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ַׁשָבת קֹוֶדׁש
כ״ד ַתמּוז 

 ַׁשָבת ְמָבְרִכים ְמַנֵחם ָאב
ָפָרַׁשת ַמטֹות )ְבחּוּ״ל ִפְנָחס(

ִפְרֵקי ָאבֹות - ֶפֶרק א׳

ֵׁשם:



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

חוָּמׁש: ָפָרַׁשת ַמטֹות )ְבחּוּ״ל ִפְנָחס( - ְׁשִביִעי

ּגֹוִיים ְיכֹוִלים ְלַהֲאִמין ֶׁשְדָבִרים קֹוִרים ַרק 
ְבִמְקֶרה, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַהְיהּוִדים יֹוְדִעים, 

ֶׁשַהֹכל ְבַהְׁשָּגָחה ְפָרִטית.

מֶֹׁשה ַּגם ָנַתן ֶאת ָהֲאָדָמה ֵמֵעֶבר ַהַיְרֵדן ְלעֹוד 
ְׁשֵתי ִמְׁשָפחֹות ִמֵּשֶבט ְמַנֶּשה, ַכְך ֶׁשכּוָלם 

ְיכֹוִלים ִלְראֹות ֶׁשֶזה ָאֵכן ֵחֶלק ֵמֶאֶרץ ִיְשָרֵאל



�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

ּגֹוִיים ְיכֹוִלים ְלַהֲאִמין ֶׁשְדָבִרים קֹוִרים ַרק 
ְבִמְקֶרה, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַהְיהּוִדים יֹוְדִעים, 

ֶׁשַהֹכל ְבַהְׁשָּגָחה ְפָרִטית.



״ּכִי ִּבְּתׁשּוָבתֹו ַמֲחזִיר ַהְׁשּפַָעת ַהְׁשכִינָה לְִמקֹוָמה.
וְזֶהּו ָּתׁשּוב ֵה״א ַּתָּתָאה ִמְּבִחינַת גָלּות״

ְנָיא: ִאֶגֶרת ַהְתׁשּוָבה ֶפֶרק ו׳ ַתּ

ְתׁשּוָבה מֹוִציָאה ֶאת ֵׁשם ה׳ 
ֵמַהָּגלּות ְוַהֻטְמָאה



״ַא ּפְנִיִמי ִאיז, ַאז ּבֶעטֶען ַא ְּבָרכָה אֹויף ַעבֹוָדה 

זַיין 
ִדְבֵרי ֶהֶבל, אּון ֶעס דַאְרף  עּו ְבּ ִאיז דָאס וְַאל יְִשׁ

ים״ ִּתכְַּבד ָהֲעבֹוָדה ַעל ָהֲאנִָשׁ

ַהיֹום יֹום: כ״ד ַתמּוז

ְפִניִמי רֹוֶצה ְלִהְתַיֵּגַע ַבֲעבֹוַדת ה׳.



מצות עשה קנ"ג:

ים" )פרשת בא( "ַהחֹדֶׁש ַהּזֶה לָכֶם רֹאׁש ֳחדִָשׁ

מצות עשה נ"ט:

כֶם  י ָחדְֵשׁ  "ּובְיֹום ִשְׂמַחְתכֶם ּובְמֹועֲדֵיכֶם ּובְ�אֵשׁ
ּוְת�עְֶּתם ַּבֲחצֹצְרֹת" )פרשת בהעלותך(

״ם : ִהְלכֹות ִקדּוׁש ַהֹחֶדׁש - ַתֲעִניֹות ַרְמּבַ

ַהיֹום ְמַסְיִמים ִלְלמֹד 
ֶאת ִהְלכֹות ִקדּוׁש ַהֹחֶדׁש



ַרְחיָה אֹוֵמר, ֲעֵשׂה לְָך ַרב,   ַע ֶבּן פְּ ״יְהֹוֻשׁ

ּוְקנֵה לְָך ָחֵבר, וֱֶהוֵי ָדן ֶאת כָּל ָהָאָדם לְכַף זְכּות״

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ָכל ְיהּוִדי ָצִריְך ֶׁשִיְהֶיה לֹו ַרב.

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: ִפְרֵקי ֲאבֹות

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: >>דרכי<<
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