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מוקדש למען בטחונם
של אחינו ואחיותינו בארץ הקודש
״ארץ אשר תמיד עיני ה׳ אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה״
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יוֹם א׳ ְד ַחנוּכָּ ה
יוֹם ֵשׁנִ י
כ״ה כִּ ְסלֵ ו ה׳תשפ״ג ְ -שׁנַ ת ַה ְק ֵהל
ָפּ ָר ַשׁת ִמ ֵקץ

אם ברצונכם להקדיש יום בחת״ת לילדים
לכבוד יום הולדת ,לזכות או לכל מטרה אחרת
www.KidsChitas.org
תודה ל-
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מהדורה עברית  -בית חב״ד הקריה ,אשדוד אה״ק

ֵשׁם:

חו ָּמ ׁש:

ָפּ ָר ַשׁת ִמ ֵקץ ֵ -שׁנִ י

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

ֶח ֶדר צִ ְבאוֹת ה׳

״וַיֹּא ֶמר ּפַ ְרעֹה ֶאל ֲע ָב ָדיו ֲהנ ִ ְמ ָצא כָזֶה
ִאישׁ ֲא ׁשֶ ר רוּ ַח ֱאלֹ ִקים בּוֹ:״

יוֹסף ָפּ ָתר ֶאת ֲחלוֹמוֹ ֶשׁל ַפּ ְרעֹה
ֵ
יוֹסף.
ַוּפ ְרעֹה ֵה ִבין ֶשׁה׳ ִﬠם ֵ

ִמנְ ָהגֵ נוּ הוּא ֶשׁיְּ לָ ִדים ַמ ְדלִ ִיקים ֶאת ַה ַחנוּכִּ יּּּוֹת
ֶשׁלָּ ֶהם ְבּ ֶפ ַתח ֶח ֶדר צִ ְבאוֹת ה׳ ֶשׁלָּ ֶהם.

ַר ְמ ַּב״ם:

וּמוֹשׁב
ַ
ִהלְ כוֹת ְמ ַט ְמ ֵאי ִמ ְשׁכַּ ב
מצות עשה ק"ו:

טומאת זבה

ִא ָשּׁה יְ כוֹלָ ה לְ ִה ָטּ ֵמא ְבּ ֻט ְמ ָאה ְרצִ ינִ ית
ַהנִּ ְק ֵראת ״זָ ָבה״.

ְּת ִה ִלים:

יוֹם כ״ה )קי״ט )חלק א((

טוֹב לִי תוֹ�ת ִפּי�
ֵמ ַאלְפֵי ז ָ ָהב וָכָ ֶסף

יֵ שׁ לְ ִה ְתלַ ֵהב ִמ ְקּ ֻד ָשּׁה
עוֹד יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ֶשׁר ִמ ְדּ ָב ִרים גַּ ְשׁ ִמ ִיּים

ּ ַתנְ יָא:

יקוּטי ַא ָמ ִרים ֶפּ ֶרק ג׳
לִ ֵ

הַ יוֹם יוֹם:

כ״ה כִּ ְסלֵ ו

שר ְספִירוֹת ֶעלְיוֹנוֹת ׁשֶ נ ִׁשְ ּ ַת
ל
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לַ נְּ ָשׁ ָמה ֶשׁלָּ נוּ יֶ ְשׁנָ ם ֲﬠ ָשׂ ָרה כּוֹחוֹת ְמיֻ ָח ִדים

ָה ַר ִבּי ַר ַשׁ״בּ נָ ַהג לָ ֶשׁ ֶבת לְ יַ ד ַה ֲחנֻ כִּ יָּ ה
ַהדּוֹלֶ ֶקת כַּ ֲחצִ י ָשׁﬠָ ה.

