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מוקדש למען בטחונם
של אחינו ואחיותינו בארץ הקודש
״ארץ אשר תמיד עיני ה׳ אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה״
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יוֹם ַה ָבּ ִהיר
ישׁי
יוֹם ַח ִמ ִ
ה׳ ֵט ֵבת ה׳תשפ״ג ְ -שׁנַ ת ַה ְק ֵהל
ָפּ ָר ַשׁת וַ יִ גַ שׁ
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ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

ַחג ֲח ִס ִידי
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 70נֶ ֶפשׁ יָ ְרדוּ לְ ִמצְ ַריִ ם.

רוֹכְ ִשׁים ְס ָפ ִרים לִ כְ בוֹד ה׳ ֵט ֵבת

ַר ְמ ַּב״ם:

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

טומאת אוכלין ומשקיו

ֲא ִפלּוּ ִפּ ָסּה ְק ַטנָּ ה ֶשׁל אוֹכֵ ל
יְ כוֹלָ ה לְ ִה ָטּ ֵמא

ְּת ִה ִלים:

יוֹם ה׳ )כ״ט  -ל״ד(

ִמזְמוֹר ׁשִ יר
ֲחנ ֻ ּכַת ַה ּ ַביִת לְדָוִד

ֲאנַ ְחנוּ ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ְבּגַ ְשׁ ִמיּוּת
ְכּ ֵדי לַ ﬠְ זוֹר לָ רוּ ָחנִ יּוּת ֶשׁלָּ נוּ

ּ ַתנְ יָא:

יקוּטי ַא ָמ ִרים ֶפּ ֶרק ז׳
לִ ֵ

הַ יוֹם יוֹם:

ה׳ ֵט ֵבת

״ ֶמלֶךְ ַה ָמשִׁ י ַח וו ֶעט ג ֶעבּ ֶען צוּ
פ ַא ְרשְׁ ט ֶע ןְ
ה
ד ֶעם ַמ ַעשֶׂ ה גָדוֹל פוּן ד ֶער ְתּ ִמימוּת -
ה ַא ְר ִציג ֶער ֶער ֶענ ְ ְסט ֶער ַעבוֹ ָדה״

שׁוּבה ֵמ ַא ֲה ָבה,
ַﬠל יְ ֵדי ְתּ ָ
ָהﬠֲ ֵברוֹת יְ כוֹלוֹת לַ ֲהפְֹך לִ זְ כֻ יּוֹת

יּוֹקר
ָמ ִשׁ ַיח יַ ְר ֶאה ֶאת ַה ַמּﬠֲ לָ ה וְ ַה ֶ
בוֹדה ִמתּוְֹך ְתּ ִמימוּת.
ֶשׁ ַבּﬠֲ ָ

