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



חומש: פרשת לך לך - שלישי עם רש"י

אברהם האט נישט געלאזט זיינע בהמות

עסן פון א פעלד וואס באלאנגט נישט צו עם

מיר דארפן טראכטן וועגן ה'

די גאנצע טאג!

ָהיְָתה ּלִי ִדְמָעִתי לֶֶחם ָהיְָתה ּלִי ִדְמָעִתי לֶֶחם 

יֹוָמם וָלָיְלָה ֶּבֱאמֹר ֵאלַי יֹוָמם וָלָיְלָה ֶּבֱאמֹר ֵאלַי 
ּכָל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱא��י�ּכָל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱא��י�

ענינא דיומא:               אהבת ישראל

ז' מר-חשון לערנט אונז 

ווי גרויס עס דארף זיין אונזער אהבת ישראל



תהלים: יום ז'  (ל"ט - מ"ג)

מיר דארפן טראכטן וועגן ה'

די גאנצע טאג!

ָהיְָתה ּלִי ִדְמָעִתי לֶֶחם ָהיְָתה ּלִי ִדְמָעִתי לֶֶחם 

יֹוָמם וָלָיְלָה ֶּבֱאמֹר ֵאלַי יֹוָמם וָלָיְלָה ֶּבֱאמֹר ֵאלַי 
ּכָל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱא��י�ּכָל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱא��י�

רמב"ם: הלכות תמידין ומוספין

מיר ברענגן ספעציעלע קרבנות 

אויף די ימים טובים!

מצות עשה מ"ג:

ה לַה'" (פרשת אמור) ְבַעת יִָמים ַּתְק�יבּו ִאֶּשׁ  "ִשׁ

מצות עשה מ"ד:

ית ְקִצי�כֶם ֶאל ַהּכֵֹהן" (פרשת אמור)  "וֲַהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר �אִשׁ

מצות עשה מ"ה:

ה לַה' וגו'   "ּוְביֹום ַהִּבּכּו�ים ְּבַהְק�יְבכֶם ִמנְָחה ֲחדָָשׁ
וְִהְק�ְבֶּתם עֹולָה לְ�יַח נִיחַֹח" (פרשת פנחס)

מצות עשה מ"ו:

נֵי ֶעְשׂרֹנִים" (פרשת אמור) ַּתיִם ְשׁ בֵֹתיכֶם ָּתִביּאּו לֶֶחם ְּתנּוָפה ְשׁ  "ִמּמֹוְשׁ

מצות עשה מ"ז:

ִביִעי ְּבֶאָחד לַחֹדֶׁש וגו'   "ּוַבחֹדֶׁש ַהְּשׁ
וֲַעִשׂיֶתם עֹלָה לְ�יַח נִיחַֹח לַה'" (פרשת פנחס)

מצות עשה מ"ח:

ִביִעי וגו'   "ּוֶבָעׂשֹור לַחֹדֶׁש ַהְּשׁ
וְִהְק�ְבֶּתם עֹלָה לַה' �יַח נִיחַֹח" (פרשת פנחס)

מצות עשה נ':

ה �יַח נִיחַֹח לַה'" (פרשת פנחס)  "וְִהְק�ְבֶּתם עֹלָה ִאֵּשׁ

מצות עשה נ"א:

ה �יַח נִיחַֹח לַה'" (פרשת פנחס)  "וְִהְק�ְבֶּתם עֹלָה ִאֵּשׁ



תניא: אגרת הקדש סימן כ"ו

שבת עסען איז אלץ הייליג!

"ַהֵֵסֶדר לְַאַחר ַמַּתן ּתֹוָרה הּוא: ַהָסַרת ָעְרלַת ַהגּוף, 
ַהלָׁשֹון, ַהלֵב - ַמֲעֶׂשה ִדּבּור ַמֲחָׁשָבה"

היום יום: ז' מר-חשון

"ַהֵֵסֶדר לְַאַחר ַמַּתן ּתֹוָרה הּוא: ַהָסַרת ָעְרלַת ַהגּוף, 
ַהלָׁשֹון, ַהלֵב - ַמֲעֶׂשה ִדּבּור ַמֲחָׁשָבה"

נאך מתן תורה

איז די ערשטע זאך מעשה - 

צו פירן זיך ווי ה' וויל


