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



חומש: פרשת כי תצא - שביעי עם רש"י

לֵָמה וֶָצֶדק יְִהיֶה לָּךְ  ״ֶאֶבן ְשׁ

לֵָמה וֶָצֶדק יְִהיֶה לָּךְ לְַמַען יֲַאִריכּו יֶָמיךָ  ֵאיפָה ְשׁ
ר ה׳ ֱאלֶֹקיָך נֵֹתן לָךְ״ ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ

א איד דארף זיין ערליך 

אין זיינע געשעפטן

ָמיִם  ָמיִם ִמי לִי ַבָּשׁ ִמי לִי ַבָּשׁ

וְִעְּמ� �א ָחפְַצִּתי ָבָא�ץוְִעְּמ� �א ָחפְַצִּתי ָבָא�ץ

איד וויל ניט דיין גן עדן 
איך וויל ניט דיין עולם הבא... 
איד וויל מער ניט אז דיך אליין

ענינא דיומא:             עניני גאולה

חסידות איז אנטפלעקט געווארן צו אונז 

גלייך פאר די גאולה



תהלים: יום י"ד  (ע"ב - ע"ו)

לֵָמה וֶָצֶדק יְִהיֶה לָּךְ  ״ֶאֶבן ְשׁ

לֵָמה וֶָצֶדק יְִהיֶה לָּךְ לְַמַען יֲַאִריכּו יֶָמיךָ  ֵאיפָה ְשׁ
ר ה׳ ֱאלֶֹקיָך נֵֹתן לָךְ״ ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ

ָמיִם  ָמיִם ִמי לִי ַבָּשׁ ִמי לִי ַבָּשׁ

וְִעְּמ� �א ָחפְַצִּתי ָבָא�ץוְִעְּמ� �א ָחפְַצִּתי ָבָא�ץ

איד וויל ניט דיין גן עדן 
איך וויל ניט דיין עולם הבא... 
איד וויל מער ניט אז דיך אליין

רמב"ם: הלכות נזירות

א נזיר טאר נישט עסען

פון אלץ וואס איז א טייל פון א וויין טרויב

מצות לא תעשה ר"ה:

 "ֵמַח�ַצּנִים וְַעד זָג �א יֹאכֵל" (פרשת נשא)

מצות לא תעשה ר"ו:

 "וְַעד זָג �א יֹאכֵל" (פרשת נשא)

מצות לא תעשה ר"ח:

 "ַעל נֶֶפׁש ֵמת �א יָבֹא" (פרשת נשא)

מצות לא תעשה ר"ז:

 "לְָאִביו ּולְִאּמֹו וגו' �א יִַּטָּמא" (פרשת נשא)



תניא: אגרת הקדש סימן ט״ו

"ִמְּבָׂשִרי ֶאֶחזֶה ֶאלֹו-ַה"

אונזערע נשמות האבן אין זיך די צען ספירות 

און דורך זיי לערנען מיר וועגן ה׳

"...ֶאת ּכָל ּכֹוחֹוֵתינּו ָעלֵינּו לְַהְקִדיׁש ַאךְ וְַרק לְִחיזּוק 

ִּבנְיָנֵינּו, ִּבנְיַן ַהּתֹוָרה וְַהִמְצֹות ִּבְקדּוָׁשה ּוְבַטַהָרה..."

היום יום: י"ד אלול

"ִמְּבָׂשִרי ֶאֶחזֶה ֶאלֹו-ַה"
"...ֶאת ּכָל ּכֹוחֹוֵתינּו ָעלֵינּו לְַהְקִדיׁש ַאךְ וְַרק לְִחיזּוק 

ִּבנְיָנֵינּו, ִּבנְיַן ַהּתֹוָרה וְַהִמְצֹות ִּבְקדּוָׁשה ּוְבַטַהָרה..."

אלע אונזערע כחות דארפן זיין איבערגעגעבן 

צו פארשטארקען אידישקייט


