
חתחת""תת
�

חתחת""תת
�

ב"ה

Tuesday  
Parshas Vayeishev    

Chag Hageulah
Yud-Tes Kislev     

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



ה ִאיׁש ָהֱא�ִקים  ה ִאיׁש ָהֱא�ִקים ְּתפִּלָה לְמֶֹשׁ ְּתפִּלָה לְמֶֹשׁ
ה' מָעֹון אַּתָה ה' מָעֹון אַּתָה 

הָיִיתָ ּלָנּו ּבְדֹר וָדֹרהָיִיתָ ּלָנּו ּבְדֹר וָדֹר

לִכּו אֹתֹו ַהּבֹ�ה  ״וַּיִָּקֻחהּו וַּיְַשׁ

וְַהּבֹור �ק ֵאין ּבֹו ָמיִם״

Chumash: Parshas Vayeishev - Shlishi

Yosef was thrown in a pit

full of snakes and scorpions.

Moshe Rabbeinu had the special 

shlichus to show the world
what Hashem really wants from us.

Inyana D'Yoma:               Chag Hageulah

We make 3 farbrengens for Yud-Tes 

Kislev: One by ourselves, one with 

our family, and one with our city!



ה ִאיׁש ָהֱא�ִקים  ה ִאיׁש ָהֱא�ִקים ְּתפִּלָה לְמֶֹשׁ ְּתפִּלָה לְמֶֹשׁ
ה' מָעֹון אַּתָה ה' מָעֹון אַּתָה 

הָיִיתָ ּלָנּו ּבְדֹר וָדֹרהָיִיתָ ּלָנּו ּבְדֹר וָדֹר

לִכּו אֹתֹו ַהּבֹ�ה  ״וַּיִָּקֻחהּו וַּיְַשׁ

וְַהּבֹור �ק ֵאין ּבֹו ָמיִם״

Tehillim: 90 - 96

Moshe Rabbeinu had the special 

shlichus to show the world
what Hashem really wants from us.

מצות עשה קי"ב:

ר ּבֹו ַהּנֶגַע ְּבגָדָיו יְִהיּו ְפֻרִמים וְרֹאׁשֹו יְִהיֶה ָפרּוַע   "וְַהָּצרּוַע ֲאֶשׁ
וְַעל ָשָׂפם יְַעֶטה וְָטֵמא ָטֵמא יְִק�א" (פרשת תזריע)

Rambam: Hilchos Tumas Tzoraas

A person with tzoraas needs to 

show everyone he is tomei,

so they won't get tomei too!
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ֵׁשינּו 
"ַהַחג ַאֶׁשר ּפָָדה ְּבָׁשלֹום נַפְֵׁשינּו וְאֹור וְַחיּות נַפְ

נִיַּתן לָנּו. ַהיֹום ַהזֶה הּוא רֹאׁש ַהָׁשנָה לְדַא"ח"
"ּכִי ָקרֹוב ֵאלֶי� ַהָּדָבר ְמאֹד ְּבפִי� ּוִבלְָבְב� לֲַעשֹׂתֹו"

Tanya: Likutei Amarim Shaar Blatt - Haskamos

We start the Tanya again

from the beginning!

ֵׁשינּו 
"ַהַחג ַאֶׁשר ּפָָדה ְּבָׁשלֹום נַפְֵׁשינּו וְאֹור וְַחיּות נַפְ

נִיַּתן לָנּו. ַהיֹום ַהזֶה הּוא רֹאׁש ַהָׁשנָה לְדַא"ח"
"ּכִי ָקרֹוב ֵאלֶי� ַהָּדָבר ְמאֹד ְּבפִי� ּוִבלְָבְב� לֲַעשֹׂתֹו"

Hayom Yom: Yud-Tes Kislev

The Alter Rebbe was freed from jail when 

he said the words "Padah Beshalom 

Nafshi," "my neshama was set free!"


