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מוקדש למען בטחונם
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ישׁי
יוֹם ַח ִמ ִ
ב׳ ַא ָדר א׳
רוּמה
ָפּ ָר ַשׁת ְתּ ָ
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ֵשׁם:

חו ָּמ ׁש:

ישׁי
רוּמה ַ -ח ִמ ִ
ָפּ ָר ַשׁת ְתּ ָ

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:
ש ַמח י ִ ְ ׂ
״י ִ ְ ׂ
ש� ֵאל ְבּעֹ ָ ׂ
שיו״

ַה ֶדּלֶ ת וְ ַה ְמ ִחיצָ ה ֶשׁל ַה ִמּ ְשׁכָּ ן
ָהיוּ ֲﬠשׂוּיוֹת ִמוִּ ילוֹן ְמיֻ ָחד

כְּ ֶשׁ ָאנוּ ְמ ַשׂ ְמּ ִחים ֶאת ה׳ ,גַּ ם ֲאנַ ְחנוּ ְשׂ ֵמ ִחים.

ַר ְמ ַּב״ם:

ִהלְ כוֹת כֵּ לִ ים
מצות עשה ק"ז:

טומאת זבה

ִא ָשּׁה יְ כוֹלָ ה לְ ִה ָטּ ֵמא ְבּ ֻט ְמ ַאת זָ ָבה

ְּת ִה ִלים:

יוֹם ב׳ )י׳  -י״ז(

נִבְזֶה בְּ ֵעינָיו נ ִ ְמ ָאס
ו ְ ֶאת יִ� ֵאי ה' יְכַבֵּד
נִׁ ְ
שבַּע ל ְ ָה�ע וְ�א י ָ ִמר

טוֹב לַ יְּ הוּ ִדי לַ ְחשֹׁב
ַﬠד ַכּ ָמּה יֵ צֶ ר ָה ָרע נִ ְבזֶ ה וְ נִ ְמ ָאס

ּ ַתנְ יָא:

יקוּטי ַא ָמ ִרים ֶפּ ֶרק כ״ז
לִ ֵ

הַ יוֹם יוֹם:

ב׳ ַא ָדר א׳

״ו ְ ַעל כֵּן ָצ ִריךְ לִשְׂ מוֹ ַח ְבּ ִקיוּם ַהלַאו
כְּמוֹ ְבּ ִקיוּם ִמ ְצוַת ַעשֵׂ ה ַמ ָמשׁ״

״ ָה ֶא ֶמת ַהגָמוּר הוּאֲ ,אשֶׁ ר כָּל ַעבוֹ
ָ
ד
ה
וּ
פּ
וֹ
ַ
ע
ל,
ֵאיזֶה שֶׁ י ִ ְהיוְּ ,בּכַּווָנָה ַא ִמי ִתּית ַדי
וּ
ַ
מ
ְ
ס
פּ
ִ
י
ק
״

אוֹמ ִרים לְ יֵ צֶ ר ָה ָרע ״ל ֹא״ זֶ ה נִ ְק ָרא
כְּ ֶשׁ ְ
וּמאֹד ְמ ַשׂ ֵמּ ַח ֶאת ה׳.
״א ְתכַּ ְפיַ ה״ ְ
ִ

ֲח ִס ִידים צְ ִריכִ ים לְ ָה ִבין ַה ְר ֵבּה ֲח ִסידוּת,
כְּ ֵדי ֶשׁיּוּכְ לוּ לָ לֶ כֶ ת ְבּ ֶד ֶרְך ָה ֱא ֶמת.

