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ּכִי ַאָּתה ְּתבָ�� ַצּדִיק ה' ּכִַּצּנָה ּכִי ַאָּתה ְּתבָ�� ַצּדִיק ה' ּכִַּצּנָה 
�צֹון ַּתְעטְ�ּנּו�צֹון ַּתְעטְ�ּנּו

״וְיִֶּתן לְ� ָהֱא�ִקים 

גָן וְִתירׁש״ ַמנֵּי ָהָאֶרץ וְרֹב ָדּ ַמיִם ּוִמְשׁ ל ַהָשּׁ ִמַטּ

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ֹּתְלדֹות - ִׁשִׁשי

ַיֲעֹקב ָאִבינּו ֶנֱאָלץ ִלְברַֹח ִמַּפַחד ֵעָׂשו ָאִחיו 
ְלַאַחר ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ַהְּבָרכֹות ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ַמִּקיִפים ּוַמִּגיִנים ָעֵלינּו

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ַהּיֹום הּוא ַחג ְּמֻיָחד! רֹאׁש ֹחֶדׁש ִּכְסֵלו

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת:       ַחג ֲחִסיִדי

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



ּכִי ַאָּתה ְּתבָ�� ַצּדִיק ה' ּכִַּצּנָה ּכִי ַאָּתה ְּתבָ�� ַצּדִיק ה' ּכִַּצּנָה 
�צֹון ַּתְעטְ�ּנּו�צֹון ַּתְעטְ�ּנּו

ִהִלים: יֹום א׳  (א׳ - ט׳) ּתְ

ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ַמִּקיִפים ּוַמִּגיִנים ָעֵלינּו

מצות עשה ס"ח:

ּגּו וְנֶעְלַם ּדָָבר ֵמֵעינֵי הַָּקהָל" (פרשת ויקרא)  "וְִאם ּכָל עֲדַת יְִשׂ�ֵאל יְִשׁ

מצות עשה ע"ה:

ִמינִי   "וְִאם ָטֲה�ה ִמּזֹוָבּה וגו' ּובַּיֹום הְַּשׁ
ֵּתי תֹ�ים וגו'" (פרשת מצורע) ִּתּ�ח לָּה ְשׁ

מצות עשה ע"ו:

 "ּובְִמ�את יְֵמי ָטֳה�ּה לְֵבן אֹו לְַבת ָּתבִיא 
נָתֹו וגו'" (פרשת תזריע) ּכֶבֶׂש ֶּבן ְשׁ

״ם :   ִהְלכֹות ְׁשָגגֹות - ְמֻחְּסֵרי ַּכָּפָרה ַרְמּבַ

ַאֲחֵרי ֶׁשָּיְלָדה ִּתינֹוק, 
ָהֵאם ְצִריָכה ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ְּכֵדי ְלִהָּטֵהר ׁשּוב



ְנָיא: קּוְנְטַרס ַאֲחרֹון ִסיָמן ד׳ ַתּ

ִרי ֵעץ ַחיִּים  פְּ כָּתּוב ְבּ "לְָהִבין ַמה ֶשּׁ

וְָקא..." פִלָּה ַדּ זְַמן ַהזֶּה ִעיָקר ַהִבּירּור ַעל יְֵדי ַהְתּ ְדִבּ

ְּבֶעְזַרת ַהְּתִפָּלה ֶאְפָׁשר ִלְגרֹם ַלה׳ 
ְלַׁשּנֹות ְּדָבִרים ָּבעֹוָלם

"ַּבא ר' יְקּוִתיֵאל לִיֶעּפְלֶער ... ִאיז גֶעווֶען ַצייטֶען, 

ִריב 
ֵאיינֶע נָאךְ ִדי ַאנְדֶעֶרע ..."ווָאס ֶער הָאט גֶעדַאווֶענְט ַׁשַחִרית ִמנְָחה אּון ַמַע

ַהיֹום יֹום: א׳ ִּכְסֵלו

ר׳ ְיקּוִתיֵאל לִיְּפלֶער ִהְתַּפֵּלל ְּבֶמֶׁש� ָּכל ַהּיֹום


