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ַצּדִיקִים יִי�ׁשּו ָא�ץ ַצּדִיקִים יִי�ׁשּו ָא�ץ 
וְיְִׁשּכְנּו לַָעד ָעלֶיָהוְיְִׁשּכְנּו לַָעד ָעלֶיָה

לְּחּו אֹתֹו  ים וַיְַשׁ "וַיְַצו ָעלָיו פְַּרעֹה ֲאנִָשׁ
ר לֹו" ּתֹו וְֶאת כָּל ֲאֶשׁ וְֶאת ִאְשׁ

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ֶל� ְל� - ֵׁשִני

ַּפְרֹעה ָׁשַלח ׁשֹוְמִרים ְלָהֵגן ַעל ַאְבָרם ְוָׂשַרי 
ַּכֲאֶׁשר ֵהם ָעְזבּו ֶאת ִמְצַרִים

הֹוָרַדת ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשל ה׳ ְלתֹו� ָהעֹוָלם 
ָּתִביא ֶאת ָמִׁשיַח ַעְכָׁשו.

"מֹוֶדה ֲאנִי..."

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ָאנּו מֹוִדים ַלה׳ ִמֵּדי יֹום 
ֶׁשֶהְחִזיר ָלנּו ֶאת ִנְׁשמֹוֵתינּו ַהְּיהּוִדּיֹות

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: <<דרכי>>

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת:                 ְּתִפיָלה

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



ַצּדִיקִים יִי�ׁשּו ָא�ץ ַצּדִיקִים יִי�ׁשּו ָא�ץ 
וְיְִׁשּכְנּו לַָעד ָעלֶיָהוְיְִׁשּכְנּו לַָעד ָעלֶיָה

ִהִלים: יֹום ו׳  (ל״ה - ל״ח) ּתְ

הֹוָרַדת ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשל ה׳ ְלתֹו� ָהעֹוָלם 
ָּתִביא ֶאת ָמִׁשיַח ַעְכָׁשו.

מצות עשה כ"ח:

 "וְהְִקִטיר עָלָיו ַאֲהרֹן ְקטֹ�ת ַסִּמים ַּבּבֹ�ר ַּבּבֹ�ר 
ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת ַהּנֵרֹת יְַקִטי�ּנָה ּוְבַהעֲ�ת ַאֲהרֹן 
ֶאת ַהּנֵרֹת ּבֵין ָהעַ�ּבַיִם יְַקִטי�ּנָה" (פרשת תצוה)

מצות עשה כ"ה:

ר עַל ָהעֵדֻת   "ְּבאֹהֶל מֹועֵד ִמחּוץ לַָּפרֹכֶת אֲֶשׁ
יַעֲרֹ� אֹתֹו ַאֲהרֹן ּוָבנָיו" (פרשת תצוה)

מצות עשה מ':

ר יְַק�יבּו לַה'" (פרשת צו)  "זֶה ָק�ַּבן ַאֲהרֹן ּוָבנָיו אֲֶשׁ

מצות עשה מ"א:

נֵי כְבִָשׂים" (פרשת פנחס) ָּבת ְשׁ  "ּובְיֹום הַַּשׁ

מצות עשה כ"ז:

לְָחן לֶֶחם ָּפנִים לְָפנַי ָּתִמיד" (פרשת תרומה)  "וְנַָתָּת עַל הַֻּשׁ

מצות עשה מ"ב:

יכֶם וגו'" (פרשת פנחס) י ָחדְֵשׁ  "ּובְ�אֵשׁ

״ם : ִהְלכֹות ְּתִמיִדין ּומּוָסִפין ַרְמּבַ

ַהֹּכֲהִנים ְצִריִכים 
ְלַהְדִליק ֶאת ַהְּמנֹוָרה 
ִמֵּדי יֹום ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש



ְנָיא: ִאֶגֶרת ַהֹקֶדׁש ִסיָמן כ״ו ַתּ

ְנַקֵיים ֶאת ָּכל ַהַהָלכֹות ַּכֲאֶׁשר ָמִׁשיַח ָיֹבא!

"ָאּבֶער נִיט ִמיט ּפֹויֶעְרֶׁשע יָאהְרן 

ווָאס מֶען זֶעהט נִיט ֵקיין גֶ-ְטלִיכְַקייט"

ַהיֹום יֹום: ו׳ ַמר-ֶחְׁשָון

ַרק ַחִּיים ֶׁשל ָחִסיד 
ִנְקָרִאים ַחִּיים ֲאִמִּתִּיים.


