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ית ָחכְָמה יִ�ַאת ה'  ית ָחכְָמה יִ�ַאת ה' �אִשׁ �אִשׁ

ֵשׂכֶל טֹוב לְכָל עֵֹשׂיֶהם ֵשׂכֶל טֹוב לְכָל עֵֹשׂיֶהם 
ְּתהִּלָתֹו עֹמֶדֶת לַָעדְּתהִּלָתֹו עֹמֶדֶת לַָעד

ר ֵאינֶּנּו פֹּה" נֹו פֹּה ... וְֵאת ֲאֶשׁ ר יְֶשׁ "כִּי ֶאת ֲאֶשׁ

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ְנָצִבים - ֵׁשִני

ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַהּדֹורֹות ְוַהְּזַמִּנים ֵהם 
ֵחֶלק ֵמַהַהְבָטָחה ַלה׳ ְלַקֵּים ֶאת ּתֹוָרתֹו

ָחׁשּוב ֶׁשִּתְהֶיה ִיְרַאת ָׁשַמִים 
ְּכֵדי ֶׁשִּלּמּוד ַהּתֹוָרה ִיְגרֹם ִלְדָבִרים טֹוִבים.ִלְפֵני ֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה 

"ְׁשלֹוָׁשה ׁשּוְּתפִים יֵׁש ָּבָאָדם 

ַהָקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא אִָביו וְִאימֹו"

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ּבֹואֹו ַנֲעֶׂשה ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש 
ַּבּנֹוֵגַע ְלִמְצַות ִּכּבּוד הֹוִרים

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת:       ֱאלּול

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: <<דרכי>>



ית ָחכְָמה יִ�ַאת ה'  ית ָחכְָמה יִ�ַאת ה' �אִשׁ �אִשׁ

ֵשׂכֶל טֹוב לְכָל עֵֹשׂיֶהם ֵשׂכֶל טֹוב לְכָל עֵֹשׂיֶהם 
ְּתהִּלָתֹו עֹמֶדֶת לַָעדְּתהִּלָתֹו עֹמֶדֶת לַָעד

ִהִלים: יֹום כ״ג  (ק״ח - קי״ב) ּתְ

ָחׁשּוב ֶׁשִּתְהֶיה ִיְרַאת ָׁשַמִים 
ְּכֵדי ֶׁשִּלּמּוד ַהּתֹוָרה ִיְגרֹם ִלְדָבִרים טֹוִבים.ִלְפֵני ֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה 

מצות עשה קכ"ד:

 "ּופֶ�ט ּכַ�ְמ� �א ְתלֵַּקט לֶעָנִי וְלַּגֵר ַּתעֲזֹב אָֹתם" (פרשת קדושים)

מצות לא תעשה רי"ג:

 "ּופֶ�ט ּכַ�ְמ� �א ְתלֵַּקט" (פרשת קדושים)

מצות עשה קכ"ב:

כְַחָּת עֶֹמר ּבַָּשׂדֶה �א ָתׁשּוב לְ�ְחּתֹו   "וְָשׁ
לַּגֵר לַּיָתֹום וְלַָאלְָמנָה יְִהיֶה" (פרשת כי תצא)

מצות לא תעשה רי"ד:

כְַחָּת עֶֹמר ּבַָּשׂדֶה �א ָתׁשּוב לְ�ְחּתֹו" (פרשת כי תצא)  "וְָשׁ

״ם : ִהְלכֹות ַמּתנֹות ַעִנִיים ַרְמּבַ

ִאם ִנְׁשָּכָחה ֲאלּוַמת ְּתבּוָאה ְּבָׂשֶדה, 
ֵיׁש ְלַהְׁשִאיר אֹוָתּה ַלֲעִנִּיים



ְנָיא: ִאֶגֶרת ַהֹקֶדׁש ִסיָמן י״ח ַתּ

ְּכֶׁשְּיהּוִדי ִמְׁשַּתֵּדל ְּכֵמיַטב ְיָכְלּתֹו 
הּוא ְמַקֵּבל ְמה׳ ּתֹוֶסֶפת ַחּיּות ְּכַמָּתָנה.

״ִאי ֶאפְָׁשר לְִהיֹות ִמדֹות טֹובֹות ְּבלִי ּתֹוָרה 

וְִאי ֶאפְָׁשר לְּתֹוָרה ְּבלִי ִמדֹות טֹובֹות״

ַהיֹום יֹום: כ״ג ֶאלּול

ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּתְהֶיה ּתֹוָרה 
ְללֹא ִמּדֹות טֹובֹות. 


