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ְְׁש ִמינִ י עַ צֶ ֶרת
יֹום ֵֵׁשנִ י
כ״ב ִִּת ְְׁש ֵרי ה׳תשפ״ג
אִׁשית
ָפּ ָר ַשׁת ְְּב ֵר ִ
ֵׁשם:

חו ָּמ ׁש:

אִׁשית ֵֵׁ -שנִ י
ָפּ ָר ַׁשת ְְּב ֵר ִ

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

ׁשֹורה ַַּב ָָּמקֹום
ַה ְְּׁשכִ ינָ ה ָָּת ִמיד ָ
ֶֶׁשל ֵֵּבית ַה ִִּמ ְק ָָּדׁש

ְּת ִה ִלים:

יֹום כ״ב (ק״ו  -ק״ז)

ִמי י ְ ַמּלֵל ּגְבּורֹות ה'
י ַׁ ְ
ש ִמי ַע ּכָל ְּת ִהּלָתֹו

לְ ִמּלֹות ַה ְְּת ִהִּלִ ים
יֶ ְְׁשנֹו ֹֹּכ ַח ְמיֻ ָחד

ּ ַתנְ יָא:

ִאגֶ ֶרת ַהק ֶֹדׁש ִס ָימן כ״ג

"וְכָל י ָ ִחיד ַאל יִפְרֹוׁש ַע ְצמ
ֹו ִמן ַה ִציּבּור
ַאפִילּו לִלְמֹוד ִענְיָן ַא ֵחר "...

לֹומד יַ ַחד,
ַּכַ ֲא ֶֶׁשר ַה ִִּמנְ יָ ן ֵ
כּוָּלָ ם צְ ִריכִ ים לְ ִהצְ ָט ֵרף

הַ יוֹם יוֹם:

כ״ב ִִּת ְְׁש ֵרי

יֹותר,
בֹודה ְְּברֹאׁש ַה ָָּׁשנָ ה ִהיא ְְּב ַקו ְרצִ ינִ י ְְּב ֵ
ָהעֲ ָ
ּתֹורה ְּביְ כֹולְ ֵּתנּו לִ ְפעֹול ֶאת
אּולָ ם ְְּב ִִׂש ְמ ַחת ָ
אֹותּה ְּפעּולָ ה עַ ל יְ ֵדי ִִׂש ְמ ָחה
ָ

ַר ְמ ַּב״ם:

ִהלְ כֹות ְּכְ לֵ י ַה ִמ ְק ָדׁש
מצות עשה כ"ג:

"ו ְ ָעבַד ַהּלֵו ִי הּוא אֶת ֲעבֹדַת אֹהֶל מֹועֵד"

(פרשת קורח)

מצות לא תעשה ע"ב:

"אִיׁש אִיׁש עַל ֲעבֹדָתֹו וְאֶל ַמ ָּשׂאֹו"

(פרשת במדבר)

מצות עשה ל"ב:

"ו ְ ִקּדַׁ ְשּתֹו ּכִי אֶת לֶחֶם אֱקֶי הּוא ַמקְיב
הי ֶה ּלָ" (פרשת אמור)
ָקדֹׁש י ִ ְ
מצות עשה ל"ו:

" וְכִי יָבֹא ַהּלֵו ִי וגו' ּובָא ְּבכָל ַאּו ַת נַפְׁשֹו וגו'
וׁ ְ ֵשת ְּבׁ ֵשם ה' אֱקָיו ּכְכָל ֶאחָיו ַהלְוִּי ִם ָהעֹ ְמדִים
חלֶק יֹאכֵלּו" (פרשת שופטים)
ׁ ָשם לִ ְפנ ֵי ה' ֵחלֶק ּכְ ֵ

בֹוד ָתם.
לַ ּכ ֲֹהנִ ים וְ לַ ּלְ וִ ּיִ ים ָאסּור לְ ִה ְת ַחּלֵ ף ַּב ֲע ָ

ַד ְרכֵי הַ ח ֲִסידוּת:

ַה ָקפֹות

ה זַ ֲע ּכַ ֲעפַר ָה ָאץ ּופָ ְצ ָּת י ָ ָּמ
ה
ו
ָ
ֵ
ק
ְ
ד
ָ
מ
ה
וְ
יָ
"ו ְ ָה ה וְנ ִ ְבכּו ְב ּכָל ִמשְׁ ּפְחֹת ָה ֲא ָד ָמה ּו ְבז ַ ָצפֹנָה
וָנֶג ְ ָּב
 ֶע"

מֹוס ִיפים ֶאת ַה ָּפסּוק ״וְ ָהיָ ה זַ ְר ֲעָך ֶּכֶ ָע ָפר
ִ
סּוקי
ָה ָא ֶרץ״ ָָׁשלֹוׁש ְְּפ ָע ִמים ְּב ִסיּום ַא ִמ ַירת ְּפ ֵ
״א ָָּתה ָה ְר ֵא ָית״ ֶֶׁשִּלִ ְפנֵ י ַה ָקפֹות
ַ
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