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



יִָּמלֵא פִי ְּתִהּלֶָת� יִָּמלֵא פִי ְּתִהּלֶָת� 
ּכָל ַהּיֹום ִּתפְַא�ֶּת�:ּכָל ַהּיֹום ִּתפְַא�ֶּת�:

"ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ� וְִהּנֵָחם ַעל ָה�ָעה לְַעֶּמ�"

Chumash: Parshas Ki Sisa - Sheini

Moshe asks Hashem to forgive the Yidden

for the Cheit Ha'egel

When we make a bracha,
our mouth needs to be FULL 

of praise for Hashem!

Inyana D'Yoma:             Taanis Esther

We need to remember that we 

are only whole when we have 

achdus with another Yid!



יִָּמלֵא פִי ְּתִהּלֶָת� יִָּמלֵא פִי ְּתִהּלֶָת� 
ּכָל ַהּיֹום ִּתפְַא�ֶּת�:ּכָל ַהּיֹום ִּתפְַא�ֶּת�:

"ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ� וְִהּנֵָחם ַעל ָה�ָעה לְַעֶּמ�"

Tehillim: 69 - 71

When we make a bracha,
our mouth needs to be FULL 

of praise for Hashem!

מצות לא תעשה רי"ט:

"לֹא ַתְחסֹם ׁשֹור ְבּדִיׁשֹו" (פרשת כי תצא)

מצות עשה רמ"ד:

ַאל ִאיׁש ֵמִעם ֵרֵעהּו" (פרשת משפטים) "וְכִי יְִשׁ

Rambam: Hilchos Sechirus - She'eilah Upikadon

An animal can eat from the food 

that is growing in the field 

while it works.



"אַז אַ חַסִידִיׁשעֶר אִיד זִיצְט אִין ּבֵית הַמִדְרָׁש, אּון 

לעֶרעֶנְט אָדעֶר חַזֶר'ט אַ חַסִידּות ּבָרַּבִים, אִיז אַ ִׂשמְָחה 

ּבַא דִי זֵיידעֶס, אּון זֵייעֶר ִׂשמְחָה אִיז מַסְּפִיק פאַר אִיהם, 

קִינְדעֶר אּון קִינְד'ס קִינְדעֶר רֹוב טּוב ּבְגְַׁשמִיּות ּובְרּוחָנִיּות."

"יְִׂשַמח יְִׂשָרֵאל ְּבעֹוָׂשיו ּפֵירּוׁש ֶׁשּכָל ִמי ֶׁשהּוא 
ִמזֶַרע יְִׂשָרֵאל יֵׁש לֹו לְִׂשמֹוַח ְּבִׂשְמַחת ה' 

ַאֶׁשר ָׂשׂש וְָׂשֵמַח ְּבִדיָרתֹו ְּבַתְחּתֹונִים"

Tanya: Likutei Amarim Perek Lamed-Gimmel

We are so happy

that our mitzvos make Hashem happy!

"אַז אַ חַסִידִיׁשעֶר אִיד זִיצְט אִין ּבֵית הַמִדְרָׁש, אּון 

לעֶרעֶנְט אָדעֶר חַזֶר'ט אַ חַסִידּות ּבָרַּבִים, אִיז אַ ִׂשמְָחה 

ּבַא דִי זֵיידעֶס, אּון זֵייעֶר ִׂשמְחָה אִיז מַסְּפִיק פאַר אִיהם, 

קִינְדעֶר אּון קִינְד'ס קִינְדעֶר רֹוב טּוב ּבְגְַׁשמִיּות ּובְרּוחָנִיּות."

"יְִׂשַמח יְִׂשָרֵאל ְּבעֹוָׂשיו ּפֵירּוׁש ֶׁשּכָל ִמי ֶׁשהּוא 
ִמזֶַרע יְִׂשָרֵאל יֵׁש לֹו לְִׂשמֹוַח ְּבִׂשְמַחת ה' 

ַאֶׁשר ָׂשׂש וְָׂשֵמַח ְּבִדיָרתֹו ְּבַתְחּתֹונִים"

Hayom Yom: Yud-Gimmel Adar

When a Chossid teaches Chassidus,

it brings brachos to the whole family!


