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



חומש: פרשת נח - ראשון עם רש"י

לׁש ֵמאֹות ַאָּמה אֶֹרךְ ַהֵּתָבה  ר ַּתֲעֶשׂה אָֹתּה ְשׁ "וְזֶה ֲאֶשׁ
ים ַאָּמה קֹוָמָתּה" לִשׁ ים ַאָּמה ָרְחָּבּה ּוְשׁ ֲחִמִּשׁ

די תיבה איז געווען גרעסער 

ווי צען הייזער צוזאמען!

דער אויבערשטער באשאפט די וועלט איצטער

אז דו זאלסט טאן א מצוה!

לְעֵֹשׂה אֹו�ים ּגְדֹלִים לְעֵֹשׂה אֹו�ים ּגְדֹלִים 
ּכִי לְעֹולָם ַחְסּדֹוּכִי לְעֹולָם ַחְסּדֹו

ענינא דיומא:               חסידישע פרשה

ווען איינער זעט עפעס ניט גוט אין א צווייטען 

איז דאס ווי א שפיגל - 

ער זעט וואס איז פאראן אין עם אליין



תהלים: יום כ"ח  (קל"ה - קל"ט)

לׁש ֵמאֹות ַאָּמה אֶֹרךְ ַהֵּתָבה  ר ַּתֲעֶשׂה אָֹתּה ְשׁ "וְזֶה ֲאֶשׁ
ים ַאָּמה קֹוָמָתּה" לִשׁ ים ַאָּמה ָרְחָּבּה ּוְשׁ ֲחִמִּשׁ

דער אויבערשטער באשאפט די וועלט איצטער

אז דו זאלסט טאן א מצוה!

לְעֵֹשׂה אֹו�ים ּגְדֹלִים לְעֵֹשׂה אֹו�ים ּגְדֹלִים 
ּכִי לְעֹולָם ַחְסּדֹוּכִי לְעֹולָם ַחְסּדֹו

רמב"ם: הלכות איסורי מזבח

עס איז א מצוה צו ברענגנן זאלץ 

מיט יעדער קרבן

מצות עשה ס':

ְבַעת יִָמים ַּתַחת ִאּמֹו   "וְָהיָה ִשׁ
ִמינִי וָָהלְָאה יֵ�ֶצה לְָק�ַּבן" (פרשת אמור) ּוִמּיֹום ַהְּשׁ

מצות לא תעשה ק':

 "�א ָתִביא ֶאְתנַן זֹונָה ּוְמִחיר ּכֶלֶב " (פרשת כי תצא)

מצות לא תעשה צ"ח:

ה לַה'" (פרשת ויקרא)  " כָל ְשׂאֹר וְכָל ּדְַבׁש �א ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּשׁ

מצות עשה ס"ב:

 "ַעל ּכָל ָק�ָּבנְ� ַּתְק�יב ֶמלַח" (פרשת ויקרא)

מצות לא תעשה צ"ט:

ִּבית ֶמלַח ְּב�ית ֱא��י�" (פרשת ויקרא)  "וְ�א ַתְשׁ



תניא: אגרת הקדש סימן כ"ה

״גָלּו לְֶאדֹום, ְׁשכִינָה ִעָמֶהם״

ווען אידן זיינען אין גלות 

איז די שכינה דארטן מיט זיי

ִׁשין 
"לִימּוד ַהּתֹוָרה וְִקיּום ַהִמְצֹות ֵהם ַטַּבַעת ַהִקדּו

ֶׁשָּבֶהם ִקיֵדׁש ַהָקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא ֶאת יְִׂשָרֵאל 
לְִהְתַחיֵיב לָזּון אֹוָתם ּולְפְַרנְָסם"

היום יום: כ"ח תשרי

״גָלּו לְֶאדֹום, ְׁשכִינָה ִעָמֶהם״
ִׁשין 

"לִימּוד ַהּתֹוָרה וְִקיּום ַהִמְצֹות ֵהם ַטַּבַעת ַהִקדּו
ֶׁשָּבֶהם ִקיֵדׁש ַהָקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא ֶאת יְִׂשָרֵאל 

לְִהְתַחיֵיב לָזּון אֹוָתם ּולְפְַרנְָסם"

תורה און מצות זיינען די פינגערל 

וואס ה׳ האט געגעבן אידן 

צו ווערן זיין כלה


