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most pictures courtesy of Chinuch.org

לע״נ התינוק זאב ארי׳ ע״ה 
בן יבלט״א הרה״ח ר׳ שניאור זלמן שי׳ גליק



אֹור זָֻרַע לַַּצִּדיק אֹור זָֻרַע לַַּצִּדיק 

ּולְיְִׁש�י לֵב ִשְׂמָחהּולְיְִׁש�י לֵב ִשְׂמָחה
כֹּל״ ַרךְ ֶאת ַאְבָרָהם ַבּ יִָּמים וַה׳ ֵבּ ״וְַאְבָרָהם זֵָקן ָבּא ַבּ

Chumash: Parshas Chayei Sarah - Sheini

Avraham tells Eliezer

to find a shidduch for Yitzchak.

Hashem made a special kind of 
light that we will only be able to 

see when Moshiach comes!

Inyana D'Yoma:               Chassidishe Yom Tov

There is a minhag to go into a Yeshivah

on Chof Cheshvan.



אֹור זָֻרַע לַַּצִּדיק אֹור זָֻרַע לַַּצִּדיק 

ּולְיְִׁש�י לֵב ִשְׂמָחהּולְיְִׁש�י לֵב ִשְׂמָחה
כֹּל״ ַרךְ ֶאת ַאְבָרָהם ַבּ יִָּמים וַה׳ ֵבּ ״וְַאְבָרָהם זֵָקן ָבּא ַבּ

Tehillim: 97 - 103

Hashem made a special kind of 
light that we will only be able to 

see when Moshiach comes!

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)

Rambam: Hilchos Korban Pesach

We eat the Korban Pesach

together with matzah and maror!



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

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

ְצֹות" ְמַקיֵים ַהִמּ ּכְֶשׁ

Tanya: Igeres Hakodesh Siman Chof-Tes

Mitzvos connect

a Yid to Hashem!

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

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

ְצֹות" ְמַקיֵים ַהִמּ ּכְֶשׁ

Hayom Yom: Chof Mar-Cheshvan

Today is the birthday

of the Rebbe Rashab.


