
ָאנּו  שֶׁ ֵרינּו, כְּ ֵתנּו, ַאשְׁ ָפה ְיֻרשָּׁ ִעים ּגוָֹרֵלנּו, ּוַמה יָּ ֵרינּו, ַמה ּטוֹב ֶחְלֵקנּו, ּוַמה נָּ "ַאשְׁ
יוֹם  ָכל  בְּ ְמָך  שִׁ ּוְמַיֲחִדים  ִמְדָרׁשוֹת,  י  ָבתֵּ ּובְּ ְכֵנִסּיוֹת,  י  ָבתֵּ בְּ ּוַמֲעִריִבים  יִמים  כִּ ַמשְׁ

ָרֵאל ד' ֱאלֵֹקינּו ד' ֶאָחד...". ַמע ִישְׂ ַאֲהָבה: שְׁ ֲעַמִים בְּ ִמיד, ְואוְֹמִרים פַּ תָּ

דומה כי במילים מיוחדות אלו יש כדי לבטאות יותר מכל את חיבתנו והערכתנו 
שהפכה  זו  והערב,  השכם  בוקר  בכל  ידינו  על  הנאמרת  נפלאה  קריאה  לאותה 
כבר מזמן לסמל מובהק למסירות נפשו של העם היהודי למען אלוקיו, הלא היא 

קריאת 'שמע ישראל'.

בפסוק  ישראל',  'שמע  קריאת  של  סגולתה  גודל  על  התורה  רומזת  בפרשתנו 
..." ג):  כ  (דברים  למלחמה  צאתם  בטרם  ישראל  לעם  הכהן  קריאת  את  המתאר 

יְראּו  ְלָחָמה ַעל אְֹיֵביֶכם ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל תִּ ם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלמִּ ָרֵאל ַאתֶּ ַמע ִישְׂ שְׁ
ֵניֶהם". ַעְרצּו ִמפְּ זּו ְוַאל תַּ ְחפְּ ְוַאל תַּ

על פסוק זה תמהו חז"ל (סוטה מב א): מדוע כותבת התורה 'שמע ישראל' בלשון 
יחיד, בעוד שכל הפרשה כולה נאמרה בלשון רבים? ויישבו: "אמר רבי יוחנן אמר 
רבי שמעון בר יוחאי: אמר להן הקב"ה לישראל, אפילו לא קיימתם אלא קריאת 

שמע שחרית וערבית, אי אתם נמסרים בידם" (ביאור הגמרא ע"פ המהרש"א שם).

בזכות מה הצליחו ישראל במלחמה

מדברי חכמים נוכל להבין שמלבד ערכה המיוחד של מצות קריאת שמע, יש בה 
במלחמות  ובפרט  והצלה,  לשמירה  מיוחדת  סגולה  גם 

ישראל. רמז לכך כתב ב'ספר גימטריאות' לרבי יהודה 
כט)  לג  דברים  (ע"פ  גאות'  חרב  "'אשר  סה):  (אות  החסיד 
בגימטרייה 'קריאת שמע', ללמדך שהיה הכהן מזרזם 
היו  וכך  רם,  בקול  ישראל'  'שמע  לקרוא  במלחמה 
היום  קרבים  אתם  ישראל  "שמע  כדכתיב  נוצחים, 

למלחמה".

רמז  לכך  מביא  תצא)  כי  (פר'  אברהם'  'ברכת  ובספר 
נוסף מן הפסוק (שם כ א): "כי תצא למלחמה ה' אלקיך 
...ושבית שביו". 'ושבית שביו' ר"ת - 'ומייחדים שמך 

בכל יום תמיד, ואומרים באהבה שמע ישראל".

בתיאור  הדני'  'אלדד  הקדמון  בספר  כותב  גם  כך 
בממלכת  החונים  השבטים  ארבעת  של  מלחמותיהם 
הנשיא  "שָׁם  ואשר:  גד  נפתלי,  ראובן,   - החווילה 
לבן  ודגלו  דן,  למטה  אהליאב  מבני  אליצפן,  הגדול 
כתוב בשחור 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד' ...והם 
כחול הים עתה, ואין להם עסק כי אם מלחמה, ובעת 
יחד  כולם  וצועקים  פעמים  כמה  ...אומרים  שילחמו 

בקול גדול: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד!".

סגולה לשמירה והצלה

נראה כי גם ביציאת מצרים עמדה מצות קריאת שמע 
המצרים,  על  שניחתו  הקשות  המכות  מעשרת  ישראל  בני  של  הצלתם  לטובת 
כפי שכותב ה'בן איש חי' (שנה א' הקדמת פר' וארא) על הפסוק (שמות ה יט): "ושמתי 
תיבות   לרמ"ח  רמז  למח"ר -  הזה",  האות  יהיה  למחר  עמך  ובין  עמי  בין  פדות 
שבקריאת שמע [בצירוף 'ה' אלקיכם אמת'], שבזכותן שם הקב"ה פדות בין עם 
ישראל  יוסף  רבי  למד  לכך,  נוסף  רמז  בכורות.  ממכת  והצילם  למצרים  ישראל 
ביד  יוצאים  ישראל  "ובני  ח):  יד  (שמות  הכתוב  מן  גרני'  'בן  בספרו  זצ"ל  דייטש 

רמה" - בזכות רמ"ה תיבות שיש בקריאת שמע.

קריאת  של  התיבות  לרמ"ה  להוסיף  שיש  מבואר  ג)  סא  (או"ח  ערוך  בשולחן 
שמע עוד ג' תיבות כדי להשלימן למניין רמ"ח - כמניין אברי האדם, לכן 
יחיד  ואף  ג)  סא  או"ח  (שו"ע  אמת'  אלוקיכם  'ה'  השליח-ציבור  מסיים 
הקורא קריאת שמע פותח באמירת 'א-ל מלך נאמן', כדי שעל ידי 

שלוש תיבות אלו יושלם מניין התיבות לרמ"ח (רמ"א שם).

כדי  בדקדוק,  התיבות  רמ"ח  כל  את  שמע  בקריאת  לומר  להקפיד  יש  לפיכך 
מצוותי  "שמור  ב):  ז  (משלי  כדכתיב  האדם,  איברי  רמ"ח  כל  יישמרו  זו  שבזכות 
וחיה" - שמור רמ"ח תיבות שלי, ואשמור רמ"ח איברים שלך" (רבי יהודה ב"ר יקר, 
פירוש אהבת עולם). כעין זה כתב רבינו יונה בספר היראה: "ובהגיע זמן השכיבה 
יקרא קריאת שמע כולה, לפי שיש בה רמ"ח תיבות - להרחיק כל מזיק מרמ"ח 

איברים שבו".

והן הם ממש דברי חז"ל ב'פרקי דרבי אליעזר' (סוף פ"ד): "וישראל שהם גוי אחד 
בארץ מייחדים שמו הגדול בכל יום ואומרים 'שמע ישראל' והקב"ה משיב לעמו 

ואומר: אני ה' אלוקיכם המציל אתכם מכל צרה".

דוד וגוליית

לא  ולהצלה,  לשמירה  שמע  קריאת  אמירת  של  כוחה  גודל  על  שעמדנו  אחר 
ייפלא אפוא מדוע אמרו חז"ל, שהסיבה שכאשר נלחמו הפלישתים בישראל היה 
גוליית הפלישתי מכוין את מלחמתו דווקא לשעות הבוקר והערב, ככתוב (שמואל 
א' יז טז): "ויגש הפלשתי השכם והערב", הייתה כדי לבטל את בני ישראל מקריאת 
שמע; שכיון שאף הוא הכיר בכוחה של מצוה זו כהגנה על כלל ישראל, עשה הוא 
את כל המאמצים כדי לבטלם ממצוה זו, ועל ידי כך קיווה שיוכל לגבור עליהם 

ולהכניעם במלחמה (מהרש"א ח"א שם).

הטמירים  בדבריו  סמך  למצוא  נוכל  אלו  לדברים 
על  וחד)  עשרין  תיקונא  זהר,  (תיקוני  הקדוש  הזוהר  של 
(שמואל  בגוליית  דוד  מלחמת  את  המתאר  הפסוק 
מן  אבנים  חלוקי  חמשה  [דוד]  לו  "ויבחר  מ):  יז  א' 
הנחל וישם אותם בכלי הרועים ...ויגש אל הפלשתי", 
שחמשת אבנים אלו הם חמש התיבות: "שמע ישראל 
נהפכו  הרועים'  ב'כלי  הניחם  וכאשר  אלוקינו",  ה' 
ל"אחד", ועל ידי כך הצליח דוד להרוג את הפלישתי 

שכפר בקדוש ברוך הוא.

תורה מגנא ומצלא

הצבא  לאנשי  לייעץ  חיים'  ה'חפץ  מרן  היה  רגיל 
מאחינו בית ישראל את הסגולה ששמע מרבו הצדיק 
רבי נחומק'ה מהורודנא, שבכל עת סכנה שלא תבוא 
עליהם, יזעקו אל ה' בפסוק 'שמע ישראל' המעיד על 
ויושיעם.  איתם  ה'  יהיה  זה  ובזכות  יתברך,  אחדותו 
הגמרא  דברי  את  כך  על  והביא  החפץ  הוסיף  ועוד 
מצות  אלא  ישראל  קיימו  לא  שאפילו  לעיל,  שהובאו 

ק"ש שחרית וערבית, הרי הם ניצלים מן האומות.

את  והטעים  חיים'  ה'חפץ  הוסיף  אחרת  בהזדמנות 
והלא  ומצלא";  מגנא  "תורה  חז"ל  במאמר  הוראתו 
אמירת 'שמע ישראל' הינה לכל הפחות דבר תורה שכל 
אחד מסוגל להבינו, ואם כן בודאי יש בכך כדי להציל ולהגן מכל רע. ('החפץ חיים 

חייו ופעלו' ח"ג עמ' תתע; ח"א עמ' שצא).

א) על מאמרו של רשב"י  ה'מהר"ץ חיות' (סוטה מב  ומעין דבריו הקדושים כתב 
שהובא לעיל: "אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אין אתם 
רבי  "אמר  ב):  (צט  במנחות  שהובאה  לשיטתו  הם  אלו  שדבריו  בידם",  נמסרים 
יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית 

וערבית - קיים "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה", וכיון 
ש'תורה מגנא ומצלא', מובן כיצד קריאת שמע מגינה על ישראל במלחמה.

'שומר  המופלא  הספר  בשם  הביא  בהשמטות)  (ח"א  ללב'  'יפה  בספר 
אמונים' על התורה לרבי משה מלאנצבורג: המילים 'שמע ישראל' 
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

אריכות ימים - כיצד ?
"ֶצֶדק  התורה:  לנו  מורה  בפרשתנו 
ֶאת  תָּ  ְוָיַרשְׁ ְחֶיה  תִּ ְלַמַען  ְרּדֹף  תִּ ֶצֶדק 
כ),  (טז  ָלְך"  נֵֹתן  ֱאלֶֹקיָך  ה'  ר  ֲאשֶׁ ָהָאֶרץ 

(מערכת  יצחק'  'ויעתר  בעל  למד  מכך 
א)  קלב  ז"ח  תיקוני  (ראה  חז"ל  לדברי  רמז  א) 
קדושות  ד'  אמנים,  לצ'  רומז  ש'צדק' 
וק' אמנים שחייב אדם לומר בכל יום, 
האדם  ירדוף  שאם  זה  מפסוק  ולמדנו 
יום,  בכל  בה  ויתמיד  זו  הנהגה  אחר 
יזכה להבטחת 'למען תחיה וירשת את 
הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך',  כלומר 
יזכה לאריכות ימים ולחיי העולם הבא.

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



שיכלה  מחוץ  כאשר  הנוראה,  השואה  ימי  בראשית 
רבים  של  דאגתם  ראשית  הייתה  אימה,  ומחדרים  חרב 
המצב  הרכים.  לילדיהם  נתונה  ישראל  בני  מאחינו 
ההולך ומתדרדר, ההרוגים הרבים שמילאו את הרחובות 
שוקקים,  חיים  מרכזי  היוו  מזמן  לא  שעד  השוממים 
לעומת  וכאפס  כאין  היו  והסבל,  הרעב  בצירוף  אלו  כל 
בערפל  הלוטה  עתידם  אודות  מנשוא  הקשה  המחשבה 

של הילדים שלא טעמו טעם חטא.
פתרונות  אחר  לחיפוש  ההורים  את  הביא  זה  קשה  מצב 
שהוצע  הפתרונות  מן  אחד  ילדיהם.  להצלת  מקוריים 
באותם ימים, היה לשלחם למנזר, מאלו שהיו פזורים על 
פני יבשת אירופה כולה ושימשו גם כבתי מחסה לילדים 
פליטים. שם, תחת חסותם המתעתעת של הכמרים, קיוו 

ההורים שילדיהם יזכו להגנה, עד יעבור זעם.
מודעים  הם  היו  היטב  אין-ברירה,  של  פתרון  זה  היה 
בשהות  כרוכה  שהייתה  האיומה  הרוחנית  לסכנה 
במקומות טומאה אלו, מלבד הסכנה הגשמית, אולם לא 
לשליחתם  שקדמו  בימים  אחרת.  תקווה  כל  להם  הייתה 
רוחני  מטען  לילדים  להעניק  המסכנים  ההורים  השתדלו 
בתקווה  לקלוט,  מסוגל  היה  הקט  שמוחם  כמה  עד  רב, 

ששהותם במקום זה לא תארך למשך זמן רב מדי.
לידיים  עברו  אירופה  רחבי  מכל  ילדים  ואלפי  מאות 
נוכריות. הפרידה הייתה קשה ביותר, הן עבור הילדים, והן 
ישובו  שלא  כבד  חשש  קינן  ליבם  שבסתר  הוריהם,  עבור 

לראות את ילדיהם לעולם.
ההורים  של  המוחלט  רובם  והתארכה,  הלכה  המלחמה 
שנותרו  הילדים  שרדו.  מעט  ומתי  המוות  במחנות  נספו 
במנזרים זכו אמנם לחיים שלוים יחסית, אך הזמן שחלף, 
בשילוב שטיפת המוח המתמדת של צוות המנזר, הביאו 
לכך שאט אט הם השילו מעצמם כל סממן יהודי, כאשר 

הקטנים שביניהם שכחו את עברם לגמרי.
כשהסתיימה המלחמה, עמדה לפתחם של עסקני ההצלה 
בעיה לא פשוטה, אל המנזרים הגיעו בזה אחר זה הורים 
ילדיהם,  עם  שוב  להתאחד  שביקשו  משפחה  וקרובי 
הכמרים אמנם הסכימו ברובם לשחרר את הילדים לעמם 
לדבר  ברורות  הוכחות  דרשו  הם  אולם  ולמשפחתם, 

יהדותם של הילדים.
זיהוי  ברשותם,  מצויים  היו  ולא  כמעט  רשמיים  מסמכים 
הכמרים,  ידי  על  מוסכם  היה  לא  משפחה  שמות  פי  על 
פעוט,  בגיל  מהוריהם  נפרדו  הילדים  רוב  זאת,  ומלבד 
מה שלא איפשר להם לזכור את מוצאם. העסקנים 
עמדו אובדי עצות ולבם התפלץ מן המחשבה על 
אם  אלו  טומאה  בבתי  לילדים  הצפוי  הגורל 

ייכשלו המאמצים...

מאות  שוכנו  בו  המרכזיים,  המנזרים  מן  אחד  בפתח 
עם  ושוחחו  פנים  הדורי  רבנים  שני  עמדו  יהודים,  ילדים 
רבי  הגדול  הגאון  היה  מהם  אחד  המנזר,  מנהל  הכומר 
יוסף שלמה כהנמן זצ"ל - הרב מפוניבז'. הם הציגו לפניו 
רשימה ארוכה של ילדים שעל פי המידע שבידם אמורים 
היו לשהות במנזר, אולם ההוכחות לא סיפקו את הכומר, 

שחפץ היה להשאיר את הילדים תחת חסותו.
כחלוף מספר דקות של ויכוח עקר, הוא פנה אל הרבנים 

זמני  רוח:  בקוצר  להם  ואמר 
מרגע  לכם  מקציב  אני  יקר! 
לפתרון  בלבד  דקות  שלוש  זה 
יישארו  מכן  לאחר  הבעיה, 

הילדים ברשותנו לנצח!
להם  היה  לא  למחשבה  רב  זמן 
ארכה  הכומר  מן  ביקשו  והם 
הסכים,  הכומר  היום.  סוף  עד 
אין  בערב  שגם  הבהיר  אולם 
הוא מתכוון להקציב להם יותר 

משלוש דקות לפתרון הבעיה.
לא  למנזר,  הרבנים  שבו  בערב 
להשי"ת  תפילה  שנשאו  לפני 
בעצה  ויתקנם  עיניהם  שיאיר 
טובה. מאות הילדים כבר שכבו 
מיטותיהם  על  שעה  באותה 
היום  סדר  לפי  הגדול,  באולם 
תוך  במנזר  ששרר  הקפדני 
חמש דקות היו הילדים אמורים 

לעצום את עיניהם.
של  החשדן  במבטו  מלווים 
הרבנים  נכנסו  המנזר  מנהל 
מאות  כאשר  הגדול,  לאולם 
מביטות  רכות  עיניים  זוגות 
הרב  גרר  לפתע  ואז  בהם. 
מרכז  לעבר  כיסא  מפוניבז' 
האולם, נעמד עליו והחל קורא 
ה'  ישראל,  'שמע  גדול:  בקול 

אלוקינו, ה' אחד!'.
הזעקה שהדהדה בחלל החזירה 
רגע  בן  היהודיים  הילדים  את 
הרחוקה,  מכורתם  עיירת  אל 
של  דמותה  הבליחה  במוחם 
מיטתם  יד  על  עומדת  אמא, 
שמע,  קריאת  עימם  וקוראת 
 - בבכיות  לזעוק  החלו  והם 

אמא!!! מאמע!!!

אל  משם  ופנה  במבוכה,  עיניו  והשפיל  שמע  הכומר 
המשרד להסדיר את הליך יציאתם של הילדים.

שוב הוכח מה גדול כוחה ותפקידה של אם יהודייה, זו 
שרק עשתה את ההשתדלות המועטה לקרוא עם ילדיה 
לבסוף  שהביא  מה  וברגש,  בחום  שמע  קריאת  הקטנים 

להצלתם משמד.
('פחד דוד' ויגש)
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

קריאת שמע שהצילה משמד

[עם כולל האותיות] הם בגימטרייה 'תורה צוה לנו משה', מכאן 
ופסוק  התורה.  כל  למד  כאילו  בעונתה  שמע  קריאת  שהקורא 
רמז  תרי"ג,  בגימטרייה  ואותיות]  מילות  נכלול  [עם  ישראל'  'שמע 

שכל הקורא קריאת שמע, כאילו קיים כל המצוות.

קריאת שמע כקרבנות

חשיבות  על  ללמוד  גם  נוכל  מהם  שמע,  קריאת  של  במעלתה  נפלאים  דברים 
רמז  ואתחנן  שמעוני,  (ילקוט  במדרש  חז"ל  אמרו  ובערב,  בבוקר  בזמנה,  אמירתה 
אחת  יום,  בכל  סעודות  שתי  לו  מעלה  והיה  בן,  לו  שהיה  לחכם  "משל  תתלה): 
בבוקר ואחת בערב. אחר ימים ראה החכם את בנו שהעני ולא היה יכול לעשות 
כשם שהיה רגיל, קרא לו אביו ואמר לו: בני יודע אני שאין בך כח לאותן שתי 
סעודות שהיית מביא לי, איני מבקש ממך אלא שתהא שומע אותי דורש בבית 

הכנסת ב' פעמים ביום, והוא ערב לי כאותן שתי סעודות שהיית מעלה לי.

ביום,  פעמים  שתי  לי  מקריבים  הייתם  לשעבר  לישראל:  הקב"ה  להם  אמר  כך 
הערבים".  בין  תעשה  השני  הכבש  ואת  בבוקר  תעשה  אחד  הכבש  ככתוב: "את 
יכולים  אתם  אי  ואילך  ומכאן  להיחרב  עתיד  המקדש  שבית  לפניי  וידוע  גלוי 
בבוקר  ישראל  שמע   - קרבנות  של  תמורתן  אני  מבקש  אלא  קרבנות,  להקריב 

ושמע ישראל בערב, ועולה לפני יותר מכל הקרבנות".

ובעל 'יפה ללב' (ח"א סי' סא) הסמיך לדברי חז"ל אלו את דברי חז"ל במדרש שיר 
השירים (ה ב): "אני ישנה ולבי ער - אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה, רבונו של 

עולם, אני ישנה מן הקרבנות, ולבי ער לקריאת שמע...".

נסוב  ועליו  פתחנו  בו  בפסוק  רמז  נמצא  אלו  לדברים  אף 
'קרבים'   - למלחמה"  היום  קרבים  אתם  ישראל  "שמע  מאמרנו: 

מלשון 'מקריבים', ומכאן שאמירת שמע ישראל כמוה כהקרבת קרבן 
('דבש לפי', מערכת ק אות ט).

לסיום המאמר נביא את דברי הרה"ק מקאצק שתמה על על דברי הגמרא בהם 
במלחמה,  להצלחה  להביא  יכולה  בלבד  ק"ש  מצות  שזכות  יתכן  כיצד  פתחנו: 
יד  של  תפילין  בין  כשיחה  קלה  עבירה  שאף  ב)  מד  (סוטה  חז"ל  אמרו  כבר  הלא 

לתפילין של ראש, עשויה הייתה למנוע את הצלחת הלוחמים?

גודל  לפי  נמדד  מצוה  של  כוחה  כי  התורה  לנו  ייסדה  כאן  הרבי,  באר  ברם, 
הערכתנו כלפיה, על כן לאלו שרחשו כלפי מצות ק"ש הערכה מיוחדת והאמינו 
ובטחו בכוחה להגן על עם ישראל, זכו להגנה מחמתה; אולם ל'איש הירא ורך 
הלבב' שאינו מאמין בכוחה של קריאת שמע, אכן ראוי שלא יסתמך עליה בצאתו 
למלחמה, שאם אינו מאמין בכוחה אכן היא לא תגן עליו ('דף על הדף' סוטה מב א).

אמן בפרשה

ר  תָּ ֶאת ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ ְחֶיה ְוָיַרשְׁ ְרּדֹף ְלַמַען תִּ בפרשתנו מורה לנו התורה: "ֶצֶדק ֶצֶדק תִּ
ה' ֱאלֶֹקיָך נֵֹתן ָלְך" (טז כ), מכך למד בעל 'ויעתר יצחק' (מערכת א) רמז לדברי חז"ל 
(ראה תיקוני ז"ח קלב א) ש'צדק' רומז לצ' אמנים, ד' קדושות וק' אמנים שחייב אדם 
לומר בכל יום, ולמדנו מפסוק זה שאם ירדוף האדם אחר הנהגה זו ויתמיד בה 
בכל יום, יזכה להבטחת 'למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך',  

כלומר יזכה לאריכות ימים ולחיי העולם הבא.
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כולנו מברכים ברכות השחר בחברותא  

‡מר ‡מן  ונ ˘לימה  בברכה 

י ƒּב ַ‚ּ
¿ׂ̆ ƒי וּ מ ƒוּ ר ָך̂  ¿ ׁ̆ ∆ ּ̃ ַחר ֲ‡ַב ַ י‰ו„י י˜ר!ׁ̆

ברכו˙ ה˘חר הינן הו„‡ה נפל‡ה 
ל˜ב"ה על ‡ינספור טובו˙ ˘עו˘ה עמנו 

בכל ר‚ע, ה‡ם ל‡ ר‡וי ˘נ‡מרן 
ב‡ופן מו˘לם?! 

הי„ע˙?!
עניית אמן הופכת את הברכה למתנה 
מושלמת וראויה למלך מלכי המלכים

                                 (זוה"ק עקב רעא א).

הקב"ה תאב לברכות הנענות באמן 
    ('יסוד ושורש העבודה' שער האשמורת י).

עניית אמן  גם כן מכלל הברכה היא,
ועל ידי  שעונים אמן עליה הברכה 
חשובה יותר             (משנה ברורה  קסז כ).


