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ֵשׁם:

חו ָּמ ׁש:

ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ַשׁלַ ח ְ -שׁ ִב ִיﬠי

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

כַּ ֲא ֶשׁר צָ ִריְך לְ ִהלָּ ֵחם

ָהיָה ּכַ ֲא ׁשֶ ר י ָ ִרים מֹ ׁשֶ ה יָדוֹ וְג ָ ַבר
י
ִ
ְ
ׂ
ש
ָ
ר
ֵ
א
ל
ו
״ו ְ
גו'״

שׁוּרים לַ ה׳,
כְּ ֶשׁ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְק ִ
ֵהם יְ כוֹלִ ים לְ נַ צֵּ ַח ַבּ ִמּלְ ָח ָמה נֶ גֶ ד ֲﬠ ָמלֵ ק.

ְבּגַ ְשׁ ִמיּוּת – ה׳ יִ לָּ ֵחם לָ כֶ ם.
רוּחנִ יּוּת – נִ ְד ָרשׁ ַמ ֲא ָמץ וִ יגִ ָיﬠה ַﬠצְ ִמית.
ְבּ ָ

ַר ְמ ַּב״ם:

וּמוֹשׁב
ַ
ִהלְ כוֹת ְמ ַט ְמ ֵאי ִמ ְשׁכַּ ב
מצות עשה ק"ד:

טומאת זב

ָא ָדם יָ כוֹל לְ ַק ֵבּל ֻט ְמ ָאה ַבּגּוּף
ֶשׁנִּ ְק ֵראת ״זָ ב״.

ְּת ִה ִלים:

יוֹם י״ג )ס״ט  -ע״א(

ל ַ ְמנ ַ ֵצּ ַח לְדָוִד ל ְ ַהזְכִּיר
ֱא� ִקים ל ְ ַה ִצּילֵנִי
ה' ל ְ ֶעזְ� ִתי חוּ ׁשָ ה

ְכּ ֶשׁיְּ הוּ ִדי עוֹזֵ ר לְ ַא ֵחר,
ה׳ נוֹ ֵתן לוֹ תּוֹ ֶס ֶפת ְבּ ָרכָ ה לְ ַﬠ ְצמוֹ.

ּ ַתנְ יָא:

יקוּטי ַא ָמ ִרים ֶפּ ֶרק כ׳
לִ ֵ

הַ יוֹם יוֹם:

י״ג ְשׁ ַבט

" ְד ַהגַם שֶׁ הוֹלֵךְ ַעל ָה ָא ֶרץ,
ִמכָּל ָמקוֹם הוּא רוֹ ֶאה ֶאת ַהשָׁ ַמיִם"

תּוֹרה ְמלַ ֶמּ ֶדת ֶשׁכָּ ל ָהעוֹלָ ם נִ ְב ָרא
ַה ָ
״בּ ִדבּוּרוֹ״ ֶשׁל ה׳ כְּ ֵדי לְ ַה ְראוֹת לָ נוּ
ְ
ֶשׁכֹּחוֹ ֶשׁל ה׳ ֵאינוֹ ִמ ְשׁ ַתּנֶּ ה.

אוֹתנוּ ְבּא ֶֹפן ֶשׁ ֲאנַ ְחנוּ יְ כוֹלִ ים
ה׳ ָבּ ָרא ָ
לִ ְראוֹת ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ לַ ְחשֹׁב ַﬠל ה׳.

