
מפלט  ימצא  תהילים  בספר  כי  יהודי  כל  ידע  ידוע  עתה  ועד  הימים  מראשית 
ומחסה מכל צרה. כפי שאיש המלחמה ממהר ליטול כלי זינו בידו בבוא אויב, כך 
הייתה דרכם של יהודים אמתיים שבכל הדורות, ליטול לידם את ספר התהילים 

בבוא צר ומציק, להתפלל ממנו לפני ה' ולהיוושע.
במהרה  יוכל  הזה  הקדוש  בספר  הקורא  כל  שכן  הדברים,  פני  הם  כך  בכדי  ולא 
כה  מאורעות  שעבר  מי  ישראל,  מלך  דוד  של  המופלאות  מילותיו  עם  להזדהות 

רבים בחייו ויצא מכולם חזק באמונתו בבורא העולם.
ע"ה,  המלך  דוד  נפטר  שבו  השבועות  בחג  מיוחדת  משמעות  מקבל  זה  מנהג 
ורבים מקפידים לסיים במהלכו את כל ספר התהילים כסגולה מיוחדת לשמירה 
ללמוד  "נכון  רכו):  אות  באצבע'  ('מורה  החיד"א  בדברי  זה  מנהג  של  מקורו  ולהצלחה. 

התהלים ביום חג השבועות, כי דוד המלך ע"ה הייתה 
מנוחתו ביום הזה, וביום הקדוש - יומא דהילולא דיליה 

עוד יעלו לרצון ביותר אמירת תהלותיו". 

יהיו לרצון אמרי פי
חפצו  את  ובראשונה  בראש  מקיימים  אנו  זה  במנהגנו 
טו)  יט  (תהילים  בפסוק  שהובע  כפי  ע"ה  המלך  דוד  של 
"ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי", שאותו מבארים חז"ל (מדרש תהילים 
א): "שיעשו ויחקקו לדורות, ואל יהיו קורין בהם כקורין 
שכר  ונוטלין  בהן  והוגין  בהן  קורין  יהו  אלא  בספרים  

עליהם כנגעים ואהלות".
סגולה  יש  תהילים  פרקי  לאמירת  זאת  מלבד  אולם 
מיוחדת, וכפי שמצינו בדברי הגמרא (שבועות טו ב וראה תוס' 
רי"ד שם) על מזמור 'ויהי נועם' שנקרא 'שיר של פגעים', 

בהם  שפוגעים  אנשים  לפני  אותו  שאומרים  כיוון 
מזיקים להזיקם, ומועיל להם זה המזמור להתרפא.

סתירה  בכך  שאין  תקיב)  (מצוה  החינוך'  'ספר  בעל  וביאר 
לדברי חז"ל (שבועות טו ב) האומרים שאסור להתרפאות 
אינה  אלו  מזמורים  אמירת  סגולת  כי  תורה,  בדברי 
בעצם אמירתם, אלא בכך שיש בהם דברים המעוררים 

את האדם לחסות בה', לשים בו את כל מבטחו, לקבוע 
להישמר  הגורמת  היא  זו  והתעוררות  וטובו.  חסדו  על  ולסמוך  יראתו  בלבבו 
פסוקים  שקרא  "הבריא  יב):  יא  (ע"ז  הרמב"ם  פסק  להלכה  ואף  נזק.  מכל  ולהינצל 
ומזמור מתהלים כדי שתגן עליו זכות קריאתן וינצל מצרות ונזקים, הרי זה מותר".

זמירות היו לי חוקיך

פרקי  של  כוחם  שסוד  ביאר,  א)  (שער  ג'יקאטיליה  יוסף  לרבי  אורה'  'שערי  בספר 
שיש  כיוון  לעבור,  התפילות  לכל  דרך  לפנות  הם  שפועלים  בכך  הוא  תהילים 
מזיקים רבים אשר מסוככים על העולם כענן ומונעים התפילה מלעבור, כנאמר: 
"ַסּכֹוָתה ֶבָעָנן ָל ֵמֲעבֹור ְּתִפָּלה" (איכה ג מד). אם כן בהיות האדם מסדר את זמירות 
התהילים מסתלקים מזיקים אלו, והתפילות עולות למרום. לפיכך מכונים פרקי 
מעבר  דרך  נחצבת  באמצעותם  כי  וחיתוך,  זמירה  מלשון   - 'מזמור'  התהילים 
לתפילות ישראל. וזהו שאמר דוד: "ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחֶּקי ְּבֵבית ְמגּוָרי" (תהלים קיט 

נד). כלומר, באותם המקומות שהיה לי פחד ומגור, באמירת מזמורים אלו כרתי 
את המזיקים.

לתפילת  שמקדימים  שהטעם  זה  כעין  כתב  נג)  העבודה  (עמוד  משה'  ב'מטה  אף 
כדי  הוא  התהילים  ספר  מתוך  פרקים  שהם  דזמרה  פסוקי  אמירת  את  השחרית 
שלפיכך  שם,  והוסיף  תפילתנו.  את  המעכבים  המקטרגים  להסרת  יגרמו  שהם 
אותם  יכולים  בכך  כי  דזמרה,  פסוקי  של  הפרקים  בין  לדבר  שלא  להיזהר  ראוי 

גדודי מקטרגים לחזור ולמנוע את תפילתנו מלעלות.

ביאור נוסף ומיוחד בעניין זה כתב בעל 'בית אהרן' מקרלין (תחילת ענייני פסח), ונעתיק 
היינו  הוא,  ברוך  מהקדוש  בקשה  לאיזו  נצרך  כשאדם  העולם,  דרך  "כי  לשונו: 
רפואה או שיצליח לו הקב"ה בעסקיו, אזי אומר תהילים, 
לו  הנצרכת  הבקשה  על  מחשב  הוא  אמירתם  ובשעת 
ד)  יח  (תהילים  אמר:  המלך  דוד  אבל  הקב"ה.  לו  שיעזור 
מהקדוש  לבקש  צריך  כשהיה  היינו  ה'',  ֶאְקָרא  'ְמֻהָּלל 
ברוך הוא שיעזור לו משונאיו, לא חשב על כך כלום, רק 
דביקותו,  בגודל  הוא  ברוך  לקדוש  ומקלס  מהלל  היה 

וממילא – 'ּוִמן אְֹיַבי ִאָּוֵׁשַע'".

והוא כעין מה שאמרו במדרש (ילק"ש שמואל ב' רמז קסג) על 
יהושפט המלך שכאשר לא היה כוח בידו להילחם עם 
אויביו, אמר לקדוש ברוך הוא: "אין בי כח לא להרוג ולא 
לרדוף, אלא אני אומר שירה ואתה עושה", ואכן על ידי 
ֵהֵחּלּו  "ּוְבֵעת  כב)  כ  (דה"ב  שנאמר:  נושע,  השירה  אמירת 
ְוַהר  מֹוָאב  ַעּמֹון  ְּבֵני  ַעל  ְמָאְרִבים  ה'  ָנַתן  ּוְתִהָּלה  ְבִרָּנה 

ֵׂשִעיר ַהָּבִאים ִליהּוָדה ַוִּיָּנֵגפּו".

ברוך ה' לעולם אמן ואמן

הובאה  התהילים  לספר  הנוגעת  מעניינת  נקודה 
בתוספות בקידושין (לג א ד"ה שני) על כך שארבעה מתוך 
חמשת ספרי התהילים מסתיימים ב'אמן': הספר הראשון 
ְוַעד  ֵמָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֵקי  ה'   ָּברּו" בפסוק:  מסתיים 
בפסוק:  השני  הספר  יד);  מא  (תהילים  ְוָאֵמן"  ָאֵמן  ָהעֹוָלם 
"ּוָברּו ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם, ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן; ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן 
ִיָׁשי" (שם עב יט-כ); הספר השלישי בפסוק: "ָּברּו ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן" (שם פט נג), ואף 
הספר הרביעי מסתיים בפסוק: "ָּברּו ה' ֱאֵקי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר 

ָּכל ָהָעם ָאֵמן, ַהְללּוָי-ּה" (שם קו מח).

השיב  כקודמיו,  'אמן'  במילה  מסתיים  אינו  החמישי  הספר  מדוע  השאלה  על 
'אמן' מסמלת סוף וסיום. אילו היה מסיים  ('גופי הלכות' פכ"ב כלל תקנב)  הגר"ש אלגזי: 
בכך  כלו  שכביכול  מכך  משמע  היה  ב'אמן',  כולו  התהילים  ספר  את  המלך  דוד 
שכן  ב'אמן'  סיים  הספרים  יתר  את  אולם  באמן.  סיימוֹ   לא  כן  על  הקב"ה,  שבחי 
בספרים שאחריהם ממשיך דוד המלך להלל ולשבח את ה', וכך מוכח שה'אמן' 
שבה סיים את הספר אין משמעותה סוף וסיום לשבחי ה', כי אם סוף וסיום לאותו 

הספר.

פרשת במדבר

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
ועל ידי אמירת תהלים...

במחיצת גדולי ישראל
 "ֵאֶּלה ְקרּוֵאי ָהֵעָדה ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם ָראֵׁשי 

ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֵהם" (א טז)

'ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם' - ראשי תבות אמן. רמז 
שערי  לו  פותחים  אמן  שהעונה  חז"ל  לדברי 
אלפי  ראשי  במחיצת  לשהות  וזוכה  עדן  גן 

ישראל.
'חתם סופר' פרשת במדבר; כרם ד"ל שם

חובה לחנך לעניית אמן
ֲאֶׁשר  ַהְּמֻׁשִחים  ַהּכֲֹהִנים  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ְׁשמֹות  "ֵאֶּלה 

ִמֵּלא ָיָדם ְלַכֵהן" (ג ג)

סופי התבות 'ִמֵּלא ָיָדם ְלַכֵהן' הם 'אמן', והמילה 
(ראה שמות כט ט). מכאן  'מלא' היא מלשון חינוך 
רמז לחובת האדם לחנך את ילדיו לענות אמן 

אחר הברכות כפי שפסק הרמ"א (או"ח קכד ז).
'חלק יעקב' פרשת במדבר

"ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶת"
כתב הגאון רבי חיים מפרידבורג זצ"ל, אחי המהר"ל מפראג (נפטר בחג השבועות ה"א שמ"ח):

לענות  חז"ל  לנו  תיקנו  ולכך  ישראל,  של  אמונתם  ולבסס  לחזק  כדי  היא  הגלות  מסיבות  "אחת 
:'ֱאמּוָנֶת ַרָּבה  ַלְּבָקִרים  'ֲחָדִׁשים  כג):  (ג  באיכה  הכתוב  לשון  מתפרש  וכך  ברכה,  כל  אחר  'אמן' 

גבורות  על  המעידות  הברכות  על  בוקר  בכל  'אמן'  עונים  אנו  כאשר 
ובחסדיו  יתברך  בה'  אמונתנו  אדרבה,  כי  בכך  אנו  מכריזים  וחסדיו,  ה' 
מתחזקת יותר ויותר דווקא בזמן הגלות, וזהו ודאי עיקר תיקון האמונה".

'ספר החיים'- ספר גאולה וישועה פרק ג
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גלימתו  את  לפרוש  החל  כבר  החולין  ליל  קודש.  שבת  יום  של  השמשות  בין  שעת 
השחורה על פני היקום, ובבית הכנסת הישן של העיירה שרתה אפלולית מלאת קסם.

הייתה  שרגילה  נוגה  נעימה  לאותה  בדריכות  המתינו  כמו  והעתיקים  העבים  הכתלים 
להדהד ביניהם בשעה זו, נעימה שקטה שבקעה מפי זקנים מקדימי בוא, ואט אט הלכה 
והתגברה, כאשר בד בבד התמלאו הספסלים בהמון אדם שסיים זה מכבר לסעוד את 

הסעודה השלישית, ובא לשפוך את לבו בפני בורא עולמים בעת רצון זו.

מנהג נפלא נפוץ היה בקהילות גליציה; בכל מוצאי שבת קודש, טרם תפילת ערבית היה 
מתכנס הקהל בבית הכנסת לאמירת תהילים משותפת לישועת הכלל והפרט.

באותה שבת נקלע לבית הכנסת אורח בלתי מוכר. לבושו שונה היה ממנהג בני המקום, 
אולם סבר פניו הוכיח על ייחוסו ומעמדו. למתעניינים סיפר כי בן אחת מקהילות ליטא 
חזרה  דרכו  את  לעשות  הוא  עתיד  שבת  ובמוצאי  מסחרו,  לרגל  למקום  ונקלע  הוא, 

לביתו.

כאשר הגיע האיש לבית הכנסת במוצאי השבת, הופתע לגלותו מלא מפה לפה באנשים, 
נערים וטף האומרים פרקי תהילים ברגש. הוא תר אחר מקום פנוי ומצא אותו בפינת 
חפונות  פניו  אשר  המקום,  מבני  ומכווץ,  כפוף  ביהודי  הבחין  לו  בסמוך  הכנסת.  בית 
של  שלולית  ונקווית  הולכת  מושבו  ותחת  מבכי  רוטט  גופו  שבידו,  התהילים  בספר 

דמעות רותחות.

שלו  התהילים  אמירת  אולם  קהילתו,  בני  יתר  את  ולא  יהודי,  אותו  את  הכיר  לא  הוא 
שנאמרה בהתלהבות ובדבקות עצומה, לא יכלה להותירו בשוויון נפש. עד מהרה נדבק 
אף הוא בהתלהבותו של האורח, וכך ישבו שניהם זה לצד זה ואמרו את פסוקי התהילים 

ברגש ובלהבת קודש, בלא שידע האחד את סיבת תפילתו הנרגשת של רעהו.

בסיומה של תפילת ערבית ניגש האורח לשכנו ותמיהתו בפיו. הוא כבר הספיק לשמוע 
של  ובדמעותיו  הנרגשת  בתפילתו  משהו  אולם  המקום,  יהודי  של  המיוחד  מנהגם  על 
רעהו הצביע על מצוקה מיוחדת שבה היה שרוי, והוא ביקש להתעניין, אולי יש בידו 

להועיל במשהו...

"בת בוגרת לי בביתי", סיפר האיש, "מוצלחת ומיוחדת היא עד מאוד, וכבר הגיעה זה 
מכבר לפרקה, אולם איני מוצא כל אפשרות להכניסה לחופה עם חתן הראוי לדרגתה, 
יכול  שאיני  וכמה  כמה  אחת  ועל  ביתי,  מחיית  צורכי  סיפוק  כדי  אף  בידי  אין  כי  יען 

להעניק נדוניה הגונה לחתן מופלג.

"בכל ימות השבוע טרוד אני בפרנסתי", הוסיף האיש, "על כן איני נוכח בצרה בעיניי. 
והפצע  הכאב,  ומתעורר  שב  ביתי  בני  במחיצת  אני  נמצא  כאשר  השבת,  ביום  אולם 
נפתח. ומתוך שאין בכוחי לעשות יותר ממה שאני עושה, משקיע אני את כל כוחותיי 
בקריאת מזמורי התהילים מתוך ייחול ותחינה לבורא יתברך שיושיעני מצרתי וימציא 

לבתי את זיווגה ההגון באופן שאוכל לעמוד בהוצאות הכרוכות בנישואיה".

האיש סיים את דבריו והמתין לתגובתו של האורח שלא איחרה להגיע. הוא שקל את 
מילותיו היטב בטרם אמר: "מבין אני היטב לכאבך, ידידי, כי אף אני שרוי באותה צרה. 
הנה גם לי בביתי בן יקר ובעל מעלה, מושלם במעלותיו ובתורתו. שנים מספר כבר עברו 

מעת הגיע לפרקו, וטרם זכה להקים בית נאמן בישראל".

"שמא לא לחינם סובבה ההשגחה וזימנה את שנינו לאותו בית הכנסת", הביעו השניים 
זה  לברר  ביניהם  מסכמים  כשהם  לביתו  איש  והלכו  נפרדו  בטרם  כאחד  תקוותם  את 

על זה.

טוב,  למזל  ביניהן  השתדכו  המשפחות  שתי  הלא-ייאמן;  ארע  מכן  לאחר  מה  זמן 
מי  זה,  משידוך  משותפים  לצאצאים  זכו  אף  הבאות  ובשנים  הגפן,  בענבי  הגפן  ענבי 
שנודעו לימים כגדולי ישראל ומאוריהם, הלא הם: רבי יהודה הכהן זצ"ל, בעל 'קונטרס 
הספיקות'; העילוי רבי חיים הכהן זצ"ל; רבי אריה לייב הכהן זצ"ל בעל 'קצות החושן', 

'אבני מילואים' ו'שב שמעתתא', ורבי מרדכי הכהן זצ"ל רבה של העיר חודרוב.

ישיבת  ראש  זצ"ל,  ביאלוסטוצקי  אהרן  רבי  הגאון  שמע  הזה  הנפלא  הסיפור  את 
ביאליסטוק, מפי מרן ה'חפץ חיים', באחת משיחותיו שמסר בביתו בשעת בין הערביים 
של שבת קודש, וממנו יכול כל אחד מאתנו להסיק על גודל מעלתה של אמירת תהילים 

מעומק הלב, ועל סגולתה להביא לישועות מעל לדרך הטבע.
'לתתך עליון' במדבר עמ' מא

מניית הברכות לגודל חביבותן

"ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (א ב)

בעניין אמירת מאה ברכות דייק הגרי"ז מבריסק זצ"ל מלשון הרמב"ם (תפילה ז 
טז): "ומונה כל הברכות עד שישלים מאה ברכות", כי יש עניין למנות בפועל את 

הברכות עד להשלמת מאה ('תשובות והנהגות' ח"ב סי' קכט).
את טעם הלכה זאת אפשר לבאר על פי דברי רש"י כאן, כי הקב"ה ציווה את 
משה למנות את בני ישראל "מתוך חיבתן לפניו", ואף לענייננו אפשר לומר כי 
בכך שאנו מונים את הברכות הרי אנו מראים את גודל חביבותן של הברכות 

בעינינו.
'מאיר עוז' סי' מו ס"ג

זכות וחיים בזכות הצדיק
"ֵאֶּלה ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן... ַוִּיְהיּו ָּכל ְּפקּוֵדי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֲאבָֹתם" 

(א מד-מה)

הרבי בעל 'שפע חיים' מצאנז זצ"ל הביא מקור נפלא למנהג ישראל לבוא תדיר 
לצדיקים ולהזכיר את שמם לפניהם לברכה ולישועה: הרמב"ן בפרשתנו מבאר 
את הסיבה שבגינה טרחה התורה להזכיר את מניינם הכולל של בני ישראל כפי 

שנמנו בידי משה ואהרן:
אליהם  נודע  והוא  ה'  קדוש  ואחיו [אהרן]  הנביאים [משה]  אב  לפני  הבא  "כי 
לפני  שימנו  במספר  זכות  לכולם  וכן  וחיים...  זכות  הזה  בדבר  לו  יהיה  בשמו, 
אלקי  ה'  רחמים,  עליהם  ויבקשו  לטובה  עינם  עליהם  ישימו  כי  ואהרן  משה 

אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ולא ימעיט מספרכם".
'שפע חיים' דרשות חומש רש"י, מטו"מ תשמ"ב

לתוספת נופך כתב הג"ר יצחק שלמה אונגר זצ"ל בספרו 'תורת איש', כי לפיכך 
נאמרה בעניין זה (פס' יח) הלשון: "ַוִּיְתַיְלדּו ַעל ִמְׁשְּפחָֹתם", כי בהזכרת שמם של 

ישראל לפני משה ואהרן נמחלו עוונותיהם ונעשו כתינוקות שנולדו.

מקור לחלוקת נוסחי התפילה

"ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ב ב)
מפסוק זה למד האר"י הקדוש הצדקה לעובדת היות קהילות ישראל חלוקות 
זו מזו בנוסח תפילתן, שכשם שהיו ארבעה דגלים שעל פיהם חנו בני ישראל 
איש על מחנהו ואיש על דגלו, כך יש ארבע כיתות חלוקות בישראל: ספרד, 
ולנהוג  בדגלה  לדבוק  רשות  מהן  אחת  ולכל  ואיטליה,  קטלונייא  אשכנז, 

כמנהגה, כמאמר "אלו ואלו דברי אלוקים חיים".
 של"ה 'דרך חיים תוכחת מוסר' פרשת במדבר

בכוח התפילה להוליד תולדות

"ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה... ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהרֹן" (ג א-ב)
מלשון הפסוקים נראה שאלעזר ואיתמר נחשבו כ"תולדות אהרן ומשה", ועל 
ואביהוא  נדב  על  מיתה  נגזרה  שכאשר  חז"ל  דברי  את  החיים'  ה'אור  הביא  כך 
נגזרה מיתה גם על אלעזר ואיתמר, אולם בזכות תפילתו של משה נותרו בחיים, 

ועל כן נחשבו הם כתולדותיו של משה.
"הנה רואים אנו", אמר הגה"צ רבי חיים זייציק זצ"ל, "עד כמה גדול כוחה של 
בעבור  לבו  את  ומקריב  חושיו  את  מאמץ  רבנו  משה  שהיה  שמתוך  תפילה, 
הצלתם של בני אהרן, נהפך מ'אח לצרה' ל'אב לצרה', וכמו נוצר להם אב חדש 

בדמותו של משה ובכך ניצלו ממוות לחיים".
'מעייני החיים' ח"ג עמ' ריד 

האם ביתו של משה היה גבוה מהמשכן?

"ְוַהחִֹנים ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּכן ֵקְדָמה ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ִמְזָרָחה מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו" (ג לח)

פסק ה'שלחן ערוך' בהלכות בית הכנסת: (או"ח קנ ב) "אין בונים בית הכנסת אלא 
בגובהה של עיר, ומגביהים אותו עד שיהיה גבוה מכל בתי העיר". ומקור דבריו 
מדברי הגמרא: (שבת יא א) "כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת, לסוף חרבה, 

שנאמר: (עזרא ט ט) 'ְלרֹוֵמם ֶאת ֵּבית ֱאֵקינּו'".

והנה מצינו (שבת צב א) שגובהו של משה היה עשר אמות, ומכאן שגובה אוהלו 
היה לכל הפחות מעט יותר מעשר אמות, וכיוון שגובה המשכן היה עשר אמות, 
כיצד  להבין  יש  ולכאורה  המשכן,  מגג  גבוה  היה  משה  של  אוהלו  שגג  נמצא 

מתיישבים הדברים עם ההלכה האמורה?
נחפרה  משה  של  אוהלו  שקרקע  לומר  יש  א.  אופנים:  בכמה  זאת  ליישב  ויש 
מעט, וכך לא הוצרכו להגביה את גגו. ב. עוד נוכל להבין זאת על פי המבואר 
במדרש (תנחומא חקת יד) שאף שעמוד הענן היה מיישר ומשווה את קרקע המדבר, 
גבוה  היה  לא  משה  של  אוהלו  זה  ולפי  מסביבותיו,  גבוה  המשכן  מקום  נותר 
היות  המדרש,  בית  של  דין  היה  משה  של  שלאוהלו  עוד  לומר  יש  ג.  ממנו. 
שכל מבקש ה' הגיע אליו לשמוע דבר תורה והלכה, ולפיכך הותר לבנותו גבוה 

מהמשכן.
'שומר אמת' ספר היובל עמ' שסט

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים

פנינים משולחנם של גדולי ישראל 
בשגב גדולתה של עניית אמן משולחן אמונים

שידוך של תהילים ודמעות

מעעפני
הברכ ת

פנינ סיפם ם
תה של

לברך בקול 
'ַאל ִּתְמַנע טֹוב ִמְּבָעָליו ִּבְהיֹות ְלֵאל ָיְד ַלֲעׂשֹות', מה  "כתיב (משלי ג כז): 
בהם  שיודע  אנשים  יש  אם  רם,  בקול  הברכות  לומר  לזהר  צריך  מאד 
כי  ממנה,  יותר  צדקה  תהיה  ולו  מהם,  טוב  ימנע  אל  לענות  שחפצים 
הכתוב  עליו  מעלה  מצוה  לדבר  חברו  את  המעשה  וכל  המזכה.  גדול 
כאלו עשאה. ועוד כתבו הפוסקים (רמ"א קסז ב) שהעונה אמן יענה גם כן 
בקול רם כדי שישמע המברך ויכון המברך להיות שומע האמן כעונה, 
והעונה יכון להוציא ידי חובת עניה למברך, ומהמברך והעונה יתקלס 

'פלא יועץ' ערך אמןעלאה, ועליהם תבוא ברכת טוב".   

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


