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פרשת תולדות

כ"ט מר-חשון

ה'תשפ״ג - שנת הקהל

נאמען:



חומש: פרשת תולדות - רביעי עם רש"י

ָך ָאנֹכִי  יָרא כִּי ִאְתּ "ַאל ִתּ

י" יִתי ֶאת זְַרֲעָך ַבֲּעבּור ַאְבָרָהם ַעְבִדּ יָך וְִהְרֵבּ ּוֵבַרכְִתּ

ה׳ גיט א ברכה צו יצחק אבינו 

אז זיינע קינדער - דער אידישער פאלק - 

וועלן זיין זייער אסאך

ִּתּכֹון ְּתפִּלִָתי ְקטֹ�ת לְפָנֶי �ִּתּכֹון ְּתפִּלִָתי ְקטֹ�ת לְפָנֶי �
ַמְשַׂאת ּכַּפַי ִמנְַחת ָע�בַמְשַׂאת ּכַּפַי ִמנְַחת ָע�ב

דאווענען איז אזוי ווי
ברענגן קטורת צו ה'



תהלים: יום כ"ט  )ק"מ - קמ"ד(

ָך ָאנֹכִי  יָרא כִּי ִאְתּ "ַאל ִתּ

י" יִתי ֶאת זְַרֲעָך ַבֲּעבּור ַאְבָרָהם ַעְבִדּ יָך וְִהְרֵבּ ּוֵבַרכְִתּ
ִּתּכֹון ְּתפִּלִָתי ְקטֹ�ת לְפָנֶי �ִּתּכֹון ְּתפִּלִָתי ְקטֹ�ת לְפָנֶי �
ַמְשַׂאת ּכַּפַי ִמנְַחת ָע�בַמְשַׂאת ּכַּפַי ִמנְַחת ָע�ב

דאווענען איז אזוי ווי
ברענגן קטורת צו ה'



תניא: קונטרס אחרון סימן ג׳

ַהַמלְָאכִים ֵהם ַמְעלִים ַהֶהֶבל  "ַשׁ

ל ֵבּית ַרָבּן ַעד ָהֲאִצילּות" ינֹוקֹות ֶשׁ ל ִתּ ֶשׁ

די תורה לערנען פון א קינד 

קומט גלייך ארויף פאר ה׳

"ַעבֹוָדה ַהְקדֹוָׁשה ְּבַאִמיַרת ְּתִהלִים ְּבִצּבּור, 

ֵאין ֵדי ָּבֵאר גֹוֶדל ַהזְכּות ֶׁשל ַהִמְׁשַּתְּתפִים ָּבזֶה, 

וְגֹוֶדל ַהנַַחת רּוַח ֶׁשל ַמְעלָה ּכְְמבּוָאר ְּבִספְֵרי קֹוֶדׁש"



היום יום: כ"ט מר-חשון

ַהַמלְָאכִים ֵהם ַמְעלִים ַהֶהֶבל  "ַשׁ

ל ֵבּית ַרָבּן ַעד ָהֲאִצילּות" ינֹוקֹות ֶשׁ ל ִתּ ֶשׁ
"ַעבֹוָדה ַהְקדֹוָׁשה ְּבַאִמיַרת ְּתִהלִים ְּבִצּבּור, 

ֵאין ֵדי ָּבֵאר גֹוֶדל ַהזְכּות ֶׁשל ַהִמְׁשַּתְּתפִים ָּבזֶה, 

וְגֹוֶדל ַהנַַחת רּוַח ֶׁשל ַמְעלָה ּכְְמבּוָאר ְּבִספְֵרי קֹוֶדׁש"

היטן די תקנה פון זאגן תהלים 

איז א גרויסע זכות פאר אלע אידן



רמב"ם: הלכות שגגות

א איד וואס טוט געוויסע עבירות

דארף ברענגן א קרבן אשם

מצות עשה ע"א:

מֹו לַה' ַאיִל ָּתִמים"  י ה' וְֵהִביא ֶאת ֲאָשׁ גָגָה ִמָּקדְֵשׁ  "וְָחְטָאה ִּבְשׁ
מֹו  �ר וגו' וְֶאת ֲאָשׁ ַּבע ַעל ָשׁ  "וְכִֵחׁש ַּבֲעִמיתֹו ְּבִפָּקדֹון וגו' וְנְִשׁ

יִָביא לַה' ַאיִל ָּתִמים" )פרשת ויקרא(
ְפָחה נֱֶח�ֶפת  כְַבת זֶ�ע וְִהוא ִשׁ ה ִשׁ ּכַב ֶאת ִאָּשׁ  "וְִאיׁש ּכִי יְִשׁ

מֹו לַה' וגו'" )פרשת קדושים( לְִאיׁש וגו' וְֵהִביא ֶאת ֲאָשׁ



ענינא דיומא: התקשרות

דורכדעם וואס מיר פירן זיך לויט דעם רבינ׳ס 

אנווייזונגען באקומען מיר זיינע ברכות אויך 

איצטער, און אפילו מערער ווי אמאל
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