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•
יֹום ִראׁשֹון

י״ז ְמַנֵחם ָאב 
ָּפָרַׁשת ֵעֶקב

ֵׁשם:



ִ ל ִ ליֵלְכּו ֵמַחיִל ֶאל ָחי יֵלְכּו ֵמַחיִל ֶאל ָחי

יֵ�ֶאה ֶאל ֱא�קִים ּבְִצּיֹוןיֵ�ֶאה ֶאל ֱא�קִים ּבְִצּיֹון

ָבְעָּת ּוֵבַרכְָּת ֶאת ה׳ ֱאלֶֹקיָך  ״וְָאכַלְָּת וְָשׂ
ר נַָתן לָךְ״ ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶשׁ

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ֵעֶקב - ִראׁשֹון

ְכֶׁשְיהּוִדי ִמְתַנֵהג ַבֶדֶרְך ֶׁשָבה ה׳ רֹוֶצה 
ֶשִיְתַנֵהג, הּוא זֹוֶכה ְלַקֵבל ַהְרֵבה ְבָרכֹות מה׳

ְכֶׁשַמְמִׁשיִכים ִלְגֹדל ְבַדְרֵכי ַהֲחִסידּות 
ְמָקְרִבים עֹוד יֹוֵתר ֶאת ִביַאת ַהָמִׁשיַח



ִ ל ִ ליֵלְכּו ֵמַחיִל ֶאל ָחי יֵלְכּו ֵמַחיִל ֶאל ָחי

יֵ�ֶאה ֶאל ֱא�קִים ּבְִצּיֹוןיֵ�ֶאה ֶאל ֱא�קִים ּבְִצּיֹון

ִהִלים: יֹום י״ז  )פ״ג - פ״ז( ּתְ

ְכֶׁשַמְמִׁשיִכים ִלְגֹדל ְבַדְרֵכי ַהֲחִסידּות 
ְמָקְרִבים עֹוד יֹוֵתר ֶאת ִביַאת ַהָמִׁשיַח



ְנָיא: ִאֶגֶרת ַהֹקֶדׁש ִסיָמן ה׳ ַתּ

ָהאֹות ה׳ ִבְׁשמֹו ֶׁשל ה׳ 
נֹוֶתֶנת ַחיּות ְלָכל ָהעֹוָלם.



״ ַאז ֶער לֶערֶענְט ַא ַהלָכָה אּון וויֵיס ַאז ִדי זֶעלְֶּבע 

ַהלָכָה ווֶעט ֶער לֶעְרנֶען נָאךְ ֵמָאה וְֶעְׂשִרים ָׁשנָה 
ִאין גַן ֵעֶדן גִיט ֶעס ַאַריין ַא פַייֶערֶעל״

ַהיֹום יֹום: י״ז ְמַנֵחם ָאב

ֲחִסידּות ּגֹוֶרֶמת ְלִלמּוד ַהּתֹוָרה 
ִלְהיֹות ָמֵלא ְבַחיּות ַוֲחִמימּות.



מצות לא תעשה של"ו:

 )למדנו מגזרה שוה(

מצות לא תעשה של"ה:

"עֶ�וַת ַבת ִּבְּת� �א ְתגַּלֶה עֶ�וָָתן ּכִי עֶ�וְָת� ֵהּנָה" )פרשת אחרי(

מצות לא תעשה של"ז:

ה ּוִבָּתּה �א ְתגַּלֵה" )פרשת אחרי( "עֶ�וַת אִָּשׁ

מצות לא תעשה של"ח:

"ֶאת ַּבת ְּבנָּה" )פרשת אחרי(

מצות לא תעשה של"ט:

"וְֶאת ַּבת ִּבָּתּה �א ִתּ�ח" )פרשת אחרי(

״ם : ִהְלכֹות ִאיסּוֵרי ִביָאה ַרְמּבַ

ָלָאָדם ָאסּור ְלִהְתַחֵּתן ִעם ֶנְכדֹו / ֶנְכָדתֹו



״עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה...״

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ֻכָלנּו ְצִריִכים ִלְמצֹוא עֹוד ְיהּוִדים 
ֶׁשּנּוַכל ִלְגרֹם ָלֶהם ִלְרצֹות ִלְלמֹד ֲחִסידּות

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: ְׁשִליחּות

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: >>דרכי<<



תודה ל-
NCFJE

לילדיםחת"ת

 אם ברצונכם להקדיש יום בחת״ת לילדים 
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 מוקדש למען בטחונם 
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