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



חומש: פרשת שמות - ששי עם רש"י

משה רבינו האט געדארפט גלייך מאכן 

א ברית מילה פאר זיין זון אליעזר

די וועלט לויבט ה'
ווען מען פירט זיך אין איר
לויט די הלכות פון תורה

ָה�יעּו לַה' ּכָל ָהָא�ץ ָה�יעּו לַה' ּכָל ָהָא�ץ 
ּפְִצחּו וְ�ּנְנּו וְזֵַּמרּוּפְִצחּו וְ�ּנְנּו וְזֵַּמרּו

ענינא דיומא:               כ׳ טבת

היינט איז די יארצייט

פון דער רמב"ם



תהלים: יום כ'  (צ"ז - ק"ג)
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רמב"ם: הלכות מקואות

מצות עשה ק"ט:

"וְ�ַחץ ַּבַּמיִם ֶאת ּכָל ְּבָשׂרֹו" (פרשת מצורע)

א מענטש קען ווערן טהור דורך דעם

וואס ער וועט זיך טובל זיין אין א מקוה



תניא: ליקוטי אמרים פרק י"ג

פִלָָתם גַּם כֵּן ְשׂפַת ֱאֶמת  ְתּ ִבּ ַאַהָבָתם ֶשׁ "...וְַהֵרינִי קֹוֵרא ְבּ
ם ָהֶאלִֹקית לֲַחזֹור  ַח נַפְָשׁ ּכֹון לַָעד הֹוִאיל ּוְבכֹּ ִתּ

ִחינַת ַאֲהָבה זּו לְעֹולָם..." ּולְעֹוֵרר ְבּ

א בינוני דינט דעם אויבערשטען מיט אן אמת

ווייל ער קען אלעמאל ארויסרופן 

זיין ליבשאפט צו ה'

ִענְיָנֵי 
״...ַאז ֵאיינֶער רֶעְדט ִמיט דֶעם ַאנְדֶערֶען ְּב

ְצווֵיי 
ַעבֹוָדה אּון זֵיי לֶעְרנֶען צּוזַאמֶען, ִאיז דָאס 
נֶפֶׁש ָהֶאלִֹקית אֹויף ֵאיין נֶפֶׁש ַהִטְבִעית״

היום יום: כ' טבת
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ווען צוויי אידן רעדן צוזאמען 

וועגן עבודת ה', איז דאס צוויי יצר 

טוב'ס אנטקעגן איין יצר הרע!  


