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ָמיִם ָמיִםִמי לִי בַָּשׁ ִמי לִי בַָּשׁ

וְִעְּמ� �א ָחפְַצִּתי ָבָא�ץוְִעְּמ� �א ָחפְַצִּתי ָבָא�ץ

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחָנן - ַחִמיִׁשי

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִקְּבלּו ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות 
ַהְיֵׁשר ֵמֵאת ה׳.

ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ַּגן ֵעֶדן, ֵאיֶנִּני רֹוֶצה עֹוָלם ַהָּבא. 

ֲאִני רֹוֶצה ַרק ְּב�- ה׳!

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ְּכֵדי ְלַחֵּזק ֶאת ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל 
ְּכַדאי ִלְקרֹא ַּבִּסּפּוִרים ֶׁשל ָהַרִּבי ַהַרַיי״צ

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת:   ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: <<דרכי>>



ָמיִם ָמיִםִמי לִי בַָּשׁ ִמי לִי בַָּשׁ

וְִעְּמ� �א ָחפְַצִּתי ָבָא�ץוְִעְּמ� �א ָחפְַצִּתי ָבָא�ץ

ִהִלים: יֹום י״ד  (ע״ב - ע״ו) ּתְ

ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ַּגן ֵעֶדן, ֵאיֶנִּני רֹוֶצה עֹוָלם ַהָּבא. 

ֲאִני רֹוֶצה ַרק ְּב�- ה׳!

מצות עשה ר"כ:

 "וְכִי יְַפֶּתה ִאיׁש ְּבתּולָה" (פרשת משפטים)

מצות עשה רי"ח:

ר עִּנָּה �א יּוכַל  ה ַּתַחת אֲֶשׁ  "וְלֹו ִתְהיֶה לְאִָּשׁ
ּלְָחּה ּכָל יָָמיו" (פרשת כי תצא) ַשׁ

מצות לא תעשה שנ"ח:

ּלְָחּה ּכָל יָָמיו" (פרשת כי תצא)  ה ... �א יּוכַל ַשׁ  "וְלֹו ִתְהיֶה לְאִָּשׁ

מצות עשה רי"ט:

ּלְָחּה ּכָל יָָמיו" (פרשת כי תצא) ה �א יּוכַל לְַשׁ  "וְלֹו ִתְהיֶה לְאִָּשׁ

מצות לא תעשה שנ"ט:

ּלְָחּה ּכָל יָָמיו" (פרשת כי תצא)  "�א יּוכַל לְַשׁ

״ם : ִהְלכֹות נערה בתולה ַרְמּבַ

ִאם ָאָדם לֹא ִמְתַנֵהג ָּכָראּוי ְלִאָּׁשה, 
הּוא ָעׂשּוי ְלֵהָעֵנׁש ְּבַתְׁשלּום ְקָנס



ְנָיא: ִאֶגֶרת ַהֹקֶדׁש ִסיָמן ד׳ ַתּ

ָהַאְדמֹו״ר ַהָּזֵקן ְמַלֵּמד ֶאת ַהֲחִסיִדים, 
ֵאיֶזה ָּדָבר ִנְפָלא ִמְתַרֵחׁש ְּכֶׁשּנֹוְתִנים ְצָדָקה

"וְָקנֶה - לָׁשֹון קּולְמּוס - לְָך ָחֵבר, ּוּפִיֵרׁש ַאדֹונִי 

ָאִבי מֹוִרי וְַרִּבי קּולְמּוס ַהלֵב, ַאז יֶעדֶער זַאךְ ווָאס 
ְמ'לֶערֶענְט זָאל מֶען ִאיּבֶעְרלֶעּבֶען"

ַהיֹום יֹום: י״ד ְמַנֵחם ָאב

ִהְתַיֵּדד ִעם ָהֵעט (ָקֶנה) ֶׁשְּל�, 
ִּכי הּוא ַיֲעזֹר ְל� ִלְלמֹד ּתֹוָרה.


