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



חומש: פרשת בראשית - חמישי עם רש"י

לֶֶמך האט געהאט א טאכטער נעמה -

וועמען וועט שפעטער ווערן נח׳ס ווייב!

ַּבֶּמה יְזַּכֶה ּנַַער ֶאת ָא�חֹו ַּבֶּמה יְזַּכֶה ּנַַער ֶאת ָא�חֹו 
מֹר ּכְִדָב�� מֹר ּכְִדָב��לְִשׁ לְִשׁ

ווען מיר האבן אחדות 
ווערן מיר כלים פאר ה׳ס ברכות

ענינא דיומא:             הלכות הצריכות

מיר דארפן געדיינקען צו זאגן 

משיב הרוח ומוריד הגשם



תהלים: יום כ"ה  (קי"ט (חלק א))

ַּבֶּמה יְזַּכֶה ּנַַער ֶאת ָא�חֹו ַּבֶּמה יְזַּכֶה ּנַַער ֶאת ָא�חֹו 
מֹר ּכְִדָב�� מֹר ּכְִדָב��לְִשׁ לְִשׁ

ווען מיר האבן אחדות 
ווערן מיר כלים פאר ה׳ס ברכות

רמב"ם: הלכות ביאת המקדש

מצות לא תעשה ע"ה:

י" (פרשת אמור) ם ָקדְִשׁ י ְבנֵי יְִשׂ�ֵאל וְ�א יְַחּלְלּו ֶאת ֵשׁ  "וְיִּנָזְרּו ִמָּקדְֵשׁ

מצות לא תעשה ע"ו:

ם ֱא�ֵקיֶהם" (פרשת אמור)  "וְ�א יְַחּלְלּו ֵשׁ

מצות עשה כ"ד:

 "וְ�ֲחצּו ַאֲהרֹן ּוָבנָיו ִמֶּמּנּו ֶאת יְדֵיֶהם וְֶאת �גְלֵיֶהם 
ְּבבָֹאם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד" (פרשת כי תשא)

מצות לא תעשה ס"ט:

 "ַא� ֶאל ַהָּפרֹכֶת �א יָבֹא וְֶאל ַהִּמזְֵּבַח �א יִּגַׁש וגו'" (פרשת אמור)

מצות לא תעשה ע':

ר יְִהיֶה בֹו מּום �א יְִק�ב" (פרשת אמור)  "ֲאֶשׁ

מצות לא תעשה ע"א:

ר ּבֹו מּום �א יְִק�ב" (פרשת אמור)  "ּכִי כָל ִאיׁש ֲאֶשׁ

יעדער מאל וואס א כהן גייט צו טאן זיין 

עבודה דארף ער וואשן זיין הענט און פיס



תניא: אגרת הקדש סימן כ"ה

"לְפִי ֶׁשְּבֵעת ּכַַעסֹו נְִסַּתלְָקה ִמֶמנֹו ָהֶאמּונָה 

ּכִי ִאילּו ָהיָה ַמַאִמין ֶׁשֵמֵאת ה׳ ָהיְָתה זֹאת לֹו 
לֹא ָהיָה ְּבּכַַעס ּכְלַל"

ווען א איד געדענקט 

זיין אמונה אין ה׳ שטענדיק 

וועט ער קיינמאל נישט ווערן אין כעס

היום יום: כ"ה תשרי

"לְפִי ֶׁשְּבֵעת ּכַַעסֹו נְִסַּתלְָקה ִמֶמנֹו ָהֶאמּונָה 

ּכִי ִאילּו ָהיָה ַמַאִמין ֶׁשֵמֵאת ה׳ ָהיְָתה זֹאת לֹו 
לֹא ָהיָה ְּבּכַַעס ּכְלַל"

דער מיטעלער רבי האט געהאט א קאפעליע 

וואס האט געזונגען און געשפילט 

פאר עם ניגונים


