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�י הַּגֶבֶר  �י הַּגֶבֶר אְַשׁ אְַשׁ

ר ָשׂם ה' מִבְטַחֹו  ר ָשׂם ה' מִבְטַחֹו אֲֶשׁ אֲֶשׁ

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

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

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ַצו - ְרִביִעי

מֶֹׁשה ִהְלִּביׁש ֶאת ַאֲהרֹן ְּבִבְגֵדי ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ְיהּוִדי ָצִרי� ִלְבֹטַח ַרק ַּבה׳

"ָאָדם לְָעָמל יּולָד"

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ְּביֹום הּוֶּלֶדת חֹוְׁשִבים ַעל ַהִּסָּבה ֶׁשּנֹוַלְדנּו, 
ַלֲעמֹל ְּכֵדי ַלֲעֹבד ֶאת ה׳

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת:       י״א ִניָסן

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



�י הַּגֶבֶר  �י הַּגֶבֶר אְַשׁ אְַשׁ

ר ָשׂם ה' מִבְטַחֹו  ר ָשׂם ה' מִבְטַחֹו אֲֶשׁ אֲֶשׁ

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

ִהִלים: יֹום ז׳  (ל״ט - מ״ג) ּתְ

ְיהּוִדי ָצִרי� ִלְבֹטַח ַרק ַּבה׳

מצות עשה רכ"ו:

"נָקֹם יִּנֵָקם" (פרשת משפטים)

מצות עשה רכ"ז:

"מֹות יּוָמת" (פרשת משפטים)

מצות עשה ר"ל:

"וְָתלִיָת אֹתֹו עַל עֵץ" (פרשת כי תצא)

מצות עשה רל"א:

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

מצות לא תעשה ס"ו:

"�א ָתלִין נִבְלָתֹו עַל ָהעֵץ" (פרשת כי תצא)

״ם : ִהְלכֹות ַסְנֶהְדִרין ַרְמּבַ

ְלֵבית ַהִּדין ֵיׁש ִמְצָוה ְלַהֲעִניׁש ַעל ֲעֵברֹות 
ְמֻסָּימֹות, ְּכֵדי ֶׁשַהְּיהּוִדים ִיְתַנֲהגּו ְּכִפי ְרצֹון ה׳.



"... נְִקָרִאים ַהַמלְָאכִים ְּבֵׁשם ַחיֹות ּוְבֵהמֹות ּכְִדכְִתיב 

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

ְנָיא: ִליקּוֵטי ַאָמִרים ֶּפֶרק ל״ט ַתּ

ַמְלָאִכים ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם ״ַחּיֹות״. 
ֵּכיָון ֶׁשֵהם ְיכֹוִלים ַלֲעֹבד ֶאת ה׳ 
ַרק ִעם ַהְּתכּונֹות ֶׁשה׳ ָנַתן ָלֶהם.

"ּכִינּוי ִמְׁשּפָָחה ֶׁשל ַהֶצַמח ֶצֶדק: 
ְׁשנֵיאּורסָאהן."

ַהיֹום יֹום: ז׳ ִניָסן

ְלָכל ָהֵרֵּבִּיים ֵיׁש ֵׁשם ִמְׁשָּפָחה 
ֶׁשָּקׁשּור ְלַאְדמֹו״ר ַהָּזֵקן


