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לְַמַען יֵָחלְצּון יְִדיֶדי� לְַמַען יֵָחלְצּון יְִדיֶדי� 
יָעה יְִמינְ� וֲַענֵנִי יָעה יְִמינְ� וֲַענֵנִיהֹוִשׁ הֹוִשׁ

״ְראּו ַעָּתה ּכִי ֲאנִי ֲאנִי הּוא וְֵאין ֱאלִֹקים ִעָּמִדי ֲאנִי 

יל״ ָאִמית וֲַאַחּיֶה ָמַחְצִּתי וֲַאנִי ֶאְרּפָא וְֵאין ִמּיִָדי ַמִצּ

Chumash: Parshas Haazinu - Chamishi

If the Yidden don't listen to Hashem, 

He will have to let the Goyim bother 

them until they do teshuvah.

Hashem gives a Yid a nisayon
so he will deserve to get brachos!



לְַמַען יֵָחלְצּון יְִדיֶדי� לְַמַען יֵָחלְצּון יְִדיֶדי� 
יָעה יְִמינְ� וֲַענֵנִי יָעה יְִמינְ� וֲַענֵנִיהֹוִשׁ הֹוִשׁ

״ְראּו ַעָּתה ּכִי ֲאנִי ֲאנִי הּוא וְֵאין ֱאלִֹקים ִעָּמִדי ֲאנִי 

יל״ ָאִמית וֲַאַחּיֶה ָמַחְצִּתי וֲַאנִי ֶאְרּפָא וְֵאין ִמּיִָדי ַמִצּ

Tehillim: 60 - 65

Hashem gives a Yid a nisayon
so he will deserve to get brachos!



״ְּתפִלָה ֶּבֶאמּונָה ּפְׁשּוָטה ִאיז ְמַחֵּבר ַעְצמּות ַהנְָׁשָמה 

זַיין 
ִמיט ַעְצמּות ֵאין סֹוף, ַאז ַעְצמּות ֵאין סֹוף זָאל 

דֶער רֹופֵא חֹולִים אּון ְמָבֵרךְ ַהָׁשנִים״

"זְִריזּוֵתי׳ ְדַאְבָרָהם ִהיא ֶׁשָעְמָדה לָנּו"
ְצדָָקה ַּתִציל ִמָמוֶת

Tanya: Igeres Hakodesh Siman Chof-Alef

We need to give tzedakah

with zerizus!



״ְּתפִלָה ֶּבֶאמּונָה ּפְׁשּוָטה ִאיז ְמַחֵּבר ַעְצמּות ַהנְָׁשָמה 

זַיין 
ִמיט ַעְצמּות ֵאין סֹוף, ַאז ַעְצמּות ֵאין סֹוף זָאל 

דֶער רֹופֵא חֹולִים אּון ְמָבֵרךְ ַהָׁשנִים״

"זְִריזּוֵתי׳ ְדַאְבָרָהם ִהיא ֶׁשָעְמָדה לָנּו"
ְצדָָקה ַּתִציל ִמָמוֶת

Hayom Yom: Yud-Alef Tishrei

A Yid davens to Hashem 

with Emunah that Hashem will 

help with whatever he needs!



זֶה עֹוֵסק ְּבסּוּכָתֹו וְזֶה ְּבלּולָבֹו״״ּוִמיֹום ַהּכִּפּוִרים ַעד ַהַחג ּכָל יְִׂשָרֵאל ַעסּוִקין ְּבִמְצוֹות, 

מצות עשה קל"ג:

ית ֲע�סֵֹתכֶם ַחּלָה ָּת�ימּו ְתרּוָמה" )פרשת שלח(  "�אִשׁ

מצות עשה קמ"ג:

ַּפט ַהּכֲֹהנִים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהּזֶַבח    "וְזֶה יְִהיֶה ִמְשׁ
ִאם ׁשֹור ִאם ֶשׂה" )פרשת שופטים(

מצות עשה קמ"ֿד:

ית ּגֵז צֹאנְ� ִּתֶּתן ּלֹו" )פרשת שופטים(  "וְ�אִשׁ

Rambam: Hilchos Bikurim

It's a mitzvah to separate challah

when we make dough.



זֶה עֹוֵסק ְּבסּוּכָתֹו וְזֶה ְּבלּולָבֹו״״ּוִמיֹום ַהּכִּפּוִרים ַעד ַהַחג ּכָל יְִׂשָרֵאל ַעסּוִקין ְּבִמְצוֹות, 

Inyana D'Yoma: Mivtzoyim

If we are busy with mivtzoyim 

until Sukkos, we can be sure that 

we won't do any aveiros!



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


