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פרשת אמור מתחילה בעניין קדושת 

הכהנים, ואח"כ עוברת לעסוק בענייני 

המועדות. מה הקשר בין שני העניינים 

האלו?

המיוחד בכהנים, הוא האחריות שלהם 

שלהם  וההתכללות 

הקב"ה  העם.  בתוך 

פיזר את ערי הכהנים 

הארץ  בכל  והלוויים 

כל  בנחלות  כולה, 

השבטים, ודאג שאלו 

כל  בהי ם  שמשרתי

מלך – במשכן – יהיו 

מחוברים לכל קצוות 

העם. וזה העומק של 

דברי רש"י בתחילת הפרשה - "להזהיר 

גדולים על הקטנים": הכהנים שמחוברים 

לאינסוף, אחראים על כל העם שנמצא 

בסוף הדרך. הם אחראים ללמד אותם 

תורה, וגם כשהם במשכן – ליבם עם 

העם. כמו שכתוב על הכהן הגדול – 

ֵי יִשְׂרָאֵל בְּחׁשֶן  ֹן אֶת ׁשְמוֹת בְּנ ְנָשָׂא אַהֲר "ו

הַקֹּדֶׁש".  אֶל  בְּבֹאוֹ  לִבּוֹ  עַל  הַמִּׁשְפָּט 

(שמות כח,כט).

וגם בחגים אנחנו נקראים לאחדות הזו: – 

כל עניין החגים, ובמיוחד ספירת העומר, 

את  המקדשים  שאנחנו  בכך  מיוחד 

הזמנים, "אשר תקראו אַתֶּם במועדם". 

מצוות קידוש החודש קובעת את החגים 

על-ידי בית הדין, וספירת העומר קובעת 

את חג השבועות על-

 - ואחד!  ידי כל אחד 

הזמנים שהם לכאורה 

ם,  מי י קי ו ם  עי קבו

מתקדשים  סופיים, 

שהיא  הנשמה  ע"י 

אינסופית. לקדש את 

הזמן זה לחיות מעבר 

להפכים. 

מוקדש  הזה  העלון 

לזכרו הקדוש של האדמו"ר מקאמרנא, 

זצ"ל, שיום  יחיאל  יהודה  יצחק  הרב 

פטירתו חל השבוע (י' באייר). הוא היה 

גדול המייחדים בין עולם החסידות, על 

רעיונותיו המרוממים, עם עולם הקבלה 

הספרדית על פרטי-פרטיה. בספריו 

גימטרייאות  דקדוקי  למצוא  אפשר 

התעוררות  עם  יחד  ושמות-קודש, 

רצון  יהי  ומוסר.  לעבודת-ה', אמונה 

שנזכה להמשיך את דרכו!

גם  עושים  המועדות,  שמירת  "בכוח 

זה  ובדבר  שבת.  לדרגת  המועדים 

'ממחרת  ופירשו  הצדוקים,  כפרו 

בראשית.  שבת  ממחרת   – השבת' 

נפלאות  לגלות  באה  התורה  ובאמת 

שבכוחם  ישראל,  של  רוממותם 

להרים את החול לדרגת שבת, כאילו 

גם  וכאילו  אותם,  קידש  הקב"ה 

המועדים קביעי וקיימי כשבת.

בלחם הפנים נאמר "כי קודש קדשים 

(ויקרא  עולם"  חק  ה'  מאשי  לו  הוא 

אלא   – קדשים"?  "קודש  מהו  כד,ט). 

הביאור כך הוא: אם אמנם בכוחם של 

ישראל להפוך חול לקודש, מכל מקום 

דקדשינהו  ישראל  בזמן,  הם  תלויים 

לזמנים; אבל בלחם הפנים – נתגלתה 

פעל  לא  שהזמן  יותר,  גבוהה  דרגא 

כסידורו.  שסילוקו  כלום,  בלחם 

כיום  חום  לחם  "לשום  שנאמר  כמו 

הילקחו", וזו בחינת קדש הקדשים."

ו:  פרק  וישועה,  גלות  הישועה"  "ממעייני  מרום  (מי 

גאולת הנשמה בפתאומיות)

מילים,  על-ידי  המחשבה  של  הביטוי 

הוא ייחודי לאדם. האדם לוקח מחשבה 

בתוך  אותה  ומכניס  אינסופית,  שהיא 

מילים מוגדרות, עם חיבור ייחודי ביניהן. 

ע"י  לפועל  יוצאת  האמירה  מכן,  לאחר 

המעשה.

הזוה"ק כותב, שהקב"ה ברא את העולם 

תחילת  התורה.  אותיות  כ"ב  על-ידי 

לבריאת  האלוקי  הרצון  התגשמות 

העולם, היה על-ידי דיבור, למרות שלא 

היה מי שישמע: "ויאמר אלקים יהי אור, 

ויהי אור." והאר"י הקדוש מוסיף ומחלק 

את האמירה הזו לטעמים, נקודות, תגים 

ואותיות: 

הנאמר,  ה"מנגינה" של  הטעמים, שהם 

הם הכי פנימיים - כנגד עולם האצילות.

היא  המילים,  נאמרות  שבה  המנגינה 

הנותנת את היחס וההרגשה של האומר.

האות- (לפני  ראשון  נקבע  הוא  הניקוד, 

העיצור) ע"י צורת הפה כשהאוויר יוצא 

שנעשית  האור,  בניית  תחילת  זו  ממנו. 

בעולם הבריאה.

האותיות הם הכלי שמקבל את הדיבור, 

העשייה; בעולם  שלו  ההתפרטות 

מהעולמות  מנותקות  יהיו  שלא  וכדי 

שמעליהן, האותיות מקבלות את התגים 

עולם  אל  למעלה,  אותן  שמחברים 

היצירה שמחבר עליונים ותחתונים.

בה  שיש  בתורה,  קוראים  וכשאנחנו 

בהן  נותנים  אנחנו   – ותגים  אותיות  רק 

אנו  וכך  והטעמים,  הניקוד  את הנשמה, 

ממשיכים שפע רוחני לעולם!

לע"נ ר' שמואל בן מניני
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ניצוצות מקבלת האר"י
טעמים, נקודות, תגים ואותיות

הרב חרל"פ זיע"אאור הגאולה    

הרב אליהו עובדיה שליט"אהפרשה מבפנים   

קידוש הזמן, וחיים מעל הזמן

מקדש ישראל והזמנים

ו' אייר, תשפ"ב

פרשת אמור



לעילוי נשמת: ר' אליהו בן רחל |  ר' שלמה בן עישה | שלמה בן ישראל ויהודית לרנר

ייחודים: התחברות לטוב 
האלוקי הנצחי

"אימתי קאתי מר? – לכשיפוצו מעיינותיך 

חוצה, ויוכלו גם הם לעשות ייחודים ועליות 

כמותך". – כך סיפר הבעש"ט לתלמידיו 

את תשובת משיח צדקנו. הדברים האלו 

מקאמרנה  האדמו"ר  מרן  עיני  לנגד  היו 

זצ"ל בכל ימיו ובכל עיתותיו, והיה מלמד 

ייחודים בכל תנועה  לייחד  את תלמידיו 

ותנועה בחייהם. - מה עניינם של הייחודים, 

במה הם שונים מהכוונות, ולמה הם כל-כך 

מרכזיים בהבאת הגאולה? 

הרבה,  האר"י  עוסק  שבהם  הכוונות, 

מחברות בין המצוות והתפילות שאנו עושים 

בעולם הזה, לבין מה שמתרחש באותו הזמן 

בעולמות העליונים ע"י מעשינו. כשאנחנו 

מכוונים את כוונות האר"י, המעשה שלנו 

מקבל משמעות גדולה הרבה יותר, מעצם 

המודעות שלנו למה שמתרחש בעקבותיו.

ומה קורה כשלא עושים מצווה או תפילה? – 

לכאורה אז אנחנו סתם מסתובבים בעולם... 

אבל אין דבר כזה "סתם"! הקב"ה נמצא 

בכל תנועה ותנועה שלנו, הוא מלווה אותנו 

בכל רגע. האם אנחנו מסוגלים להתלוות 

אליו? – הייחודים הם הכלי לעשות זאת. 

הייחודים גם-הם מורכבים משמות-קודש 

ומתארים התרחשות בעולמות העליונים, 

אלא שהם לא תלויים בשום מצב, תפילה או 

מצווה. בכל רגע ורגע מחיינו אפשר לעשות 

ייחודים (חוץ מבית-הכיסא כמובן), ובכך 

להתחבר לעולם העליון בכל רגע ורגע.

ולכן גם בימים אלו, ימי ספירת העומר, 

שבהם איננו מתעסקים כלל בכוונות (חוץ 

אפשר  עצמן),  העומר  ספירת  מכוונות 

להמשיך לעסוק בייחודים. הרש"ש מזהיר 

הברכות  של  כוונה  שום  לכוון  לא  מאד 

והתפילות, כי כעת אנחנו נמצאים בתהליך 

מאד עדין ורגיש של ספירת העומר, בונים 

לאט-לאט את כל הקומה הרוחנית שלנו 

שתלווה אותנו כל השנה, וכל התהליכים 

כוונה  כל  לכן  עכשיו.  נעצרים  האחרים 

אחרת רק מקלקלת.

אבל הייחודים אינם באים לעשות תהליך! 

הייחודים באים לחבר אותנו אל הטוב הנצחי 

שכל הזמן קיים. הם מחברים אותנו "ממעל 

לעצים", לעולם שאין בו טוב-ורע, שכולו 

ייחוד,  עושים  כשאנחנו  אחת!  שלמות 

יוצאים  דקות,  לכמה  עולים-תדר  אנחנו 

מכל החשבונות של הפגמים והתיקונים, 

מסתכלים מלמעלה על כל העולם ורואים 

שזכינו  אשרינו  שלו.  האלוקי  האור  את 

לאור הזה!

העצמה והתבוננות עין טובה    
חיובית על המציאות

אביו של האדמו"ר, הגאון הקדוש רבי 

חיכה  מקאמרנא,  סנדר  אלכסנדר 

יחד עם אשתו הצדקת  בכליון-עיניים 

לבן זכר, זרע של קיימא. בתחילה נולד 

להם בן שנפטר מן העולם אחרי כשנה, 

בנות,  שלוש  להם  נולדו  מכן  ולאחר 

גדולים. אך  שנישאו לתלמידי חכמים 

עדיין לא נחה דעתו, הוא התקרב לגיל 

 – זכר!  בן  לו  היה  ועדיין לא  העמידה 

לכן הפציר מאד ברבו, החוזה מלובלין, 

שיבקש עליו מן השמים שיזכה לבן.

אגזור  אם  "בהכרח  החוזה:  לו  השיב 

שיהיה לך בן זכר – כן יהיה, אבל לא 

תאריך ימים, כי לא תהיה לכם ישיבה 

אחת בעולם." – קיבל האב על עצמו 

את הדין, והסכים למסור את נפשו כדי 

וקדושה.  גדולה  להביא לעולם נשמה 

אמר לו החוזה: "רואה אני שיהיה לך בן 

זכר, והנשמה שלו יהיה גדול מאד אין 

לשער, והרבה שנים יש שלא היה בזה 

העולם נשמה גדולה כזו. לזה מוכרח 

ייחודים  כזו  לנשמה  לך  למסור  אני 

הייחוד."  בעת  לכוון  קדושים  ושמות 

וייחודים  – הרב מסר לתלמידו שמות 

הרתה  השנה  באותה  ואכן  עליונים, 

אשתו וילדה את האדמו"ר – רבי יצחק 

יהודה יחיאל. כשנולד נתמלא כל הבית 

אור רב, וכשראה זאת אביו שמח מאד, 

כי הבין שבוודאי נתקיים רוח קדשו של 

רבו, החוזה מלובלין.

שמחת ברית המילה נמשכה שלושה 

ימים – עד היום השלישי למילתו. ביום 

וקדוש,  צדיק  איש  לעיר  הגיע  הזה 

העיר  וכל  טוב,  שם  הבעל  מתלמידי 

זאת  פניו. כששמעה  הלכו לקבל את 

היא  גם  יצאה   – האדמו"ר  של  אמו 

בן-הזקונים;  בנה,  עבור  ברכה  לקבל 

ידו על ראש התינוק  וכשהניח הצדיק 

גדול  בקול  קולו  הרים   – אותו  לברך 

עד שנשמע קולו למרחוק: "אוי, נשמה 

אימו  נתייראה   – גדול!!"  ומוח  גדולה 

וחששה שמא תשלוט  הזו,  מהצעקה 

"אל  הצדיק:  לה  ענה  בילד.  עין-הרע 

תפחדי כלל, כי יהיו לילד הזה אריכות 

ימים ושנים, ולא יפחד משום בריה, כי 

אור גדול יהיה הילד הזה."

סיפור לידתו של האדמו"ר מקאמרנא

סיפורי צדיקים  

 ביטויים מתורת רבנו
לצאת מהתמונה – ולהיות כולו בתמונה

לכל אדם יש "תמונה" מסויימת 

על החיים. בתמונה הזו הוא נמצא 

בדרך-כלל במרכז, ומסביבו הוריו, 

משפחתו, חבריו וכו'. גם לקב"ה 

יש מקום בתמונה הזו: הוא כתובת 

לתפילות, אידיאל שחשוב להשקיע 

בשבילו, וגם מושא להערצה...

...כך נדמה לנו, אבל כשמחפשים 

באומץ את האמת הפנימית – אנחנו 

נדרשים לצאת מהתמונה. אנחנו לא 

המרכז, המרכז הוא הקב"ה, והוא 

בעצם הכל! אנחנו לגמרי בשבילו, 

ומה שחשוב הוא רצונו יתברך. לכן, 

לדוגמא, אם יש משימה חשובה 

שרצינו מאד לעשות, ובסוף מישהו 

אחר "תפס" אותה – אין מה לריב 

איתו, כי אין עניין דווקא שאני אהיה 

העושה. מה שחשוב הוא שרצונו 

יתברך ייעשה.

ואז, דווקא אחרי שיצאנו מהתמונה 

לגמרי, התאחדנו עם רצונו יתברך. 

עכשיו אנחנו לגמרי בתמונה, שהרי 

רצונו יתברך הוא הכל, ואנחנו חלק 

ממנו. מתוך כך אנחנו זוכים לאושר 

הגדול ביותר!
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"וַאֲכָלֻהוּ" חסר וא"ו אחר הלמ"ד... ולכך 

לחם הפנים מאכל הכהנים מצד החכמה, 

'אכלו רעים' דלעילא, ואין שם וא"ו - כי 

לא ניכר המחבר והמכריע אם הוא לעילא 

או לתתא... 

עיין זוהר תרומה: "בגין 

האי לחם אתברכא כל 

מזונא דאכלו ושתאן, 

בהו  לקטרגא  דלא 

יצר  דהא  הרע,  יצר 

הרע לא אשתכח אלא 

מגו מיכלא ומשתיא." 

בקדושה  ...ואכילה 

בסוד 'ואכל יה' - יותר גדול, שממשיך 

שפע וחיות הרבה להיטיב לאחריני. ...וזהו 

על ידי אכילות לחם הפנים, מאכל כהנים 

מצד יחוד אבא ואמא - אכל י"ה - נמשך 

תיקון גם ל-ו"ה, שהם עולין למעלה, ואז 

".ּ נמשך להם אכילה ממש. וזהו וַאֲכָלֻ ה"ו

הרב מדייק מהמילה "ואכלוהו" שכתובה 

ולומד מכך על קדושת  בלחם הפנים, 

האכילה. תחילה הוא מראה שאין ו' אחרי 

הל', ומכאן שהאכילה הזו מאד עליונה, 

ו' החיבור  ולא צריכה 

שתחבר את הקדושה 

כמו  המציאות,  אל 

באכילה רגילה. אח"כ 

ואומר  מוסיף  הרב 

מצוות  כלל  שבדרך 

כ"  נדרשת  "אכילה" 

כלומר   ," י"ה  אכל 

העליונות  שהבחינות 

י"ה  אותיות  שכנגד 

הן אלו שמתעלות באכילה. וכאן כתוב 

"ואכלהו" – כלומר אכל ה"ו, וזו אכילה 

מיוחדת מאד שנתקנות בה גם הבחינות 

התחתונות שכנגד אותיות ו"ה של השם! 

ענין  "והוא  ואומר:   האדמו"ר  ומסיים 

פלאי... ותבין מלין מתיקין כדובשין".

פניני האדמו"ר מקאמרנא 

לְאַחַר 2000 ׁשְנוֹת גָּלוּת

ִי צַעַר כְּאֵב וְׁשִפְלוּת, עֹנ

הֶחֱלִיט ה' אֶת ׁשְמוֹ לְרוֹמֵם,

וְאֶת מַלְכוּת יִשְׂרָאֵל לְקוֹמֵם.

כִּי ׁשֵם יִשְׂרָאֵל וּׁשְמוֹ הֵם אֶחָד, 

וּׁשְמוֹ מְחֻלָּל כְּׁשֶיִּשְׂרָאֵל מֻפְסָד.

ְמָד, ְ אֵימַת הַּשׁ ְ מִּתוֹך וְכָך

ּ יָסַד. מְדִינָה ה' לָנו

גְּאֻלָּה הִיא חִבּוּר בֵּין אוֹר לְבֵין כְּלִי.

ִים, בֵּין פְּרָטִי לִכְלָלִי. בֵּין חוּץ לַפְּנ

ּוֹלָה" אַלּוּפוֹ ׁשֶל עוֹלָם בַּמִּלָּה "ג

וְעִם א' אַחַת, הִיא  כְּבָר "גְּאֻלָּה".

ְ הַחִבּוּר יֵׁש ׁשֶפַע גָּדוֹל, וּמִּתוֹך

יִחוּד ׁשֶל מַמָּׁש בֵּין קֹדֶׁש לְחֹל. 

הָעָם וְהָאָרֶץ הוֹפְכִים לְאֶחָד,

לְנֶצַח נְצָחִים וּלְעוֹלְמֵי עַד.

מטרת בריאת העולם היא שה' התאווה 

לדירה בתחתונים. לשם כך, הוא ברא 

את עם ישראל, שיהיה הגילוי שלו 

בעולם. לכן מצב עם ישראל מעיד על 

מצב הבורא: כשעם ישראל מושפל - 

היום נלמד את אחד הייחודים, אהובי 

מקאמרנא,  האדמו"ר  של  נפשו 

בספר  הייחודים  בנתיב  שמופיע 

יכוון האדם תמיד,  "נתיב מצוותיך": 

איך הוא נברא ונעשה בצלם אלקים.

פנימיות  יש  שבאדם  מסביר  הרב 

בשר  היא  החיצוניות  וחיצוניות: 

המוחין  הם  והפנימיות  האדם, 

שמתפשטים  הרוחניות)  (הנשמה, 

והמוחין האלו הם  גוף האדם.  בכל 

הם  י"ה  אותיות  הוי"ה:  שם  בחינת 

ו'  אות  שבראשו,  והבינה  החכמה 

ה'  ואות  גופו,  היא הקדושה שבכל 

אחרונה היא עטרת היסוד, והיא גם 

בת-זוגו של האדם.

והוא  קדושה,  מלא  עצמו  גופו  וגם 

בחינת שם אלקים: א' הוא הגולגולת 

הוא  ל'  הכתר,  אור  את  שמקבלת 

שלושת המוחין (חכמה בינה ודעת) 

שבראש, ה' כולל את הידיים, הגוף 

ספירות  חמש  (בחינת  והרגליים 

ם'  ואות  היסוד  הוא  י'  נ"ה),  חג"ת 

היא המלכות, בת זוגו.

בכל רגע אפשר להתחבר לאלוקות, 

פשוט לזכור את האלוקות שבנו!

נעמה ניימןלחיות את המהות 

חלון לעולם הכוונות
האדם בצלם אלוקים

אכילת לחם הפנים – קידוש כל האכילות

הַלֵּל וְזִמְרָה
מתחלל שם ה', וכשעם ישראל חזק 

- הדבר מעיד על עוצמתו של הבורא. 

כשעם ישראל חוזר לארצו, שם ה' 

מתגדל בעולם.

כשעם ישראל מתייחד עם ארץ ישראל, 

זהו חיבור של אור וכלי, יחוד קודשא 

בריך הוא ושכינתיה. לכן כשחזרנו 

לארצנו כל המציאות התעצמה, ושפע 

גדול מגיע מהחיבור הזה ומאיר לכל 

העולם: המצאות בתחום הרפואי, 

הבטחוני, בתחום ההיי טק, בחקלאות 

ובעוד תחומים רבים. וכמובן הארץ 

עצמה, שהיתה שוממה והפכה לגן 

פורח.

ברגע שמוסיפים לגולה את האות א', 

אלופו של עולם, היא הופכת לגאולה. 

גולה זה הפרדה, חיצוניות, קטנות, 

התבוננות מתתא לעילא, חולשה, 

מגננה, כיווץ. לעומת זה, גאולה זה 

חיבור, פנימיות, גדלות, התבוננות 

מעילא לתתא, עוצמה, זקיפות קומה 

ובטחון, שנובעים מחיבור לעצמות ה' 

יתברך. וכל זה בבואה קטנה לאור 

הגאולה העצום שיתגלה כשעם ישראל 

יתחבר לעוצמה הפנימית שלו.

בשביל לזכות לכך, כל אחד מאיתנו 

צריך להתחבר לעצמות שלו ולהוסיף 

את האות א' של אלופו של עולם 

ל"עצמות" הפרטית שלו.  אז  נבין מהי 

עצמאות!!! ביטחון מוחלט בקב"ה בלי 

שום תלות בגויים, אהבה גדולה לעם 

ישראל ומתוכה לכל העולם.

שנזכה לגאולה שלמה בקרוב.
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פרשת אמור

בחסידות מדברים רבות על מצב של 

"מוחין דגדלות" לעומת "מוחין דקטנות". 

כאשר אדם נמצא במצב פנימי משוחרר 

הוא יכול להיות בתפיסה של "גדלות" 

ולפעול מתוך עוצמה, ולהיפך במצב של 

"קטנות" חלילה.

מורינו הרב מסביר שכל אחד מאיתנו 

המצבים  שני  בין  לעבור  וחייב  עובר 

התנועה  ושוב.  רצוא  בבחינת  הללו, 

הזו מאפשרת חיים, כמו הלב הפועם 

שלנו. בחסדי ה', החיים מזמנים ויזמנו 

עבורנו עליות וירידות ללא הרף, ומכאן 

נלמד לראות את הירידה כעליה ממש. 

המודעות לכך, מאפשרת לנו לתפוס את 

כל התהליך ממקום של "מוחין דגדלות" 

ללא פחד או ביקורת עצמית מיותרת.

ה'  יתברך ברא את עמלק לתכלית אחת: 

ליצור תנועה הופכית, תנועה שתגלה לנו 

שהכול אחדות אחת גדולה והעולם מתוקן 

לכתחילה, ו"העלילה" בה אנו נמצאים 

משלימה את עצמה בבחינת "אל נורא 

וקם" ס"ת  צדיק  יפול  "שבע  עלילה". 

עמלק.

מה  ילדים  שואלים  לפעמים  לסיכום: 

ירידות?  או  עליות  בעולם-  יותר  יש 

הדבר!  אותו  ואומרים...  חושבים  הם 

ההתבוננות הזו נכונה גם לנו המבוגרים, 

לא פחות מעולמם של הילדים -כל ירידה 

היא עליה.

ויהודייה  יהודי  כל  שעל  הדבר,  ברור 

להקפיד על כל הלכות "שולחן ערוך", 

אך ה' יתברך יצר עבורנו תהליך שאינו 

שחור או לבן - אלא תהליך מאפשר! כפי 

שאמרו חז"ל "אין אדם עומד על דברי 

(גיטין  נכשל בהם"  כן  תורה אלא אם 

מ"ג.) וההצלחה בתהליך המורכב הזה 

היא אחת – להבין שהעלייה והירידה הם 

תהליך אחד הפועל בהשלמה אינסופית.

תרגול עבודה פנימית בעבודת נפש

פרטי התקשרות

עמותת אור לשמואל- 058-7262610

עורך:שלמה אהרונסון-0542240871

בית הרמח"ל, הרב רפאל קצנלבוגן 73, י-ם. 

   pnima2022@gmail.com  
  w w w. p n i m a . o r g . 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.

לראות בירידה את העלייה!

עלון הדרך פנימה מופץ בכל 

רחבי הארץ, ניתן להיות שותף 

ולהקדיש את העלון להצלחת 

ולהבדיל לעילוי נשמת יקירכם, 

לפרטים חייגו: 058-7262610

הקדשות

פתגם 
השבוע

(שמות יט, ו) ִים וְגוֹי קָדוֹש" ִי מַמְלֶכֶת כֹּהֲנ ּ ל ְיו "וְאַתֶּם תִּה
תכליתו של העם הנבחר – עם ישראל, היא להיות ממלכה של קדושה. 

בכדי לעשות זאת עלינו להכיל את המציאות הקוטבית ביותר, בבחינת גוי שהוא קדוש.

בפרשה

058-7262-610

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

להזמנות למוסדות, בתי כנסת וישיבות עם שליח עד הבית:

העמקה בקבלה ובחסידות, שופכת 

אור חדש על כל העולמות. 

אור שמאורו כולם הופכים לגילוי  

שלם של הקב"ה..

פנימה בפרשה'  'הדרך  בסט הספרים 

יום,   - היום  בחיי  אותנו  שילוו  תובנות 

הזה  הניגון  את  לחיות  אותנו  וירגילו 

בכל רגע ורגע.




