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•
יֹום ְִׁשִליִִׁשי

ז׳ ַאָדר ה׳תשפ״ג - ְִׁשַנת ַהְקֵהל
ָּפָרִַׁשת ְְּתַצֶוה

ֵׁשם:



ַא� ּבְצֶלֶם יְִתהַּלֶ� ִאיׁש  ַא� ּבְצֶלֶם יְִתהַּלֶ� ִאיׁש  
ַא� ֶהבֶל יֱֶהָמיּון  ַא� ֶהבֶל יֱֶהָמיּון  

יְִצּבֹר וְ�א יֵדַע ִמי אְֹסָפםיְִצּבֹר וְ�א יֵדַע ִמי אְֹסָפם

חוָּמׁש: ָּפָרִַׁשת ְְּתַצֶוה - ְִׁשִליִִׁשי

ֹֹּכֵהן ָָּגדֹול ָלַבִׁש ְִׁשמֹוָנה ְְּבָגִדים 
ְוֹכֵהן ָרִגיל ַאְרְָּבָעה.

ֶשַיְלִהיבּו אֹוָתנּו ְלַקֵֵּים ֶאת ְְּדָבָריו ְְּבִִׂשְמָחה.ה׳ ָּגֹוֵרם ָלנּו ַלְחִׁשֹב ַעל ְְּדָבִרים 



ַא� ּבְצֶלֶם יְִתהַּלֶ� ִאיׁש  ַא� ּבְצֶלֶם יְִתהַּלֶ� ִאיׁש  
ַא� ֶהבֶל יֱֶהָמיּון  ַא� ֶהבֶל יֱֶהָמיּון  

יְִצּבֹר וְ�א יֵדַע ִמי אְֹסָפםיְִצּבֹר וְ�א יֵדַע ִמי אְֹסָפם

ִהִלים: יֹום ז׳  )ל״ט - מ״ג( ּתְ

ֶשַיְלִהיבּו אֹוָתנּו ְלַקֵֵּים ֶאת ְְּדָבָריו ְְּבִִׂשְמָחה.ה׳ ָּגֹוֵרם ָלנּו ַלְחִׁשֹב ַעל ְְּדָבִרים 



"ִּתיַקר נַפְׁשֹו ְּבֵעינָיו 

לְִׂשמֹוַח ְּבִׂשְמָחָתה יֹוֵתר ֵמַהגּוף ַהנְִבזֶה 

ֶׁשלֹא לְַעְרֵבב ּולְַבלְֵבל ִׂשְמַחת ַהנֶפֶׁש ְּבִעָצבֹון ַהגּוף"

ְנָיא: ִליקּוֵטי ַאָמִרים ֶּפֶרק ל״א ַתּ

ְֹּכִֶׁשָאנּו יֹוְדִעים ִֶׁשַהְְּנִָׁשָמה ִהיא ַהֵחֶלק ָהִעָָּקִרי 
ִֶׁשְָּבנּו, ִנְהֶיה ְְּבִִׂשְמָחה ֲאִמְִּתית



"ַאז מֶען גֶעהט ִאין גַאס דַארף מֶען טרַאכטֶען  

ִדְבֵרי ּתֹוָרה ִצי ִאין ַמְחָׁשָבה ִצי ִאין ִִדּבּור"

ַהיֹום יֹום: ז׳ ַאָדר

ָֹּגֶלם! ָלָָּמה ַאְָּתה חֹוִֵׁשב ִָׁשַאְָּתה ָיכֹול ָלֶלֶכת 
ָעַלי ִאם ַאְָּתה לֹא אֹוֵמר אֹו חֹוִֵׁשב 

ִמִִּלים ִֶׁשל ְּתֹוָרה?



מצות עשה קצ"ו:

ַהעֲנֵיק ַּתעֲנִיק לֹו ִמּצֹאנְ� ּוִמּגָ�נְ� ּוִמּיְִקֶב� 
אֲֶׁשר ֵּב�כְ� ה' ֱא��י� ִּתֶּתן לֹו )פרשת ראה(

מצות לא תעשה רל"ג:

וְכִי ְתַׁשּלְֶחּנּו ָחפְִׁשי ֵמעִָּמ� �א ְתַׁשּלְֶחּנּו �יָקם )פרשת ראה(

מצות עשה רל"ד:

וְֶהפְּדָּה )פרשת משפטים(

מצות עשה רל"ג:

אֲֶׁשר לֹו יְעָדָּה וְֶהפְּדָּה )פרשת משפטים(

מצות לא תעשה רס"א:

�א יְִמׁשֹל לְָמכְ�ּה ְּבִבגְדֹו ָבּה )פרשת משפטים(

״ם : ִהְלכֹות ֲעָבִדים ַרְמּבַ

 ִמְצָוה ְלָאדֹון אֹו ִלְבנֹו 
ְלִהְתַחְֵּתן ִעם ָהָאָמה ָהִעְבִרֵָּיה



מֶׁשה הּוא יְִׂשָרֵאל וְיְִׂשָרֵאל ֵהם מֶׁשה...
נִָׂשיא ַהדֹור הּוא ּכְכָל ַהדֹור

 ּכִי ַהנִָׂשיא הּוא ַהּכֹל

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ַהֵּיֹום יֹום ַהֻהִֶּלֶדת 
ְוַהְּפִטיָרה ִֶׁשל מִֶֹׁשה ַרְֵּבנּו

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: ז׳ ֲאָדר

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



תודה ל-
NCFJE

לילדיםחת"ת

 אם ברצונכם להקדיש יום בחת״ת לילדים 
לכבוד יום הולדת, לזכות או לכל מטרה אחרת 
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