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Publicación basada en las charlas de su hijo
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Senderos hacia el Alma

Vaiakhel | El puente hacia el infinito
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 עשרי  תלת ליה  אחזו  אבהו רבי דמ כד 
אמרו  ,דמ אלי להו אמר  ,אפרסמו נהרי 
אמרתי  ואני דאבהו  אלי אמר .דיד ליה
 אכ כליתי  כחי והבל לתהו יגעתי לריק

ה' את א)משפטי  סב , רבה (בראשית

    
    

     
     
    
     
     
    
     
     





           


   
 
    

      

  

      
      
      
    
   
     
     
     

  
     

    
    
    
   
     
    
     
   
     
    
    

    

     
   
     


      
    

    
     
    
    

    
    
     
      
 

 כחי  והבל  לתוהו יגעתי לריק אמרתי  ואני 
אלקי  את ופעלתי  ה ' את משפטי אכ כליתי

 על מיוסד העולמות ארבעת מות
ולכבודי  בשמי  הנקרא "כל  הפסוק:

עשיתיו". א יצרתיו ז)בראתיו מג, (ישעיה 
האצילות האצילות האצילות האצילות  עולעולעולהנקראעול "כל בכתוב מרומז

אור ע מאוחד הוא  שכ ולכבודי" בשמי
הקב"ה. של בשמו ונקרא  סו שלושת שלושת שלושת שלושת אי

בי בי בי בי """"ע ע ע ע  הכתוב:עולמות עולמות עולמות עולמות   בהמש מרומזי
שהוא הבריאה עול על  מרמז "בראתיו"

 עול מ מאי יש  בריאה  בבחינת
 עול על  מרמז "יצרתיו " האצילות,
 מ מיש  יש יצירה בבחינת שהוא  היצירה 
על מרמז עשיתיו" א" הבריאה, עול
 והמוגש המצומצ שהוא העשייה עול
גשמית. עשיה ובבחינת העולמות, מבי

      
        
        
   



           


   
    
   
    
  

   
    
     
   

   
     
    
   
     

      
   
  

    

    

     
      
    
   
  
  
      
    
  
     

      
      
      

 

    
    
  
   
       
      
      
    
      

     
  
     
  
    
   
   
    
     
    
    
 
   

     
   
    
    

         



           


    
     
    
     
  
   
   
    
    
   
 
   

   
   
    
    
     
     
      
     
    
   
  
    
    
  
   

    
    
    
      
 
   

   

   
   
      
     
    
   

    
   
     
     
     
    
     

    
    
   
   
  
    
  
    
      
     
    
    

    
   
    
    
   

    
   
   
    



           


    
   
      




 
  

   

      
    

    
      
   
     
   
    
  

     
    
  
     

    
    
    
    
     
  

   
   

    
    
    
   

    
      

      
    
    
     
    
  

    
    

    
 

  
 

   
    

   
   

 ואדניו  ועמודיו בריחו  קרשיו קרסיו  כליו כל ואת האוהל את משה אל המשכ את ויביאו 
 מועד אוהל  משכ את תקי לחודש באחד  הראשו החודש  ביו



         


    
    
     
    
     
   

    
    
     
    
     
       
     

   
    
    
   

      
     

     
     
      
     
   

     
    
     
   
    
    
   
   


    
   
     
   
  

 רוח  אס מי  וירד שמי עלה מי
כל הקי מי  בשמלה  מי צרר מי  בחפניו
תדע  כי  בנו  ש ומה  שמו מה  אר אפסי

     
      
      
     
      

וירד וירד וירד וירד  שמישמישמישמי שעלהשעלהשעלהשעלה הוא הוא הוא הוא  בו מי מי מי מי  שיש כלומר 
אל ולרדת הגבוהי השמי אל לעלות כח
בחכמתי  אדענו לא  לעומק שהיא האר

וידיו בחפניו בחפניו בחפניו בחפניו  חפניו כי  השומע  שיבי כדי  
הרוח  שיאסו כלומר שכלו , או רצונו ה

נושבת . תהיה מי מי מי מי שלא  צרר צרר צרר צרר  כאילו מי מי מי מי  

על להמטיר לשמלה הדומי בעבי  צרר
.האר אר אר אר אר אפסי אפסי אפסי אפסי  ימוטו,כל כל כל כל  שלא  

מה. בלי על העומדות הקצוות  ה  והאפסי
שמו שמו שמו שמו  לשממה מה מה מה  הגיעו  לא  בניה כי  

שתי ועתה , מה שאני  אני  א ,ולדעת
.מעמ בנו בנו בנו בנו שאלתי   ש ש ש ש ומה ומה ומה ומה  שמו שמו שמו שמו  מה מה מה מה 

בחכמתו. תדע תדע תדע תדע שידעהו אתיאלכי כי כי כי  אתה 
שידעהו. מה אחד  ש לי  הגד בנו או אד
בנבראי ואי לדעתו יכול אינו : והטע

בחכמתו  שידעו

 העיר את כצאתי  משה  אליו  ויאמר 
והברד יחדלו הקולות ה' אל כפי את אפרוש

 האר לה' כי  תדע למע עוד  יהיה  לא 

 נד כמו ניצבו מי נערמו   אפי וברוח
 י בלב  תהומות קפאו  נוזלי



        


   
       
     
     
    
   

  
    
 

  
    
    

   
   
     
     
     
     
    
     
   

    
    
    
    

   
   

    
   
    

  
     

     
      
   
    
  
      
   

    

    
    
    
   
    
   

     

     
   
    
     
   
     
    

 ואת  כליו  כל ואת אותו ויקדש  אותו וימשח המשכ את להקי משה  כלות ביו ויהי
 אות ויקדש  וימשח כליו  כל ואת המזבח

  המשכ הוק לחודש  באחד השנית בשנה הראשו בחודש ויהי



            


   


  
   
   
   
   
 
  

    
   

   
  
  
    
   
  
    
     
    

   


       
    

   
   
     
    
    
     
    


   
    

   
    
 
   

     
    
    
     
   
   

    

 וקדוש עד שוכ ונשא  ר אמר כה כי 
רוח ושפל דכא  ואת  אשכו וקדוש  מרו שמו
נדכאי לב ולהחיות   שפלי רוח  להחיות
    
      
       

 
 ראה לאמר : משה אל  ה ' וידבר

בש חור חור חור חור קראתי   ב ב ב ב אורי אורי אורי אורי   ב ב ב ב בצלאל בצלאל בצלאל בצלאל 

 אלהי רוח אתו ואמלא  יהודה : למטה
מלאכה: ובכל ובדעת ובתבונה  בחכמה 
 ובכס בזהב  לעשות מחשבות לחשוב 
ובחרשת  למלאות אב ובחרושת ובנחשת:
נתתי  הנה ואני  מלאכה: בכל  לעשות ע

את אחיסמ אחיסמ אחיסמ אחיסמ איתו   ב ב ב ב ד אהליאב אהליאב אהליאב אהליאב  למטה 
את את את את  ועשו ועשו ועשו ועשו  חכמה חכמה חכמה חכמה  נתתי נתתי נתתי נתתי  לב לב לב לב  חכחכחכחכ כלכלכלכל ובלב ובלב ובלב ובלב 

 צוית צוית צוית צוית אשר אשר אשר אשר  כל כל כל כל 

  



            


  
    
   
    
    
     

   
     
  
    
     
   
   
   
    
   
  
     
    
  

   
    
   
   
   
   
     
    
   
   

   
   
     
    
    
   
    
   

   
    
    
  
    
   
    
      
    
     
    
   


   
   
   
    
    
    
   
  

 בחכמה אלהי רוח אותו  וימלא
מלאכה ובכל  ובדעת בתבונה

 בתבונה: שמי כונ אר יסד בחכמה ה'
טל ירעפו ושחקי נבקעו  תהומות בדעתו 



            


   
  
     
   
   
    
   
    
   
    
   

  
    
    
     
    
    
     
     
    
    
    
   
  

      
     
  

   
 

     
    
    
      
     


    
    
     
    
      

     
     
     
    
   
     
     
   
    
    

    
     
    
   
  

  
    
      

      
    

     
   



            


    
    
    
  
     
   
   
     
    
     
    
   
    
 

   
     
    
  

   
     
      
   
     
    
     
     
      
    
   

    
   
   
    

   
   
   
    
     
  

    
  

    
    
      
    
     
     
     
        
    
     
    
      
     
     

    
   
    
     
    
   
     
     
     
   



       


   
    
     

  
    
 

  
  

    
     
      

     
     
       
   

   
    
   
   
   

   
      
    
    
    
   

     
  
     
     


    
      
      
    
   
     
   
     
    
    
   
      
   
    
     

    
      
     
    
   
    
     
   
   
    
   

 היכל בקרב   חסד אלקי דמינו



       


   
     
   
  

  
     
     
    
   
     
    

     
    
   
    
    
    
    
    
    


   

  
    

  
    
     
    
    
    
     
    
   
      

   
    
    
    
   
    
    
    
   

    
     
   

    
     
   
    


   
   
       
     
    
       
     
      
   

   
    



       


     
    


    
    
     
   
   
    
  

    
    
     
   
   
    
     
    
  

    
    
    
   
    
   

      
     
    
   
    
  
       

    
      
      
    
     
    
  

     
    
      
     
     
   
     
    

     
   
    
    
   
   
    
   
     
    

    
   
      
  
  
    
    
    



      


   
   
   
   
  

    
    
      
    
   
   
     
    
     
   
   

    
     
      
      


   
     
    
     
     
    
       
     
   

   
   
    
      
   


   
     
   
   
     
 

 



      


 
      
        
       
     
    
    

    

      
   
  
    
   
     
    
    
      

     
    
      
   
   

       
        
    
    
    
       
   
      
    
     
     
    

    
      
     
    
    
       
     
    
       
     
     
     
    
       
     
     
     
      
     
      
     

 
      
      
        
       
        
      

     
     
       
       
       
        



      


        
    
     

    
      
     







Horarios de Shabbat

Fin del 
Shabbat

Encendido
de las velasCiudad      

20:1419:15Buenos Aires
19:1318:20Méjico DF.
19:0118:10Cdad. de Panamá
19:0918:17Caracas
18:5518:01Miami 
18:0917:18Jerusalem

Parashat Vaiakhel
shabbat shekalim

25 de Adar I  5782

¡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 

Quien piensa que sus hijos crecerán 
educados en forma espontánea, 
comete un grave error. ¡Solo los 

yuyos y la maleza crecen solos!

Plantas y flores stacadamentebellas 
¡no crecen solas! Ellas requieren 
que un jardinero las trabaje, con 

riego estiércol y demás.

En la educación, aquellos que 
realmente quieren tenerniños 
buenos y educados deben invertiren 
ellos sus mejores fuerzas y energía. 

¡Sin cesar!


