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



חומש: פרשת פנחס - שביעי עם רש"י

מיר לערנען וועגן די ספעציעלע קרבנות

פון דעם יום טוב סוכות

�ם ַעל ּכָל ּגֹויִם ה'�ם ַעל ּכָל ּגֹויִם ה'
ַמיִם ּכְבֹודֹו ַמיִם ּכְבֹודֹוַעל ַהָּשׁ ַעל ַהָּשׁ

די אמת איז נישט ווי די גוים מיינען.
אלץ טרעפט דורך די השגחה פרטית

פון דעם אויבערשטען!

ענינא דיומא:             פרקי אבות

ַרְחיָה אֹוֵמר, ֲעֵשׂה לְָך ַרב,  ַע ֶבּן פְּ ״יְהֹוֻשׁ

ּוְקנֵה לְָך ָחֵבר, וֱֶהוֵי ָדן ֶאת כָּל ָהָאָדם לְכַף זְכּות״

יעדער איד

דארף מאכן פאר זיך א רב (משפיע)!



תהלים: יום כ"ד  (קי"ג - קי"ח)

�ם ַעל ּכָל ּגֹויִם ה'�ם ַעל ּכָל ּגֹויִם ה'
ַמיִם ּכְבֹודֹו ַמיִם ּכְבֹודֹוַעל ַהָּשׁ ַעל ַהָּשׁ

די אמת איז נישט ווי די גוים מיינען.
אלץ טרעפט דורך די השגחה פרטית

פון דעם אויבערשטען!

רמב"ם: הלכות קדוש החודש - תעניות

מיר ענדיקן היינט לערנען די הלכות 

פון קידוש החודש

מצות עשה קנ"ג:

ים" (פרשת בא) "ַהחֹדֶׁש ַהּזֶה לָכֶם רֹאׁש ֳחדִָשׁ

מצות עשה נ"ט:

כֶם  י ָחדְֵשׁ ְמַחְתכֶם ּוְבמֹוֲעדֵיכֶם ּוְב�אֵשׁ "ּוְביֹום ִשׂ
ּוְת�ְעֶּתם ַּבֲחצְֹצרֹת" (פרשת בהעלותך)

ַרְחיָה אֹוֵמר, ֲעֵשׂה לְָך ַרב,  ַע ֶבּן פְּ ״יְהֹוֻשׁ

ּוְקנֵה לְָך ָחֵבר, וֱֶהוֵי ָדן ֶאת כָּל ָהָאָדם לְכַף זְכּות״



תניא: אגרת התשובה פרק ו׳

״ּכִי ִּבְּתׁשּוָבתֹו ַמֲחזִיר ַהְׁשּפַָעת ַהְׁשכִינָה לְִמקֹוָמה.
וְזֶהּו ָּתׁשּוב ֵה״א ַּתָּתָאה ִמְּבִחינַת גָלּות״

תשובה נעמט ארויס ה'ס הייליגע נאמען

פון גלות אין די כחות פון טומאה

״ַא ּפְנִיִמי ִאיז, ַאז ּבֶעטֶען ַא ְּבָרכָה אֹויף ַעבֹוָדה 

זַיין 
ִדְבֵרי ֶהֶבל, אּון ֶעס דַאְרף  עּו ְבּ ִאיז דָאס וְַאל יְִשׁ

ים״ ִּתכְַּבד ָהֲעבֹוָדה ַעל ָהֲאנִָשׁ

היום יום: כ"ד תמוז

״ּכִי ִּבְּתׁשּוָבתֹו ַמֲחזִיר ַהְׁשּפַָעת ַהְׁשכִינָה לְִמקֹוָמה.
וְזֶהּו ָּתׁשּוב ֵה״א ַּתָּתָאה ִמְּבִחינַת גָלּות״

״ַא ּפְנִיִמי ִאיז, ַאז ּבֶעטֶען ַא ְּבָרכָה אֹויף ַעבֹוָדה 

זַיין 
ִדְבֵרי ֶהֶבל, אּון ֶעס דַאְרף  עּו ְבּ ִאיז דָאס וְַאל יְִשׁ

ים״ ִּתכְַּבד ָהֲעבֹוָדה ַעל ָהֲאנִָשׁ

א פנימי וויל הארעווען

אין עבודת ה'


