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מבצע חת“ת

מתאים לכל אחת
צוברים נקודות בשקלים חדשים

חוברת לימוד
לקט אמרות, אגרות וסיפורים

על מעלת לימוד החת“ת



ב"ה

חברה יקרה!

ברכותי על הצטרפותך למבצע חת"ת בשמירת הקביעות בנפש

ולימוד השיעורים השווים לכל נפש - חומש, תהילים, תניא והיום יום.

 סיפר כ"ק אדמו"ר הריי"צ בחג השבועות, שהראו לאחד מרבותינו נשיאינו

בחזיון: "ויהי חתת אלקים על הערים" – "חת"ת" ראשי תיבות: חומש, תהלים, תניא

 כאשר ילמדו בכל יום פרשה חומש עם רש"י, ביום ראשון עד שני, ביום שני עד

 שלישי וכו', ילמדו בכל יום את השיעור תניא כפי שנחלק לימות השנה על-ידי

כ"ק מו"ח אדמו"ר, ויאמרו בכל יום אחרי התפלה את התהלים היומי כפי שנחלק

לימי החודש יקויים העניין ד"ויהי חתת אלקים על הערים ".

ויהיה "ויסעו", שיסעו מתוך מנוחה לארץ ישראל בגאולה האמיתית והשלימה

 כפי שאמר יעקב אבינו – במענה ל"נסעה ונלכה ואלכה לנגדך" – "ואני אתנהלה

גו' עד אשר אבוא גו'", כפי שאכן יקוים לעתיד היעוד "ועלו מושיעים בהר ציון

לשפוט את הר עשו .

בהשתתפותך במבצע חת"ת את מחזקת את התקשרותך לרבי ופועלת בהוספת

אור מיוחד המזכה את העולם כולו בגאולה תמידית ונצחית .

יהי רצון שתצליחי למלא את משימות המבצע מתוך חיות חסידית ושמחה,

לעלות מחיל אל חיל ולראות פירות בעמלך לנחת רוח הרבי.

מעריכה מאד

יוכבד בוטמן

מנהלת ארגון בנות חב"ד, ביתר עילית



ב"ה

איך זה עובד?

מבצע חת"ת מתאים לכל אחת!

"המבצע כולל: אמירת חת"ת מדי יום, השתתפות בשיעור פעם בשבוע ב"בית משיח

וכן מבחנים בכתב ובעל פה.

 המבחנים בכתב הינם על השיחות הנלמדות בשיעור השבועי,

וכן על לוח ראשי התיבות מתוך ספר התניא.

המבחנים בע"פ הינם על פרקי התניא מתוך "שער היחוד והאמונה".

הניקוד בשקלים חדשים, כל אחת יכולה לזכות!

כל משימה שווה נקודות ע"פ הפירוט שלהלן,

 יש לבצע את המשימות במועד המדויק בלבד, לשמור על שלושת שיעורי החת"ת

בתאריך המדויק, להיבחן במועדים שיתפרסמו ולהגיש את טבלת המשימות במועד.

 מבצע חת"ת מעצים את האמון בחברות ארגון בנות חב"ד בביתר עילית תוך דגש על

הבנת חשיבות לימודי החת"ת וחיזוק ההתקשרות לרבי.

הבחינות בע"פ יתבצעו אצל נציגת כיתתך.

ברכותי להצלחה רבה ושיתוף מתוך חיות חסידית ושמחה שתביא להצלחה בטוחה.

בברכת משיח נאו!

פירוט הניקוד:

שיעורים יומיים - 4 נקודות ליום

השתתפות בשיעור שבועי - 10 נקודות לשיעור

מבחן על שיעור שבועי - 30 נקודות למבחן

מבחן לוח ראשי תיבות - 40 נקודות למבחן

 פרקי תניא בעל פה - 20 נקודות לפרק



חברה יקרה, סמני V בתוך הצורות

בהתאם לשיעור היומי שלמדת מדי יום במהלך החודש

את הטבלה יש להגיש לנציגה בכיתתך בתאריך ח’ סיון

יום ז’יום ו’יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

י”ג איירי”ב איירי”א איירי’ איירט’ איירח’ איירז’ אייר

כ’ איירי”ט איירי”ח איירי”ז איירט”ז איירט”ו איירי”ד אייר

כ”ז איירכ”ו איירכ”ה איירכ”ד איירכ”ג איירכ”ב איירכ”א אייר

ה’ סיוןד’ סיוןג’ סיוןב’ סיוןא’ סיוןכ”ט איירכ”ח אייר

היום-יוםתניאתהיליםחומש



רגליים בריאות







זמני לימוד החת"ת

כח להתגבר על יצרו הרע



מרשם טוב

 קביעות ונסיעה

ידי זה נעשה מצב של נסיעה, היינו -בכתוב "ויסעו ויהי חתת אלקים גו', כולל גם שעל –להעיר גם מהסימן בשיעורי חת"ת 
דרך זה -שביחד עם מצב של קביעות, כמאמר רז"ל "כיוון דכתיב בהו על פי ה' יסעו ועל פי ה' יחנו, כמאן דקביע להו דמי", ועל

 "ילכו מחיל אל חיל". –, הרי זה גם באופן של נסיעה והליכה מדרגא לדרגא "אלקים בנדון דידן, "ויסעו ויהי חתת

 בלימוד החת"ת יתקיים "ויסעו" בגאולה

 – סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר בשבועות לפני עשרים שנה, שהראו לאחד מרבותינו נשיאינו בחזיון: "ויהי חתת אלקים על הערים"
 תניא. תהלים, חומש, "חת"ת" ראשי תיבות:

ילמדו בכל יום פרשה חומש עם רש"י, ביום ראשון עד שני, ביום שני עד שלישי וכו', ילמדו בכל יום את השיעור תניא כאשר 
 ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר, ויאמרו בכל יום אחרי התפלה את התהלים היומי כפי שנחלק לימי החודש,-כפי שנחלק לימות השנה על

ויהיה "ויסעו", שיסעו מתוך מנוחה לארץ ישראל בגאולה האמיתית והשלימה, יקויים העניין ד"ויהי חתת אלקים על הערים", 
"ואני אתנהלה גו' עד אשר אבוא גו'", כפי שאכן יקוים לעתיד  –במענה ל"נסעה ונלכה ואלכה לנגדך"  –כפי שאמר יעקב אבינו 

 היעוד "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו".

 (336ק ב' ע' התוועדויות תשט"ז חל-)תורת מנחם

בשנת תרי"ז, כשנסע כ"ק אדמו"ר מהר"ש לפטרבורג בענייני הכלל נגד גזירת 
המשכילים, אמר לו אביו כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, שבהיותו באסיפת הרבנים 

-בפטרבורג היה על ציון אימו הרבנית בליאוזנה, וסיפרה לו שביקשה מהבעל
עבור בנה הצמח צדק, שיוכל לעמוד נגד המנגדים טוב שיעורר רחמים -שם

 על תורת החסידות.

טוב: בנך בקי בחמישה חומשי תורה, בתהילים ובתניא -שם-ויאמר לה הבעל
בעל פה באותיותיהם, וכתיב ויהי חתת אלקים וגו', חת"ת ראשי תיבות חומש, 

 תהילים תניא, והבקי באותיותיהם משבר כל ההעלמות וההסתרים.

"ר הצמח צדק הוסיף וציווה לבנו כ"ק אדמו"ר המהר"ש: בכל מקום כ"ק אדמו
היותך, במוסדות הממשלה או אצל שרי המלוכה, תאמר פרשה חומש, מזמור 

 תהילים, פרק תניא.

כ"ק אדמו"ר מהר"ש אמר לבנו כ"ק אדמו"ר הרש"ב: מה אתה חושב, זה היה 
תניא, נשברו  , בג' הפרשיות חומש, ג' מזמורי תהילים, ג' פרקימרשם יקר

ישראל עם התורה הקדושה, יצאו ביד רמה. -כל התכניות של המשכילים, ובני
ידי -וראש המשכילים ברח מחוץ למדינה, מחמת בושה ופחד, שנגרם על

 ידי הספרים שהדפיסו.-הפסד מרובה למלוכה על

כ"ק אדמו"ר הרש"ב אמר לבנו כ"ק אדמו"ר מהריי"צ: גדולים צדיקים, ובמשך 
נה משנת תרי"ז עד עתה, הנה פרק תניא, לא רק שמשבר את החמישים ש

ההעלם והסתר, אלא מביא את ההעלם העצמי לידי גילוי ברוחניות ובגשמיות. 
 וסיים: "פרק תניא בעל פה, מביא שפע ברכה והצלחה".

 שורה בתניא פועלת לא רק ברוחניות, אלא גם פעולה בגשמיות.

 (63)ספר השיחות תש"ג עמ' 



כח הזיכרון

סגולה להצלחה בכל מקום

מפני שהרבי כתב לו



צריך להתחיל לעשות





















קובץ אגרות על מעלת
לימוד התניא בעל-פה



ברכה והצלחה

רבנו הזקן תמיד במוחו



נשמתא דאורייתא

כך תהיה מקושר אלי


