
   

      

    
   

ָעלֹון ְמֻיָחד ְלִחזּוק ֲעִנַיּת ָאֵמן

יֹוֵצא ְלאֹור ַעל ְיֵדי ִאְרּגּון ְבֵּני ֱאמּוִנים ת.ד 102 ְבֵּני ְבַּרק

 ְיָלִדים ְיָקִרים! 
ֹלא ִמְּזַמן ִהְתָרִאינּו ֵמַעל ַּדָּפיו ֶׁשל ָעלֹון ֶזה, ִמּתֹוְך ַמָּטָרה ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ְוִהֵּנה ָאנּו ִנְפָּגִׁשים 

ׁשּוב ְלאֹוָתּה ַמָּטָרה ְּבִדּיּוק. ְּבַוַּדאי ַאֶּתם ִמְתַּפְּלִאים ַעְכָׁשו - ְּבָמה עֹוד ִנָּתן ְלִהְתַחֵּזק? ָמה ֵיׁש 

ֶהָעלֹון  ֶאת  ְּכֶׁשִּתְקְראּו  אֹוִתּיֹות?  ָׁשלֹוׁש  ַּבת  ִמיָלה  ְקַטָּנה,  ַאַחת  ִמיָלה  ַעל  ְוִלְכֹּתב  ְלַדֵּבר  עֹוד 

ְּבִהְתַחְּזקּות  ֵאיָתן  ִנְדָּבְך  ְלֻכְּלֶכם  ֶׁשּיֹוִסיפּו  ֲחָדִׁשים  ְוַרְעיֹונֹות  ִּגּלּוִיים  ּבֹו  ִלְמֹצא  ֻּתְפְתּעּו  ְּבַוַּדאי 

ַּבֲעִנַּית ָאֵמן.

ֹלא ַרק ַרְעיֹונֹות ּתּוְכלּו ִלְקֹרא ְּבָעלֹון ֶזה, ַּגם ִמְבָצע ָחָדׁש ְוִיחּוִדי ִּתְמְצאּו ּבֹו; ִמְבַצע "ָאֵמן ְּבָכל 

ַּבִית" ֶׁשְּיַדְרֵּבן ֶאְתֶכם ְוֶאת ָּכל ְּבֵני ֵּביְתֶכם ִלְצִביָרה ְמֻׁשֶּתֶפת ֶׁשל עֹוד ָועֹוד ֲאֵמִנים, ַעד ֶׁשֵּיֵצא 

ַהּקֹול ִמָּכל ַּבִית ּוַבִית ְּבִיְׂשָרֵאל ִּכי ַלה' ַהְּמלּוָכה ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה.

ָעלֹון ֶזה ִהּנֹו ֶהְמֵׁשְך ָיִׁשיר ְלִסְדַרת ֲעלֹוֵני "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה" ֶׁשאֹוָתם ִהַּכְרֶּתם ַוֲאַהְבֶּתם. ִׁשִּנינּו ֶאת 

ַהּנֹוְׂשִאים  ִמִּמְכלֹול  ֶאָחד  ְלנֹוֵׂשא  ֻמְקָּדׁש  ִיְהֶיה  ָעלֹון  ָּכל  ֹזאת  ּוִמַּפַעם  ְׁשמֹו,  ְוֶאת  ֶהָעלֹון  צּוַרת 

ֶׁשְּבֶיְדֶכם עֹוֵסק  ֶהָעלֹון  ּוְתִפָּלה.  ְּבָרכֹות  ָאֵמן,  ֵהם:  ֲהֹלא  ֶׁשַּבֵּלב,  ָהֲעבֹוָדה  ַעּמּוד  ֶאת  ַהַּמִּקיִפים 

ְּבַמֲעָלָתּה ָהֲעצּוָמה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ּוַבְזכּות ָהַרָּבה ֶׁשֵּיׁש ִּבְצִביַרת ֲאֵמִנים ְלֵאין-ְספֹור.

ְּבֶהְקֵׁשר ְלָכְך ְרצֹוִני ְלַׁשְּתְפֶכם ְּבִאְמָרה ִנְפָלָאה ֶׁשְּמִאיָרה ְּבאֹור ְמַעְנֵין ְוִיחּוִדי ֶאת ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל 

ַהַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ִאְמָרה ֶׁשאֹוָתּה ָזִכיִתי ִלְראֹות ַּבֻּקְנְטֵרס "ֲעִנַּית ָאֵמן ְּכִהְלָכָתּה" )ֶּפֶרק א'( 

ֶׁשָּיָצא ָלאֹור ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות:

ְוִיְׁשְקלּו ֶאת ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים, ַאְך אֹוי!  ַיַעְמדּו  ָיֹבא ָּכל ָאָדם ִלְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה,  "ַּכֲאֶׁשר 

ֶׁשִאם  ֲהֵרי  ִיְהֶיה,  ָּכְך  ָחִליָלה  ִאם  ִמְּלַקְּיָמן.  ְוִנְמַנע  ִמְצוֹות  ַּכָּמה  ַעל  ִוֵּתר  ִּכי הּוא  ִיְתָּבֵרר  ְלֶפַתע 

יּוַכל  ַאֵחר,  ֹקִׁשי  ְּבָכל  אֹו  ְּגדֹוָלה,  ַּכְסִּפית  ְּבהֹוָצָאה  ַרב;  ְּבֹטַרח  ָּכרּוְך  ֶׁשִּקּיּוָמּה  ְּבִמְצָוה  ְמֻדָּבר 

לֹו  ָהָיה  ָקֶׁשה  ִּכי  ַהִּמְצָוה,  ֶאת  ְלַקֵּים  ָאנּוס ֶׁשֹּלא  ָהָיה  ִּכי  ְוִלְטֹען  ָעָליו  ָסֵנגֹוְרָיה  ְלַלֵּמד  ַהָּסֵנגֹור 

ְוִיְׁשְקלּו ֶאת ַמֲעָׂשיו ִיְראּו ִּכי הּוא  ַיְמִׁשיכּו  ַלֲעֹמד ַּבֹּטַרח אֹו ַּבהֹוָצָאה ַּכְסִּפית ֶׁשָּכזֹו. אּוָלם ִאם 

ִוֵּתר ְּבַקּלּות ַאף ַעל ִמְצָוה ֶׁשֶאְפָׁשר ָהָיה לֹו ְלַקְּיָמּה ְלֹלא ׁשּום ֹקִׁשי, ֹטַרח אֹו הֹוָצָאה – ְּכמֹו ִמְצַות 

ֲעִנַּית ָאֵמן, ׁשּוב ֹלא ִיְהֶיה ִּפְתחֹון ֶּפה ַלָּסֵנגֹור ַאף ַעל אֹוָתן ִמְצוֹות ֶׁשָּקֶׁשה ָהָיה לֹו ְלַקְּיָמן". 

ִעְנָין ֶזה ִנְרָמז ַּבְּפסּוִקים ֶׁשִּבְתִחַּלת ָּפָרַׁשת ֵעֶקב: "ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון" – ְמָפֵרׁש ַרִׁש"י: "ֵאּלּו ֵהן 

ַהִּמְצוֹות ַהַּקּלֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו", ְוֶהְמֵׁשְך ַהָּפסּוק הּוא: "ְוָׁשַמר ה' ֱאֹלֶקיָך ְלָך ֶאת ַהְּבִרית 

ִקּיּום  ִּבְזכּות  ְּכלֹוַמר,  ז'(.  )ְּדָבִרים  ּוֵבַרְך..."  ּוֵבַרְכָך...  ַוֲאֵהְבָך  ַלֲאֹבֶתיָך:  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ַהֶחֶסד  ְוֶאת 

ְוַאף  ְזכּות  ְלַכף  אֹותֹו  ֶׁשָּידּונּו  ָהָאָדם  ִיְזֶּכה  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ְּכֻדְגַמת  ַּבֲעֵקָביו  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם  ַהִּמְצוֹות 

ִיְתָּבֵרְך ְּבָכל ַהְּבָרכֹות.

ְּבָכל  ְּבָכְך  ַנְתִמיד  ְוִאם  ֹזאת,  ְּגדֹוָלה   – ְקַטָּנה  ִמִּמְצָוה  ָועֹוד  ֶלֱאֹסף עֹוד  ַעְצֵמנּו  ַעל  ְנַקֵּבל  ָהָבה 

ִלֵּבנּו, ְּבַוַּדאי ִיְגֹרר אֹוָתנּו ַהָּדָבר ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ֶּבֱאמּוָנה ּוְבַאֲהָבה.

ִּבְבָרָכה ֶנֱאָמָנה

ַיֲעֹקב ֹּדב ַמְרמֹוְרְׁשֵטיין

יֹו"ר

אֹוְצרֹות ֱאמּוִנים 
ַמֲעַלת ֲעִנַּית ָאֵמן ִּבְמקֹורֹוֵתינּו

 - ָמה ַיֲעֶנה ְּביֹום ַהִּדין? -  
ֵיׁש ְלִהָּזֵהר ְמֹאד ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ִּכי ָמה ַיֲעֶנה ָהָאָדם ְליֹום ְּפקּוָדה 
ִהיא?  ָקָׁשה  ֲעבֹוָדה  ְוִכי  ָאֵמן,  ָעִניָת  ֹלא  ָלָּמה  ְּכֶׁשִּיְׁשָאלּוהּו 
ְוֶאְפָׁשר ֶׁשַעל ֶזה ָרַמז  ַהָּכתּוב: "ַמֵּלא ְפֵניֶהם ָקלֹון" )ְּתִהִּלים ּפג' 

יז'(- סֹוֵפי ֵּתבֹות ָאֵמ"ן. 
)"ַרֲחֵמי ָהָאב" אֹות נו'( 

 - ָלרּוץ ַלֲענֹות ָאֵמן - 
ּוִמי  ֲאֵמִנים.  ַּבֲעִנַּית  ִלְזּכֹות  ָלרּוץ  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָאָדם  ְלָכל  ָראּוי 
ַּכָּמה  ְלַהְרִויַח  ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים  ְּכמֹו  ֲאֵמִנים  ַּבֲעִנַּית  ְוִיְׁשַּתְּדלּו  ִיֵּתן 
ְּפרּוטֹות. ַעל ְּכגֹון ֶזה ֶנֱאָמר: "ִאם ְּתַבְקֶׁשָּנה ַכָּכֶסף ְוַכַּמְטמֹוִנים 

ַּתְחְּפֶׂשָּנה ָאז ָּתִבין ִיְרַאת ה'" )ִמְׁשֵלי ב' ד'(.  
)"ֶחֶסד ַלֲאָלִפים" נו' א'(

- ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּון - 
ְּכֶׁשָרָאה ַּפַעם ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַה"ִּדְבֵרי ַחִּיים" ִמַּצאְנז ֵאיְך ֶׁשָאָדם 
ָאֵמן  ֶׁשַּיֲענּו  ִמְּבִלי  ְּבַלַחׁש  ְלַעְצמֹו  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ְמָבֵרְך  ֶאָחד 
ַאַחר ִּבְרכֹוָתיו ָּפָנה ֵאָליו ְוָאַמר לֹו: "ִּבְתִחַּלת ָּפָרַׁשת ְרֵאה ֶנֱאָמר: 
"ֶאת ַהְּבָרָכה, ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹות ה' ֱאֹלֵקיֶכם" )ְּדָבִרים יא' 
ִּתְׁשְמעּו"  "ֲאֶׁשר  ְּבֹאֶפן  ְלָבֵרְך  ֵיׁש  ַהְּבָרָכה"  "ֶאת  ְּכלֹוַמר:  כז'(.  
ְלִפי  ּבֹו  ְּתַזְלֵזל  "ַאל"  ֶזה  ְוָדָבר  ָאֵמן,  ַוַּיֲענּו  ַהּסֹוְבִבים  ֶׁשִּיְׁשְמעּו 

ֶׁשהּוא ִנְמֶנה ִּבְכַלל "ִמְצוֹות ה' ֱאֹלֵקיֶכם"". 
)"ֲעֶטֶרת ַחִּיים" ַעּמּוד ק'(

- ִחָּבה ְיֵתָרה -
"ְמֹאד ְמֹאד ָהִייִתי ִנְזָהר ַּבֲעִנַּית ָאֵמן עֹוד ִמַּיְלּדּוִתי, ַוֲאִני אֹוֵהב 
ִלי,  הּוא  ְּכֶטַבע  ֶׁשִּכְמַעט  ַעד  ֹזאת,  ְלִמְצָוה  ְיֵתָרה  ְּבִחָּבה  ְוָרץ 
ֶׁשֻהְרַּגְלִּתי ְּבָכל יֹום ִלְׁשֹמַע ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ִמַּכָּמה ֲאָנִׁשים, ּוִמֶּמִּני 
ִיְלְמדּו ָּכל ָהרֹוֶאה אֹוִתי ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ְלַחֵּבב ֲעִנַּית ָאֵמן )ְוָאֵמן ְּיֵהא 
ֶהְחִׁשיבּו  ְוֹלא  ָּבֶהם,  ְמַזְלְזִלים  ָהיּו  ִּבְתִחָּלה  ֲאֶׁשר  ַרָּבא(,  ְׁשֵמיּה 
ֶמה  הּוא[  ָקָטן  ]=ַהִאם  זּוָטר  ּוִמי  ִלְכלּום.  ַהֹּזאת  ַהְּמֻצֶּוה  ֶאת 
ֶׁשִהְפִליגּו ֲחַז"ל ְּבִׁשְבָחּה?! ּוְבֶדֶרְך ַקל ָּכֶזה יּוַכל ָּכל ֶאָחד ִלְקנֹות 
ּוְבִלי  ְּבָנֵקל  יֹום  ְּבָכל  ְלֵמאֹות,  ִמְצוֹות  ְלַקֵּים  ַהָּבא,  עֹוָלם  לֹו 

ֵלאּות".
)"ֶנֶפׁש ָּדִוד" ]ְלָהַאֶּדֶר"ת[ אֹות כג' ג'(

ִּכְסֵלו 
תשע"ד

ֵאַלת ָחָכם  שְׁ

ֵהיָכן ָמָצאנּו ְׁשֵּתי ְּתִפּלֹות ַהֶּנֱאָמרֹות ְּבַלַחׁש ִמְּבִלי 
ֶׁשַהִּצּבּור ִיְׁשָמָען ּוְבָכל ֹזאת ַהִּצּבּור עֹוֶנה ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן?

 ֶרֶמז:  ֻׁשְלָחן ָערּוְך ֹאַרח ַחִּיים  ִסיָמן  קכ"ח

ַרק ֵני ּבְ לֹח ִל"ְבֵני ֱאמּוִנים" ת.ד. 102 ּבְ ׁשּובֹות ֵיׁש ִלׁשְ ֶאת ַהּתְ
ָרִסים ִיְקֵרי ֵעֶרְך. ַהְגָרָלה ַעל  ּפְ פּו ּבְ ּתְ ּתַ ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה ִיׁשְ



ּומֹוִריִדים  ָעֵלינּו  ַהָּמִגִּנים  ַמְלָאִכים  ִנְבָרִאים  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשְּבֹכַח  יֹוְדִעים  ֻּכָּלנּו 
ְלעֹוָלם ֶׁשַפע, ְיׁשּוָעה ְוַהְצָלָחה. ְּכמֹו ֵכן, ִאם ַנֲעֹרְך ֶחְׁשּבֹון ְנַגֶּלה ֶׁשְּבִגיַמְטִרָּיא 
ָאֵמן = ַמְלָאְך. ְּבִסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו ְנַגֶּלה ֻעְבָּדה ְנִדיָרה ּוִפְלִאית: ְּכֶׁשָאָדם ִמְתַאֵּמץ 
ֵמַעל  ְּגלּוִיים  ְלִנִּסים  ָאֵמן, הּוא זֹוֶכה  ַּבֲעִנַּית  ִלְזּכֹות  ִמִּגְדרֹו  ַוּיֹוֵצא  ֹּכחֹוָתיו  ְּבָכל 
ְּכִפי  ִּבְרכֹוָתיו!  ַעל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ָאָדם  ִּבְדמּות  יֹוְרִדים  ּוַמְלָאִכים  ַהֶּטַבע,  ְלִגְדֵרי 

ֶׁשּתּוְכלּו ִלְקֹרא ַּבּׁשּורֹות ַהָּבאֹות:

ִלְבָרָכה,  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ִמּוֹולֹוִז'ין,  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק 
ְוִהֵּנה  ִּבְרכֹוָתיו.  ַאַחר  ָאֵמן  ֶׁשַּיֲענּו  ְמֹאד  ִהְקִּפיד 
ׁשֹוֵקד  ְּבעֹודֹו  ֲחצֹות,  ַאַחר  ַרב  ְזַמן  ֶאָחד  ַלְיָלה 
ְלָהִפיג ֶאת  ַמִים  ִלְׁשּתֹות ּכֹוס  ָרָצה  ַּתְלמּודֹו  ַעל 
ִּבְבָעָיה:  ַחִּיים  ַרִּבי  ִנְתַקל  ֶׁשָאז  ֶאָּלא  ִצְמאֹונֹו, 
ַוֲעֵרָבה,  ֲעמּוָקה  ֵׁשָנה  ֻּכָּלם  ָיְׁשנּו  ַהַּבִית  ְּבֵני 
ַעל  ֶׁשְּיָבֵרְך  ַלְּבָרָכה   ָאֵמן  ֶׁשַּיֲעֶנה  ִמי  ָהָיה  ְוֹלא 
ָמה  ְּבַדְעּתֹו  ִמּוֹולֹוִז'ין  ַחִּיים  ַרִּבי  ָחַכְך  ַהְּׁשִתָּיה. 
ֹאֶפן  ְּבׁשּום  ָרָצה  ֹלא  ֶאָחד  ִמַּצד  ַלֲעׂשֹות;  ָעָליו 
ַהָּנִמים, ּוִמַּצד ֵׁשִני ֹלא  ְלָהִעיר ֶאת ַאְנֵׁשי ַהַּבִית 
ְוֵמַהָּצָמא  ָאֵמן,  ַאֲחָריו  ֶׁשַּיֲענּו  ִמְּבִלי  ְלָבֵרְך  ָרָצה 
ַהּגֹוֵבר ֹלא ָיֹכל ָהָיה ְלִהְתַעֵּלם ֵּכיָון ֶׁשהּוא ִהְפִריַע 

לֹו ְּבַתְלמּודֹו.

ֲחלּוׁשֹות  ְּדִפיקֹות  ִנְׁשְמעּו  ִהְתַלְּבטּות,  ְּכֵדי  ּתֹוְך 
ָהַאְלמֹוִני  ַלּנֹוֵקׁש  הֹוָרה  ָהַרב  ַהַּבִית.  ֶּדֶלת  ַעל 

ְלִהָּכֵנס. 

ַהְּיִׁשיָבה  ִמַּבחּוֵרי  ֶאָחד  ְּפִניָמה  ָּפַסע  ְוִהֵּנה, 
ִלי  "ִיְסַלח  ַּבָּקָׁשה:  ּוְבִפיו  ְמֻהָּסִסים  ִּבְצָעִדים 
ָהַרִּבי ַעל ַהָּׁשָעה ַהְּמֻאֶחֶרת ֶׁשָּבּה ִהַּגְעִּתי ְלֵביתֹו. 
ָעַרְכִּתי ֶחְׁשּבֹון ֵּביִני ְלֵבין ַעְצִמי ֶּׁשֵאין ָּכאן ֲחָׁשׁש 
ְּבַהְתָמָדה  ֵּכיָון ֶׁשָּידּוַע ֶׁשָהַרב לֹוֵמד  ְלֶגֶזל ֵׁשָנה, 
ֵיׁש  ַהָּגָעִתי:  ֵּפֶׁשר  ָלַרב ֶאת  ַאְסִּביר  ַהֹּבֶקר...  ַעד 

ִלי ֻקְׁשָיה ַעל ְּפָׁשט ְּבֻסְּגָיה ֶׁשָּבה ָעַסְקִּתי ָּבֶעֶרב, ְוֵאיִני מֹוֵצא ָלּה ְּתׁשּוָבה! ֲאִני 
הֹוֵפְך ְוהֹוֵפְך ָּבּה ְּכָבר ַּכָּמה ָׁשעֹות, ְוִהיא טֹוֶרֶדת ֶאת ְמנּוָחִתי ַעד ֶׁשֵאיִני ַמְצִליַח 

ְלֵהָרֵדם".

ְּבַתְלִמיד  ֶׁשָּזָכה  ָּכְך  ַעל  ָהַאַחת  ְּכפּוָלה;  ִׂשְמָחה  ִמּוֹולֹוִז'ין  ַחִּיים  ַרִּבי  ָׂשַמח 
ֻמְפָלא ֶׁשָּכֶזה, ֶׁשֵאינֹו ְמֻסָּגל ְלֵהָרֵדם ְּבִעְקבֹות ֻקְׁשָיה ֶׁשֵאיָנּה ְמֻיֶּׁשֶבת ְּבֹראׁשֹו, 
ְוַהְּׁשִנָּיה- ַעל ָּכְך ֶׁשֹּלא ֵיָאֵלץ ְלַבֵּטל ֶאת ַהִּמְנָהג ֶׁשָעָליו ִהְקִּפיד ָּכל- ָּכְך, ּוְלָבֵרְך 

ִמְּבִלי ֶׁשִאי-ִמי ַיֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָּכתֹו.

ַנְפׁשֹות",  ּו"בֹוֵרא  "ֶׁשַהֹּכל"  ִּבְרַּכת  ְבִׂשְמָחה  ַחִּיים  ַרִּבי  ֵּבֵרְך 
ְוִהְרִעיף ַעל ֹראׁשֹו ֶׁשל ַהָּבחּור ְּבָרכֹות ִנְׂשָּגבֹות ַעל ָּכְך ֶׁשהּוא 
ִעם  ִּדֵּבר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְלִבְרכֹוָתיו.  ָאֵמן  ְועֹוֶנה  אֹותֹו  ְמַזֶּכה 
ַהָּבחּור ְּבִלּמּוד ַעד ֶׁשִהְתַּבֲהָרה ְׁשֵאָלתֹו ֶׁשל אֹותֹו ַהַּתְלִמיד, 
ַעּמּוד  ֶׁשָעָלה  ִלְפֵני  ָקָצר  ְזַמן  ֶּפֶרק  ָהַרב  ִמֵּבית  ָיָצא  ְוהּוא 

ַהַּׁשַחר, ְּכֶׁשהּוא ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב.

ְלָמֳחָרת ַּבֹּבֶקר ַּבָּׁשָעה ֶׁשִּנְכַנס ַרִּבי ַחִּיים ְּבַׁשֲעֵרי ַהְּיִׁשיָבה, 
ִּבּקּורֹו  ַעל  ָיָקר  ָּבחּור  ְלאֹותֹו  ַּבֵּׁשִנית  ְלהֹודֹות  ְּתִחָּלה  ִּבֵּקׁש 
לֹו  ְוהֹוָדה  ַהָּבחּור  אֹותֹו  ֶׁשל  מֹוָׁשבֹו  ִלְמקֹום  ִנַּגׂש  ֶאֶמׁש. 
ַהְּיִׁשיָבה  ְּבֹראׁש  ַהָּבחּור  ִהִּביט  ּוַבֲחִביבּות.  ָּפִנים  ִּבְמאֹור 

ָּתֵמַּה, ְוֹלא ֵהִבין ָּדָבר.

ָהַרב  ֵאֶצל  ָהִייִתי  ִּבְפִליָאה, "ֹלא  ֵאַלי?" ָׁשַאל  ִמְתַּכֵּון  "ָהַרב 
ֶאְתמֹול ַּבַּלְיָלה. ֶׁשָּמא ָהַרב ַמְחִליף אֹוִתי ְּבָבחּור ַאֵחר?"

ַמְלָאְך  ֵאָליו  ָׁשַלח  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַחִּיים,  ַרִּבי  ֵהִבין 
ִמָּׁשַמִים ִּבְדמּותֹו ֶׁשל אֹותֹו ַּתְלִמיד, ִּכי ָרָאה ְּבַצֲערֹו ַהָּגדֹול 
ַעל ָּכְך ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן ְלִבְרָכתֹו, ְוַעל ֵּכן ָנַתן לֹו ָׂשָכר 
ִזּכּו  ְוִנִּסי  ֻמְפָלא  ּוְבֹאֶפן  ֶזה,  ְּבנֹוֵׂשא  ַהְּנִדיָרה  ַהְקָּפָדתֹו  ַעל 

אֹותֹו ְלַמֵּלא ֶאת ְרצֹונֹו ַהָּטהֹור.

)"ְׁשַאל ָאִביָך ְוַיֵּגְדָך" ֵחֶלק א' ַעּמּוד פז'(

ּבּוְרג  יְקְלְשׁ ֶמְלֶקא ִמּנִ י ׁשְ יק ַרּבִ ּדִ ם ַעל ַהּצַ ּגַ
ְך הּוא  ַעל ּכָ ה ּדֹוֶמה, ּומּוָבא ׁשֶ ר ַמֲעׂשֶ ְמֻסּפָ
יֶבּנּו  סּוק: "ְוהּוא ְבֶאָחד ּוִמי ְיׁשִ ֵאר ֶאת ַהּפָ ּבֵ
ֱאָמר  ּנֶ ׁשֶ יג(,  )איוב כג,  ַעׂש"  ַוּיָ ָתה  ִאּוְ ְוַנְפׁשֹו 
תֹוֶסֶפת  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְתִפּלֹות  ּבִ ָיֵדנּו  ַעל 
ְוָקדֹוׁש': 'נֹוָרא  ּיּום:  ַהּסִ ִמילֹות  י  ּתֵ  ׁשְ
ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ִלים  ַמׁשְ ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  דּוַע,  ּיָ ּכַ
ֵאין  ֶ ּשׁ ָאָדם  ה  ַיֲעׂשֶ ָמה  ן,  ּכֵ ִאם  ָבֵרְך.  ַהּמְ
אֹוֵמר  ְך  ּכָ ַעל  ָאֵמן?  ַאֲחָריו  ֲעֶנה  ּיַ ׁשֶ ִמי 
ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ  - ְבֶאָחד"  "ְוהּוא  תּוב:  ַהּכָ
ִמי  ְוֵאין  יֶבּנּו" -  ְיׁשִ יִחידּות, "ּוִמי  ּבִ ְמָבֵרְך 
ַעׂש  ַוּיָ ָתה  ִאּוְ ָאֵמן, "ְוַנְפׁשֹו  ַאֲחָריו  ֲעֶנה  ּיַ ׁשֶ
ֶנֱאָמרֹות  ְרכֹוָתיו  ּבִ ִאם   - ְוָקדֹוׁש'  -נֹוָרא 
ֶפׁש, ִנְבָרא  ּסּוִפין ְוִהְתרֹוְממּות ַהּנֶ ִמּתֹוְך ּכִ
ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ְוָקדֹוׁש'  "נֹוָרא  ַמְלָאְך  ֵמֶהם 

תֹו.  ְרּכָ ַאַחר ּבִ

ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה"  )ׁשּו"ת "ּתְ
ים ִסיָמן ריב'( אֹוַרח ַחּיִ

א – ַמְלָאְך ִגיַמְטִרּיָ ָאֵמן ּבְ

ֵאין  ִאם  ם  ּגַ ָרכֹות,  ַהּבְ ִמן  ָרָכה  ּבְ ְמָבֵרְך  ְיהּוִדי  ֹוֵמַע  ַהּשׁ א.  
ב ַלֲענֹות ַאֲחֶריָה  ְבָרָכה זֹאת ְיֵדי חֹוָבה, ַחּיָ ַדְעּתֹו ָלֵצאת ּבִ ּבְ
ף  ּתֵ ּתַ ין ִאם ִמׁשְ ִליַח ִצּבּור, ּבֵ י ׁשְ יׁש ִמּפִ ֹוֵמַע ַקּדִ ם ַהּשׁ ָאֵמן. ּגַ
ְלָחן ָערּוְך נו'  ב ַלֲענֹות ָאֵמן. )ׁשֻ ה ּוֵבין ִאם ָלאו - ְמֻחּיָ ִפּלָ ּתְ ּבַ

א', רטו' ב'( 

ַעל  אֹו  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ָאָדם  י  ִמּפִ ַמַעת  ׁשְ ַהּנִ ָרָכה  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ב.  
ׁשֹות, ַאף אֹוָתן  ִחּנֹות ּוַבּקָ ְבֵרי ּתְ ל ּדִ ָרֵאל, ְוֵכן ַעל ּכָ ׂשְ ָאָדם ִמּיִ
ְלִפיָכְך  ָאֵמן.  ַלֲענֹות  ֵיׁש   - ּוַמְלכּות  ם  ׁשֵ ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ֱאָמרֹות  ַהּנֶ

ֱאָמרֹות  ַהּנֶ 'ָהַרֲחָמן'  ִפּלֹות  ּתְ ַעל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ְנָהג  ַהּמִ רֹוֵוַח 
ם ט'(  רּוָרה ׁשָ ָנה ּבְ ֶזה. )ִמׁשְ זֹון, ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ת ַהּמָ ְרּכַ ְלַאַחר ּבִ

ָרָכה  ַהּבְ ָיָדּה  ְוַעל  ָרָכה,  ַהּבְ ָלל  ִמּכְ ִהיא  ֲהֵרי  ָאֵמן  ת  ֲעִנּיַ ג.  
ָבֵרְך ָלֵצאת  ן ַהּמְ ַכּוֵ ּיְ ה ׁשֶ ִחּלָ ן ָנכֹון ְלַכּתְ ּכֵ ֲחׁשּוָבה יֹוֵתר. ַעל 

ְלָחן ָערּוְך קסז' ב'( ל ָהעֹוֶנה. )ׁשֻ ת ָהָאֵמן ׁשֶ ֲעִנּיַ ּבַ

ֵאיָנּה ְצִריָכה, ָאסּור ַלֲענֹות ָאֵמן ַאֲחָריו.  ָרָכה ׁשֶ ָבֵרְך ּבְ ד.  ַהּמְ
 – ֲאִכיָלה  ּבַ ָהָאסּור  ָבר  ּדָ ַעל  ָרָכה  ּבְ ְמָבֵרְך  ּבִ ם  ּגַ ין  ַהּדִ ְוהּוא 

ָנה  ְלָחן ָערּוְך רטו' ד'; ִמׁשְ ְרָכתֹו. )ׁשֻ ֵאין ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ּבִ ׁשֶ
רּוָרה קצו' ב'( ּבְ

ן חֹוָבה ַעל ָהעֹוֶנה  ּכֵ 'ָאֵמן ְיתֹוָמה' – ַעל  ַלֲענֹות  ה.   ָאסּור 
ד  ִמּיַ ָעֶליָה  ְוַלֲענֹות  עֹוֶנה,  הּוא  ָרָכה  ּבְ ֵאיזֹו  ַעל  ָלַדַעת  ָאֵמן 
ְלָחן ָערּוְך קכד' ז'( ָבֵרְך. )ׁשֻ י ַהּמְ ָרָכה ִמּפִ ְלָתה ַהּבְ ּכָ ַאַחר ׁשֶ

ים  ו.  ָאסּור ַלֲענֹות 'ָאֵמן ֲחטּוָפה' – ְלִפיָכְך ֵאין ְלַמֵהר ּוְלַהְקּדִ
ָבֵרְך, ְוהּוא  ל ַהּמְ ָרָכה ׁשֶ תֹוְך ֲחִתיַמת ַהּבְ ת ָהָאֵמן ּבְ ֶאת ֲעִנּיַ

ין  ׁש ְלַהְמּתִ ּיֵ ִצּבּור ׁשֶ ה ּבְ ְתִפּלָ ם ּבִ ין ּגַ ַהּדִ

ֶּדֶרְך 
ֱאמּוִנים  

ִהְלכֹות 
ת ָאֵמן ֲעִנּיַ

ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ֵּבין ּפֹוְתֵרי ַהַּׁשֲעׁשּועֹוִנים 
ֶׁשִהְתַּפְרְסמּו ַּבֲעלֹון "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה" ִמס' 11 

ָזכּו ַהְּיָלִדים ִּדְלַהָּלן:
ְׁשֹלֹמה ַאְרֵיה רֹוט ִמירּוָׁשַלִים ָזָכה ְּבָש"ס ִויְלָנא ַמְתִמיִדים

ְׁשֹלֹמה ְקֵלייְנָמן ִמִּקְרַית ְיָעִרים ָזָכה ְּבַמּסֹוק ַׁשָּלט 
ַחָּיה ַזְקָּבְך ִמְּבֵני ָּבָרק ָזְכָתה ְּבַנָּגן

ׁשֹוִׁשי ְקֶלְצִקין ִמֵּבית ֶׁשֶמׁש ָזְכָתה ְּבַכְרִטיס ֵסֶפר ִּבְסכּום ֶׁשל 100 ₪ 

ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ֵּבין ׁשֹוְלֵחי ַהְּתׁשּובֹות ִל"ְׁשֵאַלת ָחָכם" 
ֶׁשִהְתַּפְרְסָמה ַּבֲעלֹון "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה" ִמס' 11 

ָזכּו ַהְיָלִדים ִּדְלַהָּלן:

מֹוְיִׁשי ַקְרִניֵאל ִמירּוָׁשַלִים ָזָכה ְּבָש"ס ִויְלָנא ַמְתִמיִדים
ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְפִריְדַמן ֵמֵחיָפה ָזָכה ְּבַמּסֹוק ַׁשָּלט 

ְּתִהָּלה מּוְנק ֵמְרחֹובֹות ָזְכָתה ְּבַנָּגן
ְּבָרִכי ַויְנֶּבְרְג ִמְּבֵני ְּבַרק ָזְכָתה ְּבַכְרִטיס ֵסֶפר ִּבְסכּום ֶׁשל 100 ₪ 



ִהֵּנה הּוא! ַהֶּמֶלְך ִּבְכבֹודֹו 
ּוְבַעְצמֹו ִהִּגיַע ָלִראׁשֹוָנה ַלּמֹוָׁשב!

ְיִחי 
ַהֶּמֶלְך!

ְיִחי ַהֶּמֶלְך!
 ְיִחי ַהֶּמֶלְך!

ַנַער ֶזה ָמֳאָשם ַּבֲעוֹון ִּבָּזיֹון ַהֶּמֶלְך. הּוא ִנְתַּפס 
ְּכֶׁשהּוא זֹוֵרק ֶאֶבן ִּבְמֻכָּון ַעל ַמְלֵּכנּו ָירּום הֹודֹו.

"ׁשֹוֵפט ִנְכָּבד, ֵאין ֶזה ִּכי ִאם 
ַמֲעֵׂשה ְמׁשּוָבה ַיְלּדּוִתית. 

ְּכֶׁשִהִּגיַע ַהּמֹוֵׁשל ָרִאינּו ֶאת 
ַהַּנַער קֹוֵרא: "ְיִחי ַהֶּמֶלְך" 

ּוְמָבְרכֹו ִּבְמֹלא ִּפיו, ָמה ֶׁשּמֹוִכיַח 
ֶׁשְּזִריַקת ָהֶאֶבן ָהְיָתה ַמֲעֵׂשה 

ַיְלּדּוִתי ָּפִזיז".

ְלאֹור ִּדְבֵרי ַהָּסֵנגֹור ַהְּמִאיִרים ֶאת 
ַמֲעֵׂשה ַהֶּיֶלד ְּבאֹור ׁשֹוֶנה: ַהַּנַער 

ְמֻׁשְחָרר- ִּבְתַנאי ֶׁשֹּלא ָיׁשּוב ַעל ַמֲעֶׂשה 
ְׁשטּות ֶזה ְלַהָּבא".

ְּבֶטֶרם ִנְפסֹק ֶאת ִּדינֹו, 
ִנְׁשָמע ֶאת ְּדַבר ַהָּסֵנגֹור.

ַהּׁשֹוֵפט ָּפַסק ֶאת ְּפַסק ַהִּדין:ְּבֵבית ַהִּמְׁשָּפט

ִמי הּוא ֶזה ֶׁשֵהֵעז ְלַהְׁשִליְך ֶאֶבן ַעל 
ַהֶּמֶלְך?  ִּתְפסּוהּו ִמָּיד 

                     ְוִאְסרּוהּו ַּבֲאִזיִקים.

ַּכֲעבֹור ַּכָּמה 
ְׁשִנּיֹות

ָׁשלֹום ְלָך 
ַנַער ָיָקר, ְנִתין 

ַמְמַלְכִּתי
 ַהְּמפֶֹאֶרת!

ֲחָבל ֶׁשֹּלא 
ָקַלְעִּתי ְּבִדּיּוק 

ַּבֶּכֶתר...

ְיִחי ַהֶּמֶלְך 
ָירּום הֹודֹו!!

ְמַעְנֵין ִלְראֹות 
ָמה ִיְקֶרה 

ְּכֶׁשָהֶאֶבן ַהּזֹאת 
ִּתְפַּגע ְּבִכְתרֹו 
ֶׁשל ַהֶּמֶלְך...

ַהֶּמֶלְך ִנְרֶאה ִאיׁש 

ַעִּליז ְּביֹוֵתר. ְּכַדאי 

ִלְבּדֹק ַהִאם הּוא 

ִיָּׁשֵאר ָּכְך ַאֲחֵרי 

ֶׁשָהֶאֶבן ִּתְפַּגע ּבֹו...

ּתֹוָדה ְלָך ְּכבֹוד 
ַהּׁשֹוֵפט, ִמְתָחֵרט ֲאִני 
ִמָּכל ֵלב ַעל ַמֲעֵׂשה 
ַהְּׁשטּות ֶׁשָעִׂשיִתי...

ָנה  ְלָחן ָערּוְך רטו' ד'; ִמׁשְ ְרָכתֹו. )ׁשֻ ֵאין ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ּבִ ׁשֶ
רּוָרה קצו' ב'( ּבְ

ן חֹוָבה ַעל ָהעֹוֶנה  ּכֵ 'ָאֵמן ְיתֹוָמה' – ַעל  ַלֲענֹות  ה.   ָאסּור 
ד  ִמּיַ ָעֶליָה  ְוַלֲענֹות  עֹוֶנה,  הּוא  ָרָכה  ּבְ ֵאיזֹו  ַעל  ָלַדַעת  ָאֵמן 
ְלָחן ָערּוְך קכד' ז'( ָבֵרְך. )ׁשֻ י ַהּמְ ָרָכה ִמּפִ ְלָתה ַהּבְ ּכָ ַאַחר ׁשֶ

ים  ו.  ָאסּור ַלֲענֹות 'ָאֵמן ֲחטּוָפה' – ְלִפיָכְך ֵאין ְלַמֵהר ּוְלַהְקּדִ
ָבֵרְך, ְוהּוא  ל ַהּמְ ָרָכה ׁשֶ תֹוְך ֲחִתיַמת ַהּבְ ת ָהָאֵמן ּבְ ֶאת ֲעִנּיַ

ין  ׁש ְלַהְמּתִ ּיֵ ִצּבּור ׁשֶ ה ּבְ ְתִפּלָ ם ּבִ ין ּגַ ַהּדִ

מֹו  ָבה ָהַאֲחרֹוָנה. ּכְ ִליַח ִצּבּור ְלַגְמֵרי ֶאת ַהּתֵ ְ ם ַהׁשּ ַסּיֵ ּיְ ַעד ׁשֶ
ָקָמץ  ּבְ 'ָאֵמן'  ּבְ ׁשֶ ָאֶל"ף  ָהאֹות  ֶאת  א  ְלַבּטֵ יד  ְלַהְקּפִ ֵיׁש  ן  ּכֵ

ם( ִנּקּוד ַאֵחר. )ׁשָ דֹול ְולֹא ּבְ ּגָ

א  ְלַבּטֵ יד  ְלַהְקּפִ ֵיׁש  יָלה  ַהּמִ סֹוף  ּבְ ׁשֶ נּו"ן  ם ֶאת ָהאֹות  ּגַ ז.  
ים.  סֹוֵפי ִמּלִ ל אֹוִתּיֹות ּבְ ן ׁשֶ ַדְרּכָ ֵמט ּכְ ָ ּשׁ ּלֹא ּתִ ֵלמּות, ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ם( ַהְבָלַעת נּו"ן ִנְקֵראת 'ָאֵמן ְקטּוָפה'. )ׁשָ ֱאֶמֶרת ּבְ ָאֵמן ַהּנֶ

ָרָכה.  ַהּבְ סּוג  ּבְ לּוָיה  ּתְ ָנה  ּוָ ְוַהּכַ ָאֵמן,  ת  ֲעִנּיַ ּבַ ן  ְלַכּוֵ ֵיׁש  ח.  
ַוֲאנִי  ָבֵרְך  ַהּמְ ְבֵרי  ּדִ ֵהם  ֱאֶמת  ִנים:  ְמַכּוְ ַבח  ֶ ַהּשׁ ִבְרכֹות  ּבְ
ם  ְתַקּיֵ ּתִ ׁשֶ ַהְלַואי  ִנים:  ְמַכּוְ ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ִבְרכֹות  ּבְ ָכְך.  ּבְ ַמֲאִמין 
ה  ׁשָ ּקָ ם ּבַ ְוּגַ ַבח  ם ׁשֶ ֶהם ּגַ ׁש ּבָ ּיֵ ְבָרכֹות ׁשֶ ָבֵרְך. ּבִ ת ַהּמְ ׁשַ ּקָ ּבַ
ם  ְתַקּיֵ ּתִ ׁשֶ ְוַהְלַואי  ֱאֶמת,  זֹאת  ְבָרָכה  ּבִ ֱאָמר  ַהּנֶ ִנים:  ְמַכּוְ

ם כה'( רּוָרה ׁשָ ָנה ּבְ ם ו' ; ִמׁשְ ָבֵרְך. )ׁשָ ת ַהּמְ ׁשַ ּקָ ּבַ

ֵני ֱאמוִּנים" ַהּנְִפָלִאים: ֶאל ִאְרּגוּן "ּבְ

ָמּה: ָאֵמן,  ִמיָלה ַאַחת ְקָצָרה וּׁשְ ם עֹוְסִקים ּבְ ָאְמָנם ַאּתֶ

ֲאָבל ֲאִני רֹוֶצה לֹוַמר ָלֶכם ִמיָלה ְקָצָרה ַאֶחֶרת: ּתֹוָדה!

עֹוד  ִרים ְוִנְדָהִמים ְלַגּלֹות ׁשֶ ְ ַעם ֲאִני ְוַאַחי ִמְתַקּשׁ ָכל ּפַ קֹול ֱאמוִּנים". ּבְ ק: "ּבְ ַרּתֵ ַעְנֵין ְוַהְמּ ו ַהּמְ ם ֶאת ַהּקַ ֵהַקְמּתֶ ּתֹוָדה ׁשֶ

מֹו ֵכן, ָרִציִתי ְלהֹודֹות  יָמה ַהּקֹוֶדֶמת!  ּכְ ׂשִ ַעם ִהיא ְמַעְנֶיֶנת ְוׁשֹוֶנה ֵמַהְמּ יָמה ַאֶחֶרת, וְּבָכל ּפַ ְמׂשִ ם אֹוָתנוּ ּבִ ְעּתֶ ַעם ִהְפּתַ ּפַ

פֹוִני. ּלֶ ּמֹוֵקד ַהּטֶ ִמיִעים ָלנוּ ּבַ ם ַמׁשְ ַאּתֶ ִפים ׁשֶ יִרים ַהּיָ ִ קֹות ְוַהּשׁ ֹעל ַהַהְרָצאֹות ַהְמַרּתְ

ה. ֵאי ָאֵמן וְּתִפּלָ נֹוׂשְ קֹות אֹוָתנוּ ּבְ ךְ, וְּמַחּזְ ל-ּכָ חֹות אֹוָתנוּ ּכָ ּמְ ׂשַ ְפעוּלֹוֵתיֶכם ַהְמּ יךְ ּבִ ה ּכַֹח ְוַהְצָלָחה ְלַהְמׁשִ ן ָלֶכם ַהְרּבֶ ה' ִיּתֵ ׂשֶ

ית.   ינֹוִביץ, מֹוִדיִעין ִעּלִ ְיהוָּדה ַרּבִ

ב ְל"קֹול ֱאמּוִנים" ל ַהּלֵ ִמּכָ

א

מ

נ

א

מ

נ

א

מ

נ

ֲעׁשוֵּעי ׁשַ
ֲאֵמִנים

יבוּ ֶאת  ַהְרּכִ
ֶסם: ִרּבוֵּעי ַהּקֶ

ִלְפֵניֶכם ְׁשלֹוָׁשה 
ִרּבּוֵעי ֶקֶסם: 

ַהִּמיָלה ָהִראׁשֹוָנה 
ְּבָכל ִרּבּוַע ִהיא ַּכּמּוָבן: 

ָאֵמן.

ֲעֵליֶכם ְלַהְׁשִלים
 ֶאת ַהִּמִּלים ִּבְׁשֹלֶׁשת 

ָהִרּבּוִעים ְלִפי ַהַהְגָּדרֹות ַהָּבאֹות:

1. ַאַחת ַאַּפִיים
2. ַאַחד ַהַּמְפְּתחֹות ַהְּמסּוִרים ִּביֵדי 

ָׁשַמִים
3. ֵסֶמל ְלָלׁשֹון ָהַרע

4. ְּבִרית ַהַּקֶּיֶמת ְלעֹוָלם
5. ָיִאיר ְוִיְזַרח

6. ָׁשַאג
ְּבַהְצָלָחה!

ְלָמה ָהָאֵמן ּדֹוֶמה?

ַהִּנְמָׁשל: ְּכֶׁשְּיהּוִדי עֹוֶנה ָאֵמן ְּבַכָּוָנה - ַמְכִריז הּוא ְּבָכְך ַעל ֱאמּוָנתֹו ְּבַמְלכּותֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוָלֵכן ַאף ִאם ָחָטא מֹוֲחִלין 
לֹו- ֶׁשֵּכן הּוא מֹוִכיַח ֶׁשֶחְטאֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ַמֲעֵׂשה ְׁשטּות, ְוהּוא ַעְצמֹו ָּכפּוף ְלַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם ּוַמְמִליכֹו ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה.



                         ְּכָלֵלי ַהִּמְבָצע:
ַהְגָּבָלה  ֵאין  ַלַהְגָרָלה.  ִּבְכִניָסה  ֶאְתֶכם  ְמַזָּכה  ֲאֵמִנים  ֶאֶלף  ֲעִנַּית   •

ְלִהָּכֵנס  ֶׁשִּנָּתן  ַהְּפָעִמים  ְלִמְסַּפר  ְלָכְך  ּוְבֶהְתֵאם  ָהֲאֵמִנים  ְלִמְסַּפר 
ְלָכל ַאַחת ִמן ַהַהְגָרלֹות.

ִאיִׁשית,  ֵאיָנּה  ַהְמֹצֶרֶפת  ַהַּטְבָלה  ּוְלָכְך  ִמְׁשַּפְחִּתי,  ִהּנֹו  ַהִּמְבָצע   •
ֶאָּלא ְמֻׁשֶּתֶפת ְלָכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה. 

ֶאֶלף  ְצִביַרת  ְּבִסּיּום  ִמָּיד  ֱאמּוִנים',  'ְּבקֹול  ְלֶמְרָּכִזַּית  ְלַדֵּוַח  ֵיׁש   •
ֲאֵמִנים. ַעל ָּכל ְצִביַרת ֶאֶלף ֲאֵמִנים ֵיׁש ְלַדֵּוַח ְלחּוד.

ֲאֵמִנים  ְוַרק  ַהַּבִית,  ְּבִמְסֶּגֶרת  ַהִּנְׁשָמִעים  ֲאֵמִנים  ַרק  ְלַסֵּמן  ִנָּתן   •
ַהִּמְצוֹות  ִּבְרכֹות  ַהֶּנֱהִנין,  ִּבְרכֹות  ְּכלֹוַמר,  ְּבָרכֹות.  ַעל  ֶׁשֶּנֱאָמִרים 
ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְוכּו'. ָאֵמן ַעל ִאחּול אֹו ַעל "ָהַרֲחָמן" ֶׁשְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון 

ְוַכּדֹוֶמה, ֵאיָנם ִנְכָלִלים ַּבִּמְבָצע.

ֶּׁשֲעִניֶתם,  ָהֲאֵמִנים  ֶאת  ִסַּמְנֶּתם  ֶׁשָּבֶהם  ַהְּסָפִחים  ֶאת  ִׁשְמרּו   •
ְלִמְקֶרה ֶׁשִּתְזּכּו ַּבַהְגָרָלה ְוִתְתַּבְּקׁשּו ְלַהִּציָגם.

ְּבַהְצָלָחה

ָאֵמן 
ְּבָכל ַּבִית

ָׁשלֹום ָלֶכם!
ִמְבַצע 'ָאֵמן ְּבָכל ַּבִית', ִּכְׁשמֹו ֵּכן הּוא: ָּכל ְּבֵני ַהַּבִית ִמְׁשַּתְּתִפים 

ְּבִמְבָצע ִיחּוִדי ֶזה ְוצֹוְבִרים ֲאֵמִנים.

ֶׁשעֹוִנים  ָאֵמן  ָּכל  ַעל  ִמְׁשְּבצֹות.   1,000 ֵיׁש  ַהְמֹּצֶרֶפת  ְּבַטְבָלה 
ַּבַּבִית )ָּכל ְּבֵני ַהַּבִית ְיכֹוִלים ְלִהְׁשַּתֵּתף, ּכֹוֵלל ַההֹוִרים( ְמַסְּמִנים 

ִמְׁשֶּבֶצת ַאַחת.
ְצַבְרֶּתם ֶאֶלף ֲאֵמִנים?

ִהְתַקְּׁשרּו ַלּמֹוֵקד 'קֹול ֱאמּוִנים' 03-913-9191 ְׁשלּוָחה 6, 
ַדְּוחּו ַעל ָּכְך ְוִהָּכְנסּו ְלַהְגָרַלת ְּפָרִסים ֻיְקָרִתית:

5 ְּתלּוֵׁשי 
ְקִנָּיה ְּבֶרֶׁשת "ֵיׁש" 
ְּבַסְך 500 ₪ 

ְלָכל זֹוֶכה

5 ַּכְרִטיֵסי ֵסֶפר

 ֶׁשל  ִסְפֵרי 

אֹור ַהַחִּיים 

ְּבַסְך 500 ₪ 

ְלָכל זֹוֶכה

ַלְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשיםְלֵׁשרּוְתֶכם ִלְנִסיָעה אֹוטֹוּבּוס ָחִדיׁש ֶׁשַּיֲעֹמד ִמְׁשַּפְחִּתית ַּבֲאֵמְנּבּוס – 2 ְזִכּיֹות ִלְנִסיָעה 

5 ַמְצֵלמֹות 
ִּדיִגיָטִלּיֹות 
ְמֻׁשְכָללֹות 

5 ְזִכּיֹות 

ְלִטיָסה 

ִּבְׁשֵמי ָהָאֶרץ 

ְלָכל ַהִּמְׁשָּפָחה

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

ִנים,  דֹוֵלי ָהַרָבּ ָרׁשֹות ִמְגּ ְדּ
ֵני ֱאמּוִנים ְמֻיָחד ְלַיְלֵדי ְבּ ִבּ

ִקים  עּוִרים ְמַרְתּ ִשׁ
ה ִפָלּ ֵבאּוֵרי ְתּ ְבּ

ִסּפּוִרים ִנְפָלִאים 
ָרִגי ֵמָחִביב ַהְיָּלִדים ר' ְשׁ

ת  ָפָרַשׁ ה ְבּ ָאֵמן ּוְתִפָלּ
ָנה ל ַהָשּׁ בּוַע ּוְבַמְעַגּ ַהָשּׁ

ה עֹוִנים,  ִפָלּ ֵבאּוֵרי ְתּ ֵאלֹות ְבּ ַעל ְשׁ
ַהְגָרָלה ֶנֱהִנים פּות ְבּ ְתּ ַתּ ּוֵמִהְשׁ

קֹות  ימֹות ְמַרְתּ ְמִשׂ
יִעים ּוִמְבָצִעים ַמְפִתּ

ִרים  ֻאָשּׁ מֹות ַהזֹּוִכים ַהְמּ ְשׁ
ֵני ֱאמּוִנים" ל "ְבּ ַהְגָרלֹות ֶשׁ ַבּ

ִרים  ֵמיַטב ַהַזָּמּ
ִרים ַעל ָאֵמן ָשׂ

ְלֵדי ֱאמּוִנים ֶאל קֹול ֱאמּוִנים.  ִמַיּ
ֶכם ֵאֵלינּו ָלּ ת ַההֹוָדעֹות ֶשׁ ַנּ ִפּ

ְפִריט ֲחָזָרה ַלַתּ

   

      

    
   

ָרׁשֹות ְדּ עּוִרים ִשׁ ִסּפּוִרים 

ה ָרָשׁ ָפּ ָאֵמן ַבּ ִמְבָחִנים ִמְבָצִעים 

מֹות ַהזֹּוִכים ְשׁ יַרת ֲאֵמִנים ִשׁ הֹוָדעֹות

03-913-9191
קֹול ֱאמּוִנים

ָאֵמן עֹוִנים,
ַלּמֹוֵקד ְמַטְלְּפִנים,
ִמְּתַחְזִקים ְוֶנֱהִנים,
ּוִמָּׁשַמִים ֵנָעִנים.
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ָעלֹון ְמֻיָחד ְלִחזּוק ֲעִנַיּת ָאֵמן

יֹוֵצא ְלאֹור ַעל ְיֵדי ִאְרּגּון ְבֵּני ֱאמּוִנים ת.ד 102 ְבֵּני ְבַּרק

ַהִּמְבָצע ִיְתַקֵּים ֵּבין ַהַּתֲאִריִכים י"ב ְּבִכְסֵלו  – י"ב ִּבְׁשָבט תשע"ד
ַהַהְגָרָלה ִּתְתַקֵּים ְּבט"ּו ִּבְׁשָבט תשע"ד

ַהּזֹוִכים ְיַקְּבלּו הֹוָדָעה, ּוְׁשמֹוֵתיֶהם ְיֻפְרְסמּו ַּבּמֹוֵקד ַהֶּטֶּלפֹוִני. 

ִּבְכִניָסה  ֶאְתֶכם  ְמַזִּכים  ֶׁשְּצַבְרֶּתם  ֲאֵמִנים  ֶאֶלף  ָּכל  ִׂשימּו ֵלב! 
ְלַהְגָרָלה. ֵאין ַהְגָּבָלה ְלִמְסַּפר ָהֲאֵמִנים ֶׁשַאֶּתם ְיכֹוִלים ִלְצֹּבר. ִאם 
ְלָהִכין  אֹו  ֶזה,  ַּדף  ְלַצֵּלם  נֹוָסִפים ּתֹוְכלּו  ֲאֵמִנים  ִלְצֹּבר  ִּבְרצֹוְנֶכם 

ְּבַעְצְמֶכם ַּדף ֶזֶהה.

נֹוָסִפים  ִמְבָצע  ַּדֵּפי  ְלַהִּׂשיג  ִיְהֶיה  ִנָּתן  ה'  ְּבֶעְזַרת  ְלָכְך,  ְּבנֹוָסף 
ְמָצעּוּת ַהַפְקס ֱּבמֹוֵקד 'קֹול ֱאמּוִנים' 03-913-9191 ְׁשלּוָחה 6, ְּבאֵֶ


