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יום שני  

פרשת חיי שרה      

כ' מר-חשון    

ה'תשפ״ג     - שנת הקהל

נאמען:
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 חיי שרה - שני עם רש"י

כֹּל״ ַרךְ ֶאת ַאְבָרָהם ַבּ יִָּמים וַה׳ ֵבּ ״וְַאְבָרָהם זֵָקן ָבּא ַבּ

אברהם הייסט אליעזר 

צו זוכן א שידוך פאר יצחק

ה׳ האט צוגעגרייט ליכטיקייט 
וואס מיר וועלן קענען זען 

נאר לעתיד לבא

אֹור זָֻרַע לַַּצִּדיק אֹור זָֻרַע לַַּצִּדיק 

ּולְיְִׁש�י לֵב ִשְׂמָחהּולְיְִׁש�י לֵב ִשְׂמָחה

ענינא דיומא:               חסידישע יום טוב

עס איז א מנהג צו אריינגיין אין א ישיבה 

אויף כ׳ חשון



תהלים: יום כ'  (צ"ז - ק"ג)

כֹּל״ ַרךְ ֶאת ַאְבָרָהם ַבּ יִָּמים וַה׳ ֵבּ ״וְַאְבָרָהם זֵָקן ָבּא ַבּ

ה׳ האט צוגעגרייט ליכטיקייט 
וואס מיר וועלן קענען זען 

נאר לעתיד לבא

אֹור זָֻרַע לַַּצִּדיק אֹור זָֻרַע לַַּצִּדיק 

ּולְיְִׁש�י לֵב ִשְׂמָחהּולְיְִׁש�י לֵב ִשְׂמָחה

רמב"ם: הלכות קרבן פסח

מצות עשה נ"ז:

נִי ְּבַא�ָּבָעה ָעָשׂר יֹום   "ַּבחֹדֶׁש ַהֵּשׁ
ֵּבין ָהַע�ַּביִם יֲַעׂשּו אֹתֹו" (פרשת בהעלותך)

מצות עשה נ"ו:

 "וְָאכְלּו ֶאת ַהָּבָשׂר ַּבּלַיְלָה ַהּזֶה ְצלִי ֵאׁש 
ּוַמּצֹות ַעל ְמרֹ�ים יֹאכְלֻהּו" (פרשת בא)

מצות עשה נ"ח:

 "ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹ�ים יֹאכְלֻהּו" (פרשת בהעלותך)

די קרבן פסח עסט מען

צוזאמען מיט מצה און מרור



תניא: אגרת הקדש סימן כ"ט

פִין 
ַמִקי ל כְּמֹו ָהַעּמּוִדים ַחלּולִין ֶשׁ "וְֵהן ַעל ֶדֶּרך ָמָשׁ
ַמת ָהָאָדם אֹו רּוחֹו אֹו נַפְׁשֹו  ין נְִשׁ יִשׁ ּוַמלְִבּ

ְצֹות" ְמַקיֵים ַהִמּ ּכְֶשׁ

מצוות באהעפטן א איד מיט ה'

"יֹום הּולֶֶדת ֶאת ַאְדמּו"ר ְמהּוַרַׁש"ּב נְִׁשָמתֹו ֵעֶדן 
- ְׁשנַת ּכְִתָר"א - ּכְלָׁשֹון ַהֶצַמח ֶצֶדק"

היום יום: כ' מר-חשון

פִין 
ַמִקי ל כְּמֹו ָהַעּמּוִדים ַחלּולִין ֶשׁ "וְֵהן ַעל ֶדֶּרך ָמָשׁ
ַמת ָהָאָדם אֹו רּוחֹו אֹו נַפְׁשֹו  ין נְִשׁ יִשׁ ּוַמלְִבּ

ְצֹות" ְמַקיֵים ַהִמּ ּכְֶשׁ

"יֹום הּולֶֶדת ֶאת ַאְדמּו"ר ְמהּוַרַׁש"ּב נְִׁשָמתֹו ֵעֶדן 
- ְׁשנַת ּכְִתָר"א - ּכְלָׁשֹון ַהֶצַמח ֶצֶדק"

היינט איז דעם יום הולדת 

פון דער רבי רש״ב


