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



חומש: פרשת ראה - ראשון עם רש"י

נאכדעם וואס די אידן וועלן אריינקומען אין 

ארץ ישראל, מעגן זיי נאר ברענגן קרבנות

אין די בית המקדש

�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 מיט'ן אויבערשטן'ס

השגחה פרטית!

ענינא דיומא:             שליחות

אונזער ספעציעלע מצוה היינט

איז צו פארשפרייטן אידישקייט און חסידות

און גרייטן פאר די גאולה



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 מיט'ן אויבערשטן'ס

השגחה פרטית!

רמב"ם: הלכות מאכלות אסורות

מיר עסן נאר כשר'ע פיש

מצות עשה ק"נ:

 "ּכָל ִצּפֹור ְטהֹ�ה ּתֹאכֵלּו" (פרשת ראה)

מצות עשה קנ"א:

ר לֹו כְ�ַעיִם ִמַּמַעל לְ�גְלָיו" (פרשת שמיני)  "ֲאֶשׁ

מצות עשה קנ"ב:

ר ַּבָּמיִם" (פרשת שמיני)  "ֶאת זֶה ּתֹאכְלּו ִמּכֹל ֲאֶשׁ

מצות לא תעשה קע"ב:

 "ַא� ֶאת זֶה �א תֹאכְלּו ִמַּמֲעלֵי ַהּגֵ�ה וגו' ֶאת ַהּגָָמל 
ָפן... וְֶאת ַהֲחזִיר" (פרשת שמיני) וְֶאת ָהַא�נֶֶבת וְֶאת ַהָּשׁ

מצות לא תעשה קע"ד:

ְּקצּו ִמן ָהעֹוף �א יֵָאכְלּו" (פרשת שמיני)  "וְֶאת ֵאּלֶה ְּתַשׁ



תניא: אגרת הקדש סימן ז׳

די מצוות, און אונזער נשמות,

זיינען א חלק פון ה'!

ֵָאל 
מַרְגְלָא ּבְּפּוֵמיה פּון רֶּבִי'ן - הַּבַעַל ֵׁשם טֹוב - אַהַבַת יְִׂשר

ִאיז ַאַהבַת ַהָמקֹום, ּבָנִים ַאֶּתם לַה' ֶאלֹקֵיכֶם, ַאז מֶען 

הָאט הָאלְט דֶעם פָאטֶער הָאט מֶען הָאלְט דִי קִינְדֶער.

היום יום: כ"ד מנחם אב

ֵָאל 
מַרְגְלָא ּבְּפּוֵמיה פּון רֶּבִי'ן - הַּבַעַל ֵׁשם טֹוב - אַהַבַת יְִׂשר

ִאיז ַאַהבַת ַהָמקֹום, ּבָנִים ַאֶּתם לַה' ֶאלֹקֵיכֶם, ַאז מֶען 

הָאט הָאלְט דֶעם פָאטֶער הָאט מֶען הָאלְט דִי קִינְדֶער.

מען דארף האבן ליב יעדער איד

ווייל ער איז דעם אויבערשטן'ס קינד!


