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מהעונשים  להילחץ  שנתחיל  לפני 

להתבשם  בואו  בחקותי,  בפרשת 

מהברכות!

את  מראה  נים  מסלו "ר  האדמו

ההדרגה בברכות: בתחילה מופיעות 

הגשמיות,  הברכות 

ם  כ י מ גש תי  ת נ ו "

כך  אחר  בעיתם", 

הלאומיות  הברכות 

– "וחרב לא תעבור 

בארצכם", והשיא הוא 

הברכות הרוחניות - 

"והתהלכתי בתוככם, 

והייתי לכם לאלקים 

ואתם תהיו לי לעם". 

מה פירוש "והתהלכתי בתוככם"? מסביר 

רש"י: "אטייל עמכם בגן עדן... ולא תהיו 

מזדעזעים ממני". – איך ייתכן? – היום 

אנחנו מסתכלים על הקב"ה מלמטה 

מאד  וזה  מולנו  נמצא  הוא  למעלה, 

מפחיד; אבל כשנטהר את עצמנו, נרגיש 

בכל ישותנו שאנחנו זה הוא, ואז בכל 

רגע ורגע הוא מטייל עמנו בגן עדן. זה 

עצם קיומנו.

מתוך כך, נענה על שאלתו של "דגל 

מחנה אפרים": אם 'שכר מצווה בהאי 

עלמא ליכא', אין שכר למצוות בעולם 

הזה, איך אומרת התורה "אם בחוקותי 

 – בעתם"?  גשמיכם  ונתתי  תלכו... 

ואפשר לענות: "שכר 

מצווה" בבחינת "האי 

נדמה  שבו  עלמא", 

לנו שאנחנו פה והוא 

שם ומגיע לנו, "ליכא". 

 – רק כשנגיע לשם 

לבחינת עוה"ב – אז 

והוא  שאנחנו  נבין 

כאן  ואין  אחד,  זה 

שכר שמושפע אלא 

טבעיות אחת שלמה.

אם אתה מבין שאתה בעצמך מתנה, 

שהנשמה שלך היא אלוקות ממש, אז 

הגשם שקיבלת הוא לא שכר חיצוני 

אלא עצם המציאות! – כשאנחנו כל-כך 

מדובקים בשכינה, אז הצער על הבצורת 

הוא עצמו הצער של השכינה, ואז הגשם 

הוא השראת השכינה בעצמה.

 – תלכו  בחקותי  "אם  בתו"כ:  איתא 

מלמד שהמקום מתאווה שיהיו ישראל 

מה  לפי  דבאמת  בתורה".  עמלים 

 – החטא  אילולי  להיות,  צריך  שהיה 

השלם  התיקון  אחר  לעתיד,  יהיה  וכן 

לקדושת  ויתנשא  הטבע  שיתרומם 

התורה - לא יצטרכו עוד לעמל ויגיעה 

גם בהשגת התורה. 

בעמל  לא  שמו  יתברך  שמצדו  וכמו 

עולמו,  את  הקב"ה  ברא  ביגיעה  ולא 

לכן כל מה שיצטרכו לקיום ההוויה לא 

ותתגלה  כלל,  ויגיעה  לעמל  יצטרכו 

וכשמן  בקרבנו  כמים  התורה  בנו 

בעצמותנו... וכולם יודעים את התורה 

הקב"ה  גדלות  ואת  אותה  ומשיגים 

במרוצה  קודש,  ושלוות  התורה  מתוך 

ולא ביגיעה, ילכו מחיל אל חיל עד אין 

סוף ואין קץ וגבול.

השלם,  התיקון  לפני  זה,  כל  עם  אך 

מן  הטבע  השתחרר  לא  שעדיין 

עמלים  שיהיו  נדרש   – ההסתרות 

בתורה."

(מי מרום לפרשת בחקותי, מאמר מ סעיף ג)

בחיים שלנו אנחנו רגילים, שמי שנמצא 

את  לקבל  צריך   – יותר  גבוהה  ברמה 

מקובל  יותר.  עליון  ממקור  השפע 

אדם  להיות  יכול  א'  בכיתה  שמורה 

פשוט יחסית, אבל רב שמלמד בישיבה 

גבוהה צריך להיות ברמה רוחנית גבוהה 

יותר.

האחרונות  בשנים   – הוא?  כך  האמנם 

שדווקא  הדרישה,  ויותר  יותר  עולה 

הכיתות הנמוכות יקבלו מלמדים ברמה 

הרוחנית הגבוהה ביותר, כדי שהקדושה 

ללבבות  גם  להקרין  תוכל  שלהם 

הקטנים והטהורים האלו. 

ללמוד  אפשר  הזה  הכלל  ואת 

ככל  הקבלה:  בתורת  מהתבוננות 

יכול להאיר  יותר, כך הוא  גדול  שהאור 

ששת  למשל:  יותר.  נמוכים  למקומות 

אורם  את  מקבלים  המעשה  ימי 

מששת ספירות ז"א, ויום השבת מקבל 

הוא  השבת  יום  לכאורה   – מהמלכות. 

יום קדוש ועליון מכולם, ולמה מקבל את 

אורו ממקום נמוך יותר?

אמונת  בין  להשוואה  דומה  הדבר   -

האיברים.  ואמונת  הלב  אמונת  השכל, 

– יותר?  עליונה  נחשבת  אמונה  איזו   –

להאמין,  השכל  את  לשכנע  קשה  לא 

אבל כדי שהאמונה תחדור עמוק לרגש 

האדם, ויותר מכך להאיר אל האיברים, 

ובאותה  יותר.  גדולה  אמונה  צריך 

המידה, דווקא האור העליון ביותר, יורד 

להשפיע למקום התחתון ביותר.

לע"נ ר' שמואל בן מניני
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ניצוצות מקבלת האר"י
הכלי הנמוך מואר מהאור הגבוה

הרב חרל"פ זיע"אאור הגאולה    

הרב אליהו עובדיה שליט"אהפרשה מבפנים   

עמל התורה – זמני עד לגאולה

שכר של דביקות

כ' אייר, תשפ"ב

פרשת בחוקותי



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

לצאת מהמערה בלי לקטרג

ידוע הסיפור על רבי שמעון בר יוחאי (שאת 

ההילולה שלו חגגנו השבוע), שהתחבא 

במערה י"ב שנים ולמד תורה, ולאחר מכן 

יצא וראה אנשים חורשים וזורעים. אמר: 

"מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה?!" 

– יצאה בת-קול ואמרה להם: "להחריב 

עולמי יצאתם?! – חזרו למערתכם."

רשב"י היה גדול מוסרי-הנפש על התורה, 

בהתמדה שאין לשער. ואת האור העצום 

שהוריד לעולם, וממנו אנו יונקים עד היום, 

אי אפשר לקלוט עדיין במלואו; ובכל זאת 

יורד  הזה  האור  – אם  לו הקב"ה  אומר 

לעולם וגורם לקטרוג, עדיף שלא ירד!

על  לעבוד  נדרש  שאדם  מפני  רק  ולא 

מידותיו, ולא ייתכן שיבטל אדם אחר; אלא 

גם מפני שכל התכלית של אור התורה שנתן 

לנו הקב"ה, היא להאיר את כל העולם ולא 

לכלות אותו חלילה. "חיי השעה" שעוסקים 

בהם האנשים, זוהי פסגת רצון ה' שאיוה 

לו דירה בתחתונים. העולם לא יתקיים, 

גם מבחינה רוחנית, אם לא יהיו בו אנשים 

שעוסקים בחיי שעה!

וכך כותב רבי נתן בליקוטי הלכות (נזיקין 

ּ מִי ׁשֶאֵינוֹ עוֹסֵק בַּתּוֹרָה,  הלכה ג): "ׁשֶאֲפִלּו

ּנָה ׁשֶהוּא בְּחִינַת  כְּׁשֶעוֹשֶֹה מַּשָא וּמַתָּן בֶּאֱמו

ׁשֶהוּא  לַחֲבֵרוֹ  טוֹבָה  עוֹשֶֹה  הוּא   - ׁשֵנָה 

יְדֵי  עַל  וְנִׁשְמָתוֹ  ׁשֶנִּתְחַדֵּׁש מֹחוֹ  ָרְׁשוֹ,  מִּשׁ

הַמַּּשָא וּמַּתָן ׁשֶל חֲבֵרוֹ." ע"ש.

בתחילה היו רשב"י ובנו י"ב שנה במערה, 

ולאחר קריאת בת-הקול נכנסו לעוד י"ב 

חודש ואמרו: "משפט רשעים בגיהנם י"ב 

חודש." הבן-איש-חי מסביר שהם הרגישו 

שחטאו במה שקטרגו על עם ישראל, ולכן 

הענישו את עצמם כדי לכפר. ואפשר עוד 

לומר: אם הם נמצאים י"ב חודש במערה 

כמו הרשעים בגיהנם, הם מכוונים עכשיו 

הגדולים!  הרשעים  עם  אפילו  להתייחד 

להרגיש איך אפילו הנשמות שלהם טהורות, 

ומה שעברו בחייהם גם הוא רצון ה'.

י"ב השנים הראשונות שהיו במערה, הן 

כנגד  או  העליונים,  הפרצופים  י"ב  כנגד 

י"ב האורות שמאירים מאריך-אנפין; אבל 

השנה הי"ג היא העליונה ביותר, כנגד האור 

האחד שכולל את כל הי"ב. ואז מגיעים 

למספר 13 שהוא אהב"ה, אח"ד.

העצמה והתבוננות עין טובה    
חיובית על המציאות

המסע היומי, היה מהדברים האהובים 

היו  בוקר  מידי  העיירה.  ילדי  על 

משכימים קום וממתינים בכליון-עינים 

האהוב,  העוזר-מלמד  ישראל,  לר' 

אותם  ויקח  מביתם  ויאספם  שיעבור 

נקשרו  הם  ה'חיידר'.  לעבר  בשיירה 

בדרכו  והוא,  בעבותות-אהבה,  אליו 

המיוחדת, השכיל להחדיר בהם מידות-

טובות ספוגות ביראת-שמים צרופה, 

בעזרת שירי-קודש וסיפורי-אמונה על 

גדולי וצדיקי העם היהודי.

יום אחד נודע שגדוד-קוזקים מתקרב 

העיירה  על  לפשוט  ובכוונתו  לאזור, 

להצטייד  היהודים  הזדרזו  היהודית. 

מקומות-מסתור.  להכין  והחלו  במזון 

ובבית-המדרש, ישב ר' ישראל בדאגה 

ותפילה על בני העיירה, ובמיוחד לילדיו-

ונאנקים  בבורות  היושבים  תלמידיו 

ומתייסרים על לא-עוול בכפם. עוברים 

הימים, וברחובות העיירה לא נשמעת 

שירת הבוקר של הטף. העיירה כולה 

נראתה כעיר-רפאים. מי זכר בכלל כי 

מחר יחול ל"ג בעומר, הילולת הצדיק 

רבי שמעון?... 

הלילה ירד. השמועות סיפרו שהקוזקים 

וכנראה  העיירה,  בפאתי  נמצאים 

למחרת יפרצו אליה. באותו לילה לא 

עצם ר' ישראל עין. הוא התחנן לקב"ה, 

תעמוד  הצדיק  וזכות  היום  סגולת  כי 

לבני העיירה.

חיצים  ישראל, עמוס  ר'  השחר עלה. 

מקומות  אל  הגיע  לרוב,  וקשתות 

המסתור, והזמין בחיוך את חביביו אל 

הילדים,  היום.  כמצוות  לשחק  היער, 

עזים,  וביטחון  אמונה  ממנו  שספגו 

ללכת  והתחננו  בחוזקה  אליו  נצמדו 

מהתנהגותם  נדהמו  האמהות  עמו. 

ילדיהן, אבל פניו הקורנות של ר'  של 

ישראל פוגגו כל ניסיון התנגדות מצידן.

הילדים  פצחו  ישראל  ר'  של  בניצוחו 

את  פיזמו  צלולים  ובקולות  בשירה, 

התגעגעו  שכה  והמזמורים  הפסוקים 

אליהם. יצאו הילדים אל השדה, נטלו 

ונצחון,  עוז  יריות  וירו  הקשתות  את 

לזכרו של רבי שמעון.

הבעירו  הילדים  של  הצהלה  קולות 

פנו לעבר  מייד  את חמת הקוזאקים. 

ביהודונים  כלה  מוקד הרעש, לעשות 

החצופים. ולפתע קרה הפלא: כשאך 

ראו את פניו הלהבים של מנהיג הילדים 

והם  ליבם,  את  מילאו  ופחד  אימה   -

מתחום  והסתלקו  פניהם  את  הפכו 

העיירה! הסתלקו ולא שבו לעולם.

בזכות חגיגת ל"ג בעומר: סיפור על הבעש"ט בתחילת דרכו

סיפורי צדיקים  

 ביטויים מתורת רבנו
האור הגנוז

הגמרא מספרת שהאור שנברא 

ביום הראשון, אדם צופה בו מסוף 

העולם ועד סופו. כיוון שנסתכל 

שמעשיהם  ברשעים  הקב"ה 

מקולקלים – עמד וגנזו לצדיקים. 

מהו האור הגנוז הזה? –זהו האור 

בכל  ה'  עצמות  את  המבטא 

אפשר  ודרכו  כולה,  המציאות 

דבר,  בכל  הקב"ה  את  לראות 

מסוף העולם ועד סופו, ולהתחבר 

לה' בביטול גמור. 

לכן היה צורך לגנוז את האור הזה 

יודעים  היו  אם  כי  הרשעים,  מן 

שגם במעשיהם הרעים זורח אורו 

של הקב"ה – היו חושבים שראוי 

להם להמשיך... ולא כך רצון ה'. 

ה' רוצה שנרצה בטוב, ורק בסוף 

נראה את האור הגנוז בכל.

הבעש"ט הקדוש אומר שבל"ג 

כי  הגנוז,  האור  מתגלה  בעומר 

הוא נגנז בתוך ספר הזוהר. הוא 

היה צפון שם כל תקופת הגלות, 

ובדורנו - הגלות הופכת בהדרגה 

לגילוי הגדול!



לעילוי נשמת: קלרה חיה בת שמואל | שלום בן יפת | אברהם מנחם בן חיה קלרה | חיים אליהו בן פריחא

"מי שמאמין שאין שום תנועה מקרה, הוא 

מרפא לנפש מכל תחלואיו, כולל כל מידות 

טובות, לאהוב את חבירו אף שעושה לו 

רעות ומבזה אותו. כי אין שום מקרה 

בעולם, אף דיבור קטן, 

ובדין שמים נעשה זה 

שלוחו של מקום, לבזות 

אותו ולחרף אותו.

וכל דבר שמדברים עליו 

– הכל אמת: אם הוא 

לא עשה זה, שמדברין 

אף  הרשעים,  עליו 

במחשבה לא חשבו – 

יש בוודאי פגם דק כיוצא שפגם בו, או 

פנייה דקה שהיא עבודה זרה, או שנהנה 

משום דבר לתאוות יצרו והרי הוא מגלה 

עריות וכיוצא. צא ובדוק נפשך, ותמצא 

שבלתי גזירות עליון אי אפשר ששום נברא 

יצער אותו, אפילו צער קטן; ולכן יקבל 

הכל באהבה בחיבה ובשמחה, ויתרפא 

נפשך יותר ממאה אלף אלפים תעניות 

וסיגופים." (נתיב מצוותיך, נתיב אמונה 

א, ד.)

כשם שאנחנו מאמינים 

שהקב"ה מתגלה בכל 

מעשה שלנו, כך הוא 

מעשה  בכל  מתגלה 

כל  בעולם.  שנעשה 

לעינינו  שנחשף  מה 

ולאזנינו, הוא דבר ה' 

גם   ! נו אלי שמדבר 

ומעליל  שמשקר  מי 

לעורר  הקב"ה  של  שליח  הוא  עלינו, 

אותנו למשהו. ככל שנקשיב יותר ונשמע 

את הקב"ה בכל דבר מסביבנו, כך נהיה 

מאושרים יותר: במקום להיות עצובים 

שמישהו מנתק אותנו מהקב"ה, נשמח 

בכך שהנה הקב"ה מדבר אלינו! 

פניני האדמו"ר מקאמרנא 

הַחֹק ׁשוֹמֵר, מַצִּיב גְּבוּלוֹת,

מְאַפְׁשֵר  לָאֵינְסוֹף בּוֹ לְהִתְגַּלּוֹת.

לוּלֵא הַחֹק, לוּלֵא הַגְּבוּל,

בִּמְהֵרָה יָבוֹא קִלְקוּל.

הָאַהֲבָה  ּתָבִיא פְּרִיצוּת,

וְהַּשִׂמְחָה לַהוֹלֵלוּת.

הַנְּתִינָה לְקָרְבָּנוּת,

הַוַּתְרָנוּת לְמִסְכֵּנוּת.

חֻקֵּי הָאֵינְסוֹף מְחַבְּרִים,

ִים. ִים וְעֶלְיוֹנ ּתַחְּתוֹנ

ֵי ּתְמוּתָה מְאַפְׁשְרִים, לִבְנ

ְרִים. לִהְיוֹת הַמְּגַּשׁ

מֵהַחִבּוּר יֵׁש אוֹר גָּדוֹל,

ׁשֶפַע וּבְרָכָה בַּכֹּל.

ּ חִבּוּר אֶל הַמָּקוֹר, זֶהו

ְ בּוֹ הַמַּחְסוֹר. לֹא ׁשַיָּך

כתב מהרח"ו בשער הכוונות, שיש 

ארבעה ייחודים שכל אחד מהם נועד 

לתקן את ביטול אחת ממצוות עשה: 

קריאת שמע, תפילין, ציצית ותפילה. 

הוא מסביר שארבע המצוות האלו 

 - מהן  אחת  והמבטל  דאורייתא, 

פגם באות אחת מהוי"ה, ולכן צריך 

לכוון בכל פעם לפני שמקיים אחת 

המתאים  הייחוד  את  אלו,  ממצוות 

לאותה המצווה.

הללו,  המצוות  בארבע  מיוחד  ומה 

הרי יש חטאים גדולים הרבה יותר? 

הן  האלו  המצוות  שארבע  אלא   –

ביטולן  ולכן  ה',  עבודת  לכל  היסוד 

הוא הגורם לכל סוגי הריחוק והחטא:

קריאת שמע, - היא אמונת ייחוד ה';

אל  שלנו  ההתקשרות  הן  התפילין, 

הקדושה;

הציצית, מקשרת אותנו אל המעשים 

והמצוות;

והתפילה,  מבטאת התעוררות שלנו 

מלמטה למעלה.

ונשתדל  בכך,  להרחיב  הרבה  ויש 

בפעמים הבאות.

נעמה ניימןלחיות את המהות 

חלון לעולם הכוונות
ייחודים לביטול מצוות עשה

אמונה שאין שום תנועה במקרה

ֵלכּו ַתי ּתֵ ֻחּקֹ "ִאם־ּבְ
ְמרּו..." ׁשְ ְוֶאת־ִמְצֹוַתי ּתִ

לכאורה, נראה שה' מציב לנו תנאי: אם תלכו 

בחוקותי אתן לכם ברכה, ואם לא - אתן 

לכם קללה. אך המילה "אם" מתפרשת 

גם כסיבה ותוצאה: אם מתחברים לאור 

האינסופי של ה', אז יש ברכה. כמו חיבור 

של תקע לשקע: אם נחבר למשל את תקע 

המנורה לשקע החשמל - יהיה אור, ואם 

לא- לא יהיה אור. זוהי תוצאה פשוטה. 

אך מדוע צריך להתחבר דווקא לחוקים, 

ולא להתחבר אליו ישירות? ומהי משמעות 

החוקים?

הקב"ה הוא אינסוף, ואנחנו בני תמותה. 

כיצד דבר סופי יכול להתחבר לאינסוף? 

לשם כך, הקב"ה יצר מתוכו מציאות סופית, 

מציאות של גבול. החוקים מחברים אותנו, 

מכיוון שהחוקים הם הגבול שבבלתי גבול; 

ולכן יש להם את הכוח לחבר אותנו אליו, 

מעטפת  שבתוך  גבול  הבלתי  אנחנו  כי 

גבולית של חומר.

באופן כזה אנחנו הופכים להיות הצינור, 

המגשר בין הגבול והבלתי גבול. דווקא 

החוקים המגבילים שבאים מהבלתי גבול, 

מחברים אותנו לבלתי גבול שבתוכנו. החיבור 

הזה יוצר ברכה אינסופית בכל תחומי חיינו; 

וכל חסימה מהחיבור יוצרת מחלה, קלקול 

וקללה. לא כעונש, לא כתנאי, פשוט מעצם 

הניתוק ממקור האור. 

גבולות  לשים  עלינו  מצווה  התורה  לכן 

בכל דבר: לאכול מהכל- אבל במסגרת 

המותר. להתחבר לכולם- על פי הכללים. 

לתת צדקה, אך בכמות הנכונה. לעבוד רק 

שישה ימים.  לכל דבר יש את הגבול שלו, 

ואת הגבול לא אנחנו קובעים. אם אנחנו 

נקבע את הגבול, הגבול יצמצם אותנו; אך 

כשאנחנו מתחברים לגבול של ה' - הגבול 

הזה מרחיב אותנו, מחבר אותנו לשפע.
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פרשת בחוקותי

העולם אומר שהאדם על הארץ, וה' יתברך 

ומשרתיו נמצאים הרחק בעולמות העליונים. 

האם יהודי יכול להדבק בקב"ה ולחוש 

קרבה אמיתית ובאופן תמידי וברור? - 

מורינו הרב מסביר שבהחלט כן, כל יהודי 

יכול וראוי להגיע למצב של דבקות נפלאה 

בבורא העולם. 

ננסה לעמוד ב"ה על נקודה אחת:  הכרה 

בגודל העצמי שלי.

אמרו חז"ל: האדם עולם קטן, ומכיל בתוכו 

את תמצית כל העולמות. מוסיף בעל התניא 

ואומר, שבתוך כל יהודי ישנו חלק אלוה 

ממעל ממש! - בעצם הכל נמצא בתוכנו 

כאן ועכשיו. אם כך, מדוע אנחנו לא חשים 

את הדבקות הנפלאה הזו? - התשובה היא 

שפשוט אנחנו לא מאמינים שזה כך. - אז 

מה עושים? - משנים תפיסה ומתחילים 

להאמין!

מורינו הרב מסביר בשיעוריו, שעל מנת 

לשנות תפיסה ולהפנים שהכלי שלנו הוא 

בעצם אור - הכלי צריך לעבור תהליך של 

זיכוך והעצמה. את התהליך ניתן לעבור 

בכל גיל ובכל מקום, רק צריך רצון אמיתי 

וכנה, וכמובן - מסירות נפש, ותרגול.

תרגול בעבודה פנימית:

נשימות  ונשמו מספר  עיניים  1. עצמו 

מרגיעות.

2. הרגישו שאתם אהובים על הבורא, כמו 

ילד שנולד לו לאחר 100 שנות ציפייה.

3. הרגישו את המיוחדות שלכם, אין עוד 

בריאה כמותכם בכל העולם!

4. הרגישו את האור שעוטף אתכם באהבה 

אינסופית.

בשליחות  פועלים  שאתם  הרגישו   .5

האינסוף בעולם!

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.

דבקות בקב"ה – האם זה אפשרי בזמננו?

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

"אחרי ה' אלהיכם תלכו" - וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה? אלא להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא." (סוטה, יד.) 
תכלית העבודה של יהודי בעולם היא אחת - להיות הגילוי של ה' יתברך בפשטות ותמימות. 

הבסיס להצלחה הוא עבודה פנימית על המידות שלנו, ומתוך כך כוחות הנפש יכולים להתגלות 

במלא עוצמתם!

שיעורי השבוע
הציבור הקדוש מוזמן לשיעורי הרב אליהו עובדיה שליט"א

בבית הרמח"ל, ירושלים.

| נוצר חסד 22:15
על מסכת אבות לאדמור מקאמרנא

| השיעור המרכזי 20:30
נתיב מצוותיך לאדמו"ר מקאמרנא | עץ חייים לאר"י

הרב אליהו עובדיה

| לימוד ליל שישי 22:15
כוונות על דרך העבודה | מעייני הישועה לרב חרל"פ | זוהר | פרשת שבוע 

ראשון

רביעי

חמישי

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.




