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יום רביעי  

פרשת בשלח    

יום הגדול והקדוש

י' שבט    

ה'תשפ״ג     - שנת הקהל    
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most pictures courtesy of Chinuch.org

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



חומש: פרשת בשלח - רביעי עם רש"י

ה ּוְבנֵי יְִשׂ�ֵאל  יר מֶֹשׁ ״ָאז יִָשׁ

י�ה ַהּזֹאת לַה'...״ ֶאת ַהִּשׁ

אידן זינגען שירה 

צו דאנקען דעם אויבערשטען 

פאר די גרויסע נסים

מיר האבן בטחון
אז ה' וועט אונז העלפן 

איבערגעווינען די יצר הרע

וְַאָּתה ֱא�ִקים ּתֹו�ֵדם לְִבֵאר וְַאָּתה ֱא�ִקים ּתֹו�ֵדם לְִבֵאר 

י ָדִמים ּוִמ�ָמה �א  ַחת ַאנְֵשׁ י ָדִמים ּוִמ�ָמה �א ַשׁ ַחת ַאנְֵשׁ ַשׁ

יֱֶחצּו יְֵמיֶהם וֲַאנִי ֶאְבַטח ָּב�יֱֶחצּו יְֵמיֶהם וֲַאנִי ֶאְבַטח ָּב�

ענינא דיומא:               י׳ שבט

״ּוָבא ַהֶׁשֶמׁש וְזַָרח ַהֶׁשֶמׁש״

היינט איז די יארצייט 

פון דער פריערדיקער רבי

און דעם אנפאנג פון דעם רבינ'ס נשיאות



תהלים: יום י'  (נ"ה - נ"ט)

ה ּוְבנֵי יְִשׂ�ֵאל  יר מֶֹשׁ ״ָאז יִָשׁ

י�ה ַהּזֹאת לַה'...״ ֶאת ַהִּשׁ

מיר האבן בטחון
אז ה' וועט אונז העלפן 

איבערגעווינען די יצר הרע

וְַאָּתה ֱא�ִקים ּתֹו�ֵדם לְִבֵאר וְַאָּתה ֱא�ִקים ּתֹו�ֵדם לְִבֵאר 

י ָדִמים ּוִמ�ָמה �א  ַחת ַאנְֵשׁ י ָדִמים ּוִמ�ָמה �א ַשׁ ַחת ַאנְֵשׁ ַשׁ

יֱֶחצּו יְֵמיֶהם וֲַאנִי ֶאְבַטח ָּב�יֱֶחצּו יְֵמיֶהם וֲַאנִי ֶאְבַטח ָּב�

רמב"ם: הלכות רוצח ושמירת הנפש

מצות עשה רכ"ה:

ֵהן ַהגָּדֹל" (פרשת מסעי) ב ָבּּה ַעד מֹות ַהכֹּ "וְיַָשׁ

מצות לא תעשה רצ"ה:

"וְלֹא ִתְקחּו כֶֹפר לְנֶֶפׁש רֵֹצַח" (פרשת מסעי)

מצות לא תעשה רצ"ב:

ָפּט" (פרשת מסעי) ְשׁ "וְלֹא יָמּות ָהרֵֹצַח ַעד ָעְמדֹו לְִפנֵי ָהֵעדָה לִַמּ

א רוצח דארף בלייבן אין דעם עיר מקלט 

ביז די כהן גדול שטארבט

״ּוָבא ַהֶׁשֶמׁש וְזַָרח ַהֶׁשֶמׁש״



תניא: ליקוטי אמרים פרק כ"ב

קּולָה כֲַּעבֹוָדה זָָרה ַמָמּׁש "גַּּסּות ָהרּוַח ְשׁ

ב לְָדָבר  נְֶחַשׁ ֶרׁש ֲעבֹוָדה זָָרה הּוא ַמה ֶשׁ כִּי ִעיָקר וְשֹׁ
ל ָמקֹום" תֹו ֶשׁ ִבּפְנֵי ַעְצמֹו נִפְָרד ֵמְקדּוָשׁ

א בעל גאוה פארגעסט

אז דער אויבערשטער איז בעל הבית

״ּבֶעסֶער ֶעסֶען צּולִיּב דַאווֶענֶען 

ווִי דַאווֶענֶען צּולִיּב ֶעסֶען״

היום יום: י' שבט

קּולָה כֲַּעבֹוָדה זָָרה ַמָמּׁש "גַּּסּות ָהרּוַח ְשׁ

ב לְָדָבר  נְֶחַשׁ ֶרׁש ֲעבֹוָדה זָָרה הּוא ַמה ֶשׁ כִּי ִעיָקר וְשֹׁ
ל ָמקֹום" תֹו ֶשׁ ִבּפְנֵי ַעְצמֹו נִפְָרד ֵמְקדּוָשׁ

״ּבֶעסֶער ֶעסֶען צּולִיּב דַאווֶענֶען 

ווִי דַאווֶענֶען צּולִיּב ֶעסֶען״

בעסער עסן פארן דאווענען

ווי דאווענען פאר'ן עסן


