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ֵשׁם:

חו ָּמ ׁש:

ָפּ ָר ַשׁת וַ יֵּ ֶשׁב ִ -שׁ ִשׁי

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

ְמ ִסירוּת נֶ ֶפשׁ

״ו ַ ִתּ ְתפְּ ֵ ׂ
שהוּ ְבּ ִבגְדוֹ לֵאמֹר ׁשִ כְ ָבה ִע ִמּי
וַיּ ַ ֲעזֹב ִבּגְדוֹ ְבּי ָ ָדהּ וַיָּנָס וַיּ ֵ ֵצא ַהחוּ ָצה״

יוֹסף זָ כַ ר ֶאת ְדּמוּתוֹ ֶשׁל ָא ִביו
ֵ
ָוּב ַרח ִמ ְפּנֵ י ָה ֲﬠ ֵב ָרה

ﬠָ לֵ ינוּ לִ ְהיוֹת מוּכָ נִ ים לִ ְמ ִסירוּת נֶ ֶפשׁ
״ק ַטנָּ ה״.
ֲא ִפילוּ ְבּﬠַ ד ִמצְ וָ ה ְ

ַר ְמ ַּב״ם:

טוּמ ַאת צָ ַרﬠַ ת
ִהלְ כוֹת ְ
מצות עשה ק"ב:

צרעת בגדים
מצות עשה ק"ג:

טומאת בתים

ְבּגָ ִדים ָוּב ִתּים יְ כוֹלִ ים
ַאף ֵהם לְ ִה ָטּ ֵמא ְבּ ֻט ְמ ַאת צָ ָר ַﬠת

ְּת ִה ִלים:

יוֹם כ״ב )ק״ו  -ק״ז(

� ֵעבִים גַּם ְצ ֵמ ִאים
נַפְ ׁשָ ם בָּ ֶהם ִתּ ְת ַע ָטּף

ַהנְּ ָשׁ ָמה ״צְ ֵמ ָאה״ לְ נִ יצוֹצוֹת
ֶשׁנִּ ְמ ָצ ִאים ְבּתוְֹך ַהגַּ ְשׁ ִמיּוּת

ּ ַתנְ יָא:

יקוּטי ַא ָמ ִרים ֶפּ ֶרק א׳
לִ ֵ

הַ יוֹם יוֹם:

כ״ב כִּ ְסלֵ ו

פֶּ ֶרק א'ַ :תּנְיָא ְבּסוֹף פֶּ ֶרק ג' ְדנ ִ ָדה:
ְשׁ ִבּי ִעים אוֹתוְֹ " ,תּ ִהי ַצ ִדיק ,ו ְ ַאל
ְ
תּ
ִ
ה
י
ָ
ר
שָׁ
ַמ
ע! "

דּוּﬠ צָ ִריְך ָא ָדם לְ ַה ְח ִשׁיב ﬠַ צְ מוֹ כְּ ָר ָשׁע?
ַמ ַ

ָה ַר ִבּי ָה ַריַּ י״צ ִתּ ֵקּן ַתּ ָקּנָ ה
יּוֹמי.
לוֹמר ֶאת ַה ְתּ ִהלִּ ים ַה ִ
ַ

