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ּבְכָל יֹום ֲאבָ�כֶּ� ּבְכָל יֹום ֲאבָ�כֶּ� 

ְמ� לְעֹולָם וֶָעד ְמ� לְעֹולָם וֶָעדוֲַאהַלְלָה ִשׁ וֲַאהַלְלָה ִשׁ

"ַהּקֹל קֹול יֲַעקֹב וְַהּיַָדיִם יְֵדי ֵעָשׂו"

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ֹּתְלדֹות - ַחִמיִׁשי

ִיְצָחק ָאִבינּו ֵהִריַח ֵריַח ַּגן ֵעֶדן, 
ְוָנַתן ֶאת ַהְּבָרכֹות ְלַיֲעֹקב

ְּכֶׁשעֹוְבִדים ֶאת ה׳ 
ִמֵּדי יֹום ְּבַחּיּות ְמֻחֶּדֶׁשת, 

ַּגם ַהְּבָרכֹות ִמְתַחְּדׁשֹות ָּכל יֹום

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ָּכל ְיהּוִדי ָצִרי� ִלְהיֹות ָׁשִליַח!

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת:     ְׁשִליחּות

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



ּבְכָל יֹום ֲאבָ�כֶּ� ּבְכָל יֹום ֲאבָ�כֶּ� 

ְמ� לְעֹולָם וֶָעד ְמ� לְעֹולָם וֶָעדוֲַאהַלְלָה ִשׁ וֲַאהַלְלָה ִשׁ

ִהִלים: יֹום ל׳  (קמ״ה - ק״נ) ּתְ

ְּכֶׁשעֹוְבִדים ֶאת ה׳ 
ִמֵּדי יֹום ְּבַחּיּות ְמֻחֶּדֶׁשת, 

ַּגם ַהְּבָרכֹות ִמְתַחְּדׁשֹות ָּכל יֹום

מצות עשה ע"ב:

ר ִּתּגַע ּבְכָל  ְמעָה קֹול ָאלָה … אֹו נֶפֶׁש אֲֶשׁ  "וְנֶפֶׁש ּכִי ֶתֱחָטא וְָשׁ
בַע  ם: אֹו נֶפֶׁש ּכִי ִתָּשׁ ּדָָבר ָטֵמא … וְנֶעְלַם ִמֶּמּנּו … וְהּוא יָדַע וְאֵָשׁ
ם … וְֵהבִיא ֶאת  לְבֵַּטא בְִשָׂפַתיִם … וְנֶעְלַם ִמֶּמּנּו … וְָהיָה כִי יֶאְַשׁ
מֹו … וְִאם �א ַתּגִיַע יָדֹו … וְִאם �א ַתִּשׂיג יָדֹו …" (פרשת ויקרא) אֲָשׁ

״ם :   ִהְלכֹות ְׁשָגגֹות ַרְמּבַ

ְיהּוִדי ֶׁשעֹוֵבר ֲעֵברֹות ְמֻסָּימֹות 
ָצִרי� ְלַהְקִריב ָקְרָּבן עֹוָלה ַוּיֹוֶרד.



ִרי ֵעץ ַחיִּים  פְּ כָּתּוב ְבּ "לְָהִבין ַמה ֶשּׁ

וְָקא..." פִלָּה ַדּ זְַמן ַהזֶּה ִעיָקר ַהִבּירּור ַעל יְֵדי ַהְתּ ְדִבּ

ְנָיא: קּוְנְטַרס ַאֲחרֹון ִסיָמן ג׳ ַתּ

ַהַמלְָאכִים ֵהם ַמְעלִים ַהֶהֶבל  "ַשׁ

ל ֵבּית ַרָבּן ַעד ָהֲאִצילּות" ינֹוקֹות ֶשׁ ל ִתּ ֶשׁ

ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַהְּיָלִדים 
עֹוֶלה ַהְיֵׁשר ֶאל ה׳

ַהיֹום יֹום: ל׳ ַמר-ֶחְׁשָון

ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ִמֵּדי יֹום ַאַחר ַהְּתִפָּלה 
ִהיא ְזכּות ְּגדֹוָלה ֲעבּור ָּכל ְיהּוִדי


