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Parshas Vayeira      
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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



ַעד ָמַתי ֱא�ִקים יְָח�ף ָצר ַעד ָמַתי ֱא�ִקים יְָח�ף ָצר 
ְמ� לָנֶַצח ְמ� לָנֶַצחיְנֵָאץ אֹויֵב ִשׁ יְנֵָאץ אֹויֵב ִשׁ

"וַיִּפְַצר ָבּם ְמאֹד וַיָֻּסרּו ֵאלָיו וַיָּבֹאּו ֶאל ֵבּיתֹו וַיַַּעׂש 
ֶתּה ּוַמּצֹות ָאפָה וַיֹּאכֵלּו" לֶָהם ִמְשׁ

Chumash: Parshas Vayeira - Shlishi

Lot had Hachnosas Orchim for the 

malochim that came to save him

Yidden cry out to Hashem:

"Ad Mosai!"
We want Moshiach now!

Inyana D'Yoma:               Simcha

People like to see

how a Yid is always happy!



ַעד ָמַתי ֱא�ִקים יְָח�ף ָצר ַעד ָמַתי ֱא�ִקים יְָח�ף ָצר 
ְמ� לָנֶַצח ְמ� לָנֶַצחיְנֵָאץ אֹויֵב ִשׁ יְנֵָאץ אֹויֵב ִשׁ

"וַיִּפְַצר ָבּם ְמאֹד וַיָֻּסרּו ֵאלָיו וַיָּבֹאּו ֶאל ֵבּיתֹו וַיַַּעׂש 
ֶתּה ּוַמּצֹות ָאפָה וַיֹּאכֵלּו" לֶָהם ִמְשׁ

Tehillim: 72 - 76

Yidden cry out to Hashem:

"Ad Mosai!"
We want Moshiach now!

מצות עשה צ':

ר יִּגַע ְּבכָל ָטֵמא �א יֵָאכֵל ָּבֵאׁש יִָּשׂ�ף" (פרשת צו)  "וְַהָּבָשׂר ֲאֶשׁ

Rambam: Hilchos Pesulei HaMukdashin

We need to burn

a korban that became tomei.



נָיו וְֶאת ֵבּיתֹו  ר יְַצוֶּה ֶאת ָבּ יו לְַמַען ֲאֶשׁ ״כִּי יְַדְעִתּ

פָּט  ֶרךְ ה' לֲַעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְשׁ ְמרּו ֶדּ ַאֲחָריו וְָשׁ

ֶבּר ָעלָיו״ ר ִדּ לְַמַען ָהִביא ה' ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶשׁ

"ַרק ִאם יִּכֹון לְִקַראת ֶאלָֹקיו ְּבַהכָנָה ַרָּבה וְיְגִיָעה 

ַעצּוָמה לְַקֵּבל ָׁשלֹׁש ִמדֹות ַהלָלּו ּכְֶדֶרךְ ֶׁשהֹוֵרהּו ַרּבֹו"

Tanya: Igeres Hakodesh Siman Chof-Zayin

After the histalkus of a tzadik,

a part of the tzadik's neshama

is in every chossid!

נָיו וְֶאת ֵבּיתֹו  ר יְַצוֶּה ֶאת ָבּ יו לְַמַען ֲאֶשׁ ״כִּי יְַדְעִתּ

פָּט  ֶרךְ ה' לֲַעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְשׁ ְמרּו ֶדּ ַאֲחָריו וְָשׁ

ֶבּר ָעלָיו״ ר ִדּ לְַמַען ָהִביא ה' ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶשׁ

"ַרק ִאם יִּכֹון לְִקַראת ֶאלָֹקיו ְּבַהכָנָה ַרָּבה וְיְגִיָעה 

ַעצּוָמה לְַקֵּבל ָׁשלֹׁש ִמדֹות ַהלָלּו ּכְֶדֶרךְ ֶׁשהֹוֵרהּו ַרּבֹו"

Hayom Yom: Yud-Daled Mar-Cheshvan

We each need to work hard to 

strengthen the Derech Hashem — Torah 

and mitzvos — wherever we live!


