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נֹו  נֹו �א �גַל ַעל לְשֹׁ �א �גַל ַעל לְשֹׁ

�א ָעָשׂה לְ�ֵעהּו �ָעה �א ָעָשׂה לְ�ֵעהּו �ָעה 

וְחֶ�ּפָה �א נָָשׂא ַעל קְרֹבֹווְחֶ�ּפָה �א נָָשׂא ַעל קְרֹבֹו

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ֹּתְלדֹות - ְׁשִביִעי

ִרְבָקה ִאֵּמנּו הֹוְרָתה ִלְבָנה ַיֲעֹקב 
ָלֶלֶכת ְלֵבית ָאִחיָה ָלָבן.

ִמֵּכיָון ֶׁשַהַּצִּדיק ָזִהיר ְמאֹוד ְּבִדּבּורֹו, 
ִמילֹות ַהּתֹוָרה ְוַהְּתִפָּלה ֶׁשּלֹו

 עֹולֹות ַהְיֵׁשר ַלָּׁשַמִים

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ִּדיַדן ָנַצח! 
ְּבב׳ ִּכְסֵלו ַהְּסָפִרים ָחְזרּו ל770

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת:       ַחג ַחְסִּדי

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



נֹו  נֹו �א �גַל ַעל לְשֹׁ �א �גַל ַעל לְשֹׁ

�א ָעָשׂה לְ�ֵעהּו �ָעה �א ָעָשׂה לְ�ֵעהּו �ָעה 

וְחֶ�ּפָה �א נָָשׂא ַעל קְרֹבֹווְחֶ�ּפָה �א נָָשׂא ַעל קְרֹבֹו

ִהִלים: יֹום ב׳  (י׳ - י״ז) ּתְ

ִמֵּכיָון ֶׁשַהַּצִּדיק ָזִהיר ְמאֹוד ְּבִדּבּורֹו, 
ִמילֹות ַהּתֹוָרה ְוַהְּתִפָּלה ֶׁשּלֹו

 עֹולֹות ַהְיֵׁשר ַלָּׁשַמִים

מצות עשה ע"ד:

ִמינִי   "וְכִי יְִטַהר ַהזָּב ִמּזֹובֹו וגו' ּובַּיֹום הְַשּׁ
י תִֹרים וגו'" (פרשת מצורע) ֵתּ יִַקּח לֹו ְשׁ

מצות עשה ע"ז:

ִמיִמם וְכַבְָשׂה  נֵי כְבִָשׂים ְתּ ח ְשׁ ִמינִי יִַקּ  "ּובַּיֹום הְַשּׁ
ִמיָמה" (פרשת מצורע) נָָתּה ְתּ ַאַחת ַבּת ְשׁ

״ם :   ִהְלכֹות ְמֻחְּסֵרי ַּכָּפָרה ַרְמּבַ

ְמצֹוָרע ָצִרי� ְלַהְקִריב ָׁשלֹוׁש ָקְרָּבנֹות 
ְּכֵדי ְלִהָּטֵהר.



ְנָיא: קּוְנְטַרס ַאֲחרֹון ִסיָמן ד׳ ַתּ

לֹום ְמאֹד  ה ַרֵבּינּו ָעלָיו ַהָשּׁ "וְלָזֶה ִבּיֵקׁש מֶֹשׁ

לּויֹות ְבֶּאֶרץ  ְצֹות ַמֲעִשׂיֹות ַהְתּ לְַקיֵים ַהִמּ
לּות" לְְשׁ ַתּ כְלִית ַהִהְשׁ ֵהן ַתּ ֶשׁ

מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ָרָצה ְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי 
ֶׁשּיּוַכל ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות ִּבְדָבִרים ַּגְׁשִמִּיים. 

״ַרִּבי ֶאלְָעזָר יֵָהיב ּפְרּוָטה לְָענִי וְַהַדר ַמְצלִי״

ַהיֹום יֹום: ב׳ ִּכְסֵלו

ְּכֶׁשַּמֲעִניִקים ַחּיּות ְלָאָדם ַאֵחר 
ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה (ַעל ְיֵדי ַהְּצָדָקה), 

ְמַקְּבִלים ַחּיּות ַּבְּתִפָּלה ֶׁשָּלנּו.


