
סודם של בגדי הכהונה
בפרשתנו מצוה התורה את משה על עשיית בגדי הכהונה, אותם בגדים בהם 
מלבד  אלו,  ייחודיים  בגדים  הקודש.  אל  בבואם  אחריו  ובניו  אהרן  נתעטרו 
שפיארו את לובשיהם, הייתה בהם אף קדושה מיוחדת שגרמה לכך שעבודה 

שנעשתה בלעדיהם נפסלה.
בל נעלה בדעתנו, חלילה, כי פרט כלשהו במעשה הבגדים היה נעדר חשיבות, 
משום שכפי הנראה מדברי חכמינו, כל פסיק ותג מהם נעשה בהוראה מיוחדת 
מגבוה, בכל חוט וחוט מהם שזורים היו סודות טמירים ונעלמים אשר אין לנו 

השגה בהם.
אפילו שמם לא ניתן להם בכדי, תלי תלים של סודות ורמזים נאמרו ונכתבו רק 
אודות שמותיהם של כל בגד ובגד. בין הדברים נוכל למצוא את דבריו הפלאיים 

הטורים  בעל  יעקב  רבינו   – הראשונים  מגדולי  אחד  של 
מלאך,  בגימטרייה  "אפוד  האפוד:  אודות  שכותב 
האפוד  של  שמו  גם  כלומר  כמלאך".  מלובש  שהיה 
הלובשו  שהכהן  ללמדנו  כדי  אלא  בכדי,  לו  ניתן  לא 

היה לבוש כמלאך.

אפוד בגימטריה אמן
המילים  בין  הקשר  על  עמדו  כבר  קדומים  בספרים 
'מלאך' ו'אמן' שהגימטרייה שלהן שווה, ולמדו מכך 
שמכל עניית אמן נברא מלאך. אף בפרשתנו מוסיף 
הוא  ש'אפוד'  מניקלשבורג,  שמעלקא  רבי  הרה"ק 
נקראת  הייתה  אשר  וחגורתו  'אמן',  בגימטרייה  גם 
'חשב האפוד' מלמדתנו שעניית אמן כתיקנה חייבת 
לכלול גם מחשבת הלב. אם כך אכן נעשה, הרי שנוכל 
לקרוא על אמן זו אף את לשון הפסוק 'מעיל האפוד', 
'מעיל' מלשון 'עולה', כיון שאמן שכזו הנענית בכוונת 
)דברי  לה'  כליל   – תמימה  כעולה  היא  הרי  הלב, 

שמואל - תצוה(.
ומעניין לציין כאן רמז נוסף  מפרשתנו אודות עניית 

הפעמונים  על  אומר  בפרשתינו:  הכתוב   ' חיים 'אשל  בעל  כתב  אותו   , אמן 
שנקבעו בשולי מעיל האפוד : "ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני ה' ובצאתו 
ולא ימות" )שמות כח לה(, מכאן ישנו רמז לדברי חז"ל )שבת קיט ב( על העונה 
אמן בכל כוחו, שפותחים לו שערי גן עדן וקורעים לו גזר דינו. וזהו שאמר הכתוב 
"ונשמע קולו בבואו אל הקודש" – אם משמיע האדם קולו בבית הכנסת בעניית 
אמן, אזי "ובצאתו ולא ימות" – זכות מצוה זו תגן עליו בצאתו מן העולם, שיזכה 

לחיים נצחיים בעולם הבא ולא ירד חלילה לבאר שחת.

אמן בכוונה
הכוונה בעניית אמן היא תנאי בלתי נפרד מחובת ענייתה. כך מפורש בשולחן 
ערוך )או"ח קכד ו( שאחר שכתב את ההלכה שיש לענות אמן אחר כל ברכה, 
הוסיף "ובכוונה". יתר על כן כותב המהר"ל )'נתיבות עולם', נתיב העבודה פרק 
יא( שהעונה אמן בלא כוונה אין זו נחשבת לאמן כלל, והוסיף, שכל דברי חז"ל 
בכוונה,  אמן  לעונה  אלא  נוגעים  אינם  כראוי,  אמן  לעונה  והבטחותיהם 
התלויה  הלב  אמונת  ידי  על  רק  אפשרית  כראוי  אמן  שעניית  כיון 
בכוונה.ב'כתר ראש' )אות כה( מביא בשם הגר"ח מוולוז'ין שאמר: 

"על עניית אמן בלא כוונה לא מצאתי לימוד זכות כלל". 

במה התייחדה עניית אמן
דווקא  נתייחדה  במה  בלבבו,  יתמה  בוודאי  הנזכרים  הדברים  את  הקורא  כל 

עניית אמן שהותנתה בכוונה, מה שלא מצאנו כן בכלל הברכות והבקשות?
בביאור העניין כתב בספר 'שערי זבולון' )ענייני שליח ציבור, שער ט פ"י( שעניית 
אמן אינה דומה כלל לשאר הדברים אותם אנו עונים בתפילה, כמו קדושה, אמן 
יהא שמיה רבא וכדומה, כיון שבכל אלו ישנה משמעות פשוטה ומובנת לעצם 
התיבות הנאמרות על ידינו, אך עניית אמן כשלעצמה  הלא אין כל משמעות וכל 

כולה תלויה בהבנת דברי המברך – כל ברכה וברכה לפי עניינה.
בספר 'שומר אמת' )סימן קכד ב( הוסיף, שאפשר שכיון שהכוונה בעניית אמן 
משום  והן  אחת,  תיבה  רק  שהיא  משום  הן  הברכות,  מכוונת  בנקל  יותר  באה 
את  להבין  ניתן  הנשמעת  הברכה  לתוכן  שבהקשבה 
כוונת ענייתה, והברכות, לכן ישנה תביעה גדולה יותר 

על מי שאינו נזהר בכך.
את  לכך  הסמיך  עט(  עמ'  )ח"א  אמן'  'נוטרי  בספר 
המשל המובא בגמרא )מנחות מג ב( ]בביאור הסיבה 
גדול  שבציצית  בלבן  המתרשל  של  שעונשו  לכך 
משל המתרשל בתכלת שבה[: משל לשני בני אדם 
חותם  להביא  נצטווה  האחד  המלך,  ידי  על  שהצטוו 
של  בסופו  זהב.  של  חותם  להביא  והשני  טיט  של 
דבר שניהם פשעו בשליחותם ולא הביאו למלך את 
בחותם  המתרשל  של  שעונשו  ודאי  הלא  מבוקשו, 
כיון  זהב,  בשל  שנתרשל  רעהו  משל  גדול  טיט  של 
שהשליחות שהוטלה עליו הייתה קלה כל כך לביצוע, 

ולהתרשלותו אין כל תירוץ מתקבל על הדעת.
סו  )נזיר  ה'מאירי'  מסביר  האמורים  הדברים  ברוח 
ב( את מאמר חז"ל הידוע: "גדול העונה אמן יותר מן 
המברך  על  אמן  העונה  למעלת  שהסיבה  המברך", 
היא כיון שבדרך כלל העונה מסוגל לכוון באמן יותר 

בקלות משהמברך מסוגל לכוון בברכה.

אמן אלמנה
אם עד עתה הכרנו כמה אמנים שענייתם אסורה, כ'אמן יתומה', 'אמן חטופה' 
וכיוצא בזה, הרי שבספר 'נועם מגדים' )פרשת משפטים( להרה"ק רבי אליעזר 
מכנה  זה  בתואר  אלמנה'.  'אמן   - נוספת  אמן  לכך  מוסיף  זצ"ל   הורוויץ  הלוי 
ה'נועם מגדים' את אותה אמן הנענית ללא כוונה, מדוע? משום שכפי שכידוע 
תפילה בלא כוונה נחשבת כגוף בלא נשמה, כי הדיבור עצמו הוא פעולה גשמית, 
והחיות שבו ניתנת לו על ידי הכוונה הבאה מן הנשמה. כך גם לעונה אמן בלא 
שאמן  ונמצא  ב'אמן',  החיות  את  הנותנים  והנשמה  הנפש  חסרה  הלב  כוונת 
הנעדרת כוונה יושבת כאלמנה הגלמודה מבעלה – היא הנפש והנשמה שבה. 
ובזאת הוא מפרש את הכתוב )שמות כ בכא( "יתום ואלמנה לא תענון", ללמדך 

שאסור לענות ]='תענון'[  אמן יתומה ואמן אלמנה לא תענו. 
בעל  הקדמון  החכם  של  דבריו  את  לצרף  אולי  נוכל  מגדים  הנועם  לדברי 

'פעמי  בקובץ  הובא  ישן,  מכת"י  משפטים,  )פרשת  לתורה'  'פרפראות 
אלמנה  "כל  כא(  כב  )שמות  הפסוק  של  התיבות  שסופי  נב(  יעקב' 

ויתום לא תענון" הם "אמן".

 פרשת תצוה
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עניית אמן בכוונה
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

בזכות עניית אמן
לפני  הקודש  אל  בבואו  קולו  ונשמע 
לה(. כח  )שמות  ימות"  ולא  ובצאתו  ה' 

מכאן ישנו רמז לדברי חז"ל )שבת קיט 
ב( על העונה אמן בכל כוחו, שפותחים 
דינו.  גזר  לו  וקורעים  עדן  גן  שערי  לו 
קולו  "ונשמע  הכתוב  שאמר  וזהו 
משמיע  אם   – הקודש"  אל  בבואו 
האדם קולו בבית הכנסת בעניית אמן, 
אזי "ובצאתו ולא ימות" – זכות מצוה 
זו תגן עליו בצאתו מן העולם, שיזכה 
ירד  ולא  הבא  בעולם  נצחיים  לחיים 

חלילה לבאר שחת.
)אשל חיים פרשת תצווה(



כמה יקר הוא ערכו של כל 'אמן'! 
'אמן'  לומר  ומתאווה  בביתו  היושב  יהודי  לכם  תארו 
בציבור, אך אינו יכול לעשות זאת, כי אין בסביבה מניין... 
'אמן'  לומר  יכול  הוא  הימים  באחד  כאשר  יקרה  ומה 

כאוות נפשו? הבה ונקרא את הסיפור שלפנינו:
את  החרידו  השעון  של  הכבדים  הצלצולים  עשרת 
דממת הבית הקטן והעירו את תשומת לבה של בעלת 
מצחה  את  מקמטת  נדרכה,  היא  ברוד.  הגברת  הבית, 

ומביטה מבט נוסף בשעון הגדול: האם אין כאן טעות?
השעון הראה את השעה המדויקת. עשר בבוקר! 

בשש וחצי, כאשר הרחובות עדיין היו רחוצים בטל של 
ר'  יצא בעלה  נחבאה אי שם במזרח,  שחרית והשמש 

חיים בנימין אל בית הכנסת, ומני אז לא נראה! 
לעסוק  ופנתה  האישה  החליטה  קצת',  עוד  'אחכה 

בענייני הבית.
דקות  שישים  ולאחר  להתקדם,  המשיכו  המחוגים 
בדיוק הכריז השעון בצלצולים רמים על השעה אחת-

עשרה. 
ובעל  השולחן,  על  מבוישת  המתינה  הבוקר  ארוחת 

הבית... איננו! 
מי יודע מה קרה?

זיכרונות קודרים עלו במוחה, תמונות מתקופה ארוכה 
של חיים תחת השלטון הקומוניסטי בברית המועצות; 
מקום  בכל  טשקנט...  בעיר  ולבסוף  באומן,  במז'יבוז', 
היו עיניהם הבולשות של המלשינים, ששרצו בכל פינה. 
אותם,  אפף  לסיביר  והגליה  מאסר  מפני  מתמיד  פחד 

וצורך להסתיר כל מעשה שריח יהודי נודף ממנו. 
נימי  בכל  ברסלב  חסיד  שהיה  בנימין,  חיים  ר'  אבל 
התמסר  הוא  יו"ד.  של  קוצו  על  אף  ויתר  לא  נפשו, 
אין  כי  הברורה  ההכרה  את  בהם  מחדיר  ילדיו,  לחינוך 
ערך לשום דבר מלבד התורה ומצוותיה ויש למסור את 
הנפש עליהן. בתחכום רב אף הצליח למנוע מהם לבקר 

בבית הספר הממשלתי.
פניו,  על  כשנהרה  ושב  ימים  לכמה  נעלם  היה  לעתים 

לאחר שהצליח להשתטח על קבר רבו שבאומן. 
היטב זכרה כיצד פעם אחת נעצר במוסקבה והובל אל 
תחנת המשטרה. לאחר חקירה ארוכה החליטו לשחרר 
אותו, אולם אותו היום שבת היה, וכדי להשתחרר היה 

עליו לחתום על מסמך שחרור. 
לחוקרים  ענה  הוא  לחתום!"  אוכל  לא  היום,  "שבת 
והעדיף להישאר במעצר עד צאת השבת, כשהוא רוקד 

משמחה על שעמד בניסיון. 
'הרי  המסורה,  הרעיה  תהתה  עתה?'  'ומה 
נמצאים אנו סוף סוף בארץ הקודש! כאן יכול 
מפני  חשש  בלא  לתפילה  לצאת  יהודי 
נמשכת  זמן  וכמה  מעצר.  או  הלשנה 

תפילת שחרית ביום חול? שעה? שעה וחצי?'
התחמם  ברקי  הבני  הרחוב  החלון.  מן  הציצה  היא 
משוחחים,  נראו  צעירים  אנשים  שני  נעימה,  בשמש 
בחור מיהר לבית המדרש, אולם לכל אורך הרחוב לא 

נראתה דמותו של ר' חיים בנימין. 
בין כך ובין כך נשמעו דפיקות על הדלת, ובפתח עמדה 
מקום  בקרבת  שהתגוררה  גלינסקי,  הרבנית  הבת, 
לצאת  סוף  סוף  שזכו  הוריה,  בשלום  לדרוש  וביקשה 

מברית המועצות.
"אבא עדיין לא חזר מהתפילה!" אמרה האם כשהדאגה 

ניכרת היטב בקולה. 
כן, נצא לחפש אותו!" אמרה הבת ופנתה לבקש  "אם 

מבעלה, הגאון רבי יעקב גלינסקי זצ"ל, לסייע בכך. 
לבית  בבוקר  הלך  "הוא 
הרב  אמר  הכנסת?" 
נתחיל  כן,  "אם  גלינסקי, 
שם!"  החיפוש   את 

בבית הכנסת השכונתי הסתיים 
זה עתה המניין האחרון. אחרוני 
המתפללים יצאו ממנו, כשתיק 

הטלית והתפילין בידם.
פנימה,  נכנס  גלינסקי  הרב 
סורק במבטו את ההיכל, והנה, 
הספרים  ארון  ליד  בפינה, 
מוכרת:  דמות  גילה  הגדוש, 
משמחה,  נוהרות  בפנים  חמיו, 
תפיליו,  את  לאטו  מגלגל 

ושפתיו ממלמלות.
הוא קרב אליו. 

את  להעיר  פנה  "אבא", 
מאוחר...  "כבר  לבו,  תשומת 

אמא דואגת..."
בו,  הביט  בנימין  חיים  ר' 
מרחפת  עדיין  רוחו  כי  וניכר 

בעולמות עליונים.
ניסה  זכות!"  איזו  עונג!  "איזה 
להסביר לחתנו, שהתלווה אליו 
רבות  "שנים  הביתה,  בדרכו 
המועצות,  בברית  היינו  כך  כל 
זכינו  לא  כך  כל  רבות  תפילות 
הפסדנו  במניין!  להתפלל 
ו'קדיש'  ו'קדושה'  'ברכו' 
כך  כל  רבים  אמנים  ו...'אמן'! 
נאמרו!  ולא  להיאמר  שיכלו 
והנה כאן, בארץ הקודש, משש 
מניין,  אחר  מניין  בבוקר,  וחצי 

יהודים מברכים ואני יכול לענות 'אמן', ועוד 'אמן' ועוד 
אחד... כלום תוכל להבין את הנפש המשתוקקת כעת 
למלא את החסר, לחטוף עוד ועוד אמנים שניתנים כאן 

לכל דורש?!"
דמעות של התרגשות נקוו בעיניו של הרב גלינסקי. הוא 
חש היטב כי חמיו, ר' חיים בנימין, יודע ומכיר את ערכו 
יהלומים  עיניו מצבור  מול  וכמי שרואה  'אמן',  כל  של 
לא יכול היה להניח להם להתגלגל סתם כך, על כן נשאר 

בבית הכנסת, לחטוף מהם עוד ועוד...
אחריו  מותיר  תשל"א,  בכסלו  בכ"א  נפטר  ברוד  הרב 
ההולכים  מעשה,  ואנשי  חסידים  מבורך,  ישרים  דור 

בדרך התורה.
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

כאן מחלקים יהלומים

אמן לכל ברכה

עניית  של  מעלתה  אודות  הוד  נורא  בסיפור  הפתיחה  מעין  נסיים 
זמן  זי"ע  מניקלשבורג  שמעלקא  רבי  הגה"ק  עצמו  על  סיפר  אותו  אמן, 
רבי צבי יחזקאל מיכלזון  מה קודם הסתלקותו ]כמובא במכתבו של הגאון 
פתח  לכם,  כידוע   :])70 עמ'  יצחק'  'אהל  בספר  )נדפס  פלונסק  אבד"ק  זצ"ל 
הגאון באזני תלמידיו, דרכי היתה מאז ומקדם להיזהר שלא לברך ברכה מברכת 
המצוות או ברכת הנהנין, אלא במקום שיש שומע שיוכל לענות אחרי 'אמן', כיון 

שמהברכה נברא מלאך, ולא תושלם יצירתו אלא באמירת אמן.
להתכבד  מנת  על  העיירות  לאחת  עשיר  בית  בעל  ידי  על  הוזמנתי  אחת  פעם 
בסנדקאות בברית מילה שערך לבנו, לצורך כך שלח אלי העשיר עגלה רתומה 
בקשתי  כאשר  הדרך  באמצע  ופוחז.  ריק  יהודי  עגלון  ידי  על  הנהוגה  לסוסים 
לדאבון  אמן.  אחרי  לענות  שיוכל  מי  שאין  לחרדתי  הבנתי  יצר'  'אשר  לברך 
לבי, כל כך היה העגלון הלז גס ומגושם עד שלא היה מקום לצרפו לשום דבר 

שבקדושה.
לא ידעתי לשית עצות בנפשי, עד שלפתע כמו מאי שם הופיעו 

לאחר  אלי,  בסמוך  ונעמדו  בצורתם  משונים  יהודים  שני  היער  מן 
לא  והתלהבות  במתיקות  אמן  הללו  ענו  הברכה  את  באזניהם  שבירכתי 

מצויה ומיד נעלמו. עמדתי שם נרעש ונפחד, עד שהבנתי שמלאכי אלוקים 
נשלחו אלי מן השמים כדי לענות אמן אחר ברכתי.

בדרך צחות דרשתי אז את הכתוב באיוב )כג יג(: "והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו 
אותה ויעש", שבתפילות ראש השנה מובא הוא בתוספת הסיום 'נורא וקדוש': 
כידוע העונה אמן משלים את דברי המברך, אם כן, מה יעשה האיש אשר נאלץ 
כאשר   - באחד'  'והוא  נאמר:  כך  על  אמן?  אחריו  שיענה  מי  ואין  בביתו  יחידי 
האדם מברך ביחידות, 'ומי ישיבנו' - ואין מי שיענה אחריו אמן, 'ונפשו אותה 
ויעש - נורא וקדוש' - אם ברכותיו נאמרות מתוך כיסופין והתרוממות הנפש, 

נברא מהם מלאך 'נורא וקדוש' אשר יענה אמן אחר ברכתו.

ניתן לשמוע שיעור זה מפי הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן במוקד 'קול אמונים'03-9139191

ָרכֹות נג' ב'( ָבֵרְך )ּבְ דֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהּמְ ּגָ

ת ַהֲאִזינּו(  ָרׁשַ ה ֲעֻמּקֹות ּפָ ת ָאֵמן )ְמַגּלֶ ֲעִנּיַ לּוָיה ּבַ ר ָהֱאמּוָנה ּתְ ִעּקַ
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ה  ָשׁ ּקָ ַבח ְוַגם ּבַ ם ׁשֶ ֵהם ּגַ ש ּבָ ּיֵ ָרכֹות ׁשֶ ּבְ ּבַ
ְבָרָכה זֹאת ֱאֶמת  ֱאָמר ּבִ ִנים: ַהּנֶ ְמַכּוְ
ָבֵרְך. ת ַהּמְ ׁשַ ּקָ ם ּבַ ְתַקּיֵ ּתִ ְוַהְלַואי ׁשֶ

ָרָכה ָנהַהּבְ ּוָ ָרָכהַהּכַ ָנהַהּבְ ּוָ ַהּכַ
ְנִטיַלת ָיַדִים, ִציִצית 

ין ִפּלִ ל ֱאֶמתּתְ ָרכֹות ִראׁשֹונֹות ׁשֶ 3 ּבְ
ת מֹוִדים ֱאֶמתשמו"ע ּוִבְרּכַ

ְרכֹות שמו"עֱאֶמת ְוַהְלַואיְוַהֲעֶרב ָנא ָאר ּבִ ֱאֶמת ְוַהְלַואיׁשְ

ת כֲֹהִניםֱאֶמתנֹוֵתן ַהּתֹוָרה ְרּכַ ָרָכה ִלְפֵני ּבִ ֱאֶמתּבְ

ָמה ר ָיַצר, ֱאלַֹקי ְנׁשָ ת ּכֲֹהִניםֱאֶמתֲאׁשֶ ְרּכַ ַהְלַואיּבִ

יָנה  ְכִוי ּבִ ֶ ַהּנֹוֵתן ַלׂשּ
ֵעף ּכַֹח ַעד ַהּנֹוֵתן ַלּיָ

ֲעִריב ֲעָרִבים ֱאֶמת ַהּמַ
ָרֵאל ַאל ִיְשׂ ֱאֶמתָגּ

ָרֵאל ֱאֶמת ְוַהְלַואיַהּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים אֹוֵהב ַעּמֹו ִיְשׂ
יֵבנּו ּכִ ֱאֶמת ְוַהְלַואיַהׁשְ

ח ּבַ ּתַ ָאַמר, ִיְשׁ רּוְך ׁשֶ יׁשֱאֶמתּבָ ַהְלַואיַקּדִ

אֹורֹות  ת - שמו"עֱאֶמת ְוַהְלַואייֹוֵצר ַהּמְ ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ֱאֶמת ְוַהְלַואיְמַקּדֵ

ה ת – ִקידּוׁשֱאֶמת ְוַהְלַואיַאֲהָבה ַרּבָ ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ֱאֶמתְמַקּדֵ
אּור ֲהָלָכה ָשם;   רּוָרה קכד כה, ּוְרֵאה ּבֵ ָנה ּבְ ִמיד אֹות נט-סא; ִמׁשְ ֶכת ּתָ ְמקֹורֹות:  שו"ע או"ח קכד ו; ָמֵגן ַאְבָרָהם ָשם י;  של"ה ַמּסֶ

ֶרק ג ְסִעיף ח. ֶרק כג;  נֹוְטֵרי ָאֵמן ח"ב ּפֶ ִמיד ּפֶ עֹוַלת ּתָ

ָראּוי: ת ָאֵמן ּכָ ֲעִנּיַ ן ּבַ ה ְלַכּוֵ ֶ ְתַקׁשּ ּמִ יִקים" ְלִמי ׁשֶ ם ֵסֶפר "אֹור ַצּדִ ׁשֵ ה ּבְ ִפּלָ ֶרק לא ְסִעיף טו( מּוֵבאת ּתְ ֶבט מּוָסר )ּפֶ ֶפר ׁשֵ ּסֵ ּבַ

ַנת  ּוָ ּכַ ן  ְלַכּוֵ ּכַֹח  י  ּבִ ְוֵאין  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ ֲאִני  ׁשֶ ְלָפֶניָך  ְוָידּוַע  לּוי  ּגָ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ִעם  י,  ִלּ ׁשֶ ָאֵמן  ַנת  ּוָ ּכַ עֹוָלה  ֵהא  ּתְ ׁשֶ ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי  ָלֵכן,  ָראּוי,  ּכָ ָאֵמן 
ָראּוי. ּכָ ָאֵמן  ת  ֲעִנּיַ ַנת  ּוָ ּכַ ן  ְלַכּוֵ ַהּיֹוְדִעים  ִֹריִדים  ַהְשּ ֵמאֹוָתם  ָאֵמן  ַנת  ּוָ ּכַ

ִפָלה: ּתְ ֱאָמרֹות ּבַ ָרכֹות ַהּנֶ ַנת ָאֵמן ַעל ּבְ ּוָ רּוט ּכַ ן ּפֵ ְלַהּלָ

ִנים:  ַבח ְמַכְוּ ֶ ּבְבָרכֹות ַהּשׁ
ָבֵרְך  ְבֵרי ַהּמְ ֱאֶמת ֵהם ּדִ

ָכְך. ַוֲהֵריִני ַמֲאִמין ּבְ

ה  ׁשָ ּקָ ְבָרכֹות ַהּבַ ּבִ
ם  ְתַקּיֵ ּתִ ִנים: ַהְלַואי ׁשֶ ְמַכּוְ

ָבֵרְך. ת ַהּמְ ׁשַ ּקָ ּבַ

ה ז א(
ָ ָבִרים ַרּב

ְ )ּד ָרֵאל עֹוִנים 
ְ ִׂש ֶּי רּוְך הּוא יֹוֵתר ֵמָאֵמן ׁש
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