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מהדורה עברית  -בית חב״ד הקריה ,אשדוד אה״ק

ֵשׁם:

חו ָּמ ׁש:

אשׁית ֵ -שׁנִ י
ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ֵר ִ

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

ַה ָקפוֹת

לְ ִבנְי ָ ִמן ָא ַמר י ְ ִדיד ה' י ִׁשְ
ּכֹן לָ ֶב ַטח ָעלָיו
חֹפֵף ָעלָיו ּכָל ַהיּוֹם וּ ֵבין ּכְ ֵתפָיו ׁשָ כֵן

ה זַ� ֲע� כַּ ֲעפַר ָה ָא�ץ וּפָ� ְצ ָתּ י ָ ָמּ
ה
ו
ָ
ֵ
ק
ְ
ד
ָ
מ
ה
וְ
יָ
"ו ְ ָה ה וְנ ִ ְב�כוּ ְב� כָּל ִמשְׁ פְּחֹת ָה ֲא ָד ָמה וּ ְבז ַ ָצפֹנָה
וָנֶג ְ ָבּ
� ֶע�"

שׁוֹרה ַבּ ָמּקוֹם
ַה ְשּׁכִ ינָ ה ָתּ ִמיד ָ
ֶשׁל ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ

מוֹס ִיפים ֶאת ַה ָפּסוּק ״וְ ָהיָ ה זַ ְר ֲﬠָך כֶּ ָﬠ ָפר
ִ
סוּקי
ָה ָא ֶרץ״ ָשׁלוֹשׁ ְפּﬠָ ִמים ְבּ ִסיוּם ַא ִמ ַירת ְפּ ֵ
״א ָתּה ָה ְר ֵא ָית״ ֶשׁלִּ ְפנֵ י ַה ָקפוֹת
ַ

ַר ְמ ַּב״ם:

ִהלְ כוֹת כְּ לֵ י ַה ִמ ְק ָדשׁ
מצות עשה כ"ג:

"ו ְ ָעבַד ַהלֵּו ִי הוּא אֶת ֲעבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד"

)פרשת קורח(

מצות לא תעשה ע"ב:

"אִישׁ אִישׁ עַל ֲעבֹדָתוֹ וְאֶל ַמ ָשּׂאוֹ"

)פרשת במדבר(

מצות עשה ל"ב:

ְּת ִה ִלים:

יוֹם כ״ב )ק״ו  -ק״ז(

ִמי י ְ ַמלֵּל גְּבוּרוֹת ה'
י ַׁ ְ
ש ִמי ַע כָּל ְתּ ִהלָּתוֹ

"ו ְ ִקדַּׁ ְשתּוֹ כִּי אֶת לֶחֶם אֱ�קֶי� הוּא ַמקְ�יב
הי ֶה לָּ�" )פרשת אמור(
ָקדֹשׁ י ִ ְ
מצות עשה ל"ו:

" וְכִי יָבֹא ַהלֵּו ִי וגו' וּבָא ְבּכָל ַאוּ ַת נַפְשׁוֹ וגו'
וׁ ְ ֵש�ת ְבּׁ ֵשם ה' אֱ�קָיו כְּכָל ֶאחָיו ַהלְוִיּ ִם ָהעֹ ְמדִים
חלֶק יֹאכֵלוּ" )פרשת שופטים(
ׁ ָשם לִ ְפנ ֵי ה' ֵחלֶק כְּ ֵ

בוֹד ָתם.
לַ כּ ֲֹהנִ ים וְ לַ לְּ וִ יִּ ים ָאסוּר לְ ִה ְת ַחלֵּ ף ַבּﬠֲ ָ

לְ ִמלּוֹת ַה ְתּ ִהלִּ ים
יֶ ְשׁנוֹ ֹכּ ַח ְמיֻ ָחד

ּ ַתנְ יָא:

ִאגֶ ֶרת ַהק ֶֹדשׁ ִס ָימן כ״ג

הַ יוֹם יוֹם:

כ״ב ִתּ ְשׁ ֵרי

"וְכָל י ָ ִחיד ַאל יִפְרוֹשׁ ַע ְצמ
וֹ ִמן ַה ִציבּוּר
ַאפִילוּ לִלְמוֹד ִענְיָן ַא ֵחר "...

לוֹמד יַ ַחד,
כַּ ֲא ֶשׁר ַה ִמּנְ יָ ן ֵ
כוּלָּ ם צְ ִריכִ ים לְ ִהצְ ָט ֵרף

יוֹתר,
בוֹדה ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה ִהיא ְבּ ַקו ְרצִ ינִ י ְבּ ֵ
ָהﬠֲ ָ
תּוֹרה ְבּיְ כוֹלְ ֵתּנוּ לִ ְפעוֹל ֶאת
אוּלָ ם ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ָ
אוֹתהּ ְפּעוּלָ ה ﬠַ ל יְ ֵדי ִשׂ ְמ ָחה
ָ

