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Parshas Chayei Sarah      

Chof-Alef Mar-Cheshvan     
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



ׂלְָמה ַשּ ׂלְָמהעֶֹטה אֹור כַּ ַשּ עֶֹטה אֹור כַּ

ַמיִם כַּיְִריָעה ַמיִם כַּיְִריָעה נֹוֶטה ָשׁ  נֹוֶטה ָשׁ
״וַיְִהי הּוא ֶטֶרם כִּלָּה לְַדֵבּר וְִהנֵּה ִרְבָקה יֵֹצאת...״

Chumash: Parshas Chayei Sarah - Shlishi

Eliezer found Rivkah

by the well.

Torah and mitzvos are like clothes for the 

neshama to be able to feel Hashem!

Inyana D'Yoma:               Chassidishe Parsha

Every mitzvah

is like clothes for our neshama



ׂלְָמה ַשּ ׂלְָמהעֶֹטה אֹור כַּ ַשּ עֶֹטה אֹור כַּ

ַמיִם כַּיְִריָעה ַמיִם כַּיְִריָעה נֹוֶטה ָשׁ  נֹוֶטה ָשׁ
״וַיְִהי הּוא ֶטֶרם כִּלָּה לְַדֵבּר וְִהנֵּה ִרְבָקה יֵֹצאת...״

Tehillim: 104 - 105

Torah and mitzvos are like clothes for the 

neshama to be able to feel Hashem!

מצות לא תעשה קכ"ה:

ל ַּבָּמיִם" (פרשת בא) ל ְמֻבָּשׁ  "ַאל ּתֹאכְלּו ִמֶּמּנּו נָא ּוָבֵשׁ

מצות לא תעשה קכ"ג:

 "�א תֹוִציא ִמן ַהַּביִת" (פרשת בא)

מצות לא תעשה קכ"ח:

 "ּכָל ֶּבן נֵכָר �א יֹאכַל ּבֹו" (פרשת בא)

מצות לא תעשה קכ"ו:

ב וְָשׂכִיר �א יֹאכַל ּבֹו" (פרשת בא)  "ּתֹוָשׁ

מצות לא תעשה קכ"ז:

 "וְכָל ָע�ל �א יֹאכַל ּבֹו" (פרשת בא)

מצות לא תעשה קכ"א:

ְּברּו בֹו" (פרשת בא)  "וְֶעֶצם �א ִתְשׁ

מצות לא תעשה קכ"ב:

ְּברּו בֹו" (פרשת בהעלותך)  "וְֶעֶצם �א יְִשׁ

Rambam: Hilchos Korban Pesach

If the Korban Pesach is raw,

we aren't allowed to eat it!



״ַעבֹוַדת ַהְּתפִלָה ִהיא ַהְמִביָאה ַהָׂשגַת ַהמֹוַח 

ְּבַהְרגַָׁשת ַהלֵב, ּוְׁשנֵיֶהם יַַחד ְּבַעבֹוָדה ְּבּפֹוַעל 

ַהִמְצֹות ְּביְִרַאת ָׁשַמיִם וְִקנְיַן ִמדֹות טֹובֹות״

Tanya: Igeres Hakodesh Siman Chof-Tes

We do all of the mitzvos with Gashmius 

things, even davening or learning with 

kavana — we use our mind and our heart!

״ַעבֹוַדת ַהְּתפִלָה ִהיא ַהְמִביָאה ַהָׂשגַת ַהמֹוַח 

ְּבַהְרגַָׁשת ַהלֵב, ּוְׁשנֵיֶהם יַַחד ְּבַעבֹוָדה ְּבּפֹוַעל 

ַהִמְצֹות ְּביְִרַאת ָׁשַמיִם וְִקנְיַן ִמדֹות טֹובֹות״

Hayom Yom: Chof-Alef Mar-Cheshvan

Davening brings a Yid chayus

to act the way Hashem wants!


