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 הוה י לא  ל ויחו יע  יעבד
 אררי  א ני ל חווי לאחי גביר

 ר מברכי ארר

   א ו אמר  קר ני ה  תרצצ ו
ה' את  לדר לו אנכי ה  ל ה 

 עקב אחזת ויד אחיו  יצא  כ ואחרי
ו  יעקב  מ וקרא י עו  יצחק 

 את לדת  נה 

 ציד ידע אי עו  ויהי עריה  לג ו
 אהלי י ב   אי ויעקב דה  אי



     


    
    


     
     
    
    
    
       
     
   
   
   
  
   
   

     
     
     
    
    
     
  

    
    

    
    
  

  
    
     
    
     
   
    
      
   
   
   
    
   

    
   
     
   
   
    
   
    
   

 הוימ אביו יצחק אל  יעקב ו
ידי  דיוה יעקב קל ה ל ו אמר

עו 

 עבד  אחי ואת תחיה חר ועל 
מעל ע פרק ריד  אר והיה 

ארצ

  י עד נזיד לח לעו  נת ויעקב 

את  עו ו בז  לו ק ו  ו ו אכל
ה כרה

    
  

 ני  בטנ גיי ני  ל ה' ו אמר
 יאמ מלא לא  רד י  עימ י לא

צעיר יעבד  ורב 



         


   
   
    


     
     
    
    

      
      

 
   
  

    
     
    
   

  
    
    
      
     
    
  


      
      
      
     
     
    

       
     
   
      
      
     
      
    

   
   
   
       
    

    
    
      
      
     
    

    
    

  ש רש "י  עיי
 אהב א ר  לאבי ימטע את ואעה טבי יע דיי  ני  מ לי  וקח א ה אל  נא  ל
ת מ לפני יברכ א ר  עבר  ואכל  לאבי והבאת



      


     
     
    
   
      
    
     
     
     
   
    
  
   

  
   

   
      
   
    
    
    
      
    

    
  

   
    

      
   
    
  

   
      
   
   
     
     
    

  
    
     
 

   
   
    
     
    
    
    
    

     
      
     
      
     

     
  
 א ר הרכה על  יעקב  את עו טו
ימי  יקרב ל עו  ואמר  אביו רכ

אחי  יעקב את ואהרגה  אבי אבל 



      


    
   
   
    
    
 

   
       
     
   
      
   

    
   
   
   
    
     
     

   
     
   
   
   

   
   
  

       
    
      
  

   
    
     
     
  

     
     
    
    
    

    
     
    
     
      
    
    
     
    
   
      
      
      
     

 א ה רכה  על יעקב  את עו  טאבלו ימי  יקרב  ל עו ו אמר  אביו רכ ר  
אחי  יעקב את ואהרגה  אבי

       



       


    
 
  

    
    
   

    
    
   
    
   
   

     
     
 

    
   
    
  
     
    

     

 

    
  

    
  

   

   
   
  
     
    
  

     
      
 
  

    

    
     
    
     
     
 

    
    
  
   

    
    
     
   
  

  

 עיני ח למצא  לאדני  לה יד  וא לחה ופחה ועבד  צא וחמר ר  לי ויהי 



     


  
   

      
   

   
    
      

    
   
    
   
   
   
    

   
      
     


  
   
    


      
   

   
 

  
    

     
    
  

      
      
  
   

       
    
    

    
    
  
      
      
   

    
   
   
     
 

    
     
     
      

     
     
    
     



     


     
    
       
      
      
    
    
      

  
      
    
     
       
      
 

   
    
      
   
   
   
   
    
    
 

   
    
   
    


  
     

     
    

     
       
        
     
      
   
    
    

  
    
    

   
    
   
   
 

   
     

 ולא  נפ את נא ה א ואליו  הא עני  י  מ ה עליו תב א  ולא  כר ת  מי
חטא ב והיה ה' אל  עלי יקרא 

       



     


     
     
      
  
    
      
    

     
   
  

   
  

   
  
    

    
    
 
   


  

    
 
    

   
    

   
      

     

 

    
     
      
    
    
      
   
    
     
   
    
       
    
    
     
     
    
   
    
   

  
   
  

    
 

  
     


  
    
   
   



    


    
   
    
    
   

   
      
     
     
      
      

     
    
 
     
   
      
      
   

   
    


 
    

       
    
     

 
   
    
   

     
אינ ,הנפ שמירת ,הש שמירת ועקר 
 ג הכעס כי מכעס, שישמר  אלא
אבל .בא  נפ רט בבחינת ,בנפ
החמה מגדיל  מכעס  עצמ את כש מר 
אזי  ,שמ  נפ מגדיל בזה עשיר ת, של 
כל כי  ,בנפ להכלל  תאבי הנפת כל 
ואליו  בבחינת בעשיר ת, שרש הנפת

. נפ את נשא הא

 להי ת   וצרי מאד, יקרה  היא  הנפ
לזהר צריכי כ על מאד.  לשמר ב זהיר
כי  ,לאד חד כב ד  איזה  כשבא מאד
כל  ר וה א  חי , כל  א ה א  הכבד
היא מסתלקת,  כשהנפ הנפת,
בבחינת  , שרש שה א  הכב ד , אל  מסתלקת

ואסיפת  שהסתלקת ;יאספ ה ' כב ד 
 שרש ש כי הכבד, לת ה הנפת
 צרי ,לאד  חד כב ד  כשבא כ ועל  כנ"ל.
חס הכבד, בא א לי  כי להשמר , לזהר
שתסתלק  כדי הסתלקת, בשביל ,ושל

כנ"ל  שרש שהיא הכבד, אל הנפ

ועל הנפת.  ר הא שהכבד והכלל,
בשביל לאד  חד כבד בא  לפעמי ,כ
כדי  ,ושל חס , נפ איזה הסתלקת
אבל כנ"ל. הכבד אל  הנפ שתסתלק
שבא ,דהינ לטבה , הכב ד  בא  רב , עלֿ◌פי 
הכב ד , זה  עלֿ◌ידי להאד חדשה  נפ
 כ על  כנ"ל. הנפ ת כל   ר שה א 
בקדשה הכבד לקבל מאד , לזהר  צריכי
ה א הכב ד  כי  לבד, יתבר לשמ גדלה ,

כנ"ל הנפת כל ר



    


    
     
      
    
   

    
     
    
       
    
    
     
   

     
   
    
    
      
    
     
     
      
     
     

     
     
     
    
   
    

   
    
    
    
    
    
  

    
    
   
     
   
     
    
     
     

  
    
    
    
      
   

     
   
      
   
      
    
      
      

    



    


    
      
    
  
    


 

     
   

    
    
     
     
     
   
    
      
  
  

     
    
     
   
    
    
   
  
     
  

      
     
     
     

    
   
   

   
   

     
    
      
     
 
      
    
     
     

    
      
    
    
    
   
     
    

    
     
    
   
   
    
   
 

   
 



        


     
   

   
    
  
  
     

    
   
 

   


      
      
   
   
   
    
    
   

   
     
    
  

    
      
     
    
      
     

   
    
   
     
 

    
  
     
  

     
,לממ מתאוי תאבי הנפת כל 
 הבי וא מתאוי בלבד  לממ ולא
ל שי להאד אפ אלא  ,תא
אליו  למ אד בני   דר ,הממ
כמ , ממ  ל  שי מחמת ,תא ולאהב
וא הבי  שכתב  כמ ,בח איר שאנ

 רבי עשיר

, עלי ממק באה  שהנפ מחמת וזה 
כי  .מש מתהוה  משתלשל בא   שהממ
 מש שמשתלשל המק התחלת בודאי 

ושפע  קדשה  בחינת בודאי  הא ,הממ
כדר למטה, נתגש  ואחרֿ◌כ ,קד

הנפ ההשתל כ ועל  . ממ ונתהוה  של ת, 
 ממק באה   שהנפ מחמת ,לממ תאבה

.מש בא   שהממ

 ה ד נרא   אל על יאתה זהב  פמ

 על הרעה  תח  פמ אלי  ה ' ואמר 
 האר י בי ל

 ר מ רעה  והעבר  מ עס  והסר
הבל והחרת ה לדת י



        


  
  
   
      
  

     
    
   
    
      
    
    
  

    
     
    
    
       
   
   
      
      
    

   
     
     

    
     
   
    

       
   
   
     
      
    
     

   
   
     
   
     
   
      
   
  
   

      
    
  
  

    

   
עקר  ואיה , ל נטיר  לא נ ר הה א  ואי 
 אתרי למ רי  , מאתרי עאה א  קדה 
מריד נ ר   איה א ו אי אחרא. סטרא
לאתחרא הדי לקרבא  ואסיר , מארי
איה .א  נפ טר  איה ודא ,יע

וארי  , גזיר גי , י נפ ועקר  טרי
 מ לכ חדל תיב א ועל  זר. אל  יג
נמתא ההיא  , א נמה אר האד
א ר . א גי , ל וסאיב ,ל טרי קיא 
הא. נחב  ב ה  י  . א אחל נמה

.נ ר  הה א  אתחיב  מל ת כבי



   


     
     
    
     
       
      
     
    
     
     
   
     
       
      
 

   
   
   
       
    
    
 

   
   
     
     
     
    
     

    
    
    

   
     
      
     
   

  
   
   
    
     
    
    
    
    
    
     
 

   
    
    
   
       
   
    
 


  

    
   
   



   


   


     
    
    
  
      
   
     
      
    
     
    
   

     
    
   

   
     
   
    

   
     
    
    

     
   
   

     

    
     
    
   
   
     

 
      
     
    
    
   
     
      
     
      
     
   
     
   
    
    
     
   
     

   
     
   
    
      

   רי י מחת ע קרית עיר   ה
 תמ נבה  כחמה  ע קרית עיר  ה



     


     
     
     
      
   
       
    
    
     
     
     

   
    
      
    
    
    

    
     
    
     
    
  
  
   
     
   

  
    
    

   
    
      
   

  
   

   
    
    

   
   
    
   

 ג,ו   פועלי שכירות  הלכות משפט, חוש

רא י כר   מ י , תבי איתא  וזה 
י תר מס לת זאת  מצוה י  ת , בת
הא  ת י  ת, קדת  עליו י להמ
י מלאכת ה"ט  ל העב דת  ל  ל
ל  לי ת  ורצ אהבה  הא  ת
וכל מרי א  מ העס , וכל  יניה
ערקי ה דינא  מארי רגזי לטני 
 מ  נמ אמת    ועל . מ ר תואתע 

העירת, וכל הרכת  וכל ההע ת  ל
רכימת  מ דה הר איתא   מ
קדת י להמ צריכי .מי י א  ל
ת קדת עליו י להמ  י כל ת 
לזה מס ל   ועל  .יוה העס  הפ הא 
ריעת י "ל,  מ י כיר  כר ריעת
העס  ל חינת  הא   מ י כיר כר 
חינה  ה והע ירת הפע והמ כת 

וכ"ל אחת



     


   
     
     
    
    
 

    
   
    
    
      
   

    
   
    
   


     
    
     
    

     
       

    
       
    
    
   
    
     
    
   
   

    
    
   
  
     
    
      
    
    

     
    

  
     

 וחמ ר  ר  לי  ויהי לע ו, יעקב  לח  וזה 
ח למצא  לאד ני לה יד  וא לחה  ' וכ  צא
 ל לח  ל ה  מאד   מ ה בר  ולכא רה  .' וכ
יתק א  זה  ידי על  א ר ה , , ת יר ע דיע לה
ה בר  מבאר  ה "ל  ה רה  י  על   א יתר ?! 
ה א  י ה עס ,  ק חינת  ה א  ע ו י היטב ,
  פ ר צח  ה א      ע ,' וכ אדמ ני 
את   אל ה רה  וכמבאר  ה עס   ק חינת 
ה עס  ל ר  כה  מי קסמא .   יסי ר י

הע יר ת  אזי  קד ה  ע יר ת  י להמ
ה רה    מבאר  מ עס , לה א   ת א מר 
מר  ח מה  חינת  הוא  הע יר ת  ה "ל 
לעו יעקב  לח  וזה  .    ע וחמה , מ עס 
,לב בית  כה   ת יר ע מ דל  דיע לה
זה  ידי על  וזכה  ה עס  מ ת  ר  בר  הינ
מעו מתירא   אי ב   על  מפלג לע יר ת 
ג ידי על   ח וע ר  עס  חינת  ה א 
היא  קד ה  לע יר ת  זכה  בר  י ה עס ,



    


    
     
     
      
    

    
  
   

    


 

זה  ידי  ועל  מ עס  מר  ח מה  חינת 
ויתר ה   א  ליי א יביו   ש ט ח  ה א 
ח למצא  לאד ני  לה יד  וא לחה  , וזה אליו.
ע י  לי ואי ט ח  אני י  עיני
מ ת  ר י בר  מאחר   עיני  ח ואמצא 
 על  זה , ד ל  לעיר ת  כיתי עד  ה עס 
עו, ל  וה עס   י  ק   נג ית ל 

ה עס   ק חינת  ע ו, נאת  חינת  י
כה  ע יר ת  ל  הח מה  ידי על  ית ל 

וכ "ל  יעקב 
לה יג  לב בית יעקב הל  זה ב ביל 
ל י להמ די  היה  נת וכל עירת
 ר זה , ידי על י ראל נפ ת

"ל קד ה  עיר ת



    


 
       
      
      
      
     
       
     
      
   
     
      
       
     
      
     

    
      
       
    
        
     
      
       
       
      
       
     
      

   
      
       
    
    
       
     

      
    
    
     
      
     
      
     
     
      
     

   
       
      
      
        
       
     
     
       
   
      
      
        

 
     
    
        
    
      
     
     
       
      



    


      
     

  
      
       
     
     
    
      
    
    
     

     
        
     

    
      
       
      
       
     
     
     
     
       
     

  

    
     

  







Horarios de Shabbat

Fin del 
Shabbat

Encendido
de las velasCiudad      

20:2419:11Buenos Aires
18:3217:35Méjico DF.
18:2617:23Cdad. de Panamá
18:3417:31Caracas
18:0817:03Miami 
17:1216:22Jerusalem

Parashat Vaishlaj
16 de Kislev  5782

Abraham Avinu fue examinado con 10 
difíciles pruebas.

Munido de una Emuná simple e inocente, 
sin hacer preguntas ni quejarse, logró 

pasarlas con éxito
 y se transformó en el carruaje de la 

Shejiná.
Un hogar que acepta los desafíos de la 

vida con alegría, 
Sumisión y sin quejarse, lograrán educar 

generaciones rectas y benditas firmes 
 en servicio de Hashem.

 Alegres y felices. puesto que la Shejiná 
mora en sus hogares 

¡Participa!
Para donaciones:

Mercantile Dicount Bank
Sucursal 721. Netivot
Nº de Cuenta: 23357

O llame al: +972-54-251-6245

Distribución gratuita
Favor de cuidar la santidad del folleto

Requiere Guenizá

Senderos hacia 
el Corazón

Enseñanzas del
Rab Yoram zt"l

Mantente en contacto 
directamente con Rabbi Israel 

via Email.
Rabbi@H-L.org.il

Media
En Inglés

Tax deducTible organizaTion 


