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



חומש: פרשת עקב - ראשון עם רש"י

ָבְעָּת ּוֵבַרכְָּת ֶאת ה׳ ֱאלֶֹקיָך  ״וְָאכַלְָּת וְָשׂ
ר נַָתן לָךְ״ ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶשׁ

ווען א איד פירט זיך ווי ה' וויל

ווערט ער געבענטשט מיט אלע ברכות פון ה'

יֵלְכּו ֵמַחיִל ֶאל ָחיִליֵלְכּו ֵמַחיִל ֶאל ָחיִל

יֵ�ֶאה ֶאל ֱא�ִקים ְּבִצּיֹוןיֵ�ֶאה ֶאל ֱא�ִקים ְּבִצּיֹון

א איד דארף שטענדיק וואקסן
און דאס וועט ברענגן די גאולה!

ענינא דיומא:             שליחות

״עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה...״

מיר דארפן העלפן אידן

צו וועלן לערנען חסידות!



תהלים: יום י"ז  (פ"ג - פ"ז)

ָבְעָּת ּוֵבַרכְָּת ֶאת ה׳ ֱאלֶֹקיָך  ״וְָאכַלְָּת וְָשׂ
ר נַָתן לָךְ״ יֵלְכּו ֵמַחיִל ֶאל ָחיִליֵלְכּו ֵמַחיִל ֶאל ָחיִלַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶשׁ

יֵ�ֶאה ֶאל ֱא�ִקים ְּבִצּיֹוןיֵ�ֶאה ֶאל ֱא�ִקים ְּבִצּיֹון

א איד דארף שטענדיק וואקסן
און דאס וועט ברענגן די גאולה!

רמב"ם: הלכות איסורי ביאה

א מענטש טאר נישט חתונה האבן

מיט זיין אייניקל

מצות לא תעשה של"ו:

 (למדנו מגזרה שוה)

מצות לא תעשה של"ה:

"ֶע�וַת ַבת ִּבְּת� �א ְתגַּלֶה ֶע�וָָתן ּכִי ֶע�וְָת� ֵהּנָה" (פרשת אחרי)

מצות לא תעשה של"ז:

ה ּוִבָּתּה �א ְתגַּלֵה" (פרשת אחרי) "ֶע�וַת ִאָּשׁ

מצות לא תעשה של"ח:

"ֶאת ַּבת ְּבנָּה" (פרשת אחרי)

מצות לא תעשה של"ט:

"וְֶאת ַּבת ִּבָּתּה �א ִת�ּח" (פרשת אחרי)

״עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה...״



תניא: אגרת הקדש סימן ה׳

דער אות "ה" פון ה'ס נאמען

גיט חיות צו דער גאנצער וועלט

״ ַאז ֶער לֶערֶענְט ַא ַהלָכָה אּון וויֵיס ַאז ִדי זֶעלְֶּבע 

ַהלָכָה ווֶעט ֶער לֶעְרנֶען נָאךְ ֵמָאה וְֶעְׂשִרים ָׁשנָה 
ִאין גַן ֵעֶדן גִיט ֶעס ַאַריין ַא פַייֶערֶעל״

היום יום: י"ז מנחם אב

״ ַאז ֶער לֶערֶענְט ַא ַהלָכָה אּון וויֵיס ַאז ִדי זֶעלְֶּבע 

ַהלָכָה ווֶעט ֶער לֶעְרנֶען נָאךְ ֵמָאה וְֶעְׂשִרים ָׁשנָה 
ִאין גַן ֵעֶדן גִיט ֶעס ַאַריין ַא פַייֶערֶעל״

לערנען חסידות ברענגט חיות און ווארעמקייט

אין אלע אונזער תורה לערנען


