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



חומש: פרשת שמיני - ראשון עם רש"י

היינט לערנען מיר ווי אזוי 

אהרן הכהן און די כהנים

הויבן אן זייער עבודה אין די משכן!

ֲח��ּ  ֲח��ּ ֱא�ִקים ֵא–לִי ַאָּתה ֲאַשׁ ֱא�ִקים ֵא–לִי ַאָּתה ֲאַשׁ

י ּכַָמּה לְ� ְבָשׂ�י  י ּכַָמּה לְ� ְבָשׂ�י ָצְמָאה לְ� נַפְִשׁ ָצְמָאה לְ� נַפְִשׁ
ְּבֶא�ץ ִצּיָה וְָעיֵף ְּבלִי ָמיִםְּבֶא�ץ ִצּיָה וְָעיֵף ְּבלִי ָמיִם

א איד בענקט זיך צום אויבערשטען

אזוי ווי א מענשט אין מדבר
איז דורשטיג פאר וואסער

ענינא דיומא:               י״א ניסן

י"א ניסן

איז "מזלו גובר"

פון יעדער חסיד



תהלים: יום י"א  (ס' - ס"ה)

ֲח��ּ  ֲח��ּ ֱא�ִקים ֵא–לִי ַאָּתה ֲאַשׁ ֱא�ִקים ֵא–לִי ַאָּתה ֲאַשׁ

י ּכַָמּה לְ� ְבָשׂ�י  י ּכַָמּה לְ� ְבָשׂ�י ָצְמָאה לְ� נַפְִשׁ ָצְמָאה לְ� נַפְִשׁ
ְּבֶא�ץ ִצּיָה וְָעיֵף ְּבלִי ָמיִםְּבֶא�ץ ִצּיָה וְָעיֵף ְּבלִי ָמיִם

א איד בענקט זיך צום אויבערשטען

אזוי ווי א מענשט אין מדבר
איז דורשטיג פאר וואסער

רמב"ם: הלכות סנהדרין

מצות לא תעשה ר"פ:

ַּפט ּגֵר יָתֹום" (פרשת כי תצא) "�א ַתֶּטה ִמְשׁ

מצות עשה קע"ז:

ּפֹט ֲעִמיֶת�" (פרשת שופטים) "ְּבֶצדֶק ִּתְשׁ

מצות לא תעשה רע"ו:

"�א ָתגּורּו ִמְּפנֵי ִאיׁש" (פרשת דברים)

מצות לא תעשה רע"ד:

ַחד �א ִתָּקח" (פרשת משפטים) "וְשֹׁ

א בית דין טאר נישט מורא האבן

צו פסק'נען א דין לויט זייער מיינונג



תניא: ליקוטי אמרים פרק ל"ט

"וְַּתִהי יְִרָאָתם אֹוִתי ִמְצוַת ַאנִָׁשים ְמלּוָמָדה ... 

וְֵאינֹו עֹוֵסק לְִׁשָמה ַמָמׁש ּכִי לְִׁשָמה ַמָמׁש 

ִאי ֶאפְָׁשר ְּבלֹא ִהְתעֹוְררּות ְדִחילּו ּוְרִחימּו"

עס איז ניט גענוג צו מקיים זיין מצוות

נאר וויבאלט אונזערע עלטערן 

האבן אונז געהאדעוועט אזוי

"ְּביֹום ַההּולֶֶדת ַעל ָהָאָדם לְִהְתּבֹוֵדד 

ּולְַהַעלֹות זִכְרֹונֹוָתיו ּולְִהְתּבֹונֵן ָּבֶהם 

וְַהְצִריכִים ִּתקּון ּוְּתׁשּוָבה יָׁשּוב וְיִַתְקנֵם"

היום יום: י"א ניסן

"וְַּתִהי יְִרָאָתם אֹוִתי ִמְצוַת ַאנִָׁשים ְמלּוָמָדה ... 

וְֵאינֹו עֹוֵסק לְִׁשָמה ַמָמׁש ּכִי לְִׁשָמה ַמָמׁש 

ִאי ֶאפְָׁשר ְּבלֹא ִהְתעֹוְררּות ְדִחילּו ּוְרִחימּו"

"ְּביֹום ַההּולֶֶדת ַעל ָהָאָדם לְִהְתּבֹוֵדד 

ּולְַהַעלֹות זִכְרֹונֹוָתיו ּולְִהְתּבֹונֵן ָּבֶהם 

וְַהְצִריכִים ִּתקּון ּוְּתׁשּוָבה יָׁשּוב וְיִַתְקנֵם"

אויף א געבורטסטאג דארף א מענטש 

אריינטראכטן זיך אין זיין אויפפירונג 

און פארבעסערן זיך


