
  

 ה': בעזרת נלמד היום

 לב דף ברכות

 (=  ישראל  על  שהשפעת  והזהב  שהכסף  לקב"ה,  ואמר  מעלה  כלפי  דברים  הטיח  משה

 העגל. חטא את לעשות להם שגרמו הם "די", שאמרו עד הים) וביזת מצרים ביזת

 שביקש  ממשה  למדנו  זה  ודבר  יתפלל.  ואח"כ  הקב"ה  של  שבחו  אדם  יסדר  לעולם

 "ה'  שנאמר  הקב"ה  של  שבחו  סידר  שבהתחלה  ישראל,  לארץ  להכנס  מהקב"ה

ִחּלֹותָ   ַאָּתה  ֱאלֹוִקים ת  ְלַהְראֹות  ַהֽ  ְד�  ְוֶאת  ָּגְדְל�  ֶאת  ַעְבְּד�  ֶאֽ ֲחָזָקה  ָיֽ  ֵאל  ִמי  ֲאֶׁשר  ַהֽ

ֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ּוָבָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים ֲעֶׂשי�  ַיֽ �"  ְכַמֽ  ֶאת  ְוֶאְרֶאה  ָּנא  ֶאְעְּבָרה"  ביקש  ואח"כ  ְוִכְגֽבּוֹרֶתֽ

 וכו'. ַהּטֹוָבה"... ָהָאֶרץ

 זה  אין  טובים  מעשים  שבידו  מי  גם  כלומר  (=  טובים  ממעשים  יותר  תפילה  גדולה

 בתפילה. אלא נענה לא רבינו משה אפילו שהרי לתפילה), זקוק והוא מספיק,

 בממונו. וצדקה בגופו היא שהתענית מהצדקה, יותר תענית גדולה

 מהקרבנות. יותר תפילה גדולה

 תפילותינו),  שיתקבלו  לנו  מובטח  לא  (=  תפילה  שערי  ננעלו  המקדש  בית  שנחרב  מיום

 ננעלו. לא דמעה שערי אבל

 שבשמים. לאביהם ישראל בין מפסיקה ברזל של חומה המקדש בית שנחרב מיום

 בגלל  שתתקבל  מצפה  (=  בה  מעיין  אם  אבל  מתקבלת.  תפילתו  -  בתפילתו  המאריך  כל

 תתקבל. לא שתפילתו - לב כאב לידי לבוא סופו בה), שהאריך

  ויתפלל. יחזור נענה, ולא התפלל אם

 מעשים  )2  תורה.  )1  כחו):  בכל  תמיד  בהם  שיתחזק  (=  חיזוק  צריכים  דברים  ארבעה

 מלחמה  איש  לסחורתו,  סוחר  לאומנותו,  אומן  (=  ארץ  דרך  )4  תפילה.  )3  טובים.

 למלחמתו).
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 לגיון  כל  על  לגיון,  30  יש  חיל  כל  על  חיל,  30  יש  מזל  כל  על  ברקיע,  ה'  ברא  מזלות  12

 גסטרא  כל  ועל  גסטרא,  30  יש  קרטון  כל  על  קרטון,  30  יש  רהטון  כל  על  רהטון,  30  יש

  ישראל. בשביל ה' ברא כולם ואת כוכבים. ריבוא אלפי 365 בו תלויים

 חסידים  תפילתו.  לאחר  אחת  ושעה  תפילתו  קודם  אחת  שעה  שישהה  צריך  המתפלל

 שעה  ושוהים  אחת,  שעה  ומתפללים  התפילה,  קודם  אחת  שעה  שוהים  היו  הראשונים

 תורתם  תפילות)  X  3  שעות  3  (=  ביום  שעות  9  ששהו  ומאחר  התפילה.  לאחר  אחת

 משתמרת  תורתם  הם  שחסידים  מתוך  אלא  נעשית?  היאך  ומלאכתם  משתמרת?  איך

 מתברכת. ומלאכתם

 לא  בשלומו  שואל  המלך  אפילו  -  עשרה  שמונה  שכשמתפלל  לעיל  במשנה  למדנו

 את  לקצר  יכול  אם  גוי  במלך  אבל  ישראל,  במלך  דוקא  זה  שכל  הגמרא  מסבירה  יפסיק.

 יהרגנו. שלא כדי יפסיק, - לקצר יכול אינו ואם יקצר, - תפילתו

 החזיר  לא  והחסיד  שלום,  לו  ונתן  גוי  שר  ובא  בדרך  מתפלל  שהיה  אחד  בחסיד  מעשה

 שלום. לו
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 זכות  -  רגלים"  שלוש  של  "כסא  שאם  לקב"ה  טען  משה  רגלים:  שלוש  של  כסא

 בשעת  להם  מועילה  לא  ישראל  עם  של  ויעקב)  יצחק  אברהם  (=  משולשת  אבות

   משה. של זכותו - אחת" רגל של "כסא להם יעמוד איך כעסך,

 מושגים בדף


