
תפילה כמפתח לעבודת ה'
"ַוֲאַנְחנּו א ֵנַדע ַמה ַּנֲעבֹד ֶאת ה' ַעד ּבֵֹאנּו ָׁשָּמה" (י כו)

שאלוהו  הדור  מצדיקי  אחד  של  הסתלקותו  טרם 
תלמידיו: "רבנו, ממי נלמד מעתה אורחות חיים?" השיב 
עצות  לכם  שיעניק  רב  של  בצילו  תסתופפו  "אל  להם: 
אין  כי  לכם  שיבהיר  ממי  רק  למדו  ה'.  את  לעבוד  כיצד 
מהבורא  ולבקש  להתחנן  אם  כי  לכך,  תבונה  ואין  עצה 

שיחון אתכם בחכמה ובדעת ללכת בדרך הישר".
על פי מעשה זה דרש רבי משה גרינוולד רבה של חוסט 
את הפסוק שלפנינו: "ַוֲאַנְחנּו א ֵנַדע ַמה ַּנֲעבֹד ֶאת ה'" – 
לא נוכל לעבוד את ה' כראוי, "ַעד ּבֵֹאנּו ָׁשָּמה" – עד אשר 
את  מעצמנו  ֵנַדע"  א  "ַוֲאַנְחנּו  שאכן:  בכך  להכרה  נגיע 
הדרך הראויה לעבוד את ה', מבלי שנתפלל ונבקש על 

'ערוגת הבשם'כך מהבורא יתברך.

תפילה מכוח 'החודש הזה'
"ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים..." (יב ב) 

דרש רבי משה לייב ליטש רוזנבוים מפרשבורג: 
אמר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרן: "החודש הזה" שבו 
יצאתם ממצרים, יהיה "לכם" – בעבורכם, "ראש חדשים" 
– 'ראש' לכל הדברים שיתחדשו עליכם. שאף אם חלילה 
יחטאו ישראל לפניי, תמיד תוכלו להתפלל בעדם וללמד 
עליהם זכות שיצאו זכאים בדין. כפי שבמצרים אף שהיו 
להם  הייתה  ולא  טומאה  שערי  במ"ט  שקועים  ישראל 
אין  עד  ונפלאות  ניסים  לראות  זכו  זאת  בכל  זכות,  שום 
מספר. ואכן, כך מצינו שהתפלל משה לאחר חטא העגל 
(שמות לב יא): "ָלָמה ה' ֶיֱחֶרה ַאְפּ ְבַּעֶמּ ֲאֶשׁר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ 

ִמְצַרִים".
'אמרות ה'' ויקרא

סגולות ברכת הלבנה
ְלָחְדֵׁשי  ָלֶכם  הּוא  ִראׁשֹון  ֳחָדִׁשים  רֹאׁש  ָלֶכם  ַהֶּזה  "ַהחֶֹדׁש 

ָנה" (יב ב) ַהּׁשָ
'כשהירח  לו:  ואמר  בחידושה,  לבנה  למשה]  "הראהו [ה' 
מתחדש יהיה לך ראש חודש'" (רש"י ע"פ מכילתא מס' דפסחא א).

 חכמים תיקנו שהרואה את הלבנה בחידושה יברך 'ברכת 
הלבנה' (סנהדרין מב א). וכתב ה'בני יששכר' שתקנת חכמים 
מכנים  אף  רבים  החודש.  קידוש  מצוות  בכלל  היא  זו 

אותה בשם 'קידוש לבנה' (ראה רמ"א או"ח תכו ב).
זו  תקנה  למקיימים  במקורותינו  הובאו  רבות  סגולות 

כהלכתה, להלן כמה מהן:
רבי אליה שפירא מפראג מביא בחיבורו המפורסם 'אליה 
רבה': מעשה באדם שפגעו בו שודדים בלילה וביקשו 
להורגו. ביקש מהם שיניחוהו לקיים מצווה אחת טרם 

בתחילת  זה  שהיה  כיוון  והסכימו.  זממם,  את  בו  יבצעו 
יהודי  אותו  עמד  בחידושה,  הלבנה  הייתה  עת  החודש, 
עצומה,  בכוונה  הלבנה  ברכת  את  השודדים  בפני  ובירך 
ונעשה לו נס. בעת שקפץ שלוש פעמים כנהוג באמירת: 
"כשם שאני רוקד כנגדך... כך לא יוכלו כל אויבי לנגוע 
בי לרעה", נשאה אותו הרוח וניצל ממבקשי נפשו. מתוך 
כך מביא ה'אליה רבה' שהמברך ברכת הלבנה לא ידאג 

כלל שימות באותו החודש.
שיניים:  כאב  לריפוי  סגולה  הובאה  יעקב'  'בית  בסידור 
בי  לנגוע  אויבי  כל  יוכלו  לא  "כך  אמירת  לאחר  להוסיף 

לרעה" – "ולא יהיה לי כאב שיניים".
הלבנה  ברכת  שאמירת  וכותב  מוסיף  פאפו  אליעזר  רבי 
בכוונה היא סגולה למציאת זיווג הגון. וסימן לדבר: תיבת 
'לבנה' היא ראשי התיבות של המשנה הראשונה במסכת 

כתובות (ב א): "בתולה נישאת ליום הרביעי". 
'אליה רבה' או"ח תרב ז; סידור 'בית יעקב' ברכת הלבנה; 'דמשק אליעזר' [לר"א 
פאפו] ל ד; 'דרך פקודיך' מ"ע ד חלק המעשה אות יג

מקור ברכת 'השכיבנו'
ָּבֵּתיֶכם  ֶאל  ָלבֹא  ַהַּמְׁשִחית  ִיֵּתן  ְוא  ַהֶּפַתח  ַעל  ה'  "ּוָפַסח 

ִלְנּגֹף" (יב כג)
להפסיק  אסור  כי  חכמים  קבעו  ב)  (ד  ברכות  במסכת 
ובין  בשחרית  בין  עשרה',  ל'שמונה  'גאולה'  ברכת  בין 
מפסיקים  אנו  כן  אם  כיצד  הגמרא:  תמהה  בערבית. 
'השכיבנו'  ברכת  ותירצה:  'השכיבנו',  בתפילת  בערבית 

"כגאולה אריכתא דמיא".
ישיר  כהמשך  נחשבת  'השכיבנו'  שברכת  הטעם  את 
לברכת הגאולה, הסביר רבנו יונה: בליל ט"ו בניסן, כאשר 
היכה המשחית בבכורי מצרים, יראו ישראל שמא יגרום 
החטא ויכה המשחית אף בבתיהם. לפיכך עמדו בתפילה 
ובזעקה לפני ה' שיקיים את הבטחתו וישמרם מכל רע. 
כנגד תפילה זו שהתפללו ישראל בעת גאולתם, נתקנה 
מכל  להגנה  תחינה  היא  מהותה  שאף  'השכיבנו'  ברכת 
שהתפללו  התפילה  כנגד  נתקנה  זו  שברכה  ולפי  פגע. 
כהמשך  היא  נחשבת  לפיכך  גאולתם,  בעת  ישראל 

ל'ברכת הגאולה'.
מרון  בן  יצחק  רבי  רבו  בשם  מביא  האשכול'  'ספר  בעל 
הלוי שברכת 'השכיבנו' לא נתקנה לזכר תפילת ישראל 
במצרים, אלא היא עצמה נאמרה מפיהם ביציאתם. וזה 
להם  אמר  פסח,  ואכלו  ממצרים  שיצאו  "בשעה  לשונו: 
(לעיל פס' כב): 'ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו' והבטיחן 
מתפללים:  והיו  בתיהם.  אל  לבוא  המשחית  יתן  שלא 
מלפנינו  שטן  והסר  לשלום...  אלקינו  ה'  'השכיבנו 
ומאחרינו ושמור צאתנו...', שהוא מהעניין שהיו צריכין".

'רבנו יונה' ב ב מדה"ר; 'ספר האשכול' [מהד' 'נחל אשכול'] תפילה וקר"ש ט
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פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
ה'

פני ם
'אמן' מוציאה מחושך ומאפלה

"ַוְיִהי חֶֹׁש ֲאֵפָלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים" (י כב)
על  א)  רפו  (וילך  הקדוש  בזוהר  נאמרו  נוראים  דברים 
את  שמתאר  לאחר  אמן.  בעניית  המזלזל  עונש  אודות 
המלך  שלמה  אמר  שעליו  בגיהינום  התחתון  המדור 
(משלי טו יא): "שאול ואבדון נגד ה'", כותב הזוהר: "לההיא 
אמן  ועל  אמן,  לאתבא  דמבזי  גברי  להנהו  נחתין  אתר 
[למקום  להו..."  חשיב  דלא  מניה,  דאתאבידו  סגיאין 
ההוא (מדור התחתון שבגיהנום הנקרא 'שאול ואבדון') מורידים את 
האנשים המבזים עניית אמן, ודנים אותם בגיהינום על 
אמנים רבות שנאבדו מהם מתוך שלא החשיבו אותן.] 

(וראה רבנו בחיי שמות יד א). 

בתיבת  הראשונה  האות  ויטל:  חיים  רבי  וכתב  הוסיף 
'אפל',  היא  אותיות  בשינוי  'אל"ף'  אל"ף.  היא  'אמן' 
רש"י  (ראה  במצרים  שהיה  כחושך  כפול  חושך  כלומר: 
כאן). לפי שהמזלזל בעניית אמן סופו להיות נידון במדור 

שביעי שבגיהינום, שמשם נמשך החושך במצרים. 
מדז'יקוב:  מאיר  רבי  האדמו"ר  דרש  האמור  פי  על 
ְוָכל  ַאָּתה  "ֵצא  נאמר:  ח)  (יא  חושך  מכת  לאחר  לפיכך 
שהמקפיד  לכך  רמז  'אמן'.  בגימטרייה  'צא'   – ָהָעם..." 
נידון  שבהם  ומהאפלה  מהחושך  יינצל  אמן  עניית  על 

המזלזל בעניית אמן. 
מונע  אמן  עניית  את  שהמייקר  מלבד  כי  להוסיף  יש 
עצמו מליפול לחושך ולאפלה, בכוחה של עניית אמן 
כפי  בו.  נידון  שכבר  מי  את  הגיהינום  מן  להוציא  אף 
שגילה אליהו הנביא זכור לטוב (תנד"א זוטא כ): "אומר דוד 
ופושעי  הוא...  ברוך  הקדוש  לפני  אגדה  של]  [קדיש 
הקדוש  להן  אומר  גיהנם.  מתוך  אמן  עונין  ישראל 
מתוך  אמן  שעונין  הללו  הן  'מי  למלאכים:  הוא  ברוך 
פושעי  הללו  עולם,  של  'רבונו  לפניו:  אומרים  גיהנם?' 
ישראל שאף על פי שהן בגיהנום בעקה [בצרה] גדולה 
מתחזקים ואומרים לפניך אמן'. אומר הקדוש ברוך הוא 
לפני,  ויזמרו  ויבאו  עדן  גן  להן  'פתחו  השרת:  למלאכי 
אמנים'  שמר  צדיק  גוי  ויבא  שערים  'פתחו  שנאמר: 

(ישעיה כו ב) – אל תקרי 'אמונים' אלא 'שאומרים אמן'".

נסיים בדברי המקובל רבי מאיר שוורץ מפודהייץ, אשר 
האמורים,  הזוהר  דברי  את  בצוואתו  שהעתיק  לאחר 
תאמינו.  היקרים,  "בניי  צאצאיו:  את  והזהיר  המשיך 
בעת שראיתי זאת בזוהר הקדוש כאן ועוד בזוהר-חדש, 
תסמר שערות ראשי, אוי לי ואוי לנפשי, כמה פעמים 
למען  השם!  למען  כן  על  אמנים.  כמה  ממני  אתאבידו 
מן  ברכה  כל  לשמוע  מאוד  תזהרו  מאד  מאד  השם! 

המברך כדי לידע על מה לאתבא אמן כראוי..."
'פרי עץ חיים' שער כוונת אמן ג; 'אמרי נועם'; 'הנהגות צדיקים' ח"ה עמ' תמה
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באמירת ברכות השחר בחברותא הינך מרוויח כפליים:

ברכותיך מושלמות בעניית אמן, 
ומלבד זאת אתה זוכה 

ת.לענות אמנים רבות לפני התפילה. 
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שהמסר  יומין,  עתיק  סיפור  לפנינו 
העולה  למסר  זהה  ממנו  העולה 
להביא  משתדלים  שאנו  מסיפורים 
מיוחד.  כוח  יש  לתפילה  זה:  במדור 
היו  לא  הטבע  שבדרך  מקרים  אף 
לבסוף  התרחשו  להתרחש,  אמורים 

בכוח התפילה.
רבי  בצדיק  עוסק  שלפנינו  המעשה 
בשבט  ז'  שבתאריך  מלעלוב,  דוד 
לפטירתו,  שנים  ושש  מאתיים  ימלאו 
האחים  מפי  וסופר  התגלה  והוא 
אלימלך  רבי  הרה"ק  הקדושים, 

והרה"ק רבי זושא מאניפולי זי"ע.
זושא  רבי  הקדושים,  האחים  כידוע, 
עצמם  על  קיבלו  אלימלך,  ורבי 
בימי  נהוג  שהיה  כפי  לגלות  לצאת 
קדם בקרב קדושי עליון. צדיקי אמת 
את  ולסגף  נפשם  את  לזכך  רצו  אלו 
להתקדם  שיוכלו  כדי  הטהור  גופם 
נעלות  רוחניות  להשגות  ולהתעלות 

יותר ויותר.
על  הקדושים  האחים  אפוא  עטו 
נטלו  ופשוטים,  בלויים  בגדים  עצמם 
בצעידה  והחלו  הנדודים  מקל  את 
משותפת במסע ארוך ומייגע שנמשך 

תקופה ארוכה.
בהקפדתם שלא לשהות במקום אחד 
במרחבים,  האחים  צעדו  מדי,  רב  זמן 
תרו  הגיעו  שאליו  מקום  שבכל  תוך 
אחר בית שבפתחו מזוזה כדי שיוכלו 
מסתירים  כשהם  לבין,  בין  בו.  ללון 
ומכפר  לעיר  מעיר  ונודדים  עצמם 
הקדושים  האחים  קירבו  לכפר, 
לתורה  נידחות  נשמות  בחוכמתם 
נשברים  לבבות  חיזקו  ולחסידות, 
ופעלו ישועות בעבור חולים ונדכאים.

את  שליוו  והייסורים  הרעב  מלבד 
הן  נדודיהם,  מסע  אורך  לכל  האחים 
בבתי  ללון  נאלצו  שבהם  במקרים 
שלנו  בעת  אף  פעם  לא  ואף  גויים, 
את  שהסתירו  מתוך  יהודים,  בבתי 
השפלות  פעם  לא  חוו  גדלותם, 
הכול  את  קיבלו  הם  אך  מכות.  ואף 
באהבה, כייסורים המכפרים ומזככים 

את הנפש.
לעיירה  האחים  הגיעו  הימים  באחד 
לעלוב,  לעיירה  הסמוכה  ביאלא 
וכאשר נכנסו לבית המרזח ששמעו כי 
מצאוהו  יהודית,  בבעלות  נמצא  הוא 
המרזח  בית  בפינת  רק  ריק.  כמעט 
ישב ילד קטן טהור עיניים ליד שולחן 
מתוך  פסוקים  במתיקות  ושינן  ישן 

חומש בראשית שהיה פתוח לפניו.
הבחינו  והשגתם  קדושתם  לרוב 
מיוחדת  נשמה  כי  הקדושים  האחים 
שלפניהם,  בילד  שוכנת  וטהורה 
כי  הייתכן  לפלא;  להם  היה  והדבר 
להורים כה פשוטים, בעלי בית מרזח 
שבו זוללים וסובאים מדי לילה גויים 

שיכורים, תינתן נשמה כה גבוהה?!
צדיקים  הם  הוריו  כי  להניח  'יש 
נסתרים אשר בשל צניעותם המופלגת 
ומעשיהם המופלאים זכו לבן שכזה', 

סברו האחים בליבם.
האחים  שאלו  הוריך?"  "היכן 
הקדושים את הילד הרך, והלה השיב: 

מה,  דבר  לקנות  לשוק  יצאה  "אימא 
והיא אמרה שתשוב בעוד שעה קלה, 
השיכר  הכנת  בעבודת  עסוק  ואבא 

וישוב רק בשעת ערב מאוחרת".
של  קנקנם  על  לתהות  ברצותם 
מפיהם  ולשמוע  הנסתרים  הצדיקים 
החליטו  מיוחד,  כה  בבן  זכו  כיצד 
שובם  עד  להמתין  הקדושים  האחים 

של ההורים לביתם.
האב  שב  מאוחרת  ערב  בשעת  רק 
מהילוכו  לבושו,  מסגנון  לביתו. 
ומדיבורו ניכר היה כי הוא איש פשוט 
זושא  ורבי  אלימלך  רבי  בתכלית. 
הנהגה  איזו  יש  אם  מפיו  להבין  ניסו 
שכזה,  לבן  זכה  שבגינה  מיוחדת 
אולם הוא לא ידע להצביע על הנהגה 
אדרבה,  בבנו.  אותו  שזיכתה  מיוחדת 
יהודים  ואשתו  הוא  כי  היה  נראה 
חיים  אורח  המנהלים  הם,  פשוטים 

צנוע ביותר. 
יותר  מעט  לחקור  האחים  ניסו 
לתאר  מההורים  ביקשו  הם  לעומק. 
כך  כדי  תוך  אולי  יומם,  סדר  את 
הנהגה  או  טוב  מעשה  על  ישמעו 
מיוחדת שבגינם זכו לבנם. אלא שגם 
מעשיהם  את  ההורים  שפירטו  לאחר 
דעתם  נחה  לא  עדיין  היום,  במהלך 
של האחים הקדושים. הם לא הבחינו 
בשום סימן גדלות מיוחד שעליו ניתן 
כך,  כל  בשמיים  החשיבוהו  כי  לומר 
גבוהה  נשמה  בידיהם  שהפקידו  עד 

שכזאת.
"דבר  ואמרה:  האישה  נזכרה  לבסוף 
אחד שכחתי לציין: בכל שבת, בשעת 
משורר  שבעלי  בעת  דרעוין',  'רעוא 
את הזמר 'ברוך אדנ-י יום יום', כאשר 
מסתיים  שבה  לתפילה  מגיע  הוא 
עמו...  את  יברך  הוא  'הרחמן  הזמר: 
עוסקים  בנים  ובני  בנים  לראות  ויזכו 
וחוזר  נעצר  הוא  ובמצוות...',  בתורה 
כוונה,  וביתר  ושוב  שוב  התפילה  על 
ובדמעות,  בבכי  וגובר,  הולך  כשקולו 
עד אשר הוא נופל על הארץ כמתעלף. 
כך הוא נוהג בכל שבוע. זוהי ההנהגה 
לציין,  יכולה  אני  שאותה  היחידה 

מלבד זאת אין לי מה להוסיף".
הדברים  את  האחים  שמעו  כאשר 
מהיכן  היטב  הבינו  עתה  דעתם.  נחה 
זכה הילד לנשמה כה גבוהה, שהלוא 
מול בכיות ודמעות אין שער בשמיים 

שנותר נעול. 
לאחר  למקום  האחים  שבו  כאשר 
של  שמעו  יצא  כבר  מספר,  שנים 
היתרה,  בקדושתו  למרחוק  הילד 
לימים  מידותיו.  ובאצילות  בחוכמתו 
כהרה"ק  והתפרסם  לתלמידם  היה 
רבי דוד מלעלוב זצ"ל – אבי שושלת 

לעלוב המפוארת.
'בפקודיך אשיחה' ח"ב עמ' מז

סיפור שבועי על אמן ותפילה  ססייפפומעמעשה אמונים ם
ברכות השחר והדף היומי...

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

'ויזכו לראות בנים... עוסקים בתורה'
הרבים  זיכוי  על  המאמרים  סדרת  לסיום 
לפניכם  להביא  ברצוננו  אמן,  בעניית 
בעקבות  לאחרונה,  אלינו  ששלח  מכתב 
ה'דף  במסגרת  בבלי  תלמוד  הש"ס  סיום 
בכל  הזוכה  חשוב  שיעור  מגיד  היומי', 
לפני  היומי'  ב'דף  שיעור  למסור  בוקר 
התפילה, הרי הוא לפניכם בשינויי עריכה 

מתבקשים:
אמונים'  'בני  של  הנכבד  הצוות  לכבוד 
דב  יעקב  הרב  הרבים,  מזכה  ובראשם 

מרמורשטיין שליט"א,
כמגיד  לשמש  זכיתי  האחרון  בעשור 
הכנסת  מבתי  באחד  היומי  בדף  שיעור 
הגדולים באזור מגוריי. מדי בוקר בשעה 
המשתתפים  יושבים  כבר  בדיוק  שש 
כארבעים  נמשך  והשיעור  במקומותיהם, 
בריתחא  גדושות  תמימות  דקות  וחמש 

דאורייתא, בסייעתא דשמיא.
לקראת סיום הש"ס והתחלתו המחודשת, 
למשתתפי  חילקתי  ידיד,  הצעת  פי  על 
'משוב' שבהם ביקשתי, בין  השיעור דפי 
לכלל  לתועלת  רעיונות  להציע  היתר, 

המשתתפים ולהוסיף חיילים לאורייתא.
הופתעתי  המשובים  את  כשקראתי 
אחת  לדעה  כיוונו  מהם  שכמה  לגלות, 
נושא.  לאותו  בולט  באופן  והתייחסו 
הלומדים טענו, כל אחד בלשונו, כי בעוד 
בוקר  בכל  לשיעור  לבוא  מתאמצים  הם 
להקשיב  משתדלים  ואף  נפש  במסירות 
נותר  החומר  האכזבה  למרבה  היטב, 
ספורות  שעות  למשך  בזיכרונם  חקוק 
שמחים  "היינו  בלבד.  ספורים  ימים  עד 
הביעו  למאמצינו",  תוצאות  יותר  לראות 

את תקוותם, ואני הבנתי היטב לליבם.
לדבריהם.  התייחסתי  המחרת  ביום 
על  יום  בכל  לחזור  להם  להציע  ניסיתי 
נראה  אך  בשבת,  הפחות  ולכל  הנלמד, 
היה כי ההצעה לא הניחה את דעתם; היו 
וללא  זאת,  עושים  הם  כי  שטענו  מהם 
הועיל, והיו שטענו כי אינם מוצאים לכך 

זמן.
דף  נידה  במסכת  השיעור  את  התחלנו 
ב'  לעמוד  הגענו  וכאשר  א',  עמוד  ע' 
וזה  לשאלתנו.  תשובה  בהפתעה  קיבלנו 
את  תלמידיו  "שאלו  שם:  הגמרא  לשון 
ויחכם?  אדם  יעשה  מה  אליעזר...:  רבי 
אמר להן: ירבה בישיבה וימעט בסחורה. 
להם!  הועיל  ולא  כן  עשו  הרבה  אמרו: 
אלא: יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו, 
דעת  מפיו  חכמה  יתן  ה'  'כי  שנאמר: 

ותבונה'".
קראתי את דברי הגמרא בהטעמה, ונדמה 
להצליח  כדי  הבינו;  שהשומעים  היה 
בלימוד התורה אין די 'להרבות בישיבה', 
שהחכמה  ממי  רחמים  לבקש  יש  אלא 

שלו.
במשך היום המשכתי לחשוב על הדברים. 
שנגרמה  ההתעוררות  את  לנצל  ניסיתי 
רעיון  ולחפש  הגמרא  מלימוד  כתוצאה 
להתפלל  בוקר  בכל  לנו  להזכיר  שיוכל 
פרטית  בהשגחה  הלימוד.  הצלחת  על 
הזדמן  בהרהוריי  שקוע  בעודי  מופלאה, 
לידי העלון שלכם, ולפתע הבריק במוחי 
רעיון; השיעור מסתיים כרבע שעה לפני 
התפילה. הבה נתכנס בכל יום מיד לאחר 

את  ונאמר  דקות  כחמש  למשך  השיעור 
ברכות השחר בחברותא.

חשבתי לעצמי: הלוא אנו לומדים ביחד, 
הלימוד?!  על  ביחד  נתפלל  שלא  מדוע 
בקשות  כמה  יש  השחר  בברכות  הן 
רחמים על החכמה;  "הנותן לשכוי בינה", 
נאמרן  אם  וכו',  בתורתך"  "שתרגילנו 
"בצורה  אמונים":  "בני  וכלשונכם  יחד, 
התפילה  תתקבל  בוודאי  מושלמת...", 

יותר.
הרעיון  את  הצעתי  שלמחרת  בבוקר 
אותו  קיבלו  וכולם  השיעור,  לחברי 
שכבר  בתוכם,  ואני  מהם,  היו  בשמחה. 
שמחנו  עתה  אך  זמן,  מזה  כך  נהגו 
קביעות  השחר  לברכות  להקדיש 

משותפת.
בהתלהבות,  התקבל  שהרעיון  כשראיתי 
בדרשה  עליו  ולדבר  לשוב  החלטתי 
הש"ס  סיום  במעמד  למסור  שהתכוונתי 
מדרשנו,  בבית  השיעורים  לומדי  לכלל 
שמח  אני  הצלחתי.  דשמיא  ובסייעתא 

לשתף אתכם בדברים:
שאנו  במאמר  מסתיימת  נידה  מסכת 
דבי  "תנא  בתפילה:  יום  בכל  אומרים 
 – יום  בכל  הלכות  השונה  כל  אליהו: 
הבא...";  עולם  בן  שהוא  לו  מובטח 
מתקשרת  הבא'  העולם  'בן  הבטחת: 
חכמים  שאמרו  בכך  הן  ל'אמן',  במיוחד 
לעולם  בא  מאימתי  "קטן  ב):  קי  (סנהדרין 
הבא?... משעה שיענה אמן" – והרי הפרק 
'תינוקת'... והן בכך  האחרון בש"ס נקרא 
בכל  אמן  העונה  "כל  ב):  קיט  (שבת  שאמרו 
כחו פותחין לו שערי גן עדן". מלבד זאת 
סופי התיבות: "בן העולם הבא" הם 'אמן', 
ו'הבא' – ראשי תיבות 'ברכות השחר' ו'בני 

אמונים'...
'ברכות'.  היא  בש"ס  הראשונה  המסכת 
ברכות  שהלכות  אף  על  כך  מכונה  היא 
ואילך,  השישי  מהפרק  רק  בה  הובאו 
אם  לנו:  לרמוז  ביקשו  שחכמים  משום 
ולהצליח  הש"ס  את  להתחיל  רצונכם 
אמירת  הוא  המתכון  הלימוד,  את  לזכור 

ה'ברכות' כראוי, עם 'אמן' אחריהן...
כאמור, הש"ס – כמו כל דבר טוב – מתחיל 
מסתבר  אולם  ב'אמן'.  ומסתיים  בברכה 
ארבע   – 'אמן'  יש  'ברכות'  בתחילת  שגם 
'מאימ(תי)'   – בש"ס  הראשונות  האותיות 
ראשי  ובנוסף:  'אמן',  בגימטרייה  הן 
תיבות של הפסוק שבעקבותיו התעוררנו 
לבקש על החכמה: "כי יי יתן חכמה מפיו 

דעת ..." הם בגימטרייה 'אמן'. 
מכתבי  בקריאת  מעט  אתכם  הטרחתי 
זיכוי  בו  שיהיה  מקווה  אני  אך  הארוך, 
הרבים, ומלבד זאת היה חשוב לי לכותבו 
גם בעבורי, למען אזכור תמיד מהו מקור 

הברכות – התפילה וה'אמן'!
אשריכם, ורוב ברכות על כל פעולותיכם.

החותם בברכה שעוד טרם סיום הש"ס 
הבא 'ימלא כבודו את כל הארץ אמן 
ואמן', 
י.ב.
מגיד שיעור מאזור המרכז.

ברכות השחר בחברותא תעתענה אמונים 
רכות הש

בבבררכ ם 


