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ִמי יְמַּלֵל ּגְבּורֹות ה' ִמי יְמַּלֵל ּגְבּורֹות ה' 
ִמיַע ּכָל ְּתהִּלָתֹו ִמיַע ּכָל ְּתהִּלָתֹויְַשׁ יְַשׁ

כֹּן לֶָבַטח ָעלָיו  לְִבנְיִָמן ָאַמר יְִדיד ה' יְִשׁ

כֵן חֹפֵף ָעלָיו כָּל ַהּיֹום ּוֵבין כְֵּתפָיו ָשׁ

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית - ֵׁשִני

ַהְּׁשִכיָנה ָּתִמיד ׁשֹוָרה ַּבָּמקֹום 
ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְלִמּלֹות ַהְּתִהִּלים 

ֶיְׁשנֹו ֹּכַח ְמֻיָחד

"וְָהיָה זַ�ֲע� ּכֲַעפַר ָהָא�ץ ּופָ�ְצָּת יָָּמה וֵָקְדָמה וְָצפֹנָה 
וָנֶגְָּבה וְנְִב�כּו ְב� ּכָל ִמְׁשּפְחֹת ָהֲאָדָמה ּוְבזַ�ֶע�"

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

מֹוִסיִפים ֶאת ַהָּפסּוק ״ְוָהָיה ַזְרֲע� ֶּכָעָפר 
ָהָאֶרץ״ ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ְּבִסיּום ַאִמיַרת ְּפסּוֵקי 

״ַאָּתה ָהְרֵאיָת״ ֶׁשִּלְפֵני ַהָקפֹות

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: <<דרכי>>

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: ַהָקפֹות

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



ִמי יְמַּלֵל ּגְבּורֹות ה' ִמי יְמַּלֵל ּגְבּורֹות ה' 
ִמיַע ּכָל ְּתהִּלָתֹו ִמיַע ּכָל ְּתהִּלָתֹויְַשׁ יְַשׁ

ִהִלים: יֹום כ״ב  (ק״ו - ק״ז) ּתְ

ְלִמּלֹות ַהְּתִהִּלים 
ֶיְׁשנֹו ֹּכַח ְמֻיָחד

מצות עשה כ"ג:

 "וְעָבַד הַּלֵוִי הּוא ֶאת עֲבֹדַת אֹהֶל מֹועֵד" (פרשת קורח)

מצות לא תעשה ע"ב:

 "ִאיׁש ִאיׁש עַל עֲבֹדָתֹו וְֶאל ַמָּשׂאֹו" (פרשת במדבר)

מצות עשה ל"ב:

ּתֹו ּכִי ֶאת לֶֶחם ֱא�ֶקי� הּוא ַמְק�יב   "וְִקּדְַשׁ
ָקדֹׁש יְִהיֶה ּלָ�" (פרשת אמור)

מצות עשה ל"ו:

 " וְכִי יָבֹא הַּלֵוִי וגו' ּוָבא ּבְכָל ַאּוַת נַפְׁשֹו וגו' 
ם ה' ֱא�ָקיו ּכְכָל ֶאָחיו הַלְוִּיִם ָהעְֹמדִים  �ת ּבְֵשׁ וְֵשׁ

ם לְִפנֵי ה' ֵחלֶק ּכְֵחלֶק יֹאכֵלּו" (פרשת שופטים) ָשׁ

״ם : ִהְלכֹות ְּכֵלי ַהִמְקָדׁש ַרְמּבַ

ַלֹּכֲהִנים ְוַלְּלִוִּיים ָאסּור ְלִהְתַחֵּלף ַּבֲעבֹוָדָתם.



"וְכָל יִָחיד ַאל יִפְרֹוׁש ַעְצמֹו ִמן ַהִציּבּור
ַאפִילּו לִלְמֹוד ִענְיָן ַאֵחר ..."

ְנָיא: ִאֶגֶרת ַהֹקֶדׁש ִסיָמן כ״ג ַתּ

ַּכֲאֶׁשר ַהִּמְנָין לֹוֵמד ַיַחד, 
כּוָּלם ְצִריִכים ְלִהְצָטֵרף

ַהיֹום יֹום: כ״ב ִּתְׁשֵרי

ָהֲעבֹוָדה ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ִהיא ְּבַקו ְרִציִני ְּביֹוֵתר, 
אּוָלם ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה ְּבְיכֹוְלֵּתנּו ִלְפעֹול ֶאת 

אֹוָתּה ְּפעּוָלה ַעל ְיֵדי ִׂשְמָחה


