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ּבֶַּמה יְזַּכֶה ּנַַער ֶאת ָא�חֹו ּבֶַּמה יְזַּכֶה ּנַַער ֶאת ָא�חֹו 
מֹר ּכִדְבָ�� מֹר ּכִדְבָ��לְִשׁ לְִשׁ

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית - ַחִמיִׁשי

ְלֶלֶמך נֹוְלָדה ַּבת, ַנֲעָמה, 
ֶׁשַאַחר ָּכ� ָהְיָתה ְלִאְׁשּתֹו ֶׁשל ֹנַח

ַּכֲאֶׁשר ֶיְׁשָנּה ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל 
ְועֹוְזִרים ַלְּיהּוִדי ַאֵחר, 

ֶיְׁשָנּה ַהְזכּות ְלַקֵּבל ֶאת ִּבְרַּכת ה׳

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ַהְכָרַזת ְוַיֲעֹקב ָהַל� ְלַדְרּכֹו ַּמְזִּכיָרה ָלנּו ָלַקַחת 
ֶאת ַהֹּכחֹות ַהְּמֻיָחִדים ֶׁשָסַפְגנּו ְּבַחֵּגי ִּתְׁשֵרי 

ְוָלֵׂשאת אֹוָתם ְלָכל ַהָּׁשָנה

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: <<דרכי>>

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת:     ְוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְרּכֹו

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



ּבֶַּמה יְזַּכֶה ּנַַער ֶאת ָא�חֹו ּבֶַּמה יְזַּכֶה ּנַַער ֶאת ָא�חֹו 
מֹר ּכִדְבָ�� מֹר ּכִדְבָ��לְִשׁ לְִשׁ

ִהִלים: יֹום כ״ה  (קי״ט (חלק א)) ּתְ

ַּכֲאֶׁשר ֶיְׁשָנּה ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל 
ְועֹוְזִרים ַלְּיהּוִדי ַאֵחר, 

ֶיְׁשָנּה ַהְזכּות ְלַקֵּבל ֶאת ִּבְרַּכת ה׳

מצות לא תעשה ע"ה:

י" (פרשת אמור) ם ָקדְִשׁ י ְבנֵי יְִשׂ�ֵאל וְ�א יְַחּלְלּו ֶאת ֵשׁ  "וְיִּנָזְרּו ִמָּקדְֵשׁ

מצות לא תעשה ע"ו:

ם ֱא�ֵקיֶהם" (פרשת אמור)  "וְ�א יְַחּלְלּו ֵשׁ

מצות עשה כ"ד:

 "וְ�ֲחצּו ַאֲהרֹן ּוָבנָיו ִמֶּמּנּו ֶאת יְדֵיֶהם וְֶאת �גְלֵיֶהם 
ְּבבָֹאם ֶאל אֹהֶל מֹועֵד" (פרשת כי תשא)

מצות לא תעשה ס"ט:

 "ַא� ֶאל ַהָּפרֹכֶת �א יָבֹא וְֶאל ַהִּמזְֵּבַח �א יִּגַׁש וגו'" (פרשת אמור)

מצות לא תעשה ע':

ר יְִהיֶה בֹו מּום �א יְִק�ב" (פרשת אמור)  "אֲֶשׁ

מצות לא תעשה ע"א:

ר ּבֹו מּום �א יְִק�ב" (פרשת אמור)  "ּכִי כָל ִאיׁש אֲֶשׁ

״ם : ִהְלכֹות ִּביַאת ַהִמְקָדׁש ַרְמּבַ

ֹּכֵהן ָצִרי� ִלּטֹול ֶאת ָיָדיו ְוַרְגָליו 
ִלְפֵני ְּתִחַּלת ָהֲעבֹוָדה ַּבִּמְקָּדׁש.



"לְפִי ֶׁשְּבֵעת ּכַַעסֹו נְִסַּתלְָקה ִמֶמנֹו ָהֶאמּונָה 

ּכִי ִאילּו ָהיָה ַמַאִמין ֶׁשֵמֵאת ה׳ ָהיְָתה זֹאת לֹו 
לֹא ָהיָה ְּבּכַַעס ּכְלַל"

ְנָיא: ִאֶגֶרת ַהֹקֶדׁש ִסיָמן כ״ה ַתּ

ַּכֲאֶׁשר זֹוְכִרים ֶאת ָהֱאמּוָנה ֶׁשָּלּנּו ַּבה׳, 
ְלעֹוָלם לֹא ִנְכַעס

ַהיֹום יֹום: כ״ה ִּתְׁשֵרי

ְלַאְדמֹו״ר ָהֶאְמָצִעי ָהְיָתה ״ַא ַקאֶּפְלֶיע״ – 
ַמְקֵהָלה – ֶׁשָהְיָתה ָׁשָרה ּוְמַנֶּגֶנת ִנּגּוִנים


