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מוקדש למען בטחונם
של אחינו ואחיותינו בארץ הקודש
״ארץ אשר תמיד עיני ה׳ אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה״
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יוֹם ב׳ ְד ַחנוּכָּ ה
ישׁי
יוֹם ְשׁלִ ִ
כ״ו כִּ ְסלֵ ו ה׳תשפ״ג ְ -שׁנַ ת ַה ְק ֵהל
ָפּ ָר ַשׁת ִמ ֵקץ

אם ברצונכם להקדיש יום בחת״ת לילדים
לכבוד יום הולדת ,לזכות או לכל מטרה אחרת
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תודה ל-
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ילדים
ל
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ֵשׁם:

חו ָּמ ׁש:

ישׁי
ָפּ ָר ַשׁת ִמ ֵקץ ְ -שׁלִ ִ

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

סוּמי נִ ָיסּא
ִפּ ְר ֵ

״וַיּ ִ ְק ָרא פַ ְרעֹה ׁשֵ ם יוֹ
ֵסף ָצפְנַת ּפַ ְענ ֵ ַח״

יוֹסף ״צָ ְפנַ ת ַפּ ְﬠנֵ ַח״
ַפּ ְרעֹה כִּ נָּ ה ֶאת ֵ
וּמינַּ הּ אוֹתוֹ לְ ַא ְח ַראי ַה ָמּזוֹן ֶשׁל ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם.
ִ

הוֹדיָ ה וְ ֶשׁ ַבח לַ ה׳ ַﬠל נִ ִסּים
ָ
ְמזָ ְרזִ ים ֶאת ַהגְּ אוּלָ ה

ַר ְמ ַּב״ם:

וּמוֹשׁב
ַ
ִהלְ כוֹת ְמ ַט ְמ ֵאי ִמ ְשׁכַּ ב
מצות עשה ק"ד:

טומאת זב

ָא ָדם יָ כוֹל לְ ַק ֵבּל ֻט ְמ ָאה ַבּגּוּף
ֶשׁנִּ ְק ֵראת ״זָ ב״.

ְּת ִה ִלים:

יוֹם כ״ו )קי״ט )חלק ב((

ָתּ ִעי ִתי כּ ֶ ׂ
ְשה אֹבֵד
בַּקֵּשׁ ַעבְדֶּ�
כִּי ִמ ְצוֹ ֶתי� �א ׁשָ כָ ְח יִ
תּ

ֲאפִ לּוּ כְּ ֶשׁיְּ הוּ ִדי ﬠָ סוּק
הוּא חוֹ ֵשׁב ﬠַ ל ִמצְ ווֹת ה׳.

ּ ַתנְ יָא:

הַ יוֹם יוֹם:

יקוּטי ַא ָמ ִרים ֶפּ ֶרק ג׳
לִ ֵ
ְגבוּ ָרה

ח ֶסד
ֶ

ַד ַﬠת

כ״ו כִּ ְסלֵ ו

ְפ ֶא ֶרת
ִתּ
ֶ
נ ַצח

הוֹד

ִבּינָ ה
ח ְכ ָמה
ָ

יְ סוֹד

ַמלְ כוּת

ָאנוּ ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ְבּכָ ל ַהכּוֹחוֹת ֶשׁה׳ נָ ַתן לָ נוּ
כְּ ֵדי לְ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו

ְבּ ַשׁ ָבּת ְמ ָב ְרכִ ים
אוֹמ ִרים ֶאת כָּ ל ַה ְתּ ִהלִּ ים
ְ

