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יֹום ְְׁשלִ ִ
ר-ח ְְׁשוָ ן ה׳תשפ״ג
ז׳ ַמ ֶ
ָפּ ָר ַשׁת לֶ ְך לְ ָך
ֵׁשם:

חו ָּמ ׁש:

יִׁשי
ָפּ ָר ַׁשת לֶ ְך לְ ָך ְְׁ -שלִ ִ

מֹותיו
ַא ְב ָרם ל ֹא נָ ַתן לְ ַב ֲה ָ
לִ ְרעֹות (לֶ ֱאכֹל) ִּב ְׂשדֹות זָ ִרים

ְּת ִה ִלים:

יֹום ז׳ (ל״ט  -מ״ג)

ָהי ְ ָתה ּלִי ד ִ ְמ ָע ִתי ל ֶ םֶ
ח
יֹו ָמם וָלָיְלָה ֶּב ֱאמֹר ֵאליַ
ּכָל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱאי

רֹו ִבים ַלה׳.
ָאנּו רֹו ִצים ָּת ִמיד לִ ְהיֹות ְק

ּ ַתנְ יָא:

ִאגֶ ֶרת ַהק ֶֹדׁש ִס ָימן כ״ו

דֹוִׁשים
ַמ ַאכְ לֵ י ַַׁש ָָּבת ֵהם ְק ִ

הַ יוֹם יוֹם:

ר-ח ְְׁשוָ ן
ז׳ ַמ ֶ

ֵס ֶדר לְ ַא ַחר ַמ ַּתן ּתֹו ָרה הּואַ :ה ָס ַרת
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יֹותר
ּתֹורהַ ,ה ָּד ָבר ֶה ָחׁשּוב ְּב ֵ
לְ ַא ַחר ַמ ַּתן ָ
הּוא לְ ַקּיֵ ם ֶאת ְרצֹון ה׳.

ַר ְמ ַּב״ם:

ּומּוס ִפין
ִהלְ כֹות ְְּת ִמ ִידין ָ
מצות עשה מ"ג:

" ׁ ִש ְבעַת יָמִים ַּתקְיבּו ִאׁ ֶּשה לַה'"

(פרשת אמור)

מצות עשה מ"ד:

"ו ַ ֲהבֵאתֶם אֶת עֹמֶר אׁ ִשית ְקצִיכֶם אֶל ַהּכֹהֵן"

(פרשת אמור)

מצות עשה מ"ה:

"ּובְיֹום ַהּבִּכּוים ְּב ַהקְי ְבכֶם ִמנְחָה ֲחדָׁ ָשה לַה' וגו'
ח נ ִיחֹחַ" (פרשת פנחס)
ו ְ ִהקְ ְבּתֶם עֹולָה לְי ַ
מצות עשה מ"ו:

שרֹנ ִים"
"מִּמֹוׁ ְשבֹתֵיכֶם ָּתבִיאּּו לֶחֶם ּתְנּופָה ׁ ְש ַּתי ִם ׁ ְשנ ֵי ֶע ְ ׂ

(פרשת אמור)

מצות עשה מ"ז:

"ּו ַבחֹדֶׁש ַהׁ ְּשבִיעִי ְּב ֶאחָד לַחֹדֶׁש וגו'
ח לַה'" (פרשת פנחס)
ו ַ ֲע ִשׂיתֶם עֹלָה לְי ַח נ ִיחֹ ַ
מצות עשה מ"ח:

"ּו ֶבעָׂשֹור לַחֹדֶׁש ַהׁ ְּשבִיעִי וגו'
ח נ ִיחֹחַ" (פרשת פנחס)
ו ְ ִהקְ ְבּתֶם עֹלָה לַה' י ַ
מצות עשה נ':

"ו ְ ִהקְ ְבּתֶם עֹלָה ִאׁ ֵּשה י ַח נ ִיחֹ ַח לַה'"

(פרשת פנחס)

מצות עשה נ"א:

"ו ְ ִהקְ ְבּתֶם עֹלָה ִאׁ ֵּשה י ַח נ ִיחֹ ַח לַה'"

(פרשת פנחס)

ַמ ְק ִר ִיבים ָק ְר ָָּבנֹות ְמיֻ ָח ִדים ַַּב ַחִּגִ ים.

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

ז׳ ֶח ְְׁשוָ ן

ז׳ ֶח ְׁשוָ ן ְמלַ ֵּמד ּכַ ָּמה ַא ֲה ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל
ָאנּו צְ ִריכִ ים ֶׁש ִּת ְהיֶ ה לָ נּו.
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