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Parshas Toldos      
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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



ֵמאֹיְַבי ְּתַחּכְֵמנִי ִמְצו ֶֹת� ֵמאֹיְַבי ְּתַחּכְֵמנִי ִמְצו ֶֹת� 
ּכִי לְעֹולָם ִהיא לִיּכִי לְעֹולָם ִהיא לִי

״וַיִּגְְדּלּו ַהנְָּעִרים וַיְִהי ֵעָשׂו ִאיׁש יֵֹדַע ַציִד ִאיׁש ָשֶׂדה 
ב אָֹהלִים״ וְיֲַעקֹב ִאיׁש ָתּם יֵשׁ

Chumash: Parshas Toldos - Rishon

Yaakov would learn Torah,

and Eisav would listen to his Yetzer Hara

The mitzvos that are hard for us 

are a part of our special 

shlichus in the world!

ְׁשלִיַח = ָׂשֵמַח

Inyana D'Yoma:               Shlichus

"Shliach" is the same Gematriya

as "Sameach," happy!



ֵמאֹיְַבי ְּתַחּכְֵמנִי ִמְצו ֶֹת� ֵמאֹיְַבי ְּתַחּכְֵמנִי ִמְצו ֶֹת� 
ּכִי לְעֹולָם ִהיא לִיּכִי לְעֹולָם ִהיא לִי

״וַיִּגְְדּלּו ַהנְָּעִרים וַיְִהי ֵעָשׂו ִאיׁש יֵֹדַע ַציִד ִאיׁש ָשֶׂדה 
ב אָֹהלִים״ וְיֲַעקֹב ִאיׁש ָתּם יֵשׁ

Tehillim: 119 (second half)

The mitzvos that are hard for us 

are a part of our special 

shlichus in the world!

מצות לא תעשה ק"ט:ְׁשלִיַח = ָׂשֵמַח

 "�א יִּגֵָאל" (פרשת בחוקותי)

מצות עשה ס"ט:

גָגָה" (פרשת ויקרא)  "וְִאם נֶֶפׁש ַאַחת ֶּתֱחָטא ִבְשׁ

Rambam: Hilchos Bechoros - Shegagos

If someone does a big aveira by mistake,

he needs to bring a Korban Chatas.



״...וְכַַאֶׁשר יֹוְדִעים ֶאת ַהֶחְסרֹונֹות לְַתְקנָם ְּבַעבֹוָדה 

ְּבּפֹוַעל, וְלֹא לֵָצאת יְֵדי חֹוָבתֹו ְּבַאנָחֹות ִּבלְַבד״
ך כְּלּום וְלָכֵן  ִהְרהּור לֹא נְִמָשׁ ֵאין כֵּן ְבּ "ַמה ֶשׁ

ָמתֹו לְעֹולָם ַהזֶּה" יְָרָדה נְִשׁ לֹא יָָצא יְֵדי חֹוָבתֹו ַמה ֶשׁ

Tanya: Kuntres Acharon Siman Alef

It's not enough 

to read the stories of the Torah — 

we also need to say them!

״...וְכַַאֶׁשר יֹוְדִעים ֶאת ַהֶחְסרֹונֹות לְַתְקנָם ְּבַעבֹוָדה 

ְּבּפֹוַעל, וְלֹא לֵָצאת יְֵדי חֹוָבתֹו ְּבַאנָחֹות ִּבלְַבד״
ך כְּלּום וְלָכֵן  ִהְרהּור לֹא נְִמָשׁ ֵאין כֵּן ְבּ "ַמה ֶשׁ

ָמתֹו לְעֹולָם ַהזֶּה" יְָרָדה נְִשׁ לֹא יָָצא יְֵדי חֹוָבתֹו ַמה ֶשׁ

Hayom Yom: Chof-Vov Mar-Cheshvan

A sigh isn't enough —

we also have to fix the problem!


