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



חומש: פרשת חיי שרה - שלישי עם רש"י

״וַיְִהי הּוא ֶטֶרם כִּלָּה לְַדֵבּר וְִהנֵּה ִרְבָקה יֵֹצאת...״

אליעזר האט געפונען רבקה

ביי דעם וואסער ברונעם

תורה און מצוות זיינען די קליידער 
פאר די נשמה צו קענען פילן ג-טליכקייט

ׂלְָמה ַשּ ׂלְָמהעֶֹטה אֹור כַּ ַשּ עֶֹטה אֹור כַּ

ַמיִם כַּיְִריָעה ַמיִם כַּיְִריָעה נֹוֶטה ָשׁ  נֹוֶטה ָשׁ

ענינא דיומא:               חסידישע פרשה

יעדער מצוה איז ווי א קלייד

פאר אונזער נשמה



תהלים: יום כ"א  (ק"ד - ק"ה)

״וַיְִהי הּוא ֶטֶרם כִּלָּה לְַדֵבּר וְִהנֵּה ִרְבָקה יֵֹצאת...״

תורה און מצוות זיינען די קליידער 
פאר די נשמה צו קענען פילן ג-טליכקייט

ׂלְָמה ַשּ ׂלְָמהעֶֹטה אֹור כַּ ַשּ עֶֹטה אֹור כַּ

ַמיִם כַּיְִריָעה ַמיִם כַּיְִריָעה נֹוֶטה ָשׁ  נֹוֶטה ָשׁ

רמב"ם: הלכות קרבן פסח

מצות לא תעשה קכ"ה:

ל ַּבָּמיִם" (פרשת בא) ל ְמֻבָּשׁ  "ַאל ּתֹאכְלּו ִמֶּמּנּו נָא ּוָבֵשׁ

מצות לא תעשה קכ"ג:

 "�א תֹוִציא ִמן ַהַּביִת" (פרשת בא)

מצות לא תעשה קכ"ח:

 "ּכָל ֶּבן נֵכָר �א יֹאכַל ּבֹו" (פרשת בא)

מצות לא תעשה קכ"ו:

ב וְָשׂכִיר �א יֹאכַל ּבֹו" (פרשת בא)  "ּתֹוָשׁ

מצות לא תעשה קכ"ז:

 "וְכָל ָע�ל �א יֹאכַל ּבֹו" (פרשת בא)

מצות לא תעשה קכ"א:

ְּברּו בֹו" (פרשת בא)  "וְֶעֶצם �א ִתְשׁ

מצות לא תעשה קכ"ב:

ְּברּו בֹו" (פרשת בהעלותך)  "וְֶעֶצם �א יְִשׁ

אויב די פלייש פון קרבן פסח איז רוי,

טאר מען דאס נישט עסן!



תניא: אגרת הקדש סימן כ"ט

אלע מצות ווערן געטאן מיט גשמיות'דיקע זאכן. 

אפילו דאווענען און לערנען מיט כוונה

זיינען מיט אונזער גשמיות'דיקע קאפ און הארץ!

״ַעבֹוַדת ַהְּתפִלָה ִהיא ַהְמִביָאה ַהָׂשגַת ַהמֹוַח 

ְּבַהְרגַָׁשת ַהלֵב, ּוְׁשנֵיֶהם יַַחד ְּבַעבֹוָדה ְּבּפֹוַעל 

ַהִמְצֹות ְּביְִרַאת ָׁשַמיִם וְִקנְיַן ִמדֹות טֹובֹות״

היום יום: כ"א מר-חשון

״ַעבֹוַדת ַהְּתפִלָה ִהיא ַהְמִביָאה ַהָׂשגַת ַהמֹוַח 

ְּבַהְרגַָׁשת ַהלֵב, ּוְׁשנֵיֶהם יַַחד ְּבַעבֹוָדה ְּבּפֹוַעל 

ַהִמְצֹות ְּביְִרַאת ָׁשַמיִם וְִקנְיַן ִמדֹות טֹובֹות״

דאווענען ברענגט א איד חיות

צו פירן זיך ווי דער אויבערשטער וויל


