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



חומש: פרשת נח - שביעי עם רש"י

נָה  ְבִעים ָשׁ ״וַיְִחי ֶתַרח ִשׁ

וַּיֹולֶד ֶאת ַאְבָרם ֶאת נָחֹור וְֶאת ָהָרן״

אין די ענדע פון אונזער פרשה,

לערנט מען וועגן די געבורט 

פון אברהם אבינו!
דעם פסוק רעדט אויך

וועגן די דריטע בית המקדש!

יכֶם  ָע�ים �אֵשׁ יכֶם ְשׂאּו ְשׁ ָע�ים �אֵשׁ ְשׂאּו ְשׁ
ּוְשׂאּו ּפְִתֵחי עֹולָם ּוְשׂאּו ּפְִתֵחי עֹולָם 
וְיָבֹא ֶמלֶ� ַהּכָבֹודוְיָבֹא ֶמלֶ� ַהּכָבֹוד

ענינא דיומא:               חסידישע פרשה

די וואס האבן צו טאן מיט גשמיות 

א גאנצע וואך קענען ווערן נענטער צו ה׳ 

ווען זיי דאווענען



תהלים: יום ד'  (כ"ג - כ"ח)

נָה  ְבִעים ָשׁ ״וַיְִחי ֶתַרח ִשׁ

וַּיֹולֶד ֶאת ַאְבָרם ֶאת נָחֹור וְֶאת ָהָרן״

דעם פסוק רעדט אויך
וועגן די דריטע בית המקדש!

יכֶם  ָע�ים �אֵשׁ יכֶם ְשׂאּו ְשׁ ָע�ים �אֵשׁ ְשׂאּו ְשׁ
ּוְשׂאּו ּפְִתֵחי עֹולָם ּוְשׂאּו ּפְִתֵחי עֹולָם 
וְיָבֹא ֶמלֶ� ַהּכָבֹודוְיָבֹא ֶמלֶ� ַהּכָבֹוד

רמב"ם: הלכות מעשה הקרבנות

מצות עשה פ״ד:

ר ָאנֹכִי ְמַצוֶָּךּ" (פרשת ראה) ֲעֶשׂה כֹּל ֲאֶשׁ ם ַתּ  "וְָשׁ

מצות עשה פ״ה:

ׂא  ָשּ ר יְִהיּו לְָך ּונְדֶָריָך ִתּ יָך ֲאֶשׁ  "ַרק ָקדֶָשׁ
קֹום" (פרשת ראה) ּוָבאָת ֶאל ַהָמּ

מצות לא תעשה צ׳:

ַחט ִמחּוץ  ר יְִשׁ ֲחנֶה אֹו ֲאֶשׁ ַמּ ַחט ׁשֹור אֹו כֶֶשׂב אֹו ֵעז ַבּ ר יְִשׁ  "ֲאֶשׁ
ן לַה׳ לְִפנֵי  ֲחנֶה וְֶאל ֶפַּתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֱהִביאֹו לְַהְקִריב ָקְרָבּ לַַמּ

ָפְך וְנִכְַרת" (פרשת אחרי) ב לִָאיׁש ַההּוא דָּם ָשׁ כַּן ה׳ דָּם יֵָחֵשׁ ִמְשׁ

מיר דארפן ברענגן אונזער קרבנות

נאר אין די בית המקדש



תניא: אגרת הקדש סימן כ"ו

פנימיות התורה (אזוי ווי חסידות)

איז אנגערופן אין זוהר

אן עץ החיים וואס איז נאר גוט

״לִימּוד ַהּתֹוָרה ְּבכָל יֹום וָיֹום 
נֹוגֵַע ִּבנְפָׁשֹות ַמָמׁש״

היום יום: ד' מר-חשון

״לִימּוד ַהּתֹוָרה ְּבכָל יֹום וָיֹום 
נֹוגֵַע ִּבנְפָׁשֹות ַמָמׁש״

ווען מען לערנט תורה יעדער טאג 

ווערט די גאנצע הויז א אידישע הויז


