
ֶרַקע  בָּ שֶׁ כְּ ֶמַתח,  ֵסֶפר  ְקִריַאת  בִּ קּוַע  ָהָיה שָׁ ָדִוד  ָצֳהַרִים.  ַעת  שְׁ ֹזאת  ָהְיָתה 
ְוָעַבר  ִוד  דָּ ָקָרא  ָבר?"  כְּ ח  ִיְפתַּ הּו  ִמישֶׁ “אּוַלי  ֶלת.  ַהדֶּ ַעל  ְנִקיׁשֹות  ְמעּו  ִנשְׁ
ָנָחה.  ָעֶליָה  שֶׁ ה  פָּ ֵמַהסַּ ֲאחֹותוֹ  לוֹ  יָבה  ֵהשִׁ ה",  ַאתָּ ח  ְפתַּ “תִּ א.  ַהבָּ ָלַעּמּוד 
ֵכִנים,  ּוְלַהְלוֹות ַלשְּׁ ֶלת  ִלְפּתַֹח ֶאת ַהדֶּ ָטן  ִיְצַחק ַהקָּ ב  ִהְתַנדֵּ ָבר  ל דָּ סֹופוֹ שֶׁ בְּ

ׁשּו. קְּ בִּ ר שֶׁ כָּ ֶאת ּכֹוס ַהסֻּ

ֶלת,  ַהדֶּ ַעל  ְנִקיׁשֹות ֲחלּוׁשֹות  ְמעּו  ִנשְׁ ָעה  שָׁ אֹוָתּה  בְּ ִדּיּוק  בְּ ַאֲחֵרי,  יֹוַמִים 
ֲערּו ַעל ַהיִָּדית. ֶלת ְוִהְסתַּ ֲעטּו ֶאל ַהדֶּ ה ְיָלִדים שָׁ ַעם – ֲחִמשָּׁ ְוַהפַּ

ֵהֵבאת  ָמה  ָלְך!  ינּו  ִחכִּ א!  “ַסְבתָּ ּיֹוֵתיֶהם,  ִמפִּ ִריָאה  ַהקְּ ְמָעה  ִנשְׁ א!",  "ַסְבתָּ
ָלנו"...?

ּיֹום  ֶלת, ְוִאּלּו בַּ ָלִדים ִמי ֵיֵלְך ִלְפּתַֹח ֶאת ַהדֶּ חּו ַהיְּ ּיֹום ָהִראׁשוֹן ִהְתַוכְּ ַמּדּוַע בַּ
ַעְצמֹו? ּתֹוֵקק ִלְפּתַֹח הּוא בְּ ִאיׁש ֶאָחד ְוָכל ֶאָחד ִהשְׁ ִני ָרצּו כְּ ַהשֵּׁ

ֶלת  ַהדֶּ ֵמֲאחֹוֵרי  עֹוֵמד  שֶׁ י  מִּ שֶׁ יֹוְדִעים,  ָאנּו  שֶׁ כְּ ׁשּוָטה:  פְּ ּמּוָבן,  כַּ ׁשּוָבה  ַהתְּ
ֵרז  ְוִנְזדָּ ִעּסּוֵקינּו  ל  ִמכָּ ְזִריזּות  בִּ נֶּה  ִנְתפַּ נּו,  ִעמָּ ְלֵהיִטיב  ּוְמֻעְנָין  טֹוָבֵתנּו  בְּ ָחֵפץ 

ה. ְמָחה ַרבָּ שִׂ ִלְפּתַֹח לוֹ בְּ

ֲעֵרי  ּפֹוְתִחים לוֹ שַׁ ּכֹחוֹ  ָכל  ְוָקא “ָהעֹוֶנה ָאֵמן בְּ ָלנּו, ַמּדּוַע דַּ יר  ַיְסבִּ ִסּפּור ֶזה 
ּלֹא ֻהְבַטח  ֶזה, שֶׁ כָּ ָכר שֶׁ ַכוָָּנה, ֻמְבָטח שָׂ ְוָקא ַעל ֲעִניַּת ָאֵמן בְּ גַּן ֵעֶדן". ַמּדּוַע דַּ

ה. ִפלָּ ל תְּ ל ָאֵמן ִמּכָֹחּה שֶׁ ַכוָָּנה? ָמה גָּדֹול ּכֹחוֹ שֶׁ ל בְּ לֵּ ְתפַּ מִּ ְלִמי שֶׁ

עֹוְבִרים  ָאנּו  ִמיָּד  ַבח,  שֶׁ ִדְבֵרי  בְּ ָאנּו  ִאם ּפֹוְתִחים  גַּם  ִלים,  לְּ ִמְתפַּ ָאנּו  שֶׁ כְּ
א  ֶאלָּ ָלנּו  ֵאין  ָאנּו אֹוְמִרים: “ָאֵמן",  שֶׁ ְוִאּלּו כְּ ָהַרּבֹות,  ׁשֹוֵתינּו  קָּ ׁש ֶאת בַּ ְלַבקֵּ
ָלֵכן  ַרְך.  ִיְתבָּ בֹודוֹ  כְּ ם  שֵׁ ֶאת  ּוְלרֹוֵמם  ַח  בֵּ ר, ְלשַׁ ְלַהדֵּ ִויִחיָדה:   ַאַחת  ָרה  ַמטָּ
י  ם. )ַעל פִּ ָעִרים כֻּלָּ ב, ִלְבקַֹע ֶאת ַהשְּׁ ַכוַָּנת ַהלֵּ נֱֶּאֶמֶרת בְּ ּזֹאת, שֶׁ ל ָאֵמן כַּ ּכָֹחּה שֶׁ

ת קיט ב(. בָּ "ֲעֶטֶרת ְיׁשּוָעה" שַׁ

ָאֵמן  ְוָקא  דַּ הּוא  ּכֹחֹו"  ָכל  בְּ "ָאֵמן  ים:  לִּ ַהמִּ ר  ֶהְסבֵּ ם,  ְלַמְדתֶּ אי  ַודַּ בְּ שֶׁ ִפי  כְּ
ה ָאֵמן.  לָּ ל ַהמִּ ָמעּוָתּה שֶׁ צּות ַלְחׁשֹב ַעל ַמשְׁ ִהְתַאמְּ וָָּנה, בְּ ָכל ַהכַּ נֱֶּאֶמֶרת בְּ שֶׁ
ַכוָָּנה,  ל ָהעֹוֶנה ָאֵמן בְּ יבּותוֹ שֶׁ ּכֹה ֲעצּוָמה ֲחשִׁ אֹור" אֹוֵמר שֶׁ ַעל "ְמנֹוַרת ַהמָּ בַּ

ָבֵרְך! פּול ֵמַהמְּ ָכר כָּ ִיּטֹל שָׂ ְבָטח לוֹ  שֶׁׁ מֻּ ַעד שֶׁ

ֲעֵרי  ַכוָָּנה, ַהּפֹוַתַחת ֶאת שַׁ ל ֲעִניַּת ָאֵמן בְּ ָרִסים שֶׁ א פְּ ִמְבָצע נֹושֵׂ יֹוְצִאים ָאנּו בְּ
ם. ׁשּועֹות כֻּלָּ ַהיְּ

עֹוָלם!  ַמִים בָּ ם שָׁ ׁש שֵׁ ַכוָָּנה ּוְבָכְך ְנַקדֵּ נּו, ַנֲעֶנה ָאֵמן בְּ ָהָבה ְוִנְתגַּיֵּס כֻּלָּ

ֶכם, לָּ שֶׁ

ַמעֲרֶכֶת "ּבְנֵי ֱאמּונִים".

ל ְצָרָכיו אּו כָּ ִיְתַמלְּ
ְוָעָליו ֶנֱאָמר:  ם ה'  ד ֶאת שֵׁ ָראּוי - ֲהֵרי הּוא ְמַכבֵּ ֲעִניַּת ָאֵמן כָּ ַכוֵּן בַּ ַהמְּ
עֹוָלם ַהזֶּה:  ה ְלָכבֹוד בָּ מוֹ ֵכן, ִיְזכֶּ ד" )שמואל א ב ל(, כְּ ַדי ֲאַכבֵּ י ְמַכבְּ "כִּ
ם ה' ִנְקָרא ָעָליו, ְוִיְפֲחדּו  י שֵׁ י ָהָאֶרץ כִּ ל ַעמֵּ ל ְצָרָכיו, ְוִיְראּו כָּ אּו כָּ ִיְתַמלְּ
ת ַהֲחִסיִדים.  ְמִחצַּ ה ְלָכבֹוד ָעצּום ְוַלֲעמֹד בִּ א – ִיְזכֶּ ּנּו. ּוָבעֹוָלם ַהבָּ ִממֶּ

ָכְך  ד ֶאת ּבֹוְראוֹ בְּ בֵּ כִּ ּום שֶׁ ל ִמשּׁ בֹוד ָהַרב ְיַקבֵּ גָּב ְוַהכָּ שְׂ ָכר ַהנִּ ל ַהשָּׂ ֶאת כָּ
ְצִניעּוָתא ג ו אות מא ִסְפָרא דִּ ֲעִניַּת ָאֵמן.   יד ְלַכוֵּן בַּ ִהְקפִּ שֶׁ

גָּדֹול ָהעֹוֶנה
ָבֵרְך"  ַהמְּ ִמן  יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  "גָּדֹול  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו 
ל ָהעֹוֶנה  וָָּנתוֹ שֶׁ דֹוָלה יֹוֵתר כַּ ָלל גְּ ֶדֶרְך כְּ בְּ ַעם ְלִפי שֶׁ )ָנִזיר סו ב(, ְוַהטַּ
ְמִאיִרי ָנִזיר סו ב   ָבֵרְך.  וַָּנת ַהמְּ ָאֵמן ִמכַּ

פּול  ָכרוֹ כָּ שְׂ
ַעל  ָלַדַעת  ֵדי  כְּ ִלּבוֹ  ֶאת  ּוְלַכוֵּן  ָרָכה,   בְּ ל  כָּ ַעל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ָאָדם  ַחיָּב 
ָבֵרְך אֹוֵמר  י ַהמְּ ָבֵרְך. כִּ פּול ֵמַהמְּ ָכר כָּ ָרָכה עֹוֶנה ָאֵמן. ְוָכְך ִיּטֹל שָׂ ֵאיזוֹ בְּ
ִלּבוֹ.   ִפיו ְולֹא בְּ גּור בְּ ָבר שָׁ ַהדָּ ִלי ְלַכוֵּן, ֱהיֹות שֶׁ ָרָכה ִמבְּ ִלְפָעִמים ֶאת ַהבְּ
ִנְמָצא  ב,   לֵּ בַּ לּוָיה  תְּ ָאֵמן  ֲעִניַּת  ר  ִעקַּ שֶׁ יָון  כֵּ ַכוָָּנה,  בְּ ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ַאְך 
ָכרוֹ  שְׂ ן  כֵּ ְוַעל  ִלּבוֹ  בְּ ְוַגם  ִפיו  בְּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ֶאת  ְמָבֵרְך  הּוא  שֶׁ
ֶרק כא ָלל ג, ֵחֶלק א פֶּ אֹור ֵנר ג כְּ ְמנֹוַרת ַהמָּ פּול.   כָּ

ָבֵרְך ְלַכוֵּן יֹוֵתר ֵמַהמְּ
מוֹ  כְּ י  כִּ ֶנֱאָמָנה,   ְדעּו  תֵּ י,  ַנְפשִׁ ַוֲאהּוֵבי  ם  ַהשֵּׁ ֲאהּוֵבי  ְוֵרַעי,  "ַאַחי 
הֹוֵלְך  ַהּכֹל  שֶׁ ְמאֹד,  ֲעצּוָמה  ַכוָָּנה  בְּ ְלָבֵרְך  ָצִריְך  ָרָכה  בְּ ֵאיזוֹ  ָבֵרְך  ַהמְּ שֶׁ
ֲעִניַּת  ְך גַּם בַּ ָבה, כָּ ְחשָׁ ָרָכה הּוא ַהמַּ בְּ ר בַּ ָהִעקָּ ם שֶׁ ָבה. ּוְכשֵׁ ְחשָׁ ַאַחר ַהמַּ
ְלַכוֵּן  ָצִריְך  ן  כֵּ ַעל  ָאֵמן,  ַלֲעִניַּת  ְלֵוית  ַהנִּ ָבה  ְחשָׁ ַהמַּ הּוא  ר  ָהִעקָּ ָאֵמן, 

ֲעִניַּת ָאֵמן יֹוֵתר ְויֹוֵתר. בַּ

ֶרק ו ַער ה פֶּ ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה שַׁ

9

ָרָכה ַכוָָּנה ְלָכל בְּ ָאֵמן בְּ
ִניִנים ְוִאְמרֹות ְצרֹור פְּ

ה ֹזאת ֶנֱאֶמֶרת  ִפלָּ ל ֲעִניַּת ָאֵמן.תְּ ה ְמֻיֶחֶדת ִנְתְקָנה ִלְכבֹוָדּה שֶׁ ִפלָּ תְּ
ר? ה ְמֻדבָּ ִפלָּ ֵאיזוֹ תְּ ֲחִרית. ֲהֵתְדעּו בְּ ת שַׁ ְתִפלַּ ִמיֵדי יֹום בִּ

ה...  ֶרֶמז: ְימֹות ַהֲחֻנכָּ

ָרֵדינּו:  ּדַֹאר ְלִמשְׂ ְלחּו בַּ ְתבּו ְושִׁ ֵאָלה ֹזאת, כִּ ׁשּוָבה ִלשְׁ ִאם ְמָצאֶתם תְּ
ָרִסים ֻיְקָרִתית. ַהְגָרַלת פְּ פּו בְּ תְּ תַּ ית, ְוִתשְׁ ְרחֹוב ַאְבֵני ֵנֶזר 7 מֹוִדיִעין ִעלִּ
א! ָעלוֹן ַהבָּ ֻפְרַסם בֶּ כֹוָנה תְּ ׁשּוָבה ַהנְּ ַהתְּ

ֵאַלת ָחָכם  שְׁ

ֵני ֱאמּוִנים:  רח' ַאְבֵני-ֵנֶזר 7  מֹוִדיִעין ִעיִלית טל' 08-9746101 פקס 08-9746102 ְרֵדי ִאְרּגּון בְּ ִמשְׂ
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ָעלוֹן ַהּקֹוֵדם: הֹוִפיָעה בֶּ ֵאָלה שֶׁ ֲעֶרֶכת ַלשְּׁ מַּ לּו בַּ ִהְתַקבְּ ׁשּובֹות שֶׁ תְּ

ַּדע ָמה ֶׁשָּתִׁשיב

ם ַהּמֹוָסדשם ִעירשֵׁ

ש"ס וִיְלָנא ֶהָחָדׁש
לֹמֹה ַזְלָמן ַרְייס ַתב סֹוֵפר ֶעְרלוֹישְׁ יָתרת"ת כְּ בֵּ

עְכֵטער רּוְך שֶׁ יְנְסִקיִיְצַחק בָּ ָרקּדּושִׁ ֵני בְּ בְּ

ת זיֹוִסי ֶקשֶׁ ָרקת"ת ֲאִחיֵעֶזר ֶמְרכָּ ֵני בְּ בְּ

ָמן עְלְזא ַאְרֵיה ֵלייבְּ דָּ ַלִיםת"ת בֶּ ְירּושָׁ

מּוֵאל ַזְנִויל ְרֵכי ֲאבֹוֵתינּושְׁ ְנַתְנָיהדַּ

יֹות ַמלִּ אֹוַפנִַּים ַחשְׁ
ְרָמן רּוְך ִזיְלבֶּ ְרֵכי ֲאבֹוֵתינּובָּ יתדַּ מֹוִדיִעין ִעלִּ

ֵסִטים ְמפָֹאִרים
הְצִביִקי ַזְלְצָמן ְפֶאֶרת מֹשֶׁ יָתרת"ת תִּ בֵּ

ַלט ִריְנבְּ ְרֵכי ֲאבֹוֵתינּוְמַנֵחם גְּ יתדַּ מֹוִדיִעין ִעלִּ

ַכי ָמן נֹות ַיֲעקֹבָמְרדְּ כְּ ָרקת"ת ִמשְׁ ֵני בְּ בְּ

ַרת מּוַעֶלם ֲעֵרי ַאֲהרֹןָאשְׁ ָרקשַׁ ֵני בְּ בְּ

ַהְנָמןָלִלי ַוִיס ָרקב"י כַּ ֵני בְּ בְּ

ֵמי ָהָאֶרץ שְׁ ִטיָסה בִּ
ְמׁשוֹןָנָתן ֶטֶנְנַוְלד ֳאָפִקיםּתֹוַרת שִׁ

ֶרם גֶֶּפן ִיְשָׂרֵאלָאִבי סֹוקֹולֹוְבְסִקי ָרקת"ת כֶּ ֵני בְּ בְּ

ִקין ַרבְּ ָרקת"ת אֶֹהל ּתֹוָרהְרָפֵאל דְּ ֵני בְּ בְּ

ה ְנַתְנֵאל ֶוְרְטַהְיֵמר ַלִיםְסְקֵויְראמֹשֶׁ ְירּושָׁ

ְחִתית פַּ ְנִסיָעה ִמשְׁ
ָרהֶלה ָמָמט זשָׂ ָרקב"י ֶמְרכָּ ֵני בְּ בְּ

יִגיָטִלית  ַמְצֵלָמה דִּ
י ֵני ַאְבָרָהם ִפיֶטְסּבּוְרגְזֵאִבי ַיֲעקֹבִּ ּדֹודבְּ ַאשְׁ

ר מּוֵאל ַטְיפֶּ ָמּהשְׁ ֶמׁשת"ת ּתֹוָרה ִלשְׁ ית שֶׁ בֵּ

ְרגֶּר ָרקת"ת אֶֹהל ּתֹוָרהִאיִציק הֹוְכבֶּ ֵני בְּ בְּ

ׁש ָרה ְיהּוִדית בַּ ָרקִזְכרוֹן ֵמִאירשָֹ ֵני בְּ בְּ

ֶמׁשַנֲחָלה ּוְמנּוָחהַחיָּה ִמיׁשֹור ית שֶׁ בֵּ

יָרא פִּ זרּוִתי שַׁ ָרקב"י ֶמְרכָּ ֵני בְּ בְּ

אֹוַפנֵּי ָהִרים
ּדֹודת"ת ִויְזִניץִיְצַחק ֵמִאיר ַאשְׁ

ֵטיין יְנשְׁ ִלי רּובִּ ָרקַנְדבֹוְרָנהַנְפתָּ ֵני בְּ בְּ

ְנֶזר ַעת ְזֵקִניםֶאְלָחָנן ְטשֶׁ יתדַּ מֹוִדיִעין ִעלִּ

ט ְמטֹוס ַשלָּ
ִרים ָרקת"ת ֵסעְרט ִויְזִניץִשְמעוֹן בְּ ֵני בְּ בְּ

ְנָיִמין ׁשּוּב ַע ְרָפֵאל בִּ ֵאר ְיהֹושֻׁ ָרקבְּ ֵני בְּ בְּ

ַחר רּוְך  שַׁ ִרי ַהּתֹוָרהבָּ יתת"ת פְּ מֹוִדיִעין ִעלִּ

ַנגָָּנים
יֶסר הֶאְלָעָזר גִּ ֶמׁשת"ת ְמנּוָחה ּוְקֻדשָּׁ ית שֶׁ בֵּ

ם ַהּמֹוָסדשם ִעירשֵׁ
ְרגֶּר ה ָנָתן ֶנַטע ַלְמבֶּ ְרֵכי ָאבֹותמֹשֶׁ ְנַתְנָיהת"ת דַּ

ה ֶזַרח ַאְיגֶּר ָרקַלעלֹובמֹשֶׁ ֵני בְּ בְּ

ְרג ַרָגא רוֶֹזְנבֶּ יְנְסִקיאְיֶחְזֵקאל שְׁ ָרקת"ת ּדּושִׁ ֵני בְּ בְּ

ה  ִרי ּתַֹארֲהַדסָּ ֶאְלַעדפְּ

"םָרֵחִלי ׁשּוּב ז ַרְמבָּ ָרקב"י ֶמְרכָּ ֵני בְּ בְּ

שִֹוי 500 ₪ ְרִטיס ֵסֶפר בְּ כַּ
יְך ַבע ַאְלשִׁ ַעתֱאִלישֶׁ נֹות דַּ כְּ ֶמׁשִמשְׁ ית שֶׁ בֵּ

ִסְפֵרי ְקִריָאה
ְרג ְרבֶּ ָרקאֶֹהל ּתֹוָרהֵמִאיר ִזיְלבֶּ ֵני בְּ בְּ

ֵטיין ית ּת"ת  ִקְרַית ֶהְרצֹוגִמיָכֵאל ֶאֶדְלשְׁ ָרקבֵּ ֵני בְּ בְּ

ְכֶטר יְנְסִקיַאְבָרָהם שֶׁ ָרקּדּושִׁ ֵני בְּ בְּ

ּדֹודֲחַדר ָהַרבֶאְלָעָזר ַאְלְטָמן ַאשְׁ

הּו ַמְימוֹן יבֹותֵאִליָּ שִׁ ֳאָפִקיםֲחִניֵכי ַהיְּ

י ְרַעבִּ יבֹותֵמִאיר שַׁ שִׁ ֲחִניֵכי ַהיְּ

ְעָיה ִזיְסָמן ַלִיםַאְבָרָהם ְישַׁ ֶמׁשטּוב ְירּושָׁ ית שֶׁ בֵּ

אי ֶרְסֶלבַאְבָרָהם ַיֲעקֹב גַּבַּ ְצַפתָמֵגן ָאבֹות בְּ

ְנָיִמין ַקְסֶטְנּבוְֹים ָרקמּוְנַקאְטׁשבִּ ֵני בְּ בְּ

ָרקַנְדבֹוְרָנהַאְבֵריִמי ְפִריְדָמן ֵני בְּ בְּ

לֹוִמי ִטיֶגְרַמן יתֶעְרלוֹישְׁ יָתר ִעלִּ בֵּ

ָרקַצאְנזַאֲהרֹן ְיִחיֵאל ַלְיֶפער ֵני בְּ בְּ

ְלמוֹן ים ּדֹב שַׁ ֶאְלַעדְקַהל ֲחִסיִדיםַחיִּ

יׁש ִמיֶלר ֶאְלַעדְקַהל ֲחִסיִדיםֵליבִּ

ין ֶאְלַעדְקַהל ֲחִסיִדיםֱאִליֶעֶזר ַאְנשִׁ

לוְֹיִמי קֹוְפָמן השְׁ יָרה ֲחָדשָֹ ַלִיםשִׁ ְירּושָׁ

ְרג לּוְסבֶּ מּוֵאל שְׁ השְׁ יָרה ֲחָדשָֹ ַלִיםשִׁ ְירּושָׁ

י אבִּ ים ַרצַּ הַחיִּ יָרה ֲחָדשָֹ ָרקשִׁ ֵני בְּ בְּ

הּו ַוְיְנגְֶּרֶטן יתת"ת ּבֹאָיאןֵאִליָּ יָתר ִעלִּ בֵּ

יתת"ת ּבֹאָיאןיֹוֵסף ֶהְרֶצל יָתר ִעלִּ בֵּ

ינֹוִביץ יתת"ת ּבֹאָיאןִשְמעוֹן ַרבִּ יָתר ִעלִּ בֵּ

ֵטיין יתת"ת ּבֹאָיאןְיהּוָדהֶל'ה ַפֶיְרשְֹ יָתר ִעלִּ בֵּ

ַרְבְמִדיֵקר רּוִליק דְּ יתת"ת ּבֹאָיאןשְׂ יָתר ִעלִּ בֵּ

ַע ַאְבֵריִמי ַיְזִדי ֵאר ְיהֹושֻׁ ָרקת"ת בְּ ֵני בְּ בְּ

ִריְנַוְלד ְנִצּיוֹן גְּ ת ַעִיןבֶּ ְצַפתת"ת בַּ

יֹוף יְנָחס  ְמַנֵחם גַּבַּ ָרקת"ת ִזיו ַהּתֹוָרהפִּ ֵני בְּ בְּ

ָרֵאלֶאְלָעָזר ּכֵֹהן ֶרם גֶֶּפן ִישְׂ ָרקת"ת כֶּ ֵני בְּ בְּ

ה טּוֶרְנַהְים ַתב סֹוֵפר ֶעְרלוֹימֹשֶׁ יתת"ת כְּ יָתר ִעלִּ בֵּ

לֹום ֵקיָסר ֶמׁשת"ת ָמֵגן ָאבֹותשָׁ ית שֶׁ בֵּ

ְרד רֹוְסבַּ ה גְּ המֹשֶׁ ֶמׁשת"ת ְמנּוָחה ּוְקֻדשָּׁ ית שֶׁ בֵּ

ן ָהָראׁש יתת"ת ִקְרַית ֵסֶפרַעְמָרם בֶּ מֹוִדיִעין ִעלִּ

ם ַהּמֹוָסדשם ִעירשֵׁ
ָכר ָרקת"ת ּתֹוָרה ָוַדַעתַאֲהרֹן בָּ ֵני בְּ בְּ

יֶצר פִּ ם שְׁ לָּ ָרקת"ת ּתֹוָרה ָוַדַעתְמשֻׁ ֵני בְּ בְּ

ְפֶאֶרת יֹוָחָנןיֹוִסי ֶקעִניג יתת"ת תִּ מֹוִדיִעין ִעלִּ

שׂר ה בָּ ִיתמֹשֶׁ ֶמׁשּתֹוַרת ַהבַּ ית שֶׁ בֵּ

"ר ָהַרבְיהּוָדה ּכֵֹהן בָּ שְׁ ְרָכִסיםתַּ

יתַאֲהרֹן ֲחִסין מֹוִדיִעין ִעלִּ

ה ְפִריֵאב ל ָאִביבֶאִליֶפְנטַמְלכָּ תֵּ

ְרג ית ַחנָּהְיהּוִדית רֹוֶטְנבֶּ ְנַתְנָיהב"י בֵּ

אּולַחיָּה ְפרּוֶמר ְבַעת שָׁ ַלִיםב"י גִּ ְירּושָׁ

ָרקב"י ּגּורִרְבִקי ָקאּוְפָמן ֵני בְּ בְּ

י ְפִריְדָמן  יְנְסִקיַחנִּ ָרקב"י ּדּושִׁ ֵני בְּ בְּ

י ּכֵֹהן ּדֹודַחנִּ ּדֹודב"י ֶהָחָדׁש ַאשְׁ ַאשְׁ

ְרגֶּר ְיְנבֶּ י שַׁ ָרקב"י ִויְזִניץֶאְסתִּ ֵני בְּ בְּ

ְקָוהב"י ֲחִסיִדיֶנָחָמה ֵפייִגי ּגֹוַלְבְסִקי ַתח תִּ פֶּ

זָנֳעִמי ֱאֶרְנְפרוְֹיד ֵחיָפהב"י ֶמְרכָּ

ַעתִמיָכִלי ָקָהן נֹות דַּ כְּ ֶמׁשִמשְׁ ית שֶׁ בֵּ

ְרט י גְֶּלבַּ ָמרַמְלכִּ נֹות תָּ כְּ יתב"י ִמשְׁ מֹוִדיִעין ִעלִּ

ָלה ָחָדד מּוֵאלַאיָּ מּוֵאל ב"י ק. שְׁ ק. שְׁ
ֵחיָפה

ִרי ַקְפִליְנְסִקי ַלִיםב"י ָרמֹות ּפֹוִליןשָׂ ְירּושָׁ

ּדֹודָיֵעל ּכֵֹהן ּדֹודב"יע ַאשְׁ ַאשְׁ

ה ּתּוְרֶג'ָמן ִהלָּ ֵחיָפהבי"ע ֵחיָפהתְּ

ִוד חֹולוֹןֲאִביַגִיל ָנאּבֹול ית דָּ חֹולוֹןבֵּ

עִסי ַקְסֶטְנּבוְֹים ית ִחּנּוְך ֲחִסיִדי פֶּ בֵּ
ִאיִדיׁש בְּ

ָרק ֵני בְּ בְּ

ִליְקָזאָהן רטֹוִבי גְּ נֹות ֶאְסתֵּ ְרחֹובֹותבְּ

ֵטיין י ּבֹוֶרְנשְׁ ּדֹודֶאְסתִּ ּדֹודּגּור ַאשְׁ ַאשְׁ

י ֶהְלד ִאיִדיׁשַחוִּ ָרקֲחִסיִדי בְּ ֵני בְּ בְּ

ׁש ִסי ָקשָׁ ַהְנָמןפֶּ ָרקכַּ ֵני בְּ בְּ

ׁש ה ָקשָׁ ַהְנָמןְצִביָּ ָרקכַּ ֵני בְּ בְּ

ְרג ִרי ַוְיְנבֶּ ַלל ֲחִסיִדי ִאיִדיׁששָׂ ָרקכְּ ֵני בְּ בְּ

זִריִקי ִמיֶטְלָמן ָרקֶמְרכָּ ֵני בְּ בְּ

אִרי מַּ ִאיר דַּ ז ְרחֹובֹותתָּ ְרחֹובֹותֶמְרכַּ

ְנִתיבֹותְנֵוה ַחיָּהִרְבִקי לּוַגִסי

ָרָכהֶל'ה ִטיְמִסיט ֶמׁשַנֲחָלה ּוְמנּוָחהבְּ ית שֶׁ בֵּ

אֶֹהל ִרְבִקי ַמְרגִָּלית ָרה בָּ ָרקשָׂ ֵני בְּ בְּ

אֶֹהלַחיָּהֶל’ע ּגֹוְדֶלְבְסִקי ָרה בָּ ָרקשָׂ ֵני בְּ בְּ

י ַקְלְמנֹוִביץ אֶֹהלׁשֹושִׁ ָרה בָּ ָרקשָׂ ֵני בְּ בְּ

ַרק  ֵני בְּ ַרייׁש ִמבְּ ִוד בְּ ָרֵאל דָּ ִישְׂ
יב: ֵהשִׁ

י  כִּ ּכֹוֵתב  א(  עב  ים  ִהלִּ )תְּ ָהָרָד"ק 

ּובוֹ  ִוד  דָּ ָאַמר  שֶׁ ָהַאֲחרוֹן  ְזמֹור  ַהמִּ

ע"ב,  ִמְזמֹור  הּוא  ים  ִהלִּ תְּ ֵסֶפר  ִסיֵּם 

ֵסֶדר  ֶאת  ּנּו  שִּׁ שֶׁ ֵהם  ִרים  ַסדְּ ְוַהמְּ

יֵּם  ִמְסתַּ ע"ב  ֶרק  פֶּ ְוָאֵכן  ְזמֹוִרים  ַהמִּ

ִוד ָאֵכן ִסיֵּם ֶאת ֵסֶפר  דָּ ָאֵמן, ִנְמָצא שֶׁ בְּ

ָאֵמן. ים בְּ ִהלִּ התְּ

129 ְיָלִדים 
יבּו: ֵהשִׁ

ֶלת סֹוף ְוִסּיּום,  ָאֵמן ְמַסמֶּ

ֶלְך  ַהמֶּ ִוד  דָּ ָהָיה  ִאּלּו 

ים  ִהלִּ ְמַסיֵּם ֶאת ֵסֶפר ַהתְּ

כֻּּלוֹ  ָמע שֶׁ ַמשְׁ ָהָיה  ָאֵמן  בְּ

רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ְבֵחי ַהקָּ שִׁ

ְבָיכֹול. כִּ

94 ְיָלִדים 
יבּו: ֵהשִׁ

ָהַאֲחרוֹן  סּוק  ַהפָּ

ָפִרים  ַהסְּ ַעת  ַאְרבָּ בְּ

ַמְתִחיל  ָהִראׁשֹוִנים 

ְך  כָּ ּום  ּוִמשּׁ 'ָברּוְך'  בְּ

ִמים  יְּ ִמְסתַּ ֵהם  ַרק 

'ָאֵמן'. בְּ

ֲאִריֵאל ִסיָמן טֹוב ְוח. 
ֶמׁש ְוֵכן  ית שֶׁ ַלט ִמבֵּ רוֶֹזְנבְּ
ַלִים  מּוֵאל גְֶּרְטֶנר ִמירּושָׁ שְׁ

יבּו: ֵהשִׁ

ָפִרים  ַהסְּ ַעת  ַאְרבָּ ִסּיּום  בְּ ָה'ָאֵמן' 

ֵסֶפר.  יֵּם  ִהְסתַּ שֶׁ ן  ְלַסמֵּ נֹוֲעָדה 

ן  ְלַסמֵּ צֶֹרְך  ֵאין  ים  ִהלִּ ַהתְּ סֹוף  בְּ

ָאֵמן. יֵּם בְּ ֹזאת ָלֵכן הּוא ֵאינוֹ ִמְסתַּ

ּדֹוד  מ. ַרְיֶנר ֵמַאשְׁ
יָבה: ֵהשִׁ

)לח  ה  ֻסכָּ ֶכת  ַמסֶּ בְּ ָמָרא  ֵמַהגְּ

ָהָיה ָנהּוג ַלֲענֹות  ָמע שֶׁ ב( ַמשְׁ

ִפי  ַבח כְּ ְבֵרי שֶׁ 'ַהְללּוָי-ּה' ַעל דִּ

ָרכֹות,  בְּ ַעל  'ָאֵמן'  עֹוִנים  שְׁ

י  ַהֲחִמישִׁ ֶפר  ַהסֵּ ַוֲהלֹא 

ָמה  שָׁ סּוק " ּכֹל ַהנְּ פָּ יֵּם בַּ ִמְסתַּ

ל ָי-ּה  ַהְללּוָי-ּה". ַהלֵּ תְּ

 

י  ֶפר ַהֲחִמישִׁ ֵאָלה: ַמּדּוַע ַרק ַהסֵּ ַהשְּׁ
ָאֵמן? יֵּם בְּ ים ֵאינוֹ ִמְסתַּ ִהלִּ ֶפר ַהתְּ ִמסֵּ

ֲעֵרי גַּן ֵעֶדן ֵפי ִמְבַצע שַׁ תְּ תַּ מּו ְלִמשְׁ ִהְתַקיְּ ַהְגָרלֹות שֶׁ מֹות בַּ יַמת ַהשֵׁ ְרשִׁ

יִגיָטִלית ַמְצֵלָמה דִּ ּדֹוד בְּ י ַרְיֶנר ֵמַאשְׁ ְתרֹונֹות ְלָעלוֹן גָּדֹול ָהעֹוֶנה - 8 ָזכּו:  ַמְלכִּ ׁשּובֹות ְוַהפִּ ין ׁשֹוְלֵחי ַהתְּ ָמה בֵּ ִהְתַקיְּ ַהְגָרָלה שֶׁ בַּ
ַסְך 100 ₪  ַכְרִטיס ֵסֶפר בְּ ַרק - בְּ ֵני בְּ ַהְים ִמבְּ ִנין ֵמֲחֶדָרה, ְוַחנָּה ּבּוְנדְּ ַלִים, ְנַתנְֵאל דֵּ ית, ֱאִליֶמֶלך גְֶּרִליץ ִמירּושָׁ ִיְצַחק ַוִין ִמּמֹוִדיִעין ִעלִּ

ְלחּו ְלֵבית ַהּזֹוִכים. ָרִסים ִנשְׁ ַהפְּ



ַׁשָּבת קֶֹדׁש, כ"ז ְּבִסיָון 
ְּבֵבית-ַהְּכֶנֶסת  תרע"ז. 
ַהֹּקֶדׁש,  ַלֲארֹון  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֶאת  ַמְכִניִסים  "ִשיְּפ –ׁשּוהל",  ַהִּויְלָנִאי 
עֹוֵמד ַעל  ַהַחָּזן  ָּבֲאִויר.  ָעַמד  ְמָבְרִכין  ַׁשָּבת  ֶׁשל  ִהְתַחְּדׁשּות  ְוֶרֶגׁש 
ַהַּגַּבאי,  ּגֹוְלְדְּׁשִמיד,  ַּתּמּוז. ָהַרב  ֹחֶדׁש  ֶאת  ְלָבֵרְך  ּוַמְתִחיל  ַהִּביָמה 
ַּבַּלְיָלה  ַאַחת  ְּבָׁשָעה  ְרִביִעי,  ְּביֹום  ֶׁשָּיחּול  ַהּמֹוָלד  ְׁשַעת  ַעל  ַמְכִריז 

ְּבִדּיּוק. ַהָּקָהל אֹוֵמר ְּבִהְתַרְּגׁשּות ֶאת 
ה"ְיִהי ָרצֹון" ּוִמְתַּפֵּלל ְּבָכל ֵלב ְלֹחֶדׁש 

טֹוב ּוְמֹבָרְך, ָמֵלא ִּבְבׂשֹורֹות טֹובֹות.

ֵּבית  ְוַאְנֵׁשי  ִהְסַּתְּיָמה,  ַהְּתִפָּלה 
ַהִּסּדּוִרים  ֶאת  ְלַהְחִזיר  ֵהֵחּלּו  ַהְּכֶנֶסת 
ָהַרב  ׁשּוב  ֶזה  ָהָיה  ִלְמקֹוָמם. 
ֶׁשִּבֵּקׁש  ַהָּמסּור,  ּגֹוְלְדְּׁשִמיד ַהַּגַּבאי 
ְּכֵדי  ַּדּקֹות  ִמְסָּפר  ְלִהָּׁשֵאר  ֵמַהָּקָהל 
ַסְקָרנּות  ֶׁשל  ָרַחׁש  ָמה.  ְּדַבר  לֹוַמר 
ֶׁשל  ְּבִפיו  ָמה  ַהִּמְתַּפְּלִלים,  ֵּבין  ָעַבר 

ָהַרב ּגֹוְלְדְּׁשִמיד?

"יֹוְדִעים ַאֶּתם", ָּפַתח ָהַרב ּגֹוְלְדְׁשִמיד 
"ֶׁשַהּמֹוָלד ֶׁשל ֹחֶדׁש ֶזה, מֹוָלד ְמֻיָחד 

הּוא, ְויֹוֵצא ְּבָׁשָעה ֲעֻגָּלה ְּבִדּיּוק!"

"ְוִכי ֵאין ֶזה קֹוֶרה ְּפָעִמים ַרּבֹות?" ִהְתַּפֵּלא 
ְמַׁשְחֵזר  ֵהֵחל  ּוְכָבר  ַהִּמְתַּפְּלִלים,  ַאַחד 
ְּבֹמחֹו ָמַתי ָהָיה ַהּמֹוָלד ַהּקֹוֵדם, ּוָמַתי ֶזה 

ֶׁשְּלָפָניו...

ָנִדיר  מֹוָלד  הּוא  ֶׁשָּכֶזה  "מֹוָלד 
ְוֶׁשַבע  ִלְׁשמֹוִנים  ַאַחת  ְויֹוֵצא  ְּביֹוֵתר, 
ָהַרב,  ֶׁשל  קֹולֹו  ָּגַבר  ִּבְלַבד!",  ָׁשִנים 
"ְּבִהְזַּדְּמנּות ְנִדיָרה זֹו, רֹוֶצה ֲאִני ְלַאֵחל 
ָּכאן,  ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל 
ּוַבְּנִעיִמים  ְּבטֹוב  ִלְחיֹות  ֶׁשִּתְזּכּו 
ַהָּבא  ַהֹחֶדׁש  ֶאת  ְלָבֵרְך  ְוִלְזּכֹות 
ְּבעֹוד  ֶׁשָּכֶזה,  מֹוָלד  יֹוֵצא  ֶׁשּבֹו 
ְוֶׁשַבע ָׁשָנה!!" ִּגחּוְך ַקל,  ְׁשמֹוִנים 
ְּפֵניֶהם  ַעל  ִנְצּפּו  ֲעִדיִנים  ְוִחּיּוִכים 

ֶׁשל ַהִּמְתַּפְּלִלים.

"עֹוד ְׁשמֹוִנים ְוֶׁשַבע ָׁשָנה? נּו, נּו..."

ְוִאם  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ָבֶהם  ְׁשנֹוֵתינּו  "ְיֵמי  אֹוֵמר:  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  "ַוֲהֵרי 
ִּבְגבּוֹרת ְׁשמֹוִנים", ַוֲאִני ְּכָבר ֵּבן ל"ח ָׁשִנים", ִהְכִריז ַאְבֵרְך ָּגבֹוַּה.

"ַהְלַואי ְוַהְּנָכִדים ֶׁשָּלנּו ִיְזּכּו ְלָכְך, ֲאָבל ֲאַנְחנּו?"... ָאַמר ְּבִחּיּוְך ְיהּוִדי 
ְמֻבָּגר, ֶׁשְּׂשַער ֵׂשיָבה ֵהֵחל ְלִהָּזֵרק ּבֹו.

ַעל ָיד ַהִּביָמה, ָעַמד ַנַער ָצִעיר ְוָרֶזה ֵּבן ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה. ַהַּנַער ֹלא ִּגֵחְך 
ְוֹלא ִּבֵּטל. ְּכָבר ִּבְהיֹותֹו ֶיֶלד ַרְך, ִׁשְּנָנה ִאּמֹו ְּבָאְזָניו: "ַיְלִּדי, ְלעֹוָלם ַאל 
ַּתְחִמיץ ְּבָרָכה ֶׁשְּמָבְרִכים אֹוְתָך! ַעל 
ַּגם  ְוָלֵכן,  ָאֵמן!"   ַלֲענֹות  ֵיׁש  ְּבָרכֹות 
ְּבָכל  ָאֵמן  ָעָנה  הּוא  ְּכָתִמיד  ַעָּתה, 
ֶׁשַּיֲאִריְך  ְוִיֵחל  ְוָהְרִצינּות,  ַהַּכָּוָנה 
ֶאת  ְלַקֵּדׁש  ִיְזֶּכה  ְוהּוא  ְׁשנֹוָתיו  ה' 

ַהֹחֶדׁש ְּבעֹוד ְׁשמֹוִנים ְוֶׁשַבע ָׁשָנה.

 ְירּוָׁשַלִים, התשס"ה. ַׁשָּבת ְמָבְרִכין 
ִהְׂשָּתֵרר  ֶׁשֶקט  ֶחְׁשָון.  ֹחֶדׁש  ֶׁשל 
ִהְכִריז  ֶׁשַהַּגַּבאי  ְּבָׁשָעה  ַּבָּקָהל 
ְליֹום  ְּבאֹור  ֶׁשָּיחּול  ַהּמֹוָלד  ַעל 
ְּבִדּיּוק.  ַּבַּלְיָלה  ְׁשַּתִים  ְּבָׁשָעה  ה', 
ִלְׁשֹמַע  ָהָיה  ִנַּתן  ֶׁשּנֹוַצר,  ַּבֶּׁשֶקט 
ְיָבָבה ֲחלּוָׁשה ֶׁשִּנְׁשְמָעה ְּבַצד ֵּבית־ 
ִהְסּתֹוְבבּו  ָראִׁשים  ִמְסַּפר  ַהְּכֶנֶסת. 
ִלְראֹות ֶאת  ְוִהְתַּפְּלאּו  ְּבַסְקָרנּות, 
ֹאֶׁשר.  ְּדָמעֹות  ִמְתַּגְלְּגלֹות  ָּפָניו  ְוַהַּׁשְתָקן, ְּכֶׁשַעל  ֶהָחִביב  ַהָּקִׁשיׁש 
ַהֶּבִכי,  ְּגַדְלָיה ְׁשַטְין, ִּבֵּקׁש ָלַדַעת ֶאת ִסַּבת  ַאַחד ַהִּמְתַּפְּלִלים, ְּבֵׁשם 
ְּבִחּיּוְך  ִהְתַרְּגׁשּותֹו.  ְלִסַּבת  ַהָּיִׁשיׁש  ֶאת  ָׁשַאל  ַהְּתִפָּלה  ּוְכֶׁשִּנְגְמָרה 
ֹחֶדׁש  ֶׁשהּוא ְמָבֵרְך  ְּבַחָּייו  ַהְּׁשִנָּיה  ַהַּפַעם  ֶׁשּזֹו  ַהָּזֵקן  לֹו  ִסֵּפר  קֹוֵרן 
ֶׁשַהּמֹוָלד ֶׁשּלֹו יֹוֵצא ְּבָׁשָעה ֲעֻגָּלה ְּבִדּיּוק.  "ָּכל ַּכָּמה ְזַמן יֹוֵצא מֹוָלד 
ַּבַּפַעם  ָׁשִנים.  ְוֶׁשַבע  ִּבְׁשמֹוִנים  "ַּפַעם  ְׁשַטְין,  ָהַרב  ָׁשַאל  ֶׁשָּכֶזה?" 
ַהּקֹוֶדֶמת ֶׁשֶּזה ָקָרה, ָהִייִתי ַנַער ֵּבן ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה...", ְוָכאן הּוא ּגֹוֵלל 
ְלָפָניו ֶאת ְּפָרֵטי ַהִּמְקֶרה ֶׁשֵאַרע ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבִויָנא, ְוֵכיַצד הּוא ָעָנה 
ְוָאְמרּו  ִחְּיכּו,  ֻּכָּלם  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ְּכֶׁשִּמְּסִביבֹו  ּוְבִרּכּוז,  ִּבְרִצינּות  ָאֵמן 
ִמְׁשָּפִטים ְמַבְּטִלים. "ַאָּתה ִאיׁש ָצִעיר", ִסֵּים ַהָּזֵקן ַהְּמֻאָּׁשר, "ִּתְתַרֵּגל 
ַהָּׁשלֹום,  ָעֶליָה  ֶׁשִּלי,  ֶׁשִאָּמא  ָמה  ֶׁשְּלָך  ַהְּיָלִדים  ֶאת  ְוִתְלַמד  ַאָּתה 
ִלְּמָדה אֹוִתי: ֵאין ְלַזְלֵזל ְּבׁשּום ְּבָרָכה, ְוַעל ָּכל ְּבָרָכה – ֵיׁש ַלֲענֹות ָאֵמן 
ִלְחיֹות ַּבּמֹוָלד ַהָּבא ֶׁשּיֹוֵצא  ַוֲאִני ְמָבֵרְך אֹוְתָך, ֶׁשִּתְזֶּכה  ַרָּבה.  ְּבַכָּוָנה 
ְּבָׁשָעה ֲעֻגָּלה, ְּבעֹוד ְׁשמֹוִנים ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבִדּיּוק, ִּבְבִריאּות ּוְבֹאֶׁשר".

"ָאֵמן!", ָעָנה ְּגַדְלָיה ְּבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה ֵמֵאי־ַּפַעם...

לּוַח "ָּדָבר ְּבִעּתֹו" כ"ט בתשרי תשס"ה

        ָאֵמן 
לֹא ַמְחִמיִצים

ה, יוִֹסי?  ה עוֹשֶׂ "ָמה ַאתָּ
ץ              ה ִמְתּכוֵֹפף ּוִמְתַאמֵּ ַמּדּוַע ַאתָּ

ְך?" ל-כָּ                    כָּ

ֶלת ַהּזֹאת ְנעּוָלה. ֲאִני  ַהדֶּ
ָכל  ה ִלְפּתַֹח אוָֹתּה בְּ ְמַנסֶּ

ָבר ְזַמן ַרב,  צּוָרה כְּ
ְולֹא ַמְצִליַח

ה ָיכוֹל ְלַהְראוֹת ִלי ֶאת  יוִֹסי, ַאתָּ
ָך ? לְּ ַח שֶׁ ְפתֵּ ַהמַּ

ִביל  שְׁ ַח? בִּ ְפתֵּ "ֶאת ַהמַּ
ל  כֵּ ה רוֶֹצה ְלִהְסתַּ ָמה ַאתָּ

י"? ָעָליו, מוְֹישִׁ

ִבין.  ָבר תָּ כְּ
ן ִלי אוֹתוֹ,  תֵּ

ָשה ַבקָּ בְּ

ַח ָחלּוד ְלַגְמֵרי!  ְפתֵּ ְרֶאה! ַהמַּ ל ּופוֵֹסק: "תִּ כֵּ ִמְסתַּ
ֶלת! ח ֶאת ַהדֶּ הּוא ִיְפתַּ ֵאין ִסּכּוי שֶׁ

ָאַמר ָלנּו ַרב  ל שֶׁ יר ִלי ָמשָׁ ה, ַמְזכִּ ַח ֶהָחלּוד ַהזֶּ ְפתֵּ ַהמַּ
י  ַמְעתִּ שָּׁ ְפָלא שֶׁ ל ַהנִּ שָׁ יו ֲאִני ֵמִבין ֶאת ַהמָּ כּוָנה. ַעְכשָׁ ַהשְּׁ

פַֹעל... ֵיׁש  יו ֲאִני ַמְצִליַח ְלָהִבין ֶאת ֶזה בְּ ָאז: ַעְכשָׁ
וָָּנה. ַרק  ְמלֹא ַהכַּ ֱאֶמֶרת בִּ נֶּ ל ָאֵמן שֶׁ ַח שֶׁ ַמְפתֵּ ׁש בְּ מֵּ תַּ ְלִהשְׁ

ְצִליַח. ּזֹאת תַּ ָאֵמן כַּ

ַכוָָּנה,  בְּ  – ּכֹחוֹ  ָכל  בְּ ָאֵמן  ָהעוֶֹנה  ל  כָּ ,שֶׁ ָאְמרּו  "חז"ל 
ן ֵעֶדן. ְיָלִדים ְיָקִרים, ֲחָכִמים  ֲעֵרי גַּ ּפוְֹתִחים לוֹ ֶאת שַׁ

ָכל ּכֹחוֹ ל ָהעוֶֹנה ָאֵמן בְּ כָּ ָאְמרּו שֶׁ
ׁכחוֹ  בְּ ַח שֶׁ ַכוָָּנה, ָאֵמן ִהיא ַמְפתֵּ  - בְּ

ן ֵעֶדן,  ֲעֵרי גַּ ִלְפּתַֹח ֶאת שַׁ
אּוָלם זֹאת.... ".

ַכוָָּנה, ֲאָבל לּוֵלי  אוְֹמִרים זֹאת בְּ ְתַנאי שֶׁ בִּ
ל ִלְפּתַֹח ַח ָחלּוד ְוֵאינוֹ ְמֻסגָּ ְפתֵּ זֹאת ַהמַּ

יו ֲאִני ֵמִבין!  ַעְכשָׁ
ה ֵמִבין? מֶֹשה: ָמה ַאתָּ

ָאֵמן ִהיא ֵעדּות
ָאֵמן ִהיא ָראשֵׁי תֵּבֹות ֵא-ל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן, ְוַהְינּו 
הּוא ֵקל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן. ָהעֹוֶנה ֵמִעיד ַעל ּבֹוְראוֹ שֶׁ שֶׁ

ם ד"ה ֵא-ל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן "י שָׁ ת קיט; ָרשִׁ ַשבָּ

ְמִסירּות ֶנֶפׁש בִּ

ַעל  י', שֶׁ בֹות 'ֲאִני מֹוֵסר ַנְפשִׁ י תֵּ 'ָאֵמן' ָראשֵׁ
ָהָאָדם ִלְמסֹר ֶאת ַנְפׁשוֹ ַעל ֲעִניַּת ָאֵמן. 

ה ְליֹום י"א ֶרְך מֹשֶׁ דֶּ

ה,  ִפלָּ ַמן ַלתְּ זְּ יַע בַּ ֵדי ְלַהגִּ ָנה, כְּ גַּם ִוּתּור ַעל שֵׁ
ל ְמִסירּות  ִחיָנה שֶׁ ֲעִניַּת ָאֵמן, הּוא בְּ ִלְזּכֹות בַּ

ֶנֶפׁש.
נֹוְטֵרי ָאֵמן ח"א ַעּמּוד לד

א ן ָהעוָֹלם ַהבָּ בֶּ

א. ֶרֶמז ְלִדְבֵרי  ן ָהעֹוָלם ַהבָּ בֹות בֶּ 'ָאֵמן' סֹוֵפי תֵּ
ָטן  קָּ ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ַסְנֶהְדִרין קי ב( שֶׁ

יֲַּעֶנה ָאֵמן. ָעה שֶׁ א ִמשָּׁ זֹוֶכה ָלעֹוָלם ַהבָּ
ַלִים תרח"צ[ ַעּמּוד טו ְרָמִזים ְוִגיַמְטִרּיֹות ]ְירּושָׁ

ִסיַני ָנה בְּ ִנתְּ
ְנתָּ  כַּ "תִּ ת  ְתִפלַּ בִּ ת,  ַשבָּ ל  ת שֶׁ ַשבָּ ל  מּוָסף שֶׁ בְּ
יַני  ִמסִּ ָאז  ים  ַהִמלִּ ֶאת  אֹוְמִרים  ָאנּו  ת"  ַשבָּ
ֶהם הּוא 'ָאֵמן'. ֶרֶמז  לָּ בֹות שֶׁ י ַהתֵּ ָראשֵׁ ִנְצַטּוּו שֶׁ

ִסיַני. ָנה בְּ ְצַות ֲעִניַּת ָאֵמן ִנתְּ מִּ שֶׁ

ת;  ל ַשבָּ ת מּוָסף שֶׁ ִפלַּ ן ָיָקר תְּ ָרכֹות לר"י בֶּ ִפּלֹות ְוַהבְּ רּוׁש ַהתְּ פֵּ
ן מז אֹות ת ַבש ִסמָּ ְמַעט דְּ

ְך ַהנֵּס ַאֲחֵרי ָאֵמן ִנְמשָׁ
ַאַחר א.מ.ן, ֵהם  ית, ָהאֹוִתּיֹות שֶׁ ֶסֶדר ָהָאֶלף בֵּ בְּ

ְך ַהנֵּס.  ַאֲחֵרי ָאֵמן ִנְמשָׁ ז שֶׁ ב.נ.ס - ְלַרמֵּ
ה וַָּנת ֲחֻנכָּ יד ִמּקֹוְז'ִניץ[ כַּ גִּ ָרֵאל ]ַלמַּ ֵנר ִישְׂ

ִרְמֵזי ָאֵמן


