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



ּפָט  ּפָט יְַד�� ֲענָוִים ַּבִּמְשׁ יְַד�� ֲענָוִים ַּבִּמְשׁ
וִילֵַּמד ֲענָוִים ַּד�ּכֹווִילֵַּמד ֲענָוִים ַּד�ּכֹו

נֵי יְִשָׂרֵאל  ״וַיֵּלְכּו וַיֲַּעׂשּו ְבּ

ה וְַאֲהרֹן כֵּן ָעׂשּו״ ר ִצוָּה ה' ֶאת מֶשׁ כֲַּאֶשׁ

Chumash: Parshas Bo - Chamishi

Moshe and Aharon taught the Yidden

the halachos of the Korban Pesach.

Hashem gives us a Rebbe
to help us do teshuvah

Inyana D'Yoma:               Yud Shevat

Also the Gashmius of the whole 

generation comes through 

the zechus of the Rebbe!



ּפָט  ּפָט יְַד�� ֲענָוִים ַּבִּמְשׁ יְַד�� ֲענָוִים ַּבִּמְשׁ
וִילֵַּמד ֲענָוִים ַּד�ּכֹווִילֵַּמד ֲענָוִים ַּד�ּכֹו

נֵי יְִשָׂרֵאל  ״וַיֵּלְכּו וַיֲַּעׂשּו ְבּ

ה וְַאֲהרֹן כֵּן ָעׂשּו״ ר ִצוָּה ה' ֶאת מֶשׁ כֲַּאֶשׁ

Tehillim: 23 - 28

Hashem gives us a Rebbe
to help us do teshuvah

מצות לא תעשה רס"ו:

"וְ�א ִתְתַאּוֶה ֵּבית �ֶע�" (פרשת ואתחנן)

Rambam: Hilchos Gezeilah VaAveidah

If we like something another person has,

we aren't allowed to try to 

get it from them.



״וִיִציַאת ִמְצַריִם הּוא ֲהָסַרת ַהֵּמיַצר וְַהּגְבּול. 
וְַהייְנּו ְּדַהֵׂשכֶל ֶׁשַּבמֹוַח ֵמִאיר ַּבלֵב 

ְּבִמדֹות טֹובֹות ְּבפֹוַעל ַמָּמׁש.״

"ַאךְ ּכְֶׁשּבִָאים לִידֵי נִסָיֹון ּבִדְבַר ֱאמּונָה ֶׁשִהיא לְַמֲעלָה 

ֵמַהּדַַעת וְנָגְָעה ַעד ַהנֶפֶׁש לִבְִחינַת ָחכְָמה ֶׁשּבָּה ֲאזַי ִהיא 

נֵיעֹורָה ִמְׁשנָָתה ּופֹוֶעלֶת ּפְעּולָָתה ּבְכַֹח ה׳ ַהְמלּוּבָׁש ּבָּה"

Tanya: Likutei Amarim Perek Yud-Tes

When a Yid is tested to see how 

much he loves Hashem,

the neshama wakes up!

״וִיִציַאת ִמְצַריִם הּוא ֲהָסַרת ַהֵּמיַצר וְַהּגְבּול. 
וְַהייְנּו ְּדַהֵׂשכֶל ֶׁשַּבמֹוַח ֵמִאיר ַּבלֵב 

ְּבִמדֹות טֹובֹות ְּבפֹוַעל ַמָּמׁש.״

"ַאךְ ּכְֶׁשּבִָאים לִידֵי נִסָיֹון ּבִדְבַר ֱאמּונָה ֶׁשִהיא לְַמֲעלָה 

ֵמַהּדַַעת וְנָגְָעה ַעד ַהנֶפֶׁש לִבְִחינַת ָחכְָמה ֶׁשּבָּה ֲאזַי ִהיא 

נֵיעֹורָה ִמְׁשנָָתה ּופֹוֶעלֶת ּפְעּולָָתה ּבְכַֹח ה׳ ַהְמלּוּבָׁש ּבָּה"

Hayom Yom: Daled Shevat

When a Yid uses his mind

to bring chayus in serving Hashem,

that's Yetziyas Mitzrayim for the neshama!


