראויים באמת לקבל אותה.

"וכשעלה  כותב:  ז"ל  האר"י  אבל 

ולברוא  הנאצלים  להאציל  ברצונו 

הנבראים לסיבה נודעת, והוא: ליקרא 

רחום וחנון וכיוצא, ואם אין בעולם מי 

שיקבל רחמיו ממנו איך יקרא רחום? 

- וכן על דרך זה שאר הכינויים." )עץ 

דבריו,  לפי   – ב.(  ענף  א  שער  חיים 

לגלות  כדי  נועדה  העולם  בריאת 

של  המציאות  בתוך  הגדול  שמו  את 

את  הציב  שהקב"ה  ברגע   – העולם! 

להיות  הופכים  אנחנו  הזו,  המטרה 

הגילוי  אנחנו   – הבריאה  של  המרכז 

של האלוקות בעולם, ובשבילנו נברא 

כל העולם כולו!

לע"נ ר' שמואל בן מניני
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ניצוצות מקבלת האר"י
מושגים מתורת הרב

הרב חרל"פ זיע"אאור הגאולה    

הסתרה שהיא שיא הגילויהפרשה מבפנים   

הרב אליהו עובדיה שליט"א
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ועמך כולם צדיקים
דיבורים  הרבה  יש  החסידי  בעולם 

כל  את  מעלה  שהוא  הצדיק,  על 

כולם  את  מתקן  העם,  של  התפילות 

תחתיות.  משאול  גם  אותם  ומעלה 

לפעמים יש לנו תחושה שאם הצדיק 

עושה הכל, אז בעצם... אולי אני קצת 

– אני  גרוע  יותר  ואולי אפילו  מיותר? 

זה שכל הזמן עושה את הבעיות, פוגם 

ומנתק, ורק בזכות הצדיק שמציל את 

המצב – אני ראוי להמשיך לחיות?

הקב"ה  כמה  לזכור  חייבים  אנחנו 

אוהב אותנו. כמה הוא מלווה כל אחד 

מאיתנו, ולכל אחד מאיתנו יש תפקיד 

לעשות  יוכל  לא  אחד  שאף  ותיקון 

זיע"א  והרש"ש  האר"י  במקומנו. 

מדברים הרבה על התיקונים שנעשים 

בעולם בכל יום מששת אלפי שנותיו, 

לה  יש  ונשמה  נשמה  שכל  ואומרים 

חלק בפאזל הגדול הזה, ואף אחד לא 

כל  יכול למלא את מקומו של השני. 

אחד הוא כמו אות בתורה, שאם היא 

חסרה – כל ספר התורה חסר.

לעשות  מצליח  לא  מאיתנו  אחד  אף 

את כל המצוות בשלמות, או להתפלל 

בשביל  כראוי.  התפילות  כל  את 

ההתכללות  את  לנו  נתן  הקב"ה  זה 

את  עושה  אחד  כל  וההתקשרות: 

המצוות שלו בשם כל ישראל, ומתקן 

יחד איתו הרבה מצוות חסרות שנעשו 

לפי  אחד  כל  אחרים,  יהודים  על-ידי 

מאיתנו  אחד  כל  לכן  נשמתו.  שורש 

הוא בחינת 'צדיק' כלפי אנשים אחרים.

הצדיק,  על  המוחלטת  ההסתמכות 

היא לגיטימית ומופיעה בספרים רבים; 

לתקופת  יותר  מתאימה  היא  אבל 

מאור  עכשיו  מוארים  אנחנו  הגלות. 

לכתחילה,  יהיה  הכל  שבה  הגאולה, 

מאיר  הקב"ה  נידח.  ממנו  ידח  ולא 

בכל אחד מאיתנו את נקודת הצדיק, 

וכל אחד שמתפלל צריך לעשות זאת 

להתכלל  ולכוון  ישראל",  כל  "בשם 

את  ולתקן  ישראל,  נשמות  כל  עם 

תיקון  לקבל  שיכולות  הנשמות  כל 

ממעשיו ותפילתו. 

אחד  לכל  יהיה  השלמה  ובגאולה 

של  ריבונו  אל  ישיר  ערוץ-התקשרות 

 ּ ּ עוֹד אִיׁש אֶת רֵעֵהו עולם: "וְלֹא יְלַמְּדו

כִּי  ּ אֶת ה',  דְּעו וְאִיׁש אֶת אָחִיו לֵאמֹר 

ּ אוֹתִי לְמִקְטַנָּם וְעַד גְּדוֹלָם".  כוּלָּם יֵדְעו

לא לנתק!
יואל שפיץ מספר: לפני שנים, כאשר 

נפיץ  היה  בארץ  הפוליטי  המצב 

מגזרית  הבין  והחשדנות  במיוחד, 

הייתה בשיאה - נקלעתי לשיעור של 

בעם  ספציפיות  שדמויות  שטען  רב, 

ישראל, בפוליטיקה ובאומנות -  הם 

'ערב רב'. לדבריו, הדמויות הללו באו 

השפעתם  וכל  מבחוץ,  ישראל  לעם 

לומר  הייתה  שלו  הנקודה  רעה. 

שאנשים כאלה הם לא בני שיח שלנו.

וגם הקשיתי  לי זה היה נשמע מוזר, 

עליו כמה קושיות, אבל הוא דחה את 

תקופה,  באותה  בהחלטיות.  דבריי 

רב'  'ערב  על  הטענה  את  שמעתי 

אז  לי.  הציק  וזה   , כיוונים  מהרבה 

שבת,  בערב  ההזדמנויות,  באחת 

את  )שטיינזלץ(  עדין  לרב  סיפרתי 

הדברים ושאלתי לדעתו.

את  העמקתי  אני  שתק,  שהוא  כיוון 

מהגמרא  מקור  וציטטתי  שאלתי, 

ומקור מהזוהר בהם מופיע שאנשים 

לשמע  רב'.  'ערב  הם  גאווה  בעלי 

הדיון המלומד שלי, הרב עדין ננער.

ובזוהר  בגמרא  כתוב  מה  יודע  "אני 

ובעוד מקומות. אלא שמה שכתוב זו 

לא הבעיה וגם לא העניין. 

דמויות  על  לא  זה  שם,  שכתוב  מה 

מה  הסבר  שם  אין  וגם  מסויימות, 

הזה   עניין  של  המעשית  המשמעות 

אותם  אל  להתייחס  בדיוק  צריך  ואיך 

'ערב רב'. כך שהדיון שלך לא רלוונטי 

לעניין".

את  הסיט  לרגע,  עצר  עדין  הרב 

מבט  שוב  הישיר  ואז  הצידה  מבטו 

של  הטענה  "מקור  עיני:  לתוך  ישר 

האנשים הללו בעניין של  ה'ערב רב' 

וגם  פרשנית  לא  תיאולוגית,  לא  היא 

שהם  היא  הנקודה  גניאולוגית.  לא 

מחפשים דרך להצדיק אמירה הרבה 

רצה  רב  אותו  מה  פשוטה.  יותר 

בעצם להגיד? הוא רצה לומר- ממנו 

וממנו לא אכפת לי! הוא והוא- מחוץ 

למשחק! וזה דבר..  שאנשים עושים 

אותו כל הזמן. 

וזו  אחד,  מקום  אל  הולך  "הכל 

חיתוך  את  אצדיק  אני  איך  השאלה: 

הקשר, - את ניתוק הקשר, עם אדם 

מסוים או קבוצה מסוימת.

זו  הקשר  ואת  המגע  את  לנתק 

הסכנה הקיומית. משום שכל עוד יש 

קשר, משהו יכול להיבנות, משהו עוד 

יכול להיעשות!".

העצמה והתבוננות עין טובה    
חיובית על המציאות

מסופר בגמרא, שחזקיהו המלך 

ולהוליד  אשה  לשאת  רצה  לא 

הקודש  ברוח  ראה  כי  ילדים, 

שיצאו ממנו בנים רשעים. אומר 

כבשי  "בהדי  הנביא:  ישעיהו  לו 

מאי   – לך??  למה  דרחמנא 

למעבד,  לך  איבעי  דמפקדת 

דקודשא  קמיה  דניחא  ומאי 

ובמילים   – ליעביד!"  בריך-הוא 

שלנו: למה אתה נכנס לחשבונות 

של הקב"ה? – מה שאתה מְצֻוֶּה 

אתה צריך לעשות, ומה שהקב"ה 

רוצה לעשות עם זה – שיעשה!

גם אנחנו, לעיתים קרובות, נוטים 

לנהל לקב"ה את העניינים. אנחנו 

החשבונות  את  במקומו  עושים 

"ערב- נקרא  שפלוני  ומחליטים 

עליו  ללמד  צריך  לא  ולכן  רב" 

ללחץ  נכנסים  סתם  או  זכות, 

או  שלנו,  המצב  בגלל  ועצבים 

המצב של המדינה כולה.

אתם  לנו:  ואומר  הקב"ה  בא 

תלוי  הכל  שבאמת  חושבים 

בכם?? – תעשו אתם את החלק 

שלי.  לחלק  אדאג  ואני  שלכם, 

של  במושכות  לאחוז  תפסיקו 

העולם, "הרפו ודעו כי אני ה'".

 ביטויים מתורת רבנו
נא לא להפריע לקב"ה!

סיפור על הרב עדין שטיינזלץסיפורי צדיקים  
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ייסורים של צדיקים

מי  בש"ס:  "מבואר  מצוותיך":  ב"נתיב  האדמו"ר  כותב 

שעברו עליו ארבעים יום בלא ייסורים – קיבל עולמו. עד 

היכן תכלית הייסורים? – המושיט ידו לכיס ליטול שתיים, 

לשון  זה  מאי  והקשה:  אחד.  בידו  ועלה 

'תכלית'? – ועוד: הא אין ייסורין בלא עוון, 

וכי סלקא דעתך שזה היה נחשב לכפרת 

עוון ולמרק חטא ועוון?

כי  יחיה.  באמונתו  צדיק  כי  מורי,  וביאר 

יתברך,  ה'  של  פרטית  בהשגחה  המאמין 

של  מאורעות  כל  כי  ורגע  עת  בכל  ויודע 

קטון  דבר  אין  יתברך...  ממנו  הוא  אדם 

או גדול, הכל הוא בדין הארות אין סוף... ועושה תשובה 

זהו  אזי  לעולם...  זה  חטא  יעשה  שלא  עצמו  על  ומקבל 

שזה  וכיון  תשובה.  לעשות  שתכליתן  הייסורים,  תכלית 

עוד  יתייסר  לא   – בתשובה  ושב  קלים  בייסורין  מרגיש 

בייסורים חמורים, ומוחלין לו מייד על הכל..."

ויצא לו מטבע  ידו לארנק  דברי הגמרא, שאדם שהושיט 

ייסורים, נשמעים ברגע הראשון כמו  לא-נכון זה סוג של 

אל  חזק  מאד  קשר  כאן  יש  באמת  אבל  מוגזם.  פינוק 

הרבה  שנשואים  ותיק  זוג  כמו  הקב"ה: 

בן-זוגם  של  בזוית-העין  ומרגישים  שנים 

שהוא לא לגמרי מרוצה, כך הצדיק אוהב 

את  אפילו  שמרגיש  הקב"ה  את  כך  כל 

כך  כל  וכשאדם  שלו.  הדקים  הרמזים 

לעורר  אפשר  לצעוק:  צריך  לא  מקשיב, 

הקטנים,  הדברים  ידי  על  לתשובה  אותו 

ולהישאר תמיד באהבה וקשר שלם בינו לבין הבורא.

הנשמה שלנו מתפללת

מרופשיץ,  נפתלי  רבי  דברי  את  הבאנו  שעברה  בפעם 

שהזכות שלנו לעורר את כל העולמות בתפילה היא מכוח 

קודש"  )"זרע  שם  דבריו  בהמשך  ויעקב.  יצחק  אברהם 

אנחנו   – יותר  עמוק  מבט  עוד  מביא  הוא  ויגש(  לפרשת 

מתפללים מכוח הנשמה האלוקית שבתוכנו!

אלוקי  חלק  בקרבי  יש  ליבו:  אל  שייתן   – השני  "האופן 

ואבוא  אלוקי,  חלק  חיים  נשמת  ית"ש  בי  נתן  כי  ממעל, 

בי  שיש  וכיוון  שרשו.  מקור  אל  החלק  לדבק  בתפילתי 

לפניו  להתפלל  לבוא  כדאי  אני  בזה   - כזה  חשוב  חלק 

יתברך.  לפניו  יתפלל  האלוקי  החלק  כי  שמו,  יתברך 

כמה  מצטרפים  ותיבה  תיבה  שבכל  רואים  שאנחנו  כמו 

וכל אות ממוצא אחר ממוצאות הפה, מתחברים  אותיות, 

כן?  להצטרף  העושה  ומי  אחד.  ברגע  האותיות   עם 

הזה  החלק  כח  זה  כי  רק 

שיש בקרב האדם." 

האדם  של  הדיבור  עצם 

מהשגתו.  למעלה  הוא 

הבעש"ט  דברי  ידועים 

תַּעֲשֶׂה  "צֹהַר  המילים  על 

לַּתֵבָה", שבכל מילה אנו מקשרים את האור האלקי לתוך 

המלכות המתבטאת בחיתוך האותיות של המילה. חמש 

וגם אם  ביטויים עליונים של הספירות,  מוצאות הפה הם 

היינו צדיקים מופלגים, לא היה בכוחנו לצרף את האורות 

האלו כתקנן, לולא החלק של הקב"ה שבתוכנו, שהוא בא 

לעזרנו. הנשמה האלוקית שבנו, היא זו שפועלת בתפילה.

 פניני האדמו"ר מקאמרנא 

חלון לעולם הכוונות  

 תמיד שנאתי את מפגשי הגינה, 

 כשהייתי צעירה, 

 והלכתי לגינה עם ילדי. 

 כל הנשים שם 

 הציגו את עצמן מושלמות:

 כל יום מקלחות, ארוחות, 

 וכביסות מתוקתקות.

 ורק אני הייתי הגרועה 

 שלא מצליחה לכבס ולתלות,

 ולא להכין ארוחות מושקעות,

 או לשיר "לילה טוב"

 אחרי מקלחות...

 אך אחרי שיחה עם חברה

 קלטתי שאני לא היחידה. 

 שכולנו שחוקים ועייפים 

 ולחוצים ולא מספיקים,

 פשוט - לא נבראנו מלאכים. 

 ואז בבית הכנסת כשכולם התפללו,

 ואמרו בהתרגשות 

 "קדוש קדוש קדוש"- 

 שאלתי את עצמי ואת הרב:

 למה ביוצר יושבים,

 ובקדושה בחזרת הש"צ עומדים?

 והוא ענה, שכשהמלאכים עומדים 

 ומהללים ומקדשים- 

 זו לא חוכמה, כי לכך הם נבראו

 ולמעשה אין להם ברירה. 

 אך כשאנחנו עוצרים ממהלכינו 

 מהמרוץ המטורף של חיינו, 

 ובוחרים ועומדים ואומרים 

 "קדוש קדוש קדוש"- 

 אז כל המלאכים עוצרים 

 גם הם ממהלכם. 

 עוצרים נשימה ואומרים איתנו גם.

 כי לנו הייתה בחירה-

 לא לאמר קדוש, 

 ולא להכניס את אלוקים 

 לתוך תוכי החיים. 

 אבל בחרנו. 

 וכאן מגיעה ההתרגשות לשיאה- 

 "י-ח-ד",  אה אההה אהה ייי... 

 מלאכים ובני אדם- 

 קדושי עליון ובעלי הדם- 

 שמרימים את העולם בבחירתם- 

אומרים ביחד קדוש .

מדור לנשיםכתר מלכות 

לא מושלמת  אבל קדושה \ שלומית אהרנסון
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פרשת תצוה

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

קבלת שבת במימד הגאולה

השבת  את  לקבל  ניתן  ההלכה  עפ"י 

זאת? עושים  וכיצד  המנחה,  מפלג   החל 

ובמחשבה  באמירה  השבת  את  מקבלים 

 פנימית, כך השבת מקבלת תוקף במציאות. 

חיים  אנו  בו  בזמן  נתבונן  לכך,  בדומה 

פלג  זמן  אחרי  השישי,  האלף  סוף 

האלף  את  לקבל  ניתן  וכבר  המנחה, 

יוחאי  השביעי. על כך אמר ר' שמעון בר 

מכן  ולאחר  שנה   6000 יתקיים  שהעולם 

צורה. של  לממד  ונעבור  יחרב   החומר 

הנשמה,   ממד  בעצם  הוא  הצורה   ממד 

בטבעיות  פעולתה  את  פועלת  היא  בה 

אחד  כל  בתוך  ומתגלה  המתעצמת 

זה  שמצב  ומכיוון  ישראל.  מעם  ואחת 

מאתנו,  אחד  כל  של  בפנימיותו  קיים 

כבר  השבת  את  לקבל  אנו  יכולים 

"ההלכתי"  האישור  את  לה  ולתת  עכשיו 

הגאולה  עצם  וזוהי  במציאות,  להופעה 

הכללית. הגאולה  מכן  ולאחר   הפרטית 

המושגים  את  להסביר  ניתן  גם  כך 

את  מקבלים  אם  ו"אחישנה",  "בעיתה" 

הגאולה  את  לחוות  ניתן  בזמנה  השבת 

שהוא  מחליט  האדם  אם  אך  "בעיתה", 

את  חי  הוא  זה  ברגע  אותה  מקבל 

עכשיו. כבר  "אחישנה"  בבחינת   הגאולה 

לנו את הכוח  נותן  יתברך  יוצא מכך שה' 

בכך  שנרצה  ברגע  הגאולה  את  לקבל 

באמת ובתמים.

 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

"אין שמחה כהתרת הספקות" )מצודת דוד על ספר משלי. פרק טו, ל(
בחודש אדר חודש השמחה, העבודה של כל יהודי היא: להתיר את הספקות שהדעת יוצרת! 

וכך יוכל האדם להיות בפשיטות גדולה, ובדרך זו יגיע לאמונה שלמה ושמחה אמתית.

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:


