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ֵשׁם:

חו ָּמ ׁש:

ישׁי
ָפּ ָר ַשׁת ְד ָב ִרים ַ -ח ִמ ִ

וּמוֹאב ל ֹא ִא ְפ ְשׁרוּ לִ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָ
ֱאדוֹם
לַ ֲﬠבוֹר ֶדּ ֶרְך ַא ְרצָ ם.

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

ז׳ ְמנַ ֵחם ָאב

ָאנוּ צְ ִריכִ ים ֶאת ָמ ִשׁ ַיח ﬠַ כְ ָשׁו.

ַר ְמ ַּב״ם:

ְּת ִה ִלים:

ִהלְ כוֹת גֵ ירוּשׁין
מצות עשה קכ"ב:

"וְכָתַב לָהּ ֵספֶר כְּ�יתֻת וְנָתַן ְבּיָדָהּ"

)פרשת כי תצא(

ר שֶׁ הוּא רוֹ ֶצה לִ ְהיוֹת ֵמישְׂ ָר ֵאל וְר
וֹ
ֶ
צ
ה
ה
וּ
א
" ֵמ ַא ַח
לַ
ֲעשׂוֹת
ע
ַ
ה
ַ
ֵ
ב
י
ן
מ
ְצוֹת וּלְ ִה ְת ַר ֵחק ִ
רוֹת וְי ִ ְצרוֹ הוּא
שֶׁ
כָּל ַה ִמ
ָ
תּ
ְ
ק
פוֹ"

הוּדי רוֹצֶ ה לְ ַקיֵּ ם ֶאת כָּ ל ַה ִמּצְ ווֹת
כָּ ל יְ ִ
וּלְ ִה ְת ַר ֵחק ִמן ָהﬠֲ ֵברוֹת

יוֹם ז׳ )ל״ט  -מ״ג(

ָבּרוּ� ה' ֱא� ֵקי י ִ ְ ׂ
ש� לֵ
א
ֵמ ָהעוֹלָם ו ְ ַעד ָהעוֹלָם
ָא ֵמן ו ְ ָא ֵמן

ֶשׁ ֵאינוֹ
ְ
כּ ֶשׁעוֹ ְז ִרים ְליְ הוּ ִדי לְ ָה ִבין ֵחלֶ ק ַבּתּוֹ ָרה
ִמ ְס ַתּ ֵתּר.
ֵמ ִבין ,ה׳ יוֹ ֵצא ֵמ ַה ָמּקוֹם ֶשׁבּוֹ

ּ ַתנְ יָא:

ִאגֶ ֶרת ַהק ֶֹדשׁ ִס ָימן א׳

כְּ ֶשׁ ָאנוּ ְבּ ִק ִיאים ַבּ ֲהלָ כוֹת,
ָאנוּ יְ כוֹלִ ים לַ ﬠֲ שׂוֹת
ַמה ֶשׁה׳ ְמ ַב ֵקּשׁ ֵמ ִא ָתּנוּ לַ ֲﬠשׂוֹת.

הַ יוֹם יוֹם:

ז׳ ְמנַ ֵחם ָאב

ַה ִמּכְ ָתּב ַה ֵשּׁנִ י ְבּ ִאגֶּ ֶרת ַהקּ ֶֹדשׁ,
נִ כְ ַתּב ﬠֶ ֶשׂר ָשׁנִ ים ַא ֲח ֵרי ַה ִמּכְ ָתּב ָה ִראשׁוֹן.

