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פרשת תצוה

ז' אדר

ה'תשפ״ג - שנת הקהל

נאמען:



חומש: פרשת תצוה - שלישי עם רש"י

דער כהן גדול טראגט

אכט סארטן קליידער,

און א כהן הדיוט טראגט פיר.

ַא� ְּבֶצלֶם יְִתַהּלֶ� ִאיׁש  ַא� ְּבֶצלֶם יְִתַהּלֶ� ִאיׁש  
ַא� ֶהֶבל יֱֶהָמיּון  ַא� ֶהֶבל יֱֶהָמיּון  

יְִצּבֹר וְ�א יֵַדע ִמי אְֹספָםיְִצּבֹר וְ�א יֵַדע ִמי אְֹספָם

וואס ערוועקט עם צו דינען ה׳ מיט חיותה׳ גיט א איד א כח  



תהלים: יום ז'  )ל"ט - מ"ג(

ַא� ְּבֶצלֶם יְִתַהּלֶ� ִאיׁש  ַא� ְּבֶצלֶם יְִתַהּלֶ� ִאיׁש  
ַא� ֶהֶבל יֱֶהָמיּון  ַא� ֶהֶבל יֱֶהָמיּון  

יְִצּבֹר וְ�א יֵַדע ִמי אְֹספָםיְִצּבֹר וְ�א יֵַדע ִמי אְֹספָם

וואס ערוועקט עם צו דינען ה׳ מיט חיותה׳ גיט א איד א כח  



תניא: ליקוטי אמרים פרק ל"א

"ִּתיַקר נַפְׁשֹו ְּבֵעינָיו 

לְִׂשמֹוַח ְּבִׂשְמָחָתה יֹוֵתר ֵמַהגּוף ַהנְִבזֶה 

ֶׁשלֹא לְַעְרֵבב ּולְַבלְֵבל ִׂשְמַחת ַהנֶפֶׁש ְּבִעָצבֹון ַהגּוף"

אונזער נשמה איז אזוי טייער צו אונז

אז די שמוץ פון דער נפש הבהמית 

שטערט נישט די שמחה פון די נשמה.

"ַאז מֶען גֶעהט ִאין גַאס דַארף מֶען טרַאכטֶען  

ִדְבֵרי ּתֹוָרה ִצי ִאין ַמְחָׁשָבה ִצי ִאיןִ ִדּבּור"



היום יום: ז' אדר

"ִּתיַקר נַפְׁשֹו ְּבֵעינָיו 

לְִׂשמֹוַח ְּבִׂשְמָחָתה יֹוֵתר ֵמַהגּוף ַהנְִבזֶה 

ֶׁשלֹא לְַעְרֵבב ּולְַבלְֵבל ִׂשְמַחת ַהנֶפֶׁש ְּבִעָצבֹון ַהגּוף"

"ַאז מֶען גֶעהט ִאין גַאס דַארף מֶען טרַאכטֶען  

ִדְבֵרי ּתֹוָרה ִצי ִאין ַמְחָׁשָבה ִצי ִאיןִ ִדּבּור"

בולאך!

וואס טרעטסטו אויף מיר?



רמב"ם: הלכות עבדים

מצות עשה קצ"ו:

ַהֲענֵיק ַּתֲענִיק לֹו ִמּצֹאנְ� ּוִמּגָ�נְ� ּוִמּיְִקֶב� 
ֲאֶׁשר ֵּב�כְ� ה' ֱא��י� ִּתֶּתן לֹו )פרשת ראה(

מצות לא תעשה רל"ג:

וְכִי ְתַׁשּלְֶחּנּו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמ� �א ְתַׁשּלְֶחּנּו �יָקם )פרשת ראה(

מצות עשה רל"ד:

וְֶהְפּדָּה )פרשת משפטים(

מצות עשה רל"ג:

ֲאֶׁשר לֹו יְָעדָּה וְֶהְפּדָּה )פרשת משפטים(

מצות לא תעשה רס"א:

�א יְִמׁשֹל לְָמכְ�ּה ְּבִבגְדֹו ָבּה )פרשת משפטים(

ס'איז א מצוה פאר די האר )אדער זיין זון( 

צו חתונה האבן מיט זיין אידישע דינסט

מֶׁשה הּוא יְִׂשָרֵאל וְיְִׂשָרֵאל ֵהם מֶׁשה...
נִָׂשיא ַהדֹור הּוא ּכְכָל ַהדֹור

 ּכִי ַהנִָׂשיא הּוא ַהּכֹל



ענינא דיומא: ז' אדר

מֶׁשה הּוא יְִׂשָרֵאל וְיְִׂשָרֵאל ֵהם מֶׁשה...
נִָׂשיא ַהדֹור הּוא ּכְכָל ַהדֹור

 ּכִי ַהנִָׂשיא הּוא ַהּכֹל

היינט איז די יום הולדת 

און יום ההסתלקות 

פון משה רבינו



www.KidsChitas.org
most pictures courtesy of Chinuch.org

 לע״נ התינוק זאב ארי׳ ע״ה 
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