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ים! ƒר ָ̃ ים' ַ‰ּי¿ ƒמוּנ נ≈י ‡¡ י 'ּב¿ ≈„ ַיל¿
ְׁשַנת תשע"ו ָחְלָפה ָעְבָרה ָלּה, ְוִנָּצִבים ָאנּו ְּבִפְתָחּה ֶׁשל ְׁשַנת ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב זֹו ְּתִפָּלה – תשע"ז.

ְּכִמְנָהֵגנּו ִמֵּדי ְּתִחַּלת ָׁשָנה יֹוְׁשִבים ָאנּו, ֶצֶות 'ְּבֵני ֱאמּוִנים', ִליִׁשיַבת ִסּכּום ֶׁשל ַהָּׁשָנה ֶׁשָחְלָפה ּוְלִתְכנּון ַרְעיֹונֹות 
ֲחָדִׁשים ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה ָעֵלינּו ְלטֹוָבה:

ְּבִמיָנּה.  ְמֻיֶחֶדת  ְלַהְצָלָחה  ִדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ֶׁשָּזָכה  ַהֵּלִוי'  'ּתֹוַרת  ִמְבָצע  ֶאת  ְלַסֵּים  ַיַחד  ָזִכינּו  ֶׁשָעְבָרה  ַּבָּׁשָנה 
ִרְבבֹות ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ְּכָבר ָזכּו ַּבְּפָרס ַהְּמֻיָחד ּוְבאֹות ֶׁשִּנְכְּתָבה ַעל ְׁשָמם ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ְׂשֵמִחים ָאנּו ְלַבֶּׂשְרֶכם 
ִּכי ְּכִתיַבת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלֶכם הֹוֶלֶכת ּוְקֵרָבה, ּוְבֶעְזַרת ה' הּוא ֻיְכַנס ְּבַמֲהַל ַהָּׁשָנה ְלֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ָמָרן ַּבַעל 

'ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי' ִּבְבֵני ְּבַרק. ִאם ִיְרֶצה ה', ְנַעְדֵּכן ֶאְתֶכם ַּבּמֹוֵעד ַהְּמֻדָּיק.

ּוָמה ְמַחֶּכה ָלנּו ַּבָּׁשָנה ַהְּקרֹוָבה? ּוְבֵכן, ִּתְכַנּנּו ַּבֲעבּוְרֶכם ִמְבָצע ֻמְׁשָקע ּוַמְלִהיב ַהּמּוָכן ְּכָבר ַּבֶּפַתח! ֵׁשם ַהִּמְבָצע 
הּוא 'ַׁשַחר ֲאָבֶרְכ' ְוַעל ְּפָרָטיו ִּתְקְראּו ֶּבָעלֹון ֶזה.

ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּסמּו ְלֵביִתי ָּפַגְׁשִּתי ְיהּוִדי ְמֻבָּגר ֶׁשַּבֲעָברֹו ִׁשֵּמׁש ִּכְמַנֵּצַח ְּבִתְזמֶֹרת ִפיְלַהְרמֹוִנית, ְוַתְפִקידֹו ָהָיה 
ִלְדאֹג ְלֵתאּום ֻמְׁשָלם ֵּבין ַנָּגֵני ַהִּתְזמֶֹרת. ָהִאיׁש ִסֵּפר ִּכי ְּבִתְזמֶֹרת ֻמְרֶּכֶבת ֶׁשָּכזֹו ִנְדַרׁש ִמֶּמּנּו ִלְׁשמֹר ַעל ֵּתאּום 
ֻמְחָלט: ִאם ַהִּכּנֹור ָהָיה ּפֹוֵצַח ִּבְנִגיָנתֹו ְׁשִנָּיה ַאַחת ִלְפֵני אֹו ַאֲחֵרי ַהְּזַמן ַהָּקצּוב לֹו, ַהְּיִציָרה ֻּכָּלּה ָהְיָתה ְמַאֶּבֶדת 

ֶאת ִחָּנּה ְויֹוְפָיּה.

ַּכּיֹום, ְּכֶׁשָּזָכה ָהִאיׁש ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ּוְלִהְסּתֹוֵפף ְּבַחְצרֹות ֵּבית ה', עֹוֵסק הּוא ְּבִזּכּוי ָהַרִּבים ְּבָכל ֵּבית ְּכֶנֶסת 
ֶׁשֵאָליו ַמִּגיַע. הּוא ַמְסִּביר ַלִּמְתַּפְּלִלים ִּכי ַהְּבָרכֹות ַהֶּנֱאָמרֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֲחׁשּובֹות יֹוֵתר ִמיִציָרה ַהִּמְתַנֶּגֶנת 
ַּבִּתְזמֶֹרת ַהִפיְלַהְרמֹוִנית, ְוָלֵכן ָחׁשּוב ְלַהְׁשִלים ֶאת ַהְּבָרָכה ַּבֲעִנַּית 'ָאֵמן' ְּבִדּיּוק ִּבְזַמָּנּה: ַמָּמׁש ִעם ִסּיּום ַהְּבָרָכה, 

ֶרַגע א ִלְפֵני ְוַגם א ַאֲחֵרי. ָּכ ֶׁשַהַּמָּתָנה ַהֻּמֶּגֶׁשת ִמָּיֵדינּו ְלִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִּתְהֶיה ֻמְׁשֶלֶמת ּוְרצּוָיה.

ַּגם ַּבָּמדֹור ַהִּנְפָלא 'ֲהָלכֹות ְּבאֹוִתּיֹות' ּתּוְכלּו ִלְקרֹא ַעל ַהַּמְׁשָמעּות ַהִּנְׂשָּגָבה ְוַהַּנֲעָלה ֶׁשל ַהִּמָּלה 'ָאֵמן', ּוְלָהִבין 
ַמּדּוַע ּכֹה ִהְקִּפידּו ֲחָז"ל ַעל ַהַּכָּוָנה ַּבֲעִנָּיָתּה ְוַעל ְזַמָּנּה, ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה ְיתֹוָמה אֹו ֲחטּוָפה. ְוִכְדָבָריו ַהְּידּוִעים ֶׁשל 
ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש (ֵעֶקב רעא א): ְּבָרָכה ַהַּנֲעֵנית ְּבָאֵמן ַּכֲהָלָכה עֹוָלה ַלָּׁשַמִים, ָּכל ַהְּׁשָעִרים ִנְפָּתִחים ְּבָפֶניָה, ְוַהָּכרֹוז 

ַמְכִריז: "ִהִּגיַע ּדֹורֹון ֻמְׁשָלם ְלֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים"!

ֲהָלכֹות  ּוְמַחֵּזק,  ְמַרֵּתק  ִסּפּור  ֲעֵליֶכם:  ָהֲאהּוִבים  ַהְמּדֹוִרים  ֶאת  ְּכָתִמיד  ִּתְמְצאּו  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהֻּמְׁשָקע  ֶּבָעלֹון 
ְמִסירּוְתֶכם   ְּבֶהְמֵׁש ֶאְתֶכם  ְּתַחֵּזק  ּבֹו  ֶׁשַהְּקִריָאה  ְּבטּוִחים  ָאנּו  ְּפָרִסים.  נֹוְׂשאֹות  ְמַאְתְּגרֹות  ְוִחידֹות  ֲחׁשּובֹות 

ַלִּמְצָוה ַהְּיָקָרה ְוַהֲחׁשּוָבה, ִמְצַות ָהָאֵמן.
ֶׁשָּלֶכם, ָהעֹוֵר

 בס“ד

ְּבַׁשַער ַהַּׁשַחר

ִּכְסֵלו 
ַּתְׁשָע"ז

ָּבֲעלֹוִנים ַהּקֹוְדִמים ֵהֵבאנּו ֶאת ַהֲהָלכֹות ַהַּמְתִחילֹות ָּבאֹוִתּיֹות א-י. 
ְלתֹוֶעֶלת ַהּקֹוְרִאים ַנֲחזֹר ֲעֵליֶהן ׁשּוב ִּבְקָצָרה:

ֹאֶר – ֵאין ְלַהֲאִרי ְּבָאֵמן יֹוֵתר ִמְּזַמן ֲאִמיַרת 'ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן'.
ַּבָּטָלה – ֵאין ַלֲענֹוָתּה ַאַחר ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה.

ְּגדּוָעה – ֵאין ַלֲענֹוָתּה ְּבאֶֹפן ֶׁשִּנְׁשַמַעת ִּכְׁשֵּתי ִמִּלים.
ַלְּבָרָכה  ְּבֶהְתֵאם  ַּבֲעִנָּיָתּה  ְלַכֵּון  ְוֵיׁש  ַאַּגב,   ְּבֶדֶר ַלֲענֹוָתּה  ֵאין   – ַאַּגב   ֶּדֶר

ַהִּנְׁשַמַעת. 
ֲהִגָּיה – ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ַלֲענֹוָתּה ְּבִדְקּדּוק אֹוִתּיֹוֶתיָה ּוַבִּנּקּוד ַהָּנכֹון.

 ְלֵרֲע 'ְוָאַהְבָּת  ִמְצַות  ֶאת  ְמַקְּיִמים   'ֶׁשֵּבַר 'ִמי  ַאַחר  ַּבֲעִנָּיָתּה   – ְוָאַהְבָּת 
.'ָּכמֹו

ַּבֲעִנַּית  ָהַרִּבים  ֶאת  ְלַזּכֹות  ְּכֵדי  ְּבקֹול   ְלָבֵר ְלִהְׁשַּתֵּדל  ֵיׁש   – ָהַרִּבים  ִזּכּוי 
ָאֵמן.

ֵאיָנּה  ַהְּבָרָכה  ּוִבְלָעֶדיָה  ֵמַהְּבָרָכה,  ֵחֶלק  ִהיא  'ָאֵמן'   – ֵמַהְּבָרָכה  ֵחֶלק 
ֻמְׁשֶלֶמת.

זֹוִכים  ֵהם  ָהָאֵמן  ֶׁשִּבְזכּות  ָאֵמן,  ַלֲענֹות  ַהְּקַטִּנים  ֶאת  ְלַלֵּמד  ֵיׁש   – ַטף 
ָלעֹוָלם ַהָּבא.

'ְּכֵדי  ְזַמן   ְּבאֶֹר ָׁשָהה  ְוִאם  ַהְּבָרָכה,  ְּבִסּיּום  ִמָּיד  ַלֲענֹוָתּה  ֵיׁש   – ְיתֹוָמה 
ִּדּבּור' א ַיֲעֶנה.

ֶּבָעלֹון ֶזה נֹוִסיף ְׁשֵּתי ֲהָלכֹות ַהַּמְתִחילֹות ְּבאֹוִתּיֹות כ' ְול':

כ. ּכֲֹהִנים – ְלַדַעת ַּכָּמה ּפֹוְסִקים ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ַאַחר ְּפסּוֵקי ִּבְרַּכת ַהֹּכֲהִנים 
[א ַאַחר ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ִּבְקֻדָּׁשתֹו'] ִהיא ִמְצָוה ִמְּדאֹוָרְיָתא (ׁשּו"ת 
ְׁשַמע  ְקִריַאת  ְּבֶאְמַצע  ַלֲענֹוָתּה  ֶׁשִהִּתירּו  ֵיׁש  ֵּכן  ַעל  יג).  סי'  יֹוֵסף'  'ִזְכרֹון 
ּוִבְרכֹוֶתיָה ('ִאְּגרֹות מֶֹׁשה' ח"ד סי' כא; ַהְּגַר"ח ַקְנֵיְבְסִקי ַּבַהְקָּדָמה ַלֵּסֶפר 

'ַנֲחַלת ֵאִלָּיהּו').

ל. א ָׁשַמע – ַאף ִאם א ָׁשַמע ֶאת ָּכל ַהְּבָרָכה יֹוֵצאת ִמִּפי ַהְּמָבֵר, ִאם 
ָׁשַמע ֶאת ֲחִתיָמָתּה (ְּבאֶֹפן ֶׁשֵּמִבין ֶאת נֹוֵׂשא ַהְּבָרָכה ְּכגֹון 'חֹוֵנן ַהַּדַעת') 

ָיכֹול ַלֲענֹות ָאֵמן ַאֲחֶריָה (ׁשּו"ַע רטו ב מ"ב ס"ק ו).

ִהְלכֹות ָאֵמןִהְלכֹות ָאֵמן
        ְּבֵסֶדר ָהאֹוִתּיֹות        ְּבֵסֶדר ָהאֹוִתּיֹות

עֹוַבְדָיה, ֶיֶלד ֵּבן ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה, ִּבֵּקׁש ְלִהָּׁשֵאר ֵער ְּבֵליל הֹוַׁשְעָנא ַרָּבא 

ָהַאֲחרֹון. הּוא ִהְתַיֵּׁשב ְלַצד ָאִביו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוִבְתִחָּלה ִהְצִליַח ִלְׁשמֹר 

ַעל ֵעָרנּות, ֶאָּלא ֶׁשַאט ַאט ֶנֶעְצמּו ְׁשמּורֹות ֵעיָניו ְוהּוא ִנְרַּדם. ְּכֶׁשִהְתעֹוֵרר 

ְלַאַחר ִּכְׁשָעַתִים ְּכָבר ָהָיה ַהִּצּבּור ְּבִעּצּוָמן ֶׁשל ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר. עֹוַבְדָיה ָרָצה 

ְלָבֵר ֶאת ַהְּבָרכֹות ְּכִדין ִמי ֶׁשָּיַׁשן ַּבַּלְיָלה, ַא ָאִביו הֹוָרה לֹו ִּכי ֶאת ַאַחת 

ַהְּבָרכֹות ָעִדיף ֶׁשֹּלא ְיָבֵר ֶאָּלא ֵיֵצא ֵמַאֵחר.

 ֲהֵתְדעּו ְלֵאיזֹו ְּבָרָכה ִהְתַּכֵּון ָאִביו ּוַמּדּוַע?

ְּבַהְצָלָחה!

ֵאַלת ָחָכם  שְׁ

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

ֵהֵחל  ָרצּוף,  ִלּמּוד  ֶׁשל  ָׁשֵלם  ִּכְמַעט  ַלְיָלה  ַאַחר  ַהָּׁשבּועֹות,  ַחג  ְּבבֶֹקר  ַהְּׁשֵאָלה: 
ִנִּסים לֹוַמר ִלְפֵני ָאִביו ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר. ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלִבְרַּכת 'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה' ָאַמר 

לֹו ָאִביו: "ָראּוי ֶׁשֹּלא ְּתָבֵר ַעְכָׁשו 'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה'". 

ָׁשַאל ִנִּסים: "ַמּדּוַע? ֲהֵרי ָיַׁשְנִּתי יֹוֵתר ִמַּמֲחִצית ַהָּׁשָעה ְלַאַחר ְסעּוַדת ַהַּלְיָלה?"
"ְּבָכל זֹאת", ֵהִׁשיב ָאִביו, "ָעִדיף ֶׁשְּתָבְרֶכָּנה ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה!", ֲהֵתְדעּו ַמּדּוַע?

ְּתׁשּוָבה: ָּכַתב ַרֵּבנּו יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגָּדד ְּבִסְפרֹו 'עֹוד יֹוֵסף ַחי' (ַוֵּיֶׁשב י): ִאם רֹוֶאה 
ָאָדם ִּבְׁשַעת ִּבְרַּכת 'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה' ֶׁשהּוא ָמצּוי ֲעַדִין ְּבַמָּצב ֶׁשל ִנְמנּום ּוְׁשָנתֹו 
א ָסָרה ֵמָעָליו ְלַגְמֵרי, ָעָליו ְלַהְמִּתין ִמְּלָבֵר ַעד ֶׁשַּתֲעבֹר ְׁשָנתֹו ְלַגְמֵרי, ְוַרק ָאז 

ְיָבֵר 'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה'.

ְזַמן חֶֹרף ָארֹ ַּבֶּפַתח, ְוָאנּו ּפֹוְתִחים ְּבִמְבָצע ָחָדׁש ְוִיחּוִדי.

ִמְבָצע 'ַׁשַחר ֲאָבֶרְכ' ְמיָֹעד ַּבֲעבּוְרֶכם, 
ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל ַהַּצִּדיִקים ַהְּמַבְּקִׁשים ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה.

י„ ַעל  ƒּפ ¿̃ ַה ם ל¿ יכ∆ ה ֲעל≈ י∆ ה¿ ƒים י ƒמ ֹו„¿ ּ̃ ים ַה ƒע ָ̂ ב¿ ƒּמ מֹו ּבַ ּכ¿
ים  ƒר ¿ׂ̆ ך¿ ע∆ ∆ ׁ̆ מ∆ ‡ ּב¿ ָ̇ רּו ַחב¿ ַחר ּב¿ ַ ּׁ̆ כֹו˙ ַה ר¿ ƒיַר˙ ּב ƒמ‡ֲ
ע  ָ̂ ב¿ ƒיס ַהּמ ƒט ר¿ ˙ ּכַ ∆‡ ‡ ַמּל≈ , ל¿ ׁ̆ י ַהחֹ„∆ ימ≈ ƒָח„ מ ∆‡ ו¿

ֹוָרה. ּ̇ מּו„  ל¿ ַּ̇ ַר‡י ּבַ ֹו ָלַ‡ח¿ ׁ̆ י ƒ‚ַּה ּול¿
ין  ˙ ּב≈ ∆„ ֻיח∆ ָרָלה מ¿ ך¿ ַה‚¿ ָער≈ ≈ּ̇ ֹוָרה  ּ̇ מּו„  ל¿ ַּ̇ ָכל  ּב¿

 , ך¿ ר∆ י ע≈ ר≈ ¿̃ ƒים י ƒָרס ים ַעל ּפ¿ ƒפ ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒַהּמ
ע  ָ̂ ב¿ ƒי מ יס≈ ƒט ר¿ ה ּכַ ָ ּׁ̆ ƒ ׁ̆ רּו  ּב¿ ¿̂ ƒּי ∆ ׁ̆ ים  ƒפ ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒר ַהּמ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ

י. ƒ̇ ָר ¿̃ ֻי ֻיָח„ ו¿ י מ¿ ƒ ׁ̆ י ƒ‡ י ַ ׁ̆ ָנה  ָ ּׁ̆ סֹוף ַה לּו ּב¿ ּב¿ ַ̃ י¿

ַיְלֵדי 'ְּבֵני ֱאמּוִנים ַהְּיָקִרים,

ַ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



ְּכַתב ִחיָדה

ַהַּתְלמּוד  ְּבַרֲחֵבי  ֵהיֵטב  ִנְׁשְמעּו  ז'2  ִמִּכָּתה  ֶׁשָּבְקעּו  ַהִוּכּוחַ  ֵהֵדי 
ַהַּתְלמּוד-ּתֹוָרה,  ְלִבְנַין  ַהָּׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ָהָיה  ִנְקַלע  ִּכי  ָזר  ּתֹוָרה. 
ָהָיה חֹוֵׁשב ֶׁשִּמְתחֹוֶלֶלת ּבֹו ְּדָרָמה ֶׁשל ַמָּמׁש, ַא ְלַתְלִמיֵדי ַהֵחיֶדר 
ַהַּתְלִמיִדים  ֵמאֹות  ְּכֵׁשׁש  ְיֵתָרה.  ְלִהְתַרְּגׁשּות  ַהְּצָעקֹות  ָּגְרמּו  א 
ִּכָּתה  ִהיא  ז'2  ִּכָּתה  ִּכי  ָּבֻעְבָּדה  ִמְּכָבר  ֶזה  ִהִּכירּו  ַּבַּתְלמּוד-ּתֹוָרה 
ִמַּפַעם  ָלֶהם  ֶׁשָּגְרָמה  ְמִציאּות  ָחִריג.  ְּבאֶֹפן  ְוַתֲחרּוִתית  ַּדְעָּתִנית 

ְלַפַעם ְלִהָּקַלע ְלִוּכּוִחים קֹוָלִנִּיים.
ֲאָבל ִּבְרׁשּוְתֶכם, ְּבֶטֶרם ֶאַּגׁש ְלִסּפּור ַהַּמֲעֶׂשה ַאִּציג ֶאת ַעְצִמי:

ֲאִני  ִּכי  ְמַׁשֶּנה,  ַמָּמׁש  א  ְׁשִמי  ְלַמֲעֶׂשה,  ְׁשלֹוִמי.  ִלי  קֹוְרִאים 
ְּבַאַחד  ז'2  ִּכָּתה  ַּתְלִמיֵדי  ְוַאְרָּבָעה  ְׁשלֹוִׁשים  ֶׁשל  ָׁשִליַח  ַהּכֹל   ְּבַס

ִמַּתְלמּוֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשִּבְצפֹון ָהָאֶרץ.
ְּכִפי ֶׁשְּכָבר ִהְקַּדְמִּתי, ִּכַּתִּתי ִהָּנּה ִּכָּתה ַּדְעָּתִנית ְוַתֲחרּוִתית ִּבְמֻיָחד. 
ֶאת ַהִּסָּבה ַלָּדָבר ִהְסִּביר ָלנּו ַהְּמַלֵּמד ֶׁשל ַהָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה ְּבִמְׁשָּפט 
קֹוֵלַע: "ֵיׁש ָּכאן ִרּכּוז ָּגבֹוַּה ֶׁשל ְיָלִדים ַּבֲעֵלי 'ְׁשִאיפֹות'!", ְוָאֵכן, ֲאִני 
ֶׁשִהְתַנֲהלּו  ְוַהִּדּיּוִנים  ַהִּוּכּוִחים  ֶׁשל  ַהֻּמְחָלט  ֻרָּבם  ִּכי  ְלָהִעיד  ָיכֹול 
ְלַהְגִּדיָרם  ֶׁשִּנָּתן  ְּבנֹוְׂשִאים  ָעְסקּו  יֹום,  ִמֵּדי  ִּכְמַעט  ְּבִכָּתֵתנּו 

ְּכרּוָחִנִּיים.
ּוְבָכל זֹאת, ִמַּפַעם ְלַפַעם ָהיּו נֹוָצִרים ִוּכּוִחים ָּפחֹות ְנִעיִמים, ָּכֵאּלּו 

ֶׁשְּבסֹוָפם הֹוִתירּו ֶאת ֻּכָּלנּו ִעם ַטַעם ָמִריר ַּבֶּפה.
*

ַהָּׁשָנה ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי ַמֶּׁשהּו הֹוֵל ְלִהְׁשַּתּנֹות.
ַהְמָעָטה,  ִּבְלׁשֹון  ָאַהב,  א  ְלִכָּתֵתנוּ,  ֶׁשִּנְכַנס  ֶהָחָדׁש  ַהְּמַלֵּמד 
ַהְּזַמן  "ִהִּגיַע  ָטַען,  הּוא  ּבֹוְגִרים",  "ִּכיָלִדים  ַהָּללּו.  ַהִוּכּוִחים  ֶאת 
ָאַמר,  ְּבִוּכּוחַ",  ּוְלִהְסַתֵּים  ְלַהְתִחיל  ַחָּיב  ָּדָבר  ָּכל  א  ְלִהְׁשַּתּנֹות. 
ֶׁשִּיְתעֹוֵרר  נֹוֵׂשא  ָּכל   ,ָוֵאיָל ֶזה  "ִמּיֹום  ַמְׁשָמִעי:  ַחד  ְּבטֹון  ְוָקַבע 

ָעָליו ִוּכּוַח א ְיֻדַּבר עֹוד ַּבִּכָּתה ְּכָלל".
ִּכי  ֶׁשָּיַדְענּו  ֶאָּלא  ַהְּמַלֵּמד,  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ִעם  ִהְסַּכְמנּו  ּתֹוֵכנּו   ְּבתֹו
ֵּכן  ְוַעל  זֹאת,  ָיַדע  ַהְּמַלֵּמד  ַּגם  ֶאָחד.  ְּבֶרַגע  ְלִהְׁשַּתּנֹות  ָקֶׁשה 
ִלְגֹרם  ְיָכְלּתֹו  ְּכֵמיַטב  הּוא  ָעָׂשה  ֶׁשִּנְכַׁשְלנּו,  ַּפַעם  ְּבָכל  ִּכי  ִהְרַּגְׁשנּו 

ֶׁשֹּלא ַנְפִסיד ִמָּכ ֶיֶתר ַעל ַהִּמָּדה.
*

ֱאמּוִנים',  'ְּבֵני  ַאֶּתם,  ַאֲחָרִאִּיים  ִסּפּוֵרנוּ  ָנסֹוב  ֶׁשָעָליו  ַהִוּכּוחַ  ַעל 
ִּבְכבֹוְדֶכם ּוְבַעְצְמֶכם.

ְלַאַחר  ֶחְׁשָון.  חֶֹדׁש  ֶׁשל  ְּבֵראִׁשיתֹו  ְסָתִוי,  ְּבבֶֹקר  ִהְתִחיל  ַהּכֹל 
ִמֶּטַבע  ַּדּקֹות.  ְלַכָּמה  ַהִּכָּתה  ִמן  ַהְּמַלֵּמד  ָיָצא  ַהַּׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת 
ֶאָּלא  ָהא.  ְוַעל  ָּדא  ַעל  ְּבִפְטּפּוִטים  ַהִּכָּתה  ַיְלֵדי  ֵהֵחּלּו  ַהְּדָבִרים 
ֶׁשָאז ָקם ַאַחד ַהְּיָלִדים ְוִהְפִּתיַע אֹוָתנּו ִּביִדיָעה ַמְרִעיָׁשה: "ַּבִּכָּתה 
ַהּבֶֹקר  ְוִהְתִחילּו  ֱאמּוִנים'  ִל'ְבֵני  ִסֵּפר, "ִהְצָטְרפּו  הּוא  ַהַּמְקִּביָלה", 

ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא".
ְּבאֶֹפן ִטְבִעי, ִהְתעֹוְררּו ְּבִקְרֵּבנּו ִרְגׁשֹות ַהַּתֲחרּות; ֲהִיָּתֵכן ֶׁשַהִּכָּתה 

ַהַּמְקִּביָלה 'ַּתֲעקֹף' אֹוָתנּו ְוַתְתִחיל ְּבֵמיָזם ֶזה ְלָפֵנינּו?! 
הֹוִפיָעה  ָאז  ּוְבִדּיּוק  ַהּנֹוֵׂשא,  ַעל  ְלִוּכּוחַ  ָּגַלְׁשנּו  ֶׁשִהְרַּגְׁשנּו  ִמְּבִלי 
אּוָלם  ִהְׁשַּתַּתְקנּו,  ַאַחת  ְּבַבת  ַהִּכָּתה.  ְּבֶפַתח  ַהְּמַלֵּמד  ֶׁשל  ְּדמּותֹו 

ְמקֹומֹו,  ַעל  ִהְתַיֵּׁשב  הּוא  ַהִוּכּוחַ.  ֵהֵדי  ֶאת  ִלְׁשֹמַע  ִהְסִּפיק  ַהְּמַלֵּמד 
ָּפַתח ֶאת ַהְּגָמָרא ְוָאַמר ָלנּו:

ֶאת  ָלֶכם  ַמְזִּכיר  ֲאִני  ִהְתַוַּכְחֶּתם,  ָמה  ַעל  ָלַדַעת  ִמְּבִלי  "ְיָלִדים, 
ַהִּסּכּום ֶׁשָּקַבְענּו: ָּכל נֹוֵׂשא ֶׁשִּתְתַוְּכחוּ ָעָליו יֹוֵרד ִמָּיד ִמֵּסֶדר ַהּיֹום. 

ָהָבה ַנְתִחיל ִלְלֹמד ֶאת ַהְּגָמָרא..."
ָהֶאְצַּבע  הּוְנָפה  ְׁשִנּיֹות  ַּכָּמה   ּתֹו אּוָלם  ְּבֶהֶלם.  ֻהֵּכינּו  ְלֶרַגע 
ֻּכָּלנּו  ֶאְצָּבעֹות.  ָועֹוד  עֹוד  זֹו  ַאַחר  ָּבזֹו  הּוְנפּו  ּוְלַאֲחֶריָה  ָהִראׁשֹוָנה, 
ְוָאז  ְּבַדְעּתֹו  ְלֶרַגע   ָחַכ ַהְּמַלֵּמד  ּוְלִהְתַחֵּנן...  ְלַבֵּקׁש  ְלַהְסִּביר,  ָרִצינּו 

ָאַמר:
ֵּתָאְלצּו  אּוָלם  ִּבְמֻיָחד,  ְמַעְנֵין  ְּבנֹוֵׂשא  ְמֻדָּבר  ֶׁשַהַּפַעם  ֵמִבין  "ֲאִני 

ְלִהְתַאֵּפק עֹוד ְמַעט. ִאם ִּתְרצּו ְנַדֵּבר ַעל ַהּכֹל ְלַאַחר ַהִׁשּעּור".
*

ִנְפַרץ  ִהְסַּתֵּים  ֶׁשהּוא  ּוָבֶרַגע  ַהִׁשּעּור,  ְלִסּיּום  רּוַח  ְּבקֶֹצר  ִהְמַּתּנּו 
ַהֶּסֶכר:

ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ִנָּסה ְּבָכל ּכֹחוֹ ִלְדלֹות 

ִמִּזְכרֹונוֹ חֶֹמר ֶׁשָּקָרא ַּבֲעלֹוֵני 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ַעל ֲחִׁשיבּות ֲעִנַּית ָאֵמן 
ּוִבְפָרט ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר. ֶזה ִסֵּפר ַעל ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִהְקִּדיׁש 
ְלָכ ִמְּזַמּנֹו ַהָּיָקר, ִמְׁשֵנהּו ַעל ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ֶׁשָּנֲהגּו ְונֹוֲהִגים ָּכ ְּדַבר 
ָהִראׁשֹוִנים  ִמִּדְבֵרי  קֶֹדׁש  ִאְמרֹות  ָׁשְפעּו  ְוָהֲאֵחִרים  ְּביֹומֹו,  יֹום 

ְוָהַאֲחרֹוִנים ְּבֶׁשַבח ַהּנֹוֵׂשא.

ַהְּמַלֵּמד ִהְמִּתין ְּבַסְבָלנּות ַעד ֶׁשְּנַסֵּים ִלְפרֹק ֶאת ֲאֶׁשר ַעל ִלֵּבנּו, ְוָאז 
ָאַמר:

"ְלַמַען ָהֱאֶמת, ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנְסִּתי ַלִּכָּתה ִהְסַּפְקִּתי ִלְׁשֹמַע ֶאת ִחּלּוֵפי 
ַלֲחׁשֹׁש  ִלי  ָּגְרמּו  ִּדְבֵריֶכם  ַהִוּכּוחַ.  ָנסֹוב  ָמה  ַעל  ְוֵהַבְנִּתי  ַהְּדָבִרים 
ְלַגְמֵרי,  ָטהֹור  ִמָּמקֹום  נֹוֵבַע  ֵאינֹו  ַלֵּמיָזם  ְלִהְצָטֵרף  ְרצֹוְנֶכם  ֶׁשָּמא 
ּוְמעָֹרב ּבֹו ַּגם ֶרֶגׁש ֶׁשל ַּתֲחרּוִתּיּות, ֶׁשָחס ְוָחִליָלה ַהִּכָּתה ַהַּמְקִּביָלה 

א ַּתֲעקֹף ֶאְתֶכם...
ַא ְלַאַחר ֶׁשָרִאיִתי ֶאת ַהִהְתַלֲהבּות ְוַאף ָׁשַמְעִּתי ִמֻּכְּלֶכם ִצּטּוִטים 
נֹוַבַעת  ַּכָּוַנְתֶכם  ִּכי  ִלי  ִנְרֶאה  ָהִעְנָין,  ֲחִׁשיבּות  ַעל  ִנְפָלִאים  ּוְפִניִנים 

ֶּבֱאֶמת ִמָּמקֹום ָטהֹור".
"ֵהֵחל  ָּפָניו,  ַעל   ָנסּו  ְּכֶׁשִחּיּו ַהְּמַלֵּמד  ָּפַסק  ֻהְכַרע",  "ָהִעְנָין 

ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  יֹאְמרּו  ְּבז'2  ַּגם  ִמָּמָחר 
ְּבַחְברּוָתא".

*
ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר ָׂשְרָרה ְּבִכָּתֵתנּו ְּתחּוָׁשה 
ֲחִגיִגית. ֻּכָּלנּו ִהְתַחְלנּו ְלָבֵר ַיַחד 

ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא ְּבַכָּוָנה ּוְבִהְתעֹוְררּות. ַהִּמְצָוה ֶהֱעִניָקה 
ַהָּדָבר  ֵהֵסב   ַלְּמַחֵּנ ֶׁשַּגם  ָהָיה  ְוִנְרֶאה  ֲעצּוָמה,  ִסּפּוק  ְּתחּוַׁשת  ָלנּו 

קֹוַרת רּוַח ְמֻרָּבה. 

ְּבַכָּמה  ַהְּתִפָּלה  ִהְתָאְרָכה  ְּבַחְברּותֹות  ָּכָראּוי  ִהְתַאְרַּגנּּו  ֶׁשֶּטֶרם  ֵּכיָון 
ַּדּקֹות ַעל ֶחְׁשּבֹון ַהִׁשּעּור, ְוַהְּמַלֵּמד ֶנֱאַלץ ִלְדחֹות ְמַעט ֶאת ִסּיּומֹו. 
ִהְׁשִּפיַע  א  הּוא  ְּבִדּיּוק,  ֶעֶׂשר  ְּבָׁשָעה  ַהִּצְלצּול  ְּכֶׁשִּנְׁשַמע   ,ְוָכ
נֹוָספֹות.  ַּדּקֹות  ָחֵמׁש   ְלֶמֶׁש ָּכָרִגיל   ֶׁשִּנְמַׁש ַהִׁשּעּור  ַעל  ִּבְמאּוָמה 
ֶׁשל  ָהרּוָחִנית  ַהַהְׁשָּפָעה  ַּתַחת  ְׁשרּוִיים  ָהִיינּו  ֲעַדִין  ַהִּנְרֶאה  ְּכָכל 
ְּבִרּכּוז  ְלַהְקִׁשיב  ִהְמַׁשְכנּו  ְוֻכָּלנּו  ְּבַצְוָּתא,  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת 

ֻמְחָלט ִמְּבִלי ְלַגּלֹות חֶֹסר ַסְבָלנּות ָּכְלֶׁשהּו.

*

ַּבַהְפָסָקה, ָׁשַעְטנּו ְּבָצֳהָלה ְלֵעֶבר ֶהָחֵצר ָהֲעָנִקית ֶׁשִהִּקיָפה ֶאת ִּבְנַין 
ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה. ְלַמַען ַהֵּסֶדר ַהּטֹוב ֻחְּלָקה ֶהָחֵצר ְלַכָּמה ִמְתָחִמים. 
ֵמָאז  ֻּכָּנה  ֲאֶׁשר  ָהֲאחֹוִרי  ֶחְלָקּה  ֶאת  ַהָּׁשָנה  ִקַּבְלנּו  ז'2  ִּכָּתה  ָאנּו, 

ּוִמֶּקֶדם 'ַהַּמֲחֶנה'.

ֵעץ  ִּבְסָכַכת  ְמקָֹרה  ָהְיָתה  ֶׁשִהיא  ָהָיה  ַהּזֹו  ַהְּׁשֵקָטה  ַּבִּפָּנה  ַהְּמֻיָחד 
ְמֻיֶּׁשֶנת, ְוַלְמרֹות ֶׁשֶּנֶעְקרּו ִמֶּמָּנה ַּכָּמה ְקָרִׁשים, ֲעַדִין ָיְצָרה ְּתחּוָׁשה 
ַאִּדיר  ֶאַקִליְּפטּוס  ֵעץ  ָׁשם  ָצַמח  זֹאת  ִמְּלַבד  ְנִעיָמה.  ְּפָרִטּיּות  ֶׁשל 

ִמּדֹות, ֶׁשֶהֱעִניק ֲאִויָרה ְמֻיֶחֶדת ְלִפָּנֵתנוּ.

ִהְתַקַּדְמנּו ֻּכָּלנּו ִּבְצָעִדים ַעִּליִזים ְלֵעֶבר 'ַהִּפָּנה' ֶׁשָּלנּו. ּוִפְתאֹום...

'ּב-ּו-ם'!

ֲאֶׁשר  ַהָּזֵקן  ָהֶאַקִליְּפטּוס  ְּבֵעץ  ִהַּבְטנּו  ִלְרָוָחה  ְקרּועֹות  ְּבֵעיַנִים 
ָקַרס  ְוָכֵעת  ֶהָחֵצר,  ְּבַפֲאֵתי  ְּבַׁשְלָוה  ִנָּצב  ַּבָּׁשִנים  ֲעָׂשרֹות   ְּבֶמֶׁש
ָהֵעץ  ְסָכַכת  ֶאת  ַּתְחָּתיו  מֹוֵטט  ֶׁשהּוא   ּתֹו ָּגדֹול,  ַרַעׁש  ְּבקֹול 

ֶׁשַּתְחֶּתיָה ּכֹה ָאַהְבנּו ָלֶׁשֶבת.

ַּבֵּנס  ִּבְבָעָתה  ְוִהַּבְטנּו  ִלְמקֹוֵמנּו  ְמֻסָּמִרים  ָעַמְדנּו  ֲאֻרּכֹות  ַּדּקֹות 
ֶהָעצּום ֶׁשִהְתחֹוֵלל מּול ֵעיֵנינּו.

ַהּיֹום  ִאּלּו ָהִיינּו ׁשֹוִהים  ִלְקרֹות  ָעלּול  ֶׁשָהָיה  ַעל  א ָיכְֹלנוּ ַלֲחׁשֹב 
ַּדּקֹות  ָחֵמׁש  ַמְקִּדיִׁשים  ָהִיינּו  ְוִאּלּוֵלא  ָהֲאהּוָבה,  ְּבִפָּנֵתנוּ  ְּכָתִמיד 

ִמְּזַמן ַהַהְפָסָקה ְלטֹוַבת ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא.

ְּכֶׁשֻּכָּלם  ּתֹוָרה'   ַה'ַּתְלמּוד  ַיְלֵדי  ְׁשַאר  ְסִביֵבנּו  ִהְתּגֹוְדדּו  ְמֵהָרה  ַעד 
 ַהְּמַחֵּנ ֶאת  ְלַעְדֵּכן  ִהְסִּפיק  ַהְּיָלִדים  ַאַחד  ְוגֹוֲעִׁשים.  ִנְסָעִרים 

ְוַהְּמַנֵהל ֶׁשִּמֲהרּו ִלְבּדֹק ִאם ָחִליָלה ִנְגַרם ֶנֶזק ְלַאַחד ַהַּתְלִמיִדים.

ָהָבה  ְלאֶֹזן: "'ִנְׁשַמת'!  ִמֶּפה  ְלִחיָׁשה  ָעְבָרה  ַהִהְתַקֲהלּות  ְּכֵדי   ּתֹו
נֹאַמר ַיַחד 'ִנְׁשַמת'".

ַיַחד  ָאַמְרנּו  ְוֻכָּלנּו  ִסּדּוִרים  ָׁשם  ֵמֵאי  ְוֵהִביא  ִמֵהר  ִמיֶׁשהּו 
ְּבֵעיֵני  ַחי'.  ָּכל  'ִנְׁשַמת  ַהַּמְרִטיָטה:  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ַרָּבה  ְּבִהְתַרְּגׁשּות 

ֻּכָּלנּו ִּבְצְּבצּו ְּדָמעֹות. 

ֶׁשֲעִניֶתם  ֵמָה'ֲאֵמִנים'  ֶׁשִּנְבְראּו  ַהַּמְלָאִכים  ְמאֹות  ִּכי  ָסֵפק  "ֵאין 
ִּבְדֵבקּות, ּתֹו ַהְקָרָבה ִמְּזַמְּנֶכם ַהָּפנּוי, ִהִּצילּו ֶאְתֶכם ֵמָאסֹון", ָאַמר 
ָלנּו ַהְּמַלֵּמד ַהִּנְרָּגׁש ְלַאַחר ֶׁשִהְסַּתְּיָמה ְּתִפַּלת 'ִנְׁשַמת', ְוִהִּביט ָּבנּו 

ְּבַגֲאָוה ַרָּבה. 

ַהּקֹולֹות  ְלִפי  ֶׁשָּלנּו  ַהִּכָּתה  ִמּקּום  ֶאת  ְלַזהֹות  ִנָּתן  ַהּיֹום,  ְוַעד  ֵמָאז 
ַהִּמְתַלֲהִבים ַהּבֹוְקִעים ִמֶּמָּנה ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה... 

*

ָּכֵעת נֹוָתר ָלנּו ַרק ְלהֹודֹות ָלֶכם, ַאְנֵׁשי ַמְהֵּפַכת 'ְּבֵני ֱאמּוִנים'. ְמֻיָּתר 
ְלַצֵּין ֶאת ֶחְלְקֶכם ַהָּגדֹול ְּבֵנס ַהָּצָלֵתנּו.

ִייַׁשר ֹּכַח, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּתְזּכּו ְלַהְמִׁשי ְּבָפָעְלֶכם ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת.

ָהעֹוָלמֹות,  ָּכל  ְוִחּזּוק  ִקּיּום  ּבֹו  ֵיׁש  ָאֵמ"ן  "ְּבֵתַבת   •
ְּבִמַּלת  ְּתלּוִיים  ִּבְכָלָלם  ְוַהַּתְחּתֹוִנים  ְוָהֶעְליֹוִנים 

ָאֵמן".

 ְּבֶדֶר ּובֹוֲחִרים  ַמֲעֵׂשיֶהם  ֵמיִטיִבים  "ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל   •
ּוְגבּוָרה  ֹּכַח  נֹוְתִנים  ְּכִאּלּו  ָאֵמן,  ַלֲענֹות  ָהֱאמּוָנה 

ְּבָפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה".

ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  'ִּפְתחּו  "ְּכִתיב:   •

ֱאֻמִנים' (ְיַׁשְעָיה כו ב), ָרָצה לֹוַמר: ְּכמֹו ׁשֹוֵמר ָהאֹוָצר 
ַהֵּתָבה   ָּכ ֲחָדִרים,  ְּבַחְדֵרי  ְוִלְפִנים  ִלְפַני  ֶׁשהּוא 
ַהּזֹאת ַהְּטהֹוָרה ְוַהְּקדֹוָׁשה ְמקֹוָרּה ְיָקָרה ִמְּפִניִנים. 
ְּבִהְׁשַּתְּדלּות  ְזִריִזין  ַמְזִהיִרין  ִנְזָהִרין  ִיְהיּו   ְלִפיָכ
ְּבִעּיּון ִנְמָרץ, ָּכל ִמי ֲאֶׁשר ְּבֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ְיֻכֶּנה, ִלְׁשמֹר 
ַהְּקֻדָּׁשה ַהּזֹאת ְּבָכל ֹּכַח. ְוֵאיֶזהּו ְמקֹומֹו ֶׁשל ָאֵמן? 

קֶֹדׁש ָקָדִׁשים!"

ַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו
 ִמִּדְבֵרי ְּגדֹוֵלי ַהּדֹורֹות ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן:
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ְלב ֻּכָּלנּו ִהְתַחְלנּו ְֲחִגיִגית. ְ ְ ָ ֻ

ִרים, ְיָלִדים ְיקָ
ַחר.  ִלְפֵניֶכם ְּכַתב ִחיָדה  ַעל ְּבָרָכה ִמִּבְרכֹות ַהּׁשַ

חֹוָבה ְלַפֲעֵנַח ֶאת ָּכל ֶחְלֵקי ְּכַתב ַהִחיָדה. ְּבַהְצָלָחה!

ַלּפֹוֵתר ָהִראׁשֹון ֶזה ָקָרה, ֻקַּיְמִּתי ּבֹו, ַא א ִּבְמֵהָרה. 
ְוִאם ַאף ֶאְצְל ֵאַרע ַהְּמאָֹרע, ְּתֻחַּיב ִּבְבָרָכה ַעל ַיד ַהּתֹוָרה.

ִמי ֲאִני?
ִּפְתרֹונֹות ִנָּתן ִלְׁשַח ִל"ְבֵני ֱאמּוִנים" ת.ד. 102 ְּבֵני ְּבַרק

ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה ִיְׁשַּתְּתפּו ְּבַהְגָרָלה ַעל ַּכְרִטיֵסֶפר ְּבׁשִֹוי 500 ָׁש"ח.

ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ַרּבֹות ַעל אֹודֹות ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאֲהרֹן ב"ר ָּברּו ַהֵּלִוי ִמַּקְרִּדיָנא ְמַחֵּבר ֵסֶפר 'ִאֶּגֶרת 
ְקַטֵּני  ְסָפָריו,  ֶׁשל  ְׁשָמם   ַא ַקְרִּדיָנא.  ָּבִעיר  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ְּכַאְרַּבע  ִלְפֵני  ֶׁשַחי  'ַקְרַנִים'  ְוֵסֶפר  ַהְּטָעִמים' 
ְּבתֹוָכם  ֶׁשאֹוְצִרים  ִּכְסָפִרים  ּדֹורֹות,  ִמּדֹוֵרי  ַהּסֹוד  ְכֵמי  ח ַ ְּבֶקֶרב  ִלְתִהָּלה  נֹוַדע  ָהֵאיכּות  ְוַרֵּבי  ַהַּכּמּות 
ְּכמֹו  ָהֲעֻמִּקים,  ְסָפָריו  ַעל  ֵּפרּוׁש  ִחְּברּו  ַאף  ֵמֶהם  ַּכָּמה  ַהַּקָּבָלה.  ָחְכַמת  ִּביסֹודֹות  ֻמְפָלִאים  סֹודֹות 
ַהְּמֻקָּבל ַהּנֹוָדע ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ֵמאֹוְסְטרֹוּפֹוִלי ֶׁשִחֵּבר ֵּפרּוׁש ָעמֹק ּוַמִּקיף ְּבֵׁשם 'ָּדן ָיִדין' ַעל ֵסֶפר 'ַקְרַנִים'.
ְּבִסְפרֹו 'ִאֶּגֶרת ַהְּטָעִמים' (ַּדִּפים יב-יג) ָּכַתב ַרִּבי ַאֲהרֹן ֶּפֶרק ְמֻיָחד ֶׁשּבֹו ְמָתֵאר הּוא ִמְּקָצת ִמְּקֻדָּׁשָתּה 

ְוסֹודֹוֶתיָה ֶׁשל 'ָאֵמן', ְלַהָּלן ַנֲעִתיק ִמְּקָצת ִמְּדָבָריו: 
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ְּב'קֹול ֱאמּוִנים', ַהּמֹוֵקד ַהֶּטֶלפֹוִני ֶׁשל 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ּתּוְכלּו ִלְׁשֹמַע ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל 
ָׁשָעה, ִסּפּוִרים, ִׁשעּוִרים, ִחידֹוִנים ְמַרְּתִקים נֹוְׂשֵאי ְּפָרִסים ָועֹוד.

ָחָדׁש ַּבַּקו! ִמְבָחן ֲאֶמִריָקִאי נֹוֵׂשא ְּפָרִסים ַמְמִּתין ָלֶכם ִּבְׁשלּוָחה 7. 
ְּבַהְצָלָחה.

    •  ְׁשמֹות ַהּזֹוִכים ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ֵּבין ׁשֹוְלֵחי ַהִּפְתרֹונֹות ִל'ְׁשֵאַלת ָחָכם' 
ְוִלְכַתב ַהִחיָדה ֶׁשִהְתַּפְרְסמּו ֶּבָעלֹון ַהּקֹוֵדם ִמְתַּפְרְסִמים ִּבְׁשלּוָחה 4

ְזּכּו: 03-91-3-91-91. קּו, ְואּוַלי גַּם תִּ גּו ְוִהְתַחזְּ        'קוֹל ֱאמּוִנים'. ַחיְּ

ֹ לׁש ל ׁשׁשל ֹו ל ֹו


