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מאד  מתייחסת  התורה  בפרשתנו, 

ברצינות לדיבור של האדם: "לא יחל 

י  ו נ שי  –  " דברו

מדיבורו הוא חילול 

מי  גם  הקודש. 

שאומר "בלי נדר", 

צריך להתאמץ מאד 

לקיים את הבטחתו. 

מה המשמעות של 

הדיבור?

הדיבור הוא מעשה 

לאדם.  וחד  המי

נקרא  לשווא  לא 

האדם "מדבר", ונפשו "רוח ממללא". 

הדיבור מוציא אל הפועל את  המחשבה 

הפנימית, עושה את הפעולות החיוביות 

והשליליות, והוא פותח או חוסם את 

השפע בעולמות.

כל העולמות הרוחניים שמעל לעולם 

הזה, מחכים לרגע שיהיה להם ביטוי 

בעולם שלנו. ואיך הביטוי הזה מתרחש? 

יהודים בעולם,  ידינו, בני אדם  – על 

האר"י  ובמעשה.  בדיבור  במחשבה 

את  מתקן  שלנו  שהמעשה  מסביר 

חיצוניות העולמות, והדיבור מתקן את 

פנימיותם. הדיבור הוא תיקון אלוקי עמוק, 

גבוה מעל גבוה. ויותר מכך - המודעות 

ם  רי לדיבו ו  שלנ

שלנו,  והמעשים 

קובעת מאד באיזו 

יפעלו  הם  רמה 

בעולם.

שגילה  הסיבה  וזו 

ג  " י את  ה'  ו  לנ

כשיש   : ו תי דו מי

ת  ו ע ד ו מ ם  ד א ל

פועל  שה'  לדרך 

בעולם, והוא מכוון 

את מעשיו אליה, כל השפע האלוקי 

יורד דרכו ומחייה את כל העולם. ככל 

שהמודעות יותר גבוהה - השפע שיורד 

דרך התפילה, העבודה ואפילו דרך עצם 

קיומו של האדם, הוא יותר עליון וברור.

ולכן כשאדם אומר "הרי את מקודשת לי 

ע"מ שאני צדיק גמור" זה הרהור תשובה! 

– מדוע? – כי עצם המודעות לפנימיות 

שלו, מחברת אותו אליה. כל מצווה, 

ואפילו כל פעולה טובה, אם האדם מכוון 

לעשותה "על מנת שאני צדיק גמור", היא 

מקבלת טהרה ועוצמה שאין כדוגמתה!

הנה  בכללותה.  היצירה  היא  "נפלאה 

חשוב  היותר  הוא  המדבר,  האדם 

מהצומח  בבריאה,  החיים  דרגות  מכל 

נדרש  האדם  אם  ואולם,  ומהדומם; 

לבעלי חיים, ואלה לצומחים ולדוממים 

– הרי שברור שיש בהם מעלות כאלה, 

שאי אפשר למדבר מבלעדיהם. באמת 

מהמדבר,  הם  גבוהים  שורשם  מצד 

אלא שנפילתם ממקום כ"כ גבוה גרמה 

להיותם דוממים. המבוקש מן המדבר 

הוא להחזיר כל בריאה לשורשה.

מותרים  דברים  של  למציאות  מכאן 

צמחים  דוממים,  אשר  אלה  ואסורים: 

או בעלי חיים כאלה בעצמותם – ולא 

להיות  להם  גרם  הגבוה  ששורשם 

והם  לתיקון,  נדרשים  אינם   – דוממים 

המדבר  היה  אילו  האסורים.  הדברים 

לו  אסור  היה  הראויה,  בדרגתו  עומד 

להוסיף על מה שאסרה תורה גם לא 

בתור גדר ופרישות: "דייך מה שאסרה 

תורה."

(מי מרום לפרשת פינחס, מאמר נא.)

וחוה  אדם  היו  הבריאה,  בתחילת 

גוף  היו  הם  מאחור.  לזה  זה  מחוברים 

אחד לא מתוך בחירה אלא מתוך כורח 

מתוך  היה  ביניהם  והאיחוד  המציאות; 

הצורך להסתדר יחד בגוף אחד. לאחר 

ייחוד  נוצר  מחדש,  והפגישה  הנסירה 

פנים בפנים: חיבור מתוך בחירה, מתוך 

אהבה, מתוך רצון לתת זה לזה ולהבין 

בעומק זה את זה.

חיבור  בכל  קורים  האלו  השלבים  שני 

לאשתו,  איש  של  חיבור  במציאות: 

או  לימודו  למקום  אדם  של  חיבור 

חדש  לדבר  האדם  חיבור  וגם  עבודתו, 

שלמד או למדרגה חדשה שהוא מסגל 

הראשון  השלב  ה'.  בעבודת  לעצמו 

או  מצורך  יותר  מונע  טכני,  יותר  הוא 

מאינטרס, או משום ש'כך כולם אומרים 

החיבור  מבשיל  מאוחר  ויותר  שצריך'; 

חלקי  זהו  שבאמת  שמרגיש  הפנימי, 

ואני מזוהה איתו.

 – האדם  בנפש  נושא  בכל  וכמו 

העליונים,  מהעולמות  מתחיל  הכל 

שמתאחדים ביניהם בדרכו של האדם, 

האדם:  של  עולמו  את  להכין  כדי 

ובסוף  באחור,  אחור  חיבור  בתחילה 

"אחור  של  החיבור  בפנים.  פנים  חיבור 

באחור" בונה את כל הפרטים הטכניים 

"פנים  וחיבור  הפרצוף,  או  העולם,  של 

לכל  שיורד  גדול  לאור  מביא  בפנים" 

הבריאה כולה.

לע"נ ר' שמואל בן מניני
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ניצוצות מקבלת האר"י
ייחוד אחור באחור, ופנים בפנים

הרב חרל"פ זיע"אאור הגאולה    

הרב אליהו עובדיה שליט"אהפרשה מבפנים   

עולם הפוך ראיתי

דע מה יוצא מפיך!

כ"ד תמוז, תשפ"ב

פרשת מטות
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מן המיצר קראתי י-ה

רק  המצרים.  בין  לימי  השבוע  נכנסנו 

נכנסים  ומייד  שומעים את המושג הזה 

לדכדוך... לכאורה זה זמן שמועד מראש 

לכשלונות, כפי שאומר ירמיהו במגילת 

איכה: "כל רודפיה השיגוה בין המצרים". 

אולי הכי טוב בימים האלו לטמון את הראש 

באדמה, לשקוע באיזו שיגרה משעממת, 

ולחכות שהם יחלפו...

הבעל-שם- אותנו  לימד  כך  לא  אבל 

טוב! הוא אומר: כל רודפיה השיגוה בין 

המצרים – מי שרודף י"ה, רודף להמליך 

את הבורא, יוכל להשיג זאת יותר דווקא 

בין המצרים. ומוסיף המגיד ממעזריטש 

אז   - בביתו  יושב  כשהשר  "כי  משל: 

אימתו מוטלת, אשר לא כל איש ואיש 

יכול לבא פנימה; מה שאין כן אם השר 

עובר בשווקים וברחובות, חוץ לפלטרין 

שלו, אז הוא קרוב לכל קוראיו ויאזין שועת 

כל הקוראים בשמו. וכן הנמשל, לדעת 

כי בזמן הזה כי "כצפור נודדת מקנה" וגו' 

לכל  נתונה  לכן הרשות  ח),  כז,  (משלי 

אדם להתקרב אל מלכו של עולם והוא 

עונה אליהם." (עבודת ישראל בתחילת 

פרשת מסעי.)

מה מיוחד במיצרים האלו, שמקרב אותנו 

כל כך לקב"ה? – המיצרים מאד מחדדים 

את שתי האפשרויות, לטוב או למוטב. 

כשהכל על מי מנוחות, אפשר לטשטש 

את העומק של המציאות; אבל מי שנמצא 

במצוקה ומרגיש שאין מוצא, חייב להכריע 

לכאן או לכאן. ה"שוקת השבורה" יכולה 

כל  מעל  להתעלות  או  ליאוש,  להביא 

הקשיים ופנייה אל ה' לבדו. ומי שזוכה 

בימים אלו של "בין המצרים" להתגבר 

על כל הקשיים ולזכור ש"אין לנו על מי 

לסמוך כי אם על אבינו שבשמים", זוכה 

לקרבת אלוקים יותר מזמנים רגילים.

"בין  ימי  בין  דמיון  יש  הפלא,  למרבה 

בשניהם  אלול:  חודש  לבין  המצרים" 

המלך לא בארמונו. אלא שבאלול הכל 

גלוי – המלך יוצא לשדה לפגוש את עבדיו; 

ובאב הקירבה היא נסתרת – המלך גולה 

מארמונו, כמו דוד המלך במרד אבשלום, 

ומי שדבק במלך בימים כאלו, מוכיח את 

נאמנותו ללא-סייג.

חודש אב הוא הגילוי הגדול של הקשר 

הבלתי ניתן לשינוי, בינינו לבין הקב"ה.

העצמה והתבוננות עין טובה    
חיובית על המציאות

וראש  רב  שהיה  המהרש"ל,  לרבינו 

היה  שנה,   440 לפני  בלובלין  ישיבה 

תלמיד שהתאלמן מאשתו. חלפו כמה 

עודנו  והאברך  מפטירתה,  חודשים 

לו  קרא  שחורה.  מרה  אפוף  מתהלך 

המהרש"ל ושאלו לפשר הדבר, ולאחר 

התלמיד  גילה  רבות,  בו  שהפציר 

דווי,  על ערש  שכאשר שכבה אשתו 

ישא  שלא  כף  בתקיעת  לה  הבטיח 

אחרת לעולם. 

דין תורה  פי  "על  לו המהרש"ל:  אמר 

השבועה לא חלה, כי חל כאן הדין של 

לך  מותר  המצוה'.  על  לעבור  'נשבע 

בישראל,  בית  להקים  עליך,  ומצווה 

התלמיד  דורות."  להעמיד  ולזכות 

עשה כפקודת רבו ונשא אשה, אך לא 

היתה  לובלין  וכל  מועטים  ימים  עברו 

כמרקחה: האברך נפטר לבית עולמו! 

משספרו זאת למהרש"ל, ביקש להזמין 

להם  וציוה  קדישא,  חברה  אנשי  את 

לעשות לאברך את טהרתו ולהתנהג בו 

כרגיל, וכשיהיו מוכנים להניחו בקברו, 

המהרש"ל  לקח  עשו.  וכך  לו.  יודיעו 

פתקא ורשם: "שלום לכם פמליא של 

תורה  דין  פי  על  פסקתי  אני  מעלה. 

אשה,  לשאת  וחייב  מותר  שתלמידי 

לי  שתחזירו  התורה  בכוח  גוזר  ואני 

את תלמידי." הוא חתם את שמו, וציוה 

להניח הקלף ביד המת, להניחו בקבר, 

ושכולם  פתוח,  הקבר  את  ולהשאיר 

יעזבו את בית העלמין. 

יצא  והאברך  קלה,  שעה  עברה  לא 

ברחובות  והתהלך  בתכריכיו,  מקברו 

כאילו מאומה לא קרה... כשבא המת 

אשתו  נבהלה  לביתו,  תכריכיו  עם 

שלח  בבוקר  אביה.  לבית  וברחה 

המהרש"ל לתלמיד שילביש בגדיו ויבוא 

לישיבה, אבל כשהתלמיד בא לישיבה 

פחדו התלמידים לשבת על יד מת... 

ששר  התורה,  בכוח  המהרש"ל  גזר 

השיכחה ישתלט על לובלין, וישכיח את 

כל העניין. וכך היה: לאחר ימים מספר 

נשכח כל העניין מאנשי לובלין, האברך 

שב להיות כאחד האדם, וזכה לראות 

בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.

כל הסיפור הזה לא היה נודע לנו, שהרי 

נשכח מלב כל אדם, אלא שרבי מאיר 

ישיבת לובלין – מצא  שפירא – ראש 

בפנקסי החברא-קדישא  הסיפור  את 

שבעיר.

"לא יחל דברו – אבל אחרים מחילין..." \ סיפור על המהרש"ל

סיפורי צדיקים  
 ביטויים מתורת רבנו

החורבן הוא הגאולה

משתוללת.  קפואה  רוח  חורף, 

העצים העירומים נאנקים תחת 

הרוח, ונראים כמעט מתים בקור 

המקפיא.

בעצים  החקלאי  מביט  מחלונו 

בסיפוק: מכת-קור של מינוס ארבע 

מעלות. זה בדיוק מה שהעצים 

שלו צריכים כדי לקבל כוח-צמיחה 

כבר  האביב.  בבוא  ורענן  חדש 

עכשיו הוא יכול לראות את היבול 

המבורך שיצמח מהם.

חורבן נורא, גלות נוראה, והקב"ה 

מביט בנו באהבה. הוא יודע: זה 

כדי  צריכים  שאנחנו  מה  בדיוק 

לצמוח נכון, כדי לשוב אליו במלוא 

הכוח בבוא הזמן. וממקומו שמעל 

הזמן, כבר עכשיו הוא רואה את 

הגאולה כאן.

ואנחנו? – אנחנו יכולים להתחבר 

אליו, אל המקום האלוקי שמעל 

הזמן והמקום. נבכה בתשעה באב 

על גלות השכינה, נצטער בצרת 

ישראל;  ויחד עם כך נדע בתוך-

תוכנו שעצם הבכי הזה, ועצם הצרה 

הזו, הם קרבת-אלוקים עצומה. 

ממש עכשיו הקב"ה נמצא איתנו, 

ורואה בתוכנו את צמיחת הגאולה.
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"לא יחל דברו" – ּתְרֵין: יחל ישראל אל 

ה'. והוא ענין קיווי, המיחלים לה'. 

וזהו "לא יחל דברו": לא יהיה דברו המבקש 

לפני אל עולם, בדרך קיווי 

שיתקבל  לייחל  והוחיל, 

בקשתו ודבורו. אף שבאמת 

כל הבקשות נתקבלין לפני 

אל עולם, אבל לפעמים הוא 

'תוחלת ממושכה מחלת לב' 

ודאי; אלא 'ככל היצא מפיו 

יעשה' השם יתברך רצונו 

וחפצו מייד, כמה דאת אמרת 'רצון יראיו 

יעשה', ודיבורו עושה רושם להיעשות 

תיכף ומיד כדבורו: צדיק גוזר והקב"ה 

מקיים, ועושה תיכף רצונו. אפילו 'היוצא 

מפיו' בסתם, בלתי דביקות והתקשרות 

כך."  יעשה  בעלמא,  אמירה  אלא 

(היכל הברכה בתחילת פרשת מטות.)

האדמו"ר מקשר בין שתי הפעמים היחידות 

שמופיעה המילה "יחל" בתנ"ך, ולומד מכך 

שמי שמתפלל אל הקב"ה  "לא יחל דברו", 

לא ייחל ויקווה שדברו יתגשם. – מדוע? 

– האם משום שאנחנו לא 

בטוחים שהתפילה פועלת? 

– בדיוק להיפך! עצם התקווה 

לא  שאני  מראה  לעתיד, 

מבין שהתפילה כבר פעלה 

במציאות. עצם הדיבור שלנו 

כבר פעל, העולמות התמלאו 

בשפע עליון והתוצאה שלו 

כבר קיימת. ואם איננו רואים את התוצאה, 

זה רק בגלל שעדיין לא למדנו לראות.

בנוסף לכך מוסיף האדמו"ר: אפילו אם 

הדיבור היה ללא התעוררות הלב, ללא 

דביקות, הדיבור פועל! ברור שהתעוררות 

הלב עושה את פעולתה, אבל גם בלעדיה 

יש לדיבור של היהודי עוצמה שאין לתאר.

פניני האדמו"ר מקאמרנא 

ּ יֵׁש מַׁשְמָעוּת.  לַדִּבּוּר ׁשֶלָּנו

ּ לָקַחַת עַל הַמִּלִּים אַחְרָיוּת. עָלֵינו

לְכָל מִלָּה יֵׁש כּוֹחַ רַב, 

מִמֶּנָּה כְּדַאי לְמַצּוֹת הַמֵּרַב.

הַדִּבּוּר הוּא כְּמִלָּה כְּתוּבָה,

מוֹצִיא לַפֹּעַל אֶת הַמַּחֲׁשָבָה.

ּוֹת מְצִיאוּת,  יֵׁש בְּכוֹחוֹ לְׁשַנ

ּ לִנְהֹג בּוֹ בְּמִׁשְנֵה זְהִירוּת. עָלֵינו

ִּיד רַע, לְהִזָּהֵר לֹא לְהַג

זֶה עָלוּל לְהַׁשְפִּיעַ עַל מָה ׁשֶיֶּאֱרַע.

לְהִׁשְּתַמֵּׁש רַק בְּלָׁשוֹן נְקִיָּה,

לְדַבֵּר טוֹב עַל כָּל בְּרִיָּה.

ּ בְּדִבּוּר ׁשֶל אֱמֶת. ִּיל פִּינו לְהַרְג

לְהִמָּנַע מִדִּבּוּר ׁשֶעָלָיו נִתְחָרֵט.

בְּמַאֲמָרוֹת ה' אֶת הָעוֹלָם בָּרָא,

ּ לְהֵיטִיב לַבְּרִיאָה. נִׁשְּתַמֵּׁש בְּכוֹחֵנו

על פי האר"י, זמן אמירת ברכה זו 

בעולמנו  אמנם  חצות.  לאחר  הוא 

חצות-הלילה הוא לגמרי לילה, אבל 

תיקון  תחילת  הוא  העליון  בשורשו 

היום, ובבוקר הוא מתגלה במציאות. 

עד חצות שולטת ההנהגה של "מידת 

ומשם  ודין,  גבורות  בחינת  לילה", 

והלאה שולטת "מידת יום", בחינת 

"הנותן  מברכים:  אנו  ולכן  חסדים. 

שהוא  לשכוי  שנתן  בינה",  לשכוי 

בחינת הגבורות, מיתוק של חסדים 

ממידת הבינה.

בעצם, בברכה זו אנו מודים לה' שנתן 

בעיצומו  גם  האור  את  לראות  לנו 

הלילה, בשיא  של החושך. בחצות 

הקושי, הקב"ה נותן לליבנו (השכוי) 

בינה לשים לב שמידת היום מתחילה 

להאיר. וזה גם הכישרון המיוחד של 

התרנגול, וכך מתחברים כל הרובדים 

בברכה לתזמורת אחת של הודיה.

חלון לעולם הכוונות
הנותן לשכוי בינה

האם זה טוב לייחל?

ֶדר ַלה' ר ֶנ֜ ּדֹ֨ י־ִי ֽ ִאיׁש֩ ּכִ
א  ֵצ֥ ָכל־ַהּיֹ ֻבָע֙ה... ּכְ ַבע ׁשְ ֽאֹו־ִהּשָׁ֤

ֽה. ֲעׂשֶ ֽ יו יַ ֖ ִמּפִ

השתקפות  הוא  כאן,  שקיים  דבר  כל 

אותנו  יצר  הקב"ה  העליון.  העולם  של 

שנתן  הכוחות  ולכן  וכדמותו,  בצלמו 

יכולים  אנחנו  בו.  שיש  כוחות  הם  לנו, 

על  ללמוד  ומכך  שלו,  בכוח  להתבונן 

הכוח שטבוע בנו.

עוצמה:  רב  כוח  הוא  הדיבור,  כוח 

העולם.  את  במאמרות  ברא  הקב"ה 

האור;  את  יצר  וכך  אור,  ויהי  אמר  הוא 

וכך לגבי כל הבריאה.

שייחודי  הדיבור,  כוח  את  לקבל  זכינו 

רק למדבר, בניגוד לדומם, לחי ולצומח. 

בטובו  לנו  והאציל  עלינו,  סמך  הקב"ה 

חיבור.  ליצור  שיכול  הזה,  הכוח  את 

המחשבה,  את  לנו  יש  הדיבור  בזכות 

והאפשרות  התקשורת,  היצירה, 

להשתתף עם הקב"ה בבריאת העולם.

מחשבותינו.  את  לפועל  מוציא  הדיבור 

מישהו,  על  טוב  מדברים  כשאנחנו 

אנחנו יכולים ממש לרומם אותו. לעומת 

זה, דיבור מחליש, יכול ח"ו ממש להפיל 

את האדם.

יכולים ללמוד  מהלכות הנדרים, אנחנו  

עד כמה חשובה המילה שלנו. אם אדם 

"ככל  אותו:  לקיים  חייב  הוא  נדר,  נודר 

היוצא מפיו יעשה".

במילה,  הטמון  הכוח  של  ההבנה  מתוך 

צריכים  אנו  לנו,  הניתן  העצום  הכוח 

בונה,  דיבור  לדבר  עצמנו  על  לקבל 

להשתתף  יכולים  אנו  ומקרב.  מחבר 

 - הדיבור:  ידי  על  העולם  של  בבריאה 

נעצים  ובכך  אדם,  בני  אל  טוב  לדבר 

זולתו,  על  אדם  עם  טוב  לדבר  אותם. 

בני  בין  שלום  להשכין  אפשר  ובכך 

ידי  ועל  טוב על המציאות,  אדם. לדבר 

כך נעצים אותה. לדבר טוב על הקב"ה 

רק  לדבר  וכמובן  הבריאה,  כל  ועל 

דברי אמת. נשתדל בעזרת הכוח הזה, 

המציאות  את  להעצים  חיבורים,  ליצור 

ולהוסיף טוב בעולם.

נעמה ניימןלחיות את המהות 
מנחת סדנאות העצמה ומודעות
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פרשת מטות

החיים בימינו עשירים בידע, ותוכן זורם 

מכל עבר. לעיתים אדם עומד נבוך מול 

אפשרויות מרובות, וגם לאחר שבחר ביניהן 

- מלווה אותו תחושה של "פספוס" וחוסר 

השלמה. - מדוע זה קורה לנו?

מורינו הרב מסביר בשיעוריו, שלכל יהודי 

יש מבנה פנימי של עשר כוחות הנפש, 

ובהם ישנו כוח המגשר בין שלושת המידות 

העליונות לבין שבע המידות התחתונות. 

הכוח המגשר נקרא "דעת", ותפקידו הוא 

לברר את המציאות ולפעול בה בצורה 

הנכונה ביותר, כמו שאמרו חז"ל "דעת 

קנית – מה חסרת".

האריז"ל מסביר שהדעת מתחלקת לדעת 

עליון ודעת תחתון. בדעת העליון ישנה 

"קליפה" המשמשת כמנגנון פנימי, שנועד 

להעצים ולגלות את כוחות הנפש. היא 

נקראת 'קליפת עמלק' (עמלק = ספק), 

והיא מקור הספקות שיש בחיים.

אם כך, איך פועלים בכדי להכניע אותה? 

- מגיעים להכנעה, וביטחון פנימי שכל מה 

שקורה עבורי הוא הטוב ביותר, גם אם 

אני לא מבין מדוע ולמה. ברגע שנתחבר 

לנקודת האמונה השלמה והאמיתית, אז 

בעצם אנחנו מתחברים לקב"ה – צדיקו 

של עולם. ואומר המגלה עמוקות, שסופי 

תיבות הפסוק "שבע יפול צדיק וקם" הם 

ע.מ.ל.ק – וזהו צדיקו של עולם הקיים 

בתוכנו ממש.

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, בנשיאות הרב אליהו עובדיה, שמה 

לה למטרה להפיץ את פנימיות התורה ועבודת 

הנפש על פי החסידות לכל בית ישראל. 

העמותה אינה שייכת לשום גוף פוליטי, מגזר 

או ציבור מסוים ורואה את עצמה קשורה לכלל 

ישראל באשר הם, ללא שום מגזריות. 

העמותה קמה לע"נ ר' שמואל ללו ז"ל.

מאיפה מגיעות הספקות?

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

(פרקי אבות א, ט"ז). ִן הַסָּפֵק..." ָ רַב, וְהִסְתַּלֵּק מ ָיָה אוֹמֵר: עֲשֵׂה לְך ִיאֵל ה ָּן גַּמְל "רַב
כאשר אדם בוחר לעצמו דרך רוחנית ממקום פנימי ועוצמתי של עשייה מתוך השלמה, הוא מיד מסתלק מהספק 

ועובר לחיים ברורים מלאי סיפוק ונחת אמיתי.

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.

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 21:00
נתיב מצוותיך לאדמו"ר מקאמרנא | עץ חייים לאר"י

הרב אליהו עובדיה

| לימוד ליל שישי 23:00
כוונות על דרך העבודה | מעייני הישועה לרב חרל"פ | זוהר | פרשת שבוע 

ראשון

רביעי

חמישי

תרגול בעבודת נפש:

1. שבו במקום שקט, וקחו מס' נשימות 

מרגיעות.

2. הרגישו את הנהגת ה' בעולם – הכל 

מדויק!

3. ממקום של ביטחון, הסירו את 

הספקות ה"דעתניות".

4. בקשו: ה', הראה לי תמיד את האמת 

המוחלטת.




