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פרק שירה, הוא השבח וההודאה שמשבחים צבאות השמים וכל היצור כולו להשי"ת בכל יום ויום, 
ובספר כנף רננים להרח"ז לוריא זצוק"ל, ממשיל זאת ללהקת תזמורת גדולה עם כלי נגינה שונים, 
כל זַמר וכלי נגינתו השונה בקולו מחברו, וכל הלהקה יחד נשמעת למוזיקה נפלאה ונהדרת, כמן כן 
האדם האומר את הפרקי שירה, הוא כביכול המנצח על כל התזמורת הנפלאה הזו. ועי"ז שאמרו 

בכוונה זוכה לכל הסגולות ולשפע רב ממרום, ולאחר אמירתה יכול לבקש בקשותיו.
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יהי רצון שקודם אמירת תהילים מבוא
לספר תהילים המדורג

מזמורי התהלים, אותם חיבר דוד המלך עליו 
המלוות  רוח  אוצרות  הינם  קדשו,  ברוח  השלום 
את עם ישראל לדורותיו, בכל המצבים והזמנים, 
הרב  כוחם  זקן.  ועד  מטף  כל  בפי  ושגורות 
ישועות,  ובהרעפת  עולם  בורא  אל  בהתקשרות 

הנו גלוי ומפורסם מאז ומעולם.

ספר  את  לסיים  משתוקקים  וטובים  רבים 
התהלים בכל שבוע.

“מלכות  זו,  נעלה  משאלה  למלא  בכדי 
וקסברגר“ - מזכרות לאירועים הוציאה את “ספר 
ישמש  אשר  המדורג“,  תפילה,  נועם   - התהלים 
את  לומר  החפץ  כל  את  ביותר  וקל  נוח  באופן 
עיכובים  בלא  היום מתוך התהלים,  מזמורי אותו 
ושהיות, בלי צורך לדפדף ולחפש מדי יום מחדש, 
וכך לסיים את ספר התהילים בקלות מדי שבוע. 

ויהי רצון שתתקבלנה כל התפילות לפני אבינו 
שבשמים לרצון, בלא עיכובים ושהיות, אמן. 

כי אתה שומע תפילת עמך ישראל ברחמים.
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