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ִּתּכֹון ְּתפִּלִָתי ְקטֹ�ת לְפָנֶי�ִּתּכֹון ְּתפִּלִָתי ְקטֹ�ת לְפָנֶי�
ַמְשַׂאת ּכַַּפי ִמנְַחת עָ�בַמְשַׂאת ּכַַּפי ִמנְַחת עָ�ב

ָך ָאנֹכִי  יָרא כִּי ִאְתּ "ַאל ִתּ

י" יִתי ֶאת זְַרֲעָך ַבֲּעבּור ַאְבָרָהם ַעְבִדּ יָך וְִהְרֵבּ ּוֵבַרכְִתּ

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ֹּתְלדֹות - ְרִביִעי

ה׳ ְמָבֵר� ֶאת ִיְצָחק ָאִבינּו 
ֶׁשֶּצֱאָצָאיו- ַעם ִיְׂשָרֵאל, ִיְהיּו ַרִּבים ְמֹאד

ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ֶׁשל ְיהּוִדי 
ֲחׁשּוָבה ִויָקָרה ֵאֶצל ה׳

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְיָקָרה ְּבֵעיֵני ה׳

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת:     ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



ִּתּכֹון ְּתפִּלִָתי ְקטֹ�ת לְפָנֶי�ִּתּכֹון ְּתפִּלִָתי ְקטֹ�ת לְפָנֶי�
ַמְשַׂאת ּכַַּפי ִמנְַחת עָ�בַמְשַׂאת ּכַַּפי ִמנְַחת עָ�ב

ִהִלים: יֹום כ״ט  (ק״מ - קמ״ד) ּתְ

ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ֶׁשל ְיהּוִדי 
ֲחׁשּוָבה ִויָקָרה ֵאֶצל ה׳

מצות עשה ע"א:

מֹו לַה' ַאיִל ָּתִמים"  י ה' וְֵהבִיא ֶאת אֲָשׁ גָגָה ִמָּקדְֵשׁ  "וְָחְטָאה ּבְִשׁ
מֹו  �ר וגו' וְֶאת אֲָשׁ ּבַע עַל ָשׁ "וְכִחֵׁש ּבַעֲִמיתֹו ּבְפִָּקדֹון וגו' וְנְִשׁ

יָבִיא לַה' ַאיִל ָּתִמים" (פרשת ויקרא)
פְָחה נֱֶח�פֶת  כְַבת זֶ�ע וְִהוא ִשׁ ה ִשׁ ּכַב ֶאת אִָּשׁ "וְִאיׁש ּכִי יְִשׁ

מֹו לַה' וגו'" (פרשת קדושים) לְִאיׁש וגו' וְֵהבִיא ֶאת אֲָשׁ

״ם : ִהְלכֹות ְׁשָגגֹות   ַרְמּבַ

ִאם ְיהּוִדי ָעַבר ֲעֵברֹות ְמסּוָיימֹות, 
ָעָליו ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ָאָׁשם.



ַהַמלְָאכִים ֵהם ַמְעלִים ַהֶהֶבל  "ַשׁ

ל ֵבּית ַרָבּן ַעד ָהֲאִצילּות" ינֹוקֹות ֶשׁ ל ִתּ ֶשׁ

ְנָיא: קּוְנְטַרס ַאֲחרֹון ִסיָמן ג׳ ַתּ

ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַהְּיָלִדים עֹוֶלה ַהְיֵׁשר ֶאל ה׳

"ַעבֹוָדה ַהְקדֹוָׁשה ְּבַאִמיַרת ְּתִהלִים ְּבִצּבּור, 

ֵאין ֵדי ָּבֵאר גֹוֶדל ַהזְכּות ֶׁשל ַהִמְׁשַּתְּתפִים ָּבזֶה, 

וְגֹוֶדל ַהנַַחת רּוַח ֶׁשל ַמְעלָה ּכְְמבּוָאר ְּבִספְֵרי קֹוֶדׁש"

ַהיֹום יֹום: כ״ט ַמר-ֶחְׁשָון

ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ִמיֵדי יֹום ַאַחר ַהְּתִפָּלה 
ִהיא ְזכּות ְּגדֹוָלה ְלָכל ַהְּיהּוִדים.


