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ִ ל ִ ליֵלְכּו ֵמַחיִל ֶאל ָחי יֵלְכּו ֵמַחיִל ֶאל ָחי

יֵ�ֶאה ֶאל ֱא�ִקים ְּבִצּיֹוןיֵ�ֶאה ֶאל ֱא�ִקים ְּבִצּיֹון

ָבְעָּת ּוֵבַרכְָּת ֶאת ה׳ ֱאלֶֹקיָך  ״וְָאכַלְָּת וְָשׂ
ר נַָתן לָךְ״ ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶשׁ

Chumash: Parshas Eikev - Rishon

When a Yid acts the way 

Hashem wants him to,

he gets lots of brachos from Hashem!

A Yid needs to be always doing more, 

and that will bring Moshiach!



ִ ל ִ ליֵלְכּו ֵמַחיִל ֶאל ָחי יֵלְכּו ֵמַחיִל ֶאל ָחי

יֵ�ֶאה ֶאל ֱא�ִקים ְּבִצּיֹוןיֵ�ֶאה ֶאל ֱא�ִקים ְּבִצּיֹון

ָבְעָּת ּוֵבַרכְָּת ֶאת ה׳ ֱאלֶֹקיָך  ״וְָאכַלְָּת וְָשׂ
ר נַָתן לָךְ״ ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶשׁ

Tehillim: 83 - 87

A Yid needs to be always doing more, 

and that will bring Moshiach!



״ ַאז ֶער לֶערֶענְט ַא ַהלָכָה אּון וויֵיס ַאז ִדי זֶעלְֶּבע 

ַהלָכָה ווֶעט ֶער לֶעְרנֶען נָאךְ ֵמָאה וְֶעְׂשִרים ָׁשנָה 
ִאין גַן ֵעֶדן גִיט ֶעס ַאַריין ַא פַייֶערֶעל״

Tanya: Igeres Hakodesh Siman Hey

The letter Hey of Hashem's name

gives chayus to the whole world!



״ ַאז ֶער לֶערֶענְט ַא ַהלָכָה אּון וויֵיס ַאז ִדי זֶעלְֶּבע 

ַהלָכָה ווֶעט ֶער לֶעְרנֶען נָאךְ ֵמָאה וְֶעְׂשִרים ָׁשנָה 
ִאין גַן ֵעֶדן גִיט ֶעס ַאַריין ַא פַייֶערֶעל״

Hayom Yom: Yud-Zayin Menachem Av

Chassidus makes our Torah learning

full of chayus and warmth!



מצות לא תעשה של"ו:״עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה...״

 )למדנו מגזרה שוה(

מצות לא תעשה של"ה:

"ֶע�וַת ַבת ִּבְּת� �א ְתגַּלֶה ֶע�וָָתן ּכִי ֶע�וְָת� ֵהּנָה" )פרשת אחרי(

מצות לא תעשה של"ז:

ה ּוִבָּתּה �א ְתגַּלֵה" )פרשת אחרי( "ֶע�וַת ִאָּשׁ

מצות לא תעשה של"ח:

"ֶאת ַּבת ְּבנָּה" )פרשת אחרי(

מצות לא תעשה של"ט:

"וְֶאת ַּבת ִּבָּתּה �א ִת�ּח" )פרשת אחרי(

Rambam: Hilchos Isurei Biah

A person is not allowed to get married

to his grandchild.



״עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה...״

Inyana D'Yoma: Shlichus

We all need to find Yidden

and help them WANT to learn Chassidus!



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


