
חתחת""תת
�

Bo

� ursdayBo

ב"ה

יום חמישי  

פרשת בא      

ד' שבט    

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 בא - חמישי עם רש"י

נֵי יְִשָׂרֵאל  ״וַיֵּלְכּו וַיֲַּעׂשּו ְבּ

ה וְַאֲהרֹן כֵּן ָעׂשּו״ ר ִצוָּה ה' ֶאת מֶשׁ כֲַּאֶשׁ

משה און אהרן האבן געלערנט די אידן

די הלכות פון קרבן פסח
ה׳ גיט אונז א רבי

צו העלפן אונז תשובה טאן

ּפָט  ּפָט יְַד�� ֲענָוִים ַּבִּמְשׁ יְַד�� ֲענָוִים ַּבִּמְשׁ
וִילֵַּמד ֲענָוִים ַּד�ּכֹווִילֵַּמד ֲענָוִים ַּד�ּכֹו

ענינא דיומא:             הכנה ליו״ד שבט

אלע ברכות פאר דעם דור

קומען דורך דעם נשיא הדור!



תהלים: יום ד'  (כ"ג - כ"ח)

נֵי יְִשָׂרֵאל  ״וַיֵּלְכּו וַיֲַּעׂשּו ְבּ

ה וְַאֲהרֹן כֵּן ָעׂשּו״ ר ִצוָּה ה' ֶאת מֶשׁ כֲַּאֶשׁ

ה׳ גיט אונז א רבי
צו העלפן אונז תשובה טאן

ּפָט  ּפָט יְַד�� ֲענָוִים ַּבִּמְשׁ יְַד�� ֲענָוִים ַּבִּמְשׁ
וִילֵַּמד ֲענָוִים ַּד�ּכֹווִילֵַּמד ֲענָוִים ַּד�ּכֹו

רמב"ם: הלכות גזילה ואבידה

מצות לא תעשה רס"ו:

"וְ�א ִתְתַאּוֶה ֵּבית �ֶע�" (פרשת ואתחנן)

מען טאר נישט טראכטן ווי אזוי צו קריגן

עפעס וואס מען גלוסט פון א צווייטן



תניא: ליקוטי אמרים פרק י"ט

"ַאךְ ּכְֶׁשּבִָאים לִידֵי נִסָיֹון ּבִדְבַר ֱאמּונָה ֶׁשִהיא לְַמֲעלָה 

ֵמַהּדַַעת וְנָגְָעה ַעד ַהנֶפֶׁש לִבְִחינַת ָחכְָמה ֶׁשּבָּה ֲאזַי ִהיא 

נֵיעֹורָה ִמְׁשנָָתה ּופֹוֶעלֶת ּפְעּולָָתה ּבְכַֹח ה׳ ַהְמלּוּבָׁש ּבָּה"

א נסיון אין אמונה וועקט אויף

די כח פון מסירות נפש פון דער נשמה

״וִיִציַאת ִמְצַריִם הּוא ֲהָסַרת ַהֵּמיַצר וְַהּגְבּול. 
וְַהייְנּו ְּדַהֵׂשכֶל ֶׁשַּבמֹוַח ֵמִאיר ַּבלֵב 

ְּבִמדֹות טֹובֹות ְּבפֹוַעל ַמָּמׁש.״

היום יום: ד' שבט

"ַאךְ ּכְֶׁשּבִָאים לִידֵי נִסָיֹון ּבִדְבַר ֱאמּונָה ֶׁשִהיא לְַמֲעלָה 

ֵמַהּדַַעת וְנָגְָעה ַעד ַהנֶפֶׁש לִבְִחינַת ָחכְָמה ֶׁשּבָּה ֲאזַי ִהיא 

נֵיעֹורָה ִמְׁשנָָתה ּופֹוֶעלֶת ּפְעּולָָתה ּבְכַֹח ה׳ ַהְמלּוּבָׁש ּבָּה"

״וִיִציַאת ִמְצַריִם הּוא ֲהָסַרת ַהֵּמיַצר וְַהּגְבּול. 
וְַהייְנּו ְּדַהֵׂשכֶל ֶׁשַּבמֹוַח ֵמִאיר ַּבלֵב 

ְּבִמדֹות טֹובֹות ְּבפֹוַעל ַמָּמׁש.״

אז א איד נוצט זיין שכל 

צו שאפן גוטע מדות

איז דאס יציאת מצרים פאר די נשמה!


