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ֵשׁם:

חו ָּמ ׁש:

ָפּ ָר ַשׁת וַ יְ ִחי ִ -ראשׁוֹן

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

ה׳ -י״ב ֵט ֵבת

״ ...ו ְ ָע ִ ׂ
שי ָת ִע ּ ָמ ִדי ֶח ֶסד ו ֶ ֱא ֶמת
ַאל נָא ִת ְק ּ ְב ֵרנִי ּ ְב ִמ ְצ ָריִם״

יוֹסף נִ ְשׁ ַבּע ֶשׁיִ ְקבֹּר ֶאת ָא ִביו
ֵ
ִבּ ְמ ָﬠ ַרת ַה ַמּכְ ֵפּלָ ה.

ָה ַר ִבּי וְ ַה ְסּ ָפ ִרים ַשׁיָּ כִ ים לַ ֲח ִס ִידים

ַר ְמ ַּב״ם:

טוּמ ַאת אוֹכְ לִ ין
ִהלְ כוֹת ְ
מצות עשה צ"ח:

טומאת אוכלין ומשקין

ַמ ֲאכָ ל ֶשׁנִּ ְר ַטב יָ כוֹל לְ ִה ָטּ ֵמא

ְּת ִה ִלים:

יוֹם ח׳ )מ״ד  -מ״ח(

עוּרָה ל ָ ּ ָמה ִתי ׁשַ ן ה'
ָה ִקי ָצה ַאל ִתּזְנַח לָנ ֶ ַצח

גָּ לוּת דּוֹ ָמה לְ ָא ָדם יָ ֵשׁן,
ָאנוּ צְ ִריכִ ים לְ ִה ְתעוֹ ֵרר.
ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת ָמ ִשׁי ַח ﬠַ כְ ָשׁו.

ּ ַתנְ יָא:
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בּוּרים ֵהם
כַּ ֲא ֶשׁר ְמ ַד ְבּ ִרים ,יֵ שׁ לְ וַ ֵדּא ֶשׁ ַה ִדּ ִ
וּמצְ ווֹת
תּוֹרה ִ
בּוּרים ְראוּיִ ים ַﬠל ה׳ָ ,
ִדּ ִ

ַה ִאם ַא ֶתּם ְמ ִבינִ ים ֶאת ֵפּרוּשׁ ִמלּוֹת ַה ְתּ ִפלָּ ה?

