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ֵשׁם:

חו ָּמ ׁש:

ָפּ ָר ַשׁת ְשׁמוֹת ֵ -שׁנִ י

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

ַמ ְשׁ ִפּ ַיﬠ

"ו ַ ּ ֵת ַת ּ ַצב ֲאחֹתוֹ ֵמ ָרחֹק לְ ֵד ָעה ַמה יּ ֵ
ָ
ע
ֶ
ׂ
ש
ה
ל
וֹ
"

מ ֶֹשׁה נִ צָּ ל ִמן ַהיְ אוֹר

לְ ַמ ְ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"ד:

טומאת זב

גֶ ֶבר יָ כוֹל לְ ִה ָטּ ֵמא ְבּ ֻט ְמ ַאת זָ ב

ְּת ִה ִלים:

יוֹם ט״ז )ע״ט  -פ״ב(

גֶּ ֶפן ִמ ּ ִמ ְצרַיִם ַּת ּ ִסי ַע
ּ ְתגָרֵשׁ גּוֹיִם ו ַ ּ ִת ָּט ֶע ָה

ִמ ְצווֹת
ְכּ ֶשׁעוֹ ְז ִרים לַ ֲאנָ ִשׁים ֲא ֵח ִרים לְ ַקיֵּ ם
ֶשׁ ַהגֶּ ֶפן ֶשׁ ָלּנוּ
ְו ִל ְל ֹ
מד תּוֹ ָרה ,זֶ ה ִסי ָמן
ַמ ְצ ִמי ָחה ֵפּרוֹת ֶשׁ ְמּ ַשׂ ְמּ ִחים ֶאת ה׳

ּ ַתנְ יָא:

יקוּטי ַא ָמ ִרים ֶפּ ֶרק י״ב
לִ ֵ

הַ יוֹם יוֹם:

ט״ז ֵט ֵבת

"זוֹ ַהר ִאיז ְמרוֹ ֵמם ד ֶעם נֶפֶשׁ,
ִמ ְד ָרשׁ ִאיז ְמעוֹ ֵרר ד ָאס ה ַא ְרץ,
וּן ְתּ ִהלִים ִמיט ְטר ֶער ֶען וו ַאשְׁ ט אוֹי
ס
ִ
ד
י
כּ
ְ
ל
ִ
א
י".

ַהיֵּ צֶ ר ָה ַרע ֶשׁל ַה ֵבּינוֹנִ י ַרק יָ ֵשׁן,
כְּ ֶשׁהוּא ִמ ְת ַפּלֵּ ל ְבּכַ וָּ נָ ה.

ְתּ ִהלִּ ים ﬠִ ם ְדּ ָמעוֹתַ ,מ ִדּ ִיחים ֶאת ַהכְּ לִ י.

