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Parshas Beshalach    

Yom Hagadol Vehakadosh
Yud Shevat     

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



וְַאָּתה ֱא�ִקים ּתֹו�ֵדם לְִבֵאר וְַאָּתה ֱא�ִקים ּתֹו�ֵדם לְִבֵאר 

י ָדִמים ּוִמ�ָמה �א  ַחת ַאנְֵשׁ י ָדִמים ּוִמ�ָמה �א ַשׁ ַחת ַאנְֵשׁ ַשׁ

יֱֶחצּו יְֵמיֶהם וֲַאנִי ֶאְבַטח ָּב�יֱֶחצּו יְֵמיֶהם וֲַאנִי ֶאְבַטח ָּב�

ה ּוְבנֵי יְִשׂ�ֵאל  יר מֶֹשׁ ״ָאז יִָשׁ

י�ה ַהּזֹאת לַה'...״ ֶאת ַהִּשׁ

Chumash: Parshas Beshalach - Revi'i

Yidden sing Shira

to thank Hashem

for the big neis!

We have bitachon
that Hashem will help us

to win over our Yetzer Hara!

״ּוָבא ַהֶׁשֶמׁש וְזַָרח ַהֶׁשֶמׁש״

Inyana D'Yoma:               Yud Shevat

Today is the yartzeit

of the Frierdiker Rebbe

and the start of the Rebbe's nesius.



וְַאָּתה ֱא�ִקים ּתֹו�ֵדם לְִבֵאר וְַאָּתה ֱא�ִקים ּתֹו�ֵדם לְִבֵאר 

י ָדִמים ּוִמ�ָמה �א  ַחת ַאנְֵשׁ י ָדִמים ּוִמ�ָמה �א ַשׁ ַחת ַאנְֵשׁ ַשׁ

יֱֶחצּו יְֵמיֶהם וֲַאנִי ֶאְבַטח ָּב�יֱֶחצּו יְֵמיֶהם וֲַאנִי ֶאְבַטח ָּב�

ה ּוְבנֵי יְִשׂ�ֵאל  יר מֶֹשׁ ״ָאז יִָשׁ

י�ה ַהּזֹאת לַה'...״ ֶאת ַהִּשׁ

Tehillim: 55- 59

We have bitachon
that Hashem will help us

to win over our Yetzer Hara!

מצות עשה רכ"ה:״ּוָבא ַהֶׁשֶמׁש וְזַָרח ַהֶׁשֶמׁש״

ֵהן ַהגָּדֹל" (פרשת מסעי) ב ָבּּה ַעד מֹות ַהכֹּ "וְיַָשׁ

מצות לא תעשה רצ"ה:

"וְלֹא ִתְקחּו כֶֹפר לְנֶֶפׁש רֵֹצַח" (פרשת מסעי)

מצות לא תעשה רצ"ב:

ָפּט" (פרשת מסעי) ְשׁ "וְלֹא יָמּות ָהרֵֹצַח ַעד ָעְמדֹו לְִפנֵי ָהֵעדָה לִַמּ

Rambam: Hilchos Rotzeiach U'Shmiras HaNefesh

A person who kills another person by 

mistake needs to stay in the Ir Miklat 

as long as the Kohen Gadol is alive.



״ּבֶעסֶער ֶעסֶען צּולִיּב דַאווֶענֶען 

ווִי דַאווֶענֶען צּולִיּב ֶעסֶען״
ׁש קּולָה כֲַּעבֹוָדה זָָרה ַמָמּ "גַּּסּות ָהרּוַח ְשׁ

ב לְָדָבר  נְֶחַשׁ ֶרׁש ֲעבֹוָדה זָָרה הּוא ַמה ֶשׁ כִּי ִעיָקר וְשֹׁ
ל ָמקֹום" תֹו ֶשׁ ִבּפְנֵי ַעְצמֹו נִפְָרד ֵמְקדּוָשׁ

Tanya: Likutei Amarim Perek Chof-Beis

A person with gaavah

forgets that Hashem is in charge!

״ּבֶעסֶער ֶעסֶען צּולִיּב דַאווֶענֶען 

ווִי דַאווֶענֶען צּולִיּב ֶעסֶען״
ׁש קּולָה כֲַּעבֹוָדה זָָרה ַמָמּ "גַּּסּות ָהרּוַח ְשׁ

ב לְָדָבר  נְֶחַשׁ ֶרׁש ֲעבֹוָדה זָָרה הּוא ַמה ֶשׁ כִּי ִעיָקר וְשֹׁ
ל ָמקֹום" תֹו ֶשׁ ִבּפְנֵי ַעְצמֹו נִפְָרד ֵמְקדּוָשׁ

Hayom Yom: Yud Shevat

It is better to eat before davening

than to daven so we can eat.


