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ֵשׁם:

חו ָּמ ׁש:

ישׁי
ָפּ ָר ַשׁת כִּ י ָתבוֹא ְ -שׁלִ ִ

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

ֱאלוּל

״ ַהיּוֹם ַהזּ ֶה ה׳ ֱאלֹ ֶקי ָך ְמ ַצו ּ ְ ָך״
ְבּכָל יוֹם י ִ ְהיוּ ְבּ ֵעינ ֶי ָך
ַח ָדשִׁ ים ) ַרשִׁ ״י(

ָאנוּ ְמ ַקיְּ ִמים ִמצְ ווֹת
ִﬠם ַחיּוּת ֲח ָד ָשׁה ִמ ֵדּי יוֹם.

כָּ ל יוֹם ֵבּין ח״י ֱאלוּל לְ רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה
ְמ ַת ְקּנִ ים ֶאת ָהא ֶֹפן ֶשׁבּוֹ ִה ְתנַ ַהגְ נוּ
ְבּ ֶא ָחד ַה ֳח ָד ִשׁים ְבּ ָשׁנָ ה ַהחוֹלֶ ֶפת

ַר ְמ ַּב״ם:

ִהלְ כוֹת ﬠֶ ְרכִ ין וְ ַח ָר ִמין
מצות עשה קמ"ח:

"אַ� כָּל חֵ�ם ֲאׁ ֶשר יַחֲ�ם אִישׁ לַה' ִמכָּל ֲאׁ ֶשר
המָה" )פרשת בחוקותי(
לוֹ ֵמ ָאדָם וּ ְב ֵ
מצות לא תעשה ק"י:

"כָּל חֵ�ם וגו' �א י ִ ָמּכֵר"

)פרשת בחוקותי(

ְּת ִה ִלים:

יוֹם י״ז )פ״ג  -פ״ז(

יֵלְכוּ ֵמ ַחי ִל ֶאל ָחי ִל
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רק בשביל הכהן

ָאסוּר לִ ְמכּוֹר ָדּ ָבר ֶשׁנִּ ָתּן ְבּ ַמ ָתּנָ ה לַ ה׳

י ַה ֲח ִסידוּת
ְכּ ֶשׁ ַמ ְמ ִשׁיכִ ים לִ גְ ֹדּל ְבּ ַד ְרכֵ
ת ַה ָמּ ִשׁי ַח
ְמ ָק ְר ִבים עוֹד יוֹ ֵתר ֶאת ִבּי ַא

ּ ַתנְ יָא:

ִאגֶ ֶרת ַהק ֶֹדשׁ ִס ָימן ט״ו

הַ יוֹם יוֹם:

י״ז ֶאלוּל

שׁ ַא ָבּא קוֹ ֵרא "ה ֶע ְרט זִיךְ נִיט
כְּ ֶ

יוֹתר
יוֹתר כָּ ְך ִמ ְתלַ ֲה ִבים ֵ
כְּ כָ ל ֶשׁ ְמּ ִבינִ ים ֵ
שׁוּבים ֶבּ ֱא ֶמת
ִמ ְדּ ָב ִרים ֲח ִ

ֵקיין
ְקלָלוֹת".

תּוֹרה,
כְּ ֶשׁ ָה ַא ְדמוֹ״ר ַהזָּ ֵקן ָק ָרא ַבּ ָ
ַהתּוֹכֵ ָחה ל ֹא נִ ְשׁ ְמﬠָ ה כְּ מוֹ ְקלָ לוֹת.

