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



ִּתּכֹון ְּתפִּלִָתי ְקטֹ�ת לְפָנֶי�ִּתּכֹון ְּתפִּלִָתי ְקטֹ�ת לְפָנֶי�
ַמְשַׂאת ּכַּפַי ִמנְַחת ָע�בַמְשַׂאת ּכַּפַי ִמנְַחת ָע�ב

ָך ָאנֹכִי  יָרא כִּי ִאְתּ "ַאל ִתּ

י" יִתי ֶאת זְַרֲעָך ַבֲּעבּור ַאְבָרָהם ַעְבִדּ יָך וְִהְרֵבּ ּוֵבַרכְִתּ

Chumash: Parshas Toldos - Revi'i

Hashem gives a bracha to Yitzchak Avinu

that his children - the Yidden -

will be very many people!

Davening is like bringing 

Ketores to Hashem

Inyana D'Yoma:         Hiskashrus

When we act now the way the 

Rebbe teaches us, we get even more 

brachos than we ever did before!



ִּתּכֹון ְּתפִּלִָתי ְקטֹ�ת לְפָנֶי�ִּתּכֹון ְּתפִּלִָתי ְקטֹ�ת לְפָנֶי�
ַמְשַׂאת ּכַּפַי ִמנְַחת ָע�בַמְשַׂאת ּכַּפַי ִמנְַחת ָע�ב

ָך ָאנֹכִי  יָרא כִּי ִאְתּ "ַאל ִתּ

י" יִתי ֶאת זְַרֲעָך ַבֲּעבּור ַאְבָרָהם ַעְבִדּ יָך וְִהְרֵבּ ּוֵבַרכְִתּ

Tehillim: 140 - 144

Davening is like bringing 

Ketores to Hashem

מצות עשה ע"א:

מֹו לַה' ַאיִל ָּתִמים"  י ה' וְֵהִביא ֶאת ֲאָשׁ גָגָה ִמָּקדְֵשׁ  "וְָחְטָאה ִּבְשׁ
מֹו  �ר וגו' וְֶאת ֲאָשׁ ַּבע ַעל ָשׁ "וְכִֵחׁש ַּבֲעִמיתֹו ְּבִפָּקדֹון וגו' וְנְִשׁ

יִָביא לַה' ַאיִל ָּתִמים" (פרשת ויקרא)
ְפָחה נֱֶח�ֶפת  כְַבת זֶ�ע וְִהוא ִשׁ ה ִשׁ ּכַב ֶאת ִאָּשׁ "וְִאיׁש ּכִי יְִשׁ

מֹו לַה' וגו'" (פרשת קדושים) לְִאיׁש וגו' וְֵהִביא ֶאת ֲאָשׁ

Rambam: Hilchos Shegagos

If a person does certain aveiros, 

he needs to bring a Korban Asham.



"ַעבֹוָדה ַהְקדֹוָׁשה ְּבַאִמיַרת ְּתִהלִים ְּבִצּבּור, 

ֵאין ֵדי ָּבֵאר גֹוֶדל ַהזְכּות ֶׁשל ַהִמְׁשַּתְּתפִים ָּבזֶה, 

וְגֹוֶדל ַהנַַחת רּוַח ֶׁשל ַמְעלָה ּכְְמבּוָאר ְּבִספְֵרי קֹוֶדׁש"

ַהַמלְָאכִים ֵהם ַמְעלִים ַהֶהֶבל  "ַשׁ

ל ֵבּית ַרָבּן ַעד ָהֲאִצילּות" ינֹוקֹות ֶשׁ ל ִתּ ֶשׁ

Tanya: Kuntres Acharon Siman Gimmel

The Torah learning from a child

goes right up to Hashem!

"ַעבֹוָדה ַהְקדֹוָׁשה ְּבַאִמיַרת ְּתִהלִים ְּבִצּבּור, 

ֵאין ֵדי ָּבֵאר גֹוֶדל ַהזְכּות ֶׁשל ַהִמְׁשַּתְּתפִים ָּבזֶה, 

וְגֹוֶדל ַהנַַחת רּוַח ֶׁשל ַמְעלָה ּכְְמבּוָאר ְּבִספְֵרי קֹוֶדׁש"

ַהַמלְָאכִים ֵהם ַמְעלִים ַהֶהֶבל  "ַשׁ

ל ֵבּית ַרָבּן ַעד ָהֲאִצילּות" ינֹוקֹות ֶשׁ ל ִתּ ֶשׁ

Hayom Yom: Chof-Tes Mar-Cheshvan

Following the Friediker Rebbe's 

takana to say Tehillim 

is a big zechus for all of the Yidden!


