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



וֲַאנְַחנּו ַעְּמ� וְצֹאן ַמ�ִעיֶת� וֲַאנְַחנּו ַעְּמ� וְצֹאן ַמ�ִעיֶת� 
נֹוֶדה ּלְ� לְעֹולָם נֹוֶדה ּלְ� לְעֹולָם 

לְדֹור וָדֹר נְַסּפֵר ְּתִהּלֶָת�לְדֹור וָדֹר נְַסּפֵר ְּתִהּלֶָת�

Chumash: Parshas Va'eschanan - Shvi'i

A Yid is not allowed to marry a Goy.
We are so lucky

to be Hashem's nation!

Inyana D'Yoma:       Learning Torah

We can't take a vacation

from learning Torah!



וֲַאנְַחנּו ַעְּמ� וְצֹאן ַמ�ִעיֶת� וֲַאנְַחנּו ַעְּמ� וְצֹאן ַמ�ִעיֶת� 
נֹוֶדה ּלְ� לְעֹולָם נֹוֶדה ּלְ� לְעֹולָם 

לְדֹור וָדֹר נְַסּפֵר ְּתִהּלֶָת�לְדֹור וָדֹר נְַסּפֵר ְּתִהּלֶָת�

Tehillim: 79 - 82

We are so lucky
to be Hashem's nation!

מצות לא תעשה ק"ה:

"וְ�א יִֵּתן ָעלָיו לְבֹנָה" (פרשת נשא)

מצות לא תעשה ש"�:

"ִאְּמ� ִהוא �א ְתגַּלֶה ֶע�וָָתּה" (פרשת אחרי)

מצות לא תעשה של"אֹ:

ת ָאִבי� �א ְתגַּלֵה: (פרשת אחרי) "ֶע�וַת ֵאֶשׁ

מצות לא תעשה של"בֹ:

"ֶע�וַת ֲאחֹוְת� ַבת ָאִבי� ... �א ְתגַּלֶה ֶע�וָָתן" (פרשת אחרי)

מצות לא תעשה של"ג:

ת ָאִבי� מֹולֶדֶת ָאִבי� ֲאחֹוְת� ִהוא  "ֶע�וַת ַּבת ֵאֶשׁ
�א ְתגַּלֶה ֶע�וָָתּה" (פרשת אחרי)

מצות לא תעשה של"ד:

"ֶע�וַת ַּבת ִּבנְ� אֹו ַבת ִּבְּת� �א ְתגַּלֶה ֶע�וָָתן" (פרשת אחרי)

Rambam: Hilchos Sotah - Hilchos Isurei Biah

It's asur to get married

to certain relatives.



גֵיין 
״ּפְנִיִמיּות ַהּתֹוָרה נְִקָרא ֵאׁש ... דַאְרף דֶער ַמְׁשּפִיַע 

צּום ְמַקֵּבל ָאן זָאגֶען ִאיהם: הָאב ֵקיין מֹוָרא נִיט 
וויַיל ה' ֶאלֶֹקיָך ֵאׁש אֹוכְלָה הּוא.״

Tanya: Igeres Hakodesh Siman Hey

Hashem makes Olam Haba with a Yud,

and this world with a Hey.

גֵיין 
״ּפְנִיִמיּות ַהּתֹוָרה נְִקָרא ֵאׁש ... דַאְרף דֶער ַמְׁשּפִיַע 

צּום ְמַקֵּבל ָאן זָאגֶען ִאיהם: הָאב ֵקיין מֹוָרא נִיט 
וויַיל ה' ֶאלֶֹקיָך ֵאׁש אֹוכְלָה הּוא.״

Hayom Yom: Tes-Zayin Menachem Av

Chassidus is like fire.


