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Monday  
Parshas Beshalach      

Ches Shevat     
5783         - Shnas Hakhel    

Name: 

Mazel Tov

Mari Bergovoy
Lincolnwood, IL

~ third birthday ches shevat ~

Shnas Bracha Vehatzlacha!

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



ּכָל ּכְבּוָּדה ַבת ֶמלֶ� ּפְנִיָמהּכָל ּכְבּוָּדה ַבת ֶמלֶ� ּפְנִיָמה
ּה ְּבצֹות זָָהב לְבּוָשׁ ּהִמִּמְשׁ ְּבצֹות זָָהב לְבּוָשׁ ִמִּמְשׁ

בּו ּוְראּו  יָראּו ִהְתיְַצּ ה ֶאל ָהָעם ַאל ִתּ ״וַיֹּאֶמר מֶשׁ
ר יֲַעֶשׂה לָכֶם ַהּיֹום...״ ֶאת יְׁשּוַעת ה' ֲאֶשׁ

Chumash: Parshas Beshalach - Sheini

Moshe Rabbeinu told the Yidden 

that they should not be afraid!

A girl goes�to learn Torah

and goes on mivtzoyim
in a tznius'dike, aidel way

פ"נ

אנא לעורר רחמים רבים עבור...

Inyana D'Yoma:                 Yud Shevat

We write a Pan

to ask for brachos 

for all the things we need.



ּכָל ּכְבּוָּדה ַבת ֶמלֶ� ּפְנִיָמהּכָל ּכְבּוָּדה ַבת ֶמלֶ� ּפְנִיָמה
ּה ְּבצֹות זָָהב לְבּוָשׁ ּהִמִּמְשׁ ְּבצֹות זָָהב לְבּוָשׁ ִמִּמְשׁ

בּו ּוְראּו  יָראּו ִהְתיְַצּ ה ֶאל ָהָעם ַאל ִתּ ״וַיֹּאֶמר מֶשׁ
ר יֲַעֶשׂה לָכֶם ַהּיֹום...״ ֶאת יְׁשּוַעת ה' ֲאֶשׁ

Tehillim: 44 - 48

A girl goes�to learn Torah

and goes on mivtzoyim
in a tznius'dike, aidel way

פ"נ

אנא לעורר רחמים רבים עבור...

מצות עשה רל"ו:

ים וְִהּכָה ִאיׁש ֶאת �ֵעהּו" (פרשת משפטים) "וְכִי יְ�יֻבן ֲאנִָשׁ

Rambam: Hilchos Chovel U'Mazik

A person gets a knas (a fine)

for hurting another person.



״וַה' ֱאלֵֹקינּו דֹוֵרׁש ֵמִאָּתנּו ְּתׁשּוָבה לְּתֹוָרה ּוִמְצׂות, 
ֶׁשלֹא נְַעּכֵב ִּביַאת ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ַמָמׁש״

ַאךְ לְגֵַּבי ַהָקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא ֵאין ׁשּום ִצְמצּום וְֶהְסֵּתר 
וְֶהְעלֵם ַמְסִּתיר ּוַמְעלִים לְפָנָיו וְכֲַחֵׁשכָה ּכָאֹוָרה

Tanya: Likutei Amarim Perek Chof-Alef

The world feels like it's separate (Chas 

Veshalom) from Hashem — because 

Hashem WANTS it to feel that way!

״וַה' ֱאלֵֹקינּו דֹוֵרׁש ֵמִאָּתנּו ְּתׁשּוָבה לְּתֹוָרה ּוִמְצׂות, 
ֶׁשלֹא נְַעּכֵב ִּביַאת ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ַמָמׁש״

ַאךְ לְגֵַּבי ַהָקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא ֵאין ׁשּום ִצְמצּום וְֶהְסֵּתר 
וְֶהְעלֵם ַמְסִּתיר ּוַמְעלִים לְפָנָיו וְכֲַחֵׁשכָה ּכָאֹוָרה

Hayom Yom: Ches Shevat

We all need to do something 

MORE to bring Moshiach!


