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



חומש: פרשת וישב - ראשון עם רש"י

ַמר ֶאת ַהָּדָבר" "...וְָאִביו ָשׁ

יעקב האט געהאפט צו זען

ווי די חלומות פון יוסף

וועלן מקויים ווערן

מיר דארפן העלפן נאך א איד 
צו פירן זיך לויט די הוראות פון תורה

ֶחֶסד וֱֶאֶמת נִפְּגָׁשּו ֶחֶסד וֱֶאֶמת נִפְּגָׁשּו 
קּו לֹום נָָשׁ קּוֶצֶדק וְָשׁ לֹום נָָשׁ ֶצֶדק וְָשׁ

ענינא דיומא:               עניני גאולה

די רביים האבן אונז באוויזן די וועג

ווי צו גרייטן די וועלט פאר די גאולה



תהלים: יום י"ז  (פ"ג - פ"ז)

ַמר ֶאת ַהָּדָבר" "...וְָאִביו ָשׁ

מיר דארפן העלפן נאך א איד 
צו פירן זיך לויט די הוראות פון תורה

ֶחֶסד וֱֶאֶמת נִפְּגָׁשּו ֶחֶסד וֱֶאֶמת נִפְּגָׁשּו 
קּו לֹום נָָשׁ קּוֶצֶדק וְָשׁ לֹום נָָשׁ ֶצֶדק וְָשׁ

רמב"ם: הלכות פרה אדומה - טומאת צרעת

צרעת מאכט א מענטש טמא

מצות עשה ק"ח:

הלכות מי נדה

מצות עשה ק"א:

הלכות טומאת צרעת



תניא: קונטרס אחרון סימן ח׳

יָחא לְַבֵרר  ִעְקבֹות ְמִשׁ לָכֵן ִהיא ִעיָקר ָהֲעבֹוָדה ְבּ "ֶשׁ

ִחינַת ִאְתַהפְּכָא אֹו ִאְתכַּפְיָא  הּוא ְבּ נִיצּוצֹות כּו׳ ֶשׁ
ל נֶפֶׁש ַהִחיּונִית לְנֶפֶׁש ָהֶאלִֹקית כְּנֹוַדע" ֶשׁ

וויבאלד אז מיר זיינען זייער נאענט צו 

די גאולה איז וויכטיג צו דאווענען גענוג 

פאמעלעך צו האבן די ריכטיגע כוונה

"ַחִסידּות ַחַּב"ד ... מֹוֶרה ֶדֶרךְ ַאֶׁשר ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד 
לְפּום ִׁשיעּוָרא ִדילֵיה יָכֹול לָגֶֶׁשת ֶאל ַהקֶֹדׁש 

לֲַעבֹוד ֶאת ַהוַיָ' ְּבמֹוחֹו וְלִּבֹו"

היום יום: י"ז כסלו

יָחא לְַבֵרר  ִעְקבֹות ְמִשׁ לָכֵן ִהיא ִעיָקר ָהֲעבֹוָדה ְבּ "ֶשׁ

ִחינַת ִאְתַהפְּכָא אֹו ִאְתכַּפְיָא  הּוא ְבּ נִיצּוצֹות כּו׳ ֶשׁ
ל נֶפֶׁש ַהִחיּונִית לְנֶפֶׁש ָהֶאלִֹקית כְּנֹוַדע" ֶשׁ

"ַחִסידּות ַחַּב"ד ... מֹוֶרה ֶדֶרךְ ַאֶׁשר ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד 
לְפּום ִׁשיעּוָרא ִדילֵיה יָכֹול לָגֶֶׁשת ֶאל ַהקֶֹדׁש 

לֲַעבֹוד ֶאת ַהוַיָ' ְּבמֹוחֹו וְלִּבֹו"

חסידות העלפט אונז צו נוצן אלע 

אונזערע כחות צו לערנען תורה 

און צו מקיים זיין מצוות מיט א חיות


