
“עם ספר התניא     

יצעדו לקבל

   את פני משיח         

צדקנו” 

ב”ה

ּתֹוָרה

“ְוזֹאת ַמֲעָלה ְיֵתָרה ְּגדֹוָלה 
ְוִנְפָלָאה ְלֵאין ֵקץ ֲאֶׁשר ְּבִמְצַות 

ְיִדיַעת ַהּתֹוָרה ְוַהָּׂשָגָתּה... ִמְּלַבד 
ֶׁשַהֵּׂשֶכל ְמֻלָּבׁש ְּבָחְכַמת ַהֵּׁשם, 

ִהֵּנה ַּגם ָחְכַמת ַהֵּׁשם ְּבִלּבֹו”.
)ַּתְנָיא, ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים ֶּפֶרק ה(

ַסְּמנּו ְּבָמה ַאֶּתם ּבֹוֲחִרים:

ְלהֹוִסיף ַהּיֹום, ְלֵסֶדר ַהּיֹום ֶׁשָּלֶכם, 
ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ֶׁשל ִלּמּוד ּתֹוָרה, ֵמֵעֶבר 

ְלָמה ֶׁשַאֶּתם ְרִגיִלים.

ְלַהְחִליט ֶׁשַּבַּפַעם ַהָּבָאה ֶׁשָּבּה ַאֶּתם 
ְמָבְרִכים – “ָּברּוְך ַאָּתה ַהֵּׁשם, נֹוֵתן 

ַהּתֹוָרה”, ְּב”ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר”, ְּתַכְּונּו ְּבָכל 
ִמָּלה ְוִתְזְּכרּו ֶׁשַהּתֹוָרה ֶׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים 

ִנְּתָנה ָלנּו ְּכַמָּתָנה ְיָקָרה ִמְּיֵדי ַהֵּׁשם.

ָלַמְדנּו ַהּיֹום 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ִהְכִניס ֶאת 
ַהָחְכָמה ְוָהָרצֹון 

ֶׁשּלֹו ְלתֹוְך ַהּתֹוָרה.

 ְּכֶׁשֲאַנְחנּו 
לֹוְמִדים ּתֹוָרה, 

ֲאַנְחנּו זֹוִכים 
ְלִהְתַעֵּטף ַּבָחְכָמה 

ֶׁשל ַהֵּׁשם, 
ּוְלַהְכִניס אֹוָתּה 

ְלתֹוֵכנּו. זֹו ַהִּקְרָבה 
ֲהִכי ְּגדֹוָלה ְלַהֵּׁשם.

הבחירה
היומית

היומיהלימוד 

ַסְּמנּו ְּבָמה ַאֶּתם ּבֹוֲחִרים:

ִלְמצֹא ַהּיֹום ִהְזַּדְּמנּות ְלַהְׁשִּפיַע 
ִמּתֹוְך ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיהּוִדי ַאֵחר, 

ֵמַהִּמְׁשָּפָחה אֹו ֵמַהְּיִדיִדים, ְלהֹוִסיף 
ְּבתֹוָרה ּוִמְצוֹות.

ְלהֹוִסיף ַהּיֹום ַּבַּבִית ַמֲעֶׂשה ֶׁשל 
ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל, ְּכַלֵּפי ָהַאִחים/
ָהֲאָחיֹות, ַסָּבא/ָסְבָתא ְוַכּדֹוֶמה.

הבחירה
היומית

י”ז כסלו יום חמישי 

מה
צריך

מה
צריך

- ַּדף ָלָבן
- ְצָבִעים

ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל
יום שישי י”ח כסלו

שבת קודש י”ט כסלו
 ֶעְרַּכת ַׁשָּבת ְמפֶֹאֶרת ְלֻׁשְלַחן ַהַּׁשָּבת

ָלַמְדנּו ַהּיֹום 
ֶׁשְּלָכל ְיהּוִדי ֵיׁש 

ְנָׁשָמה ְקדֹוָׁשה 
ֶׁשִהיא ֵחֶלק 

ֵמַהֵּׁשם, ְוָלֵכן ָּכל 
ַהְּיהּוִדים ֵהם ַאִחים

 ִמַּצד ַהְּנָׁשָמה. 
ִאם ָּכְך, ֵאין ָמה 

ִלְכעֹס ַעל ְיהּוִדי, 
אֹו ָחס ְוָחִליָלה 

ִלְׂשנֹא אֹותֹו, ִּבְגַלל 
ַמֲעִׂשים ֶׁשהּוא 

עֹוֶׂשה, ֶאָּלא ַרק 
ֶלֱאהֹב אֹותֹו – ִּכי 

הּוא ָאח ָקרֹוב. 

היומיהלימוד 

“ְוָלֵכן ִנְקְראּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ַאִחים ַמָּמׁש ִמַּצד ׁשֶֹרׁש ַנְפָׁשם 
ְּבַהֵּׁשם ֶאָחד, ַרק ֶׁשַהּגּוִפים 

ְמֻחָּלִקים”.
)ַּתְנָיא, ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים ֶּפֶרק ל”ב(

ִּביֵמי ְׁשבּוַע ַהֲהָכָנה ְלַחג ַהְּגֻאָּלה י”ט 
ְּבִכְסֵלו, ָאנּו יֹוְצִאים ְלַמָּסע ְמַרֵּתק, 

ְמֻצָּיִדים ְּבַמָּפה ּוְבַמְצֵּפן.

ְּבַמֲהַלְך ַהַּמָּסע ֲאַנְחנּו ּבֹוֲחִרים 
ַּבְּׁשִביִלים ּוַבְּדָרִכים ֶׁשּיֹוִבילּו אֹוָתנּו 

ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְּפִניִמית, ְּבִׂשְמָחה.

ְלֹאֶרְך ַהַּתֲחנֹות ַהּׁשֹונֹות, ַהְּמַיְּצגֹות ֶאת 
ֵסֶדר ַהּיֹום ֶׁשָּלנּו: ְצָדָקה, ְּתִפָּלה, ֲאִכיָלה 
ָועֹוד, ִנְבַחר ְּבֶעְזַרת “ַהַּמְצֵּפן ַהֲחִסיִדי” 

ְלָהִאיר ֶאת ַּדְרֵּכנּו ְּבאֹור ַהֲחִסידּות. 

ְּבָכל יֹום ִנְפַּתח ָּבַעּמּוד ַהַּמְתִאים, ְוהּוא 
ְיַלֶּוה אֹוָתנּו ַּבְּפִעילּות ַהּיֹוִמית.

)ַּתְנָיא, ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים ֶּפֶרק ל”ב(

ב”ה

ַהּיֹום ִנְׁשַּתֵּמׁש ַּבָּיַדִים 
ְוָהַרְגַלִים ֶׁשָּלנּו.

 ַנֲעֹרְך ַיַחד ִהְתַוֲעדּות ֲחִסיִדית ִמְׁשַּפְחִּתית.

ָנִכין ֶאת ַהֻּׁשְלָחן:

 ַנִּניַח ְּבֶמְרַּכז ַהֻּׁשְלָחן ֶאת ַהַּמָּגׁש,
ְנַקֵּפל אֹותֹו ְלִפי ַההֹוָראֹות.

 ַנִּניַח ֶאת ּכֹוִסּיֹות ַה”ְלַחִּיים” ַעל 
ָהִעּגּוִלים ַהְּמֻצָּיִרים ֶׁשַעל ַהַּמָּגׁש,

 ַנֲעִמיד ְלַצד ַהַּצָּלחֹות ֶׁשל ַהּסֹוֲעִדים, 
ֶאת ַהַּכְרִטיִסים ַהְּמֻקָּפִלים.

 ִּבְׁשַעת ַהְּסעּוָדה, ַאַחד ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ִיַּקח 
ֶאת ַאַחת ַהּכֹוִסּיֹות ְוִיְתַּגֶּלה ָהִאּיּור ֶׁשַּתַחת  

ַהּכֹוִסית.

 ַהּסֹוֵעד ֶׁשַעל ַהַּכְרִטיס ֶׁשּלֹו ֵיׁש ִאּיּור 
ֵזֶהה, ִיְתַּכֵּבד ְלַהְקִריא ֶאת ַהִּכּתּוב  ֶׁשַעל 

ַּגב ַהַּכְרִטיס ֶׁשּלֹו, ְוַאַחר ָּכְך ָיִרים  ֶאת 
ַהּכֹוִסית ַהָּבָאה.

 ֹנאַמר ַיַחד “ְלַחִּיים”, ְנַנֵּגן ִנּגּון ֲחִסיִדי, 
 ִנְלַמד ַעל ַמהּות ַהּיֹום, ְוִנְתַּפֵּלל ִלְראֹות 

ִּבְמֵהָרה ֶאת ִקּיּום ַהִּיעּוד “ִלְכֶׁשָּיפּוצּו 

ַמְעְינֹוֶתיָך חּוָצה”, ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח, ַּבְּגֻאָּלה 

ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה.

ֲאַגף ִחּנּוְך ֶחְבָרִתי ֲחִסיִדי



ְצָדָקה

"ְוֵאין ְלָך ִמְצָוה ֶׁשֶּנֶפׁש 
ַהִחּיּוִנית ִמְתַלֶּבֶׁשת ָּבּה ָּכל 

ָּכְך ִּכְבִמְצַות ַהְּצָדָקה... 
ֶׁשָאָדם נֹוֵתן ִמְּיִגיַע ַּכָּפיו... 

ֲהֵרי ָּכל ַנְפׁשֹו ַהִחּיּוִנית 
עֹוָלה ְלַהֵּׁשם".

 )ַּתְנָיא, ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים ֶּפֶרק ל"ז(

ַסְּמנּו ְּבָמה ַאֶּתם ּבֹוֲחִרים:

ִלְתרֹם ַהּיֹום ַמְטֵּבַע ִלְצָדָקה ֵמַהֶּכֶסף 
ָהִאיִׁשי ֶׁשָּלֶכם. ְוָכְך ְלַהֲעלֹות ִלְקֻדָּׁשה 

ֶאת ָּכל ַמֲעֵׂשיֶכם.

ִלְתרֹם ַהּיֹום ְּבֶׁשַפע, ַמְטֵּבַע נֹוָסף 
ִלְצָדָקה, ֵמֵעֶבר ְלָמה ֶׁשַאֶּתם ְרִגיִלים 

ָלֵתת.

ָלַמְדנּו ַּבֲחִסידּות 
ֶׁשַהְּצָדָקה ְמַקֶּדֶׁשת 
ּוְמרֹוֶמֶמת ֶאת ָּכל 

ַהּכֹוחֹות ֶׁשִהְׁשַקְענּו 

ְּכֵדי ְלַהְרִויַח ֶּכֶסף. 
ָלַמְדנּו ַּגם ֶׁשֲאַנְחנּו 

ְצִריִכים ָלֵתת 
ֶׁשַפע ַלֲאֵחִרים, 

ְּכמֹו ֶׁשַהֵּׁשם ַמֲעִניק 
ֶׁשַפע ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו.

הבחירה
היומית

היומיהלימוד 

ֲאִכיָלה

ַסְּמנּו ְּבָמה ַאֶּתם ּבֹוֲחִרים:

ְלָבֵרְך ַעל ָהאֶֹכל ְּבקֹול ּוִמּתֹוְך ַּכָּוָנה.

ֶלֱאכֹל ֶאת ָהֲארּוָחה ִמּתֹוְך ַמְחָׁשָבה 
ַעל ַהּכֹוַח ֶׁשְּנַקֵּבל ִמן ָהאֶֹכל, ְּכֵדי 

ִלְלמֹד ּתֹוָרה ּוְלַקֵּים ִמְצוֹות.

ָלַמְדנּו ַהּיֹום 
ֶׁשֲאִכיָלה ֶׁשל 

ְיהּוִדי ִהיא ְּפֻעָּלה 
ֲחׁשּוָבה. 

ַעל ְיֵדי ְּבָרָכה 
ַוֲאִכיָלה ְלֵׁשם 
ָׁשַמִים, ֶחְלֵקי 

ַהְּקֻדָּׁשה 
ֶׁשֻּמְסָּתִרים ַּבַּמֲאָכל 

עֹוִלים ּוְמִאיִרים.

הבחירה
היומית

היומיהלימוד 

ְּתִפָּלה

ַסְּמנּו ְּבָמה ַאֶּתם ּבֹוֲחִרים:

ָלַקַחת ֶקַטע ֶאָחד ִלְבִחיַרְתֶכם ִמן 
ַהְּתִפָּלה אֹו ִמִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ּוְלַכֵּון 

ַּבֶּקַטע ַהֶּזה ְּבָכל ִמָּלה.

ִלְקרֹא ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה )אֹו ִלְפֵני 
ְקִריַאת ְׁשַמע ָּבֶעֶרב(, ִסּפּור ֲחִסיִדי 

ֶׁשַּיֲעזֹר ָלֶכם ְלִהָּכֵנס ַלֲאִויָרה ֶׁשל 
ַאֲהַבת ַהֵּׁשם ְוִיְרַאת ָׁשַמִים.

ָלַמְדנּו ַהּיֹום 
ֶׁשַהְּתִפָּלה ִהיא 

ֲעבֹוָדה ֲחׁשּוָבה. 

ְלִהְתּבֹוֵנן ִּבְגֻדַּלת 
ַהֵּׁשם ְלאֶֹרְך 

ַהְּתִפָּלה, ּוְלַנּסֹות 
ִלְהיֹות ְקׁשּוִרים 
ּוְמֻחָּבִרים ֵאָליו.

הבחירה
היומית

היומיהלימוד 

“’ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה’ – 
ְּתִפָּלה ִהיא ֻסַּלם ַהִהְתַקְּׁשרּות 

ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה ֶּבֱאֹלקּות”.
)ִמּתֹוְך ַהּיֹום יֹום, ה ִּכְסֵלו(

ַסְּמנּו ְּבָמה ַאֶּתם ּבֹוֲחִרים:

ִלְזּכֹר ְוַגם לֹוַמר, ַעל ָהֵארּוִעים ֶׁשִּיְקרּו 
ָלֶכם ַהּיֹום – “ֶזה ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית”.

ִלְהיֹות ַהּיֹום ְרגּוִעים ּוְׁשֵלִוים ְלאֶֹרְך 
ָּכל ַהּיֹום, ְּבִלי ִלְכעֹס ּוְבִלי ְלִהְתַרֵּגז ַעל 

ׁשּום ָּדָבר, ִּכי ָּכל ָּדָבר ֶׁשּקֹוֶרה, ַמִּגיַע 
ֵאֵלינּו ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית.

ָלַמְדנּו ַהּיֹום 
ֶׁשּׁשּום ָּדָבר 

ָּבעֹוָלם ֵאינֹו קֹוֶרה 
ְסָתם ָּכְך ֵמַעְצמֹו. 
ָּכל ְּפָרט ָּבעֹוָלם 
קֹוֶרה ְּבַהְׁשָּגָחתֹו 

ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל 
ַהֵּׁשם. ָלֵכן ֲאַנְחנּו 

ְיכֹוִלים ִלְהיֹות 
ְׂשֵמִחים ּוְרגּוִעים, 
ִּכי ַאָּבא ָהאֹוֵהב 

ַּבָּׁשַמִים, הּוא 
ַהְּמַאְרֵּגן ֲעבּוֵרנּו 
ֶאת ָּכל ָהֵארּוִעים.

הבחירה
היומית

היומיהלימוד 

“ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ַעל ִּפי ּתֹוַרת 
ַהֲחִסידּות, ְלַהְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו 

ִלְראֹות ִעְנַין ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ֵאיְך 
ִּכי ְּבטּובֹו ִיְתָּבֵרְך ְמַחֵּדׁש ֶאת ָהעֹוָלם 

ְוַהִּנְבָרִאים ְּבָכל ֶרַגע ְּבַהְׁשָּגָחתֹו 
ַהְּפָרִטית, ֲאֶׁשר ֶזה ְוַאְך ֶזה, הּוא 

ְמִציאּות ַהִּנְבָרִאים, ַחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם”. 
)ַעל־ִּפי ַהּיֹום יֹום, כט ִסיָון(

ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית
יום רביעי ט”ז כסלויום שלישי ט”ו כסלו י”ד כסלו יום שני  י”ג כסלו יום ראשון 

“ְּכֶׁשָאָדם עֹוֵסק ַּבְּדָבִרים 
ַהַּגְׁשִמִּיים... ְּכמֹו ַּבֲאִכיָלה 
ַּגְׁשִמית, ִהֵּנה ַהֵּברּור ָּבֶזה 

הּוא ְּכֶׁשאֹוֵכל ַהַּמֲאָכל ְּבַכָּוָנה 
ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֹלא ְלַמְּלאֹות 
ַּתֲאוֹות ַנְפׁשֹו, ִּכי ִאם ַרק 
ֶׁשְּבכֹוַח ָהֲאִכיָלה ַהִהיא 

ִיְתַּפֵּלל ְוִיְלַמד”.
)ָהַרִּבי ָהַרַׁש”ּב, ֵסֶפר ַהַּמֲאָמִרים תרס”ח ַעּמּוד נט(

ַּדף ָלָבן, ְצָבִעים אֹו 
טּוִׁשים ְּבֶצַבע ָאדֹם, 

ָירֹק, ָּכחֹל ְוָצהֹב.

מה
צריך

מה
צריך

מה
צריך

מה
צריך

- ַּדף ָלָבן
- ְּכִלי ְּכִתיָבה

- ַּדף ָלָבן
- ִמְסָּפַרִים

- ָּבלֹון
- טּוׁש


