
הכנה ראויה לתפילה 
בפרשתנו מוצאים אנו כמה וכמה פסוקים המדברים מעניין מצות התשובה וגודל 
בָֹת ֶאל  כוחה. מצוה חשובה זו התפרשה לנו בלשונות הפסוקים (דברים ל א-ב): "ַוֲהשֵׁ
ָכל  ה ּוָבֶניָך בְּ ָך ַהּיֹום ַאתָּ ר ָאנִֹכי ְמַצוְּ כֹל ֲאשֶׁ ַמְעתָּ ְבקֹלוֹ כְּ ְבתָּ ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך ְושָׁ ְלָבֶבָך ...ְושַׁ
קֹול ה'", ועוד (שם  ַמְעתָּ בְּ ה ָתׁשּוב ְושָׁ ָך". כך גם בהמשך (שם ח): "ְוַאתָּ ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפשֶׁ

ָך". ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפשֶׁ י ָתׁשּוב ֶאל ה' ֱאלֶֹקיָך בְּ י): "כִּ
ַהּזֹאת  ְצָוה  ַהמִּ י  "כִּ יא):  (שם  מכן  לאחר  שנאמר  שהפסוק  וכותב  מוסיף  ה'רמב"ן' 
ָך ְולֹא ְרחָֹקה ִהוא" עוסק אף הוא במצות  ָך ַהּיֹום לֹא ִנְפֵלאת ִהוא ִממְּ ר ָאנִֹכי ְמַצוְּ ֲאשֶׁ

התשובה.
במאמרנו זה ננסה לעמוד במעט על הקשר המיוחד שבין התפילה לתשובה, קשר 
תפילה  כל  שלפני  כך  על  עומדים  מרבותינו  מעט  שלא  בכך  שאת  ביתר  המתבטא 
ישנה חובה להקדים ולהרהר בתשובה, ומהם אף סמכו לכך את מאמר חז"ל (ברכות 
ופירשו,  ומתפללים,  התפילה  קודם  אחת  שעה  שוהין  היו  הראשונים  חסידים  ב):  ל 
ששהייתם זו הייתה אף לצורך הרהור בתשובה, כהכנה ראויה לתפילה ('מעגלי צדק' 

וישלח).

כיצד מסייעת התשובה לתפילה
למצוא  נוכל  התפילה,  לקבלת  המסייע  כאמצעי  התשובה  של  חשיבותה  יסוד  את 

כבר בדברי ה'רמב"ם' הנודעים (הל' תשובה ז ז) אודות מעלת 
השב בתשובה: "מה מעולה מעלת התשובה, אמש היה זה 
מובדל מה' אלקי ישראל שנאמר (ישעיה נט ו): 'עונותיכם 
נענה  ואינו  אלקיכם', צועק  לבין  ביניכם  מבדילים  היו 
שנאמר (ישעיה א טו): 'גם כי תרבו תפלה אינני שומע'... 
'ואתם  ד):  ד  (דברים  שנאמר  בשכינה  מודבק  הוא  והיום 
הדבקים בה' אלקיכם', צועק ונענה מיד שנאמר (ישעיה 
אלא  עוד  ...'ולא  אענה  יקראו ואני  טרם  'והיה  כד):  סה 
מנחת  לה'  'וערבה  ד):  ג  (מלאכי  שנאמר  להם  שמתאוים 

יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמוניות'".
זצ"ל  קוטלר  אהרון  רבי  הגאון  ליקווד  ישיבת  ראש 
הקדמת  חשיבות  על  חז"ל  מדברי  להביא  מאריך 
כך  על  והביא  הוסיף  הדברים  ובין  לתפילה,  התשובה 
את לשון הכתוב בקהלת (ד יז): "שמור רגלך כאשר תלך 
בדרך  לפרש  המתרגם  בחר  אותו  האלוקים",  בית  אל 
בזמן  רגלך  שמור  אדם,  בן  אתה  הבאים:  בדברים  מוסר 
שתלך לבית ה' להתפלל, שלא תיכנס לשם מלא חטאים, 
אלא תקדים ותעשה תשובה, ואל תהיה כאותם סכלים 
הרעה  מדרכם  שבו  בטרם  חטאיהם  על  קרבן  המביאים 

ולכך אין קרבנם מתקבל באהבה...
לולב  כציצית,  המצוות,  לכל  שבעוד  אהרן,  רבי  וביאר 
וכדומה, אין שייכות מיוחדת לתשובה, שונה היא מצות 

מן  דבר  לבקש  האדם  עומד  כאשר  אם  שהרי  התפילה. 
כלפי  וכמה  כמה  אחת  על  מלוכלכים,  בבגדים  לפניו  לבוא  יעז  לא  בוודאי  המלך, 
די  לא  בחטאים,  מלוכלך  עולם  של  מלכו  לפני  האדם  יבוא  חלילה  אם  התפילה, 
שתפילתו לא תתקבל ברצון, אלא גם תתעורר עליו תביעה עצומה - היאך לא תבוש 

לבוא כך לפני המלך?!
על  ואומרים  מעידים  עצמנו  אנו  י"ח  בתפילת  שהלא  אהרן,  רבי  מוסיף  בפרט, 
יום יהללוך סלה, כלומר, כל צבא  ושמך קדוש וקדושים בכל  הקב"ה: "אתה קדוש 
ביניהם  לעמוד  נבוש  לא  כן  אם  כיצד  וטהורים,  קדושים  הינם  אותו  המשבחים  ה' 
לחזור  החיוב  יגדל  מאד  מה  מסיים,  הוא  לכן,  בעבירות.  מטונפים  צואים,  בבגדים 

בתשובה קודם התפילה ('משנת רבי אהרן' - מחשבה ומוסר, ח"ב עמ' כד).
ה'  עד  "ושבת  מאמרנו  את  פתחנו  בו  הפסוק  על  בפרשתנו,  סופר'  ה'חתם  אף 
את  מקבל  הקב"ה  אזי  תשוב,  אם  "כי  מפרש:  אלוקיך"  ה'  ....ושב  אלוקיך 

תפילתך ומקבצך מכל העמים לגאולה השלימה.
ודברים מפורשים בעניין זה אמרו חז"ל במדרש 'אותיות דרבי עקיבא' 

(מובא ב'אוהב חסד' פרשת ויחי): "הקדים תפילה לתשובה - אינה תפילה!" 

שערי תשובה לעולם פתוחים הם
מפשוטי  לאלו  דווקא  נוגעת  התפילה  קודם  בתשובה  החזרה  שחשיבות  נסבור  בל 
העם שאינם יודעים לכוון תפילתם כראוי, שכבר כתב ה'מבי"ט' בספרו 'בית אלקים' 
לפני  שלימה  תשובה  לעשות  חייב  גמורה,  בכוונה  המתפלל  אדם  שאפילו  (פי"ז) 

שיתפלל, שכן בלי זה אין תפילתו מתקבלת.
חז"ל:  אמרו  שם  פ"ג),  (איכ"ר  המדרש  בדברי  למצוא  נוכל  האמורים  לדברים  יסוד 
"נמשלה תפילה כמקוה ונמשלה תשובה לים, מה מקוה זו פעמים פתוחה ופעמים 
לעולם  הזה  הים  אבל  פתוחים,  ופעמים  נעולים  פעמים  תפילה  שערי  כך  נעולה, 

פתוח, כך שערי תשובה לעולם פתוחים".
על פי דברי חז"ל אלו הוסיף וחידש הרה"ק מהר"י מבעלזא זצ"ל, שעל ידי שעושה 
האדם תשובה קודם התפילה, גורם הוא בכך שאף כאשר ננעלו שערי תפילה, תוכל 
דברים'  ('נועם  הם  פתוחים  לעולם  אלו  שהרי  התשובה  שערי  דרך  להיכנס  תפילתו 

עבודת הלב פ"ג).

המהרש"א  דברי  ע"פ  להבין  נוכל  הם,  פתוחים  לעולם  תשובה  ששערי  הסיבה  את 
הכבוד",  כיסא  עד  שמגעת  תשובה  "גדולה  (שם)  חז"ל  מאמר  על  א)  פו  יומא  (ח"א 
שבעוד התפילה זקוקה לתיווכם של המלאכים הממונים על העלאת הבקשות לפני 
הקב"ה, התשובה מתקבלת לפני ה' ללא שום אמצעי, אלא עולה ישירות עד כיסא 
ידי  על  שבא  דבר  דומה  שאינו  לומר  יש  זה  לפי  הכבוד. 
שמגיע  לדבר  קבוע,  זמנים  סדר  לו  יש  שבודאי  אמצעי 
לישועתם  ומזומן  מוכן  הוא  שתדיר  להקב"ה  ישירות 
של ישראל, ומכאן נוכל אף להבין מדוע כה חשוב לשוב 

בתשובה קודם התפילה (שם).

טעם חשיבות התשובה בטרם התפילה
מעניינים  הסברים  כמה  אנו  מוצאים  חסידות  בספרי 
לתפילה.  התשובה  הקדמת  של  המיוחדת  לחשיבותה 
הביאו  זצ"ל  מויטבסק  מנדל  מנחם  רבי  הרה"ק  בשם 
עם  להיפגש  מאוד  שבקש  אדם  לאותו  זאת  שהמשיל 
שהיה  כיון  אך  מסוימת,  בקשה  ממנו  ולבקש  המלך 
מצורע מכף רגלו ועד קדקדו מנעו ממנו משרתי המלך 
היה,  עקשן  זה  שאדם  אלא  המלך.  להיכל  הכניסה  את 
ולרוב חפצו להיכנס אל המלך, נאבק עם המשרתים בכל 

כוחותיו ולא חשב לוותר.
כאשר נוכח המלך כמה עז רצונו של אותו אדם להיכנס 
לשחין  להתייחס  שלא  להם  והורה  לעבדיו  פנה  לפניו, 
כיון  מיד,  להכניסו  אלא  גופו,  את  האופפים  ולצרעת 
שניכר מהנהגתו עד כמה מר ליבו עליו ועד כמה תולה 

הוא בו את עיניו שיושיענו מכל צרה.
הטבע  בדרך  אשר  עבירות,  המלא  האיש  לגבי  הדבר  כן 
תפילתו הייתה אמורה להידחות מפניו, אולם אם הוא מתאמץ לשוב בתשובה ונדחק 
להיכנס אל מלכו של עולם בכל לבו ונפשו, מיד מורה הקב"ה למלאכים להכניס את 

תפילתו למרות פצעיו - חטאיו המרובים (קובץ 'אז נדברו' גיליון 91 תש"מ עמ' 5).
מיוחד  מלבוש  לבישת  המחייבת  ההלכה  פי  על  זאת  ביאר  מוולברוז'  רי"ד  הרה"ק 
לכבוד התפילה. שאף אדם שאין לו בגד, גם לו יש עצה - לשוב בתשובה ולהתוודות 

על חטאיו, ועל ידי כך יהיה דומה כאילו לבש בגד חדש ( 'אוהל יששכר' עמ' קיט).
בעל ה'נועם מגדים' (בפרשת שמיני) פירש זאת  על פי  דברי חז"ל (זבחים ז ב) שביארו 
את הסיבה שקרבן חטאת קודם תמיד לקרבן עולה בדרך משל, שכפי שאדם הבא 
לבקש דבר מהמלך, ראוי שבטרם יגיש לפני המלך את מתנתו, יקדים לרצותו על ידי 

פרקליט, כך גם בקרבנות יש להקדים את החטאת לעולה משום שקודם הבאת 
דורון לפני ה' ראוי להקדים לכך ריצוי וכפרה.

לפי זה גם בתפילה השקולה כנגד קרבנות, בטרם נגיש לפני ה' את דורון 
התפילה, ראוי שנשוב בתשובה ונרצה את ה' על מעשינו.

 פרשת  נצבים וילך
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תשובה כתנאי לקבלת התפילה
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

להצילם מכל צרה
ע"ה  המלך  דוד  כי  מובא  חז"ל  בדברי 
להצילם  כדי  ברכות  מאה  לישראל  תיקן 
ובעוד  בזוהר  מצינו  כן  כמו  המגיפה,  מן 
של  עונשו  על  קשים  דברים  מקומות 
נוכל  לדברים  רמז  אמן.  בעניית  המזלזל 
יז):  (לא  וילך  בפרשת  הכתוב  מלשון  ללמוד 
ֱאלַֹקי  ֵאין  י  כִּ ַעל  ֲהלֹא  ַההּוא  ּיֹום  בַּ "ְוָאַמר 

ה". י ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאלֶּ ִקְרבִּ בְּ

ואילו   ,100 בגימטריה  היא  "על"  תיבת 
כגימטריה   91 בגימטריה  אין"  "כי  התיבות 
של 'אמן'. מכאן רמז כי חסרון אמירת מאה 
עלולים  אמן  בעניית  זלזול  כן  וכמו  ברכות 

להביא חלילה ל"מצאוני הרעות האלה". 

(נוטרי אמן חלק ב עמוד רצה)

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



טוב  שם  הבעל  מרן  של  מדרשו  בבית  הכיפורים.  יום 
ומתלמידיו  ביתו  מנאמני  פורקס,  דוד  רבי  הצדיק  זי"ע. 
הקרובים של הבעל שם טוב, נעמד לפני התיבה לתפילת 
זכות  הייתה  רבות  שנים  מזה  הקבוע.  כמנהגו  שחרית 

תפילת השחרית בימים הנוראים שמורה בחזקתו.
והתעטף  אבנטו  את  חגר  ה'קיטל',  את  לבש  ורגיל  כבקי 
הכל  המתפללים,  קהל  בקרב  ניכרה  הדריכות  בטליתו. 
ציפו לרגע בו יציף קולו המרטיט של ר' דוד את חלל בית 

המדרש. 
שקט דרוך השתרר בבית המדרש, כאשר לפתע רעם קולו 
התפילה,  בעל   - תלמידו  אל  בפנותו  טוב  שם  הבעל  של 
כל  את  שהממו  כגידים  קשים  בדברים  ועדה  עם  קבל 

המתפללים:
אל  לגשת  אתה  מעז  האיך  ונבזה!  נקלה  וריקא!  שפל   -
הקודש? הלוא תבוש ותכלם בעצמך בעמדך להיות שליח 

ציבור של עם ישראל קדושים ביום הקדוש?!
בראש  הצדיק  של  מילותיו  הלמו  צוננים,  של  כקיתון 

תלמידו הנאמן, מותירות את הציבור המום ודואב.
רבי דוד עצמו נבהל עד עמקי נפשו, הוא קפא על מקומו 
שטפו  נוגים  הרהורים  בקרקע.  פניו  כובש  שהוא  תוך 
חשב  מגונה,  דבר  איזה  הצדיק  בי  מצא  בודאי  מוחו.  את 
אגש  בטרם  שלימה  בתשובה  לשוב  עלי  לי.  אויה  לעצמו. 

להתפלל לפני הצבור.
עמוד  את  ועזב  לאחוריו  פסיעות  מספר  דוד  ר'  פסע 
רעם  שוב  שאז  אלא  לב.  ובשברון  פנים  בבושת  התפילה 

עליו קולו של הבעל שם טוב בקול נזיפה: 
- עמוד על מקומך, אל תזוז מלתפלל! דע לפני מי אתה 

עומד, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא!
התכווץ  לבו  נסערת,  בבכייה  הצדיק  דוד  רבי  פרץ  אז  או 
אותם.  שטפו  רבות  ודמעות  ארצה  הושפלו  עיניו  בקרבו, 
כאשר  התפילה,  במילות  פתח  הוא  נוראות  בבכיות  כך, 
לחרדת  דיבורו,  שטף  את  קוטעות  ספור  לאין  אנחות 

הקהל כולו.
באימה וביראה, בהכנעה מלאה ובלב נשבר ונדכא התפלל 
ירד  לא  הוא  הקדוש  היום  כל  משך  היום.  אותו  דוד  רבי 
יום  של  בערבו  נעילה.  תפילת  לאחר  עד  התיבה  מלפני 
בשלולית  טובעות  כשרגליו  הנרגשת,  תפילתו  את  סיים 

דמעותיו.
טוב  שם  הבעל  של  מדרשו  בבית  התפילה  שנה  באותה 

הייתה נראית אחרת...
אתא ובא מוצאי יום הכיפורים, הכל נפנו לבתיהם לשבור 
ובא.  הקרב  הסוכות  לחג  בהכנות  ולהתחיל  הצום  את 
אל  נפנה  הוא  כולם,  כמו  מיהר  לא  דוד  רבי  אולם 
הדלת  על  והתדפק  הקדוש  רבו  של  ביתו  עבר 

כשפניו אומרות תמיהה עמוקה:
כולו  היום  כל  את  דוד,  רבי  פתח  רבי, 

לי  נא  יגלה  אנא,  אך  לבי.  מכל  שלימה  בתשובה  עשיתי 
עתה רבנו את סוד פשעי החמור, כי נעלם הוא ממני ושמא 

לא השכלתי להתוודות עליו כראוי...
הבעל  הרגיעו  שלוות  בפנים  כאשר  דוד  רבי  הופתע  מה 

שם טוב, בנימת חיבה ופיוס: 
לא  וחלילה,  חס  היקר!  תלמידי  אתה,  וטהור  נקי   -
בהגיע  הבוקר,  שבאשמורת  אלא  עוול.  שום  בך  מצאתי 
רבו  הלזה  השנה  בראש  כי  פתאום  חזיתי  התפילה  זמן 
בדעתי  חככתי  ראש.  למעלה  עד  ישראל  על  המקטרגים 
ישר אל  של  דינם  מעל  להקל  אוכל  כיצד  עצה,  ובקשתי 

ולעורר לבם לתשובה טרם התפילה.

בזכרי את דבריו הקדושים של של דוד המלך ע"ה: "קרוב 
עצה  מצאתי  לא  יושיע",  רוח  דכאי  ואת  לב  לנשברי  ה' 
יתעוררו  העם  שכל  כדי  לבבך  את  לשבור  אלא  אחרת 
עמך לתשובה בטרם יגשו להתפלל, כך - ידעתי - תגבר 
בפניה,  העומדים  והמחיצות  המכשולים  כל  על  תפילתם 

תנצח את המקטרגים ותעלה לרצון לפני אדון כל.
שבקעה  תפילתך  טוב,  שם  הבעל  סיכם  היית,  טוב  שליח 
מעומק הלב אכן פעלה את פעולתה והתקבלה ברחמים 

לפני ה'.

('רבי ישראל בעל שם טוב' עמ' 501)
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

לב נשבר ונדכא

וכבר אמר הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זצ"ל בדרך צחות: הלכה היא 
עצמך  לטהר  הנך  חפץ  אם  אתה,  אף  מטהרתו.  ששבירתו  חרס  בכלי 
הלב  שבירת  ע"י  והאיך?!  עצמך,  לטהר  עליך  כדבעי,  לתפילה  ולגשת 

בתשובה (שם).

ותשובה ותפילה וצדקה
לאור היסוד האמור באר הגרמ"ש שפירא זצ"ל מדוע אנו אומרים בתפילת 'ונתנה 
חז"ל  שבלשון  אף  על  הגזירה",  רוע  את  מעבירין  וצדקה  ותפילה  "ותשובה  תוקף' 
(קהלת רבה ה ו) הסדר הוא: "תפילה, צדקה ותשובה". משום שבמדרש נקטו חז"ל את 
הראוי  הסדר  את  אומרים  אנו  בתפילה  אולם  בפסוק,  שהובאו  הסדר  לפי  הדברים 
שעל  כדי  ולצדקה,  לתפילה  שתקדום  התשובה  היא  ראויה  זו  ובמסגרת  הדין,  מצד 
עשו  שכבר   - צדיקים  של  לכאלו  רשעים  של  וצדקה  תפילה  מדרגת  הם  יעלו  ידה 

תשובה ('מגד תבואות שמש' עמ' כו).

תשובה לשליח ציבור
התשובה  הקדמת  עניין  כי  טז),  אות  נג  (סי'  בספרו  וכותב  מוסיף  החיים'  'כף  בעל 
לתפילה נחוץ במיוחד וביתר שאת לשליח ציבור שעליו סומכים הציבור בתפילתן. 
ומוסיף ה'כף החיים' ומביא על כך את דבריו הנוקבים של הזוהר הקדוש (ויקרא יז 
ב): שליח ציבור שנמצא בו חטא, אוי לעם שסומכין עליו בתפילתו, ועל שליחי ציבור 

כאלו אמר הכתוב (ישעיה מג כז): "ּוְמִליֵציָך פשעו בי".
בהמשך דבריו מביא ה'כף החיים' את לשון הכתוב בשיר השירים (ב יד): "הראיני את 

מראייך השמיעיני את קולך", ומפרש על פי האמור שאף כאן רמז 
שלמה המלך ע"ה על חובת האדם בגשתו לתפילה, לתקן תחילה את 

מעשיו ולחדש את מראהו כאשר היה בתחילה - קודם שחטא, ורק אחר 
כך יוכל להשמיע את קולו לפני ה' בתפילה ותחנונים. אף המשך הכתוב "כי 

קולך ערב ומראך נאוה" נדרש כך לדברי ה'כף החיים', שכביכול אומר הקב"ה, 
שכאשר יהיה מראך נאוה כאשר בתחילה, אזי יהיה קולך ערב לפניי.

של  הקדושים  דבריו  את  כאן  להביא  טעם  בנותן  יש  התשובה,  בחובת  עסקנו  ומדי 
רבי אהרן מקארלין זצ"ל העומד על הקשר בין מצות עניית אמן למצות התשובה:

"אמרו חז"ל "כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן", ולא אמרו 'יפתחו לו' 
אלא 'פותחין לו' - תיכף ומיד - שערי גן עדן, היינו שער התשובה, ש'שערי גן עדן' 

נקרא 'שער התשובה'" ('בית אהרן' הגדה של פסח).

אמן בפרשה
מן  להצילם  כדי  ברכות  מאה  לישראל  תיקן  ע"ה  המלך  דוד  כי  מובא  חז"ל  בדברי 
המזלזל  של  עונשו  על  קשים  דברים  מקומות  ובעוד  בזוהר  מצינו  כן  כמו  המגיפה, 
"ְוָאַמר  יז):  (לא  וילך  בפרשת  הכתוב  מלשון  ללמוד  נוכל  לדברים  רמז  אמן.  בעניית 

ה". י ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאלֶּ ִקְרבִּ י ֵאין ֱאלַֹקי בְּ ּיֹום ַההּוא ֲהלֹא ַעל כִּ בַּ

תיבת "על" היא בגימטריה 100, ואילו התיבות "כי אין" בגימטריה 91 כגימטריה של 
עלולים  אמן  בעניית  כן זלזול  וכמו  ברכות  מאה  אמירת  חסרון  כי  רמז  מכאן  'אמן'. 

להביא חלילה ל"מצאוני הרעות האלה" (נוטרי אמן חלק ב עמוד רצה).
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כולנו מברכים ברכות השחר בחברותא  

‡מן, כי ‚ם ‡ני מ‡מין.

בס"„

הברכה  לשמוע  נזהרים  הזה  בעולם  כשישראל 
כמה  כראוי,  בכוונה  אמן  ולענות  המברך  מפי 
כמה  למעלה,  להם  פתוחים  ברכות  של  פתחים 
יש  שמחה  וכמה  העולמות  בכל  נמצאים  טובות 

בכל מקום.

מה שכרם של ישראל הגורמים כל זה?

לישראל,  ומצירים  דוחקים  שהשונאים  בשעה 
קול  שיצילם,  קונם  לפני  תפילתם  מתפללים  והם 
מכריז ויוצא בכל העולמות "פתחו שערים ויבוא 
אלא  אמונים  תקרי  אל  אמונים",  שומר  צדיק  גוי 
וכמו  כראוי,  אמן  לענות  ששומרים   – אמנים 
ִּפְתחו  עתה  כך  הברכות  שערי  פתחו  שישראל 

להם שערי התפילות ותתקבל תפילתם.

משמרין  לתתא  ישראל  "כד 
כמה  לבייהו  לכוונא  אמן,  לאתבא 
דברכאן  פתחין  כמה  דאצטריך, 
טבאן  כמה  לעילא,  להו  פתיחן 
חדו  כמה  עלמין,  בכלהו  משתכחין 
לישראל  להו  אגר  מאי  בכולא. 

דגרמין האי?

לישראל  להו  דעאקין  בשעתא   
קלא  מאריהון,  קמי  צלותא  ומצלן 
כו  (ישעיה  עלמין  בכלהו  מכרזא 
צדיק  גוי  ויבוא  שערים  "פתחו  ב) 
אמונים  תקרי  אל  אמונים" -  שומר 
פתחין  דישראל  כמה  אמנים,  אלא 
השתא  כך  דברכאן,  תערין  להו 

פתחו שערים ותתקבל תפלתם.

יהודי יקר!
על ידי התחזקותך באמירת ברכות השחר בחברותא 

ועניית אמן אחריהן בכוונה
ִּתְזֶּכה אתה, וְּתַזֶּכה עמך את כלל ישראל בשפע ברכות וישועות

שערי שמים יפתחו לתפילתנו, 
ונזכה להתברך בכתיבה וחתימה טובה, אמן.

פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים
בימים קדושים אלו, עת משוועים אנו בכל לב שיתקבלו תפילותינו ברחמים וברצון, 

תן ליבך לדברי הזוהר הקדוש בפרשתנו (וילך רפה ב): 


