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מוקדש למען בטחונם
של אחינו ואחיותינו בארץ הקודש
״ארץ אשר תמיד עיני ה׳ אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה״

חת ת
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ַחג ַהגְ אוּלָ ה
יוֹם ְר ִביﬠִ י
כ׳ כִּ ְסלֵ ו ה׳תשפ״ג ְ -שׁנַ ת ַה ְק ֵהל
ָפּ ָר ַשׁת וַ יֵּ ֶשׁב

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

© דער באהעלפער  -ה׳תשפ״ג
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ֵשׁם:

חו ָּמ ׁש:

ָפּ ָר ַשׁת וַ יֵּ ֶשׁב ְ -ר ִביﬠִ י

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

ַחג ֲח ִס ִידי

״וַי ְ ִהי כְּ ֵמ ׁשִ יב יָדוֹ ו ְ ִהנֵּה י ָ ָצא ָא
ִחיו וַתֹּא ֶמר
ַמה פָּ� ְצ ָתּ ָעלֶי� פָּ�ץ וַיּ ִ ְק�א
ׁשְ מוֹ פָּ�ץ״

אוֹמים.
יהוּדה וְ ָת ָמר נוֹלְ דוּ ְתּ ִ
לִ ָ
ָמ ִשׁ ַיח הוּא ִמצֶּ ֱאצָ ָאיו ֶשׁל ֶפ ֶרץ

ָה ַא ְדמוֹ״ר ַהזָּ ֵקן ָרצָ ה לַ ﬠֲ שׂוֹת ָשׁלוֹם
הוּדים יוּכְ לוּ לִ לְ מֹד ֲח ִסידוּת
כְּ ֵדי ֶשׁכָּ ל ַהיְ ִ

ַר ְמ ַּב״ם:

טוּמ ַאת צָ ַרﬠַ ת
ִהלְ כוֹת ְ
מצות עשה ק"י:

טהרת מצורע

יֵ שׁ לְ ַקיֵּ ם ֶאת כָּ ל ַה ְשׁלַ ִבּים
ְבּ ַת ֲהלִ יְך ָט ֳה ַרת ַה ְמּצ ָֹרע
תּוֹרה ְמ ָפ ֶר ֶטת.
כְּ ִפי ֶשׁ ַה ָ

ְּת ִה ִלים:

יוֹם כ׳ )צ״ז  -ק״ג(

כְּ� ֵחם ָאב ַעל ָבּנִים
� ַחם ה' ַעל יְ� ָאיו

ה׳ ְמ ַר ֵחם ָﬠלֵ ינוּ כְּ מוֹ ֶשׁ ַא ָבּא ְמ ַר ֵחם

ל ָבּ ָניו
ַﬠ

ּ ַתנְ יָא:

יקוּטי ַא ָמ ִרים ַה ְק ָד ַמת ַה ְמלַ ֵקט
לִ ֵ

ל ֹא כָּ ל ָא ָדם יָ כוֹל לִ ְמצֹא ְבּ ַﬠצְ מוֹ
תּוֹרה
ֶאת ָה ֵﬠצוֹת ָה ְראוּיוֹת ִמתּוְֹך ַה ָ

הַ יוֹם יוֹם:

כ׳ כִּ ְסלֵ ו

עוֹתּ ִקים ַר ִבּים
ֵס ֶפר ַה ַתּנְ יָ א ֻה ְד ַפּס ְבּ ָ

