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



חומש: פרשת בשלח - שביעי עם רש"י

ה יָדֹו וְגַָבר יְִשָׂרֵאל וגו'״ ר יִָרים מֶֹשׁ ״וְָהיָה כֲַּאֶשׁ

ווען אידן זיינען פארבונדן מיט ה', 

געווינט מען דער מלחמה מיט עמלק

ה' גיט א ספעציעלע ברכה
צו די וואס העלפן אנדערע,

צו האבן הצלחה אין זייער אייגענע זאכן!

לְַמנֵַּצַח לְָדוִד לְַהזְּכִירלְַמנֵַּצַח לְָדוִד לְַהזְּכִיר
ֱא�ִקים לְַהִּצילֵנִי ֱא�ִקים לְַהִּצילֵנִי 
ה הה' לְֶעזְ�ִתי חּוָשׁ ה' לְֶעזְ�ִתי חּוָשׁ

ענינא דיומא:   פרשת בשלח

פאר גשמיות זאכן, 

ה׳ פירט א מלחמה פאר אונז.

אין רוחניות, מיר דארפן אליין הארעווען!



תהלים: יום י"ג  (ס"ט - ע"א)

ה יָדֹו וְגַָבר יְִשָׂרֵאל וגו'״ ר יִָרים מֶֹשׁ ״וְָהיָה כֲַּאֶשׁ

ה' גיט א ספעציעלע ברכה
צו די וואס העלפן אנדערע,

צו האבן הצלחה אין זייער אייגענע זאכן!

לְַמנֵַּצַח לְָדוִד לְַהזְּכִירלְַמנֵַּצַח לְָדוִד לְַהזְּכִיר
ֱא�ִקים לְַהִּצילֵנִי ֱא�ִקים לְַהִּצילֵנִי 
ה הה' לְֶעזְ�ִתי חּוָשׁ ה' לְֶעזְ�ִתי חּוָשׁ

רמב"ם: הלכות רוצח ושמירת הנפש

מצות לא תעשה רצ"ט:

ל" (פרשת קדשים)  "וְלְִפנֵי ִעּוֵר �א ִתֵּתן ִמכְשֹׁ

מצות עשה ר"ב:

 "ּכִי ִת�ֶאה ֲחמֹור שֹׂנֲַא� רֵֹבץ וגו' ָעזֹב ַּתֲעזֹב ִעּמֹו" (פרשת משפטים)

מצות עשה ר"ג:

 "ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹו" (פרשת כי תצא)

מצות לא תעשה ר"ע:

 "וְָחדַלְָּת ֵמֲעזֹב לֹו" (פרשת משפטים)

מיר האבן א מצוה 

צו העלפן א צווייטען מיט א לַאסט 

וואס איז געפאלן פון זיין בהמה



תניא: ליקוטי אמרים פרק כ"ג

יך ָעלָיו יְִרָאה גְדֹולָה  ְשׂכִּיל לְַהְמִשׁ "ּוִמזֶּה יּוכַל ַהַמּ
ָעְסקֹו ַבּּתֹוָרה" ְבּ

א איד האט 

זייער א ספעצילע נאענטקייט צו ה' 

נאר ווען ער לערנט און פארשטייט תורה

"ְדַהגַם ֶׁשהֹולֵךְ ַעל ָהָאֶרץ, 

ִמּכָל ָמקֹום הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהָׁשַמיִם"

היום יום: י"ג שבט

יך ָעלָיו יְִרָאה גְדֹולָה  ְשׂכִּיל לְַהְמִשׁ "ּוִמזֶּה יּוכַל ַהַמּ
ָעְסקֹו ַבּּתֹוָרה" ְבּ

"ְדַהגַם ֶׁשהֹולֵךְ ַעל ָהָאֶרץ, 

ִמּכָל ָמקֹום הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהָׁשַמיִם"

ה' האט באשאפן א מענטש אין א וועג

אז ער קען זען דעם הימל


