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יום שני  

פרשת לך לך      

ו' מר-חשון    

ה'תשפ״ג    
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most pictures courtesy of Chinuch.org

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



חומש: פרשת לך לך - שני עם רש"י

לְּחּו אֹתֹו  ים וַיְַשׁ "וַיְַצו ָעלָיו פְַּרעֹה ֲאנִָשׁ
ר לֹו" ּתֹו וְֶאת כָּל ֲאֶשׁ וְֶאת ִאְשׁ

פרעה האט געשיקט שומרים

מיט אברם און שרי

אויף זייער וועג ארויס פון מצרים
יעדער איד האט די שליחות

צו ברענגן די גאולה

ַצִּדיִקים יִי�ׁשּו ָא�ץ ַצִּדיִקים יִי�ׁשּו ָא�ץ 
וְיְִׁשּכְנּו לַָעד ָעלֶיָהוְיְִׁשּכְנּו לַָעד ָעלֶיָה

ענינא דיומא:               תפילה

"מֹוֶדה ֲאנִי..."

מיר דאנקן ה' יעדער טאג

פאר אומקערן צו אונז

אונזער אידישע נשמה



תהלים: יום ו'  (ל"ה - ל"ח)

לְּחּו אֹתֹו  ים וַיְַשׁ "וַיְַצו ָעלָיו פְַּרעֹה ֲאנִָשׁ
ר לֹו" ּתֹו וְֶאת כָּל ֲאֶשׁ וְֶאת ִאְשׁ

יעדער איד האט די שליחות

צו ברענגן די גאולה

ַצִּדיִקים יִי�ׁשּו ָא�ץ ַצִּדיִקים יִי�ׁשּו ָא�ץ 
וְיְִׁשּכְנּו לַָעד ָעלֶיָהוְיְִׁשּכְנּו לַָעד ָעלֶיָה

רמב"ם: הלכות תמידין ומוספין

מצות עשה כ"ח:

 "וְִהְקִטיר ָעלָיו ַאֲהרֹן ְקטֹ�ת ַסִּמים ַּבּבֹ�ר ַּבּבֹ�ר 
ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת ַהּנֵרֹת יְַקִטי�ּנָה ּוְבַהֲע�ת ַאֲהרֹן 
ֶאת ַהּנֵרֹת ֵּבין ָהַע�ַּביִם יְַקִטי�ּנָה" (פרשת תצוה)

מצות עשה כ"ה:

ר ַעל ָהֵעדֻת   "ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ִמחּוץ לַָּפרֹכֶת ֲאֶשׁ
יֲַערֹ� אֹתֹו ַאֲהרֹן ּוָבנָיו" (פרשת תצוה)

מצות עשה מ':

ר יְַק�יבּו לַה'" (פרשת צו)  "זֶה ָק�ַּבן ַאֲהרֹן ּוָבנָיו ֲאֶשׁ

מצות עשה מ"א:

נֵי כְָבִשׂים" (פרשת פנחס) ָּבת ְשׁ  "ּוְביֹום ַהַּשׁ

מצות עשה כ"ז:

לְָחן לֶֶחם ָּפנִים לְָפנַי ָּתִמיד" (פרשת תרומה)  "וְנַָתָּת ַעל ַהֻּשׁ

מצות עשה מ"ב:

יכֶם וגו'" (פרשת פנחס) י ָחדְֵשׁ  "ּוְב�אֵשׁ

די כהנים צינדן אן

די מנורה יעדער טאג

אין דעם בית המקדש

"מֹוֶדה ֲאנִי..."



תניא: אגרת הקדש סימן כ"ו

מיר וועלן היטן אלע הלכות

ווען משיח וועט קומען

"ָאּבֶער נִיט ִמיט ּפֹויֶעְרֶׁשע יָאהְרן 

ווָאס מֶען זֶעהט נִיט ֵקיין גֶ-ְטלִיכְַקייט"

היום יום: ו' מר-חשון

"ָאּבֶער נִיט ִמיט ּפֹויֶעְרֶׁשע יָאהְרן 

ווָאס מֶען זֶעהט נִיט ֵקיין גֶ-ְטלִיכְַקייט"

נאר לעבן ווי א חסיד

הייסט אמת'ע לעבן


