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יום שלישי
פרשת לך לך
ז' מר-חשון
ה'תשפ״ג
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 לך לך  -שלישי עם רש"י

ענינא דיומא:

אהבת ישראל

ָהי ְ ָתה לִּי ִד ְמ ָע ִתי לֶ םֶ
ח
יוֹ ָמם וָלָיְלָה ֶבּ ֱאמֹר ֵאליַ
כָּל ַהיּוֹם ַאיֵּה ֱא��י�

אברהם האט נישט געלאזט זיינע בהמות
עסן פון א פעלד וואס באלאנגט נישט צו עם

אונז ה'
לערנטוועגן
מר-חשוןראכטן
מירז' דארפן ט
אונזער אהבת ישראל
זייןצע טאג!
ווי גרויס עס די
דארףגאנ

רמב"ם:

תהלים:

הלכות תמידין ומוספין
מצות עשה מ"ג:

" ׁ ִש ְבעַת יָמִים ַתּקְ�יבוּ ִא ׁ ֶשּה לַה'"

)פרשת אמור(

מצות עשה מ"ד:

"ו ַ ֲהבֵאתֶם אֶת עֹמֶר �א ׁ ִשית ְקצִי�כֶם אֶל ַהכֹּהֵן"

)פרשת אמור(

מצות עשה מ"ה:

"וּבְיוֹם ַהבִּכּוּ�ים ְבּ ַהקְ�י ְבכֶם ִמנְחָה ֲחדָׁ ָשה לַה' וגו'
ח נ ִיחֹחַ" )פרשת פנחס(
ו ְ ִהקְ� ְבתֶּם עוֹלָה לְ�י ַ

יום ז' )ל"ט  -מ"ג(

ָהי ְ ָתה לִּי ִד ְמ ָע ִתי לֶ םֶ
ח
יוֹ ָמם וָלָיְלָה ֶבּ ֱאמֹר ֵאליַ
כָּל ַהיּוֹם ַאיֵּה ֱא��י�

מצות עשה מ"ו:

שרֹנ ִים"
"מִמּוֹ ׁ ְשבֹתֵיכֶם ָתּבִיאּוּ לֶחֶם תְּנוּפָה ׁ ְש ַתּי ִם ׁ ְשנ ֵי ֶע ְ ׂ

)פרשת אמור(

מצות עשה מ"ז:

"וּ ַבחֹדֶשׁ ַה ׁ ְשּבִיעִי ְבּ ֶאחָד לַחֹדֶשׁ וגו'
ח לַה'" )פרשת פנחס(
ו ַ ֲע ִשׂיתֶם עֹלָה לְ�י ַח נ ִיחֹ ַ
מצות עשה מ"ח:

"וּ ֶבעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ ַה ׁ ְשּבִיעִי וגו'
ח נ ִיחֹחַ" )פרשת פנחס(
ו ְ ִהקְ� ְבתֶּם עֹלָה לַה' �י ַ
מצות עשה נ':

"ו ְ ִהקְ� ְבתֶּם עֹלָה ִא ׁ ֵשּה �י ַח נ ִיחֹ ַח לַה'"

)פרשת פנחס(

מצות עשה נ"א:

"ו ְ ִהקְ� ְבתֶּם עֹלָה ִא ׁ ֵשּה �י ַח נ ִיחֹ ַח לַה'"

)פרשת פנחס(

מיר ברענגן ספעציעלע קרבנות
אויף די ימים טובים!

מיר דארפן טראכטן וועגן ה'
די גאנצע טאג!

תניא:

אגרת הקדש סימן כ"ו

היום יום:

ז' מר-חשון

ֶדר לְ ַא ַחר ַמ ַתּן תּוֹ ָרה הוּאַ :ה ָס ַר
ת
ָ
ע
ְ
ר
ל
ַ
ת
" ֵַה ֵס
ַהגוּף,
ַהלָשׁוֹןַ ,הלֵב ַ -מ ֲעשֶׂ ה
ִדבּוּר ַמ ֲחשָׁ ָבה"

שבת עסען איז אלץ הייליג!

נאך מתן תורה
איז די ערשטע זאך מעשה -
צו פירן זיך ווי ה' וויל

