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 לחול קודש בי המבדיל  ואמר  פתח
 לעמי ישראל בי  לחש אור  בי

המעשה ימי לששת השביעי  יו בי
קג:) פסחי)



    


   
     
     
    
    
   
     
      
     
   

    
    
  
 
      
    

  
     
    
    

     
     
     
    
    

    
    
      
     
     
    

    
    
  
   
    
    
   

    
     

 רב והאמר  האי כולי ל למה  א''ל 
זו  לחול קודש בי המבדיל רב  אמר יהודה

הנשיא? יהודה רבי  של הבדלתו (ש)היא 

 ר''א דאמר לי  סבירא כהא אנא  א''ל 
מג' יפחות לא  הפוחת אושעיא  רבי אמר

ז'. על  יוסי לא והמוסי(ש)

  ובי החל ובי הקדש  בי ולהבדיל
הטהור: ובי י)הטמא י, (ויקרא

 ויבדל טוב כי  האור את אלוקי וירא 
: החוש ובי האור בי ד)אלוקי א, (בראשית

  אדמת את תירשו  את לכ ואמר
זבת  אר אותה  לרשת לכ אתננה  ואני 
הבדלתי  אשר  אלוקיכ ה' אני  ודבש  חלב 

העמי מ כד)אתכ כ, (ויקרא

 שבע  ולא אמר  תלתא  לא  מר  והא א''ל 
לששת  השביעי  יו בי איברא  א ''ל אמר
רב ואמר היא  חתימה  מעי המעשה ימי 
שיאמר צרי המבדיל שמואל אמר  יהודה

לחתימתו  סמו חתימה מעי(ש פסחי)

       
 



    


   
    
    
  
   

     
    
    
     
   
    
     
    
   

  
    
   
    
 
    
    
   
    
   

   
      
   
   
     

    
    
 

   
   
     
     
     
     
       
      
   

   
   
   
   
 
     
      
   
    
       
   

    
     
    
    
    
   

 אלוקי ולחוש ולחוש ולחוש ולחוש ל ל ל ל ויקרא  יויויויו אחד לילה לילה לילה לילה קרא אור אור אור אור  יו בוקר  ויהי  ערב ה)ויהי  א, (בראשית



    


 
    

     
     
       
     
    
  
 

   
      
    
     
   
     
    
     
    

   

     
   
 
       
    
    
    
    

    
   
    

    
   
    
   
    
      
  
   

    
    
    
    
    
     
    
     
    

   

    
     
     
  
    
  
    
  
   
   
  
     

            



    


   
      
    
    

    
    
     
      
     
    
     
   
  
   
   

     
     
     
    
     
    
    
      
    
     
     
      


    
    
    
   
     

    
      
   
    

    
      
   
  
     
     


   
   
  
   
    
     
 
  

     
      
      
    
    

   
    
     
    
    
      
     
    
  



    


   
  
     
     
    
     
 

  
     
   
      
       
    
   
      
     
    
   
     
    
  
   
       
      
    

     
  

      
      
   
       
  
    
  

    
    
     
     
      
     
    
    
     
   
     
  
     
    
   

   
    
      
   

      
      
        
     
        
   

     
   
     
       
      

   



        


    
    
    
   

   
    

   
    
      

    
     
 

     
    

 

    
     
     
  
    
        
     

   
   
   
   
   
    
   
  
 

   
    


    
   
     
     
       
    
     
      
     
   

    
      
   
     
   
    
    
    
    

  
     
     

      



        


     
     
     
     
    
      
      
    
     
 

   
     
     
    
     
      
     
   
      
    
     
    
     
    
       
  

   
     
   
    
     
    

    
      
     
     
   
  

    
    
   

    
   
    
     
      


  
       
    

 

 ההר מ לרדת משה בשש כי  הע וירא 
 קו אליו ויאמרו אהר על  הע ויקהל 
זה כי  לפנינו  ילכו  אשר אלהי לנו עשה 
לא מצרי מאר העלנו אשר האיש  משה

לו : היה מה א)ידענו  לב , (שמות

 עמ שחת כי רד ל משה  אל  ה' וידבר

 מ מהר  סרו  :מצרי מאר העלית אשר
מסכה עגל  לה עשו  צוית אשר   הדר
אלהי אלה  ויאמרו לו  ויזבחו לו  וישתחוו 

:מצרי מאר העלו אשר  (שמות ישראל 
זח) לב,

    



        


   
   
    
     
    
   
    
     
    
    
    
    
   
   

   
   
    
     
    
    
     
    
     
     
  
   

    
      
     
    

      
    
   

    
    
     
    
    
      
   

   
   
      
    
     
     
     
   

   
    
     
   
  
      
   
    
     

    
  

    
    

  
      



        


    
      
  

    
 

   
    
    
   
    
   
   
    
      
     
   

     
    
    
    
      

  
    
    
   
      
     
     
  

    
  
     

    
        
      
     
       
     
      

    

      
     
     
     
     
     
    

   
     

       
      
      
     

   
        
      
       
      
      
     
    
     
    
      
      
       

    



    


      
     
      
   

    
     
     
 

 
    

    

    
     
    
     
    
     
     
   

    
     
   
   
     
    
    
  
     
   

  
    
    
     

      
    
   

     
    
     
    
    
  

 

   
   
    
 

  
    

   
     
    
     
     
 
   

 גדול: לגוי  אות ואעשה  ואכל בה אפי  ויחר לי  הניחה  י)ועתה  לב , (שמות



    


    
   
   
    
    

    
    
   
     
      
      
    
     
  
   
     
  

   
    
    
    
    
     
      
    
    

     
   

   
  
     
    
     
      
     
     
   
    

    
    
     
   
    
    
     


   
 

    
    

   
  יוני עיני יפה   הנ רעיתי יפה  הנ
שגלשו  העזי כעדר  שער לצמת מבעד

גלעד: 4:1)מהר השירי (שיר

הזה הקילוס .העזי כעדר  שער רש "י:
 מבפני לחת הנאהבת אשה קילוס דוגמת

כצוהר ומבהיק נאה  שער  לקישוריי
 מ היורדות לבנות עזי כשער ולבנונית
והדוגמא מרחוק. מבהיק ושער ההרי
 מבפני היא   לכ ישראל  כנסת שדימה
שבי הרקי א  ומשכנותי למחנותי
לרדת  שגלשו ובניו  כיעקב  עלי חביבי

.ש לב כשהשיג הגלעד  מהר 



    


    
    
     

   
    

    
    
    
     

     
   
   
     
   
      
      
    

   
     
  

   
    
     
   

    
  
   

   
      
       
    
   
  

   
    
    
    
   
     
    
    
      
  

    
     
      
    
      
   

   
    
    
    
   
    

 ראשי  בציצת ויקחני  יד תבנית וישלח
 השמי ובי האר בי רוח אתי  ותשא
אל אלוקי במראות ירושלמה אתי  ותבא

אשר צפונה  הפונה  הפנימית שער פתח
המקנה : הקנאה  סמל  מושב  יחזקאל ש)

ג) ח,



    


     
       
 
     

      
   
   

     
      
     
   
  
      
  

     
  
   

    
   
   
   
     
      
   
    
    
    
      
   


      
    
    

    
    
     
    
  
   
    
   
      
  

     
    
   
    
   
    
    
   
     
     
  
 

      
    
  
    
   
    
   
  
  

    
   
  



    


 
   

   
   
    
    
   
    
   
    
    
   

    
      
    

   
 
   
    
   
      
   

  
   
     
     
    

   
     

     
     
   
   
   
    
     
   

     
 
      
      
    
    

  

 
    
   

    
    
    
   
    
  
    
      
     
    

     

    


 
   

   
   
    
    
   
    
   
    
    
   

    
      
    

   
 
   
    
   
      
   

  
   
     
     
    

   
     

     
     
   
   
   
    
     
   

     
 
      
      
    
    

  

 
    
   

    
    
    
   
    
  
    
      
     
    

     



    


   
 

    
    
     
      
     
  

   
   
  
    
    
     
    
     
     
     
      
     
      

   
    
      
      

     
     
 

   
      
     
  
   

    
    
     
     
    
    
     
   
   
    

   
    
   
   
   
   
 

 וכעבות  השוא בחבלי  העו משכי  הוי 
חטאה: יח).העגלה ה , (ישעיה

 כליו  והמשבר בחמתו  בגדיו המקרע
בעיני יהא  בחמתו מעותיו והמפזר בחמתו 

ע''ז יצה יצה יצה יצה ''''''''רררר,,,,כעובד  שלשלשלשל אומנתו אומנתו אומנתו אומנתו   שכ שכ שכ שכ היו
לו : אומר  ולמחר !כ עשה  לו: אומר 

לו: שאומר  עד ! כ עעעע''''''''ז ז ז ז !!!!עשה  עבודעבודעבודעבוד
ועובד ועובד ועובד ועובד ............  והול והול והול קראה?והול מאי אבי א ''ר

לאל תשתחוה ולא  זר אל   ב יהיה  "לא
פאי)נכר " שיש(תהילי זר  אל  איזהו 

הרע! יצר זה  אומר הוי ?אד של  בגופו
קה:) (שבת



    


     
       
    
    
  
     
    
  

   
     
    
      
    
    
    
 
  
 

   
 

    
      
   
   
     
    
    

   
   

     
    
     
   
    
  
   
    
  

   
     
      
  
      
  
   

     
    
     
   
  
     
     
     
    
     
   
   
 

       
   

    
     



     


   
  
 
     

     
      
     
     
      
     
    
    
    
     
   
      
    
     
    
    

     
   
   

    
    
    
     
  
   
   


   
    
    
    
   
    
   
 

  
     

      
    
   
    
     
       
    


     
   
       
    
     
    
    
    
    

 במזבח: עלת ויעל הטהור   העו ומכל הטהרה  הבהמה  מכל  ויקח לה' מזבח נח ויב
כ) ח, (בראשית



     


   
     
   
       
      
       
     
     
   
    
     
      
     
       
    
   

      
       
    
     
    

       
     
     
   
    
  
     

  

    
    
   

    
   
     
     
      


    
     
      
     
     
 

   
   
    
    
 

     
    
     
    
  
    
    
   

    
 לא ,ב מו ,בה משחת כי אלה  מכל אלוקיכ לח את תקריבו לא  נכר ב ומיד 

:!לכ כה)ירצו  כב, (ויקרא



     


   
   
   
     
   
     
   
    
      
     
    
  


      
 

     
     
     
   
    
    
   
    

    
   
  
      
    
   
       
     
    
     

    
    
    


    
      
     
    

    
    
     
    

 

     
   
    
 

   
  
     
    
       
     
    
 

     
    
    
  
    
     



        


     
   
     

      
     
    
    
    
      
    
    
   
     
      
    
     
      


     
       

      
     

   
   
     
     
     
   
     
    
      
    
    
     
    
    

  
    
    

     
   

   
     
   
    
     
    


    
    
     

    
    
     
  
     
     
     
     


    
     



        


      
    
    
     
       
      
     
    
     
     
      
      
      
    
     
   

    
   
    
      
    
     
   
  

 
     
    

   
     
      
     

  
    
    
   
    
   
     

     

   
     
   
  
      
   
   
   
   

     
     
    
      
    

 ה ויאמר המזבח על  נצב ה' את ראיתי
 כל בראש  ובצע הספי וירעשו  הכפתור
ולא נס  לה ינוס לא  אהרג בחרב ואחרית
 מש בשאול יחתרו  א פליט: לה ימלט
:אוריד מש השמי יעלו  וא תקח ידי 
אחפש מש הכרמל  בראש  יחבאו  וא

בקרקע  עיני  מנגד  יסתרו  וא ולקחתי
:ונשכ הנחש  את אצוה מש הי

 ישראל בני  לי  את כשיי כבני  הלוא 
 מאר העליתי ישראל את הלוא  ה ' נא
מקיר: ואר מכפתור ופלשתיי מצרי
    



        


     
     
     
      
     
    
    
   
      
    
    

     
    
     
     
  

       
     
      
     
     
  
       
   
   

  
     
     
   
    
     
    
   

  
   
    
   
      
     
     
   

    
      
     
     
    
    
    


    
     
      
      
     
     
   

   
    
    
   
   
    
      
    
    



    


 
  

    
      
     
      
      
    
        
    
     
   
    
 
    

    
    
    

   
     
     
   
     
      
    
     
  
   

    
     
   
  

    

   
      
    

   
     
   
    
   
     
   
     
    
    

  
    
    
     
   

   
    
    
     
   
    
      
   
  
   

   
    
    



         


    
   
      
  
        
   


 
        
   
    
    

  
     
   
  

    
    
     
    
   
     
    
 

      
    

   
     


    
    
  
      
    
      
    
     
     
     

    
 

    
      
    
     
      
  

    
    
    
       
     

    
 לוי לוי לוי לוי ::::  ב ב ב ב יהושע יהושע יהושע יהושע  רבי רבי רבי רבי  אומות אמר אמר אמר אמר  היו אילו
לה יפה  המקדש  היה  מה   יודעי העול
לשומרו, כדי  אותו  מקיפי היו קסטריות 

שלמה   שכ ישראל , משל  יותר   לה יפה  שהיה 
תפלה  ח )סדר  א  לא לא לא לא (מלכי אשר אשר אשר אשר  הנכרי הנכרי הנכרי הנכרי  אל אל אל אל   וג וג וג וג

הוא הוא הוא הוא .... ישראל ישראל ישראל ישראל   מעמ מעמ מעמ וכתיב מעמ(ש) ככל ככל ככל ככל ועשית ועשית ועשית ועשית 
הנכרי הנכרי הנכרי הנכרי ....  אלי אלי אלי אלי יקרא יקרא יקרא יקרא  אצל אשר אשר אשר אשר  בא  כשהוא  אבל 



         


    
    
      
   
   
 
    
    
       
  
    
  
  

   
   
      
   
   

  
    
     
   
    
    
   
   

      

     
    
  
  

  
    

 

   
     
   
  
    
   
    
     
    
 
   

   
      
     
     
      
    
     
    
   

כתיב ? מה  ו)ישראל , ככל ככל ככל ככל (דה"ב לאיש לאיש לאיש לאיש  ונתת ונתת ונתת ונתת 
לבבו לבבו לבבו לבבו .... את את את את  תדע תדע תדע תדע  אשר אשר אשר אשר  לודרכיו דרכיו דרכיו דרכיו  ראוי  היה   א

לו.ולא   נות היה  לא  לאו  וא לו . נות היה 
המקדש  בית  ישראל (בלבד)תאמר  אילולי  אלא 

שבזכות זורחת  השמש  ולא  יורד  מטר  היה  לא 
הבא   ולעול בעולמו , מרויח  הוא   ברו הקדוש 

הקב "ה   היא לישראל   רואי העול אומות 
שנאמר : , לה להידבק   באי  וה  זכריה עמה)

אנשי אנשי אנשי אנשי ח ) עשרה עשרה עשרה עשרה  יחזיקו יחזיקו יחזיקו יחזיקו  אשר אשר אשר אשר  ההמה ההמה ההמה ההמה   בימי בימי בימי בימי
.... הגוי הגוי הגוי הגוי לשונות לשונות לשונות לשונות  א )מכל מכל מכל מכל  א , רבה (במדבר

       
  



    


    
     
     
    
   
   
     
    
     
  
      
    
     
   
   
    
 

   
      
    
    
  
   
   

   
     
   
    
   
   

   
   

 
     
     
     
    
   
   
    
     
    

     
     
    
     
   

       
    
  
     
    
    

    
     
   
   
     

    

 



    


 
     
       
    
     
    
   
    
        
     
      
  
    
     
    
    
   
       
    
      
      
      
     
      
        
      
      
 
   
   
      
      
     
 
       
       

   
     
      
       
     
    
     
      
    
  
       
      
    
      
     

 
    
       
     
      
    
    
  
      
    

      


      
       
     
      
       
    
     



    


    
      
      
     
     
      
      

    

         
      
      
      
     
       
     
   
    
      
    
       
     
      
      
        
       
     
      
   

      
    

     
      
     
      
    
     
      
     
    
      
       
     
    
      

    

   
    
     
      
    
    
      
   
     
     
   

       
      
      
    







Horarios de Shabbat

Fin del 
Shabbat

Encendido
de las velasCiudad      

18:4017:41Buenos Aires
19:3818:43Méjico DF.
19:0618:13Cdad. de Panamá
19:1518:22Caracas
20:3619:39Miami 
19:5819:07Jerusalem

Parashat Emor
6 de Eyar  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 

Cuando no hay una relación 
profunda entre padre e hijo, los niños 
actúandelante de su padre, porqué le 
tienen miedo, pero, cuando éste se va, 

hacen lo que quieren. 

El niño sabe que no importa lo que 
haga, ¡su madre siempre lo perdonará! 

Mas, si la mujer le dice a su hijo: 
"¡Mama anota! y cuando venga Papá 
se lo voy a mostrar y lo tendremos que 
conversar juntos..."  De ese modo el 
niño comprende que tiene una madre 
fuerte y él no puede engañarla.¡Así se 

cuida al hogar de por vida! 


