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



חומש: פרשת קרח - שביעי עם רש"י

ר יָ�ימּו לַה'  "ּכִי ֶאת ַמְעַשׂר ְּבנֵי יְִשׂ�ֵאל ֲאֶשׁ
ְּתרּוָמה נַָתִּתי לַלְוִּיִם לְנֲַחלָה"

די לויים באקומען די מעשר

פון די אידן

ְּב� ָּבְטחּו ֲאבֵֹתינּו ְּב� ָּבְטחּו ֲאבֵֹתינּו 
ָּבְטחּו וְַּתפַּלְֵטמֹוָּבְטחּו וְַּתפַּלְֵטמֹו

ווערן מיר געבענטשט מיט אלע גוטע זאכן!מיט אונזער בטחון אין ה'

ענינא דיומא:             ג׳ תמוז

״נִָׂשיא ִּבכְלַל, נְִקָרא רֹאׁש ַאלְפֵי יְִׂשרֵָאל, הּוא ְּבִחינַת 

רֹאׁש ּומֹוַח לְגֵַּביֶהם, ּוִמֶמנּו ִהיא יְנִיָקה וְַחיּות ֶׁשלֶָהם.״

דער ענין פון א רבי

איז צו געבן חיות און השפעה

צו אלע אידן אין דעם דור



תהלים: יום ג'  (י"ח - כ"ב)

ר יָ�ימּו לַה'  "ּכִי ֶאת ַמְעַשׂר ְּבנֵי יְִשׂ�ֵאל ֲאֶשׁ
ְּב� ָּבְטחּו ֲאבֵֹתינּו ְּב� ָּבְטחּו ֲאבֵֹתינּו ְּתרּוָמה נַָתִּתי לַלְוִּיִם לְנֲַחלָה"

ָּבְטחּו וְַּתפַּלְֵטמֹוָּבְטחּו וְַּתפַּלְֵטמֹו

ווערן מיר געבענטשט מיט אלע גוטע זאכן!מיט אונזער בטחון אין ה'

רמב"ם: הלכות שבת

מיר געדענקן שבת און מאכן עס הייליג

ווען מיר מאכן קידוש און הבדלה

מצות עשה קנ"ה:

ָּבת לְ�ּדְׁשֹו" (פרשת יתרו) "זָכֹור ֶאת יֹום ַהַּשׁ
״נִָׂשיא ִּבכְלַל, נְִקָרא רֹאׁש ַאלְפֵי יְִׂשרֵָאל, הּוא ְּבִחינַת 

רֹאׁש ּומֹוַח לְגֵַּביֶהם, ּוִמֶמנּו ִהיא יְנִיָקה וְַחיּות ֶׁשלֶָהם.״



יין

תניא: שער היחוד והאמונה פרק ט׳

״וְלָכֵן נְִקְראּו ִמדֹוָתיו ֶׁשל ַהָקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא 

ֶׁשֵהן ַהְספִירֹות ְּבזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָרזָא ִדְמֵהיְמנּוָתא 
ֶׁשִהיא ָהֶאמּונָה ֶׁשלְַמְעלָה ִמן ַהֵׂשכֶל״

יעדער איד האט אמונה

אז ה' איז איינס

״דֶער ְקֶרעכְץ ְׁשלֶעּפְט ַארֹויס פּון עֹוֵמק ַרע, 

אּון ְׁשטֶעלְט ַאנִידֶער ִאין ַא ַמַעָמד טֹוב.״

היום יום: ג' תמוז

״וְלָכֵן נְִקְראּו ִמדֹוָתיו ֶׁשל ַהָקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא 

ֶׁשֵהן ַהְספִירֹות ְּבזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָרזָא ִדְמֵהיְמנּוָתא 
ֶׁשִהיא ָהֶאמּונָה ֶׁשלְַמְעלָה ִמן ַהֵׂשכֶל״

״דֶער ְקֶרעכְץ ְׁשלֶעּפְט ַארֹויס פּון עֹוֵמק ַרע, 

אּון ְׁשטֶעלְט ַאנִידֶער ִאין ַא ַמַעָמד טֹוב.״

א קרעכץ קען מאכן פון אונז

בעסערע אידן


