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•
יֹום ְִׁשִליִִׁשי

י״א ִאיָיר ה׳תשפ״ג - ְִׁשַנת ַהְקֵהל
ָּפָרִַׁשת ֶאמֹור

ֵׁשם:



יִָמים ַעל יְֵמי ֶמלֶ� ּתֹוסִיף   יִָמים ַעל יְֵמי ֶמלֶ� ּתֹוסִיף   
ְׁשנֹוָתיו ּכְמֹו דֹר וָדֹרְׁשנֹוָתיו ּכְמֹו דֹר וָדֹר

ר ּבֹו ר יְַק�יב ָק�ָּבנֹו ... ּכֹל ֲאֶשׁ "ִאיׁש ִאיׁש ... ֲאֶשׁ

מּום �א ַתְק�יבּו" )ִאיׁש ִאיׁש: לְַרּבֹות ֶאת ַהנָכְִרים -ַרִׁש"י(

חוָּמׁש: ָּפָרִַׁשת ֶאמֹור - ְִׁשִליִִׁשי

ַַּכֲאִֶׁשר ְְּבֵני ִיְְׂשָרֵאל ִׁשֹוְמִרים ֶאת ְִׁשַנת 
ַהְְּׁשִמיָטה, ה׳ נֹוֵתן ְְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת 

ִֶׁשַהְיבּול ַיְסִּפיק ְלִָׁשלֹוִׁש ִָׁשִנים ָָּדִוד ַהֶֶּמֶלְך ְִּבֵֵּקִׁש ַמה׳ 
ִֶׁשַֻּכָָּלנּו ִנְזֶַּכה ַלֲאִריכּות ָיִמים.



יִָמים ַעל יְֵמי ֶמלֶ� ּתֹוסִיף   יִָמים ַעל יְֵמי ֶמלֶ� ּתֹוסִיף   
ְׁשנֹוָתיו ּכְמֹו דֹר וָדֹרְׁשנֹוָתיו ּכְמֹו דֹר וָדֹר

ִהִלים: יֹום י״א  )ס׳ - ס״ה( ּתְ

ָָּדִוד ַהֶֶּמֶלְך ְִּבֵֵּקִׁש ַמה׳ 
ִֶׁשַֻּכָָּלנּו ִנְזֶַּכה ַלֲאִריכּות ָיִמים.



"וְזֶהּו ֶׁשאֹוְמרִים ַאֶׁשר קִדְָׁשנּו ּבְִמצְֹוָתיו

ָמּור"
ּכְאָדָם ַהְמקַדֵׁש ִאָׁשה לְִהיֹות ְמיּוחֶדֶת ִעמֹו ּבְיִחּוד ג

ְנָיא: ִליקּוֵטי ַאָמִרים ֶּפֶרק מ״ו ַתּ

ה׳ הֹוִציא אֹוָתנּו ִמִֶּמְצָרִים ְוָנַתן 
ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ֵַּכיָון ִֶׁשאֹוֵהב אֹוָתנּו!



ַהּיֹום ִִׁשְָּׁשה ְוֶעְְׂשִרים יֹום ִֶׁשֵהם ְִׁשלֹוִָׁשה ִָׁשבּועֹות 
ַוֲחִמְָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר: הֹוד ִֶׁשְְּבֶנַצח

ַהיֹום יֹום: י״א ִאיָיר

ֵיִׁש ְלַהְקִּפיד ִלְקרֹא ּוְלַבֵֵּטא ָנכֹון 
ֶאת ִמילֹות ַהְּתִפָָּלה



מצות לא תעשה רנ"ו:

"ּכָל ַאלְָמנָה וְיָתֹום �א ְתעַּנּון" )פרשת משפטים(

מצות לא תעשה ש"א:

"�א ֵתלֵ� �כִיל ּבְעֶַּמי�" )פרשת קדושים(

מצות לא תעשה ד"ש:

"�א ִתּקֹם" )פרשת קדושים(

מצות לא תעשה ש"ה:

"וְ�א ִתּטֹר" )פרשת קדושים(

״ם : ִהְלכֹות ֵדעֹות - ִהְלכֹות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ַרְמּבַ

ָאסּור ְלַסֵּפר סֹודֹות ִֶׁשל ֲאָנִִׁשים ֲאֵחִרים.



״ְּבֵעת ּכַַעסֹו נְִסַּתלְָקה ִמֶמנּו ָהֶאמּונָה ּכִי ִאילּו ָהיָה 

ַמַאִמין ֶׁשֵמֵאת ה׳ ָהיְָתה זאֹת לֹו לֹא ָהיָה ְּבּכַַעס ּכְלַל״

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ֵאין צּוֵרְך ִלְכעֹוס ַאף ַּפַעם, 
ֵַּכיָון ִֶׁשַהַֹּכל ְְּבַהְִׁשָָּגָחה ְּפָרִטית

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: הֹוָרָאה ְְּבִחּנּוְך

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



תודה ל-
NCFJE

לילדיםחת"ת

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