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יֹום ִראׁשֹון

י״א ִניָסן ה׳תשפ״ג - ְׁשַנת ַהְקֵהל
ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני

ֵׁשם:



חֲ�ּ�   חֲ�ּ�  ֱא�קִים אֵ–לִי ַאָּתה ֲאַשׁ ֱא�קִים אֵ–לִי ַאָּתה ֲאַשׁ

י ּכַָמּה לְ� בְָשׂ�י  י ּכַָמּה לְ� בְָשׂ�י ָצְמָאה לְ� נַפְִשׁ ָצְמָאה לְ� נַפְִשׁ
ְּבֶא�ץ ִצּיָה וְָעיֵף ּבְלִי ָמיִםְּבֶא�ץ ִצּיָה וְָעיֵף ּבְלִי ָמיִם

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני - ִראׁשֹון

ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן ּוָבָניו ַהֹּכֲהִנים 
ֵהֵחּלּו ֶאת ֲעבֹוָדָתם ְָּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ָאנּו ׁשֹוֲאִפים ִלְהיֹות ״ְצֵמִאים״ ַלה׳ ַָּבְּגֻאָּלה, 
ְּכֹגֶדל ַהָּצָמא ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ָּכֵעת ִָּבְזַמן ַהָּגלּות.



חֲ�ּ�   חֲ�ּ�  ֱא�קִים אֵ–לִי ַאָּתה ֲאַשׁ ֱא�קִים אֵ–לִי ַאָּתה ֲאַשׁ

י ּכַָמּה לְ� בְָשׂ�י  י ּכַָמּה לְ� בְָשׂ�י ָצְמָאה לְ� נַפְִשׁ ָצְמָאה לְ� נַפְִשׁ
ְּבֶא�ץ ִצּיָה וְָעיֵף ּבְלִי ָמיִםְּבֶא�ץ ִצּיָה וְָעיֵף ּבְלִי ָמיִם

ִהִלים: יֹום י״א  )ס׳ - ס״ה( ּתְ

ָאנּו ׁשֹוֲאִפים ִלְהיֹות ״ְצֵמִאים״ ַלה׳ ַָּבְּגֻאָּלה, 
ְּכֹגֶדל ַהָּצָמא ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ָּכֵעת ִָּבְזַמן ַהָּגלּות.



"וְַּתִהי יְִרָאָתם אֹוִתי ִמְצוַת ַאנִָׁשים ְמלּוָמָדה ... 

וְֵאינֹו עֹוֵסק לְִׁשָמה ַמָמׁש ּכִי לְִׁשָמה ַמָמׁש 

ִאי ֶאפְָׁשר ְּבלֹא ִהְתעֹוְררּות ְדִחילּו ּוְרִחימּו"

ְנָיא: ִליקּוֵטי ַאָמִרים ֶּפֶרק ל״ט ַתּ

לֹא ַמְסִּפיק ְלַקֵּים ִמְצָוה 
ִָּבְגַלל ֶׁשֶֶּזה ַמה ֶׁשַההֹוִרים ִלְמדּו ַלֲעׂשֹות



"ְּביֹום ַההּולֶֶדת ַעל ָהָאָדם לְִהְתּבֹוֵדד 

ּולְַהַעלֹות זִכְרֹונֹוָתיו ּולְִהְתּבֹונֵן ָּבֶהם 

וְַהְצִריכִים ִּתקּון ּוְּתׁשּוָבה יָׁשּוב וְיִַתְקנֵם"

ַהיֹום יֹום: י״א ִניָסן

ְָּביֹום ַהֻהֶּלֶדת ַעל ָהָאָדם ַלֲחׁשֹב ַעל ַהְּדָבִרים 
ָָּבֶהם הּוא ָיכֹול ְלִהְׁשַּתֵּפר



מצות לא תעשה ר"פ:

ּפַט ּגֵר יָתֹום" )פרשת כי תצא( "�א ַתֶּטה ִמְשׁ

מצות עשה קע"ז:

ּפֹט עֲִמיֶת�" )פרשת שופטים( "ְּבצֶדֶק ִּתְשׁ

מצות לא תעשה רע"ו:

"�א ָתגּורּו ִמְּפנֵי ִאיׁש" )פרשת דברים(

מצות לא תעשה רע"ד:

ַחד �א ִתָּקח" )פרשת משפטים( "וְשֹׁ

״ם : ִהְלכֹות ַסְנֶהְדִרין ַרְמּבַ

ַלּׁשֹוֵפט ָאסּור ְלַפֵחד ִּלְפֹסק ֶאת ַהְּפַסק ַהָָּנכֹון



ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ְָּבי״א ִניָסן- ַמֶָּזלֹו ּגֹוֵבר, ַמֶָּזלֹו ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי 
ִָּבְזכּות יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשל ָהַרִָּבי – 

רֹאׁש ְָּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: ַחג ֲחִסיִדי

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



תודה ל-
NCFJE

לילדיםחת"ת

 אם ברצונכם להקדיש יום בחת״ת לילדים 
לכבוד יום הולדת, לזכות או לכל מטרה אחרת 
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 מוקדש למען בטחונם 
של אחינו ואחיותינו בארץ הקודש
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