
חתחת""תת
ב"ה

•
יֹום ֵשִני

כ״ד ִניָסן 
ָּפָרַשת ְקדֹוִשים )ְבחּוּ״ל ַאֲחֵרי(

ֵׁשם:



�ם ַעל ּכָל ּגֹויִם ה'  �ם ַעל ּכָל ּגֹויִם ה'  
ַמיִם ּכְבֹודֹו ַמיִם ּכְבֹודֹוַעל ַהָּשׁ ַעל ַהָּשׁ

חוָּמׁש: ָּפָרַשת ְקדֹוִשים )ְבחּוּ״ל ַאֲחֵרי( - ֵשִני

ִמְצָוה ֶלֱאֹהב ָּכל ְיהּוִדי
ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָאַהב ֶאת ה׳ ְבָכל ַמָּצב, 

ֵבין ְבֵעת ָצָרה ּוֵבין ְבֵעת ִׂשְמָחה

"וְָאַהְבָּת לְ�ֲע� ּכָמֹו�"

ַרִּבי ַעִקיָבא אֹוֵמר זֶה ּכְלַל גָדֹול ַּבּתֹוָרה )ַרִׁש"י(



�ם ַעל ּכָל ּגֹויִם ה'  �ם ַעל ּכָל ּגֹויִם ה'  
ַמיִם ּכְבֹודֹו ַמיִם ּכְבֹודֹוַעל ַהָּשׁ ַעל ַהָּשׁ

ִהִלים: יֹום כ״ד  )קי״ג - קי״ח( ּתְ

ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָאַהב ֶאת ה׳ ְבָכל ַמָּצב, 
ֵבין ְבֵעת ָצָרה ּוֵבין ְבֵעת ִׂשְמָחה



״...ּכָל ַמה ֶׁשרֹוֶאה ְּבֵעינָיו ַהָׁשַמיִם וְָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאה 

רּוךְ 
ַהּכָל ֵהם לְבּוִׁשים ַהִחיצֹונִים ֶׁשל ַהֶמלֶךְ ַהָקדֹוׁש ָּב

הּוא וְַעל יְֵדי זֶה יִזְּכֹור ָּתִמיד ַעל ּפְנִיִמיּוָתם וְַחיּוָתם״

ְנָיא: ִליקּוֵטי ַאָמִרים ֶּפֶרק מ״ב ַתּ

ֵיש ְלִהְתַרֵּגל ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ָהעֹוָלם 
ְּכַעל ״ָלבּוש״ ֶשל ה׳



ַהּיֹום ִּתְשָעה ָיִמים ֶשֵהם ָשבּוַע ֶאָחד ּוְשֵני ָיִמים ָלעֹוֶמר:
ְּגבּוָרה ֶשִבְּגבּוָרה

"ווִי ּבַאלד ַא נְִבָרא ִאיז ָדא לֹא טֹוב, דַאְרף מֶען ֶעס 
ַאווֶעקִׁשיקֶען ִאין ֶאֶרץ גְזֵָרה."

ַהיֹום יֹום: כ״ד ִניָסן

ְלֻכָּלם ֵיש ַּתְפִקיד ָקדֹוש ְלַתֵּקן ֶאת ַהֲחָלִקים 
ֲהלֹא טֹוִבים ֶשִּנְמָצִאים ְבתֹוָכם



מצות עשה ש"י:

פָה �א ְתַחּיֶה" )פרשת משטפים( "ְמכֵַּשׁ

מצות עשה רכ"ד:

פֵט וְִהּכָהּו לְָפנָיו" )פרשת כי תצא( "וְִהִּפילֹו הַּשֹׁ

מצות לא תעשה ש':

עָתֹו ּבְִמְסָּפר: ַא�ּבִָעים יַּכֶּנּו �א יִֹסיף" )פרשת כי תצא( "ּכְדֵי �ְשׁ

״ם : ִהְלכֹות ַסְנֶהְדִרין ַרְמּבַ

ֵבית ִּדין ָצִריְך ִלְפָעִמים ָלֶתת ַלְּיהּוִדי ַמְלקֹות 
ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ֲעֵבָרה ֶשָעַבר.



ְתֵרין" ּתֹוָקא ִבּ ֶסלַע ַמְשׁ "ִמלָּה ְבּ

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ֶאְפָשר ְלִהְשַּתֵּמש ְבִמַּדת ַהְּגבּוָרה 
ְּכֵדי ְלִהָּׁשֵמר ִמּלֹוַמר ְּדָבִרים 
ֶשֲעלּוִלים ִלְפֹגַע ָבָאָדם ַאֵחר.

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: ְסִפיַרת ָהֹעֶמר



תודה ל-
NCFJE
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