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מוקדש למען בטחונם
של אחינו ואחיותינו בארץ הקודש
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יוֹם ְר ִביﬠִ י
ו׳ ְמנַ ֵחם ָאב
ָפּ ָר ַשׁת ְד ָב ִרים

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

חו ָּמ ׁש:

ָפּ ָר ַשׁת ְד ָב ִרים ְ -ר ִביﬠִ י

מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ַמזְ כִּ יר לִ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַﬠל ָהעֹנֶ שׁ
ֶשׁ ִקּ ְבּלוּ לְ ִה ָשּׁ ֵאר ַבּ ִמּ ְד ָבּר

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

ִהלְ כוֹת ֵבּית ַה ְבּ ִח ָירה

לַ לְ וִ יִּ ים ָהיָ ה ֶח ֶדר ְמיֻ ָחד בּוֹ ָשׁ ָמרוּ ֶאת כְּ לֵ י
ַהנְּ גִ ינָ ה וְ ִה ְת ַא ְמּנוּ ַﬠל ַהנְּ גִ ינָ ה וְ ַה ִשּׁ ָירה

ַר ְמ ַּב״ם:

ִהלְ כוֹת ִאישׁוּת
מצות עשה רי"ב:

" ְפּרוּ וּרְבוּ"

)פרשת בראשית(

לָ ָא ָדם יֵ שׁ ִמצְ וָ ה לִ ְפרוֹת וְ לִ ְרבּוֹת
וּלְ ָה ִביא יְ לָ ִדים לְ עוֹלָ ם

ְּת ִה ִלים:

יוֹם ו׳ )ל״ה  -ל״ח(

ֵמה' ִמ ְצ ֲעדֵי גֶבֶר כּוֹנ וָּ
נ
וְדַ�כּוֹ י ֶ ְחפָּץ

ה׳ מוֹ ִליְך אוֹ ָתנוּ לִ ְמקוֹמוֹת שׁוֹנִ ים
ת ֶשׁלָּ נוּ ָשׁם.
ְכּ ֵדי ְל ַמלֵּ א ֶאת ַה ְשּׁלִ יחוּ

ּ ַתנְ יָא:

שׁוּבה ֶפּ ֶרק י״ב
ִאגֶ ֶרת ַה ְתּ ָ

הַ יוֹם יוֹם:

ו׳ ְמנַ ֵחם ָאב

״ ְׂ
שאוּ י ְ ֵדכֶם קֹ ֶדשׁ וּ ָב ְרכוּ ֶאת ה'״

אוֹה ִבים,
קּוֹרה לָ נוּ ַמ ֶשּׁהוּ ֶשׁ ֵאינֶ נּוּ ֲ
ֲא ִפלּוּ ִאם ֶ
ֲﬠ ַדיִ ן יֵ שׁ ִבּיכֹלְ ֵתנוּ לִ ְהיוֹת ְבּ ִשׂ ְמ ָחה.

נוֹתנִ ים ַחיּוּת
לוֹמ ִדים ֲח ִסידוּת ָאנוּ ְ
כְּ ֶשׁ ָאנוּ ְ
לְ עוֹלָ ם כֻּ לּוֹ.

