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



חומש: פרשת יתרו - ראשון עם רש"י

יתרו קומט צו די אידן

גלייך פאר מתן תורה
עד מתי?!

ווען וועט דעם ביטערן גלות ענדיקען?

ַעד ָמַתי ֱא�ִקים יְָח�ף ָצר ַעד ָמַתי ֱא�ִקים יְָח�ף ָצר 
ְמ� לָנֶַצח ְמ� לָנֶַצחיְנֵָאץ אֹויֵב ִשׁ יְנֵָאץ אֹויֵב ִשׁ

ענינא דיומא:               חמשה עשר בשבט

״ֶא�ץ ִחָּטה ּוְשׂעֹ�ה וְגֶפֶן ּוְתֵאנָה וְ�ּמֹון 
ֶמן ּוְדָבׁש:״ ֶא�ץ זֵית ֶשׁ

מיר מאכן החלטות וואס ברענגן אונז 

א געשמאק אין אידישקייט,

און עסן געשמאקע פרוכט לכבוד ט"ו שבט!



תהלים: יום י"ד  (ע"ב - ע"ו)

עד מתי?!
ווען וועט דעם ביטערן גלות ענדיקען?

ַעד ָמַתי ֱא�ִקים יְָח�ף ָצר ַעד ָמַתי ֱא�ִקים יְָח�ף ָצר 
ְמ� לָנֶַצח ְמ� לָנֶַצחיְנֵָאץ אֹויֵב ִשׁ יְנֵָאץ אֹויֵב ִשׁ

רמב"ם: הלכות מכירה

מצות עשה רמ"ה:

"וְכִי ִתְמּכְרּו ִמְמּכָר לֲַעִמיֶת� וגו'" (פרשת בהר)

מיר לערנען היינט די הלכות

וועגן ווי א מענטש קען קויפן

אדער באקומען עפעס פון א צווייטן

״ֶא�ץ ִחָּטה ּוְשׂעֹ�ה וְגֶפֶן ּוְתֵאנָה וְ�ּמֹון 
ֶמן ּוְדָבׁש:״ ֶא�ץ זֵית ֶשׁ



תניא: ליקוטי אמרים פרק כ"ד

ים וְָרִעים  "וְלָכֵן כָּל ַמֲעֵשׂה עֹולָם ַהזֶּה ָקִשׁ
ִעים גֹוְבִרים ּבֹו וְכֹו'" וְָהְרָשׁ

ווען איינער טוט אן עבירה - חס ושלום -

קלייבט ער אויס צו לעבן אין די 

פינסטערניש פון גלות וואו ה' איז באהאלטן

״ּבַא ּכְבֹוד קְדּוַׁשת אַבֹותֵינּו רַּבֹותֵינּו הַקְדֹוִׁשים, אִיז... געֶוועֶן 

אַ עַבֹודָה פּון דעֶרְמאָנעֶן ּבֵינֹו לְבֵין עַצְמֹו דִי מְקּוָׁשרִים, 

אּון אַרַיינְטראַכְטְן ּבְעִנְיָן אַהַבָתָם וְהִתְקְַׁשרּותָם ּכַמַיִם הַּפָנִים״

היום יום: י"ד שבט

ים וְָרִעים  "וְלָכֵן כָּל ַמֲעֵשׂה עֹולָם ַהזֶּה ָקִשׁ
ִעים גֹוְבִרים ּבֹו וְכֹו'" ״ּבַא ּכְבֹוד קְדּוַׁשת אַבֹותֵינּו רַּבֹותֵינּו הַקְדֹוִׁשים, אִיז... געֶוועֶן וְָהְרָשׁ

אַ עַבֹודָה פּון דעֶרְמאָנעֶן ּבֵינֹו לְבֵין עַצְמֹו דִי מְקּוָׁשרִים, 

אּון אַרַיינְטראַכְטְן ּבְעִנְיָן אַהַבָתָם וְהִתְקְַׁשרּותָם ּכַמַיִם הַּפָנִים״

א חסיד פילט

ווען דער רבי טראכט וועגן עם


