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Erev Shabbos Kodesh

Parshas Toldos      
Alef Kislev 

Rosh Chodesh Kislev  
5783         - Shnas Hakhel

Name: 
www.KidsChitas.org

most pictures courtesy of Chinuch.org

לע״נ התינוק זאב ארי׳ ע״ה 
בן יבלט״א הרה״ח ר׳ שניאור זלמן שי׳ גליק



ּכִי ַאָּתה ְּתָב�� ַצִּדיק ה' ּכִי ַאָּתה ְּתָב�� ַצִּדיק ה' 
ּכִַּצּנָה �צֹון ַּתְעְט�ּנּוּכִַּצּנָה �צֹון ַּתְעְט�ּנּו

״וְיִֶּתן לְ� ָהֱא�ִקים 

גָן וְִתירׁש״ ַמנֵּי ָהָאֶרץ וְרֹב ָדּ ַמיִם ּוִמְשׁ ל ַהָשּׁ ִמַטּ

Chumash: Parshas Toldos - Shishi

Yaakov Avinu had to run away from Eisav

after he got his brachos.
Torah and mitzvos

surround us and protect us!

Inyana D'Yoma:               Chassidishe Yom Tov

Today is the special Yom Tov

Rosh Chodesh Kislev!



ּכִי ַאָּתה ְּתָב�� ַצִּדיק ה' ּכִי ַאָּתה ְּתָב�� ַצִּדיק ה' 
ּכִַּצּנָה �צֹון ַּתְעְט�ּנּוּכִַּצּנָה �צֹון ַּתְעְט�ּנּו

״וְיִֶּתן לְ� ָהֱא�ִקים 

גָן וְִתירׁש״ ַמנֵּי ָהָאֶרץ וְרֹב ָדּ ַמיִם ּוִמְשׁ ל ַהָשּׁ ִמַטּ

Tehillim: 1 - 9

Torah and mitzvos
surround us and protect us!

מצות עשה ס"ח:

ּגּו וְנְֶעלַם ּדָָבר ֵמֵעינֵי ַהָּקָהל" (פרשת ויקרא)  "וְִאם ּכָל ֲעדַת יְִשׂ�ֵאל יְִשׁ

מצות עשה ע"ה:

ִמינִי   "וְִאם ָטֲה�ה ִמּזֹוָבּה וגו' ּוַבּיֹום ַהְּשׁ
ֵּתי תֹ�ים וגו'" (פרשת מצורע) ִּת�ּח לָּה ְשׁ

מצות עשה ע"ו:

 "ּוִבְמ�את יְֵמי ָטֳה�ּה לְֵבן אֹו לְַבת ָּתִביא 
נָתֹו וגו'" (פרשת תזריע) ּכֶֶבׂש ֶּבן ְשׁ

Rambam: Hilchos Shegagos - Mechusrei Kaparah

After a mother has a baby, she needs 

to bring a korban to become tahor.



"ַּבא ר' יְקּוִתיֵאל לִיֶעּפְלֶער ... ִאיז גֶעווֶען ַצייטֶען, 

ִריב 
ֵאיינֶע נָאךְ ִדי ַאנְדֶעֶרע ..."ווָאס ֶער הָאט גֶעדַאווֶענְט ַׁשַחִרית ִמנְָחה אּון ַמַע

Tanya: Kuntres Acharon Siman Daled

ִרי ֵעץ ַחיִּים  פְּ כָּתּוב ְבּ "לְָהִבין ַמה ֶשּׁ

וְָקא..." פִלָּה ַדּ זְַמן ַהזֶּה ִעיָקר ַהִבּירּור ַעל יְֵדי ַהְתּ ְדִבּ

With davening,

we can make Hashem

CHANGE something in the world!

"ַּבא ר' יְקּוִתיֵאל לִיֶעּפְלֶער ... ִאיז גֶעווֶען ַצייטֶען, 

ִריב 
ֵאיינֶע נָאךְ ִדי ַאנְדֶעֶרע ..."ווָאס ֶער הָאט גֶעדַאווֶענְט ַׁשַחִרית ִמנְָחה אּון ַמַע

Hayom Yom: Alef Kislev

R' Yekusiel Liepler

would daven all day!

ִרי ֵעץ ַחיִּים  פְּ כָּתּוב ְבּ "לְָהִבין ַמה ֶשּׁ

וְָקא..." פִלָּה ַדּ זְַמן ַהזֶּה ִעיָקר ַהִבּירּור ַעל יְֵדי ַהְתּ ְדִבּ


