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יוֹם ִשׁ ִשׁי
י״ג ֵט ֵבת ה׳תשפ״ג ְ -שׁנַ ת ַה ְק ֵהל
קוֹדשׁ
ﬠֶ ֶרב ַשׁ ָבּת ֶ
ָפּ ָר ַשׁת וַ יְ ִחי

אם ברצונכם להקדיש יום בחת״ת לילדים
לכבוד יום הולדת ,לזכות או לכל מטרה אחרת
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ֵשׁם:

חו ָּמ ׁש:

ָפּ ָר ַשׁת וַ יְ ִחי ִ -שׁ ִשׁי
"וַיִּגְוַע וַיּ ֵ ָא ֶסף ֶאל ַע ָמּיו"

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

ֲהכָ נָ ה לְ י׳ ְשׁ ָבט

" ַעשֵׂ ה לְ ָך ַרב"

)רש"י :וּ ִמי ָתה לֹא נ ֶ ֶא ְמ ָרה בוֹ,
ו ְ ָא ְמרוּ ַרבּו ֵתינוּ ז"ל ,י ַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ לֹא ֵמת(

יַ ֲﬠקֹב ָא ִבינוּ ל ֹא ֵמת,
הוּא ָחי ֶדּ ֶרְך ַהיְ לָ ִדים ֶשׁלּוֹ.

לַ ַמּ ְשׁ ִפּיﬠַ יֵ שׁ כּ ַֹח ֵמ ָה ַר ִבּי
לָ ֵתת לָ נוּ ֶאת ָהﬠֵ צוֹת ַהנְּ כוֹנוֹת

ַר ְמ ַּב״ם:

ִהלְ כוֹת כֵּ לִ ים
מצות עשה ק"ט:

טומאת נדה

טוּמ ַאת נִ ָדה.
יּוֹמית ִהיא ﬠַ ל ְ
ַה ִמּצְ וָ ה ַה ִ

ְּת ִה ִלים:

יוֹם י״ג )ס״ט  -ע״א(
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ֱא� ִקים בְּ�ב ַחסְדֶּ� ֲענֵניִ
ֶבּ ֱא ֶמת י ִׁשְ ֶע�

זְ ַמן ְתּ ִפילַ ת ִמנְ ָחה ְבּ ַשׁ ָבּת ,טוֹבוֹת
הוּא ֵﬠת ָרצוֹן ְמיֻ ֶח ֶדת לְ ַק ֵבּל ַה ְחלָ טוֹת
לִ ְק ַראת ַה ָשּׁבוּﬠַ ַה ָבּא

ּ ַתנְ יָא:

יקוּטי ַא ָמ ִרים ֶפּ ֶרק י״א
לִ ֵ
" ְרשָׁ ִעים ְמלֵ ִאים ַח ָרטוֹת"

עוֹבר ַה ְר ֵבּה ֲﬠ ֵברוֹת ,יָ כוֹל
ֲא ִפילוּ ָא ָדם ֶשׁ ֵ
שׁוּבה.
לְ ִה ְת ָח ֵרט ֲﬠלֵ ֶיהן וְ לַ ֲﬠשׂוֹת ְתּ ָ

הַ יוֹם יוֹם:

י״ג ֵט ֵבת

שׁ ַמ ֲע ִמי ִדים פַּנָס ִ -מ ְת ַק ְבּ ִצים ַה ַח
פ
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א
וֹר,
כִּי אוֹר ַמ ְמשִׁ יךְ  -לִיכְ ִטיג ְ ַקייט
ִצי ְהט צוּ״

ֲאנָ ִשׁים רוֹצִ ים לְ ִה ְת ָק ֵרב לָ אוֹר

