
   

      

    
   

ָעלֹון ְמֻיָחד ְּבנֹוֵשׂא ִּבְרכֹות ַהַשַּׁחר

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

ְּבַׁשַער ַהַּׁשַחר
ָקִרים! ֵני ֱאמוִּנים” ַהּיְ ַיְלֵדי “ּבְ

ְזַמן ַרב ָעַבר ֵמָאז ִנְפַּגְׁשנּו ֶּבָעלֹון ָהַאֲחרֹון, אּוָלם ַהֶּטֶלפֹוִנים ָהַרִּבים ֶׁשִקַּבְלנּו ִמֶּכם, ּוְמאֹות )!( 
ַהִּמְכָּתִבים ֶׁשָּזְרמּו ְלִמְׂשָרֵדנּו ֵמָאז, ָהיּו ִּבְׁשִביֵלנּו ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום יֹום-יֹוִמית ּוְמַחֶּמֶמת ֵלב ִמֶּכם, 

ְיָלִדים ֲאהּוִבים.

ִּכי  ַהְּמַׂשַּמַחת,  ַלַּמְסָקָנה  ְלַהִּגיַע  ְּבַקּלּות  ִהְצַלְחנּו  ֶׁשִקַּבְלנּו  ְוַהֶּטֶלפֹוִנים  ַהִּמְכָּתִבים  ְׁשַלל  ִמֵּבין 
ֻרְּבֶכם ְּכֻכְּלֶכם ְּכָבר ִהְתַרַּגְלֶּתם לֹוַמר ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא ּוְלַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים ָּבַרִּבים.

‘ְּבֵני  ִאְרּגּון  ְּפִעיֻלּיֹות  ִּבְׁשַלל  ָהַאֲחרֹונֹות  ַּבָּׁשִנים  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים  ִיְׂשָרֵאל  ַיְלֵדי  ַאְלֵפי  ַעְׂשרֹות  ֵּכן, 
‘ַחְברּוָתא’ ֵאינֹו ַׁשָּיְך ַרק ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה,  ֵהִבינּו ֶׁשַהֻּמָּׂשג  ְּכָבר  ֱאמּוִנים’ ְּבנֹוֵׂשא ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר, 

ֶאָּלא ַאף ְּתִפָּלה ִלְפָעִמים  ְזקּוָקה ְלַחְברּוָתא - ַחְברּוָתא ְמֻיֶחֶדת ַלֲעִנַּית ָאֵמן. 

*  *  *
ִלְפֵני ֳחָדִׁשים ִמְסָּפר ִהְתַיֵּתם ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵמָאִביו ְורֹועֹו, ּפֹוֵסק ַהּדֹור, ַהָּגאֹון ָהַאִּדיר ָהַרב וֹואְזֶנר 
ַּבֲעבּוֵרנּו  ַּגם  ִּבְמֻיָחד  ָקָׁשה  ֲאֵבָדה  ִהיא  ֵמִאָּתנּו,  ַהֵּלִוי”  “ֵׁשֶבט  ַּבַעל  ֶׁשל  ִהְסַּתְּלקּותֹו  ְזצּוָק”ל. 
ֶׁשְּסמּוִכים ָהִיינּו ָּתִמיד ַעל ֻׁשְלָחנֹו ְוִקַּבְלנּו ֶאת ִּבְרָכתֹו ְוִעּדּודֹו ְלֹאֶרְך ַהֶּדֶרְך; ָהַרב וֹואְזֶנר ִזי”ַע 
ָרָאה ִּבְפִעילּות ִאְרגּוְננּו ֲחִׁשיבּות ֲעצּוָמה ְלִחּנּוְך ּדֹור ֶהָעִתיד ּוְלִחּזּוק ָהֱאמּוָנה ְּבבֹוֵרא עֹוָלִמים. 

ְיָלִדים ְיָקִרים!

ְּבַוַּדאי ְידּוִעים ָלֶכם ְּדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ַהִחיָד”א ְּבִסְפרֹו ‘ַנַחל ְקדּוִמים’, ִּכי ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל 

ֲעִנַּית ָאֵמן ִנְרְמָזה ְּכָבר ַּבִּמָּלה ָהִראׁשֹוָנה ְּבתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה: ‘ְּבֵראִׁשית’, ֶׁשָראֵׁשי ֵּתבֹוֶתיָה - 

ְּבקֹול ָרם ֲאָבֵרְך ֵׁשם יי ָּתִמיד - ִהָּנם ֶרֶמז ְלחֹוַבת ָהָאָדם ְלָבֵרְך ִּבְרכֹוָתיו ְּבקֹול ָרם ְּכֵדי ֶׁשַּיֲענּו 

ַאֲחָריו ָאֵמן.

ֶּבַטח ַּגם ְׁשַמְעֶּתם ֹלא ַּפַעם ִּכי ַהִּמְצָוה ָהַאֲחרֹוָנה ַּבּתֹוָרה ִהיא ִמְצַות “ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכם” - ִמְצַות 

ְּכִתיַבת ֵסֶפר ּתֹוָרה.

ָּכֵעת ַאֶּתם ְּבַוַּדאי ׁשֹוֲאִלים ֶאת ַעְצְמֶכם ֵאיְך ִקַּׁשְרנּו ֵּבין ַהְּדָבִרים, ְוֵכיַצד נֹוֵגַע ַהָּדָבר ָלַרב וֹואְזֶנר 

ָזָצ”ל?

ְלֵׁשם ָּכְך ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ִלְקֹרא ֶאת ֶהָעלֹון ַהַּמְרִהיב ֶׁשִּלְפֵניֶכם; ֵּבין ַּדָּפיו ִּתְמְצאּו ֲאָמרֹות ַמְחִּכימֹות, 
ִסּפּוִרים ְמַחְּזִקים ַעל ַהְקָּפָדָתם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְּבנֹוֵׂשא ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר, ַׁשֲעׁשּועֹוִנים נֹוְׂשֵאי 
ְּפָרִסים ְוֶהְסֵּבר ְמֹפָרט ַעל ַהִּמְבָצע ַהָּנִדיר ִמּסּוגֹו ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֵּבין ְּכִתיַבת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ְלֵבין ִמְצַות 

ָאֵמן.

ַאֶּתם  ִאם  ַהַּׁשַחר:  ְלַמְהֵּפַכת  ְלִהְתַּגֵּיס  ַעְצְמֶכם  ַעל  ְלַקֵּבל  ּתּוְכלּו  ֶהָעלֹון  ֶאת  ֶׁשִּתְקְראּו  ְלַאַחר 
ַמִּכיִרים ִמיֶׁשהּו ֶׁשֵאינֹו אֹוֵמר ֶאת ַהְּבָרכֹות ְּבַחְברּוָתא, ַּדְרְּבנּו אֹותֹו ֶׁשְּיַחֵּפׂש ַּגם הּוא ַחְברּוָתא 

ֶׁשָּכזֹו, אֹו אּוַלי ִּתְתַנְּדבּו ְלָכְך ְּבַעְצְמֶכם...

ּתּוְכלּו ְלַהְזִּכיר לֹו ִּכי ֲעִנַּית ָאֵמן ִהָּנּה ִמְצָוה ִנְׂשָּגָבה ַוֲחׁשּוָבה ֶׁשֵאין ִׁשעּור ְלֶעְרָּכּה, ֶׁשַרק ְּבָרָכה 
ֶׁשָאָדם  ֶׁשְּכֵׁשם  מּוָבא,  ַהְּקדֹוִׁשים  ַּבְּסָפִרים  ְוִכי  ִלְבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת,  ֶנְחֶׁשֶבת  ָאֵמן  ַאֲחֶריָה  ֶׁשָענּו 
ִּבְרכֹות  ַוֲאִמיַרת  ְּביֹום,  ֲאֵמִנים  ִּתְׁשִעים  ַלֲענֹות  ָצִריְך  הּוא  ָּכְך  ְּביֹום,  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ְלָבֵרְך  ָצִריְך 

ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא ִהיא ֶּדֶרְך ְמֻעָּלה ִלְצֹּבר ְסכּום ֲאֵמִנים ָּגדֹול ֶׁשָּכֶזה.

ָאז ָקִדיָמה, ַהְמִׁשיכּו ַּבֶּדֶרְך ַהִּנְפָלָאה ֶׁשִהְתַחְלֶּתם ָּבּה, ְיַׁשר ֹּכֲחֶכם, ֲעלּו ְוַהְצִליחּו!

ְּבִבְרַּכת: “ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה ְוֹנאַמר ָאֵמן” ,
ַמֲעֶרֶכת “ְּבֵני ַמֲאִמיִנים”.

ֶאלּול
תשע"ה

ֵאַלת ָחָכם  שְׁ

ַהַּׁשַחר,  ְּבִבְרכֹות  ַלה'  מֹוִדים  ָאנּו  ֶׁשֲעֵליֶהם  ַהְּדָבִרים  ֵּבין 
ִנְמָצא ַּגם חּוׁש ַהְּׁשִמיָעה. ֲהתּוְכלּו ְלַצֵּין ְּבֵאיזֹו ְּבָרָכה? 

ַרק. ֵני ּבְ לַֹח ִל'ְבֵני ֱאמּוִנים' ת.ד 102 ּבְ ן ִלׁשְ ֵאָלה זֹאת, ִנּתָ ׁשּובֹות ִלׁשְ ּתְ
ָרִסים ִיְקֵרי ֵעֶרְך. ֹוְלִחים ֻיְגְרלּו ּפְ ין ַהּשׁ ּבֵ

ְּבַהְצָלָחה!

ָאֵמן ָראֵׁשי ֵּתבֹות:   ֵא-ל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן

ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ְמִעיִדים ָאנּו ִּכי ַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִהּנֹו 
ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ְוֶנֱאָמן ְלַקֵּים ַהְבָטחֹוָתיו.

)ַׁשָּבת קיט ב רש"י ָׁשם(

ָאֵמן ָראֵׁשי ֵּתבֹות:  ֲאִני מֹוֵסר ַנְפִׁשי

 ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִהיא ִלְמֹסר ֶאת ַהֶּנֶפׁש ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן.
)ֵסֶפר "ַהַּגן ְוֶדֶרְך ֹמֶׁשה" ְליֹום יא(

ָאֵמן ָראֵׁשי ֵּתבֹות:  ָאז ִמִּסיַני ִנְצַטּוּו

ֲעִנַּית ָאֵמן ִנְמֵנית ַעל ַהִּמְצוֹות ֶׁשֲעֵליֶהן ִנְצַטִּוינּו ְּבַהר ִסיַני. 
)"ֵּפרּוׁש ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּבָרכֹות" לר"י ֶּבן ָיָקר(

ָאֵמן ָראֵׁשי ֵּתבֹות:  ֲאֻרּבֹות ִמָּמרֹום ִנְפָּתחּו )ְיַׁשְעָיה כד יח(

ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה מֹוִריָדה ֶׁשַפע ַרב ִמָּׁשַמִים.

)רמ"ד וואלי, ְיַׁשְעָיה כד יח(

ָאֵמן ָראֵׁשי ֵּתבֹות:  ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶריָך ָּנרּוָצה )ִׁשיר ַהִּׁשיִרים א  ד(

ֲעִנַּית ָאֵמן ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

)ַמֲאָמר ֵמָאה ְקִׁשיָטה ]לרמ"ע מפאנו[ פ"ו(

ָאֵמן ָראֵׁשי ֵּתבֹות:  ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים )ְּדָבִרים י ז(  

ָהעֹוֶנה ָאֵמן ּפֹוְתִחים לֹו ֶאת ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן, ַהִּנְקָרא ַּגם 
"ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים" ַעל ֵׁשם ַאְרַּבַעת ַהְּנָהרֹות ַהּיֹוְצִאים ִמָּׁשם.
)"יֹוִׁשיַע ִצּיֹון" ָּפָרַׁשת ֵעֶקב(

ָאֵמן ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ְנֹצר ִמְצַות ֱאֹלֶקיָך

ַעל ָהָאָדם ִלְׁשֹמר ּוְלַדְקֵּדק ְּבִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן. 
)"ַׁשֲעֵרי ִנִּסים" ח"א עמ' רנב(

ָאֵמן ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֶאָחד ַמְלָאְך נֹוַצר

ְּבָכל ֲעִנַּית ָאֵמן, יֹוֵצר ָהָאָדם ַמְלָאְך ֶׁשֵּמֵגן ְוׁשֹוֵמר ָעָליו.
)ִמִּפי ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין ַׁשִּליָט"א(

 ָאֵמ"ן ְּבנֹוְטִריקֹון
    ֹאֶסף ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֶׁשִּנְרְמזּו ַּבִּמיָלה ָאֵמן, 

ֶׁשֵּמֶהם ָאנּו לֹוְמִדים ַעל ֲחִׁשיבּוָתּה ְוַגְדלּוָתּה ֶׁשל ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן.



ַרּבֹות ֻּדַּבר ָּבּה, ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַּפַעם- ֶׁשרֹוְכֶליָה ְוסֹוֲחֶריָה 
ֶעְליֹון  ְקדֹוֵׁשי  ֵמיֶמיָה  ׁשֹוֲאֵבי  ָהיּו,  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי 
ִׁשְמעֹון  ָמְרְּדַכי  ר'  ַּגם  ֵחְטא.  ִויֵרֵאי  ְׁשֵלִמים  ְוַסְנְּדָלֶריָה 
ִּבְרחֹוב  ְמֻמָּקם  ֶׁשָהָיה  ַהְּמֻפְרָסם  ַהֶּיֶקב  ַּבַעל  ֶטֶּפְרֶּבְרג, 
ַחֵּיי-ָאָדם ִנְמָנה ַעל אֹוָתם ַאְנֵׁשי רּוַח ְירּוָׁשְלִמִּיים ֶׁשָּכל 
ַמֲאָוָים ָהָיה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלבֹוְרָאם. ִמֵּדי ֹּבֶקר ָהָיה 
ֶלְכּתֹו  ְּבֶטֶרם  ְועֹוד  קּום,  ַמְׁשִּכים  ִׁשְמעֹון  ָמְרְּדַכי  ר' 
ַלְּׁשִטיֶּבל ֶׁשְּבֵמָאה ְׁשָעִרים ָהָיה ִמְתַיֵחד ִעם קֹונֹו ָׁשָעה 
ִּבְרכֹות  ֶאת  ִּבְמִתיקּות  ּוְמַזֵּמר  ַהָּׁשֵקט,  ְּבִיְקבֹו  ֲאֻרָּכה 

ַהַּׁשַחר, ְּכֶׁשהּוא ִמְתַעֵּנג ַעל ָּכל ֵּתָבה ְוֵתָבה.

ִּבְׁשכּוַנת ָּבֵּתי ַוְיֶטְנֶּבְרג, ַהּׁשֹוֶכֶנת מּול ַהֶּיֶקב, ִהְתּגֹוְרָרה 
ּגּוְטַפְרּב  ָהַרָּבִנית   - ְוִצְדָקִנית  ֻמְפָלָאה  ְצָדָקה  ַּגָּבִאית 
ע"ה, ָסָבתֹו ֶׁשל ָהַרב ְּגרֹוְסָמן ַׁשִּליָט"א. ְּבָכל ֹּבֶקר, עֹוד 
ְּבֶטֶרם ֵהֵנָּצה ַהַחָּמה, ָהְיָתה ָהַרָּבִנית ּפֹוַסַעת ֲחִריִׁשית 
ֶׁשל  ַהֶּנֶפׁש  ְמרֹוְממֹות  ְלִבְרכֹוָתיו  ַמֲאִזיָנה  ַהֶּיֶקב,  ְלִכּוּון 
ָּכל  ַאַחר  ּוִבְדֵבקּות  ִּבְנִעיָמה  ָאֵמן  ְועֹוָנה  ֶטֶּפְרֶּבְרג  ָהַרב 
ְּבָרָכה ּוְבָרָכה. ִמֶּׁשִּסֵּים ְלָבֵרְך, ָהְיָתה ּגֹוֶרֶרת ֶאת ַרְגֶליָה 
ֵּבין  ּפֹוֶסֶקת  ִּבְלִּתי  ּוֵמִהְסּתֹוְבבּות  ָיִמים  ֵמֹעל  ַהְּכֵבדֹות 
ְּפָעֶמיָה  ְוָׂשָמה  ַלֲעִנִּיים,  ָמעֹות  ְלִקּבּוץ  ְירּוָׁשַלִים  ָּבֵּתי 
ָהְיָתה  ׁשּוב  ָׁשם,  ַהְׁשִּטיְּבָלאְך.  ֶׁשל  ַהָּנִׁשים  ֶעְזַרת  ֶאל 
ְּכֶׁשִהיא  ַהְּנפּוחֹות,  ַרְגֶליָה  ַעל  ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות  עֹוֶמֶדת 
"ָאֵמן".  ְועֹוד  "ָאֵמן"  ְלַהְסִּפיק  ּוְדרּוָכה  ִמְתַאֶּמֶצת 
ָהָיה  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶׁשַאֲחרֹון  ַעד  ִנְׁשֶאֶרת  ָהְיָתה  ָּכְך 
ִחּיּוָכּה  ֶאת  ְמַחֶּיֶכת  ָהְיָתה  ָאז  אֹו  ַהְּׁשִטיֶּבל,  ֶאת  עֹוֵזב 
ַהְּמֻפְרָסם, מֹוָדה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשִּזָּכה אֹוָתּה ְּבעֹוד 
ַרְגֶליָה  ֶאת  ְלָׂשֵרְך  ּוַמְתִחיָלה  ִיְתָּבַרְך,  ַלֲעבֹוָדתֹו  יֹום 

ִּבְמֶלאֶכת ַהֹּקֶדׁש, ְּכַגָּבִאית ַהְּמֻפְרֶסֶמת 

ֶׁשְּידּוָעה ָהְיָתה ְּבֶקֶרב ַאְנֵׁשי ְירּוָׁשַלִים ַּבִּכּנּוי: "ִליֶּבא ִדי 
ַגְּבַאי'ֶטע" – ִלָּבא ַהַּגָּבִאית. 

ָּכֶזה ָהָיה ַהַּמְרֶאה נֹוָרא – ַההֹוד ֶׁשִּנְגָלה ִמֵּדי ֹּבֶקר ְּבָבְקרֹו 
ַּתַחת ַחּלֹון ַהֶּיֶקב ֶׁשל ֶטֶּפְרֶּבְרג, ְוֹלא ָיַדע ַּבַעל ַהַּבִית - 
ר' ָמְרְּדַכי ִׁשְמעֹון ַעל ָּכְך ְמאּוָמה. ַרק ׁשֹוֵכן ַּבְּמרֹוִמים 
ַׁשֲעֵרי  ּפֹוֵתַח  ָהָיה  ֶׁשִּבְזכּוָתּה  ָסֵפק  ָּכל  ְוֵאין  ֹזאת,  ָיַדע 

ְיׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ָלִעיר ְירּוָׁשַלִים ְוָלעֹוָלם ֻּכּלֹו. 

ֵמָהָרִגיל,  ֻמְקָּדם  ִלָּבא  ָהַרָּבִנית  ָקָמה  ֹּבֶקר,  ְּבאֹותֹו 
ְּבִלָּבּה. "ְּדַבר ָמה קֹוֶרה  ְמַקֶּנֶנת  ְּכֶׁשְּתחּוָׁשה ֹלא טֹוָבה 
ִּבְבִהילּות  ְּבִקְרָּבּה.  ְּפִניִמי  קֹול  ָלַחׁש  ַּבֶּיֶקב",  ַעְכָׁשו 
ְוַהְּׁשקּוָלה  ַהְּמֻחֶּׁשֶבת  ִהְתַנֲהלּוָתּה  ֶאת  ִאְפְּיָנה  ֶׁשֹּלא 
ָּכל ָּכְך, ֶנְחְּפָזה ָלֵצאת ִמן ַהַּבִית ְכֶּׁשַּנֲעֵלי ַהַּבִית, ַּכְפַּכֵּפי 
ַאף  ַעל  ַרְגֶליָה.  ַעל  ְנעּולֹות  עֹוד  ֶׁשָּלּה,  ַהְּידּוִעים  ָהֵעץ 
ִּגיָלּה ַהְּמֻבָּגר ְוַרְגֶליָה ַהּדֹוֲאבֹות, ִהְזָּדְרָזה ַהַּפַעם ִלְצֹעד 
ַּגֵּבי  ַעל  ָׁשִנים  ַׁשַחר  ִעם  ָצֲעָדה  ֶׁשּבֹו  ַהָּקבּוַע  ַּבַּמְסלּול 
ָהֲאֵמִנים"  "ְׁשִביל  לֹו  ִמְסַּתֵּים  ָקט  ֶרַגע  עֹוד  ָׁשִנים. 
ַהְּפָרִטי ֶׁשָּלּה, ְוַהֶּיֶקב ִנְגָלה ְלמּוָלּה ִּבְמֹלא ֲהָדרֹו, ָׁשֵקט 
ֵּביָתּה,  ְלִכּוּון  ָאחֹור  ְוִהְסּתֹוְבָבה  ִּכְמַעט  ְּכָתִמיד.  ְוָרגּוַע 
ֶאָּלא  יֹום,  ְּבָכל  ְּבַנַחת ְּכמֹו  ְוִלְצֹעד  ְנָעֶליָה  ְלַהֲחִליף ֶאת 
ֶׁשָאז ָלַחׁש ָלּה אֹותֹו קֹול ְּפִניִמי ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשַּתֲחֹזר ְּכַדאי 
ַהָּקבּוַע,  מֹוָׁשָבּה  ִלְמקֹום  ַלַחּלֹון,  ִקְמָעא  ֶׁשִּתְתָקֵרב 
ֶׁשַהֹּכל  ִּתְרֶאה  ִאם  ְוַרק  ִּבְפִנים,  ַלִּמְתַרֵחׁש  ַּתֲאִזין 

ַּכּׁשּוָרה, ֲאַזי ָּתׁשּוב ַהַּבְיָתה ְּבֵלב ָׁשֵקט. 

ִּבְזִריזּות ָקְרָבה ַלַחּלֹון, ּוִמֶּׁשַאְך ִהִּביָטה ְּפִניָמה ֶנֶעְתָקה 
ְנִׁשיָמָתּה ְוַהָּדם ָאַזל ִמָּפֶניָה ְּבַאַחת. ַהַּמְרֶאה ֶׁשְּלָפֶניָה 
ָמְרְּדַכי  ר'  ַמָּמׁש:  ֹלא-ֵיָאֵמן  ָהָיה 
ָהִרְצָּפה,  ַעל  ָׁשכּוב  ָהָיה  ִׁשְמעֹון 
ׁשֹוֵתת ָּדם, ְּכֶׁשֵּמָעָליו ּגֹוֵהר ׁשֹוֵדד 
ַנְפׁשֹו.  ֶאת  ִלּטֹול  ּוְמַאֵּים  ַאְכָזִרי 
ֵלב,  ֲאָנחֹות קֹוְרעֹות  ָּבְקעּו  ִמִּפיו 
ֶׁשִּזְעְזעּו ַלֲחלּוִטין ֶאת ָהַרָּבִנית. 

אּוָלם  ִהְתַעְּׁשָתה,  ַמֵהר  ִחיׁש 

ְּגַדל  ַּגְרֶזן  ֵמִניף  ַהּׁשֹוֵדד  ֶאת  ִלְראֹות  ׁשּוב  ֶנְחְרָדה  ָאז 
ֶׁשְּכָבר  ִׁשְמעֹון,  ָמְרְּדַכי  ר'  ֶׁשל  ֹראׁשֹו  ְלמּול  ְמַמִּדים 
ָעַצם ֵעיָניו ִּבְדֵבקּות, ְוָאַמר ְּבַכָּוָנה ֲעצּוָמה ֶאת ַהִּמִּלים 
ְּדַוי:  ֶעֶרׂש  ַעל  ְיהּוִדי  ָּכל  אֹוֵמר  ֶׁשאֹוָתן  ַהְּקדֹוׁשֹות, 

"ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאֹלֵקינּו ה' ֶאָחד!"

אּוָלם  ֵאיָמה,  ֵמֹרב  ָנְקׁשּו  ָהַרָּבִנית  ֶׁשל  ִׁשֶּניָה  ַּפַחד! 
ִּפְתאֹום ָקְטָעה ַהְחָלָטה ַמֲעִׂשית ֶאת חּוט ַמְחְׁשבֹוֶתיָה 
ַהְּטרּופֹות ְוִהיא ֶהְחִליָטה ָלקּום ְוַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה: ּתֹוְך 
ְּכֶׁשִהיא  ַהּׁשֹוֵדד,  ֵמֲאחֹוֵרי  ִנְּצָבה  ִהיא  ְספּורֹות  ְׁשִנּיֹות 
ֶאת  ְוִיְבֹלם  ָעָליו  ְלַהְׁשִליְך  ֶׁשּתּוַכל  ֵחֶפץ  ַאַחר  ָּתָרה 
ָהָיה  ּבֹו  ֶׁשִּנְתְקָלה  ַהָּיִחיד  ַהָּפִריט  ַהְּמֹטָרף.  ַמֲעֵׂשהּו 
ִהיא  ְלַהֵּסס  ִמְּבִלי  ֶׁשְּלַרְגֶליָה.  ַהְּכֵבִדים  ָהֵעץ  ַּכְפַּכֵּפי 
ָעְרּפֹו  ַעל  ְּבַעְצָמּה  אֹותֹו  ְוִהְׁשִליָכה  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָנְטָלה 

ֶׁשל ַהּׁשֹוֵדד ַהְּמֻגָּׁשם.

קֹול ֲחָבָטה ִנְׁשַמע. ִמְסַּתֵּבר ִּכי ַהַּמֲעֶׂשה ָהַאִּמיץ ָּפַעל 
ְוָכאּוב  ְמֻסְחָרר  ַהַּקְרַקע  ַעל  ָצַנח  ְוַהּׁשֹוֵדד  ְּפֻעָּלתֹו  ֶאת 

ַּכֲאֶׁשר ַהַּגְרֶזן ַהָּכֵבד צֹוֵנַח ַעל ַרְגָליו. 

"ָאדֹון ֶטֶּפְרֶּבְרג, ַאְנְטלֹויף! ְּבַרח!", ָצֲעָקה ָהַרָּבִנית ְלֵעֶבר 
ר' ָמְרְּדַכי ִׁשְמעֹון. ָהמּום ִמן ַהֵּנס ֶׁשַּנֲעָׂשה לֹו ֶנֱעַמד ַעל 
ַרְגָליו ְוִנְמַלט ַעל ַנְפׁשֹו. ֹלא ְּכֵדי ְלִהְתאֹוֵׁשׁש ְּבֵביתֹו, ְּכֵדי 
ְּכֵדי  ַהְּׁשִטיְּבָלאְך,  ְלֵעֶבר  ַהְיֵׁשר  ֶאָּלא  ְלֵהָרַגע.  אֹו  ָלנּוַח 

ְלהֹודֹות ְלבֹוֵרא-עֹוָלם ֶׁשִהִּצילֹו ִמָּמֶות ָּבטּוַח.

ְוָאָצה  ִמָּׁשם  ִנְמְלָטה  ִהיא  ַּגם  ַהִּצְדָקִנית?  ְוָהַרָּבִנית 
ְּבֵעת  ָנִׁשים.  ֶׁשְּבֶעְזַרת  ַהָּקבּוַע  מֹוָׁשָבּה  ֶאת  ִלְפֹקד 
ָמְרְּדַכי  ר'  ֶאת  ִלְׁשֹמַע  ִהְצִליָחה  עֹוד  ַהּתֹוָרה  ְקִריַאת 
ְּבֵׁשם  "ַהּגֹוֵמל"  ִּבְרַּכת  ּוְמָבֵרְך  ַלּתֹוָרה  עֹוֶלה  ִׁשְמעֹון 
ָעְנָתה  ִהְתַרְּגׁשּות  ְּבִדְמעֹות  ְמֵלאֹות  ּוְבֵעיַנִים  ּוַמְלכּות, 
ַסם  ָהאֹוִתּיֹות,  ָׁשלֹוׁש  ַּבת  ַהְּקָצָרה  ַהִּמָּלה  ֶאת  ַאֲחָריו 
ַהַחִּיים, ּפֹוֶעֶלת ַהְּיׁשּועֹות, ַהִּמָּלה ֶׁשִהִּציָלה ַחִּיים ַהּיֹום, 

ּוִבְזכּוָתּה ִנְּצלּו ִרְבבֹות ְיהּוִדים ְלֹאֶרְך ַהּדֹורֹות - 

ָא-ֵמ-ן!

ֶקב ַקע ִמן ַהּיֶ ּבָ ַהּקֹול ׁשֶ

ָסָבתֹו  ַעל  אֹור"  "ִמְגַּדל  מֹוְסדֹות  ְוֹראׁש  ָהֵעֶמק  ִמְגַּדל  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַׁשִּליָט"א,  ְּגרֹוְסָמן  ָּדִוד  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִסֵּפר  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ֶׁשִּנָּתן  ַהְׂשֵּכל  מּוַסר  ָלּה,  ָּברּור  ֶאָחד  ֶמֶסר  ַאְך  ּוֻמְפָלָאה-  ְמַרֶּתֶקת  ֶׁשּבֹו  ָהֲעִליָלה  ִׁשְגָרִתי,  ַמֲעֶׂשה  ֵאינֹו  ּבֹו  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ַהַּמֲעֶׂשה  ע"ה. 
ֶׁשִּלְפֵניֶכם: ַּבּׁשּורֹות  ְוִלְראֹות  ְלִהְתּבֹוֵנן  ֶׁשּתּוְכלּו  ְּכִפי  ָעצּום,  ַהְׁשָּפָעָתּה  ְוֹכַח  ְקַטָּנה  ֹּכה  ִמָּלה  ָאֵמן-  ַרִּבים:  ֹּכה  ִמִּסּפּוִרים  ִלְלֹמד 

ִהֵּנה ָעְבָרה ְׁשַנת ַּתְׁשָע”ה,
ֲעֵליֶכם “ְּבֵני ַמֲאִמיִנים”,
ִעם ַׁשַחר ָעְלָתה ּוָבְקָעה

ֲאִמיַרת ַאְלֵפי ֲאֵמִנים.

ִמְּצַפת ְוַעד ְנִתיבֹות,
ַאְלֵפי ְיָלִדים ְיָקִרים,

ְמַמְּלִאים ִּפיֶהם ְּבִמְצוֹות,
ְמַחְּדִׁשים ֱאמּוָנָתם ַלְּבָקִרים.

“ּפֹוֵקַח ִעְּוִרים”, ְמָבֵרְך ָהֶאָחד
“ָאֵמן”, עֹוֶנה זּוָלתֹו, 

“ָּברּוְך ַאָּתה”- ה’ ַהְּמֻיָחד
ַהּנֹוֵתן ְלַעּמֹו ּתֹוָרתֹו.

ִהֵּנה ָעְבָרה ְׁשַנת ַּתְׁשָע”ה
ֲעֵליֶכם “ְּבֵני ַמֲאִמיִנים”

ִעם ַׁשַחר ָעְלָתה ּוָבְקָעה
ֲאִמיַרת ַאְלֵפי ֲאֵמִנים.

ְוִאם ַּגם ַאֶּתם ִמ”ְּבֵני ֱאמּוִנים”
ָעׂשּו ֹזאת ָּכאן ַעְכָׁשו,

ִהְצָטְרפּו ַּגם ַאֶּתם ְלאֹוְמֵרי ָהֲאֵמִנים, 
ְלַמְהֵּפַכת ַהַּׁשַחר ַּתְׁשָע”ו!

“ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶתָך” )איכה ג, כג(



ְוֹזאת 
ַהְּבָרָכה
ט  ַמּבַ
ְלִבְרכֹות 
ַחר ַ ַהּשׁ

ֵאיְך ֹלא ָחַׁשְבִּתַי ַעל ֶזה??
ְמַעְנֵין, ִמי ָׁשַלח ִלי ֶאת 

ַהֲחִביָלה ַהּזֹאת?..

מֹוְיִׁשי, ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשְּכַדאי 
ְלִהְתַקֵּׁשר ְלהֹודֹות ְלַסָּבא 

ְוַסְבָּתא ַעל ַהַּמְצֵלָמה

ַסָּבא ְוַסְבָּתא ָּתִמיד יֹוְדִעים ִלְקנֹות ִלי 
ֶאת ַהַּמָּתנֹות ֶׁשֲאִני ֲהִכי ָצִריְך!  ִּבְזכּוָתם 
ֵיׁש ִלי ַמְצֵלָמה ַלִּטּיּול ַהְּׁשָנִתי ָמָחר!! 

  זֹאת ֶּבַטח ַמָּתָנה ִמַּסָּבא 
ְליֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשִּלי!!                                                   

מֹוְיִׁשי, ַּתֲעֶנה!

ֵאהה, ֵּכן. ס.. ַסבָּבא ּתֹוָדה...ֵאהה, 
ַהּלֹו... ַהּלֹו ִמיֶׁשהּו ָׁשם?ַעל ַה... ַמְצֵלָמה. ַמָּמׁש ּתֹוָדה.

ֵּכן ֶּבַטח! ּתּוַכל ְלַחֵּיג ִלי ֲאֵליֶהם?

ִהֵּנה ַסָּבא ַּבָּקו.

ּוַואּו! ֵיׁש ָּכאן ֶאת ַהַּכן ֶׁשָעָליו ִנָּתן          
ְלַהֲעִמיד ֶאת ַהַּמְצֵלָמה! ַמְדִהים!!

ְּבַבָּקָׁשה.
ַּבֲעבּור מֶֹׁשה ּכֵֹהן!! 

ָבר ּדֹוֶמה? טֹוב ְלהֹודֹות -ְלָמה ַהּדָ

ַהִּנְמָׁשל: ִמֵּדי ֹּבֶקר ְּבִבְרכֹות ַהַּׁשַחר ָאנּו מֹוִדים ַלה' ַעל ִסְדַרת ַהַּמָּתנֹות ַהִּנְפָלאֹות ֶׁשהּוא ַמֲעִניק ָלנּו ִמֵּדי יֹום. 
ַּבל ְנָבֵרְך ְּבִחָּפזֹון ּוַבֲחָטף, ֶאָּלא נֹוֶדה ַלה' ְּבַכָּוָנה ְרצּוָיה ּוְבִגּמּור ֻמְׁשָלם – ִנְדַאג  ְלַעֵּטר ֶאת ִּבְרכֹוֵתינּו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. 

רֹב ַרֲחָמיו  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ָרא ָלנּו ַהּקָ עֹוָלם ִנְפָלא ּבָ
ַמֲאָכִלים  ַעִין,  ַמְרִהיֵבי  נֹוִפים  ְמִאיָרה,  ֶמׁש  ׁשֶ ְוטּובֹו: 
ׁשּו  ּמְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ֻמְפָלִאים  ים  ַחּיִ ּוַבֲעֵלי  ַלֵחְך,  ֲעֵרִבים 
ָרה ַאַחת,  ה ִנְבָרא ְלַמּטָ ָלם ַהּזֶ ׁשְ קּום ַהּמֻ ְלָצְרֵכנּו... ַהּיְ

נו ּוְלַרְוָחֵתנּו. ׁש ּבֹו ְלתֹוַעְלּתֵ ּמֵ ּתַ ֱהֶנה ְוִנׁשְ ּנֶ ְוִהיא: ׁשֶ

ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ם  ַאּתֶ יִרים  ַמּכִ אי  ַוּדַ ּבְ
ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ִמן  ָהֶנה  ּיֵ ׁשֶ ָלָאָדם  לֹו  "ָאסּור  ִלְבָרָכה: 

ֵאָלה ִהיא: ַמּדּוַע? ְ ָרכֹות לה א(, ַהּשׁ ָרָכה" )ּבְ לֹא ּבְ ּבְ

ֵני  ׁשְ ֵיׁש  ים  ִהּלִ ַהּתְ ֵסֶפר  ּבְ ְמָבֶאֶרת:  קֹום  ּמָ ּבַ ָמָרא  ַהּגְ
ֶאת  ֶזה  סֹוְתִרים  ּכְ ִנְרִאים  ִלְכאֹוָרה  ר  ֲאׁשֶ סּוִקים  ּפְ
ּוְמלֹוָאּה  ָהָאֶרץ  "ַלה'  ֶנֱאָמר:  ָהִראׁשֹון  סּוק  ּפָ ּבַ ֶזה: 
ֶנֱאָמר:  ִני  ֵ ַהּשׁ סּוק  ּפָ ּבַ ְוִאּלּו  ָבּה" )כד א(,  ֵבי  ְויֹׁשְ ֵבל  ּתֵ
ן,  ן, ִאם ּכֵ יַצד ִנּתָ "ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם" )קטו טז(, ּכֵ

סּוִקים? ב ֶאת ְסִתיַרת ַהּפְ ֵ ְלַיּשׁ

ֶרק  ר ַעל ּפֶ סּוק ָהִראׁשֹון ְמַדּבֵ ַהּפָ ָמָרא ׁשֶ יָרה ַהּגְ ַמְסּבִ
ַוֲהֵרי  ַלד'  ֶכת  ּיֶ ׁשַ ָהָאֶרץ  ָאז  ׁשֶ  – ָרָכה  ַהּבְ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ַמן  ַהּזְ

סּוק  ַהּפָ ְוִאּלּו  ּנּו,  ִמּמֶ ֵלָהנֹות  ָאסּור  ׁשֶ ׁש  ֶהְקּדֵ ּכְ ִהיא 
ְלַאַחר  ָרָכה:  ַהּבְ ַאֲחֵרי  ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ֶרק  ּפֶ ַעל  ר  ְמַדּבֵ ִני  ֵ ַהּשׁ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ה לֹו ַהּקָ ָהָאָדם ְמָבֵרְך ֶאת ה', ַמְרׁשֶ ׁשֶ
סּוק: "ְוָהָאֶרץ  ְפָלא. ָלֵכן אֹוֵמר ַהּפָ ֵלָהנֹות ֵמעֹוָלמֹו ַהּנִ

ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם".

ָרָכה,  ּבְ ְללֹא  ה  ַהּזֶ ֵמָהעֹוָלם  ֵלָהנֹות  ָאסּור  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ָבר  ּדָ ל  ּכָ ָרָכה ַעל  ּבְ ָלנּו  נּו  ּקְ ּתִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ָאנּו  זֹאת  ה  ּבָ ִמּסִ ֲהָנָאה.  ָלנּו  ּגֹוֵרם  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ְוָדָבר 
ת "יֹוֵצר אֹור"  ְרּכַ ּבִ ַחר, ֶאת  ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ ְמָבְרִכים ֶאת 

ָרכֹות.  ַאר ַהּבְ ְוֶאת ׁשְ
•  •  •  •  •

נּו  ּקְ ּתִ ה  ְתִחּלָ ּבִ ב(,  ס  ָרכֹות  )ּבְ ָמָרא  ּגְ ּבַ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ ִפי  ּכְ
ּבֹו  ׁשֶ ַמן  ּזְ ּבַ ַחר  ַ ַהּשׁ ְרכֹות  ִמּבִ ַאַחת  ל  ּכָ ְלָבֵרְך  ֲחָכִמים 
ר  "ֲאׁשֶ ת  ְרּכַ ּבִ גֹון:  ּכְ ְמָבְרִכים.  ָעָליו  ׁשֶ ָבר  ֵמַהּדָ ֶנֱהִנים 
ת  ְרּכַ ּבִ ְרְנגֹול,  ַהּתַ קֹול  ִמיַעת  ׁשְ ֵעת  ּבְ ְכִוי"  ַלּשֶׂ ָנַתן 
ת  ּוִבְרּכַ ָהֵעיַנִים  ִקיַחת  ּפְ ַעת  ׁשְ ּבִ ִרים"  ִעּוְ "ּפֹוֵקַח 

ָגִדים. ת ַהּבְ ְזַמן ְלִביׁשַ ים" ּבִ יׁש ֲעֻרּמִ "ַמְלּבִ

)אֹוַרח  ָערּוְך"  ְלָחן  ֻ ַה"ּשׁ ַדַעת  ּכְ ָאנּו  נֹוֲהִגים  ּיֹום,  ּכַ
ֶנֶסת,  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ֵאּלּו  ָרכֹות  ּבְ ְלָבֵרְך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ מו ב(  ים  ַחּיִ
ַדִים  ַהּיָ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ֶנֱאָמרֹות  ָרכֹות  ֵמַהּבְ ֵחֶלק  ׁשֶ יָון  ּכֵ
נַֹסח  ֶאת  יֹוְדִעים  ם  ּלָ ּכֻ לֹא  זֹאת,  ַבד  ּוִמּלְ ְנִקּיֹות,  ֵאיָנן 

ל  ּכָ ה,  ַעל-ּפֶ ּבְ ְלָבֵרְך  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָראּוי  ּכָ ָרכֹות  ַהּבְ
ּה. ְזַמּנָ ַאַחת ּבִ

ֵבית  ּבְ ָרכֹות  ַהּבְ ַלֲאִמיַרת  ֵיׁש  ְמֻיֶחֶדת  ַמֲעָלה 
ִלים,  ּלְ ּבֹו ִמְתּפַ ָכל ָמקֹום ַאֵחר ׁשֶ ּבְ ֶנֶסת אֹו  ַהּכְ
ָאֵמן.  ַאֲחֵריֶהן  ְוַיֲענּו  ֲאֵחִרים  ְמעּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ אֶֹפן  ּבְ

ְועֹוד  ז"ל  ָהֲאִר"י  ָנֲהגּו  ְך  ּכָ ׁשֶ ּפֹוְסִקים  ּבַ ּומּוָבא 
ָרֵאל. דֹוֵלי ִיׂשְ ים ִמּגְ ַרּבִ

אּור  ּבֵ ֶאת  ִלְלמֹד  ָלֶכם  ָאר  ִנׁשְ ְיָקִרים,  ְיָלִדים  ֵעת,  ּכָ
ְוָתִבינּו ַעל ָמה מֹוִדים  ְדעּו  ּתֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָרכֹות,  ַהּבְ ִמילֹות 

ַחר .  ַ ִבְרכֹות ַהּשׁ י ּבֶֹקר ּבְ ם ְלבֹוֵרא עֹוָלם ִמּדֵ ַאּתֶ
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ָעלֹון ְמֻיָחד ְּבנֹוֵשׂא ִּבְרכֹות ַהַשַּׁחר

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

ֲעׁשוֵּעי ָלׁשֹון   ׁשַ

ְּתׁשּוָבה ִל"ְׁשֵאַלת ָחָכם" ֶׁשהֹוִפיָעה ַּבִּגָּליֹון ַהּקֹוֵדם:

ָאֵמן",  "ְוִאְמרּו  נֹוֶסֶפת  ּוַפַעם  ָאֵמן"  "ְוֹנאַמר  ַאַחת  ַּפַעם  ָאנּו אֹוְמִרים  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ַהְּׁשֵאָלה: 
ֲהֵתְדעּו ָלֵתת ַטַעם ְלִׁשּנּוי ֶזה?

ַהַּבִית  ְלַבַעל  ַהַּׁשֶּיֶכת  ְּבָרָכה  ֶׁשֹּזאת  ְלִפי  ָאֵמן",  ִּב"ְוֹנאַמר  ְמַסְּיִמים  ָאנּו  ְּב"ָהַרֲחָמן"  ַהְּתׁשּוָבה: 
ִּבְמרֹוָמיו"  ָׁשלֹום  ְּב"עֹוֶׂשה  אּוָלם  ָאֵמן,  ָעֶליָה  ַלֲענֹות  ֲאֵחִרים  ַעל  ּוְלַצּוֹות  ְלַחֵּיב  ָיכֹול  ֵאינֹו  ְוהּוא 
ַהָּכתּוב  ּגֹוֵזר  ְוָלֵכן  ָאֵמן,  ַלֲענֹות  ַהחֹוָבה  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ַעל  ֻמֶּטֶלת  הּוא,  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ֶׁשַבח  ֶׁשהּוא 

ְואֹוֵמר: "ְוִאְמרּו ָאֵמן". )"ָמֵגן ַאְבָרָהם" קפט' א'(

ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ֵּבין ׁשֹוְלֵחי ַהִּפְתרֹונֹות 
ִלְׁשֵאַלת ָחָכם ָזכּו ְּבַכְרִטיֵסֶפר ְּבַסְך 100 ₪ :

ְׁשֹלֹמה ֵלִוי ִפיְׁשָמן ִמְּבֵני ְּבַרק  - ֹמֶׁשה ַּדְכֶנר ִמֶּפַתח ִּתְקָוה  
 ַחָּיה ַוִיְסְּבלּום ֵמֵחיָפה  - ִמיָכל ֹּכֵהן ִמְּנִתיבֹות 

ְּפסּוֵקי ַהַּׁשַחר
ְמִׂשיָמה ְמַאְתֶּגֶרת ַלְּבִקיִאים ְּבֵסֶפר ַהְּסָפִרים: 

א.  ִמְצאּו ָּפסּוק ַהַּמְתִאים ְלָתְכָנּה ֶׁשל ָּכל ְּבָרָכה ִמִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר.  
      ְלדּוג': "ְוקֹוֵי ה' ַיֲחִליפּו ֹכַח" )ְיַׁשְעָיהּו מ' לא'( - ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ֹּכַח.

ב. ִרְׁשמּו ִּבְכָתב ָּברּור, ַצְּינּו ֶאת ְמקֹור ַהָּפסּוק ְוִׁשְלחּו ֵאֵלינּו. 

ג. ַהְּפסּוִקים ַהּקֹוְלִעים ְּביֹוֵתר ְיֻפְרְסמּו ֶּבָעלֹון ַהָּבא, ְוַכּמּוָבן, ְיַזּכּו ֶאת 
    ַהּׁשֹוֵלַח ִּבְפָרס ְיַקר ֵעֶרְך!

אֹוִתּיֹות ַהַּׁשַחר 
א' ב' ְּבִבְרכֹות ַהַּׁשַחר: 

 _____________________ – ּוַבְּבָרָכה  חֹוֵגר,  ִּבְלׁשֹוֵננּו  א- 
ב- ָּבּה ַהַּתְרְנֹגֶלת ִהְתָּבְרָכה- ______________________
ג- ָּבּה ִיְׂשָרֵאל ֶנֱאָזר- __________________________ 
ד- ִמְׁשָּפט ַאְכָזר- ____________________________ 
ה- הֹוָדָאה ַעל ָהַרְגַלִים ְוַעל ַהֲהִליָכה- _________________ 
ו- ְלָפָניו ֵאין עֹוִנים ָאֵמן, ְלִפי ַהֲהָלָכה- _________________
ז- הֹוָדָיה ַעל ֻחְליֹות ַהַּגב ַהְּמתּוחֹות- _________________
ח- ַהֶּדֶרְך ַהֻּמְבֶחֶרת ֹלאַמר ֶאת ַהְּבָרכֹות - ______________ 
ט- ַעל ֵיֶצר ֶזה ִנָּׂשא ְּתִחָּנה- _______________________
י- ָאָדם ֵלֶאה, ְנטּול ֵׁשָנה- _________________________
כ- ְּבָרָכה ַעל ְנִעיַלת ִמְנָעִלים – _____________________
____________________ ַמְבִּדיִלים-  ְלֵבינֹו  ַהּיֹום  ֵּבין  ל- 
ֵאיָבָריו-_____________________ ֲהָנַעת  ַעל  הֹוָדָיה  מ- 
_________________ ִּבְׁשָעָריו-  ָלֹבא  ֹלא  ְמַבְּקִׁשים  נ- 
ס- ֶנְחְלקּו ִאם "ּפֹוֵקַח ִעְּוִרים" ְמָבֵרְך - _________________ 
________________  - ְמָפֵרְך  ְּבֹעל  ָהעֹוְסִקים  ֲאָנִׁשים  ע- 
__________________________ ְוַתָּקָלה–  ִמְכׁשֹול  פ- 
צ- ָקַמץ ָקָטן – מֹוִפיַע ַּבִּמָּלה-______________________
ְמֻיֶחֶדת – __________________ ְּבָרָכה  ִנְתְקָנה  ָּכְך  ק- ַעל 
ר- ִהְתִקין ַקְרַקע ַיִּציָבה ְועֹוֶמֶדת- ___________________
___________________ עֹוֶבֶרת-  ֵמֵעיֵנינּו  ֹּבֶקר  ְּבָכל  ש- 
עֹוֶטֶרת-___________________ ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ת- 

ֶאת ִּפְתרֹון ַהִחידֹות ִנָּתן ִלְׁשֹלַח ִל'ְבֵני ֱאמּוִנים' ת.ד 102 ְּבֵני ְּבַרק.
ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה ֻיְגְרלּו ְּפָרִסים ֻיְקָרִתִיּים.

ֲעׁשוּעֹוִנים ׁשַ

ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ֵּבין ׁשֹוְלֵחי ַהִּפְתרֹונֹות ַלַּׁשֲעׁשּועֹוִנים 
ֶׁשהֹוִפיעּו ֶּבָעלֹון ַהּקֹוֵדם ָזכּו ְּבַכְרִטיֵסֶפר ְּבֹׁשִוי 100 ₪:

ִמְׁשַּפַחת ַוִיְסִפיׁש ִמירּוָׁשַלִים 
ִמְׁשַּפַחת ּגֹוְלְדֶּבְרג ִמֵּבית ֶׁשֶמׁש 

ִמְׁשַּפַחת ַאְדֶלר ֵמְרָכִסים 
ָאָסף ִיְׂשָרֵאל ַסִּפיר ִמְּכַפר ֲחַנְנָיה 

ִמיָכֵאל ֶׁשר ִמְּנַתְנָיה 

ִמְׁשַּפַחת ִיְפַרח
 ִמירּוָׁשַלִים ָׁשְלָחה
 ֶאת ַׁשְרֶׁשֶרת ַהִּמִּלים ָהֲאֻרָּכה 
ְּביֹוֵתר ֶׁשֵהִכיָלה 478 ִמִּלים )!(
 ְוָזְכָתה ְּבַמְצֵלָמה ֻיְקָרִתית 
ְלֹלא ַהְגָרָלה.

ֲהָלָכה יב כַּ ֵמשִׁ

ְׁשמֹות ַהּזֹוִכים ַּבַהְגָרָלה ְלִמְׁשַּתְּתֵפי ִמְבַצע "ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה"
 ֻּפְרְסמּו ַּבּמֹוֵקד "קֹול ֱאמּוִנים".

ְּבנֹוָסף ְלָכְך, ִקְּבלּו ַהּזֹוִכים הֹוָדָעה ֶטֶלפֹוִנית ַעל ְזִכָיָתם.

ְיָלִדים ְיָקִרים!

ִאְרּגּון 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ַמְכִריז ַהָּׁשָנה 
ַעל ִמְבָצע ָנִדיר ּוְמֻיָחד ַּבֲעבּוְרֶכם:

ַאֶּתם ַמְמִׁשיִכים ּוִמְתַחְּזִקים ְּבַהְקָּפָדה ְיֵתָרה 
ַעל ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא 

ַוֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן ָּכָראּוי
 ּוִמְּלַבד ַהְּזֻכּיֹות ָהֲעצּומֹות ֶׁשַאֶּתם צֹוְבִרים 

ּתּוְכלּו ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבַהְגָרלֹות ְוִלְזּכֹות ִּבְפָרִסים 
ִיְקֵרי ֵעֶרְך ְוַהְפָּתעֹות ְמֻגָּונֹות. 

ֲאָבל ֶזה ֹלא ַהּכֹל... 
ַהַּפַעם ְמַחֶּכה ָלֶכם ְּפָרס ְמֻיָחד ְּבִמינֹו:
ָּכל ֶיֶלד ֶׁשִּיְׁשַּתֵּתף ַּבִּמְבָצע ְוַיֲעמֹד ַּבְּמִׂשימֹות ַהִּנְדָרׁשֹות ִיְזֶּכה 

ְלַקֵּבל אֹות ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ְמֻהָּדר
ֶׁשִּנְכָּתב ְּבָיִמים ֵאּלּו ַמָּמׁש ְלִזְכרֹו ֶׁשל ָמָרן ָהַרב וֹואְזֶנר ְזצּוָק"ל. 

ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֻיְכַנס, ִאם ִיְרֶצה ַהֵּׁשם, ְּברֹב ַעם ּוְבַהְדַרת ֶמֶלְך 
ְלֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ְּבֵבית ִמְדָרׁשֹו ַהָּגדֹול ֶׁשִּבְבֵני ְּבַרק, ְמקֹום ְּתִפָּלתֹו 

ְותֹוָרתֹו ֶׁשל ָהַרב ַעְׂשרֹות ַּבָּׁשִנים.

ְּבנֹוָסף, ָאנּו ַנֲעִניק אי"ה ְּפָרס ִהיְסטֹוִרי 
ָנִדיר ְוִיחּוִדי ִליָלִדים ֶׁשִּיְׁשַּתְּתפּו ְּבִמְבָצע ֶזה. 

ַּתְּתפּוְתֶכם  ְמַחִּכים ְלִהְשׁ
ַמֲעֶרֶכת "ְּבֵני ֱאמּוִנים"

עֹוד ִמְבָצע ְמַרֵּתק ִמֵּבית "ְּבֵני ֱאמּוִנים" יֹוֵצא ַלֶּדֶרְך...

ֹחֶדׁש  י  ִמּדֵ ם  ְתַקּיֵ ּתִ ָוָהְלָאה  ֵרי  ׁשְ ּתִ ֵמֹחֶדׁש  ָהֵחל   .1
ַעל  יִדים  ְקּפִ ַלַמּ ְמֻיֶחֶדת  ית  ָחְדׁשִ ַהְגָרָלה  ָחְדׁשֹו  ְבּ

ַחְברּוָתא. ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ֲאִמיַרת ּבִ

ְלָכל  יד  ְלַהְקּפִ ֲעֵליֶכם  ַהְגָרָלה  ּבַ ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֵדי  ּכְ  .2
ֲאִמיַרת  ַעל  ַהֹחֶדׁש  ִמיֵמי  ָיִמים   21 ְך  ֶמׁשֶ ּבְ חֹות  ַהּפָ
 21 ְלָצֵרף  ֵאין  ֵלב!  ימּו  ׂשִ ַחְברּוָתא.  ּבְ ַחר  ַ ַהּשׁ ְרכֹות  ּבִ

ים. ֵני ֳחָדׁשִ ְ ָיִמים ִמּשׁ

ְך  חּו ַעל ּכָ ּוְ ם ִלְצּבֹר 21 "ְיֵמי ָאֵמן", ַדּ 3. ִאם ִהְצַלְחּתֶ
ֵני ֱאמּוִנים",  ל "ּבְ ֶלפֹוִני ׁשֶ ּמֹוֵקד ַהּטֶ ִסּיּום ַהֹחֶדׁש ּבַ ּבְ

ְתֶכם. ִכּתַ ִציג ּבְ אֹו ֵאֶצל ַהּנָ

ֵפי  ּתְ ּתַ ְלִמׁשְ ָעֵרְך  ּתֵ ָהִראׁשֹוָנה  ַהַהְגָרָלה  ָאמּור,  ּכָ  .4
ְך ַנֲערְֹך אי"ה  ֶהְמׁשֵ ָון. ּבַ ֶחׁשְ ֲאִריְך י' ּבְ ּתַ ֵרי ּבַ ׁשְ ֹחֶדׁש ּתִ
ִחים ַעל ַהֹחֶדׁש  ַדּוְ ל ַהּמְ ין ּכָ ֹחֶדׁש ּבֵ ָכל י' ּבַ ַהְגָרָלה ּבְ

ַהּקֹוֵדם. 

יִעים  ים ּוַמְפּתִ ִיּ ָרִסים ָיְקָרִתּ ְהֶייָנה ַעל ּפְ ַהַהְגָרלֹות ּתִ
ֶלפֹוִני. ּמֹוֵקד ַהּטֶ ֻפְרְסמּו ּבַ ּיְ ׁשֶ

ַאף  נּו  ְיֻעְדּכְ  - ַהּזֹוִכים  מֹות  ּוׁשְ ַהַהְגָרלֹות  ּתֹוְצאֹות 
יָדע. ַקו ַהּמֵ ֵהם ּבְ

ֲאִמיַרת  ַלּמֹוֵקד ַעל  ּוּוַח  ּדִ ל  ׁשֶ ים  ֳחָדׁשִ ְלַאַחר 6   .5
ל אֹות  ִאים ְלַקּבֵ ם ַזּכָ ַחְברּוָתא, ַאּתֶ ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ
ִעיָדה ַעל  עּוָדה ְמֻיֶחֶדת ַהְמּ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ּתְ ה ּבְ ְקדֹוׁשָ
 - ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּבְ ָלֶכם  ֶכת  ּיֶ ַ ַהּשׁ ָהאֹות  ְוַעל  ְתֶכם  ְזִכּיַ

ָרִטים ָיבֹואּו(.  ַלח ֲאֵליֶכם )ּפְ ָ ּשׁ ּתִ

ִפים  ּתְ ּתַ ֵתן אי"ה ְלִמׁשְ ָרס ְמֻיָחד ְוָנִדיר ִיּנָ נֹוָסף, ּפְ 6. ּבְ
ָנה. ָ ְבָצע ְלֹאֶרְך ַהּשׁ ָלֵלי ַהּמִ ידּו ַעל ּכְ ְקּפִ ּיַ ׁשֶ

ְלַהָּלן ַּתָּקנֹון ַהִּמְבָצע:

זכה ליטול חלק בכתיבת ספר התורה

של רבבות  ילדי 'בני אמונים' בארץ הקודש

באות_____ מפרשת__________

בזכות הקפדתו היתירה על אמירת הברכות בכוונה ובעניית אמן כהלכתה

עליו אמרה תורה:

אמן"
העם 

 ואמר כל 
"ברוך אשר יקום את דברי התורה הזאת

ובכן יהי רצון שבזכות 

התחזקותו בעניית אמן ובאמירת הברכות בקול ובכוונה

יזכה  לעלות מעלה בכרם בית ישראל

לעמול בתורה הק' ולהקפיד על עבודת הלב – תפילה ועניית אמן כהלכה 

לתפארת הוריו ומוריו וכשאיפתם  

אמן ואמן!

והייתה השורה הזאת ְלֵעד כי הילד היקר והחביב

                  ני"ו
                   

כמר    

בס"ד

נא סמן V בימים בהם הקפדת לומר ברכות השחר בחברותא.

שם ____________________________ ת"ת ____________________ עיר _____________

חודש ________________________

צברתם 21 ימים שבהם אומרים ברכות השחר בחברותא?

הרשמו במוקד בני אמונים 03-91-3-91-91 

והכנסו להגרלה החודשית על פרסים יקרי ערך.

יטחזוהדגבא

ידיגיביא
יזטזטו

יח
כיט

כדכגכבכא
כזכוכה

כח
לכט


