
חתחת""תת
ב"ה

•
יֹום ִראׁשֹון

כ״ד ְמַנֵחם ָאב 
ָּפָרַׁשת ְרֵאה

ֵׁשם:



�ם ַעל ּכָל ּגֹויִם ה '�ם ַעל ּכָל ּגֹויִם ה '
ַמיִם ּכְבֹודֹו ַמיִם ּכְבֹודֹוַעל ַהָּשׁ ַעל ַהָּשׁ

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ְרֵאה - ִראׁשֹון

ַאֲחֵרי ֶׁשְבֵני ִיְשָרֵאל ִנְכְנסּו ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ֻהַתר 
ָלֶהם ְלַהְקִריב ָקְרָבנֹות ַרק ְבֵבית ַהִמְקָדׁש.

ָדִוד ַהֶמֶלְך ָאַהב ֶאת ה׳ ְבָכל ַמָצב, 
ֵבין ְבֵעת ָצָרה ּוֵבין ְבֵעת ִשְמָחה



�ם ַעל ּכָל ּגֹויִם ה '�ם ַעל ּכָל ּגֹויִם ה '
ַמיִם ּכְבֹודֹו ַמיִם ּכְבֹודֹוַעל ַהָּשׁ ַעל ַהָּשׁ

ִהִלים: יֹום כ״ד  )קי״ג - קי״ח( ּתְ

ָדִוד ַהֶמֶלְך ָאַהב ֶאת ה׳ ְבָכל ַמָצב, 
ֵבין ְבֵעת ָצָרה ּוֵבין ְבֵעת ִשְמָחה



ְנָיא: ִאֶגֶרת ַהֹקֶדׁש ִסיָמן ז׳ ַתּ

ַהִמְצוֹות ְוַהְנָׁשמֹות ֶׁשָלנּו ֵהן ֵחֶלק ַמה׳.



ֵָאל 
מַרְגְלָא ּבְּפּוֵמיה פּון רֶּבִי'ן - הַּבַעַל ֵׁשם טֹוב - אַהַבַת יְִׂשר

ִאיז ַאַהבַת ַהָמקֹום, ּבָנִים ַאֶּתם לַה' ֶאלֹקֵיכֶם, ַאז מֶען 

הָאט הָאלְט דֶעם פָאטֶער הָאט מֶען הָאלְט דִי קִינְדֶער.

ַהיֹום יֹום: כ״ד ְמַנֵחם ָאב

ָאנּו ְצִריִכים ֶלֱאֹהב ָכל ְיהּוִדי 
ִבְגַלל ֶׁשֵהם ַהְיָלִדים ֶׁשל ה׳.



מצות עשה ק"נ:

 "ּכָל צִּפֹור ְטהֹ�ה ּתֹאכֵלּו" )פרשת ראה(

מצות עשה קנ"א:

ר לֹו כְ�ַעיִם ִמַּמעַל לְ�גְלָיו" )פרשת שמיני(  "אֲֶשׁ

מצות עשה קנ"ב:

ר ּבַָּמיִם" )פרשת שמיני(  "ֶאת זֶה ּתֹאכְלּו ִמּכֹל אֲֶשׁ

מצות לא תעשה קע"ב:

 "ַא� ֶאת זֶה �א תֹאכְלּו ִמַּמעֲלֵי ַהּגֵ�ה וגו' ֶאת ַהּגָָמל 
פָן... וְֶאת ַהֲחזִיר" )פרשת שמיני( וְֶאת ָהַא�נֶֶבת וְֶאת הַָּשׁ

מצות לא תעשה קע"ד:

ְּקצּו ִמן ָהעֹוף �א יֵָאכְלּו" )פרשת שמיני(  "וְֶאת ֵאּלֶה ְּתַשׁ

״ם : ִהְלכֹות ַמֲאָכלֹות ַאסּורֹות ַרְמּבַ

אֹוְכִלים ַרק ָדִגים ְכֵׁשִרים



ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ַהִמְצָוה ַהְמֻיֶחֶדת ֶׁשָלנּו ַהּיֹום ִהיא ְלָהִפיץ 
ַיֲהדּות ַוֲחִסידּות ּוְלִהְתכֹוֵנן ַלְגֻאָלה.

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: ְׁשִליחּות

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: >>דרכי<<



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״
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