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



חומש: פרשת וירא - שלישי עם רש"י

"וַיִּפְַצר ָבּם ְמאֹד וַיָֻּסרּו ֵאלָיו וַיָּבֹאּו ֶאל ֵבּיתֹו וַיַַּעׂש 
ֶתּה ּוַמּצֹות ָאפָה וַיֹּאכֵלּו" לֶָהם ִמְשׁ

לוט האט געהאט הכנסת אורחים 

פאר די מלאכים

וואס זיינען געקומען צו אים ראטעווען

אידן שרייען אויס צו ה'

"עד מתי!"
מיר ווילען משיח יעצט!

ַ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:               שמחה

מענטשן גלייכן צו זעען 

ווי א איד איז אלעמאל בשמחה



תהלים: יום י"ד  (ע"ב - ע"ו)

"וַיִּפְַצר ָבּם ְמאֹד וַיָֻּסרּו ֵאלָיו וַיָּבֹאּו ֶאל ֵבּיתֹו וַיַַּעׂש 
ֶתּה ּוַמּצֹות ָאפָה וַיֹּאכֵלּו" לֶָהם ִמְשׁ

אידן שרייען אויס צו ה'

"עד מתי!"
מיר ווילען משיח יעצט!

ַ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 פסולי המוקדשין

מצות עשה צ':

ר יִּגַע ְּבכָל ָטֵמא �א יֵָאכֵל ָּבֵאׁש יִָּשׂ�ף" (פרשת צו)  "וְַהָּבָשׂר ֲאֶשׁ

א קרבן וואס ווערט טמא

דארף פארברענט ווערן



תניא: אגרת הקדש סימן כ"ז

"ַרק ִאם יִּכֹון לְִקַראת ֶאלָֹקיו ְּבַהכָנָה ַרָּבה וְיְגִיָעה 

ַעצּוָמה לְַקֵּבל ָׁשלֹׁש ִמדֹות ַהלָלּו ּכְֶדֶרךְ ֶׁשהֹוֵרהּו ַרּבֹו"

נאך די הסתלקות פון א צדיק 

געפינט זיך א חלק פון דער צדיק'ס נשמה 

אין יעדער חסיד

נָיו וְֶאת ֵבּיתֹו  ר יְַצוֶּה ֶאת ָבּ יו לְַמַען ֲאֶשׁ ״כִּי יְַדְעִתּ

פָּט  ֶרךְ ה' לֲַעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְשׁ ְמרּו ֶדּ ַאֲחָריו וְָשׁ

ֶבּר ָעלָיו״ ר ִדּ לְַמַען ָהִביא ה' ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶשׁ

היום יום: י"ד מר-חשון

"ַרק ִאם יִּכֹון לְִקַראת ֶאלָֹקיו ְּבַהכָנָה ַרָּבה וְיְגִיָעה 

ַעצּוָמה לְַקֵּבל ָׁשלֹׁש ִמדֹות ַהלָלּו ּכְֶדֶרךְ ֶׁשהֹוֵרהּו ַרּבֹו"

נָיו וְֶאת ֵבּיתֹו  ר יְַצוֶּה ֶאת ָבּ יו לְַמַען ֲאֶשׁ ״כִּי יְַדְעִתּ

פָּט  ֶרךְ ה' לֲַעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְשׁ ְמרּו ֶדּ ַאֲחָריו וְָשׁ

ֶבּר ָעלָיו״ ר ִדּ לְַמַען ָהִביא ה' ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶשׁ

יעדער איינער דארף ארבעטן צו געפינען א 

וועג צו פארשטארקן דער דרך ה' - תורה און 

מצוות - אין די ארט וואו ער געפינט זיך


