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

חת ת
"



יוֹם ְר ִביﬠִ י
ד׳ ֵט ֵבת ה׳תשפ״ג ְ -שׁנַ ת ַה ְק ֵהל
ָפּ ָר ַשׁת וַ יִ גַ שׁ

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

ֵשׁם:

חו ָּמ ׁש:

ָפּ ָר ַשׁת וַ יִ גַ שׁ ְ -ר ִביﬠִ י

ה׳ צִ וָּ ה ֶאת יַ ֲﬠקֹב לָ ֶר ֶדת לְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם.
הוּא לָ ַקח ִאתּוֹ ֲﬠצֵ י ִשׁ ִיטים כְּ ֵדי ֶשׁיְּ ַשׁ ְמּשׁוּ
יוֹתר ,לִ ְבנִ יַּ ת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן.
ְמ ֻא ָחר ֵ

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

לִ ְחיוֹת ﬠִ ם ַהזְּ ַמן

ִבּזְ כוּת נִ צָּ חוֹן ה׳ ֵט ֵבת לָ ַמ ְדנוּ
ַמהוּ ַר ִבּיֵ ,איזוֹ ַחיּוּת צְ ִריכָ ה לִ ְהיוֹת ַבּלִּ מּוּד,
ְוּפﬠֻ לּוֹת ַח ַבּ״ד ָבּעוֹלָ ם ִה ְת ַר ֲחבוּ

ַר ְמ ַּב״ם:

טוּמ ַאת אוֹכְ לִ ין
ִהלְ כוֹת ְ
מצות עשה צ"ח:

טומאת אוכלין ומשקיו

ַמ ֲאכָ לִ ים ְר ֻט ִבּים יְ כוֹלִ ים לְ ִה ָטּ ֵמא

ְּת ִה ִלים:

יוֹם ד׳ )כ״ג  -כ״ח(

ְׂ
שאוּ ׁשְ ָע�ים �א ׁשֵ יכםֶ
וּ ְׂ
שאוּ ִפּ ְת ֵחי עוֹלָם
וְי ָ ֹבא ֶמלֶ� ַהכָּבוֹד

ְבּפָ סוּק זֶ ה ְמ ֻד ָבּר
ַﬠל ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַה ְשּׁלִ י ִשׁי

ּ ַתנְ יָא:

יקוּטי ַא ָמ ִרים ֶפּ ֶרק ז׳
לִ ֵ

דוּשׁה,
ְקלִ ַפּת נֹגַ הּ יְ כוֹלָ ה לִ ְהיוֹת ְק ָ
ִאם ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ַבּה ִבּ ְשׁ ִביל ה׳.

הַ יוֹם יוֹם:

ד׳ ֵט ֵבת

תּוֹרה,
ֶא ְפ ָשׁר לִ לְ מֹד ְדּ ָב ִרים ֲח ָד ִשׁים ַבּ ָ
ַבּ ֲחלוֹם!

