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



חומש: פרשת תצוה - ראשון עם רש"י

"וְַאָּתה ְּתַצּוֶה ֶאת ְּבנֵי יְִשׂ�ֵאל וְיְִקחּו ֵאלֶי� 

ֶמן זַיִת זָ� ּכִָתית לַָּמאֹור לְַהֲע�ת נֵר ָּתִמיד" ֶשׁ

נאר די ערשטע בוימל פון די איילבערטן

איז כשר פאר די מנורה

ה' עֹז לְַעּמֹו יִֵּתן ה' עֹז לְַעּמֹו יִֵּתן 

לֹום לֹוםה' יְָב�� ֶאת ַעּמֹו ַבָּשׁ ה' יְָב�� ֶאת ַעּמֹו ַבָּשׁ

ה' האט אונז געגעבן תורה
צו ברענגן שלום אין וועלט

ענינא דיומא:           עניני גאולה

ים עְֹמִדים״ ִטּ כָּן ֲעֵצי ִשׁ ְשׁ ים לִַמּ ָרִשׁ ״וְָעִשׂיָת ֶאת ַהְקּ

די ווענט פון דער משכן וועלן אויכעט שטייען

ווען משיח וועט קומען!



תהלים: יום ה'  (כ"ט - ל"ד)

"וְַאָּתה ְּתַצּוֶה ֶאת ְּבנֵי יְִשׂ�ֵאל וְיְִקחּו ֵאלֶי� 

ֶמן זַיִת זָ� ּכִָתית לַָּמאֹור לְַהֲע�ת נֵר ָּתִמיד" ֶשׁ
ה' עֹז לְַעּמֹו יִֵּתן ה' עֹז לְַעּמֹו יִֵּתן 

לֹום לֹוםה' יְָב�� ֶאת ַעּמֹו ַבָּשׁ ה' יְָב�� ֶאת ַעּמֹו ַבָּשׁ

ה' האט אונז געגעבן תורה
צו ברענגן שלום אין וועלט

רמב"ם: הלכות שלוחים ושותפין

שותפים אין א געשעפט דארפן אויך אפהיטן 

אלע הלכות ווי תורה פארלאנגט

מצות עשה רמ"ה:

"וְכִי ִתְמכְּרּו ִמְמכָּר לֲַעִמיֶת� וגו'" (פרשת בהר)
ים עְֹמִדים״ ִטּ כָּן ֲעֵצי ִשׁ ְשׁ ים לִַמּ ָרִשׁ ״וְָעִשׂיָת ֶאת ַהְקּ



תניא: ליקוטי אמרים פרק ל"א

"ִמינֵיה ּוֵביה ַאָּבא לְַׁשֵדיה ֵּביה נְַרגָא"

אמאל דארפן מיר טאן די זעלבע סארט 

"שטיק" מיט די יצר הרע, 

אזוי ווי ער טוט מיט אונז

"וֲַאנְַחנּו ּכָל יְִׂשָרֵאל ְׁשלּוֵחי ְדַרֲחָמנָא ָאנּו, ִאיׁש ִאיׁש 

ּכֲַאֶׁשר גָזְָרה ָעלָיו ַהְׁשגָָחה ָהֶעלְיֹונָה, ֵאין ָחפְִׁשי 

ֵמֲעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש, ֲאֶׁשר ָהֳעְמָסה ַעל ִׁשכְֵמנּו."

היום יום: ה' אדר

"ִמינֵיה ּוֵביה ַאָּבא לְַׁשֵדיה ֵּביה נְַרגָא"
"וֲַאנְַחנּו ּכָל יְִׂשָרֵאל ְׁשלּוֵחי ְדַרֲחָמנָא ָאנּו, ִאיׁש ִאיׁש 

ּכֲַאֶׁשר גָזְָרה ָעלָיו ַהְׁשגָָחה ָהֶעלְיֹונָה, ֵאין ָחפְִׁשי 

ֵמֲעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש, ֲאֶׁשר ָהֳעְמָסה ַעל ִׁשכְֵמנּו."

וואו מען גייט אין גאס,

דארף מען מאכן די ארט טהור

מיט ווערטער פון תורה


