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וַיִֵּתן לֶָהם ַא�צֹות ּגֹויִםוַיִֵּתן לֶָהם ַא�צֹות ּגֹויִם
וֲַעַמל לְֻאִּמים יִי�ׁשּווֲַעַמל לְֻאִּמים יִי�ׁשּו

ךְ  ֵאל ֵמִעָמּ ״וְַעָּתה יְִשָׂרֵאל ָמה ה׳ ֱאלֶֹקיָך שֹׁ
כִּי ִאם לְיְִרָאה ֶאת ה׳ ֱאלֶֹקיָך״

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ֵעֶקב - ַחִמיִׁשי

ה׳ ַרק רֹוֶצה ֶׁשִּתְהֶיה ָלנּו ִיְרַאת ָׁשַמִים.
ִמְּלַכְּתִחָּלה ה׳ ָרָצה ָלֵתת ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

ִלְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ִאם ַהֲחִסידּות ֶׁשָּלנּו ּפֹוֶעֶלת ָיַחד 
ִעם ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ִהיא ִתָּׁשֵאר ָלֶנַצח!

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת:       ֲחִסידּות

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: <<דרכי>>



וַיִֵּתן לֶָהם ַא�צֹות ּגֹויִםוַיִֵּתן לֶָהם ַא�צֹות ּגֹויִם
וֲַעַמל לְֻאִּמים יִי�ׁשּווֲַעַמל לְֻאִּמים יִי�ׁשּו

ִהִלים: יֹום כ״א  (ק״ד - ק״ה) ּתְ

ִמְּלַכְּתִחָּלה ה׳ ָרָצה ָלֵתת ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

ִלְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

מצות לא תעשה נ"ב:

 "וְ�א ִתְתַחֵּתן ָּבם" (פרשת ואתחנן)

מצות לא תעשה נ"ג:

 "�א יָבֹא עַּמֹונִי ּומֹוָאבִי ּבְִקהַל ה'" (פרשת כי תצא)

מצות לא תעשה נ"ה:

 "�א ְתַתעֵב ִמצְ�י" (פרשת כי תצא)

מצות לא תעשה נ"ד:

 "�א ְתַתעֵב ֲאדִֹמי ּכִי ָאִחי� הּוא" (פרשת כי תצא)

מצות לא תעשה שנ"ד:

 "�א יָבֹא ַמְמזֵר ּבְִקהַל ה'" (פרשת כי תצא)

מצות לא תעשה ש"ס:

פְכָה ּבְִקהַל ה'" (פרשת כי תצא)  "�א יָבֹא פְצּוַע ּדַּכָא ּוכְרּות ָשׁ

מצות לא תעשה שס"א:

 "ּוְבַא�צְכֶם �א ַתעֲׂשּו" (פרשת אמור)

״ם : ִהְלכֹות ִאיסּוֵרי ִּביָאה ַרְמּבַ

ִליהּוִדי ָאסּור ְלִהָּנֵׂשא ְלגֹוי



ְנָיא: ִאֶגֶרת ַהֹקֶדׁש ִסיָמן ו׳ ַתּ

ָעצּוב ַלְּנָׁשָמה ֶׁשֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְראֹות 
ֶאת ֶׁשה׳ הּוא ְּבֶעֶצם ָּכל ָהעֹוָלם.
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לְכֹו 
"ַהִהְתַעְסקּות ְּבַדְרּכֵי ַהַחִסידּות הּוא, ֲאֶׁשר גַם ְּבָה

ַּבׁשּוק ָטרּוד ַּבַעָסָקיו יְַחׁשֹוב ַמה הּוא יָכֹול לֲַעׂשֹות 
ַּבַעד ִענְיָנֵי ַהַחִסידּות וְטֹוַבת ַהַחִסיִדים"

ַהיֹום יֹום: כ״א ְמַנֵחם ָאב

ַעל ָּכל ָחִסיד ִלְהיֹות ָׁשִליַח ַלֲהָפַצת ַהֲחִסידּות.


