
חתחת""תת
ב"ה

•
יֹום ֵֵׁשִני

ו׳ ַמר-ֶחְֵׁשָון ה׳תשפ״ג
ָּפָרֵַׁשת ֶלְך ְלָך

ֵׁשם:



ַצּדִיקִים יִי�ׁשּו ָא�ץ  ַצּדִיקִים יִי�ׁשּו ָא�ץ  
וְיְִׁשּכְנּו לַָעד ָעלֶיָהוְיְִׁשּכְנּו לַָעד ָעלֶיָה

לְּחּו אֹתֹו  ים וַיְַשׁ "וַיְַצו ָעלָיו פְַּרעֹה ֲאנִָשׁ
ר לֹו" ּתֹו וְֶאת כָּל ֲאֶשׁ וְֶאת ִאְשׁ

חוָּמׁש: ָּפָרֵַׁשת ֶלְך ְלָך - ֵֵׁשִני

ַּפְרֹעה ֵָׁשַלח ֵׁשֹוְמִרים ְלָהֵגן ַעל ַאְבָרם ְוָׂשַרי 
ַּכֲאֵֶׁשר ֵהם ָעְזבּו ֶאת ִמְצַרִים

הֹוָרַדת ַהְּׁשִכיָנה ֵֶׁשל ה׳ ְלתֹוְך ָהעֹוָלם 
ָּתִביא ֶאת ָמִֵׁשיַח ַעְכֵָׁשו.



ַצּדִיקִים יִי�ׁשּו ָא�ץ  ַצּדִיקִים יִי�ׁשּו ָא�ץ  
וְיְִׁשּכְנּו לַָעד ָעלֶיָהוְיְִׁשּכְנּו לַָעד ָעלֶיָה

ִהִלים: יֹום ו׳  )ל״ה - ל״ח( ּתְ

הֹוָרַדת ַהְּׁשִכיָנה ֵֶׁשל ה׳ ְלתֹוְך ָהעֹוָלם 
ָּתִביא ֶאת ָמִֵׁשיַח ַעְכֵָׁשו.



ְנָיא: ִאֶגֶרת ַהֹקֶדֵׁש ִסיָמן כ״ו ַתּ

ְנַקֵיים ֶאת ָּכל ַהַהָלכֹות ַּכֲאֵֶׁשר ָמִֵׁשיַח ָיֹבא!



"ָאּבֶער נִיט ִמיט ּפֹויֶעְרֶׁשע יָאהְרן 

ווָאס מֶען זֶעהט נִיט ֵקיין גֶ-ְטלִיכְַקייט"

ַהיֹום יֹום: ו׳ ַמר-ֶחְֵׁשָון

ַרק ַחִּיים ֵֶׁשל ָחִסיד 
ִנְקָרִאים ַחִּיים ֲאִמִּתִּיים.



מצות עשה כ"ח:

  "וְהְִקִטיר עָלָיו ַאֲהרֹן ְקטֹ�ת ַסִּמים ַּבּבֹ�ר ַּבּבֹ�ר 
 ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת ַהּנֵרֹת יְַקִטי�ּנָה ּוְבַהעֲ�ת ַאֲהרֹן 
ֶאת ַהּנֵרֹת ּבֵין ָהעַ�ּבַיִם יְַקִטי�ּנָה" )פרשת תצוה(

מצות עשה כ"ה:

ר עַל ָהעֵדֻת    "ְּבאֹהֶל מֹועֵד ִמחּוץ לַָּפרֹכֶת אֲֶשׁ
יַעֲרֹ� אֹתֹו ַאֲהרֹן ּוָבנָיו" )פרשת תצוה(

מצות עשה מ':

ר יְַק�יבּו לַה'" )פרשת צו(  "זֶה ָק�ַּבן ַאֲהרֹן ּוָבנָיו אֲֶשׁ

מצות עשה מ"א:

נֵי כְבִָשׂים" )פרשת פנחס( ָּבת ְשׁ  "ּובְיֹום הַַּשׁ

מצות עשה כ"ז:

לְָחן לֶֶחם ָּפנִים לְָפנַי ָּתִמיד" )פרשת תרומה(  "וְנַָתָּת עַל הַֻּשׁ

מצות עשה מ"ב:

יכֶם וגו'" )פרשת פנחס( י ָחדְֵשׁ  "ּובְ�אֵשׁ

״ם : ִהְלכֹות ְּתִמיִדין ּומּוָסִפין ַרְמּבַ

ַהֹּכֲהִנים ְצִריִכים 
ְלַהְדִליק ֶאת ַהְְּמנֹוָרה 
ִמֵָּדי יֹום ְְּבֵבית ַהְִּמְקָָּדֵׁש



"מֹוֶדה ֲאנִי..."

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ָאנּו מֹוִדים ַלה׳ ִמֵָּדי יֹום 
ֵֶׁשֶהְחִזיר ָלנּו ֶאת ִנְֵׁשמֹוֵתינּו ַהְּיהּוִדּיֹות

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: >>דרכי<<

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: ְּתִפיָלה

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



תודה ל-
NCFJE

לילדיםחת"ת

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

www.KidsChitas.org

 מוקדש למען בטחונם 
של אחינו ואחיותינו בארץ הקודש

״ארץ אשר תמיד עיני ה׳ אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה״

© דער באהעלפער - ה׳תשפ״ג
מהדורה עברית - בית חב״ד הקריה, אשדוד אה״ק 


