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מוקדש למען בטחונם
של אחינו ואחיותינו בארץ הקודש
״ארץ אשר תמיד עיני ה׳ אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה״
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יוֹם ְר ִביﬠִ י
י״א ֵט ֵבת ה׳תשפ״ג ְ -שׁנַ ת ַה ְק ֵהל
ָפּ ָר ַשׁת וַ יְ ִחי

אם ברצונכם להקדיש יום בחת״ת לילדים
לכבוד יום הולדת ,לזכות או לכל מטרה אחרת
www.KidsChitas.org
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מהדורה עברית  -בית חב״ד הקריה ,אשדוד אה״ק

ֵשׁם:

חו ָּמ ׁש:

ָפּ ָר ַשׁת וַ יְ ִחי ְ -ר ִביﬠִ י

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

ַה ָפּ ָר ָשׁה ַה ֲח ִס ִידית

"ֵ ...ה ָא ְספוּ ו ְ ַאגּ ִי ָדה לָכֶם
ֵאת ֲא ׁשֶ ר י ִ ְק ָרא ֶא ְתכֶם ּ ְב ַא ֲח
ִרית ַהיּ ָ ִמים"

ַרשִׁ "יִ :בּ ֵקשׁ לְגַלוֹת ֶאת ַה ֵקץ וְנ ִ ְס ַתּלְ ָקה שְׁ כִינ ָ
ה
ִ
מ
ֶ
מ
נ
וּ
.
)
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ה׳ ל ֹא ִה ְר ָשׁה לְ יַ ﬠֲ קֹב לְ גַ לּוֹת לַ ְשּׁ ָב ִטים,
ָמ ַתי יָ בוֹא ָמ ִשׁ ַיח.

ָה ָארוֹן ֶשׁל ָה ַר ֵבּיִ ים נִ ְשׁ ַאר ִא ָתּנוּ ַבּגָּ לוּת
כְּ ֵדי לָ ֶתת לָ נוּ ִחזּוּק וְ כ ַֹח.

ַר ְמ ַּב״ם:

ִהלְ כוֹת כֵּ לִ ים
מצות עשה ק"ח:

הלכות מי נדה

כְּ לִ י ָשׁבוּר ֵאינֶ נּוּ נִ ְט ָמא
ִאם ֵאין ְבּ ֶא ְפ ָשׁרוּתוֹ לְ ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ בּוֹ עוֹד

ְּת ִה ִלים:

יוֹם י״א )ס׳  -ס״ה(

ל ְ ַמ ַען י ֵ ָחלְצוּן יְדִידֶי�
הוֹ ׁ ִ
שי ָעה י ְ ִמינְ� ו ַ ֲענֵנִי

ֲא ִפילוּ ִבּ ְשׁ ַﬠת ֹק ִשׁי יֵ שׁ לָ נוּ ִבּ ָטּחוֹן,
ְשׁה׳ יִ ֵתּן לָ נוּ ַה ְר ֵבּה ְבּ ָרכוֹת.

ּ ַתנְ יָא:

יקוּטי ַא ָמ ִרים ֶפּ ֶרק י׳
לִ ֵ

הַ יוֹם יוֹם:

י״א ֵט ֵבת

ד ֶער ֵאיינ ֶער פוּן ִדי יוֹ ְד ֵעי ֵספֶר אוּן
י
וֹ
ְ
ד
ֵ
ע
י
״י ֶע ה ָאבּ ֶען ֶעפּ ֶעס אוֹי ְסג ֶעל ֶע ְרנְט ְבּ ַעל תּוֹ ָרה
מוּז
פֶּה:
חוּ ָמשְׁ ,תּ ִהלִיםִ ,משְׁ נַיוֹתַ ,תּנְיָא״

לְ צַ ִדּיק גָּ מוּר ֵאין יֵ צֶ ר ָה ָרע

תּוֹרהְ ,מ ַט ֲהרוֹת ֶאת ָה ֲאוִ יר
ִמלִּ ים ֶשׁל ָ

