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ׂלְָמה ׂלְָמהעֶֹטה אֹור כַַּשּ עֶֹטה אֹור כַַּשּ

ַמיִם כַּיְרִיָעה ַמיִם כַּיְרִיָעה נֹוֶטה ָשׁ  נֹוֶטה ָשׁ
״וַיְִהי הּוא ֶטֶרם כִּלָּה לְַדֵבּר וְִהנֵּה ִרְבָקה יֵֹצאת...״

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה - ְׁשִליִׁשי

ֱאִליֶעֶזר ָמָצא ֶאת ִרְבָקה ְלַיד ַהְּבֵאר
אֹור הּוא ְּכמֹו ׳ְלבּוׁש׳ ֶׁשל ה׳ 

ּוַמְזִּכיר ֶׁשָאנּו ְצִריִכים ִיְרַאת ָׁשַמִים

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ָּכל ִמְצָוה ִהיא ְּכמֹו ְלבּוׁש ַלְּנָׁשָמה

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: <<דרכי>>

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת:       ַהָּפָרָׁשה ַהֲחִסיִדית

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



ׂלְָמה ׂלְָמהעֶֹטה אֹור כַַּשּ עֶֹטה אֹור כַַּשּ

ַמיִם כַּיְרִיָעה ַמיִם כַּיְרִיָעה נֹוֶטה ָשׁ  נֹוֶטה ָשׁ

ִהִלים: יֹום כ״א  (ק״ד - ק״ה) ּתְ

אֹור הּוא ְּכמֹו ׳ְלבּוׁש׳ ֶׁשל ה׳ 
ּוַמְזִּכיר ֶׁשָאנּו ְצִריִכים ִיְרַאת ָׁשַמִים

מצות לא תעשה קכ"ה:

ל ּבַָּמיִם" (פרשת בא) ל ְמבָֻּשׁ  "ַאל ּתֹאכְלּו ִמֶּמּנּו נָא ּובֵָשׁ

מצות לא תעשה קכ"ג:

 "�א תֹוִציא ִמן ַהּבַיִת" (פרשת בא)

מצות לא תעשה קכ"ח:

 "ּכָל ֶּבן נֵכָר �א יֹאכַל ּבֹו" (פרשת בא)

מצות לא תעשה קכ"ו:

ב וְָשׂכִיר �א יֹאכַל ּבֹו" (פרשת בא)  "ּתֹוָשׁ

מצות לא תעשה קכ"ז:

 "וְכָל עָ�ל �א יֹאכַל ּבֹו" (פרשת בא)

מצות לא תעשה קכ"א:

ְּברּו בֹו" (פרשת בא)  "וְעֶֶצם �א ִתְשׁ

מצות לא תעשה קכ"ב:

ְּברּו בֹו" (פרשת בהעלותך)  "וְעֶֶצם �א יְִשׁ

״ם : ִהְלכֹות ָקְרָּבן ֶּפַסח   ַרְמּבַ

ִאם ַהָּבָׂשר ֶׁשל ָקְרָּבן ֶּפַסח ָנא (לֹא ַמְסִּפיק 
ְמֻבָּׁשל), ָאסּור ֶלֱאכֹול ִמֶּמּנּו.



ְנָיא: ִאֶגֶרת ַהֹקֶדׁש ִסיָמן כ״ט ַתּ

ְמַקְּיִמים ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות ְּבֶעְזַרת ְּדָבִרים 
ַּגְׁשִמִּיים. ֲאִפּלּו ְּתִפָּלה אֹו ִלּמּוד ּתֹוָרה ְּבַכָּוָנה, 

ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבמֵֹחנּו ְוִלֵּבנּו.

״ַעבֹוַדת ַהְּתפִלָה ִהיא ַהְמִביָאה ַהָׂשגַת ַהמֹוַח 

ְּבַהְרגַָׁשת ַהלֵב, ּוְׁשנֵיֶהם יַַחד ְּבַעבֹוָדה ְּבּפֹוַעל 

ַהִמְצֹות ְּביְִרַאת ָׁשַמיִם וְִקנְיַן ִמדֹות טֹובֹות״

ַהיֹום יֹום: כ״א ַמר-ֶחְׁשָון

ְּתִפָּלה נֹוֶתֶנת ַלְּיהּוִדי ַחּיּות 
ְלִהְתַנֵהג ְּכִפי ֶׁשה׳ רֹוֶצה.


