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



�י הַּגֶבֶר  �י הַּגֶבֶר ַאְשׁ ַאְשׁ

ר ָשׂם ה' מִבְטַחֹו  ר ָשׂם ה' מִבְטַחֹו ֲאֶשׁ ֲאֶשׁ

וְ�א פָנָה אֶל �הָבִים וְָשׂטֵי כָזָבוְ�א פָנָה אֶל �הָבִים וְָשׂטֵי כָזָב

ְצנֶפֶת  ְצנֶפֶת ַעל רֹאׁשֹו וַיֶָּשׂם ַעל ַהִמּ "וַיֶָּשׂם ֶאת ַהִמּ
נָיו ֵאת ִציץ ַהזָָּהב נֵזֶר ַהקֶֹּדׁש..." ֶאל מּול פָּ

Chumash: Parshas Tzav - Revi'i

Moshe put the clothes 

of the Kohen Gadol 

onto Aharon Hakohen.

A Yid needs to have bitachon

ONLY in Hashem!

"ָאָדם לְָעָמל יּולָד"

Inyana D'Yoma:             Yud-Alef Nisan

On a birthday, we think about 

the reason we are born —

to work hard to serve Hashem!



�י הַּגֶבֶר  �י הַּגֶבֶר ַאְשׁ ַאְשׁ

ר ָשׂם ה' מִבְטַחֹו  ר ָשׂם ה' מִבְטַחֹו ֲאֶשׁ ֲאֶשׁ

וְ�א פָנָה אֶל �הָבִים וְָשׂטֵי כָזָבוְ�א פָנָה אֶל �הָבִים וְָשׂטֵי כָזָב

ְצנֶפֶת  ְצנֶפֶת ַעל רֹאׁשֹו וַיֶָּשׂם ַעל ַהִמּ "וַיֶָּשׂם ֶאת ַהִמּ
נָיו ֵאת ִציץ ַהזָָּהב נֵזֶר ַהקֶֹּדׁש..." ֶאל מּול פָּ

Tehillim: 39 - 43

A Yid needs to have bitachon

ONLY in Hashem!

מצות עשה רכ"ו:"ָאָדם לְָעָמל יּולָד"

"נָקֹם יִּנֵָקם" (פרשת משפטים)

מצות עשה רכ"ז:

"מֹות יּוָמת" (פרשת משפטים)

מצות עשה ר"ל:

"וְָתלִיָת אֹתֹו ַעל ֵעץ" (פרשת כי תצא)

מצות עשה רל"א:

"ָקבֹור ִּתְקְּב�ּנּו ַּבּיֹום ַההּוא" (פרשת כי תצא)

מצות לא תעשה ס"ו:

"�א ָתלִין נְִבלָתֹו ַעל ָהֵעץ" (פרשת כי תצא)

Rambam: Hilchos Sanhedrin

Beis Din has a mitzvah to punish people 

for certain aveiros, so that Yidden 

will act the way Hashem wants!



"ּכִינּוי ִמְׁשּפָָחה ֶׁשל ַהֶצַמח ֶצֶדק: 
"... נְִקָרִאים ַהַמלְָאכִים ְּבֵׁשם ַחיֹות ּוְבֵהמֹות ּכְִדכְִתיב ְׁשנֵיאּורסָאהן."

ל וְגֹו׳"
וִּפְנֵי ַאְריֵה ֶאל ַהיִָמין וְגֹו׳ ּוּפְנֵי ׁשֹור ֵמַהְׂשמֹא

Tanya: Likutei Amarim Perek Lamed-Tes

Malochim are called animals,

because their love for Hashem is only 

from the way Hashem made them.

"ּכִינּוי ִמְׁשּפָָחה ֶׁשל ַהֶצַמח ֶצֶדק: 
"... נְִקָרִאים ַהַמלְָאכִים ְּבֵׁשם ַחיֹות ּוְבֵהמֹות ּכְִדכְִתיב ְׁשנֵיאּורסָאהן."

ל וְגֹו׳"
וִּפְנֵי ַאְריֵה ֶאל ַהיִָמין וְגֹו׳ ּוּפְנֵי ׁשֹור ֵמַהְׂשמֹא

Hayom Yom: Zayin Nisan

All of the Rebbeim have a last name

that is connected to the Alter Rebbe!


