
חתחת""תת
ב"ה

�
    ַׁשָּבת קֹוֶדׁש

ד׳ ַמר-ֶחְׁשָון ה׳תשפ״ג        
ָּפָרַׁשת ֹנַח    

ֵׁשם: 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 - <<שנה>>
מהדורה עברית - בית חב״ד הקריה, אשדוד אה״ק 



יכֶם  ָע�ים �אֵשׁ יכֶם ְשׂאּו ְשׁ ָע�ים �אֵשׁ ְשׂאּו ְשׁ
ּוְשׂאּו ּפְִתֵחי עֹולָם ּוְשׂאּו ּפְִתֵחי עֹולָם 
וְיָֹבא ֶמלֶ� ַהּכָבֹודוְיָֹבא ֶמלֶ� ַהּכָבֹוד

נָה  ְבִעים ָשׁ ״וַיְִחי ֶתַרח ִשׁ

וַּיֹולֶד ֶאת ַאְבָרם ֶאת נָחֹור וְֶאת ָהָרן״

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ֹנַח - ְׁשִביִעי

ְּבִסּיּום ַהָּפָרָׁשה לֹוְמִדים ַעל ֵליָדתֹו ֶׁשל 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבָפסּוק ֶזה ְמֻדָּבר 

ַעל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ִלּמּוד ּתֹוָרה ִמֵּדי יֹום ָחׁשּוב ְּבַגְׁשִמּיּות, 
ָחׁשּוב ְּברּוָחִנּיּות ְוָחׁשּוב ְלָכל ַהִּמְׁשָּפָחה ּכּוַּלּה

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: <<דרכי>>

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: ִלּמּוד ּתֹוָרה

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



יכֶם  ָע�ים �אֵשׁ יכֶם ְשׂאּו ְשׁ ָע�ים �אֵשׁ ְשׂאּו ְשׁ
ּוְשׂאּו ּפְִתֵחי עֹולָם ּוְשׂאּו ּפְִתֵחי עֹולָם 
וְיָֹבא ֶמלֶ� ַהּכָבֹודוְיָֹבא ֶמלֶ� ַהּכָבֹוד

ִהִלים: יֹום ד׳  (כ״ג - כ״ח) ּתְ

ְּבָפסּוק ֶזה ְמֻדָּבר 
ַעל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי

מצות עשה פ״ד:

ר ָאנֹכִי ְמַצוֶָּךּ" (פרשת ראה) ם ַתּעֲֶשׂה כֹּל אֲֶשׁ  "וְָשׁ

מצות עשה פ״ה:

ׂא  ָשּ ר יְִהיּו לְָך ּונְדֶָריָך ִתּ יָך אֲֶשׁ  "רַק ָקדֶָשׁ
ּוָבאָת ֶאל ַהָמּקֹום" (פרשת ראה)

מצות לא תעשה צ׳:

ַחט ִמחּוץ  ר יְִשׁ ֲחנֶה אֹו אֲֶשׁ ַמּ ַחט ׁשֹור אֹו כֶֶשׂב אֹו עֵז ַבּ ר יְִשׁ  "אֲֶשׁ
ֲחנֶה וְֶאל ֶפַּתח אֹהֶל מֹועֵד לֹא ֱהבִיאֹו לְהְַקִריב ָקרְָבּן לַה׳ לְִפנֵי  לַַמּ

פְָך וְנִכְרַת" (פרשת אחרי) ב לִָאיׁש ַההּוא דָּם ָשׁ כַּן ה׳ דָּם יֵחֵָשׁ ִמְשׁ

״ם : ִהְלכֹות ַמֲעֵׂשה ַהָקְרָּבנֹות ַרְמּבַ

ִאם ִלְבֵהָמה ֶׁשּמּוָכָנה ְלָקְרַּבן ֵיׁש מּום, 
ֵיׁש ְלַהְחִליָפּה ִּבְבֵהָמה ַאֶחֶרת.



ְנָיא: ִאֶגֶרת ַהֹקֶדׁש ִסיָמן כ״ו ַתּ

ְּבזֹוַהר, ְמכּוֶנה ְּפִניִמיּות ַהּתֹוָרה 
(ְּכגֹון ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות) ֵעץ ַהַחִּיים, 

ֶׁשהּוא טֹוב ִּבְלַבד

״לִימּוד ַהּתֹוָרה ְּבכָל יֹום וָיֹום 
נֹוגֵַע ִּבנְפָׁשֹות ַמָמׁש״

ַהיֹום יֹום: ד׳ ַמר-ֶחְׁשָון

ִלּמּוד ּתֹוָרה ִמֵּדי יֹום 
הֹוֵפ� ֶאת ֵּביֵתנּו ְלַבִית ְיהּוִדי!


