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



חומש: פרשת תולדות - ראשון עם רש"י

״וַיִּגְְדּלּו ַהנְָּעִרים וַיְִהי ֵעָשׂו ִאיׁש יֵֹדַע ַציִד ִאיׁש ָשֶׂדה 
ב אָֹהלִים״ וְיֲַעקֹב ִאיׁש ָתּם יֵשׁ

יעקב פלעגט לערנען תורה

און עשו האט געפאלגט זיין יצר הרע

די מצוות וואס זיינען שווער פאר אונז

זיינען א ספעציעלע חלק 
פון אונזער שליחות אין וועלט!

ֵמאֹיְַבי ְּתַחּכְֵמנִי ִמְצו ֶֹת� ֵמאֹיְַבי ְּתַחּכְֵמנִי ִמְצו ֶֹת� 
ּכִי לְעֹולָם ִהיא לִיּכִי לְעֹולָם ִהיא לִי

ענינא דיומא:             שליחות

ְׁשלִיַח = ָׂשֵמַח

שליח איז די זעלבע גמטריא

פון שמח



תהלים: יום כ"ו  (קי"ט (חלק ב))

״וַיִּגְְדּלּו ַהנְָּעִרים וַיְִהי ֵעָשׂו ִאיׁש יֵֹדַע ַציִד ִאיׁש ָשֶׂדה 
ב אָֹהלִים״ וְיֲַעקֹב ִאיׁש ָתּם יֵשׁ

די מצוות וואס זיינען שווער פאר אונז

זיינען א ספעציעלע חלק 
פון אונזער שליחות אין וועלט!

ֵמאֹיְַבי ְּתַחּכְֵמנִי ִמְצו ֶֹת� ֵמאֹיְַבי ְּתַחּכְֵמנִי ִמְצו ֶֹת� 
ּכִי לְעֹולָם ִהיא לִיּכִי לְעֹולָם ִהיא לִי

רמב"ם: הלכות בכורות - שגגות

מצות לא תעשה ק"ט:

 "�א יִּגֵָאל" (פרשת בחוקותי)

מצות עשה ס"ט:

גָגָה" (פרשת ויקרא)  "וְִאם נֶֶפׁש ַאַחת ֶּתֱחָטא ִבְשׁ

אויב א מענטש טוט א הארבע עבירה בטעות

ברענגט ער א קרבן חטאת

ְׁשלִיַח = ָׂשֵמַח



תניא: קונטרס אחרון סימן א׳

ך כְּלּום וְלָכֵן  ִהְרהּור לֹא נְִמָשׁ ֵאין כֵּן ְבּ "ַמה ֶשׁ

ָמתֹו לְעֹולָם ַהזֶּה" יְָרָדה נְִשׁ לֹא יָָצא יְֵדי חֹוָבתֹו ַמה ֶשׁ

עס איז נישט גענוג 

צו ליינען די סיפורים אין תורה - 

מען מוז זיי אויכעט זאגן!

״...וְכַַאֶׁשר יֹוְדִעים ֶאת ַהֶחְסרֹונֹות לְַתְקנָם ְּבַעבֹוָדה 

ְּבּפֹוַעל, וְלֹא לֵָצאת יְֵדי חֹוָבתֹו ְּבַאנָחֹות ִּבלְַבד״

היום יום: כ"ו מר-חשון

ך כְּלּום וְלָכֵן  ִהְרהּור לֹא נְִמָשׁ ֵאין כֵּן ְבּ "ַמה ֶשׁ

ָמתֹו לְעֹולָם ַהזֶּה" יְָרָדה נְִשׁ לֹא יָָצא יְֵדי חֹוָבתֹו ַמה ֶשׁ
״...וְכַַאֶׁשר יֹוְדִעים ֶאת ַהֶחְסרֹונֹות לְַתְקנָם ְּבַעבֹוָדה 

ְּבּפֹוַעל, וְלֹא לֵָצאת יְֵדי חֹוָבתֹו ְּבַאנָחֹות ִּבלְַבד״

א קרעכץ איז נישט גענוג -

מען דארף אויך פארריכטן דעם פראבלעם!


