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



חומש: פרשת צו - רביעי עם רש"י

ְצנֶפֶת  ְצנֶפֶת ַעל רֹאׁשֹו וַיֶָּשׂם ַעל ַהִמּ "וַיֶָּשׂם ֶאת ַהִמּ
נָיו ֵאת ִציץ ַהזָָּהב נֵזֶר ַהקֶֹּדׁש..." ֶאל מּול פָּ

משה האט געקליידט אהרן

אין די קליידער פון דעם כהן גדול
א איד דארף האבן בטחון

נאר אין ה' אליין!

�י הַּגֶבֶר  �י הַּגֶבֶר ַאְשׁ ַאְשׁ

ר ָשׂם ה' מִבְטַחֹו  ר ָשׂם ה' מִבְטַחֹו ֲאֶשׁ ֲאֶשׁ

וְ�א פָנָה אֶל �הָבִים וְָשׂטֵי כָזָבוְ�א פָנָה אֶל �הָבִים וְָשׂטֵי כָזָב

ענינא דיומא:             י״א ניסן

"ָאָדם לְָעָמל יּולָד"

אויף א יום הולדת, טראכט מען זיך אריין

אין די סיבה פון אונזער געבורט -

צו הארעווען אין דינען ה'!



תהלים: יום ז'  (ל"ט - מ"ג)

ְצנֶפֶת  ְצנֶפֶת ַעל רֹאׁשֹו וַיֶָּשׂם ַעל ַהִמּ "וַיֶָּשׂם ֶאת ַהִמּ
נָיו ֵאת ִציץ ַהזָָּהב נֵזֶר ַהקֶֹּדׁש..." ֶאל מּול פָּ

א איד דארף האבן בטחון
נאר אין ה' אליין!

�י הַּגֶבֶר  �י הַּגֶבֶר ַאְשׁ ַאְשׁ

ר ָשׂם ה' מִבְטַחֹו  ר ָשׂם ה' מִבְטַחֹו ֲאֶשׁ ֲאֶשׁ

וְ�א פָנָה אֶל �הָבִים וְָשׂטֵי כָזָבוְ�א פָנָה אֶל �הָבִים וְָשׂטֵי כָזָב

רמב"ם: הלכות סנהדרין

מצות עשה רכ"ו:

"נָקֹם יִּנֵָקם" (פרשת משפטים)

מצות עשה רכ"ז:

"מֹות יּוָמת" (פרשת משפטים)

מצות עשה ר"ל:

"וְָתלִיָת אֹתֹו ַעל ֵעץ" (פרשת כי תצא)

מצות עשה רל"א:

"ָקבֹור ִּתְקְּב�ּנּו ַּבּיֹום ַההּוא" (פרשת כי תצא)

מצות לא תעשה ס"ו:

"�א ָתלִין נְִבלָתֹו ַעל ָהֵעץ" (פרשת כי תצא)

בית דין האט א מצוה צו געבן א שטראף פאר 

געוויסע עבירות כדי אז אידן זאלן זיך פירן 

ווי ה' וויל

"ָאָדם לְָעָמל יּולָד"



תניא: ליקוטי אמרים פרק ל"ט

"... נְִקָרִאים ַהַמלְָאכִים ְּבֵׁשם ַחיֹות ּוְבֵהמֹות ּכְִדכְִתיב 

ל וְגֹו׳"
וִּפְנֵי ַאְריֵה ֶאל ַהיִָמין וְגֹו׳ ּוּפְנֵי ׁשֹור ֵמַהְׂשמֹא

מלאכים ווערן געגליכן 

צו חיות און בהמות

"ּכִינּוי ִמְׁשּפָָחה ֶׁשל ַהֶצַמח ֶצֶדק: 
ְׁשנֵיאּורסָאהן."

היום יום: ז' ניסן

"... נְִקָרִאים ַהַמלְָאכִים ְּבֵׁשם ַחיֹות ּוְבֵהמֹות ּכְִדכְִתיב 

ל וְגֹו׳"
וִּפְנֵי ַאְריֵה ֶאל ַהיִָמין וְגֹו׳ ּוּפְנֵי ׁשֹור ֵמַהְׂשמֹא

"ּכִינּוי ִמְׁשּפָָחה ֶׁשל ַהֶצַמח ֶצֶדק: 
ְׁשנֵיאּורסָאהן."

אלע רביים האבן א משפחה-נאמען

פארבונדן מיט דער אלטער רבי


