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ָהיְָתה ּלִי דְִמָעִתי לֶֶחם ָהיְָתה ּלִי דְִמָעִתי לֶֶחם 

יֹוָמם וָלָיְלָה ּבֱֶאמֹר ֵאלַי יֹוָמם וָלָיְלָה ּבֱֶאמֹר ֵאלַי 
ּכָל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱא��י�ּכָל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱא��י�

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ֶל� ְל� - ְׁשִליִׁשי

ַאְבָרם לֹא ָנַתן ְלַבֲהמֹוָתיו 
ִלְרעֹות (ֶלֱאֹכל) ִּבְׂשדֹות ָזִרים ָאנּו רֹוִצים ָּתִמיד ִלְהיֹות ְקרֹוִבים ַלה׳.

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ז׳ ֶחְׁשָון ְמַלֵּמד ַּכָּמה ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל 
ָאנּו ְצִריִכים ֶׁשִּתְהֶיה ָלנּו.

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: <<דרכי>>

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת:       ז׳ ֶחְׁשָון

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



ָהיְָתה ּלִי דְִמָעִתי לֶֶחם ָהיְָתה ּלִי דְִמָעִתי לֶֶחם 

יֹוָמם וָלָיְלָה ּבֱֶאמֹר ֵאלַי יֹוָמם וָלָיְלָה ּבֱֶאמֹר ֵאלַי 
ּכָל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱא��י�ּכָל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱא��י�

ִהִלים: יֹום ז׳  (ל״ט - מ״ג) ּתְ

ָאנּו רֹוִצים ָּתִמיד ִלְהיֹות ְקרֹוִבים ַלה׳.

מצות עשה מ"ג:

ה לַה'" (פרשת אמור) בְעַת יִָמים ַּתְק�יבּו אִֶּשׁ  "ִשׁ

מצות עשה מ"ד:

ית ְקִצי�כֶם ֶאל ַהּכֵֹהן" (פרשת אמור)  "וֲַהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר �אִשׁ

מצות עשה מ"ה:

ה לַה' וגו'   "ּובְיֹום ַהּבִּכּו�ים ְּבהְַק�יבְכֶם ִמנְָחה ֲחדָָשׁ
וְהְִק�ְבֶּתם עֹולָה לְ�יַח נִיחַֹח" (פרשת פנחס)

מצות עשה מ"ו:

נֵי עְֶשׂרֹנִים" (פרשת אמור) ַּתיִם ְשׁ בֵֹתיכֶם ָּתבִיּאּו לֶֶחם ְּתנּופָה ְשׁ  "ִמּמֹוְשׁ

מצות עשה מ"ז:

בִיִעי ְּבֶאָחד לַחֹדֶׁש וגו'   "ּוַבחֹדֶׁש הְַּשׁ
וַעֲִשׂיֶתם עֹלָה לְ�יַח נִיחַֹח לַה'" (פרשת פנחס)

מצות עשה מ"ח:

בִיִעי וגו'   "ּובֶעָׂשֹור לַחֹדֶׁש הְַּשׁ
וְהְִק�ְבֶּתם עֹלָה לַה' �יַח נִיחַֹח" (פרשת פנחס)

מצות עשה נ':

ה �יַח נִיחַֹח לַה'" (פרשת פנחס)  "וְהְִק�ְבֶּתם עֹלָה אִֵּשׁ

מצות עשה נ"א:

ה �יַח נִיחַֹח לַה'" (פרשת פנחס)  "וְהְִק�ְבֶּתם עֹלָה אִֵּשׁ

״ם : ִהְלכֹות ְּתִמיִדין ּומּוָסִפין ַרְמּבַ

ַמְקִריִבים ָקְרָּבנֹות ְמֻיָחִדים ַּבַחִּגים.



ְנָיא: ִאֶגֶרת ַהֹקֶדׁש ִסיָמן כ״ו ַתּ

ַמַאְכֵלי ַׁשָּבת ֵהם ְקדֹוִׁשים

"ַהֵֵסֶדר לְַאַחר ַמַּתן ּתֹוָרה הּוא: ַהָסַרת ָעְרלַת ַהגּוף, 
ַהלָׁשֹון, ַהלֵב - ַמֲעֶׂשה ִדּבּור ַמֲחָׁשָבה"

ַהיֹום יֹום: ז׳ ַמר-ֶחְׁשָון

ְלַאַחר ַמַּתן ּתֹוָרה, ַהָּדָבר ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר 
הּוא ְלַקֵּים ֶאת ְרצֹון ה׳.


