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יום חמישי  

פרשת וירא      

ט"ז מר-חשון    

ה'תשפ״ג     - שנת הקהל

נאמען:

מזל טוב

אליהו שי' שצמן
 ניו יורק, ניו יורק

יום הולדת ט״ז חשון

שנת ברכה והצלחה!

מזל טוב

יוסף יואל שי' שטיפל
 שליח אין ארקיידיא, קאליפורניא

יום הולדת ט״ז חשון

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 וירא - חמישי עם רש"י

ה גָדֹול  ֶתּ "וַיִּגְַדּל ַהיֶּלֶד וַיִּגַָּמל וַיַַּעׂש ַאְבָרָהם ִמְשׁ
ְבּיֹום ִהגֵָּמל ֶאת יְִצָחק"

ווען יצחק איז געווען צוויי יאר אלט

אברהם און שרה האבן געמאכט 

א גרויסע סעודה

אלע אידן האבן די נאמען יוסף
ווייל ער האט זיי געשפייזט אין מצרים

רֵֹעה יְִשׂ�ֵאל ַהֲאזִינָה רֵֹעה יְִשׂ�ֵאל ַהֲאזִינָה 
נֵֹהג ּכַּצֹאן יֹוֵסף נֵֹהג ּכַּצֹאן יֹוֵסף 

יֵֹׁשב ַהּכְרּוִבים הֹופִיָעהיֵֹׁשב ַהּכְרּוִבים הֹופִיָעה

ענינא דיומא:               עניני גאולה

דורך בטחון וועלן מיר זוכה זיין

צו זען די גאולה גלייך!



תהלים: יום ט"ז  (ע"ט - פ"ב)

ה גָדֹול  ֶתּ "וַיִּגְַדּל ַהיֶּלֶד וַיִּגַָּמל וַיַַּעׂש ַאְבָרָהם ִמְשׁ
ְבּיֹום ִהגֵָּמל ֶאת יְִצָחק"

אלע אידן האבן די נאמען יוסף
ווייל ער האט זיי געשפייזט אין מצרים

רֵֹעה יְִשׂ�ֵאל ַהֲאזִינָה רֵֹעה יְִשׂ�ֵאל ַהֲאזִינָה 
נֵֹהג ּכַּצֹאן יֹוֵסף נֵֹהג ּכַּצֹאן יֹוֵסף 

יֵֹׁשב ַהּכְרּוִבים הֹופִיָעהיֵֹׁשב ַהּכְרּוִבים הֹופִיָעה

רמב"ם: הלכות עבודת יום הכפורים - מעילה

מצות עשה מ"ט:

  ּכָל ַהָקְרָּבנֹות וְַהוִידּויִין ֶׁשנְִצַטווִינּו ְּביֹום צֹום ּכִּפּור 
לְכֶַּפר ָּבֶהם ּכָל ָהַעֹונֹות, ּכְמֹו ֶׁשָאַמר ַהּכָתּוב

מצות עשה קי"ח:

תֹו יֹוֵסף ָעלָיו"  ּלֵם וְֶאת ֲחִמיִשׁ ר ָחָטא ִמן ַהּקֹדֶׁש יְַשׁ  "וְֵאת ֲאֶשׁ
(פרשת ויקרא)

עס איז א מצוה צו טאן

די עבודה פון יום כיפור

ווי דער תורה הייסט אונז



תניא: אגרת הקדש סימן כ"ח

״לָָמה נְִסְמכָה ּפָָרַׁשת ִמְריָם לְּפָָרַׁשת ּפָָרה
לֹוַמר לְָך ַמה ּפָָרה ְמכַּפֶֶרת וְכּו׳״

דער הסתלקות פון א צדיק ברענגט א כפרה 

אזוי ווי דער מצוה פון פרה אדומה

"ִסיַּבת ַהַמְחָׁשבֹות זָרֹות אֹו ָרעֹות 

הּוא ִדי ּפּוְסְטַקייט פּון קָאּפ"

היום יום: ט"ז מר-חשון

״לָָמה נְִסְמכָה ּפָָרַׁשת ִמְריָם לְּפָָרַׁשת ּפָָרה
לֹוַמר לְָך ַמה ּפָָרה ְמכַּפֶֶרת וְכּו׳״

"ִסיַּבת ַהַמְחָׁשבֹות זָרֹות אֹו ָרעֹות 

הּוא ִדי ּפּוְסְטַקייט פּון קָאּפ"

דער כח פון מחשבה ארבעט שטענדיק

און טראכט וואס די מענטש האט 

אין זיין קאפ אין יענע צייט


