
   

      

    
   

    

  102 .        

ים, ƒר ָ̃ ים" ַ‰ּי¿ ƒינ ƒנ≈י ַמֲ‡מ י ”ּב¿ ≈„ ַיל¿

חֶֹרף ָארֹ עֹוֵמד ְּבָפֵנינּו, ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ֶׁשל ִׁשְגָרה ְּברּוָכה ֶׁשָּבֶהם ָיכֹול ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ְלִהְתַקֵּדם ּוְלִהְתַחֵּזק 
ַּבְּדָבִרים ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְלִהְתָקֵרב יֹוֵתר ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוַלֲעלֹות  ַּדְרָּגה ְּבָרָמתֹו ָהרּוָחִנית.

ַרּבֹות  ִּבְתקּופֹות  ְּכמֹו  ַקָּלה.  א  ְּתקּוָפה  עֹוֵבר  ַהּקֶֹדׁש,  ְּבֶאֶרץ  ַהּיֹוֵׁשב  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָהַאֲחרֹוִנים  ַּבָּׁשבּועֹות 
ַּבִהיְסטֹוְרָיה ַהְּיהּוִדית ׁשּוב ֻמֶּקֶפת ַהִּכְבָׂשה ִּבְזֵאִבים ַהְּמַאְּיִמים ְלַהְׁשִמיָדּה, ְוׁשּוב ְמַרֶחֶפת ַסָּכָנה ַעל ַעֵּמנּו. 

ִּבְזַמִּנים ֶׁשָּכֵאלּו ֻּכָּלנּו ְמַחְּפִׂשים ְּבָמה ִנָּתן ְלִהְתַחֵּזק; ֵּכיַצד ִלְרּכֹׁש "ְמַאְבֵטַח" רּוָחִני, "ׁשֹוֵמר רֹאׁש" ָחָזק ֶׁשָּיֵגן 
ָעֵלינּו ִמָּכל ַרע. ַרִּבים ֵמִאָּתנּו ִקְּבלּו ַעל ַעְצָמם ְׁשַעת ִלּמּוד נֹוֶסֶפת ְּבַהְתָמָדה, ַּכָּמה ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים, ִּכּבּוד הֹוִרים 
ְוֶעְזָרה ַלּזּוָלת, ִהְתַחְּזקּות ִּבְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון...  ָאֵכן, ַקָּבלֹות ִנְפָלאֹות ֶׁשּמֹוְׁשכֹות ָעֵלינּו ֶׁשַפע ַרב, ֲהָגָנה ּוְׁשִמיָרה.

ּוְכתּוָבה  ַהּנֹוְכִחי  ַלַּמָּצב  ִּבְמֻיָחד  ַהַּמְתִאיָמה  ְסֻגָּלה  ַּבֲעבּוֵרנּו,  נֹוֶסֶפת  ְסֻגָּלה  ֵיׁש  ַלּטֹוב  ָזכּור  ַהָּנִביא  ְלֵאִלָּיהּו 
ִּבְמפָֹרׁש ַּבֵּסֶפר: "ַּתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו" (ַרָּבה יא):

”ְּבִמי ִנְפַרע ָלֶהן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם?
ִּבְבֵני ָאָדם ֶׁשַּמְׁשִּכיִמין ּוַמֲעִריִבין... ְועֹוִנים ָאֵמן ּוְמָבְרִכין ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָאֵמן“

ָהָבה ְוַנְקִּפיד ֻּכָּלנּו ְלָבֵר ּוְלרֹוֵמם ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּב“ָאֵמן“- 
ְלָבֵר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ַּבּבֶֹקר ַהְׁשֵּכם ִּבְפֵני ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן,ְוַלֲענֹות ָאֵמן ְלִבְרכֹות זּוָלֵתנּו.

ָּכ ִנְזֶּכה ּוְנַזֶּכה ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשִמיָרה ְמֻיֶחֶדת ּוְבִבָּטחֹון ְּתִמיִדי.
*

ְּכמֹו ָּבֲעלֹוִנים ַהּקֹוְדִמים ַּגם ֶהָעלֹון ֶׁשאֹוֲחִזים ַאֶּתם ִּביֵדיֶכם ָּגדּוׁש ְּבחֶֹמר ִנְפָלא ּוְמַחֵּזק ִמֵּבית ַהּיֹוֵצר ָהָאהּוב 
ֲעֵליֶכם: ”ְּבֵני ֱאמּוִנים“ ָעמּוס ִּבְמדֹוִרים ְמַרְּתִקים ְוֵאיכּוִתִּיים.

ְוָכֵעת ְּבִׂשְמָחה ַאֶּתם ֻמְזָמִנים, ִלְקרֹא, ֵלָהנֹות ּוְלַהְפִנים, ְלִהְתַאֵּמץ ִּבְפִתיַרת ַׁשֲעׁשּועֹוִנים, ְלִהָּכֵנס ְלַהְגָרַלת 
ְּפָרִסים ְמַעְנְיִנים ְוִלְזּכֹות ִלְׁשִמיָרה ִמְּׁשֵמי ְמרֹוִמים.

                                          ֶׁשָּלֶכם, ַמֲעֶרֶכת ”ְּבֵני ַמֲאִמיִנים“.

 בס“ד

ְּבַׁשַער ַהַּׁשַחר

ִּכְסֵליו ִּכְסֵליו 
תשע"ותשע"ו

ּה  ֻחבָּ ה ּוְמצּוָיה, טֹוֶמֶנת בְּ ִמְצַות ֲעִניַּת ָאֵמן, ַלְמרֹות ֱהיֹוָתּה ַקלָּ
וָָּנָתּה  כַּ ְזַמנָּּה,  ֲעִניָָּתּה,  ְלאֶֹפן  ַהּנֹוְגעֹות  ּוְמֻגוָּנֹות  ַרּבֹות  ֲהָלכֹות 

ְועֹוד.

ִדיָעָתן  יְּ שֶׁ ִסיִסּיֹות  ַהבְּ ַהֲהָלכֹות  י“ג  ֶאת  ְלַמַעְנֶכם  ְטנּו  ִלקַּ
ָכר  שָׂ ֶיֶתר ִהּדּור ְוַאף ִלְזּכֹות בְּ ְצָוה בְּ ר ָלֶכם ְלַקיֵּם ֶאת ַהמִּ ַאְפשֵׁ תְּ

ַמִים. ַרב ִמן ַהשָּׁ

ְלִפי  אֹוָתן  ָעַרְכנּו  ַקּלּות,  בְּ ַהֲהָלכֹות  ֶאת  ִלְזּכֹר  ּתּוְכלּו  שֶׁ ֵדי  כְּ
ְתִחיִלים  ִרים ָהִראׁשֹוִנים ַהמַּ ֵני ָהִעקָּ ַעם – שְׁ ֵסֶדר ָהא‘ ב‘. ְוַהפַּ

אֹות א‘ ּוָבאֹות ב‘: בָּ

ֶרק  פֶּ י.  ִמדַּ ר  ְלַקצֵּ אוֹ  י  ִמדַּ ְלַהֲאִריְך  ֵאין  ָאֵמן  ֲעִניַּת  בַּ אֶֹרְך- 
ּלֹוֵקַח לֹוַמר: ’ֵא-ל ֶמֶלְך  ַמן שֶׁ ַמן ָהָרצּוי ַלֲעִניַּת ָאֵמן הּוא ַהזְּ ַהזְּ
ר  ֵאינוֹ ְמַקצֵּ ל ִמי שֶׁ כָּ ֶנֱאָמן‘. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִהְבִטיחּו שֶׁ
ַמן ָהָרצּוי ַמֲאִריִכים  ֶפֶרק ַהזְּ א ַמֲאִריְך ְלָאְמָרּה בְּ ֲעִניַּת ָאֵמן ֶאלָּ בַּ

נֹוָתיו.  לוֹ ָיָמיו ּושְׁ
ָרכֹות מז א ; שו“ע או“ח קכד ח)  (בְּ

ָבֵרְך  ַהמְּ גוֹן  כְּ ָלה,  ְלַבטָּ ָרָכה  בְּ ַאֲחֵרי  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֵאין   - ָלה  טָּ בַּ
ָטרוֹ  ַבר פְּ כְּ עּוָדה, ַעל ַאף שֶׁ ֶאְמַצע ַהסְּ ֻהגַּׁש ְלָפָניו בְּ ַעל ָמזוֹן שֶׁ
גוֹן  כְּ ֲהָלָכה  כַּ ֶנֶאְמָרה  ּלֹא  שֶׁ ָרָכה  בְּ ַאֲחֵרי  ְוֵכן  ַהּמֹוִציא.  ת  ִבְרכַּ בְּ
ְיֵדי  יֹוְצִאים  ֵאין  שֶׁ יָון  כֵּ ִבְרָכתוֹ,  בְּ ַמִים  שָׁ ם  שֵׁ יר  ְלַהְזכִּ ַכח  שָּׁ שֶׁ

ְבָרָכה זוֹ.  חֹוָבה בִּ
ם יח, כא) רּוָרה שָׁ ָנה בְּ (שו“ע או“ח ריד, רטו ד ; ִמשְׁ

י“ג ִעְּקֵרי ֲאֵמִניםי“ג ִעְּקֵרי ֲאֵמִנים
ָמדֹור ִהְלָכִתי ָחָדׁש!

ֵאַלת ָחָכם  שְׁ

’ֶׁשֹּלא  ַּבְּבָרכֹות:  ַמֲעלֹוֵתינּו  ַעל  לה‘  מֹוִדים  ָאנּו  ּבֶֹקר  ְּבָכל 

ָעָׂשִני ּגֹוי‘, ’ֶׁשֹּלא ָעָׂשִני ָעֶבד‘ ְוכּו‘, ִאם ֵּכן, ַמּדּוַע א ִּתְּקנּו 

ְּבָרָכה ַלּכֲֹהִנים: ’ֶׁשָעַׂשִני ּכֵֹהן‘, ֶׁשָּבּה יֹודּו ֵהם ַעל ַמֲעָלָתם 
ַהְּמֻיֶחֶדת?

ַרק.   ֵני ּבְ לַֹח ִל‘ְבֵני ֱאמּוִנים‘ ת.ד. 102 ּבְ ן ִלׁשְ ׁשּובֹות ִנּתָ ּתְ

ָרִסים ִיְקֵרי ֵעֶרְך. ֹוְלִחים ֻיְגְרלּו ּפְ ין ַהּשׁ ּבֵ
ְּבַהְצָלָחה!

                 ַהְּׁשֵאָלה: ְּבֵאיזֹו ְּבָרָכה ִמִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר 
                 ָאנּו מֹוִדים ַלה‘ ַעל חּוׁש ַהְּׁשִמיָעה?

ַעל  מֹוִדים  ָאנּו  ִביָנה‘  ַלֶּׂשְכִוי  ’ַהּנֹוֵתן  ְּבִבְרַּכת  ַהְּתׁשּוָבה: 
קֹול  ֶאת  ִלְׁשֹמַע  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו  ַהְּׁשִמיָעה,  ּכַֹח 
ַהַּתְרְנגֹול [ְוָאֵכן ֵיׁש ּפֹוְסִקים ֶׁשָּכְתבּו ֶׁשֵחֵרׁש א ְיָבֵר ְּבָרָכה זֹו].

(ַהָּגהֹות ַמיימֹוִנית ְּתִפָּלה ז י; ָמֵגן ַאְבָרָהם מו יד; 
ִּפְסֵקי ְּתׁשּובֹות מו ֶהָעָרה 28)

ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ֵּבין ׁשֹוְלֵחי ַהִּפְתרֹונֹות ַלַּׁשֲעׁשּועֹוִנים
 ְוַהְּתׁשּובֹות ִלְׁשֵאַלת ָחָכם ָזכּו:

ְיֶחְזֵקאל ַלֶּפה ֵמֲעָרד –  ְּבַמְצֵלָמה ִּדיִגיָטִלית
ִׁשיִמי ַמְרָּגִלּיֹות ִמֵּבית ֶׁשֶמׁש – ִּבְׁשעֹון ָיד ְמֻהָּדר

ִיְׂשָרֵאל פֹוֶגְלְּבַלט ִמִּזְכרֹון ַיֲעקֹב - ְּבַאְרַנק עֹור ְמֻהָּדר
 ₪ 100 ְּתִהָּלה ִיְׂשְרֵאִלי ִמירּוָׁשַלִים – ְּבַכְרִטיֵסֶפר ְּבָס

ֲהָלָכה יב כַּ ֵמשִׁ
ֵאַלת ָחָכם' ֵמֶהָעלוֹן ַהּקֹוֵדם ׁשּוָבה ִל'שְׁ תְּ

ְזִריִזים ִמְצָטְרִפים ְלִמְצוֹות...
ִמְבָצע ’ּתֹוַרת ַהֵּלִוי‘ הֹוֵל ְוצֹוֵבר ְּתאּוָצה: ַעְׂשרֹות ַאְלֵפי ְיָלִדים ִמָּכל ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ ְוָהעֹוָלם ַמְקִּפיִדים ַעל ֲאִמיַרת 
ְמַקְּיִמים  חֶֹדׁש ָאנּו  ִמֵּדי  ֵחֶלק!  ַאֶּתם  ַּגם  ּוְקחּו  ִהְזָּדְרזּו  ִהְצָטַרְפֶּתם,  א  ֲעַדִין  ִאם  ְּבַחְברּוָתא.  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות 
ָמָרן  ֶׁשל  ְלִזְכרֹו  ֶׁשִּנְכָּתב  ַהּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר  אֹות  ַלִּמְׁשַּתְּתִפים  ַמְקִּדיִׁשים   ,ֵעֶר ְוִיְקֵרי  ֲחָדִׁשים  ְּפָרִסים  ַעל  ַהְגָרלֹות 

ָהַרב וֹואְזֶנר ְזצּוָק“ל, ּוְבנֹוָסף – ַמֲעִניִקים ְּפָרס ִיחּוִדי ַלַּמְתִמיִדים.

ָאז ָקִדיָמה! ִאְמרּו ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא ְּבֶמֶׁש 21 ָיִמים 
ּוְלַאַחר ִמֵּכן ֵהָרְׁשמּו ְּבמֹוֵקד ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘ ִלְבֵני ַהְּנעּוִרים.

ַהַהְגָרָלה ַהָחְדִׁשית ִמְתַקֶּיֶמת ְּבָכל חֶֹדׁש ַּבַּתֲאִרי י‘ ַלחֶֹדׁש.

ַּבּמֹוֵקד ּתּוְכלּו ְלִהְתַעְדֵּכן ִּבְכָלֵלי ַהִּמְבָצע, ַּבְּפָרִסים ּוִבְׁשמֹות ַהּזֹוִכים, ּוְבאֹוָתּה ַהִהְזַּדְּמנּות ְלַהֲאִזין ִלְדָרׁשֹות 
ּוְלִסּפּוִרים ְמַרְּתִקים ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ִּבְמִׂשימֹות ְמַאְתְּגרֹות ֶׁשּמּוָכנֹות ִּבְמֻיָחד ַּבֲעבּוְרֶכם.

ים' ƒמוּנ י ‡¡ ƒנ ˙ 'ּב¿ ו∆ ∆̂ ם -  כ∆ ֻכּל¿ ים ל¿ ƒינ ƒ ּ̇ ַממ¿

מֹוֵקד ”ְּבֵני ֱאמּוִנים“ ִלְבֵני ַהְּנעּוִרים 03-91-3-91-91

ְלַהָּלן 
ְרִׁשיַמת 
ַהְּיָלִדים
 ֶׁשָּזכּו 

ְּבַהְגָרַלת 
חֶֹדׁש ִּתְׁשֵרי: 

ַׁש“ס ”עֹז ְוָהָדר“  
תלמוד תורה ”תורת אמת“ בני ברק  יצחק זאב גודמן   
יחיאל מאיר דביר   תלמוד תורה ”משכנות יעקב“ בני ברק        
מוישי ויטריאול   תלמוד תורה ”תפארת משה“ חיפה 

ִמְקָראֹות ְּגדֹולֹות ”עֹז ְוָהָדר“ ְמֻחָּלִקים ְלָפָרׁשֹות 
תלמוד תורה ”נתיבות התורה“ מודיעין עילית מוישי חשין 
תלמוד תורה ”דברי אמונה“ מלבורן איטליה ישראל משה פיקסלער   
בית הספר ”בית חנה“ נתניה  איטי פולק 

         
ַמְצֵלָמה ִּדיִגיָטִלית

תלמוד תורה  בויאן    ביתר  מרדכי בירנק 
תלמוד תורה ”חכמת שלמה“ ירושלים יוסף חיים בטיסט 
בית הספר ”תורת אמך“ בית שמש  אסתי גשטטנר 

אֹוַפֵּני ָהִרים
תלמוד תורה ויזניץ בני ברק  חיים מאיר ארנסטר 

 וֹוִקי טֹוִקי ְמֻׁשְכָלל
בית הספר סנהדריה צפון ירושלים תהילה אלבז 

ָׁשעֹון ְמעֹוֵרר ֻיְקָרִתי
ֶׁשל  ְׁשמֹוֵתיֶהם  ֶאת 
ַוֲחִמָּׁשה  ֶעְׂשִרים 
ְמעֹוֵרר  ְּבָׁשעֹון  ַהּזֹוִכים 
’ָאֵמן‘  ְּבַמְנִּגיַנת  רֹוֵטט 
ִלְׁשֹמַע  ּתּוְכלּו  ִיחּוִדית 

ַּבּמֹוֵקד. 

ְּכָלֵלי ִמְבַצע ’ּתֹוַרת ַהֵּלִוי‘ ִּבְקָצָרה
ִאְמרּו ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא

21ּ ָיִמים ִמיֵמי ַהחֶֹדׁש.   בְִ

ִהָּכְנסּו ַלּמֹוֵקד ַהֶּטֶלפֹוִני 
ֶׁשִּמְסָּפרֹו -03-91-3-91 91 ְוֵהָרְׁשמּו ִּבְׁשלּוָחה 1. 

ִעם ֵהָרְׁשמּוְתֶכם ַאֶּתם ִנְכָנִסים ְלַהְגָרַלת ַהַּפְרִסים 
ַהָּיְקָרִתית ַהִּמְתַקֶּיֶמת ִמיֵדי חֶֹדׁש. 

ִאם ִהְׁשַּתַּתְפֶּתם ְּבִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ְּבַמֲהַל ְׁשַנת 
תשע“ו ְּתַקְּבלּו אֹות ְקדֹוָׁשה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֶׁשל 

ַיְלֵדי ”ְּבֵני ֱאמּוִנים“ ַהִּנְכָּתב ְּבָיִמים ֵאּלּו ְלֵזֶכר ָמָרן 
ָהַרב וֹאְזֶנר, ּוְבנֹוָסף ְּתַקְּבלּו ְּפָרס ָנִדיר ּוְמֻיָחד. 



הוֹרוִֹויץ  א  זּושָׁ י  ַרבִּ אוֹן  ַהגָּ ר  ִספֵּ א,  ַהבָּ ּפּור  ַהסִּ ֶאת 
יבוֹת. סוֹפוֹ  שִׁ ֵזי ַהיְּ ֵני ֱאמּוִנים" ְלַרכָּ ל "בְּ ֶנס שֶׁ כֶּ ִליָט"א, בַּ שְׁ
ִציִגים  ַהנְּ ֵמאוֹת  ֶאת  ׁש  ִרגֵּ ּפּור,  ַהסִּ ל  שֶׁ חּוִדי  ְוַהיִּ יַע  ְפתִּ ַהמַּ
גַּם  ּבוֹ  ף  תֵּ ְלשַׁ ַמן  ַהזְּ יַע  ִהגִּ ה  ְוַעתָּ אּוָלם,  בָּ הּו  שָּׁ שֶׁ ָקִרים  ַהיְּ
ַמן  ִמְנֶהֶרת ַהזְּ נּו בְּ ְך ִיְהֶיה ֲעֵליֶכם ַלֲחזֹר ִאתָּ ם כָּ ֶאְתֶכם. ְלשֵׁ
הּוֶדיָה  יְּ שֶׁ ִאית  ֵאירוֹפֶּ ֲעָיָרה  ֶאל  ֲאחוָֹרה  ָנה  שָׁ ִעים  ִתשְׁ כְּ

ה: ֻדשָּׁ אּו ֶאת ִסְמְטאוֶֹתיָה ְרוֻּיֹות ַהקְּ ִרים ִמלְּ שֵׁ ַהכְּ

ָעֶליָה ָנסֹוב ִסּפּוֵרנּו, לֹא ָהָיה  ל ָהֲעָיָרה שֶׁ ָבּה ֶהָעגּום שֶׁ ַמצָּ
ָעְלָתה  שֶׁ ְסִביָבָתּה. כְּ ל ָהֲעָירֹות בִּ ָבן שֶׁ צָּ ה ִממַּ ַהְרבֵּ ׁשֹוֶנה בְּ
ָהַפְך  הּוא  ר  ֲאשֶׁ בַּ ְיהּוִדי  ל  כָּ ְלטוֹן  ַלשִּׁ ַהנָּאִצית  ְרַמְנָיה  גֶּ
ּוְלֶהֶרג.  ְלִעּנּוִיים  ִלְרִדיָפה,  נֹוָחה  ָרה  ְלַמטָּ ֶרַגע  ִאְבַחת  בְּ
נֹוָדע,  ַהּלֹא  ֶאל  קֹוָמם  ִממְּ ִלְנּדֹד  ֵהֵחּלּו  ְיהּוִדים  ִמיְליֹוֵני 
לּוָחיו.  יֵדי ַהּצֹוֵרר ּושְׁ ַאְכָזִרּיּות בִּ ם ַהגָּדֹול ִנְרַצח בְּ ר ֻרבָּ ֲאשֶׁ כַּ
ֵהן  שֶׁ כְּ ַמְיָמה  ַהשָּׁ ְסָעָרה  בִּ ָעלּו  כֹות  ֻזכָּ ַהמְּ מֹוֵתיֶהם  ִנשְׁ

ְטהֹורֹות ּוְתִמימֹות.

ן  ִנתַּ לֹא  ׁשּוב  ְלָחָמה,  ַהמִּ ה  ֵהֵחלָּ ֵמָאז  ִנים  שָׁ ָחֵמׁש  ֲעבֹר  כַּ
ז ַהיֲַּהדּות ָהעֹוָלִמי.  ַעם ָהָיה ֶמְרכַּ פַּ ָהָיה ְלַזהֹות ֶאת ָמה שֶׁ
ְמַעט,  ְמֵתי  ַאְך  נֹוְתרּו  ְמפָֹארֹות  ְקִהּלֹות  ֵמאֹות  ִמּתֹוְך 
ְלַאחֹות  ִנּסּו  ָאִרים  שְׁ ַהנִּ ָחה.  פָּ שְׁ ִממִּ ַנִים  ּושְׁ ֵמִעיר  ֶאָחד 
ַאְדַמת  ַעל  ֵמָחָדׁש  ַחיֵּיֶהם  ֶאת  ְוִלְבנֹות  ָבִרים  ַהשְּׁ ֶאת 
פּוָגה  ַהסְּ ָהֶאֶרץ  י  כִּ ֵרר  ִהְתבָּ ְמֵהָרה  ַעד  אּוָלם  ֲאבֹוֵתיֶהם, 
ּפֹוְגרֹוִמים  ִסְדַרת  יֹוֵתר.  ֶהם  בָּ ֲחֵפָצה  ֵאיָנּה  ְיהּוִדי  ָדם  בְּ
ֵלָטה,  ֵאִרית ַהפְּ ֶהם ִנְרְצחּו ֵמאֹות ְיהּוִדים ִמשְּׁ בָּ ַאְכָזִרית שֶׁ

אן יֹוֵתר!"  שׂ כָּ ִהְבִהיָרה ַלּנֹוָתִרים: "ֵאין ָלֶכם ָמה ְלַחפֵּ

 , ה ֵמרֹוב ְיהּוֶדיהָָ ת ֵאירֹופָּ שֶׁ ִנים מּוָעטֹות ֶנֶעְזָבה ַיבֶּ ּתֹוְך שָׁ
ם  ַנְפשָׁ ָמְסרּו  ּוֵמֶהם  ַהּגֹוָלה  ְלַאְרצֹות  ם  ְרכָּ דַּ ָעשּׂו  ֵמֶהם 

ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש. ֵקַע בְּ תַּ ָרה ְלִהשְׁ ַמטָּ בְּ

ּוִמּתֹוְך  ַרֵחם,  ְללֹא  ִחית  שְׁ ַהמַּ ה  ִהכָּ ֶרת  ֻדבֶּ ַהמְּ ֲעָיָרה  בָּ גַּם 
ה  שָּׁ ְושִׁ ים  לֹושִׁ שְׁ ּבֹוְדִדים:  קֶֹמץ  נֹוְתרּו  ְיהּוֶדיָה  ֵמאֹות 
ָחה ַאַחת. פָּ ֵני ִמשְׁ ם בְּ ְדֵהָמה ָהיּו כֻּלָּ ה ַהתַּ ַמְרבֵּ לְּ ְיהּוִדים, שֶׁ

ׁשּו ְלָהִבין ַמִהי  קְּ ים בִּ ים ְוָהָיה ְלֶפֶלא. ַרבִּ ה גַּלִּ ה ִהכָּ ֲעשֶׂ ַהמַּ
ִמיָהה  ַהתְּ אּוָלם  ָחה,  פָּ שְׁ ַהמִּ ְלאֹוָתּה  ָעְמָדה  שֶׁ כּות  ַהזְּ

נֹוְתָרה ְללֹא ַמֲעֶנה.

ֲעלּוָמה:  ְתרוֹן ַהתַּ ִנים נֹוַדע פִּ ַרק ְלַאַחר שָׁ

ָעָלה ָלָאֶרץ  ָחה שֶׁ פָּ שְׁ ֱאָצֵאי ַהמִּ ֶאָחד ִמצֶּ ָהָיה ֶזה ְלַאַחר שֶׁ
ָרה ַהַהְחָלָטה  יַע ְלִפְרקוֹ. ֶעֶרב ִנּשּׂוָאיו ִנקְּ ּה ִהגִּ ַע בָּ קֵּ תַּ ְוִהשְׁ
ְפָלָאה  ִמיָרה ַהמֻּ ר ַהשְּׁ שֶׁ רֹאׁשוֹ ְוהּוא ֶהְחִליט ְלָבֵרר ֶאת פֵּ בְּ
ים  לֹושִׁ ִלשְׁ גַָּרם  שֶׁ ְסּתֹוִרי  ַהמִּ ַהּסֹוד  ְוֶאת  ְחּתוֹ  פַּ ִמשְׁ ל  שֶׁ

ֱאָצֶאיָה ְלִהנֵָּצל. ה ִמצֶּ שָּׁ ְושִׁ

ה,  ישָׁ שִׁ ל ֶרַגע, ֶהְחִליט ַלֲעלֹות ְלֵבית ָסָבתוֹ ַהקְּ ַהְחָלָטה שֶׁ בְּ
יָדע ַהּגֹוָרִלי.  יָה ֶאת ַהמֵּ ִנּצֹוַלת ׁשֹוָאה גַּם ִהיא ְוִלְדלֹות ִמפִּ
ֵמִסיט  ן,  ַהיָּשָׁ ְדֵרגֹות  ַהמַּ ֶגֶרם  בְּ ׁשּות  ִהְתַרגְּ בְּ ס  ִטפֵּ הּוא 
ַאְך  ֶלת  דֶּ בַּ יׁש  ִהקִּ ָעָליו,  רּו  ִהְצַטבְּ שֶׁ ָאָבק  י  ּגּושֵׁ ַרְגָליו  בְּ
יָמה ִליׁשֹן ָהֶעֶרב",  א ִהְקדִּ ְרֶאה ַסְבתָּ נִּ לֹא ָזָכה ְלַמֲעֶנה. "כַּ
מוֹ  כְּ ָאז,  שֶׁ א  ֶאלָּ ִציָאה.  ַהיְּ ְלִכּוּון  ּוָפָנה  ַאְכָזָבה  בְּ ִהְרֵהר 
ִמּמּול  ֵכָנה  ֵמַהשְּׁ ַח  ְפתֵּ ַהמַּ ֶאת  ִלּטֹל  ֶהְחִליט  ַמִים  ִמשָּׁ
ַהּשֹׂוֵרר  ַהּמֹוְפִתי  ֶדר  ַלסֵּ ִנּגּוד  בְּ ְוִהנֵּה,  ִית.  ַהבַּ ֶאל  ֵנס  ּוְלִהכָּ
ל  שֶׁ ִסּדּוָרּה  ח  ְטבָּ ַהמִּ ְלַחן  ִמשֻּׁ ֵאָליו  ֵהִציץ  ַעם  ַהפַּ ֵביָתּה,  בְּ
ִנים  הֹב ִמשָּׁ לּוי ְוַהצָּ ֶפר ַהבָּ אּו אֹותוֹ ֶאל ַהסֵּ א. ַרְגָליו ָנשְׂ ַסְבתָּ
ָהאֹוִתּיֹות  ֶאת  ׁש  ְמַמשֵּׁ ֲעִדינּות,  בַּ ּבוֹ  ָנַגע  הּוא  ָמעֹות.  ּוִמדְּ
ר  ָנשַׁ ִמּזֶֹקן  ּוָבֶלה  ן  ָישָׁ ף  דַּ ִצְבָען.  ֶאת  ַמן  ִמזְּ דוֹ  ִאבְּ ָבר  כְּ שֶׁ
י ׁשּורֹות  תֵּ ְכַתב ָיד ָנֶאה ְוָעגֹל שְׁ תּובֹות ָהיּו בִּ ִמּתֹוכוֹ ְוָעָליו כְּ
ְרצוְֹנֶכם  ִאם  י  כִּ ָלֶכם  עּו  דְּ ָקִרים,  ַהיְּ ְוִליָלַדי  "ִלְנָכַדי  ְלַבד:  בִּ
ָכל יוֹם  ל לוַֹמר בְּ דֵּ תַּ ל ָצָרה ְוצּוָקה ֲעֵליֶכם ְלִהשְׁ ְלִהנֵָּצל ִמכָּ
ּיֹאַמר ַאֲחֵריֶהן  ְהֶיה ִמי שֶׁ יִּ יד שֶׁ ַחר, ּוְלַהְקפִּ ְרכוֹת ַהשַּׁ ֶאת בִּ

ַרייָנא. א בְּ ָאֵמן". ַסְבתָּ

ּורֹות ָהלֹוְך ְוָקרֹוא, ְמָסֵרב ְלַהֲאִמין.  י ַהשּׁ תֵּ הּוא ָקָרא ֶאת שְׁ
סֹוד  ֶאת  ָיָדיו  בְּ הּוא  ׁש  ְמַמשֵּׁ ֵעיֵניֶכם?  בְּ ִהיא  ה  ַקלָּ ְוִכי 
ְחּתוֹ  פַּ ִמשְׁ ל  שֶׁ ים  ַהַחיִּ ַסם  בְּ הּוא  נֹוֵגַע  ְפָלא!  ַהמֻּ ָלה  ַהַהצָּ
ַאַחת  ְוַצוָָּאָתּה,  ַרייָנא  בְּ א  ַסְבתָּ ָגאוֹן  בְּ ֶבת  ִנצֶּ ּה  רֹאשָׁ בְּ שֶׁ
ם  ְדתָּ ֻהלַּ ֵמֲעָיַרת  ּצֹוִלים  ַהנִּ ה  שָּׁ ְושִׁ ים  לֹושִׁ שְׁ ִמּתֹוְך 

ה. ֵאירֹופָּ בְּ

תֹוכוֹ  בְּ ִהְדֲהדּו  ְוצּוָקה",  ָצָרה  ל  ִמכָּ ְלִהנֵָּצל  ְרצֹוְנֶכם  בִּ "ִאם 
ֶחְלֵקי  ו  ַעְכשָׁ ְוצּוָקה"...  ָצָרה  ל  "ִמכָּ ֶהֶרף,  ְללֹא  ים  לִּ ַהמִּ
ַמּדּוַע  ֵהִבין  הּוא  ֵמֲאֵליֶהם:  מוֹ  כְּ מֹחֹו  בְּ רּו  דְּ ִהְסתַּ אֶזל  ַהפָּ
ַחר,  ַהשַּׁ ְרכֹות  בִּ ֶאת  מַֹע  ִלשְׁ ְמאֹודוֹ  ָכל  בְּ יד  ִהְקפִּ ָאִביו 
ָאֵמן  ְוַלֲענֹות  ּבֶֹקר  ָכל  בְּ ר  ִמְספָּ ָעִמים  פְּ ַאף  ים  ְלִעתִּ
ְך ָלעֶֹמק ַעד  ל כָּ כָּ ָרׁש ּבוֹ  ַאֲחֵריֶהן, ַמּדּוַע ַהִחּנּוְך ְלָאֵמן ֻמשְׁ
ַמע ֵאי-ִמי  שְׁ יִּ ִלי שֶׁ ּתֹות ּכֹוס ַמִים ִמבְּ ֵאין הּוא ְמֻסגָּל ִלשְׁ שֶׁ
ֻבגִָּרים ָקְבעּו  ְוַיֲעֶנה ָלּה ָאֵמן, ּוַמּדּוַע ּדֹוָדיו ַהמְּ ְרָכתוֹ  ֶאת בִּ
ְמָבְרִכים  ֵהם  ַחר:  ַהשַּׁ ְרכֹות  בִּ ַלֲאִמיַרת  ַחְברּוָתא  ְלַעְצָמם 

ְועֹוִנים ָאֵמן ֶזה ָלֶזה.

יָרה  ֵמַהדִּ ְוָיָצא  ּדּור  ַהסִּ ִריַכת  כְּ ַחת  תַּ ף  ַהדַּ ֶאת  ַחב  תָּ הּוא 
ַהֵחֶלק  ֶאת  ִלים  ִהשְׁ הוא  ֶרְך  דֶּ בַּ ַרק  ְוָהֲאהּוָבה.  ַטנָּה  ַהקְּ
ַחר  ַהשַּׁ ָרכֹות  בְּ ַקיָּמֹות  ַח"י  ַהמְֻּפָלא:  ַּתְַּצֵרף  ב ַהמְֶּרכִָּזי 
ֲאֵמִנים  ַח"י   + ָרכֹות  בְּ ַח"י  ֲאֵמִנים.  ַח"י  ֶנֱאָמִרים  ַוֲעֵליֶהן 

ִדּיּוק!  ׁש בְּ ים ְושֵׁ לוֹשִׁ עֹוִלים ְלִמְנַין שְׁ

ָפָתיו  שְׂ ִהְתִחילּו  ְמָך",  שִׁ ֶאת  ָבֵרְך  תְּ ַח"י  ל  כָּ ַמת  "ִנשְׁ
אי ְמִביִנים ַמּדּוַע. ַודַּ ם בְּ ְמַמְלְמלֹות, ַאתֶּ

ַלְחֶּתם ֵאֵלינּו. ֻׁשְלַחן ַהַּמֲעֶרֶכת ִהְתַמֵּלא ְּבַעְׂשרֹות ִהְמנֹוִנים ְיֵפהִפִּיים ֶׁשּׁשְ

ֶאת ַהִהְמנֹון ַהִּנְבָחר ָּכְתָבה ַמְקֵהַלת ”ִׁשיר ַהֵּלל“ ְוִהיא זֹאת ֶׁשְּתַבֵּצַע אֹותֹו, ְּבֶעְזַרת ה‘. 

בּועֹות ַהְּקרֹוִבים. ָאנּו ַמְזִמיִנים ֶאְתֶכם ְלַהֲאִזין ַלִהְמנֹון ַהִּנְפָלא ֶׁשְּיֻפְרַסם ַּבּמֹוֵקד ַהֶּטֶלפֹוִני ַּבּׁשָ

ַׁשַחר ַקְמִּתי
ְלָבֵר ַלה' ָעַמְדִּתי
ַחְברּוָתא ֲאַחֵּפׂש
זֹאת א ֲאַפְסֵפס.

ֵּבַרְכִּתי ְּברֹב ַּכָּוָנה
ַוֲחֵבִרי ַאֲחַרי ָאֵמן ָעָנה.

ָזִכינּו ָּכ ְּבַיַחד
ם ֶאָחד. ְלָבֵר ֶאת ַהּׁשֵ

ִּפְזמֹון:
ִּבְזכּות "ְּבֵני ֱאמּוִנים" ֻּכָּלם ְּכָבר יֹוְדִעים

ָאֵמן הּוא אֹוָצר ֶׁשל ָּכל ַהְּיהּוִדים

ִמָּלה ַאַחת

ְׁשָעִרים ּפֹוַתַחת

ַלּבֹוֵרא היא ַנַחת.

"ּתֹוַרת ַהֵּלִוי" הּוא ֵׁשם ַהִּמְבָצע

שּבֹו ָּכל ֶאָחד ִמְׁשַּתֵּתף ְוִנְמָצא

אֹוְסִפים ְזֻכּיֹות,

ַּבּתֹוָרה זֹוִכים ְּבאֹות

ְוֵיׁש ַּגם ַהְפָּתעֹות.

ְּבַקּלּות ּוְלא ִטְרָחה
ַמְׁשִליִמים ֶאת ַהְּבָרָכה.
ָאֵמן ְּבקֹול אֹוְמִרים, 

ַעל ַיֲהלֹום א ְמַוְּתִרים.

ְּבָכ מֹוְנִעים ָצרֹות 
ּפֹוֲעִלים ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות,
ְּבָכל ָאֵמן ַמְלָא ִנְבָרא

ָלנּו זֹו ְׁשִמיָרה.

רתִהְמנֹון ִמְבַצע ”ּתֹוַרת ַהֵּלִוי“
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