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



לְעֵֹשׂה אֹו�ים ּגְדֹלִים לְעֵֹשׂה אֹו�ים ּגְדֹלִים 
ּכִי לְעֹולָם ַחְסּדֹוּכִי לְעֹולָם ַחְסּדֹו

לׁש ֵמאֹות ַאָּמה אֶֹרךְ ַהֵּתָבה  ר ַּתֲעֶשׂה אָֹתּה ְשׁ "וְזֶה ֲאֶשׁ
ים ַאָּמה קֹוָמָתּה" לִשׁ ים ַאָּמה ָרְחָּבּה ּוְשׁ ֲחִמִּשׁ

Chumash: Parshas Noach - Rishon

The Teiva was bigger than 

TEN houses put together!

Hashem is making the world right now

so you can do a mitzvah!

Inyana D'Yoma:               Chassidishe Parsha

If you see something not good in another 

person, it's like a mirror — you are seeing 

the things that YOU need to change!



לְעֵֹשׂה אֹו�ים ּגְדֹלִים לְעֵֹשׂה אֹו�ים ּגְדֹלִים 
ּכִי לְעֹולָם ַחְסּדֹוּכִי לְעֹולָם ַחְסּדֹו

לׁש ֵמאֹות ַאָּמה אֶֹרךְ ַהֵּתָבה  ר ַּתֲעֶשׂה אָֹתּה ְשׁ "וְזֶה ֲאֶשׁ
ים ַאָּמה קֹוָמָתּה" לִשׁ ים ַאָּמה ָרְחָּבּה ּוְשׁ ֲחִמִּשׁ

Tehillim: 135 - 139

Hashem is making the world right now

so you can do a mitzvah!

מצות עשה ס':

ְבַעת יִָמים ַּתַחת ִאּמֹו   "וְָהיָה ִשׁ
ִמינִי וָָהלְָאה יֵ�ֶצה לְָק�ַּבן" (פרשת אמור) ּוִמּיֹום ַהְּשׁ

מצות לא תעשה ק':

 "�א ָתִביא ֶאְתנַן זֹונָה ּוְמִחיר ּכֶלֶב " (פרשת כי תצא)

מצות לא תעשה צ"ח:

ה לַה'" (פרשת ויקרא)  " כָל ְשׂאֹר וְכָל ּדְַבׁש �א ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּשׁ

מצות עשה ס"ב:

 "ַעל ּכָל ָק�ָּבנְ� ַּתְק�יב ֶמלַח" (פרשת ויקרא)

מצות לא תעשה צ"ט:

ִּבית ֶמלַח ְּב�ית ֱא��י�" (פרשת ויקרא)  "וְ�א ַתְשׁ

Rambam: Hilchos Isurei Mizbeiach

It's a mitzvah to bring salt

with every korban.



ִׁשין 
"לִימּוד ַהּתֹוָרה וְִקיּום ַהִמְצֹות ֵהם ַטַּבַעת ַהִקדּו

ֶׁשָּבֶהם ִקיֵדׁש ַהָקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא ֶאת יְִׂשָרֵאל 
לְִהְתַחיֵיב לָזּון אֹוָתם ּולְפְַרנְָסם"

״גָלּו לְֶאדֹום, ְׁשכִינָה ִעָמֶהם״

Tanya: Igeres Hakodesh Siman Chof-Hey

When Yidden are in Golus,

Hashem's Shechinah is in Golus too.

ִׁשין 
"לִימּוד ַהּתֹוָרה וְִקיּום ַהִמְצֹות ֵהם ַטַּבַעת ַהִקדּו

ֶׁשָּבֶהם ִקיֵדׁש ַהָקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא ֶאת יְִׂשָרֵאל 
לְִהְתַחיֵיב לָזּון אֹוָתם ּולְפְַרנְָסם"

״גָלּו לְֶאדֹום, ְׁשכִינָה ִעָמֶהם״

Hayom Yom: Chof-Ches Tishrei

Torah and mitzvos are the ring 

that Hashem gave the Yidden

 to be His kallah!


