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ָמיִם  ָמיִם ִמי לִי בַָּשׁ ִמי לִי בַָּשׁ

וְִעְּמ� �א ָחפְַצִּתי ָבָא�ץוְִעְּמ� �א ָחפְַצִּתי ָבָא�ץ

ְבַעת יִָמים" בּו ִשׁ "ַּבֻּסּכֹת ֵּתְשׁ

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ֶאמֹור - ִׁשִׁשי

ַהּיֹום לֹוְמִדים ַעל ַחג ֻסּכֹות

ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ַּגן ֵעֶדן, 
ֵאיֶנִּני רֹוֶצה עֹוָלם ַהָּבא 
ַרק ְּב�- ה׳- רֹוֶצה ֲאִני!

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ֶּפַסח ֵׁשִני ְמַלְּמֵדנּו ֶׁשָעֵלינּו ְלַבֵּקׁש ֵמה׳ 
ְלָהִביא ֶאת ַהְּגאּוָלה ַעְכָׁשו!

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת:         ֶּפַסח ֵׁשִני

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



ָמיִם  ָמיִם ִמי לִי בַָּשׁ ִמי לִי בַָּשׁ

וְִעְּמ� �א ָחפְַצִּתי ָבָא�ץוְִעְּמ� �א ָחפְַצִּתי ָבָא�ץ

ִהִלים: יֹום י״ד  (ע״ב - ע״ו) ּתְ

ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ַּגן ֵעֶדן, 
ֵאיֶנִּני רֹוֶצה עֹוָלם ַהָּבא 
ַרק ְּב�- ה׳- רֹוֶצה ֲאִני!

מצות לא תעשה י': "ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאלִילִם" (פרשת קדושים)

מצות לא תעשה מ"ז: "וְ�א ָתתּורּו ַאֲח�י לְַבבְכֶם 

וְַאֲח�י ֵעינֵיכֶם" (פרשת שלח)
מצות לא תעשה ס': "ֱא�ִקים �א ְת�ּלֵל" (פרשת משפטים)

מצות לא תעשה ו': "וְ�א ָתעָבְדֵם" (פרשת יתרו)

ַּתֲחוֶה לֶָהם" (פרשת יתרו) מצות לא תעשה ה': "�א ִתְשׁ

מצות לא תעשה ב': "�א ַתעֲֶשׂה ּלְ� פֶֶסל" (פרשת יתרו)

מצות לא תעשה ג': "וֵא�ֵקי ַמֵּסכָה �א ַתעֲׂשּו לָכֶם" (פרשת קדושים)

מצות לא תעשה ד': "�א ַתעֲׂשּון ִאִּתי ֱא�ֵקי כֶֶסף וֵא�ֵקי זָָהב 

�א ַתעֲׂשּו לָכֶם" (פרשת יתרו)
ַמע עַל ִּפי�" (פרשת משפטים) מצות לא תעשה ט"ו: "�א יִָּשׁ

�פְָּת ָבאֵׁש ֶאת ָהִעיר" (פרשת ראה) מצות עשה קפ"ו: "וְָשׂ

מצות לא תעשה כ"ג: "וְָהיְָתה ֵּתל עֹולָם �א ִתָּבנֶה עֹוד" (פרשת ראה)

מצות לא תעשה כ"ד: "וְ�א יִדְּבַק ּבְיָדְ� ְמאּוָמה ִמן ַהֵח�ם" (פרשת ראה)

״ם : ִהְלכֹות ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ַרְמּבַ

ָעֵלינּו ְלִהְתַרֵחק ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה



"וְֵאין ָצִריךְ לֹוַמר ַהַמלְָאכִים ֵהן ִּבְבִחינַת גְבּול וְַּתכְלִית 
ּכִי יֵׁש גְבּול לְַהָׂשגָָתן ְּבאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוךְ הּוא"

ְנָיא: ִליקּוֵטי ַאָמִרים ֶּפֶרק מ״ח ַתּ

ֲאִפילּו ַהַּמְלָאִכים לֹא ְיכֹוִלים ְלָהִבין 
ַעד ַּכָּמה ָחָזק ֹּכחֹו ֶׁשל ה׳

ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר:
ֶחֶסד ֶׁשְּבהֹוד

"ּפֶַסח ֵׁשנִי ִענְיָנֹו ִאיז - ֶעס ִאיז נִיָטא ֵקיין 

"פַאְרפַאלֶען", מֶען קֶען ַאלֶע מָאל פַאִריכְטֶען"

ַהיֹום יֹום: י״ד ִאיָיר

ַאף ַּפַעם לֹא ְמֻאָחר ְלַתֵּקן!


