
   

      

    
   

ָעלֹון ְמֻיָחד ְּבנֹוֵשׂא ִּבְרכֹות ַהַשַּׁחר

יֹוֵצא ְלאֹור ַעל ְיֵדי ִאְרּגּון ְּבֵני ֱאמּוִנים ת.ד 102 ְּבֵני ְּבַרק

ָקִרים ְוָהֲאהוִּבים! ָרֵאל ַהּיְ ַיְלֵדי ִיׂשְ

ֶׁשל  ֲחִׁשיבּוָתּה  ִהיא  ְּגדֹוָלה  ַּכָּמה  ַעד  ְּברּוָרה  ִּתְזֹּכֶרת  ֻּכָּלנּו  ַּבֲעבּור  ָהיּו  ַעָּתה  ֶזה  ֶׁשָחְלפּו  ַהֲחֻנָּכה  ְיֵמי 
ָהֱאמּוָנה ְלֶהְמֵׁשְך ִקּיּוֵמנּו ִּכיהּוִדים ְּכֵׁשִרים ַהֶּנֱאָמִנים ְלה’ ּוְלתֹוָרתֹו. ַהְּיָוִנים ָהֲארּוִרים ִנּסּו ַלֲעֹקר ֶאת 
ָהֱאמּוָנה ֵמִאָּתנּו, ְוִאּלּו ַהַּמַּכִּבים ַהַּצִּדיִקים ִהְכִריזּו: “ִמי ַלה’ ֵאַלי!” ּוְבָכְך ִהִּצילּו ֶאת ָהָעם ַהְּיהּוִדי ֻּכּלֹו 

ִמְּׁשָמד רּוָחִני.

ִּכי  ְמֻסָּפר  ֶזה(  ִמְדָרׁש  ֶׁשִּצֵּטט  ֵּתיָמן  ֵמַחְכֵמי  ָוָנה  ַמֲהִר”י  ְּבֵׁשם  ָאֵמן’ ח”א עמ’ צד  ְּב’נֹוְטֵרי  )הּוָבא  ַקְדמֹון  ְּבִמְדָרׁש 
ְּכֵחֶלק ֵמאֹוָתּה ִמְלָחָמה ֶׁשִּנֲהלּו ַהְּיָוִנים ְּכֵדי ַלֲעֹקר ֶאת ָהֱאמּוָנה ִמּתֹוֵכנּו, ִּבְּקׁשּו ַהָּללּו ְלַבֵּטל ֵמִאָּתנּו ֶאת 
ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן. ְלִפיָכְך ִּתְּקנּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל לֹוַמר ְּבָכל יֹום ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ֶאת ַהֶּׁשַבח ַהְּמֻיָחד: “ֵאין 
ֵּכאֹלֵקינּו... ִמי ֵּכאֹלֵקינּו... נֹוֶדה ֵלאֹלֵקינּו”, ֶׁשָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ָהִראׁשֹונֹות ְּבָכל ֶקַטע ֵהם ‘ָאֵמן’, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 

ִּתְׁשַּתַּכח ַהִּמְצָוה ַהֲחׁשּוָבה ֵמַעֵּמנּו, ְוִתָּׁשֵאר ָהֱאמּוָנה ֲחקּוָקה ִּבְלָבֵבנּו ָלֶנַצח.

ִנְרֶאה ֶׁשֹּלא ְלִחָּנם ִּתְּקנּו ַּדְוָקא ֶאת ַהֶּׁשַבח ַהִּנְפָלא ַהֶּזה ְּכִתְזֹּכֶרת ְלִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן, ִמּׁשּום ֶׁשָהעֹוֶנה 
‘נֹוֶדה  ְמַקֵּים  ַאף  ַהְּמָבֵרְך  ְלִדְבֵרי  ּוְבַהְסָּכָמתֹו  ֵּכאֹלֵקינּו...”,  ִמי  ֵּכאֹלֵקינּו...  “ֵאין  ִּכי:  ְּבָכְך  ַמְכִריז  ָאֵמן 

ֵלאֹלֵקינּו’, ְּכִפי ֶׁשּמּוָבא ַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים.

ָּכָאמּור, ְיֵמי ַהֲחֻנָּכה ָעְברּו ֶזה ִמְּכָבר. ִמיְליֹוֵני ַהֵּנרֹות ֶׁשָּדְלקּו ְּבַרֲחֵבי ָּבֵּתי ָאב ְיהּוִדִּיים ָּכבּו, ּוְמאֹות ַאְלֵפי 
ַהֲחֻנִּכּיֹות ָחְזרּו ִלְמקֹוָמן. ַאְך ָמה נֹוַתר ִאָּתנּו? ַמהּו ַהִּמְטָען ֶׁשּנּוַכל ָלַקַחת ְּכֵציָדה ְלֶהְמֵׁשְך ַהֶּדֶרְך ַעד 

ַלּמֹוֵעד ַהָּבא?

ְיָלִדים ְיָקִרים, ִּביָכְלֵּתנּו ְלַקֵּבל ֵמֲחֻנָּכה ַמָּתָנה ְיָקָרה ִמָּפז: ִמָּלה ְקַטָּנה ַוֲאהּוָבה, ִמָּלה ּפֹוַתַחת ְׁשָעִרים 
ִנְצחֹוֵננּו  ֶאת  ָיִמים  ְׁשמֹוָנה  ָחַגְגנּו  ְוָאנּו  ֵמִאָּתנּו,  ַלֲעֹקר  ִנּסּו  ֶׁשַהְּיָוִנים  ִמָּלה  אֹוָתּה  ְיׁשּועֹות.  ּופֹוֶעֶלת 
ִנָּׁשַמע  ִיְתָּבַרְך.  ַּבה’  ּוְדֵבקּוֵתנּו  ֱאמּוָנֵתנּו  ֵאׁש  יֹוֶקֶדת  ֶׁשִּמֶּמָּנה  ַהִּמָּלה  “ָאֵמן”-  ֶאת  ִאָּתנּו  ִנַּקח  ֲעֵליֶהם. 
ִּבְרכֹות  ְלָבֵרְך  ַהְּמַהְּדִרים  ְיָלִדים  ַאְלֵפי  ְלַעְׂשרֹות  ְוִנְצָטֵרף  ַהַּמַּכִּבים  ֵאַלי”- ֶׁשָּקְראּו  “ִמי ַלה’  ִלְקִריַאת: 
ְלִזְכרֹו ֶׁשל ּפֹוֵסק ַהּדֹור,  ָּבָעם  ָהֲאֵמִנים ֶׁשִּמְתחֹוֶלֶלת  ְלַמְהֵּפַכת  ִנְתַגֵּיס  ָאֵמן.  ַּבֲעִנַּית  ֻמְׁשָלמֹות  ַהַּׁשַחר 

ָהַרב ֹואְזֶנר ִזי”ַע, ְוִנְזֶּכה ְּבֶׁשַפע ַרב ִמְּמרֹוִמים ּוְבאֹות ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֶׁשִּיָּכֵתב ְלִזְכרֹו.

ָאנּו, ַמֲעֶרֶכת “ְּבֵני ֱאמּוִנים” ְׂשֵמִחים ְלַהִּגיׁש ָלֶכם ָעלֹון נֹוָסף ֵאיכּוִתי ּוְמַרֵּתק, ַּבַעל ֹחֶמר ִנְפָלא ּוְמקֹוִרי 
ֶׁשעֹוֵסק ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. ְּכמֹו ָּתִמיד ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ִלְקֹרא, ְלַהְחִּכים, ִלְפֹּתר ֶאת ַהִחידֹות, ְלִהָּכֵנס ַלַהְגָרלֹות, 

ְלַקֵּבל ֵמיַדע ְמֹפָרט ַעל ְּפָרֵטי ַהִּמְבָצע, ֵלָהנֹות ּוְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעִנַּית ָאֵמן.

ֵני ַמֲאִמיִנים”. ֶכם' ַמֲעֶרֶכת ”ּבְ ּלָ                                                                        ׁשֶ

בס”ד

ְּבַׁשַער ַהַּׁשַחר
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ֶזה,  ְּבָמדֹור  ָהִראׁשֹונֹות  ַהֲהָלכֹות  ְׁשֵּתי  ֶאת  ֵהֵבאנּו  ַהּקֹוֵדם  ֶּבָעלֹון 
ַהַּמְתִחילֹות ָּבאֹוִתּיֹות א’ וב’: ]‘ֹאֶרְך’ – ֵאין ְלַהֲאִריְך אֹו ְלַקֵּצר ִמַּדי ְּבָאֵמן, 
ְזַמָּנּה ָהָרצּוי ִּכְזַמן ֲאִמיַרת ‘ֵא-ל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן’;  ּו’ַבָּטָלה’ – ֵאין ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר 

ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה[.

ֶּבָעלֹון ֶזה ַנְמִׁשיְך ִּבְׁשֵּתי ֲהָלכֹות נֹוָספֹות, ַהַּמְתִחילֹות ָּבאֹוִתּיֹות ג’ ד’:

ג. ְּגדּוָעה 

ֶאת  ְלַחֵּסר  ִמְּבִלי  ִּבְׁשֵלמּוָתּה,  ‘ָאֵמן’  ַהִּמָּלה  ֶאת  ַלֲהגֹות  ְלַהְקִּפיד  ֵיׁש 
ִחּסּור  ַהֶּנֱאֶמֶרת ּתֹוְך  ‘ָאֵמן’  ַאֶחֶרת.  ָּכל אֹות  ַהִּמָּלה אֹו  ֶׁשְּבסֹוף  ַהּנּו”ן 
ְּבֶאְמַצע  ַהַּמְפִסיק  ַּגם  ְקטּוָפה’.   ‘ָאֵמן  ִנְקֵראת  ֵמאֹוִתּיֹוֶתיָה  ַאַחת 
ֲאִמיַרת ‘ָאֵמן’ ְּבֹאֶפן ֶׁשֵּתָרֶאה ַהִּמָּלה ַּכֲחלּוָקה ִלְׁשַנִים: ‘ָא-ֵמן’, ֶנְחָׁשב 
ַהַּדַעת  ְּבִיּׁשּוב  ַלֲענֹוָתּה  ְלִהָּזֵהר  ֵיׁש  ְלִפיָכְך  ְקטּוָפה’,  ְּכ’ָאֵמן  ַהָּדָבר 
ּוְבִׂשיַמת ֵלב ַאְך ֹלא ְלַהֲאִריְך ָּבּה יֹוֵתר ִמַּדי )‘ׁשּו”ַע’ או”ח קכד ח; ‘ֵּבאּור 

ֲהָלָכה’ ָׁשם(.

ד. ֶּדֶרְך ַאַּגב

ֵאין ַלֲענֹות ָאֵמן ִּכְבֶדֶרְך ַאַּגב ּוְלֹלא ַּכָּוָנה, ֶאָּלא ֵיׁש ְלַכֵּון ָּבּה ֶאת ַהַּכָּוָנה 
ְּבֹכֶבד  ְלַהֲאִזין  ֵיׁש  ֵּכן  ַעל  ַנֲעֵנית.  ִהיא  ֶׁשָעֶליָה  ַלְּבָרָכה  ַהַּמְתִאיָמה 
ֹראׁש ִלְבָרכֹות ּוְלַקִּדיׁש ְוַלֲענֹות ֶאת ָה’ָאֵמן’ ַּבַּכָּוָנה ָהְראּוָיה: ְּבִבְרכֹות 
ַמֲאִמין  ַוֲאִני  ַהְּמָבֵרְך,  ֶׁשֵּבֵרְך  ַהְּבָרָכה  ִהיא  ‘ֱאֶמת   - ְוַהֶּׁשַבח  ַההֹוָדָאה 
ּוִבְבָרכֹות  ַהְּדָבִרים’,  ֶׁשִּיְתַקְּימּו  ָרצֹון  ‘ְיִהי   - ּוַבָּקׁשֹות  ִּבְתִפּלֹות  ָּבֶזה’, 
ָהֲעִמיָדה  ֶׁשִּבְתִפַּלת  ָהֶאְמָצִעּיֹות  ַהְּבָרכֹות  ]ְּכגֹון  ּוַבָּקָׁשה  ֶׁשַבח  ָּבֶהן  ֶׁשֵּיׁש 
ֶׁשִעָּקָרן ַּבָּקׁשֹות ּוְתִפּלֹות, ַאְך ֵהן חֹוְתמֹות ִּבְׁשָבָחיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא[ 

ֵיׁש ְלַכֵּון: ‘ֱאֶמת’ ְו’ֵכן ְיִהי ָרצֹון’ )‘ׁשּו”ַע’ ָׁשם ו; ‘ִמְׁשָנה ְּברּוָרה’ ס”ק כה(.

י”ג ִעְּקֵרי ֲאֵמִנים
ָמדֹור ִהְלָכִתי ָחָדׁש!

ֵאַלת ָחָכם  שְׁ
ֵאּלּו ִמּתֹוְך ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר

 ָראּוי ְלָבֵרְך ִּבְמִתינּות ְיֵתָרה?

ָנא ַצְּינּו ָמקֹור ְמֹפָרט ִלְתׁשּוַבְתֶכם! 

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

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

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

ַהְּׁשֵאָלה: ַמּדּוַע ֹלא ִּתְּקנּו ְּבָרָכה
ְמֻיֶחֶדת ַלּכֲֹהִנים: ‘ֶׁשָעַׂשִני ּכֵֹהן’?

ַהְּתׁשּוָבה: ְּבִסְפֵרי ַרּבֹוֵתינּו ָמִצינּו ְּתׁשּובֹות ַרּבֹות ֶׁשֶּנֶאְמרּו ִלְׁשֵאָלה 
זֹו  ְּבִמְסֶּגֶרת  ְיָקִרים.  ְיָלִדים  ִמֶּכם,  ַלַּמֲעֶרֶכת  ִנְׁשְלחּו  ֵמֶהן  ַרּבֹות  זֹו, 
ַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּמֻפְרֶסֶמת  ְּתׁשּוָבתֹו  ִהיא  ֲהלֹוא  ֵמֶהן,  ַאַחת  ַרק  ַנְעִּתיק 

ָצדֹוק ַהֹּכֵהן ִמֻּלְּבִלין ְּבִסְפרֹו ‘ְּפִרי ַצִּדיק’ )פר’ ֱאֹמר(:

ְּכִפי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֵאינֹו ְמָבֵרְך ‘ֶׁשָעַׂשִני ִיְׂשָרֵאל’ ֵּכיָון ֶׁש’ֹּנַח לֹו ָלָאָדם ֶׁשֹּלא 
ִנְבָרא’ ִּכי ִמי יֹוֵדַע ִאם ִיְבַחר ְּבטֹוב ְוֹלא ְּבָרע, ָּכְך ְקֻדָּׁשָתם ֶׁשל ַהֹּכֲהִנים 
ַהּתֹוָרה  ָלֶהם  ֶׁשָּקְבָעה  ַהְּקֻדָּׁשה  ִּגְדֵרי  ַעל  ְׁשִמיָרָתם  ִמֹּכַח  נֹוַבַעת 
ְקֻדַּׁשת  ֶאת  ְוִיְׁשְמרּו  ַּבּטֹוב  ִּבְבִחיָרָתם  ַיְתִמידּו  ַהִאם  יֹוֵדַע  ּוִמי   -
ֹּכֵהן’. ‘ֶׁשָעַׂשִני  ְמָבְרִכים  ֵאיָנם  ֵהם  ְלִפיָכְך  ִּתְתַחֵּלל,  ֶׁשֹּלא  ְּכהּוָנָתם 

ִמי ַלה' ָאֵמן ְלַיְלֵדי ִי ְׂשָרֵאל!
ִרְבבֹות ְיָלִדים ִמָּכל ַרֲחֵבי ָהֶאֶרץ ְוָהעֹוָלם ְּכָבר ַנֲענּו ַלְּקִריָאה ְוָזכּו ְלִהְצָטֵרף

 ְלִלְגיֹונֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ּוְלַקֵּדׁש ֶאת ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך ָּבַרִּבים ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא ִמיֵדי ֹּבֶקר.

ַאל ַּתְחִמיצּו ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ַהִּבְלִּתי חֹוֶזֶרת ֶׁשִּנְּתָנה ָלֶכם: ִלְזּכֹות ְּבֻׁשָּתפּות ְמֵלָאה ְּבִמְצַות ‘ְוַעָּתה ִּכְתבּו 
ָלֶכם ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת’ )ְּדָבִרים ֹלא יט(  ּוַבד ְּבַבד ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ֲאִמִּתית ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו.

ִהְתַקְּׁשרּו עֹוד ַהּיֹום ְלמֹוֵקד ‘ְּבֵני ֱאמּוִנים’ ִלְבֵני ַהְּנעּוִרים ֶׁשִּמְסָּפרֹו:

03-91-3-91-91
ַהְקִׁשיבּו ִלְפָרֵטי ַהִּמְבָצע, ֵהָרְׁשמּו... ְוִהְפכּו ְלֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמְּמַקְּדֵׁשי ֵׁשם ה’ ָּבַרִּבים.

ָּכל ַהְּׁשָעִרים ְּפתּוִחים ִּבְפֵניֶכם!
ֵני ֱאמוִּנים. ֶכם - ֶצֶות ּבְ יִנים ְלֻכּלְ ַמְמּתִ

03-91-3-91-91 ּתּוְכלּו ְלִהְתַעְדֵּכן ְּבָכל ֵעת ִּבְכָלֵלי ַהִּמְבָצע, ַּבְּפָרִסים ּוִבְׁשמֹות ַהּזֹוִכים, ּוַבד ְּבַבד ְלַהֲאִזין  ‘ְּבֵני ֱאמּוִנים’  ְּבמֹוֵקד 
ִלְדָרׁשֹות ְמֻיָחדֹות ּוְלִסּפּוִרים ְמַרְּתִקים ֶׁשֻהְקְלטּו ִּבְמֻיָחד ַּבֲעבּוְרֶכם, ְלִהְׁשַּתֵּתף ִּבְמִׂשימֹות ְמַאְתְּגרֹות ְוִלְזּכֹות ִּבְפָרִסים ַמְדִהיִמים.

ְלַהָּלן ְרִׁשיַמת ַהּזֹוִכים ְּבַהְגָרַלת ֹחֶדׁש ִּכְסֵליו
ַּבֲעָׂשָרה ַּכְרִטיֵסי ֵסֶפר ְּבׁשִֹוי 200 ₪ ָזכּו:

שלמה יוסף הוכהייזר - מתלמוד תורה באבוב בני ברק
אביגדור לייטמן- מתלמוד תורה נתיבות התורה מודיעין עילית

שמואל לשינסקי - מתלמוד תורה דרכי אבותינו ירושלים
אברהם ישעיה פולסר - מתלמוד תורה מאיר עיני ישראל אשדוד
אהרלה סנדרביצקי  - מתלמוד תורה כלל חסידי מודיעין עילית

שלום ענגאל - מתלמוד תורה סאטמר ירושלים
שמעון קנריק - מתלמוד תורה ר’ עקיבא מרכז  בני ברק 

אלעזר שטרן - מתלמוד תורה בעלז  ירושלים
יהודה שי - מתלמוד תורה המסורה ירושלים

ליזי פרידמן - מבית הספר לדעת חכמה  אלעד

ְּבָׁשלֹוׁש ַמְצֵלמֹות ִּדיִגיָטִלּיֹות ְמֻׁשְכָללֹות ָזכּו:

אלי איתמר - מתלמוד תורה משיבת נפש גני תקוה
מירי גוטנטג - מבית הספר אהבת שלום זכרון יעקב 

אסתי יאקאב - מבית הספר בעלז ירושלים

ִּבְׁשלֹוָׁשה ְּגִביֵעי ֶּכֶסף ְמֻהָּדִרים ָזכּו:

יהודה דורמאשקין  - מתלמוד תורה קרלין סטולין  בני ברק
אהרן טריסמן - מתלמוד תורה ברסלב ירושלים

נחמן ישראל ינאי - מתלמוד תורה מגן אבות צפת
ִּבְׁשלֹוָׁשה ֶסִטים ֶׁשל ְסָפִרים ְמֻהָּדִרים ָזכּו:

שלום ברוך וייס - מתלמוד תורה חוות דעת ירושלים
מיכאל ויצמן - מתלמוד תורה תורת אמת בני ברק

אלחנן שבח - מתלמוד תורה קמניץ ירושלים

ַּבֲעָׂשָרה ִסְפֵרי ְּתִהִּלים ִּבְכִריַכת עֹור ָזכּו:

לוי יצחק ברזל - מתלמוד תורה עץ חיים  ביתר עילית
יוסף ואזנר - מתלמוד תורה דברי אמונה - מלבורן אוסטרליה 

יחיאל יהושע לוי - מתלמוד תורה קדושת לוי בית שמש 
יוסף מאיר לרנר - מתלמוד תורה ויז’ניץ בני ברק

חיים גבריאל פריד - מתלמוד תורה סערט ויז’ניץ חיפה
שאול רפול - מתלמוד תורה המסורה רמת שלמה
שמוליק שטיגליץ - מתלמוד תורה לעלוב בני ברק

רבקי זיידה - מבית הספר כלל חסידי אלעד
הודיה לוטטי - מבית הספר חורב אשדוד
חיהלה סמנר - מבית הספר מרכז רחובות

ְרִׁשיַמת ְּפָרֵסי חֶֹדׁש ֵטֵבת ֻמְׁשַמַעת ַּבּמֹוֵקד.
ֱאִליֶעֶזר ֶאְסֵּתְרזֹון   ַּתְלמּוד ּתֹוָרה “ְסְקֵוויְרא” ְירּוָׁשַלִים
ָּדִוד ִיְׂשָרֵאל ּבֹוְרִג’י   ַּתְלמּוד ּתֹוָרה “ָמֹעז ַהּתֹוָרה” ְּבֵני ְּבַרק
יֹוָנָתן ּבּוְכִריס   ַּתְלמּוד ּתֹוָרה “ֲחִניֵכי ַהְּיִׁשיבֹות” ֳאָפִקים
יֹוִסי ְּבָראּון    ַּתְלמּוד ּתֹוָרה “ְקִהּלֹות ַיֲעֹקב” ֶאְלָעד
ֹמֶׁשה ִּביֶרְנְצַוייג  ַּתְלמּוד ּתֹוָרה “ָחְכַמת ְׁשֹלֹמה” ְירּוָׁשַלִים

ְלַהָּלן ְׁשמֹות  ַהּזֹוִכים
ְּבַכְרִטיֵסֶפר ְּבַסְך 100 ₪ 
ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה 
ֵּבין ׁשֹוְלֵחי  ַהִּפְתרֹונֹות
ִלְׁשֵאַלת ֶהָחָכם:



ְנִציג  ֶׁשִּנֵהל  ִׁשְגָרִתית  ֶטֶלפֹון  ִׂשיַחת  ָהְיָתה  ֹזאת 
ַּבַהְגָרָלה  ֵמַהּזֹוִכים  ֶאָחד  ִעם  ֱאמּוִנים”  “ְּבֵני  ִאְרּגּון 
הּוא  ֶׁשּבֹו  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּפַעם  ֹלא  ֹזאת  ָהִאְרּגּון.  ֶׁשל 
ִלְׁשֹמַע  ִמְּכָבר  ֶזה  ִהְתַרְּגָלה  ְוָאְזנֹו  ָּכֹזאת,  ִׂשיָחה  ְמַנֵהל 
ָּתִמיד הּוא  ְּכמֹו  ְלַקו.  ֵמֵעֶבר  ִנְלָהבֹות  ִׂשְמָחה  ְקִריאֹות 
ַהְּמֻאָּׁשר,  ַהּזֹוֶכה  ֶׁשל  ְוַהְּבָרָכה  ַהּתֹוָדה  ְלִמּלֹות  ֶהֱאִזין 
ּוְכָבר ִהְתַּכֵּון ְלַסֵּים ֶאת ַהִּׂשיָחה ְוַלֲעֹבר ְלַדֵּוַח ְלִמְׁשָּפָחה 
נֹוֶסֶפת ֶׁשּגֹוָרָלּה ָׁשַפר ָעֶליָה ְוַגם ִהיא ָזְכָתה, ֶאָּלא ֶׁשָאז 
ִּבֵּקׁש ֲאִבי ַהִּמְׁשָּפָחה ְרׁשּות ְלַסֵּפר ֶאת ִסּפּורֹו, ְוֹכה ָהיּו 

ְּדָבָריו:

ֶּבן  ְּבִני  ִּכֵּון  ֶׁשָעַבר  ַּבֹחֶדׁש  ַהָּקִרים  ַהֵּלילֹות  “ְּבַאַחד 
ִהְתַּכֵּון  הּוא  ַּבֹּבֶקר.  ֵׁשׁש  ְלָׁשָעה  ַהַּתּנּור  ֶאת  ָהֶעֶׂשר 
ֶׁשֻחּמֹו ֶׁשל ַהַּתּנּור ְיַסֵּיַע ַּבֲעדֹו ְלִהָּפֵרד ִמן ַהִּמָּטה ַהַחָּמה 
ְּבָׁשָעה  ָלקּום  ִויַדְרֵּבן אֹותֹו  ַהַּסְגִריִרי,  ַלֹּבֶקר  ּוְלִהְסַּתֵּגל 
ַהּקֹוֵדם  ַּבַּלְיָלה  ִמֶּמִּני  ִּבֵּקׁש  ָּכְך,  ְלֹצֶרְך  ֻמְקֶּדֶמת.  ֹּכה 
ֶאת ְׁשעֹון ַהַּׁשָּבת, ִחֵּבר אֹותֹו ְלֶתַקע ַהַּתּנּור ְוַלַחְׁשַמל, 
ָׁשֵלם  ָהָיה  ֹלא  ִלִּבי  ְלִמָּטתֹו.  ְּבָסמּוְך  ַהַּתּנּור  ֶאת  ְוֵהִניַח 
ַרְעיֹון  ַאְך  ְלִמָּטתֹו,  ָסמּוְך  ֹּכה  ֶׁשַהַּתּנּור  ָהֻעְבָּדה  ִעם 

ִחּלּוִפי ֹלא ָמָצאנּו.

ֶׁשַבע,  ַהָּׁשָעה  ִּבְסִביבֹות  ִמְתעֹוֵרר  ֲאִני  ֹּבֶקר  ִמיֵדי 
אּוָלם ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ָחַרְגִּתי ִמִּמְנָהִגי ְּבֹאֶפן ִּבְלִּתי ֻמְסָּבר 
ְיִקיָצִתי  ְלַאַחר  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ֵׁשׁש.  ְּבָׁשָעה  ְוִהְׁשַּכְמִּתי 
ַהֵּׁשיָנה  ִמְּׁשֵאִרּיֹות  ִהְתַנַעְרִּתי  ָחרּוְך.  ֵריַח  ְּבַאִּפי  ָעָלה 
ָהֵריַח.  ְמקֹור  ַאַחר  ְלַחֵּפׂש  ּוִמַהְרִּתי  ִּבי  ָּדְבקּו  ֶׁשעֹוד 
ְּדַבר  ִחֵּמם  ִמיֶׁשהּו  ַהִאם  ִלְבֹּדק  ַלִּמְטָּבח,  ַרְצִּתי  ְּתִחָּלה 
ָמה ְוָׁשַכח ְלַכּבֹות ֶאת ָהֵאׁש, ַאְך ַלָּׁשְוא. ַהִּמְטָּבח ָהָיה 
ָנִקי ְוָׁשֵקט. ִמָּׁשם ָעַבְרִּתי ַלֲחַדר ַהְּיָלִדים ְוַזֲעַקת ֶׁשֶבר 
ִנְמְלָטה ִמִּפי: ְּבִני ָיַׁשן ְׁשַנת ְיָׁשִרים, ְוַהַּתּנּור ַהֻּמָּנח ְלַצד 
ִמָּטתֹו ּבֹוֵער ּוַמְבִעיר ֶאת ַהָּכִרית ֶׁשָעֶליָה ֹראׁשֹו ֻמָּנח! 
ֶלָהבֹות ִלֲחכּו ֶאת ַהַּכר ְוִכְמַעט ְוִהִּגיעּו ִלְׂשָערֹו ֶׁשל ְּבִני! 
אֹוָתם  ְוִהְקִּפיָצה  ְיָלַדי  ֶאת  ִהְרִעיָדה  ַהּנֹוָרָאה  ַצֲעָקִתי 

ַּכָּמה  ְלַאַחר  ַמְחִריד.  ֵמָאסֹון  ְּבִני  ִנַּצל  ְוָכְך  ִמִּמָּטָתם, 
ּוֵמֶרַגע  ֶׁשֵאַרע,  ְּבָמה  ִהְרַהְרִּתי  ַהְּסָעָרה  ְּכׁשֹוְך  ָׁשעֹות, 

ְלֶרַגע ֵהַבְנִּתי ָמה ָּגדֹול ָהָיה ַהֵּנס ֶׁשִהְתַרֵחׁש ִעָּמנּו.

ָלֶכם  ֵיׁש  “ַהִאם  ִמְׁשַּפְחִּתי,  ְּבֵני  ֶאת  ָׁשַאְלִּתי  “ְיָלִדים”, 
ַרְעיֹון ַמּדּוַע ָזִכינּו ְלֵנס ָּגלּוי ֶׁשָּכֶזה? ֵאיזֹו ְזכּות ִהִּציָלה 

ֶאת ַחֵּיי ָאִחינּו ַהָּיָקר?”

ַאַחד  ִזֵּנק  ְּכֶׁשְּלֶפַתע  ׁשֹונֹות,  ַהְׁשָערֹות  ֶהֱעלּו  ַהְּיָלִדים 
ִצְבעֹוִני  ַּדף  ֵהִסיר  הּוא  ַהִּמְטָּבח.  ְלִכּוּון  ְוָרץ  ַהְּיָלִדים 
ַהַּדף  ְלֶעְבֵרנּו: “ִּבְזכּות  ְוָׁשַעט  ַהְּמָקֵרר  ֶׁשָהָיה ָּתלּוי ַעל 

ַהֶּזה ֵאַרע ַהֵּנס!” 

ֻּכָּלנּו ִהְנֲהנּו ְּבַהְסָּכָמה ּוְבִהְתַלֲהבּות. ַה’ַּדף ַהֶּזה’ ָהָיה ַּדף 
ַהִּנְפָלא: “ְּבֵני  ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ֶׁשל ִאְרּגּוְנֶכם  ְלִחּזּוק  ִמְבָצע 
ְּבָכל  “ָאֵמן  ַהִּמְבָצע:  ֵׁשם  ִהְתנֹוֵסס  ְּבֹראׁשֹו  ֱאמּוִנים”, 
ּפֹוּפּוָלִרי  ְלַדף  ָהַפְך  ֶזה  ַּדף  ָהַאֲחרֹוָנה  ַּבְּתקּוָפה  ַּבִית”. 
ָרץ  הּוא  ָאֵמן  ָעָנה  ַהְּיָלִדים  ֶׁשַאַחד  ַּפַעם  ּוְבָכל  ְּביֹוֵתר, 
ִקְּבלּו  ָהֶאְתמֹול,  ְּביֹום  ְּבִדּיּוק  ַהַּדף.  ַעל  ֹזאת  ְלַסֵּמן 
ֲעֵליֶהם ַהְּיָלִדים לֹוַמר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא. ְוָאֵכן, 
ַעל  ֲאֵמִנים  ַהְּמַיְּצִגים  ְטִרִּיים  ְּדיֹו  ִסּמּוֵני  ַעְׂשרֹות  ַּכָּמה 

ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ִנְּבטּו ְּבמֹוַרד ַהַּדף. 

“ַאָּבא”, ָּפָנה ֵאַלי ְּבִני ִּגּבֹור ַהִּסּפּור, “ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשַּנֲחִליף 
ֶאת ֵׁשם ַהִּמְבָצע”.

“ַנֲחִליף ֶאת ֵׁשם ַהִּמְבָצע? ַמּדּוַע? ְלָמה?” ָּתַמְהנּו.

ְלַמְלָאְך,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ָׁשָוה  ָאֵמן  ֶׁשַהִּמָּלה  ָידּוַע  “ֲהֵרי 
ּוֶבֱאֶמת ָזִכינּו ִלְראֹות ְּבחּוׁש ֶאת ַמְלַאְך ַהַהָּצָלה ֶׁשִהִּציל 
ֵׁשם  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ָעֵלינּו  ֵּכן  “ִאם  ַהֶּיֶלד,  ִהְסִּביר  אֹוִתי”, 

ַהִּמְבָצע ֵמ”ָאֵמן ְּבָכל ַּבִית” ְל”ַמְלָאְך ְּבָכל ַּבִית!” 

ִמְׁשֵנה  ְוהֹוִסיף  ֻּכָּלם,  ְּפֵני  ַעל  ִּבְבָרָכה  ִהְתַקֵּבל  ָהַרְעיֹון 
ֶמֶרץ ְלַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ַּכֲהָלָכה ּוְבִהּדּור.” 

יר ַהָּבא ִנְכַּתב ִּביֵדי מ.מ. ִמְּבֵני ְּבַרק ְּבִמְסֶּגֶרת ִמְבָצע: “חֹוְרִזים ְוזֹוִכים” ֶׁשֻהְפַעל ְּבַקו  ַהּׁשִ

ַהֵּמיָדע ָהָאהּוב ֲעֵליֶכם. ִמֵּבין ְמאֹות )!( ַהְּמׁשֹוְרִרים ַהֻּמְכָׁשִרים ֶׁשִׁשְּתפּו אֹוָתנּו ִּביִצירֹוֵתיֶהם, 

יר ַהּזֹוֶכה ַהָּבא: ָּבַחְרנּו ַּבּׁשִ

ִמְתַּגְּבִרים ַּבְּבָקִרים
ֲאַסֵּפר ָלֶכם ָמה ָקָרה, ֵמֵראִׁשית ַעד ַאֲחִרית,

ְּבַאַחד ַהְּבָקִרים, ְּכֶׁשָרִציִתי ְלִהְתַּפֵּלל ַׁשֲחִרית,

כּוָנה ִנְכַנְסִּתי ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֹלא ַּבּׁשְ

ְוֹלא ָרִציִתי ְלעֹוֵרר ָׁשם ְּתכּוָנה.

ִחַּפְׂשִּתי ַחְברּוָתא, ְוֹלא ָיַדְעִּתי ָמה ַלֲעׂשֹות

ִּכי ּבּוָׁשה ֶאת ָּפַני, ִאְּיָמה ְלַכּסֹות,

ֵּכיַצד ֶאְפֶנה ְלָאָדם ָזר?

ֲהֵרי ַוַּדאי ַיְחְׁשֵבִני ְלֶיֶלד מּוָזר.

ְּבִלִּבי ִמְתחֹוֵלל ִעּמּות!

ַהֶאְתַּגֵּבר ַעל ִאי ַהְּנִעימּות?

ְואּוַלי ֲאָבֵרְך ְּבֵׁשם ּוַמְלכּות

ְוָהָאֵמן – ַהַּפַעם ֲאַוֵּתר ַעל ַהְּזכּות,

ִמְתַוְּכִחים ְּבתֹוִכי ְׁשֵני ַהּקֹולֹות.

ָהֶאָחד ַמְמִליץ ַעל ֲהָקלֹות,

ִני אֹוֵמר: “ֲחַזק ֶוֱאַמץ”, ַאְך ַהּׁשֵ

“ִמְצָוה ָּבָאה – ַאל ֶּתֱחַמץ”.

ְוָכְך, ּתֹוְך ְּכֵדי ֶׁשֲאִני ִמְתַלֵּבט,

קֹול ְּפִניִמי אֹוֵמר ִלי: “ַהֵּבט!”

ָקִדיָמה, ֲאחֹוָרה ִלְׂשמֹאל ּוְלָיִמין,

ְוִהֵּנה, ִמי ָהָיה ַמֲאִמין?

ְּכֶׁשֲאִני ַמִּביט ְלָכל ֵעֶבר

ְוִנְתַקל ָּבָאָדם ְנִעים ֵסֶבר,

ַמִים ְלָכאן ִהְזַּדֵּמן ַמָּמׁש ִמּׁשָ

ִלְזּכֹות ּוְלַזּכֹות ִּבְבָרָכה ִעם ָאֵמן.

ֲאִני ּפֹוֶנה ֵאָליו, ִּכְמַעט ְלֹלא קֹול,

ֵמֲאחֹוַרי ַהּבּוָׁשה, ַהַּפַחד, ַהּכֹל.

“ֲעֵנה ַאֲחַרי ָאֵמן”, ֲאִני ְמַבֵּקׁש,

ְוהּוא, ֻּכּלֹו ִמְתַרֵּגׁש,

ָּפָניו זֹוְרחֹות, ְּבֵעיָניו אֹור

ְואֹוֵמר: “ֵאיֶזה ֶיֶלד ָטהֹור”.

ר ַוֲאִני, ַּכָּמה ְמֻאּׁשָ

ִנְדֶמה ִלי ֶׁשֲאִני רֹוֵקד ְוָׁשר.

ַּכָּמה טֹוב ֶׁשֹּלא ִנְכַנְעִּתי,

ְוֶאת ַהְּזכּות ֹלא ָמַנְעִּתי.

ָהָיה ָקֶׁשה ְלַמַּדי,
ַאְך ְמאֹד ְמאֹד ְּכַדאי!

ַהִהְׁשַּתְּדלּות – ַהְצָלָחה ָקְצָרה,

ְוָהַאְגָרא – ְלפּום ַצֲעָרא.

ִמְבָצע: "חֹוְרִזים ְוזֹוִכים" 

ִית ָכל ּבַ ַמְלָאְך ּבְ
shay עיצובים

ְפֵניֶכם ְטמוִּנים ַמַאְמֵרי ֲחָז"ל ּלִ יּוִּרים ׁשֶ ּצִ ּבַ
ל ָהעֹוֶנה ָאֵמן.  ָכרֹו ׁשֶ  ַעל ׂשְ

ׁשוּבֹות  ְלחוּ ֶאת ַהּתְ ֶהם, ְוׁשִ ּלָ קֹורֹות ׁשֶ ּלוּ אֹוָתם, ִמְצאוּ ֶאת ַהּמְ ּגַ
ַרק. ֵני ּבְ ֵאֵלינוּ, ִל'ְבֵני ֱאמוִּנים' ת.ד. 102 ּבְ

ַהְצָלָחה! ּבְ

לוּם ָכר ּבָ ׂשָ

ִּפְתרֹון ִחיַדת “ְמַכֶּנה ְמֻׁשָּתף” ֵמֶהָעלֹון ַהּקֹוֵדם:
ִייַׁשר ֹּכַח ְלַאְלֵפי ַהְּיָלִדים ֶׁשָּטְרחּו ְוָׁשְלחּו ֵאֵלינּו ִּפְתרֹונֹות ַלִחיָדה!

ָאֵכן, ְּפַתְרֶּתם ָנכֹון:
ַהְּמַכֶּנה ַהְּמֻׁשָּתף ְלָכל ַהִּצּיּוִרים הּוא ֶׁשֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן, ְּכלֹוַמר: 91.

ֻסָּלם - ְמַרֵּמז ְלַיֲעֹקב ֶׁשָרָאה ַּבֲחלֹומֹו ֻסָּלם ְוָעָליו ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִקים. 
ַמְלָאְך- ְּבִגיַמְטִרָּיה ‘ָאֵמן’, ְוַיֲעֹקב ְּבִגיַמְטִרָּיה ַּפֲעַמִים ‘ָאֵמן’ .

ֶּכֶתר ֶׁשָעָליו ִמְתנֹוֵסס ַיֲהלֹום. ַיֲהלֹום - ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן, ֶמֶלְך - ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן. 
ַצַּלַחת ֶׁשָּבּה ַמֲאָכל- ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן, ּוְלָיָדּה ּכֹוס ַמִים- ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן. 

ֵאפֹוד- ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן. ַאח ּבֹוֵער-   ֶּגָחִלים - ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן.
ִאיָלן- ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן.   ֻסָּכה- ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן.

ַּתְלמּוד ּתֹוָרה “ּתֹוַרת ַחִּיים” ְרָכִסים ָמְרְּדַכי ַאָּבא ָׁשאּול  
ַּתְלמּוד ּתֹוָרה “ֶסעְרט ִויְז’ִניץ” ְּבֵני ְּבַרק ָּדִוד ֶׁשְכֶטר  

ַּתְלמּוד ּתֹוָרה “ְּבֵני ֹמֶׁשה ְקֶרְטְׁשִניף” ְרחֹובֹות ֶאְפַרִים ִפיֶׁשל ֶּגְפֶנר  
ַּתְלמּוד ּתֹוָרה “ַּתְׁשָּבר” ְּבֵני ְּבַרק יֹוֵסף ִסיְלָמן   

ַּתְלמּוד ּתֹוָרה “ַּבת ַעִין” ְצַפת ֵמִאיר ְצִבי ֶהְרצֹוג  

ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ֵּבין 
ׁשֹוְלֵחי ַהִּפְתרֹונֹות ְלִחיַדת 
"ְמַכֶּנה ְמֻׁשָּתף" 
ָזכּו ַהְּיָלִדים ַהָּבִאים 
ְּבַכְרִטיֵסֶפר ְּבַסְך 100 ₪ :

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ


