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



ָהיְָתה ּלִי ִדְמָעִתי לֶֶחם ָהיְָתה ּלִי ִדְמָעִתי לֶֶחם 

יֹוָמם וָלָיְלָה ֶּבֱאמֹר ֵאלַי יֹוָמם וָלָיְלָה ֶּבֱאמֹר ֵאלַי 
ּכָל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱא��י�ּכָל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱא��י�

Chumash: Parshas Lech Lecha - Shlishi

Avraham didn't let his animals 

eat from someone else's field

We need to think about Hashem 

ALL day!

Inyana D'Yoma:               Ahavas Yisroel

Zayin Cheshvan teaches us how much 

Ahavas Yisroel we need to have!



ָהיְָתה ּלִי ִדְמָעִתי לֶֶחם ָהיְָתה ּלִי ִדְמָעִתי לֶֶחם 

יֹוָמם וָלָיְלָה ֶּבֱאמֹר ֵאלַי יֹוָמם וָלָיְלָה ֶּבֱאמֹר ֵאלַי 
ּכָל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱא��י�ּכָל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱא��י�

Tehillim: 39 - 43

We need to think about Hashem 

ALL day!

מצות עשה מ"ג:

ה לַה'" (פרשת אמור) ְבַעת יִָמים ַּתְק�יבּו ִאֶּשׁ  "ִשׁ

מצות עשה מ"ד:

ית ְקִצי�כֶם ֶאל ַהּכֵֹהן" (פרשת אמור)  "וֲַהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר �אִשׁ

מצות עשה מ"ה:

ה לַה' וגו'   "ּוְביֹום ַהִּבּכּו�ים ְּבַהְק�יְבכֶם ִמנְָחה ֲחדָָשׁ
וְִהְק�ְבֶּתם עֹולָה לְ�יַח נִיחַֹח" (פרשת פנחס)

מצות עשה מ"ו:

נֵי ֶעְשׂרֹנִים" (פרשת אמור) ַּתיִם ְשׁ בֵֹתיכֶם ָּתִביּאּו לֶֶחם ְּתנּוָפה ְשׁ  "ִמּמֹוְשׁ

מצות עשה מ"ז:

ִביִעי ְּבֶאָחד לַחֹדֶׁש וגו'   "ּוַבחֹדֶׁש ַהְּשׁ
וֲַעִשׂיֶתם עֹלָה לְ�יַח נִיחַֹח לַה'" (פרשת פנחס)

מצות עשה מ"ח:

ִביִעי וגו'   "ּוֶבָעׂשֹור לַחֹדֶׁש ַהְּשׁ
וְִהְק�ְבֶּתם עֹלָה לַה' �יַח נִיחַֹח" (פרשת פנחס)

מצות עשה נ':

ה �יַח נִיחַֹח לַה'" (פרשת פנחס)  "וְִהְק�ְבֶּתם עֹלָה ִאֵּשׁ

מצות עשה נ"א:

ה �יַח נִיחַֹח לַה'" (פרשת פנחס)  "וְִהְק�ְבֶּתם עֹלָה ִאֵּשׁ

Rambam: Hilchos Temidin U'Musafin

We bring special korbanos

on the Yomim Tovim!



"ַהֵֵסֶדר לְַאַחר ַמַּתן ּתֹוָרה הּוא: ַהָסַרת ָעְרלַת ַהגּוף, 
ַהלָׁשֹון, ַהלֵב - ַמֲעֶׂשה ִדּבּור ַמֲחָׁשָבה"

Tanya: Igeres Hakodesh Siman Chof-Vov

Shabbos food is ALL holy!

"ַהֵֵסֶדר לְַאַחר ַמַּתן ּתֹוָרה הּוא: ַהָסַרת ָעְרלַת ַהגּוף, 
ַהלָׁשֹון, ַהלֵב - ַמֲעֶׂשה ִדּבּור ַמֲחָׁשָבה"

Hayom Yom: Zayin Mar-Cheshvan

After Matan Torah,

the most important thing is to 

DO what Hashem wants.


