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  :מפירות בית המדרש
  

  תוספת חדשה למשנה בתפילה לגשם של ברכה ורחמים שיבוא עלינו במהרה

  

  'יוצרות ניגון'משתתפת ב, מאת יעל יחיאלי
 

  
  

  פרק ט, ברכות, משנה

  
ַעל ַהְ�ָ�ִמי� ְוַעל ) [...] ב

: ַהְ���ר�ת ַה��ב�ת א�ֵמר
ְוַעל , "ָ�ר!ְ  ַה��ב ְוַהֵ�ִטיב"

: ְ�מ!ע�ת ָרע�ת א�ֵמר
  ".ָ�ר!ְ  ַ'ַ&% ָהֱאֶמת"
  
ְוָקָנה , ָ�ָנה ַבִית ָחָד�) ג

ָ�ר!ְ  "א�ֵמר , ֵכִלי� ֲחָדִ�י�
 ְמָבֵרְ  ַעל ָהָרָעה". ֶ�ֶהֱחָינ!

ְוַעל ַה��ָבה , ֵמֵעי% ַה��ָבה
, רַה/�ֵעק ְלֶ�ָעבַ . ֵמֵעי% ָהָרָעה

? 5ֵיַצד. ֲהֵרי ז� 2ְִפ0ַת ָ�ְוא
ְו8ַמר , ָהְיָתה ִא�2�ְ ְמע7ֶ�ֶרת

י ְיִהי ָרצ�% 2ֵ�ֵֶלד ִא2ִ�ְ "
. ְואֲהֵרי ז� 2ְִפ0ַת ָ�  9" ָזָכר

�ל ָהָיה ָבא ַבֶ'ֶרְ  ְוָ�ַמע ק
ְיִהי "ְו8ַמר , ְצָוָחה ָ�ִעיר

 ָרצ�% 0�ֶֹא ִיְהי! ֵא0! ְ�ֵני
  .אֲהֵרי ז� 2ְִפ0ַת ָ�וְ  9 " ֵביִתי
  
ַהִ=ְכָנס ַל5ְַרְ  ִמְתַ;0ֵל ) ד

<ַחת ִ�ְכִניָסת� , 2ַ�ְִי�
ֶ�% ַעַ?אי . ְו<ַחת ִ�יִצי8ת�

2ַ�ְִי� , <ְרַ�ע: רא�מֵ 
, ת�ִ�ְכִניָסת� !2ַ�ְִי� ִ�יִצי8
, ְונ�ֵת% ה�ָד8ה ְלֶ�ָעַבר
  .ְוצ�ֵעק ֶלָעִתיד ָלבֹא

 

  

   ד בבית מדרשה של ברוריה�משניות ב', מסכת ברכות פרק ט
  

  : תניא
  "ב ְוַהֵ�ִטיבָ�ר!ְ  ַה��"א�ֶמֶרת  –ַעל ַהְ�ָ�ִמי� ְוַעל ַהְ���ר�ת ַה��ב�ת 

  ".ָ�ר!ְ  ַ'ַ&% ָהֱאֶמת"ְוַעל ְ�מ!ע�ת ָרע�ת א�ֶמֶרת 
  

  ".ָ�ר!ְ  ֶ�ֶהֱחָינ!"א�ֶמֶרת  –ָ�ְנָתה ַבִית ָחָד� ְוָקְנָתה ֵכִלי� ֲחָדִ�י� 
  .ְוַעל ַה��ָבה ֵמֵעי% ָהָרָעה, ְמָבֶרֶכת ַעל ָהָרָעה ֵמֵעי% ַה��ָבה

  .ֲהֵרי ז� 2ְִפ0ַת ָ�ְוא, רַה/�ֶעֶקת ְלֶ�ָעבַ 
  .ֲהֵרי ז� 2ְִפ0ַת ָ�ְוא 9' ְיִהי ָרצ�% ֶ�ֵ&ֵלד ה!א'ָהָיה ִאיA�ָ לֹא ְמע7ָ�ר ְו8ְמָרה ? 5ֵיַצד

ע ְיִהי ָרצ�% ֶ�ְ&ֵהא ַה�Dל ִנְ�ַמ 'ָהְיָתה 8�ָה ַ�ֶ'ֶרְ  ְוָ�ְמָעה ק�ל ִאCָה ָ�ִעיר ְו8ְמָרה 
  .ֲהֵרי ז� 2ְִפ0ַת ָ�ְוא 9' ְ  ַהַ�ִית ְ;ִניָמהַרק ְ�ת�

  
  .<ַחת ִ�ְכִניָסָתA ְו<ַחת ִ�יִצי8ָתA 9ַהִ=ְכֶנֶסת ַל5ְַרְ  ִמְתַ;0ֶֶלת 2ַ�ְִי� 

  2ַ�ְִי� ִ�ְכִניָסָתA !2ַ�ְִי� ִ�יִצי8ָתA 9ַ�ת ַעַזִאי א�ֶמֶרת <ְרַ�ע 
  .ְוצ�ֶעֶקת ֶלָעִתיד ָלבֹא, ָעַברְונ�ֶתֶנת ה�ָד8ה ְלֶ� 

  
  :תוספות

  ,ַה/�ֲעִקי� ְלֶ�ָעַבר צ�ֲעִקי� ַעל ֶהָעָבר
  ְוא!ַלי ַ�� ַעל ַהה�ֶוה

  <ְ  ַה/�ֲעִקי� ֶלָעִתיד ָלב�א 
  ֶ�ִ&ְתָקֵרב, צ�ֲעִקי� ֶלָעִתיד ֶ�ָ&ב�א

  �D�ֶל 0ָ5ַה ִיCַָמע 5ְמ� ק�ל ָחָת%
  'ָ�ר!ְ  ֶ�ֶהֱחָינ!'5ָא% ַ�ִית ָחָד� ְוַעל 5ְָ  יֹאְמר! 5ִי ִנְבָנה 

  'ָ�ר!ְ  ַה��ב ְוַהֵ�יִטיב'ְוֵא0! ַ�� ְ���ר�ת ט�ב�ת ְוַעל 5ְָ  יֹאְמר! 
  5ִי ְ�ֶעְזַרת ַ'ַ&% ָהֱאֶמת ה!א 5ְָבר ָעַבר, ְוִי2ְנ! ה�ָד8ה ַעל ֶהָעָבר

  ָלב�א ְוִיְצֲעק! ֶלָעִתיד 
 .ֶ�ָ&ב�א

  
 

 


