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Tuesday
Parshas Lech Lecha
Zayin Mar-Cheshvan
5783
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

Name:

Chumash: Parshas Lech Lecha - Shlishi

Inyana D'Yoma: Ahavas Yisroel

ֶָהי ְ ָתה לִּי ִד ְמ ָע ִתי לֶ ם
ח
ַיוֹ ָמם וָלָיְלָה ֶבּ ֱאמֹר ֵאלי
�כָּל ַהיּוֹם ַאיֵּה ֱא��י

Avraham didn't let his animals
eat from someone else's field
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Tehillim: 39 - 43

ָהי ְ ָתה לִּי ִד ְמ ָע ִתי לֶ םֶ
ח
יוֹ ָמם וָלָיְלָה ֶבּ ֱאמֹר ֵאליַ
כָּל ַהיּוֹם ַאיֵּה ֱא��י�

Rambam: Hilchos Temidin U'Musafin
מצות עשה מ"ג:

" ׁ ִש ְבעַת יָמִים ַתּקְ�יבוּ ִא ׁ ֶשּה לַה'"

)פרשת אמור(

מצות עשה מ"ד:

"ו ַ ֲהבֵאתֶם אֶת עֹמֶר �א ׁ ִשית ְקצִי�כֶם אֶל ַהכֹּהֵן"

)פרשת אמור(

מצות עשה מ"ה:

"וּבְיוֹם ַהבִּכּוּ�ים ְבּ ַהקְ�י ְבכֶם ִמנְחָה ֲחדָׁ ָשה לַה' וגו'
ח נ ִיחֹחַ" )פרשת פנחס(
ו ְ ִהקְ� ְבתֶּם עוֹלָה לְ�י ַ
מצות עשה מ"ו:

שרֹנ ִים"
"מִמּוֹ ׁ ְשבֹתֵיכֶם ָתּבִיאּוּ לֶחֶם תְּנוּפָה ׁ ְש ַתּי ִם ׁ ְשנ ֵי ֶע ְ ׂ

)פרשת אמור(

מצות עשה מ"ז:

"וּ ַבחֹדֶשׁ ַה ׁ ְשּבִיעִי ְבּ ֶאחָד לַחֹדֶשׁ וגו'
ח לַה'" )פרשת פנחס(
ו ַ ֲע ִשׂיתֶם עֹלָה לְ�י ַח נ ִיחֹ ַ
מצות עשה מ"ח:

"וּ ֶבעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ ַה ׁ ְשּבִיעִי וגו'
ח נ ִיחֹחַ" )פרשת פנחס(
ו ְ ִהקְ� ְבתֶּם עֹלָה לַה' �י ַ
מצות עשה נ':

"ו ְ ִהקְ� ְבתֶּם עֹלָה ִא ׁ ֵשּה �י ַח נ ִיחֹ ַח לַה'"

)פרשת פנחס(

מצות עשה נ"א:

"ו ְ ִהקְ� ְבתֶּם עֹלָה ִא ׁ ֵשּה �י ַח נ ִיחֹ ַח לַה'"

We need
to think about Hashem

!ALL day

)פרשת פנחס(

We bring special korbanos
!on the Yomim Tovim

Tanya: Igeres Hakodesh Siman Chof-Vov

Hayom Yom: Zayin Mar-Cheshvan
 ַה ָס ַר:ֶדר לְ ַא ַחר ַמ ַתּן תּוֹ ָרה הוּא
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 ַמ ֲעשֶׂ ה-  ַהלֵב,ַהלָשׁוֹן
"ִדבּוּר ַמ ֲחשָׁ ָבה

Shabbos food is ALL holy!

After Matan Torah,
the most important thing is to
DO what Hashem wants.

