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ֵשׁם:

חו ָּמ ׁש:

ישׁי
ָפּ ָר ַשׁת לֶ ְך לְ ָך ְ -שׁלִ ִ

מוֹתיו
ַא ְב ָרם ל ֹא נָ ַתן לְ ַב ֲה ָ
לִ ְרעוֹת )לֶ ֱאכֹל( ִבּ ְשׂדוֹת זָ ִרים

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

ז׳ ֶח ְשׁוָ ן

ז׳ ֶח ְשׁוָ ן ְמלַ ֵמּד כַּ ָמּה ַא ֲה ַבת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָאנוּ צְ ִריכִ ים ֶשׁ ִתּ ְהיֶ ה לָ נוּ.

ַר ְמ ַּב״ם:

ְּת ִה ִלים:

וּמוּס ִפין
ִהלְ כוֹת ְתּ ִמ ִידין ָ
מצות עשה מ"ג:

" ׁ ִש ְבעַת יָמִים ַתּקְ�יבוּ ִאׁ ֶשּה לַה'"

)פרשת אמור(

מצות עשה מ"ד:

"ו ַ ֲהבֵאתֶם אֶת עֹמֶר �אׁ ִשית ְקצִי�כֶם אֶל ַהכֹּהֵן"

)פרשת אמור(

מצות עשה מ"ה:

"וּבְיוֹם ַהבִּכּוּ�ים ְבּ ַהקְ�י ְבכֶם ִמנְחָה ֲחדָׁ ָשה לַה' וגו'
ח נ ִיחֹחַ" )פרשת פנחס(
ו ְ ִהקְ� ְבתֶּם עוֹלָה לְ�י ַ

יוֹם ז׳ )ל״ט  -מ״ג(

ָהי ְ ָתה לִּי ד ִ ְמ ָע ִתי ל ֶ םֶ
ח
יוֹ ָמם וָלָיְלָה ֶבּ ֱאמֹר ֵאליַ
כָּל ַהיּוֹם ַאיֵּה ֱא��י�

מצות עשה מ"ו:

שרֹנ ִים"
"מִמּוֹׁ ְשבֹתֵיכֶם ָתּבִיאּוּ לֶחֶם תְּנוּפָה ׁ ְש ַתּי ִם ׁ ְשנ ֵי ֶע ְ ׂ

)פרשת אמור(

מצות עשה מ"ז:

"וּ ַבחֹדֶשׁ ַהׁ ְשּבִיעִי ְבּ ֶאחָד לַחֹדֶשׁ וגו'
ח לַה'" )פרשת פנחס(
ו ַ ֲע ִשׂיתֶם עֹלָה לְ�י ַח נ ִיחֹ ַ
מצות עשה מ"ח:

"וּ ֶבעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ ַהׁ ְשּבִיעִי וגו'
ח נ ִיחֹחַ" )פרשת פנחס(
ו ְ ִהקְ� ְבתֶּם עֹלָה לַה' �י ַ
מצות עשה נ':

"ו ְ ִהקְ� ְבתֶּם עֹלָה ִאׁ ֵשּה �י ַח נ ִיחֹ ַח לַה'"

)פרשת פנחס(

מצות עשה נ"א:

"ו ְ ִהקְ� ְבתֶּם עֹלָה ִאׁ ֵשּה �י ַח נ ִיחֹ ַח לַה'"

)פרשת פנחס(

ַמ ְק ִר ִיבים ָק ְר ָבּנוֹת ְמיֻ ָח ִדים ַבּ ַחגִּ ים.

רוֹ ִבים ַלה׳.
ָאנוּ רוֹ ִצים ָתּ ִמיד לִ ְהיוֹת ְק

ּ ַתנְ יָא:

ִאגֶ ֶרת ַהק ֶֹדשׁ ִס ָימן כ״ו

הַ יוֹם יוֹם:

ר-ח ְשׁוָ ן
ז׳ ַמ ֶ

ֵס ֶדר לְ ַא ַחר ַמ ַתּן תּוֹ ָרה הוּאַ :ה ָס ַרת
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דוֹשׁים
ַמ ַאכְ לֵ י ַשׁ ָבּת ֵהם ְק ִ

יוֹתר
תּוֹרהַ ,ה ָדּ ָבר ֶה ָחשׁוּב ְבּ ֵ
לְ ַא ַחר ַמ ַתּן ָ
הוּא לְ ַקיֵּ ם ֶאת ְרצוֹן ה׳.

