
מי הוא הבעל-חוב האמיתי?
עשה  במצות   - ציוויים  בכפל  בפרשתנו  נצטווינו  המשכון  השבת  מצות  על 
ֲעבֹטֹו" (כד  ב בַּ כַּ ובמצות לא תעשה. במצות לא-תעשה: "ְוִאם ִאיׁש ָעִני הּוא לֹא ִתשְׁ
ְלָמתוֹ ּוֵבֲרֶכךָּ  שַׂ ַכב בְּ ֶמׁש ְושָׁ בֹוא ַהשֶּׁ יב לוֹ ֶאת ַהֲעבֹוט כְּ שִׁ ב תָּ יב); ובמצות עשה: "ָהשֵׁ

ְהֶיה ְצָדָקה ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹקיָך" (שם יג). ּוְלָך תִּ
צעד  בכל  מעמנו  הנדרשת  המידות  נקיות  את  מסמלת  המשכון   השבת  מצות 
עשה  זה  אדם  כאשר  גם  כן,  כי  הנה  בחסד.  עוסקים  שאנו  בעת  ואפילו  בחיים, 
להשיב  הוא  נדרש  משכון,  תמורת  דחקו  בעת  מעות  לו  והלווה  חברו  עם  טובה 
ליום,  המשמש  בבגד  מדובר  אם  בין  לו;  נצרך  שהדבר  עת  בכל  המשכון  את  לו 
שאז עליו להחזירו ללווה בתחילת היום, ובין אם מדובר בבגד הנצרך ללילה, אז 

ישיבנו לו מיד עם בוא השמש.

אמר  טז):  משפטים  (תנחומא,  במדרש  חז"ל  אמרו  זו  למצוה  ומיוחד  נפלא  טעם 
הקב"ה לאדם, כמה אתה חייב לי. אתה חוטא לפני ואני ממתין לך, ונפשך עולה 
מחזירה  אני  חייבת  נמצאת  היא  ואפילו  וחשבון,  דין  לי  ונותנת  יום,  בכל  אצלי 

לפניך. אף אתה, אפילו שהוא חייב לך - 'עד בא השמש תשיבנו לו'.

על דרך זו פירש מרן ה'חפץ חיים' בפתיחתו ל'אהבת חסד' ('נתיב החסד' אות ה) 
י  "כִּ י):  (כד  הכתוב  לשון  על  בפרשתנו  רש"י  דברי  את 
והנה  כלום".  של  ְמאּוָמה" – "חוב  את  ַמשַּׁ ְבֵרֲעָך  ה  ַתשֶּׁ
לכאורה היה מקום לתמוה, הלא חידוש גדול יותר היה 
אילו דיברה כאן התורה בחוב גדול של אלפי דינרים, 
בחר  ומדוע  העבוט,  את  לו  להחזיר  חייב  אז  שאפילו 
רש"י לפרש כאן שמדובר בחוב קטן - 'חוב של כלום'?
היא  אלו  בדבריו  רש"י  כוונת  חיים,  החפץ  אמר  אלא, 
לרמוז לדברי חז"ל הנזכרים, וכביכול נאמר כאן שאף 
הוא  נחשב  הלא  ביותר,  גדול  חוב  לך  חייב  חברך  אם 
חייב  שאתה  הגדול  לחוב  ביחס  כלום'  של  כ'חוב 
אם  ובפרט  בידיו,  המסורים  החיים  עצם  על  להקב"ה 
חלילה נכשלת לא פעם בעבירה. ואם למרות זאת הוא 
יתברך משיב לך את נשמתך מדי בוקר, על אחת כמה 
וכמה שעליך להשיב לחברך את העבוט - מדה כנגד 

מדה.

בידך אפקיד רוחי
יום,  בכל  הקב"ה  עמנו  עושה  ביותר  גדול  חסד  אכן, 
שזו  לאחר  בבוקר  נשמתנו  את  לנו  משיב  הוא  כאשר 
הייתה ברשותו במשך הלילה. צא ולמד את אשר כתב 
ו)  לא  (תהלים  הפסוק  על  א)  קיט  (במדבר  הקדוש  הזוהר 
"בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי ה' א-ל אמת", שבכל 
לילה טועמים כל בני האדם טעם מיתה, כאשר עולות 
נשמותיהם למעלה, ורק כיון שהקב"ה נאמן בפקדונו 
תחיית  מעין  זה  והרי  נשמתם,  את  להם  משיב  הוא 

המתים.
מיוחדת  תפילה  לנו  תיקנו  מדוע  ייפלא  לא  משכך, 

כהודאה על חסד גדול זה, ועוד תיקנו שזו תהיה התפילה 
הראשונה הפותחת את היום: "מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי 

בחמלה רבה אמונתך".
מדוע חשוב שנודה להקב"ה על החזרת הנשמה מיד בקומנו משנת הלילה? באר 
זאת ה'חפץ חיים' בדרך משל, לאדם שהיה ברשותו תיק גדול מלא במזומנים, 
ובנוסף היה לו גם ארנק קטן שאף בו היה סכום מסוים של כסף. לימים, הוצרך 

האיש לצאת למקום רחוק וביקש להפקיד את רכושו אצל ידידו הטוב.
הארנק  על  לפתע  נמלך  הגדול,  התיק  את  לו  הביא  שכבר  שלאחר  אלא 
אמר  אז  בידו.  להותירו  בחר  בשמירה  חברו  יתרשל  פן  ומחשש  הקטן, 
לו חברו: שטיא! אם סמכת עלי שאשיב לך את התיק הגדול, כיצד 

ייתכן שחושש אתה על הארנק הקטן?!
היקר  הפיקדון  את  יום  בכל  הקב"ה  בידי  מפקידים  שאנו  העובדה  אנו,  גם  כך 
ברחמיו  לנו  יחזירנה  שהוא  ברורה  ידיעה  תוך  נשמתנו,  את   - שברשתנו  ביותר 
בבוקר, הלא בודאי נוכל גם 'לסמוך' עליו שימלא את כל חסרוננו במשך היום, 

כאשר נאמין בו ונבטח בכוחו וברחמיו ('החפץ חיים בנתיבות התפילה' עמ' לג).
להקב"ה  תודה  הבעת  של  הפשוטה  המשמעות  מלבד  'מודה',  במילה  ובעצם 
על החזרת הנשמה, מונחת גם משמעות נוספת של 'הודאה' [כמו 'הודאת בעל 
דין'] בחסדיו הגדולים של הקב"ה עמנו. שהרי איננו אומרים 'על שהחזרת' כפי 
שאנו אומרים בתפילת 'מודים' - 'מודים אנחנו לך ...על חיינו', אלא 'מודה אני 
...שהחזרת', כלומר, אני מודה בפניך ה', שאתה הוא זה שהחזרת בי את נשמתי. 
(הערות לספר 'דרך חיים', הוצאת מכון ירושלים הערה 3931; ע"פ דברי הפחד יצחק חנוכה מאמר 

ב פ"ב)

שהחזרת בי נשמתי בחמלה
שבח מיוחד אנו מקדישים בתפילה קצרה זו, על שהקב"ה מחזיר לנו את נשמתנו 
'חמלה',  לשון  זצ"ל:  הגר"א  רבנו  אמר  זו?  חמלה  של  משמעותה  מהי  'בחמלה'. 
כאשר  והנה,  כעס.  לאחר  בפרט  מתאימה  בזה,  וכיוצא  'רחמים'  מלשון  בשונה 
מוצא  והקב"ה  הכבוד  כיסא  לפני  בלילה  הנשמה  עולה 
על  מתעורר  בודאי  הלא  מעוונות,  מלוכלכת  אותה 
האדם כעס, ואם למרות זאת הקב"ה החזירה לנו, הרי 
שבודאי הייתה נדרשת לך מדה רבה של חמלה ('טללי 

אורות' ח"א עמ' יג, בשם 'תורה אור').

משמעות  לנו  לתת  אולי  שתוכל  מופלאה  עובדה 
נוספת לתפילה זו, התרחשה בכנס בינלאומי שנערך 
העוסקים  העולם  מרחבי  בכירים  מדענים  למאות 
נידונה  זה  בכנס  שעלו  הנושאים  בין  המוח.  בחקר 
מאוכלוסיית  רבים  בקרב  מטרד  שהיוותה  בעיה 
מהשינה.  הקימה  בעת  ההתעלפויות  בעיית  העולם, 
ל.  בשם  מאנגליה  פרופ'  היה  בכנס  הדוברים  בין 
מחקרו  תוצאות  את  לנוכחים  סיפר  אשר  מ'קמרון, 

בנושא זה.
לפי תוצאות המחקר שערך עלה כי משך הזמן הלוקח 
למחזור הדם לשוב לפעילות רגילה לאחר השינה הוא 
לעמידה  שכיבה  ממצב  עובר  אדם  אם  שניות.  כ-12 
מיד בקומו משנתו, 'נזרק' הדם למוח במהירות רבה, 
של הפרופ' לכל  ודבר זה גורם להתעלפות. המלצתו 
לאחר  מיד  המיטה  מן  להתרומם  שלא  הייתה  אדם, 
כך  ואחר   12 עד  ובשכיבה  לאט  לספור  אלא  השינה, 

לקום.
ידי  על  רב  ובאמון  בעניין  התקבלו  הדברים 
המשתתפים. ואז קם לפתע פרופ' נכבד, יהודי שומר 
מצוות, ובקש להעיר על דברי הפרופ' מ'קמרון: אצלנו 
לומר  יומין  עתיק  מנהג  ישנו  הפרופ',  אמר  היהודים, 
על  עולם,  לבורא  מיוחדת  הודיה  תפילת  בוקר  בכל 

שזכינו להתעורר בבוקר בריאים ושלמים.
 12 בדיוק  ישנם  ההתעוררות,  עם  מיד  במיטה,  בשכיבה  הנאמרת  זו  בתפילה 
מילים, ואמירתה בכוונה הנדרשת לוקחת בדיוק 12 שניות, סיים הפרופ', וכאן 
נעמד וקרא לפני הנוכחים הנדהמים את לשון התפילה, לאט ובהטעמה: "מודה 

אני לפניך ...רבה אמונתך!" ('ברכי נפשי', ח"ג עמ' תרכ).

ואמונתך בלילות...
תפילת 'מודה אני' מסתיימת במילים 'רבה אמונתך', הפירוש הפשוט של 

מילים אלו הוא כדברי הזוהר הקדוש (זוהר חדש, בראשית לא ב) שהקב"ה 
פיקדון,  אצלו  מפקידים  אשר  רגיל  אדם  שבעוד  בפיקדונו.  נאמן 
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

ארבעה שהם שמונה
(כב  בפסוק  ציצית  מצות  מוזכרת  בפרשתנו 
סּוְתָך  ְנפֹות כְּ ע כַּ ְך ַעל ַאְרבַּ ה לָּ ֲעשֶׂ ִדִלים תַּ יב): "גְּ
מצות  בין  הקושר  נפלא  רמז  ּה".  בָּ ה  ַכסֶּ תְּ ר  ֲאשֶׁ
ציצית למצות עניית אמן, נוכל למצוא בעובדה 
אשר  חוטים  מארבעה  עשויים  הציצית  שחוטי 
גם  וכך  לשמונה.  הם  נעשים  יחדיו  בקשירתם 
יתברך  שמו  של  בגימטרייה  היא  אמן  אמירת 
שכל  וא-ד-נ-י,  הוי"ה   - ובקריאתו  בכתיבתו 
ועל  אותיות,  ארבע  בן  הוא  עצמו  בפני  שם 
שיחד  השמות  שני  מתאחדים  אמן  עניית  ידי 
הקב"ה  של  שמו  ומתייחד  אותיות  שמונה  הם 
שמונת  ידי  על  הנעשה  הייחוד  כעין  בעולם, 

החוטים שבציצית.

עוד אפשר להוסיף, ששמונת החוטים שבציצית 
'על  בקדיש  שיש  האמנים  לשמונת  רומזים 
יחדיו  העולים  הספרדים]  [כמנהג  ישראל' 
לרמוז  כדי  יש  בכך  ואף  'תש-כח',  לגימטרייה 
מצות  ידי  על  כמו  הקדיש,  אמירת  ידי  שעל 
תשש  התורה,  מצוות  לתרי"ג  הרומזת  ציצית 
'בנפש  לדוד -  ('קרן  אחרא  הסיטרא  של  כוחה 

דוד' אות נה).

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



משל נפלא שיש בכוחו כדי לתאר לנו את חשיבות 
פתיחת היום באמירת 'מודה אני', סיפר רבה הבלתי 
נשכח של אופקים, הגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל:

כל  על  הקודש,  בארץ  חדש'  'עולה  היה  ראובן  ר' 
מאותו  עברה  השנה  כמחצית  רק  מכך.  המשתמע 
החוף  מערי  באחת  ששכן  הנאה  מביתו  עקר  בו  יום 
שכונה  של  בטבורה  הברית,  ארצות  של  המערבי 

מבוססת, ובליבה של קהילה יהודית חמה ואוהבת.
הוא  בלבבו,  שפיעמה  הקודש  ארץ  אהבת  מתוך 
לעתידו  רבה  מחשבה  שהקדיש  בלא  ממקומו,  עקר 
ההתאקלמות  לקשיי  כמו  הקודש  בארץ  החומרי 
היה  הראשונות.  בשנים  חלקו  מנת  יהיו  שבודאי 
מרווחת  דירה  לעצמו  לרכוש  כדי  ממון  די  ברשותו 
באחת משכונות ירושלים החרדית, ועוד נותר לו די 
משפחתו,  ואת  אותו  שישמש  רכב  לרכוש  כדי  כסף 
אך קשיי השפה וחוסר הבנתו בסגנון החיים של בני 

ארץ הקודש, הקשו עליו מאוד. 
ר'  מלבד  וגואל,  מודע  כל  ראובן  לר'  היה  לא  בארץ 
שמעון, קרוב משפחה בדרגה שנייה שרק מאז הגיע 
זה  קשר  ממש.  של  קשר  ביניהם  להירקם  החל  הנה 
בארץ,  בהתאקלמותו  מאוד  עד  ראובן  לר'  הועיל 
את  ומשפחתו  שמעון  ר'  פתחו  רבה  כי  באדיבותם 
ביתם ואת אוזנם לפני משפחת ר' ראובן, והשתדלו 

ככל יכולתם לתת מענה לבעיותיהם.
לארץ,  בואם  לאחר  השנה  הימים, כמחצית  מן  ביום 
צצה לה בתיבת הדואר של משפחת ר' ראובן מעטפה 
ולא  בסקרנות,  המעטפה  את  פתח  ראובן  ר'  לבנה. 
בת  לחתונת  מרגשת  הזמנה  בתוכה  לגלות  הופתע 
ר'   - הימים  משכבר  וקרובו  החדש  ידידו  של  זקוניו 
שמעון, אשר נועדה להתקיים בעוד כשבועיים ימים 
ראובן,  ר'  חשב  לארץ,  הגעתי  מאז  ברק.  בני  בעיר 
בודאי  זו  תהיה  כעת  ברק,  בבני  לבקר  זכיתי  טרם 

הזדמנות נאה לכך...
המכונית,  את  ראובן  ר'  התניע  המיוחל  היום  בהגיע 
ופתח  מירושלים  היציאה  לכיוון  פנה  ורגיל  וכבקי 
והתארכה,  הנסיעה  הלכה  שכאשר  אלא  בנסיעה. 
החל הוא להבין שמשהו כאן השתבש. שעתיים כבר 
הוא  ליעד.  הגיע  וטרם  מירושלים,  יצאו  מאז  עברו 
הלא  השמות  אולם  השילוט,  אחר  לעקוב  ניסה 

מוכרים בלבלוהו לגמרי.
אדהכי והכי מצא עצמו ר' ראובן בפתחה 
רמון'.  'מצפה  הדרומית  העיירה  של 

עוברים  היו  לא  כמעט  זו  מאוחרת  לילה  בשעת 
ושבים ברחוב, ואלו שכן היו לא ידעו לכוונו למקום 
מבוקשו. מהר מאד הבין ר' ראובן שלחתונה הוא כבר 

לא יספיק להגיע, ובפחי נפש פנה לשוב לירושלים.
מתקבלת  ראובן  ר'  של  ובביתו  חלפו  ימים  מספר 
ר'  התעניין  לקו  מעבר  מפתיעה,  לא  טלפון  שיחת 
שמעון באדיבות, אך בציפייה למענה הולם, לסיבת 

אי הגעתו של קרובו היחיד לחתונת בת זקוניו.
הדוד  לבן  תיאר  הוא  ליבו.  מעומק  התנצל  ראובן  ר' 

משפחתו  עם  יצא  כיצד 
מוקדמת  בשעה  מירושלים 
בזמן  להגיע  להספיק  כדי 
מחוסר  אולם  לחתונה. 
הארץ,  בכבישי  התמצאותו 
מצא  והוא  הדבר  איתרע 
עצמו לבסוף ב...מצפה רמון.

לדברים  הקשיב  שמעון  ר' 
הוא  היטב  בצערו,  והשתתף 
הבין את גודל מפח נפשו של 
ר' ראובן, ואף הפציר בו לבוא 
הפחות  לכל  עימם  ולשמוח 

בשבת ה'שבע-ברכות'.
היה  ראובן  ר'  של  למזלו 
הרב  אמר  הולם,  מענה  לו 
נחשוב  אולם  פינקוס, 
במקום  אילו  היה  מה  נא 
לבן-דודו:  עונה  היה  זאת 
שכחתי לבדוק בהזמנה היכן 
חשבתי  החתונה,  מתקיימת 
להתקיים  אמורה  שהיא 
בכלל במצפה רמון... הלא אז 
בודאי הייתה לבן הדוד סיבה 
 - בטרוניה  אליו  לבוא  טובה 
וכי לא יכולת להביט בהזמנה 
זוהי  הלא  צאתך?!  בטרם 

רשלנות שאין כדוגמתה!
ולענייננו, סיים הרב פינקוס, 
במהלך היום אנו עושים לא 
לב.  לדאבון  טעויות,  מעט 
קורה  זה  כל  שאם  אלא, 
עדיין  מטעות,  כתוצאה 
אך  כך.  על  לסלוח  אפשר 
הכישלונות  לכל  הסיבה  אם 

הללו היא אי ידיעת חובת האדם בעולמו, הרי שיש 
כאן תביעה גדולה על האדם - הלא היה עליך לברר 

את כל זה קודם!
לכן חשוב כל כך שנפתח את הבוקר בהצהרה שיש 
בה כדי להזכיר לנו לפני מי אנו עומדים, ולפני מי 
אנו עתידים ליתן דין וחשבון. כך נשכיל לנווט את 
המלכים  מלכי  מלך  של  לעבדיו  כראוי  יומנו  סדר 

הקב"ה.
('נפש שמשון' על סידור התפילה עמוד טו)
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

טעות שיש לה מענה

חייב  שהנפקד  נמצא  אם   - מחזירו  אינו  ספק  מחזירו,  ספק 
את  לנו  יחזיר  שבוודאי  'לסמוך'  יכולים  אנו  הקב"ה  על  ממון;  לו 

הפיקדון היקר שהפקדנו אצלו, אף אם חלילה נימצא חייבים לפניו.
בנוסף יש במילים אלו גם עדות לאמונתנו בתחיית המתים, שכן אמונה 
מתרחשת  בעצם  היא  בוקר  שבכל  העובדה  מעצם  ותוקף  חיזוק  מקבלת  זו 
מול עינינו, שכן האדם ההולך לישון הרי הוא כמת, כפי שאמרו חז"ל שהשינה 
היא אחד מששים במיתה, ואם בכל בוקר הקב"ה שב ומחיה אותנו מחדש, הרי 
זה ממש מעין תחיית המתים. וכעין זה היא משמעות הכתוב (איכה ג כג): "חדשים 
לבקרים רבה אמונתך", היינו שבכל בוקר מתחדשת אמונתנו בתחיית המתים. 

(פירוש 'הרוקח', אלוקי נשמה, וראה ילקוט שמעוני איכה רמז תתרא).

רובד נוסף למשמעותן של מילים אלו נוכל ללמוד מאשר היה מספר הגאון רבי 
לא  סיביר:  בגלות  עליו  שעברו  הקשים  הימים  אודות  זצ"ל  אברמסקי  יחזקאל 
שהיום  בטוח  שהייתי  עד  כך,  כל  נורא  היה  הקור  בבוקר  קם  הייתי  כאשר  פעם 
בודאי אמות מהקור הנורא, וזאת בלא לדבר על הייסורים הקשים ועבודת הפרך 
שהיו מנת חלקי. באחד מבקרים אלו, סיפר רבי יחזקאל, קמתי ממיטתי כאשר 

פי ממלל את התפילה הנשגבה "מודה אני לפניך ...שהחזרת בי נשמתי".
על  עתה?  מודה  אני  מה  על  חצופה,  מחשבה  לראשי  התגנבה  רגעים  באותם 
אילו  היה  יותר  שעדיף  אפשר  אדרבה,  הלא  נשמתי?!  את  בי  החזיר  שהקב"ה 
שכאלו,  נוראיים  מחיים  המיתה  היא  טובה  אולי  למעלה,  נותרת  נשמתי  הייתה 

חיים של קור אימים ושל רעב בלתי נסבל...
אולם כאשר הגעתי למילים 'רבה אמונתך', שבתי ואמרתי לעצמי - אולי כדאי 

תמימה,  אמונה  של  יום  עוד  לחיות  כדי  רק  הזה  הסבל  כל  הוא 
עוד יום של חיים בצל כנפיו של הבורא יתברך, מתוך ידיעה והכרה 

ש'אין עוד מלבדו'.
וכבר אמר פעם המשגיח  רבי אליהו לופיאן זצ"ל על הפסוק "להגיד בבוקר 

חסדך ואמונתך בלילות": מי הוא זה שיזכה 'להגיד בבוקר' - להרגיש ולחוש 
לעתיד לבוא את חסדיו של הקב"ה, זה הוא שקיים בעצמו 'ואמונתך בלילות!' - 
שגם בחשכת הליל של הגלות המרה חי באמונה שכל שעובר עליו הוא רק מאת 

הבורא יתברך היודע מה טוב לכלל ולפרט ('אהל משה' פר' בשלח).

אמן בפרשה
ע  ַאְרבַּ ַעל  ְך  לָּ ה  ֲעשֶׂ תַּ ִדִלים  "גְּ יב):  (כב  בפסוק  ציצית  מצות  מוזכרת  בפרשתנו 
למצות  ציצית  מצות  בין  הקושר  נפלא  רמז  ּה".  בָּ ה  ַכסֶּ תְּ ר  ֲאשֶׁ סּוְתָך  כְּ ְנפֹות  כַּ
עניית אמן, נוכל למצוא בעובדה שחוטי הציצית עשויים מארבעה חוטים אשר 
של  בגימטרייה  היא  אמן  אמירת  גם  וכך  לשמונה.  הם  נעשים  יחדיו  בקשירתם 
הוא  עצמו  בפני  שם  שכל  וא-ד-נ-י,  הוי"ה   - ובקריאתו  בכתיבתו  יתברך  שמו 
בן ארבע אותיות, ועל ידי עניית אמן מתאחדים שני השמות שיחד הם שמונה 
שמונת  ידי  על  הנעשה  הייחוד  כעין  בעולם,  הקב"ה  של  שמו  ומתייחד  אותיות 

החוטים שבציצית.
שיש  האמנים  לשמונת  רומזים  שבציצית  החוטים  ששמונת  להוסיף,  אפשר  עוד 
בקדיש 'על ישראל' [כמנהג הספרדים] העולים יחדיו לגימטרייה 'תש-כח', ואף 
הרומזת  ציצית  מצות  ידי  על  כמו  הקדיש,  אמירת  ידי  שעל  לרמוז  כדי  יש  בכך 
לתרי"ג מצוות התורה, תשש כוחה של הסיטרא אחרא ('קרן לדוד - 'בנפש דוד' אות נה).

ך.
תי

כו
בר

ר 
אח

מן 
א

ה 
ענ

ו י
שה

מי
ש

ג 
דא

ר 
שח

 ה
ות

רכ
 ב

רך
מב

ה 
ת

שא
 כ

ר!
יק

די 
הו

י

כולנו מברכים ברכות השחר בחברותא  

‡מן‡מן - ה˘˜עה ˜טנה ˙וˆ‡ה ‚„ולה - ה˘˜עה ˜טנה ˙וˆ‡ה ‚„ולה

כל יום - ˙ענה ˆ' ‡מנים
בס"„

הקפד על אמירת ברכות השחר בחברותא כך הקפד על אמירת ברכות השחר בחברותא כך 
תוכל אף אתה לקיים בהידור את תקנת עניית תוכל אף אתה לקיים בהידור את תקנת עניית 

תשעים אמנים בכל יום.תשעים אמנים בכל יום.

יהו„י י˜ר!
הי„ע˙ ?

אמרו חז"ל (תקוז"ח ח"ב פג א) כי חובה על האדם לענות בכל יום 
ובמ"ב  ד,  ו  או"ח  (שו"ע  להלכה  נפסקה  אף  זו  אמנים.תקנה  תשעים 

ס"ק יג).

העונה תשעים אמנים ביום אין המזיקים יכולים להזיק לו (מדבר 
קדמות א לג).

להשלמת תשעים אמנים אלו ניתן למנות רק את אותם אמנים 
שנענו אחרי ברכות (שו"ת רמ"ע מפאנו סימן קט, וכן משמע מהמ"ב שם).


