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



חומש: פרשת בשלח - שלישי עם רש"י

ה  ָשׁ יַָּבּ ״וַיָּבֹאּו ְבנֵי יְִשָׂרֵאל ְבּתֹוךְ ַהיָּם ַבּ

ׂמֹאלָם״ יִם לֶָהם חֹוָמה ִמיִמינָם ּוִמְשּ וְַהַמּ

אידן גייען א דורך דער ים סוף

אויף טרוקענע ערד

מיט קריאת שמע ענדיקט מען אפ די טאג

און מען גרייט צו פאר די נעקסטע

ֶע�ב וָבֹ�ר וְָצֳה�יִם ָאִשׂיָחה ֶע�ב וָבֹ�ר וְָצֳה�יִם ָאִשׂיָחה 
ַמע קֹולִי ַמע קֹולִיוְֶאֱהֶמה וַּיְִשׁ וְֶאֱהֶמה וַּיְִשׁ

ענינא דיומא:                 י׳ שבט

ליב האבן ה', ליב האבן זיין תורה, 

און ליב האבן זיין קינדער די אידן

זיינען אלע איין זאך!



תהלים: יום ט'  (מ"ט - נ"ד)

ה  ָשׁ יַָּבּ ״וַיָּבֹאּו ְבנֵי יְִשָׂרֵאל ְבּתֹוךְ ַהיָּם ַבּ

ׂמֹאלָם״ יִם לֶָהם חֹוָמה ִמיִמינָם ּוִמְשּ וְַהַמּ

מיט קריאת שמע ענדיקט מען אפ די טאג

און מען גרייט צו פאר די נעקסטע

ֶע�ב וָבֹ�ר וְָצֳה�יִם ָאִשׂיָחה ֶע�ב וָבֹ�ר וְָצֳה�יִם ָאִשׂיָחה 
ַמע קֹולִי ַמע קֹולִיוְֶאֱהֶמה וַּיְִשׁ וְֶאֱהֶמה וַּיְִשׁ

רמב"ם: חובל ומזיק - רוצח ושמירת הנפש

מצות עשה רל"ו:

ים וְִהּכָה ִאיׁש ֶאת �ֵעהּו" (פרשת משפטים) "וְכִי יְ�יֻבן ֲאנִָשׁ

מצות לא תעשה רפ"ט:

"�א ִת�ָצח" (פרשת יתרו)

מצות לא תעשה רצ"ו:

"וְ�א ִתְקחּו כֶֹפר לָנּוס ֶאל ִעיר ִמְקלָטֹו" (פרשת מסעי)

בית דין טאר נישט נעמען געלט 

צו פארגעבן א רוצח



תניא: ליקוטי אמרים פרק כ"ב

ר פָּנִים  "וְכָּל כַּך גְָּברּו וְָעְצמּו ַהִצְמצּוִמים וְֶהְסֵתּ

יּוכְלּו לְִהְתַהוֹות וְלְִהָבְּראֹות  ָהֶעלְיֹונִים ַעד ֶשׁ

ָבִרים ְטֵמִאים ּוְקלִיּפֹות וְִסְטָרא ַאֲחָרא" גַּם ְדּ

דער אויבערשטער דארף באהאלטן זיין 

ליכטיגקייט זייער שטארק כדי עס זאל קענען 

באשאפן ווערן זאכן וואס זיינען טמא

היום יום: ט' שבט

ר פָּנִים  "וְכָּל כַּך גְָּברּו וְָעְצמּו ַהִצְמצּוִמים וְֶהְסֵתּ

יּוכְלּו לְִהְתַהוֹות וְלְִהָבְּראֹות  ָהֶעלְיֹונִים ַעד ֶשׁ

ָבִרים ְטֵמִאים ּוְקלִיּפֹות וְִסְטָרא ַאֲחָרא" גַּם ְדּ

מיר זאגן משניות

פאר א נשמה וואס איז אין הימל


