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יום שני  

פרשת בשלח      

ח' שבט    

ה'תשפ״ג     - שנת הקהל    

נאמען:

מזל טוב

מארי שתחי' 
בערגעוואי
 לינקאנוואוד, אילינוי

יום הולדת ח׳ שבט

שנת ברכה והצלחה!

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



חומש: פרשת בשלח - שני עם רש"י

בּו ּוְראּו  יָראּו ִהְתיְַצּ ה ֶאל ָהָעם ַאל ִתּ ״וַיֹּאֶמר מֶשׁ
ר יֲַעֶשׂה לָכֶם ַהּיֹום...״ ֶאת יְׁשּוַעת ה' ֲאֶשׁ

משה רבינו האט צוגעזאגט די אידן

אז זיי האבן נישט וואס מורא צו האבן!
א מיידל גייט אויף מבצעים
אין א צניעות'דיקע וועג

ּכָל ּכְבּוָּדה ַבת ֶמלֶ� ּפְנִיָמהּכָל ּכְבּוָּדה ַבת ֶמלֶ� ּפְנִיָמה
ּה ְּבצֹות זָָהב לְבּוָשׁ ּהִמִּמְשׁ ְּבצֹות זָָהב לְבּוָשׁ ִמִּמְשׁ

ענינא דיומא:                 י׳ שבט

פ"נ

אנא לעורר רחמים רבים עבור...

מיר שרייבן א פ"נ

צו אויסבעטן אלעס גוטס



תהלים: יום ח'  (מ"ד - מ"ח)

בּו ּוְראּו  יָראּו ִהְתיְַצּ ה ֶאל ָהָעם ַאל ִתּ ״וַיֹּאֶמר מֶשׁ
ר יֲַעֶשׂה לָכֶם ַהּיֹום...״ ֶאת יְׁשּוַעת ה' ֲאֶשׁ

א מיידל גייט אויף מבצעים
אין א צניעות'דיקע וועג

ּכָל ּכְבּוָּדה ַבת ֶמלֶ� ּפְנִיָמהּכָל ּכְבּוָּדה ַבת ֶמלֶ� ּפְנִיָמה
ּה ְּבצֹות זָָהב לְבּוָשׁ ּהִמִּמְשׁ ְּבצֹות זָָהב לְבּוָשׁ ִמִּמְשׁ

רמב"ם: הלכות חובל ומזיק

מצות עשה רל"ו:

ים וְִהּכָה ִאיׁש ֶאת �ֵעהּו" (פרשת משפטים) "וְכִי יְ�יֻבן ֲאנִָשׁ

א מענטש באקומט א קנס 

צוליב וויי טאן א צווייטען 

פ"נ

אנא לעורר רחמים רבים עבור...



תניא: ליקוטי אמרים פרק כ"א

ַאךְ לְגֵַּבי ַהָקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא ֵאין ׁשּום ִצְמצּום וְֶהְסֵּתר 
וְֶהְעלֵם ַמְסִּתיר ּוַמְעלִים לְפָנָיו וְכֲַחֵׁשכָה ּכָאֹוָרה

די וועלט פילט אזוי ווי זי איז אפגעשיידט 

(ח"ו) פונעם אויבערשטען, נאר וויבאלד

דער אויבערשטער וויל אז זי זאל פילן אזוי

״וַה' ֱאלֵֹקינּו דֹוֵרׁש ֵמִאָּתנּו ְּתׁשּוָבה לְּתֹוָרה ּוִמְצׂות, 
ֶׁשלֹא נְַעּכֵב ִּביַאת ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ַמָמׁש״

היום יום: ח' שבט

ַאךְ לְגֵַּבי ַהָקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא ֵאין ׁשּום ִצְמצּום וְֶהְסֵּתר 
וְֶהְעלֵם ַמְסִּתיר ּוַמְעלִים לְפָנָיו וְכֲַחֵׁשכָה ּכָאֹוָרה

״וַה' ֱאלֵֹקינּו דֹוֵרׁש ֵמִאָּתנּו ְּתׁשּוָבה לְּתֹוָרה ּוִמְצׂות, 
ֶׁשלֹא נְַעּכֵב ִּביַאת ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ַמָמׁש״

יעדער איינער דארף זיך שטארקן

צו טאן נאך עפעס צו ברענגן משיח


