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ישׁי
יוֹם ַח ִמ ִ
כ״א כִּ ְסלֵ ו ה׳תשפ״ג ְ -שׁנַ ת ַה ְק ֵהל
ָפּ ָר ַשׁת וַ יֵּ ֶשׁב

אם ברצונכם להקדיש יום בחת״ת לילדים
לכבוד יום הולדת ,לזכות או לכל מטרה אחרת
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ילדים
ל

© דער באהעלפער  -ה׳תשפ״ג

מהדורה עברית  -בית חב״ד הקריה ,אשדוד אה״ק

ֵשׁם:

חו ָּמ ׁש:

ישׁי
ָפּ ָר ַשׁת וַ יֵּ ֶשׁב ַ -ח ִמ ִ

יוֹסף ֶשׁ ָא ָדם ְבּ ַד ְרגָּ תוֹ
ה׳ ֶה ְר ָאה לְ ֵ
ל ֹא צָ ִריְך לְ ַסלְ ֵסל ִבּ ְשׂ ָﬠרוֹ

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

ַה ָפּ ָר ָשׁה ַה ַח ִס ִידית

ַמ ֲחצִ ית ַה ֶשּׁ ֶקל ִהיא כַּ ָפּ ָרה ﬠַ ל ַהכֶּ ֶסף ִמ ְמּכִ ַירת
יוֹסף כִּ י כָּ ְך ַמּ ְר ִאים ֶשׁכָּ ל ֶא ָחד ֵמ ִא ָתּנוּ
ֵ
וּמ ְר ִבּים
הוּדי ַא ֵחר ַ
הוּא ַרק ֵחצִ י לְ ל ֹא יְ ִ
הוּדים.
ַא ֲה ָבה וְ ַא ְחדוּת ֵבּין ַהיְ ִ

ַר ְמ ַּב״ם:

טוּמ ַאת צָ ַרﬠַ ת
ִהלְ כוֹת ְ
מצות עשה קי"א:

"ו ְ ָהי ָה בַיּוֹם ַהׁ ְשּבִיעִי יְגַלַּח"

)פרשת מצורע(

רוֹתיו
צוֹרע צָ ִריְך לְ ַס ֵפּר ֶאת כָּ ל ַשׂﬠֲ ָ
ְמ ָ
לִ ְפנֵ י ֶשׁהוּא ִמ ַטּ ֵהר

ְּת ִה ִלים:

יוֹם כ״א )ק״ד  -ק״ה(

י ֵ ֵצא ָאדָם לְפָ ֳעלוֹ
וְל ַ ֲעבֹדָתוֹ ֲעדֵי ָערֶב

ֻי ֶח ֶדת
ַל ְנּ ָשׁ ָמה ֶשׁיּוֹ ֶר ֶדת לָ עוֹלָ ם יֵ שׁ ְשׁלִ יחוּת ְמ

ּ ַתנְ יָא:

יקוּטי ַא ָמ ִרים ַה ְק ָד ַמת ַה ְמלַ ֵקט
לִ ֵ

הַ יוֹם יוֹם:

כ״א כִּ ְסלֵ ו

״ ַח ִסי ִדים ד ַא ְרפ ֶען ל ֶע ְרנ ֶען ַח ִסידוּת:
ְ ...תּ ִמי ִמים  -שָׁ ָעה ַא ַחת ְבּכָל יוֹם.״

ֵס ֶפר ַה ַתּנְ יָ א נִ כְ ַתּב ֲﬠבוּר כָּ ל ָח ִסיד

ָח ִסיד צָ ִריְך לִ לְ מֹד ֲח ִסידוּת

