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וְַאָּתה ֱא�קִים ּתֹו�דֵם לְִבֵאר וְַאָּתה ֱא�קִים ּתֹו�דֵם לְִבֵאר 

י דִָמים ּומִ�ָמה �א  ַחת ַאנְֵשׁ י דִָמים ּומִ�ָמה �א ַשׁ ַחת ַאנְֵשׁ ַשׁ

יֱֶחצּו יְֵמיֶהם וֲַאנִי ֶאבְַטח ּבָ�יֱֶחצּו יְֵמיֶהם וֲַאנִי ֶאבְַטח ּבָ�

ה ּוְבנֵי יְִשׂ�ֵאל  יר מֶֹשׁ ״ָאז יִָשׁ

י�ה ַהּזֹאת לַה'...״ ֶאת ַהִּשׁ

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַלח - ְרִביִעי

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָׁשרּו ִׁשיָרה -״ָאז ָיִׁשיר״ 
ְּכֵדי ְלהֹודֹות ַלה׳ ַעל ַהִּנִּסים! ֲאַנְחנּו ּבֹוְטִחים ַּבה׳ 

ֶׁשַּיֲעזֹר ָלנּו ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהֵּיֶצר ָהַרע.

״ּוָבא ַהֶׁשֶמׁש וְזַָרח ַהֶׁשֶמׁש״

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ַהּיֹום הּוא יֹום ַהִהּלּוָלא ֶׁשל ָהַרִּבי ָהַרַיי״צ 
ְויֹום ַהְתָחַלת ַהְּנִׂשיאּות ֶׁשל ָהַרִּבי.

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת:       י׳ ְׁשָבט

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



וְַאָּתה ֱא�קִים ּתֹו�דֵם לְִבֵאר וְַאָּתה ֱא�קִים ּתֹו�דֵם לְִבֵאר 

י דִָמים ּומִ�ָמה �א  ַחת ַאנְֵשׁ י דִָמים ּומִ�ָמה �א ַשׁ ַחת ַאנְֵשׁ ַשׁ

יֱֶחצּו יְֵמיֶהם וֲַאנִי ֶאבְַטח ּבָ�יֱֶחצּו יְֵמיֶהם וֲַאנִי ֶאבְַטח ּבָ�

ִהִלים: יֹום י׳  (נ״ה - נ״ט) ּתְ

ֲאַנְחנּו ּבֹוְטִחים ַּבה׳ 
ֶׁשַּיֲעזֹר ָלנּו ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהֵּיֶצר ָהַרע.

מצות עשה רכ"ה:

ב ָבּּה עַד מֹות ַהכֵֹּהן ַהגָּדֹל" (פרשת מסעי) "וְיַָשׁ

מצות לא תעשה רצ"ה:

"וְלֹא ִתְקחּו כֹפֶר לְנֶפֶׁש רֵֹצַח" (פרשת מסעי)

מצות לא תעשה רצ"ב:

ָפּט" (פרשת מסעי) ְשׁ "וְלֹא יָמּות ָהרֵֹצַח עַד עְָמדֹו לְִפנֵי ָהעֵדָה לִַמּ

״ם : ִהְלכֹות רֹוֵצַח ּוְׁשִמיַרת ַהֶּנֶפׁש ַרְמּבַ

ְלֵבית ַהִּדין ָאסּור ָלַקַחת ֶּכֶסף ֵמָאָדם ֶׁשָהַרג 
ְּבׁשֹוֵגג ַעל ְמָנת ְלַכֵּפר ַעל ַמֲעָׂשיו



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

ְנָיא: ִליקּוֵטי ַאָמִרים ֶּפֶרק כ״ב ַתּ

ַּבַעל ַּגֲאָוה ׁשֹוֵכַח
 ֶׁשה׳ הּוא ַמְנִהיג ָהעֹוָלם

״ּבֶעסֶער ֶעסֶען צּולִיּב דַאווֶענֶען 

ווִי דַאווֶענֶען צּולִיּב ֶעסֶען״

ַהיֹום יֹום: י׳ ְׁשַבט

מּוָטב ֶלֱאכֹול ַעל ְמָנת ְלִהְתַּפֵּלל ֵמֲאֶׁשר 
ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ְמָנת ֶלֱאכֹול. 


