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לְעֵֹשׂה אֹו�ים ּגְדֹלִים לְעֵֹשׂה אֹו�ים ּגְדֹלִים 
ּכִי לְעֹולָם ַחסְּדֹוּכִי לְעֹולָם ַחסְּדֹו

לׁש ֵמאֹות ַאָּמה אֶֹרךְ ַהֵּתָבה  ר ַּתֲעֶשׂה אָֹתּה ְשׁ "וְזֶה ֲאֶשׁ
ים ַאָּמה קֹוָמָתּה" לִשׁ ים ַאָּמה ָרְחָּבּה ּוְשׁ ֲחִמִּשׁ

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ֹנַח - ִראׁשֹון

ַהֵּתָבה ָהְיָתה ְּבֹגֶדל 
של ֲעָׂשָרה ָּבִּתים ְמֻחָּבִרים!

ה׳ ּבֹוֵרא ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם 
ְּבָכל ֶרַגע, ֵמָחָדׁש!

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ִאם רֹוִאים ָּדָבר לֹא טֹוב ֵאֶצל ָאָדם ַאֵחר, 
ֶזה ְּכמֹו ַמְרָאה, 

רֹוִאים ְּדָבִרים ֶׁשֵּיׁש ְלַׁשּנֹות ְּבתֹוֵכנּו

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: <<דרכי>>

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת:       ָּפָרַׁשת ֹנַח

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



לְעֵֹשׂה אֹו�ים ּגְדֹלִים לְעֵֹשׂה אֹו�ים ּגְדֹלִים 
ּכִי לְעֹולָם ַחסְּדֹוּכִי לְעֹולָם ַחסְּדֹו

ִהִלים: יֹום כ״ח  (קל״ה - קל״ט) ּתְ

ה׳ ּבֹוֵרא ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם 
ְּבָכל ֶרַגע, ֵמָחָדׁש!

מצות עשה ס':

בְעַת יִָמים ַּתַחת ִאּמֹו   "וְָהיָה ִשׁ
ִמינִי וָהָלְָאה יֵ�ֶצה לְָק�ַּבן" (פרשת אמור) ּוִמּיֹום הְַּשׁ

מצות לא תעשה ק':

 "�א ָתבִיא ֶאְתנַן זֹונָה ּוְמִחיר ּכֶלֶב " (פרשת כי תצא)

מצות לא תעשה צ"ח:

ה לַה'" (פרשת ויקרא)  " כָל ְשׂאֹר וְכָל ּדְבַׁש �א ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו אִֶּשׁ

מצות עשה ס"ב:

 "עַל ּכָל ָק�ָּבנְ� ַּתְק�יב ֶמלַח" (פרשת ויקרא)

מצות לא תעשה צ"ט:

ּבִית ֶמלַח ְּב�ית ֱא��י�" (פרשת ויקרא)  "וְ�א ַתְשׁ

״ם : ִהְלכֹות ִאיסּוֵרי ִמְזֵּבַח ַרְמּבַ

ִמְצָוה ְלהֹוִסיף ֶמַלח ַעל ָּכל ָקְרָּבן ֶׁשמּוְקַרב.



״גָלּו לְֶאדֹום, ְׁשכִינָה ִעָמֶהם״

ְנָיא: ִאֶגֶרת ַהֹקֶדׁש ִסיָמן כ״ה ַתּ

ַּכֲאֶׁשר ְיהּוִדים ִנְמָצִאים ְּבָגלּות 
ַהְּׁשִכיָנה ִנְמֵצאת ַּגם ִהיא ְּבָגלּות

ִׁשין 
"לִימּוד ַהּתֹוָרה וְִקיּום ַהִמְצֹות ֵהם ַטַּבַעת ַהִקדּו

ֶׁשָּבֶהם ִקיֵדׁש ַהָקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא ֶאת יְִׂשָרֵאל 
לְִהְתַחיֵיב לָזּון אֹוָתם ּולְפְַרנְָסם"

ַהיֹום יֹום: כ״ח ִּתְׁשֵרי

ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ֵהם ַהַּטַּבַעת 
ֶׂשה׳ ֶהֱעִניק ָלָעם ַהְּיהּוִדי – ַהַּכָּלה ֶׁשל ה׳ 


