ב"ה

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

חת ת
"



קוֹדשׁ
ַשׁ ָבּת ֶ
י״ג ִאייָ ר
)בּחוּּ״ל ֶאמוֹר(
ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ַהר ְ
ִפּ ְר ֵקי ָאבוֹת ֶ -פּ ֶרק ג׳

אם ברצונכם להקדיש יום בחת״ת לילדים
לכבוד יום הולדת ,לזכות או לכל מטרה אחרת
www.KidsChitas.org
תודה ל-
NCFJE

חת"ת
ילדים
ל
© דער באהעלפער >> -שנה<<

מהדורה עברית  -בית חב״ד הקריה ,אשדוד אה״ק

ֵשׁם:

חו ָּמ ׁש:

)בּחוּּ״ל ֶאמוֹר( ְ -שׁ ִב ִיﬠי
ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ַהר ְ

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

י״ג ִאיָּ ר

"כִּי לִי ְבנֵי י ִ ְ ׂ
ש� ֵאל ֲע ָב ִדים"

הוּדי הוּא ֶﬠ ֶבד ַרק ֶשׁל ה׳
יְ ִ

ארצַ ייט ֶשׁל ר׳ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַא ְריֵ ה לֵ יבּ,
ַהיּוֹם ַהיָּ ְ
ָא ִחיו ֶשׁל ָה ַר ִבּי

ַר ְמ ַּב״ם:

ְּת ִה ִלים:

ִהלְ כוֹת ָא ֵבל
מצות לא תעשה קס"ו:

"לְנֶפֶשׁ �א י ִ ַטּמָּא ְבּ ַעמָּיו"

)פרשת אמור(

לַ כּ ֵֹהן ָאסוּר לְ ִה ַטּ ֵמּא
רוֹבה.
לְ ִמי ֶשׁ ֵאינֶ נּוּ ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ַה ְקּ ָ

יוֹם י״ג )ס״ט  -ע״א(
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ל ַ ְמנ ַ ֵצּ ַח לְדָוִד ל ְ ַהזְכִּיר

ְכּ ֶשׁיְּ הוּ ִדי עוֹזֵ ר לְ ַא ֵחר,
ה׳ נוֹ ֵתן לוֹ תּוֹ ֶס ֶפת ְבּ ָרכָ ה לְ ַﬠ ְצמוֹ.

ּ ַתנְ יָא:

יקוּטי ַא ָמ ִרים ֶפּ ֶרק מ״ח
לִ ֵ

הַ יוֹם יוֹם:

י״ג ִאייָ ר

עוֹמר:
ַהיּוֹם ְשׁמוֹנָ ה וְ ֶﬠ ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ַא ְר ָבּ ָﬠה ָשׁבוּעוֹת לָ ֶ
ַמלְ כוֹת ֶשׁ ְבּנֶ צַ ח

" ַדע ַמה לְ ַמ ְעלָה ִמ ָמךְ"

ִמכֵּ יוָ ן ֶשׁלָּ עוֹלָ ם יֶ ְשׁנָ ם ִמגְ ָבּלוֹת,
יוֹתר
ַה ַחיּוּת ֶשׁל ה׳ צְ ִריכָ ה לִ ְהיוֹת ֻמ ְס ֶתּ ֶרת ְבּ ֵ

הוּדי ְמחוֹלֶ לֶ ת ִשׁנּוּי ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
בוֹדתוֹ ֶשׁל ַהיְּ ִ
ֲﬠ ָ

