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ו׳ ַאָדר ה׳תשפ״ג - ְֵׁשַנת ַהְקֵהל
ָּפָרֵַׁשת ְְּתַצֶוה

ֵׁשם:



TETZAVEH

21 The gems shall bear the names of the sons of Israel, all twelve by name; 
each one’s name shall be engraved as on a signet ring, for all twelve tribes. In 
order for the Breastplate to function as 
an oracle, the whole Hebrew alphabet 
must be on the stones, but the names of 
the tribes do not include all the letters 
of the alphabet. To rectify this situation, 
have the names of the patriarchs—Abra-
ham, Isaac, and Jacob—engraved on the 
first stone above Reuben’s name, and 
the words for ‘The Tribes of Yeshurun’ 
engraved on the last stone under Benja-
min’s name44 (see Figure 7). 
22 You shall have the artisans make two 
pure gold chains, braided like cords, 
for attaching the top 
edge of the Breastplate 
to the shoulder straps of 
the Ephod, as follows: 
23 You shall have them 
make two gold rings 
for the Breastplate and 
attach the two rings to 

the two upper corners 
of the Breastplate. 
24 You shall have them 
run the two gold braids 
through these two rings 
on the upper corners of 
the Breastplate. 
25 Then, have them at-
tach the two ends of 
each of the two braids 
to the two gold settings 

that you shall have had 
them affix towards the 

front of the shoulder 
straps of the Ephod45 
(see Figure 8). 

Figure 7:   The gems of the Breastplate

Figure 8:   How the top of the Breastplate is attached to the shoulder straps of the Ephod 
(left: unlinked; right: linked)

44. Yoma 73b; Mishneh Torah, Klei HaMikdash 9:7.  45. Above, v. 13.

Exodus 28:21-25
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From the Kehos Chumash

ּכָל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמ�נָה  ּכָל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמ�נָה  

ָ ק ָ קה' ִמי כָמֹו� ַמִּציל ָענִי ֵמחָז ה' ִמי כָמֹו� ַמִּציל ָענִי ֵמחָז
ִמֶּמּנּו וְָענִי וְֶאבְיֹון ִמּגֹזְלֹוִמֶּמּנּו וְָענִי וְֶאבְיֹון ִמּגֹזְלֹו

חוָּמׁש: ָּפָרֵַׁשת ְְּתַצֶוה - ֵֵׁשִני

ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול לֹוֵבֵׁש ֶאת ֹחֵֶׁשן ַהִּמְֵׁשָּפט 
ִעם ָהאּוִרים ְותּוִמים ִמְתַּפְְּלִלים ְולֹוְמִדים ְּתֹוָרה ִעם ָּכל ּגּוֵפנּו



ּכָל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמ�נָה  ּכָל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמ�נָה  

ָ ק ָ קה' ִמי כָמֹו� ַמִּציל ָענִי ֵמחָז ה' ִמי כָמֹו� ַמִּציל ָענִי ֵמחָז
ִמֶּמּנּו וְָענִי וְֶאבְיֹון ִמּגֹזְלֹוִמֶּמּנּו וְָענִי וְֶאבְיֹון ִמּגֹזְלֹו

ִהִלים: יֹום ו׳  )ל״ה - ל״ח( ּתְ

ִמְתַּפְְּלִלים ְולֹוְמִדים ְּתֹוָרה ִעם ָּכל ּגּוֵפנּו



"וְזּו ִהיא ְּבִחינַת ְּתׁשּוָבה ּוַמַעִׂשים טֹוִבים 

ֶׁשֵהן ַמַעִׂשים טֹוִבים ֶׁשעֹוֶׂשה ּכְֵדי לְָהִׁשיב ֵחלֶק ה׳ 
לְְמקֹוָרא וְָׁשְרָׁשא ְדכָל ָעלְִמין"

ְנָיא: ִליקּוֵטי ַאָמִרים ֶּפֶרק ל״א ַתּ

ִלְפָעִמים ָצִריְך ְלִהְתַחֵּכם ִעם ַהֵֵּיֶצר ָהָרע 
ְְּבאֹוָתן ְְּדָרִכים ֵֶׁשהּוא ְמַנֶֶּסה ְלִהְתַחֵּכם ָעֵלינּו



"ֶעְשִׂרים ָׁשנָה ּכַָתב ַרֵּבינּו ֶאת ִספְרֹו ַהַּתנְיָא, 
וְִדיֵיק ְּבכָל ֵּתיָבה וְֵּתיָבה."

ַהיֹום יֹום: ו׳ ַאָדר

ָהַאְדמֹו״ר ַהָָּזֵקן ִהְתַיֵּגַע ְִּבְכִתיַבת ֵסֶפר ַהְַּתְנָיא 
ֶעְְׂשִרים ֵָׁשָנה!



מצות עשה רל"ב:

"ּכִי ִתְקנֶה עֶבֶד וגו'" )פרשת משפטים(

מצות לא תעשה רנ"ח:

"�א יִָּמכְרּו ִמְמּכֶ�ת עָבֶד" )פרשת בהר(

מצות לא תעשה רנ"ט:

"�א ִת�ּדֶה בֹו ּבְפָ��" )פרשת בהר(

מצות לא תעשה רנ"ז:

"�א ַתעֲבֹד ּבֹו עֲבֹדַת עָבֶד" )פרשת בהר(

מצות לא תעשה ר"ס:

"�א יִ�ּדֶּנּו ּבְפֶ�� לְֵעינֶי�" )פרשת בהר(

״ם : ִהְלכֹות ֲעָבִדים ַרְמּבַ

ַהֵּיֹום ַמְתִחיִלים ִלְלמֹד ֶאת ַהִּמְצוֹות 
ַעל ֶעֶבד ִעְבִרי



ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ִאם רֹוִאים ֵֶׁשָאָדם ַאֵחר עֹוְֶׂשה ְָּדָבר 
ֵֶׁשְּלֹא ָראּוי ֵֶׁשֵֵּיָעְֶׂשה, ָעֵלינּו ְלִהְֵׁשְַּתְֵּדל 

ֵֶׁשְּלֹא ְלִהְתְּבֹוֵנן ְַּבְְּדָבִרים ָהָרִעים. 

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: ַאֲהַבת ִיְְׂשָרֵאל

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



תודה ל-
NCFJE

לילדיםחת"ת

 אם ברצונכם להקדיש יום בחת״ת לילדים 
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