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ֵשׁם:

חו ָּמ ׁש:

ָפּ ָר ַשׁת ְשׁמוֹת ִ -שׁ ִשׁי

מ ֶֹשׁה ַר ֵבּינוּ ָהיָ ה צָ ִריְך
לָ מוּל ֶאת ְבּנוֹ ֱאלִ יﬠֶ זֶ ר ִמיָּ ד!

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

כ׳ ֵט ֵבת

)הלּוּלָ א(
ארצַ ייט ִ
ַהיּוֹם הוּא ַהיָּ ְ
ֶשׁל ָה ַר ְמ ַבּ״ם

ַר ְמ ַּב״ם:

טוּמ ַאת מת
מוּרה ִ -הלְ כוֹת ְ
ִהלְ כוֹת ְתּ ָ
מצות לא תעשה ק"ז:

"לֹא י ַ ְקדִּישׁ אִישׁ אֹתוֹ"

)פרשת בחוקותי(

מצות עשה ק"ז:

" ַהנֹּג ֵ ַע ּ ְבמֵת וגו'"

)פרשת חקת(

ִאם ִה ְק ִדּישׁוּ ְבּ ֵה ָמה לְ צ ֶֹרְך ָק ְר ָבּן ְמסוּיָ ים,
ִאי ֶא ְפ ָשׁר לְ ַה ְחלִ יף ֶאת סוּג ַה ָקּ ְר ָבּן
אוֹתוֹ ִתּכְ נְ נוּ לְ ַה ְק ִריב כַּ ֲא ֶשׁר ֻה ְק ְדּ ָשׁה.

ְּת ִה ִלים:

יוֹם כ׳ )צ״ז  -ק״ג(

ָה�יעוּ לַה' כָּל ָה ָא�ץ
ִפּ ְצחוּ וְ�נְּנוּ וְז ַ ֵמּרוּ

ָהעוֹלָ ם ְמ ַשׁ ֵבּ ַח ֶאת ה׳
נוֹ ָבּעוֹ ָלם.
ַכּ ֲא ֶשׁר ָאנוּ ְמ ַקיְּ ִמים ֶאת ְרצוֹ

ּ ַתנְ יָא:

יקוּטי ַא ָמ ִרים ֶפּ ֶרק י״ב
לִ ֵ

הַ יוֹם יוֹם:

כ׳ ֵט ֵבת

ַ .אז ֵאיינ ֶער ר ֶע ְדט ִמיט ד ֶעם ַאנְד
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ָדה אוּן זֵיי
ִאיז
ַעבוֹ
ד ָאס ְצווייֵ
נֶפֶשׁ ָה ֶאלֹ ִקית אוֹיף ֵאיין נֶפֶ
שׁ ַה ִט ְב ִעית״

כַּ ֲא ֶשׁר ַה ֵבּינוֹנִ י ִמ ְת ַפּלֵּ ל,
יֵ צֶ ר ָה ָרע ֶשׁלּוֹ יָ ֵשׁן

בוֹדת ה׳,
שׂוֹח ִחים יַ ַחד ﬠַ ל ֲﬠ ַ
הוּדים ְמ ֲ
כְּ ֶשׁ ְשּׁנֵ י יְ ִ
טוֹבים ַהנִּ לְ ָח ִמים כְּ נֶ גֶ ד
יֵ שׁ כָּ אן ְשׁנֵ י יְ צָ ִרים ִ
יֵ צֶ ר ָה ַרע ֶא ָחד.

