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



ַא� ְּבֶצלֶם יְִתַהּלֶ� ִאיׁש ַא� ְּבֶצלֶם יְִתַהּלֶ� ִאיׁש 
ַא� ֶהֶבל יֱֶהָמיּון ַא� ֶהֶבל יֱֶהָמיּון 

יְִצּבֹר וְ�א יֵַדע ִמי אְֹספָםיְִצּבֹר וְ�א יֵַדע ִמי אְֹספָם

Chumash: Parshas Tetzaveh - Shlishi

The Kohen Gadol wears

8 pieces of clothing,

and a regular kohen wears 4.

Hashem makes us think of things that 

get us excited to live as a Yid should!

מֶׁשה הּוא יְִׂשָרֵאל וְיְִׂשָרֵאל ֵהם מֶׁשה...
נִָׂשיא ַהדֹור הּוא ּכְכָל ַהדֹור

 ּכִי ַהנִָׂשיא הּוא ַהּכֹל

Inyana D'Yoma:             Zayin Adar

Today is the birthday and Yartzeit

of Moshe Rabbeinu!



ַא� ְּבֶצלֶם יְִתַהּלֶ� ִאיׁש ַא� ְּבֶצלֶם יְִתַהּלֶ� ִאיׁש 
ַא� ֶהֶבל יֱֶהָמיּון ַא� ֶהֶבל יֱֶהָמיּון 

יְִצּבֹר וְ�א יֵַדע ִמי אְֹספָםיְִצּבֹר וְ�א יֵַדע ִמי אְֹספָם

Tehillim: 39 - 43

Hashem makes us think of things that 

get us excited to live as a Yid should!

מֶׁשה הּוא יְִׂשָרֵאל וְיְִׂשָרֵאל ֵהם מֶׁשה...
נִָׂשיא ַהדֹור הּוא ּכְכָל ַהדֹור

 ּכִי ַהנִָׂשיא הּוא ַהּכֹל

מצות עשה קצ"ו:

ַהֲענֵיק ַּתֲענִיק לֹו ִמּצֹאנְ� ּוִמּגָ�נְ� ּוִמּיְִקֶב� 
ֲאֶׁשר ֵּב�כְ� ה' ֱא��י� ִּתֶּתן לֹו (פרשת ראה)

מצות לא תעשה רל"ג:

וְכִי ְתַׁשּלְֶחּנּו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמ� �א ְתַׁשּלְֶחּנּו �יָקם (פרשת ראה)

מצות עשה רל"ד:

וְֶהְפּדָּה (פרשת משפטים)

מצות עשה רל"ג:

ֲאֶׁשר לֹו יְָעדָּה וְֶהְפּדָּה (פרשת משפטים)

מצות לא תעשה רס"א:

�א יְִמׁשֹל לְָמכְ�ּה ְּבִבגְדֹו ָבּה (פרשת משפטים)

Rambam: Hilchos Avodim

It is a mitzvah for the master or his son

to marry a Jewish slave girl.



"ַאז מֶען גֶעהט ִאין גַאס דַארף מֶען טרַאכטֶען 

ִדְבֵרי ּתֹוָרה ִצי ִאין ַמְחָׁשָבה ִצי ִאיןִ ִדּבּור"

"ִּתיַקר נַפְׁשֹו ְּבֵעינָיו 

לְִׂשמֹוַח ְּבִׂשְמָחָתה יֹוֵתר ֵמַהגּוף ַהנְִבזֶה 

ֶׁשלֹא לְַעְרֵבב ּולְַבלְֵבל ִׂשְמַחת ַהנֶפֶׁש ְּבִעָצבֹון ַהגּוף"

Tanya: Likutei Amarim Perek Lamed-Alef

We don't care about a little shmutz on 

our Nefesh Habehamis, because the 

only important thing is our Neshama!

"ַאז מֶען גֶעהט ִאין גַאס דַארף מֶען טרַאכטֶען 

ִדְבֵרי ּתֹוָרה ִצי ִאין ַמְחָׁשָבה ִצי ִאיןִ ִדּבּור"

"ִּתיַקר נַפְׁשֹו ְּבֵעינָיו 

לְִׂשמֹוַח ְּבִׂשְמָחָתה יֹוֵתר ֵמַהגּוף ַהנְִבזֶה 

ֶׁשלֹא לְַעְרֵבב ּולְַבלְֵבל ִׂשְמַחת ַהנֶפֶׁש ְּבִעָצבֹון ַהגּוף"

Hayom Yom: Zayin Adar

"BULACH!

Why do you think you can step all over me

if you are not saying words of Torah?"


