ָעלוֹן ְמ ֻי ָחד ְל ִחזוּק ֲע ִנ ַ ּית ָא ֵמן
ב ַרק
ב ֵני ְ ּ
יוֹ ֵצא ְלאוֹר ַעל ְי ֵדי ִא ְרגּוּן ְבּ ֵני ֱאמוּ ִנים ת.ד ּ ְ 102

יְ ָל ִדים יְ ָק ִרים!
ֹלא ִמּזְ ַמן ִה ְת ָר ִאינּו ֵמ ַעל ַּד ָּפיו ֶׁשל ָעלֹון זֶ הִ ,מּתֹוְך ַמ ָּט ָרה לְ ִה ְת ַחּזֵ ק ַּב ֲענִ ּיַ ת ָא ֵמן ,וְ ִהּנֵ ה ָאנּו נִ ְפּגָ ִׁשים
אֹותּה ַמ ָּט ָרה ְּב ִדּיּוקְּ .בוַ ַּדאי ַא ֶּתם ִמ ְת ַּפּלְ ִאים ַעכְ ָׁשו ְּ -ב ָמה עֹוד נִ ָּתן לְ ִה ְת ַחּזֵ ק? ָמה יֵ ׁש
ׁשּוב לְ ָ
אֹותּיֹות? ּכְ ֶׁש ִּת ְק ְראּו ֶאת ֶה ָעלֹון
עֹוד לְ ַד ֵּבר וְ לִ כְ ּתֹב ַעל ִמילָ ה ַא ַחת ְק ַטּנָ הִ ,מילָ ה ַּבת ָׁשלֹוׁש ִ
יתן ְּב ִה ְת ַחּזְ קּות
ּיֹוסיפּו לְ כֻ ּלְ כֶ ם נִ ְד ָּבְך ֵא ָ
ְּבוַ ַּדאי ֻּת ְפ ְתּעּו לִ ְמצֹא ּבֹו ּגִ ּלּויִ ים וְ ַר ְעיֹונֹות ֲח ָד ִׁשים ֶׁש ִ
ַּב ֲענִ ּיַ ת ָא ֵמן.
"א ֵמן ְּבכָ ל
חּודי ִּת ְמ ְצאּו ּבֹו; ִמ ְב ַצע ָ
ֹלא ַרק ַר ְעיֹונֹות ּתּוכְ לּו לִ ְקרֹא ְּב ָעלֹון זֶ הּ ,גַ ם ִמ ְב ָצע ָח ָדׁש וְ יִ ִ
יתכֶ ם לִ ְצ ִב ָירה ְמ ֻׁש ֶּת ֶפת ֶׁשל עֹוד וָ עֹוד ֲא ֵמנִ יםַ ,עד ֶׁשּיֵ ֵצא
ַּביִ ת" ֶׁשּיְ ַד ְר ֵּבן ֶא ְתכֶ ם וְ ֶאת ּכָ ל ְּבנֵ י ֵּב ְ
ּומלְ כּותֹו ַּבּכֹל ָמ ָׁשלָ ה.
ּוביִ ת ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ּכִ י לַ ה' ַה ְּמלּוכָ ה ַ
ַהּקֹול ִמּכָ ל ַּביִ ת ַ
אֹותם ִהּכַ ְר ֶּתם וַ ֲא ַה ְב ֶּתםִׁ .שּנִ ינּו ֶאת
ָעלֹון זֶ ה ִהּנֹו ֶה ְמ ֵׁשְך יָ ִׁשיר לְ ִס ְד ַרת ֲעלֹונֵ י "ּגָ דֹול ָהעֹונֶ ה" ֶׁש ָ
ּנֹוׂש ִאים
נֹוׂשא ֶא ָחד ִמ ִּמכְ לֹול ַה ְ
ּומ ַּפ ַעם זֹאת ּכָ ל ָעלֹון יִ ְהיֶ ה ֻמ ְק ָּדׁש לְ ֵ
צּורת ֶה ָעלֹון וְ ֶאת ְׁשמֹוִ ,
ַ
עֹוסק
ּות ִפּלָ הֶ .ה ָעלֹון ֶׁש ְּביֶ ְדכֶ ם ֵ
בֹודה ֶׁש ַּבּלֵ בֲ ,הֹלא ֵהםָ :א ֵמןְּ ,ב ָרכֹות ְ
יפים ֶאת ַעּמּוד ָה ֲע ָ
ַה ַּמ ִּק ִ
ין-ספֹור.
ּובזְ כּות ָה ַר ָּבה ֶׁשּיֵ ׁש ִּב ְצ ִב ַירת ֲא ֵמנִ ים לְ ֵא ְ
צּומה ֶׁשל ֲענִ ּיַ ת ָא ֵמן ַ
ְּב ַמ ֲעלָ ָתּה ָה ֲע ָ
יבּותּה ֶׁשל
חּודי ֶאת ֲח ִׁש ָ
ְּב ֶה ְק ֵׁשר לְ כָ ְך ְרצֹונִ י לְ ַׁש ְּת ְפכֶ ם ְּב ִא ְמ ָרה נִ ְפלָ ָאה ֶׁש ְּמ ִא ָירה ְּבאֹור ְמ ַענְ יֵ ן וְ יִ ִ
"ענִ ּיַ ת ָא ֵמן ּכְ ִהלְ כָ ָתּה" ֶ(ּפ ֶרק א')
יתי לִ ְראֹות ַּב ֻּקנְ ְט ֵרס ֲ
אֹותּה זָ כִ ִ
ַה ַה ְק ָּפ ָדה ַעל ֲענִ ּיַ ת ָא ֵמןִ ,א ְמ ָרה ֶׁש ָ
ֶׁשּיָ ָצא לָ אֹור ְּב ַא ְרצֹות ַה ְּב ִרית לִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים ַרּבֹות:
ּטֹוביםַ ,אְך אֹוי!
"ּכַ ֲא ֶׁשר יָ בֹא ּכָ ל ָא ָדם לִ ְפנֵ י ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמ ְעלָ ה ,יַ ַע ְמדּו וְ יִ ְׁש ְקלּו ֶאת ַמ ֲע ָׂשיו ַה ִ
לְ ֶפ ַתע יִ ְת ָּב ֵרר ּכִ י הּוא וִ ֵּתר ַעל ּכַ ָּמה ִמ ְצוֹות וְ נִ ְמנַ ע ִמּלְ ַקּיְ ָמןִ .אם ָחלִ ילָ ה ּכָ ְך יִ ְהיֶ הֲ ,ה ֵרי ֶׁש ִאם
הֹוצ ָאה ּכַ ְס ִּפית ּגְ דֹולָ ה ,אֹו ְּבכָ ל ק ִֹׁשי ַא ֵחר ,יּוכַ ל
ּיּומּה ּכָ רּוְך ְּבט ַֹרח ַרב; ְּב ָ
ְמ ֻד ָּבר ְּב ִמ ְצוָ ה ֶׁש ִּק ָ
גֹוריָ ה ָעלָ יו וְ לִ ְטעֹן ּכִ י ָהיָ ה ָאנּוס ֶׁשֹּלא לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ִּמ ְצוָ הּ ,כִ י ָק ֶׁשה ָהיָ ה לֹו
ַה ָּסנֵ גֹור לְ לַ ֵּמד ָסנֵ ְ
הֹוצ ָאה ּכַ ְס ִּפית ֶׁשּכָ זֹו .אּולָ ם ִאם יַ ְמ ִׁשיכּו וְ יִ ְׁש ְקלּו ֶאת ַמ ֲע ָׂשיו יִ ְראּו ּכִ י הּוא
לַ ֲעמֹד ַּבּט ַֹרח אֹו ַּב ָ
הֹוצ ָאה – ּכְ מֹו ִמ ְצוַ ת
וִ ֵּתר ְּב ַקּלּות ַאף ַעל ִמ ְצוָ ה ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר ָהיָ ה לֹו לְ ַקּיְ ָמּה לְ ֹלא ׁשּום ק ִֹׁשי ,ט ַֹרח אֹו ָ
אֹותן ִמ ְצוֹות ֶׁש ָּק ֶׁשה ָהיָ ה לֹו לְ ַקּיְ ָמן".
ֲענִ ּיַ ת ָא ֵמןׁ ,שּוב ֹלא יִ ְהיֶ ה ִּפ ְתחֹון ֶּפה לַ ָּסנֵ גֹור ַאף ַעל ָ
"אּלּו ֵהן
סּוקים ֶׁש ִּב ְת ִחּלַ ת ָּפ ָר ַׁשת ֵע ֶקב" :וְ ָהיָ ה ֵע ֶקב ִּת ְׁש ְמעּון" – ְמ ָפ ֵרׁש ַר ִׁש"יֵ :
ִענְ יָ ן זֶ ה נִ ְר ָמז ַּב ְּפ ִ
ֹלקיָך לְ ָך ֶאת ַה ְּב ִרית
ַה ִּמ ְצוֹות ַה ַּקּלֹות ֶׁש ָא ָדם ָּדׁש ַּב ֲע ֵק ָביו" ,וְ ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ָּפסּוק הּוא" :וְ ָׁש ַמר ה' ֱא ֶ
לֹומרִּ ,בזְ כּות ִקּיּום
ּוב ַרְךּ(ְ "...ד ָב ִרים ז')ּ .כְ ַ
ּוב ַרכְ ָךֵ ...
וְ ֶאת ַה ֶח ֶסד ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע לַ ֲאב ֶֹתיָך :וַ ֲא ֵה ְבָך ֵ
ַה ִּמ ְצוֹות ֶׁש ָא ָדם ָּדׁש ַּב ֲע ֵק ָביו ּכְ ֻדגְ ַמת ֲענִ ּיַ ת ָא ֵמן ,יִ זְ ּכֶ ה ָה ָא ָדם ֶׁשּיָ דּונּו אֹותֹו לְ כַ ף זְ כּות וְ ַאף
יִ ְת ָּב ֵרְך ְּבכָ ל ַה ְּב ָרכֹות.
ָה ָבה נְ ַק ֵּבל ַעל ַע ְצ ֵמנּו לֶ ֱאסֹף עֹוד וָ עֹוד ִמ ִּמ ְצוָ ה ְק ַטּנָ ה – ּגְ דֹולָ ה זֹאת ,וְ ִאם נַ ְת ִמיד ְּבכָ ְך ְּבכָ ל
ּוב ַא ֲה ָבה.
ּתֹורה ֶּב ֱאמּונָ ה ְ
אֹותנּו ַה ָּד ָבר לְ ַקּיֵ ם ֶאת ּכָ ל ִמ ְצוֹות ַה ָ
לִ ֵּבנּוְּ ,בוַ ַּדאי יִ גְ רֹר ָ
ִּב ְב ָרכָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה
מֹור ְׁש ֵטיין
יַ ֲעקֹב ּדֹב ַמ ְר ְ
יֹו"ר

ִּכ ְס ֵלו
תשע"ד

אֹוצרֹות ֱאמּונִ ים
ְ

קֹורֹותינּו
ֵ
ַמ ֲעלַ ת ֲענִ ּיַ ת ָא ֵמן ִּב ְמ
ָ -מה יַ ֲענֶ ה ְּביֹום ַה ִּדין? -

קּודה
יֵ ׁש לְ ִהּזָ ֵהר ְמאֹד ַּב ֲענִ ּיַ ת ָא ֵמןּ ,כִ י ָמה יַ ֲענֶ ה ָה ָא ָדם לְ יֹום ְּפ ָ
בֹודה ָק ָׁשה ִהיא?
ית ָא ֵמן ,וְ כִ י ֲע ָ
ּכְ ֶׁשּיִ ְׁש ָאלּוהּו לָ ָּמה ֹלא ָענִ ָ
(ּת ִהּלִ ים ּפג'
יהם ָקלֹון" ְ
"מּלֵ א ְפנֵ ֶ
וְ ֶא ְפ ָׁשר ֶׁש ַעל זֶ ה ָר ַמז ַהּכָ תּובַ :
סֹופי ֵּתבֹות ָא ֵמ"ן.
יז')ֵ -
("ר ֲח ֵמי ָה ָאב" אֹות נו')
ַ

 ָלרּוץ ַל ֲענֹות ָא ֵמן -ּומי
ָראּוי לְ כָ ל ָא ָדם לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל לָ רּוץ לִ זְ ּכֹות ַּב ֲענִ ּיַ ת ֲא ֵמנִ יםִ .
יח ּכַ ָּמה
יִ ֵּתן וְ יִ ְׁש ַּת ְּדלּו ַּב ֲענִ ּיַ ת ֲא ֵמנִ ים ּכְ מֹו ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ְּדלִ ים לְ ַה ְרוִ ַ
"אם ְּת ַב ְק ֶׁשּנָ ה כַ ּכָ ֶסף וְ כַ ַּמ ְטמֹונִ ים
ְּפרּוטֹותַ .על ּכְ גֹון זֶ ה נֶ ֱא ָמרִ :
(מ ְׁשלֵ י ב' ד').
ַּת ְח ְּפ ֶׂשּנָ ה ָאז ָּת ִבין יִ ְר ַאת ה'" ִ
("ח ֶסד לַ ֲאלָ ִפים" נו' א')
ֶ

 ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ְמעּון -ּכְ ֶׁש ָר ָאה ַּפ ַעם ָה ַרב ַה ָּקדֹוׁש ַה ִ"ּד ְב ֵרי ַחּיִ ים" ִמ ַּצאנְ ז ֵאיְך ֶׁש ָא ָדם
ֶא ָחד ְמ ָב ֵרְך ִּב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחר לְ ַע ְצמֹו ְּבלַ ַחׁש ִמ ְּבלִ י ֶׁשּיַ ֲענּו ָא ֵמן
"ּב ְת ִחּלַ ת ָּפ ָר ַׁשת ְר ֵאה נֶ ֱא ָמר:
כֹותיו ָּפנָ ה ֵאלָ יו וְ ָא ַמר לֹוִ :
ַא ַחר ִּב ְר ָ
ֹלקיכֶ ם" ְ(ּד ָב ִרים יא'
"את ַה ְּב ָרכָ הֲ ,א ֶׁשר ִּת ְׁש ְמעּו ֶאל ִמ ְצוֹת ה' ֱא ֵ
ֶ
"א ֶׁשר ִּת ְׁש ְמעּו"
"את ַה ְּב ָרכָ ה" יֵ ׁש לְ ָב ֵרְך ְּבא ֶֹפן ֲ
לֹומרֶ :
כז')ּ .כְ ַ
"אל" ְּתזַ לְ זֵ ל ּבֹו לְ ִפי
ּסֹוב ִבים וַ ּיַ ֲענּו ָא ֵמן ,וְ ָד ָבר זֶ ה ַ
ֶׁשּיִ ְׁש ְמעּו ַה ְ
ֹלקיכֶ ם"".
"מ ְצוֹות ה' ֱא ֵ
ֶׁשהּוא נִ ְמנֶ ה ִּבכְ לַ ל ִ
("ע ֶט ֶרת ַחּיִ ים" ַעּמּוד ק')
ֲ

 ִח ָּבה יְ ֵת ָרה -אֹוהב
ּדּותי ,וַ ֲאנִ י ֵ
יתי נִ זְ ָהר ַּב ֲענִ ּיַ ת ָא ֵמן עֹוד ִמּיַ לְ ִ
"מאֹד ְמאֹד ָהיִ ִ
ְ
וְ ָרץ ְּב ִח ָּבה יְ ֵת ָרה לְ ִמ ְצוָ ה זֹאתַ ,עד ֶׁשּכִ ְמ ַעט ּכְ ֶט ַבע הּוא לִ י,
ּומ ֶּמּנִ י
ֶׁש ֻה ְרּגַ לְ ִּתי ְּבכָ ל יֹום לִ ְׁשמ ַֹע ִּב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחר ִמּכַ ָּמה ֲאנָ ִׁשיםִ ,
אֹותי לַ ֲעׂשֹות ּכֵ ן ,לְ ַח ֵּבב ֲענִ ּיַ ת ָא ֵמן (וְ ָא ֵמן ּיְ ֵהא
רֹואה ִ
יִ לְ ְמדּו ּכָ ל ָה ֶ
ְׁש ֵמיּה ַר ָּבא)ֲ ,א ֶׁשר ִּב ְת ִחּלָ ה ָהיּו ְמזַ לְ זְ לִ ים ָּב ֶהם ,וְ ֹלא ֶה ְח ִׁשיבּו
[=ה ִאם ָק ָטן הּוא] ֶמה
זּוטר ַ
ּומי ָ
ֶאת ַה ְּמ ֻצּוֶ ה ַהּזֹאת לִ כְ לּוםִ .
ּוב ֶד ֶרְך ַקל ּכָ זֶ ה יּוכַ ל ּכָ ל ֶא ָחד לִ ְקנֹות
ֶׁש ִה ְפלִ יגּו ֲחזַ "ל ְּב ִׁש ְב ָחּה?! ְ
ּובלִ י
לֹו עֹולָ ם ַה ָּבא ,לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוֹות לְ ֵמאֹותְּ ,בכָ ל יֹום ְּבנָ ֵקל ְ
לֵ אּות".
("נֶ ֶפׁש ָּדוִ ד" [לְ ָה ַא ֶּד ֶר"ת] אֹות כג' ג')

ְׁש ֵאלַת ָחכָם
ֵהיכָ ן ָמ ָצאנּו ְׁש ֵּתי ְּת ִפּלֹות ַהּנֶ ֱא ָמרֹות ְּבלַ ַחׁש ִמ ְּבלִ י
יהן?
ּובכָ ל זֹאת ַה ִּצּבּור עֹונֶ ה ָא ֵמן ַא ֲח ֵר ֶ
ֶׁש ַה ִּצּבּור יִ ְׁש ָמ ָען ְ
ימן קכ"ח
ֶר ֶמזֻׁ :ש ְל ָחן ָערּוְך א ַֹרח ַחּיִ ים ִס ָ
ֶאת ַה ְּת ׁשוּבוֹ ת י ֵׁש לִ ׁ ְשלֹח לִ "בְ נֵי ֱאמ ּונִים" ת.דּ ְ 102 .בנֵי ְ ּב ַרק
ַה ּפוֹ ְת ִרים נְכוֹ נָה י ׁ ְִש ַּת ְּתפ ּו ְ ּב ַהגְ ָרלָ ה ַעל ּ ְפ ָר ִסים י ְִק ֵרי ֵע ֶר ְך.

ָא ֵמן ְ ּב ִג ַימ ְט ִר ָ ּיא – ַמ ְל ָא ְך
ּומֹור ִידים
יֹוד ִעים ֶׁש ְּבכ ַֹח ֲענִ ּיַ ת ָא ֵמן נִ ְב ָר ִאים ַמלְ ָאכִ ים ַה ָּמגִ ּנִ ים ָעלֵ ינּו ִ
ּכֻ ּלָ נּו ְ
ׁשּועה וְ ַהצְ לָ ָחהּ .כְ מֹו כֵ ןִ ,אם נַ ֲערְֹך ֶח ְׁשּבֹון נְ גַ ּלֶ ה ֶׁש ְּבגִ ַימ ְט ִרּיָ א
לְ עֹולָ ם ֶׁשפַ ע ,יְ ָ
ָא ֵמן = ַמלְ ָאְךְּ .ב ִסּפּור ֶׁשּלְ פָ נֵ ינּו נְ גַ ּלֶ ה ֻע ְב ָּדה נְ ִד ָירה ּופִ לְ ִאיתּ :כְ ֶׁש ָא ָדם ִמ ְת ַא ֵּמץ
ֹחֹותיו וַ ּיֹוצֵ א ִמּגִ ְדרֹו לִ זְ ּכֹות ַּב ֲענִ ּיַ ת ָא ֵמן ,הּוא זֹוכֶ ה לְ נִ ִּסים ּגְ לּויִ ים ֵמ ַעל
ְּבכָ ל ּכ ָ
כֹותיו! ּכְ פִ י
יֹור ִדים ִּב ְדמּות ָא ָדם לַ ֲענֹות ָא ֵמן ַעל ִּב ְר ָ
לְ גִ ְד ֵרי ַה ֶּט ַבעַּ ,ומלְ ָאכִ ים ְ
ֶׁשּתּוכְ לּו לִ ְקרֹא ַּבּׁשּורֹות ַה ָּבאֹות:
ַהּצַ ִּדיק ַר ִּבי ַחּיִ ים ִמּוֹולֹוזִ 'ין ,זֵ כֶ ר צַ ִּדיק לִ ְב ָרכָ ה,
כֹותיו .וְ ִהּנֵ ה
ִה ְקּפִ יד ְמאֹד ֶׁשּיַ ֲענּו ָא ֵמן ַא ַחר ִּב ְר ָ
ׁשֹוקד
לַ יְ לָ ה ֶא ָחד זְ ַמן ַרב ַא ַחר ֲחצֹותְּ ,בעֹודֹו ֵ
ַעל ַּתלְ מּודֹו ָרצָ ה לִ ְׁשּתֹות ּכֹוס ַמיִ ם לְ ָהפִ יג ֶאת
צִ ְמאֹונֹוֶ ,אּלָ א ֶׁש ָאז נִ ְת ַקל ַר ִּבי ַחּיִ ים ִּב ְב ָעיָ ה:
מּוקה וַ ֲע ֵר ָבה,
ְּבנֵ י ַה ַּביִ ת יָ ְׁשנּו ּכֻ ּלָ ם ֵׁשנָ ה ֲע ָ
וְ ֹלא ָהיָ ה ִמי ֶׁשּיַ ֲענֶ ה ָא ֵמן לַ ְּב ָרכָ ה ֶׁשּיְ ָב ֵרְך ַעל
ַה ְּׁש ִתּיָ הָ .חכַ ְך ַר ִּבי ַחּיִ ים ִמּוֹולֹוזִ 'ין ְּב ַד ְעּתֹו ָמה
ָעלָ יו לַ ֲעׂשֹות; ִמּצַ ד ֶא ָחד ֹלא ָרצָ ה ְּבׁשּום אֹפֶ ן
לְ ָה ִעיר ֶאת ַאנְ ֵׁשי ַה ַּביִ ת ַהּנָ ִמיםִּ ,ומּצַ ד ֵׁשנִ י ֹלא
ָרצָ ה לְ ָב ֵרְך ִמ ְּבלִ י ֶׁשּיַ ֲענּו ַא ֲח ָריו ָא ֵמן ,וְ ֵמ ַהּצָ ָמא
ּגֹובר ֹלא יָ כֹל ָהיָ ה לְ ִה ְת ַעּלֵ ם ּכֵ יוָ ן ֶׁשהּוא ִהפְ ִר ַיע
ַה ֵ
לֹו ְּב ַתלְ מּודֹו.
ּתֹוְך ּכְ ֵדי ִה ְתלַ ְּבטּות ,נִ ְׁש ְמעּו ְּדפִ יקֹות ֲחלּוׁשֹות
ּנֹוקׁש ָה ַאלְ מֹונִ י
הֹורה לַ ֵ
ַעל ֶּדלֶ ת ַה ַּביִ תָ .ה ַרב ָ
לְ ִהּכָ נֵ ס.
חּורי ַהּיְ ִׁש ָיבה
וְ ִהּנֵ הּ ,פָ ַסע ּפְ נִ ָימה ֶא ָחד ִמ ַּב ֵ
ִּבצְ ָע ִדים ְמ ֻה ָּס ִסים ְּובפִ יו ַּב ָּק ָׁשה" :יִ ְסלַ ח לִ י
ָה ַר ִּבי ַעל ַה ָּׁש ָעה ַה ְּמ ֻא ֶח ֶרת ֶׁש ָּבּה ִהּגַ ְע ִּתי לְ ֵביתֹו.
ָע ַרכְ ִּתי ֶח ְׁשּבֹון ֵּבינִ י לְ ֵבין ַעצְ ִמי ֶּׁש ֵאין ּכָ אן ֲח ָׁשׁש
לֹומד ְּב ַה ְת ָמ ָדה
דּוע ֶׁש ָה ַרב ֵ
לְ גֶ זֶ ל ֵׁשנָ הּ ,כֵ יוָ ן ֶׁשּיָ ַ
ַעד ַהּב ֶֹקרַ ...א ְס ִּביר לָ ַרב ֶאת ּפֵ ֶׁשר ַהּגָ ָע ִתי :יֵ ׁש

ׁשּובה! ֲאנִ י
לִ י ֻק ְׁשיָ ה ַעל ּפְ ָׁשט ְּב ֻסּגְ יָ ה ֶׁש ָּבה ָע ַס ְק ִּתי ָּב ֶע ֶרב ,וְ ֵאינִ י מֹוצֵ א לָ ּה ְּת ָ
נּוח ִתי ַעד ֶׁש ֵאינִ י ַמצְ לִ ַיח
טֹור ֶדת ֶאת ְמ ָ
הֹופֵ ְך וְ הֹופֵ ְך ָּבּה ּכְ ָבר ּכַ ָּמה ָׁשעֹות ,וְ ִהיא ֶ
לְ ֵה ָר ֵדם".
ָׂש ַמח ַר ִּבי ַחּיִ ים ִמּוֹולֹוזִ 'ין ִׂש ְמ ָחה ּכְ פּולָ ה; ָה ַא ַחת ַעל ּכָ ְך ֶׁשּזָ כָ ה ְּב ַתלְ ִמיד
ֻמפְ לָ א ֶׁשּכָ זֶ הֶׁ ,ש ֵאינֹו ְמ ֻסּגָ ל לְ ֵה ָר ֵדם ְּב ִע ְקבֹות ֻק ְׁשיָ ה ֶׁש ֵאינָ ּה ְמיֻ ֶּׁש ֶבת ְּברֹאׁשֹו,
וְ ַה ְּׁשנִ ּיָ הַ -על ּכָ ְך ֶׁשֹּלא יֵ ָאלֵ ץ לְ ַב ֵּטל ֶאת ַה ִּמנְ ָהג ֶׁש ָעלָ יו ִה ְקּפִ יד ּכָ לּ -כָ ְךּ ,ולְ ָב ֵרְך
י-מי יַ ֲענֶ ה ָא ֵמן ַא ַחר ִּב ְרּכָ תֹו.
ִמ ְּבלִ י ֶׁש ִא ִ

ִיקלְ ׁ ְשבּ ו ְּרג
ַ ּגם ַעל ַה ַ ּצדִּ יק ַר ִ ּבי ׁ ְש ֶמלְ ֶקא ִמ ּנ ְ
ְ
ְמ ֻס ּ ָפר ַמ ֲע ֶׂשה דּ וֹ ֶמה ,וּמוּבָ א ׁ ֶש ַעל ָּכך הוּא
ֵ ּב ֵאר ֶאת ַה ּ ָפסוּק" :וְ הוּא בְ ֶא ָחד ו ִּמי י ׁ ְִשיבֶ ּנ ּו
וְ נ ְַפ ׁשוֹ ִא ְ ּו ָתה וַ ּי ַָעשׂ" (איוב כג ,יג)ֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ָמר
ֹאש ַה ּׁ ָשנָה ְ ּבתוֹ ֶס ֶפת
ַעל י ֵָדנ ּו ִ ּב ְת ִפלּ וֹ ת ר ׁ
ׁ ְש ֵּתי ִמילוֹ ת ַה ּ ִס ּיוּם' :נוֹ ָרא וְ ָקדוֹ ׁש':
ַּכ ּיָדו ַּעָ ,העוֹ נֶה ָא ֵמן ַמ ׁ ְשלִ ים ֶאת דִּ בְ ֵרי
ַה ְּמבָ ֵר ְךִ .אם ֵּכןָ ,מה י ֲַע ֶׂשה ָא ָדם ּׁ ֶש ֵאין
ִמי ׁ ֶש ּי ֲַענֶה ַא ֲח ָריו ָא ֵמן? ַעל ָּכ ְך אוֹ ֵמר
ַה ָּכתוּב" :וְ הוּא בְ ֶא ָחד" ַּ -כ ֲא ׁ ֶשר ָה ָא ָדם
ְמבָ ֵר ְך ִ ּב ִיחידוּת" ,ו ִּמי י ׁ ְִשיבֶ ּנוּ"  -וְ ֵאין ִמי
ש
ׁ ֶש ּי ֲַענֶה ַא ֲח ָריו ָא ֵמן" ,וְ נַ ְפ ׁשוֹ ִא ְ ּו ָתה וַ ּי ַָע ׂ
נוֹ ָרא וְ ָקדוֹ ׁש' ִ -אם ִ ּב ְרכוֹ ָתיו נ ֱֶא ָמרוֹ תִמ ּתוֹ ְך ִּכ ּסו ִּפין וְ ִה ְתרוֹ ְממוּת ַה ּנ ֶֶפ ׁש ,נִבְ ָרא
ֵמ ֶהם ַמלְ ָא ְך "נוֹ ָרא וְ ָקדוֹ ׁש' ָהעוֹ נֶה ָא ֵמן
ַא ַחר ִ ּב ְר ָּכתוֹ .
"ת ׁשוּבָ ה ֵמ ַא ֲהבָ ה"
ׁ(שוּ"ת ְּ
אוֹ ַרח ַח ּיִים ִס ָימן ריב')

ּו"בֹורא נַ פְ ׁשֹות",
ֵ
"ׁש ַהּכֹל"
ֵּב ֵרְך ַר ִּבי ַחּיִ ים ְב ִׂש ְמ ָחה ִּב ְרּכַ ת ֶ
וְ ִה ְר ִעיף ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ַה ָּבחּור ְּב ָרכֹות נִ ְׂשּגָ בֹות ַעל ּכָ ְך ֶׁשהּוא
כֹותיו .לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ִּד ֵּבר ִעם
ְמזַ ּכֶ ה אֹותֹו וְ עֹונֶ ה ָא ֵמן לְ ִב ְר ָ
ַה ָּבחּור ְּבלִ ּמּוד ַעד ֶׁש ִה ְת ַּב ֲה ָרה ְׁש ֵאלָ תֹו ֶׁשל אֹותֹו ַה ַּתלְ ִמיד,
וְ הּוא יָ צָ א ִמ ֵּבית ָה ַרב ּפֶ ֶרק זְ ַמן ָקצָ ר לִ פְ נֵ י ֶׁש ָעלָ ה ַעּמּוד
ַה ַּׁש ַחרּ ,כְ ֶׁשהּוא ָׂש ֵמ ַח וְ טֹוב לֵ ב.
לְ ָמ ֳח ָרת ַּבּב ֶֹקר ַּב ָּׁש ָעה ֶׁשּנִ כְ נַ ס ַר ִּבי ַחּיִ ים ְּב ַׁש ֲע ֵרי ַהּיְ ִׁש ָיבה,
ִּב ֵּקׁש ְּת ִחּלָ ה לְ הֹודֹות ַּב ֵּׁשנִ ית לְ אֹותֹו ָּבחּור יָ ָקר ַעל ִּבּקּורֹו
הֹודה לֹו
מֹוׁשבֹו ֶׁשל אֹותֹו ַה ָּבחּור וְ ָ
ֶא ֶמׁש .נִ ּגַ ׂש לִ ְמקֹום ָ
ִּב ְמאֹור ּפָ נִ ים ַּוב ֲח ִביבּותִ .ה ִּביט ַה ָּבחּור ְּברֹאׁש ַהּיְ ִׁש ָיבה
ָּת ֵמ ַּה ,וְ ֹלא ֵה ִבין ָּד ָבר.
"ה ַרב ִמ ְתּכַ ּוֵ ן ֵאלַ י?" ָׁש ַאל ִּבפְ לִ ָיאהֹ" ,לא ָהיִ ִיתי ֵאצֶ ל ָה ַרב
ָ
אֹותי ְּב ָבחּור ַא ֵחר?"
ֶא ְתמֹול ַּבּלַ יְ לָ הֶׁ .ש ָּמא ָה ַרב ַמ ְחלִ יף ִ
ֵה ִבין ַר ִּבי ַחּיִ יםֶׁ ,ש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָׁשלַ ח ֵאלָ יו ַמלְ ָאְך
ִמ ָּׁש ַמיִ ם ִּב ְדמּותֹו ֶׁשל אֹותֹו ַּתלְ ִמידּ ,כִ י ָר ָאה ְּבצַ ֲערֹו ַהּגָ דֹול
ַעל ּכָ ְך ֶׁש ֵאין ִמי ֶׁשּיַ ֲענֶ ה ָא ֵמן לְ ִב ְרכָ תֹו ,וְ ַעל ּכֵ ן נָ ַתן לֹו ָׂשכָ ר
נֹוׂשא זֶ הְּ ,ובאֹפֶ ן ֻמפְ לָ א וְ נִ ִּסי זִ ּכּו
ַעל ַה ְקּפָ ָדתֹו ַהּנְ ִד ָירה ְּב ֵ
אֹותֹו לְ ַמּלֵ א ֶאת ְרצֹונֹו ַה ָּטהֹור.
("ׁש ַאל ָא ִביָך וְ יַ ּגֵ ְדָך" ֵחלֶ ק א' ַעּמּוד פז')
ְ

ּפֹות ֵרי ַה ַּׁש ֲעׁשּועֹונִים
ּבַ ַהגְ ָרלָ ה ֶׁש ִה ְת ַקּיְ ָמה ּבֵ ין ְ
ֶׁש ִה ְתּפַ ְר ְסמּו ּבַ ֲעלֹון "ּגָ דֹול ָהעֹונֶה" ִמס' 11
זָ כּו ַהּיְ לָ ִדים ִּדלְ ַהּלָ ן:

"ׁש ֵאלַ ת ָחכָ ם"
ּבַ ַהגְ ָרלָ ה ֶׁש ִה ְת ַקּיְ ָמה ּבֵ ין ׁשֹולְ ֵחי ַה ְּתׁשּובֹות לִ ְ
ֶׁש ִה ְתּפַ ְר ְס ָמה ּבַ ֲעלֹון "ּגָ דֹול ָהעֹונֶה" ִמס' 11
זָ כּו ַהיְ לָ ִדים ִּדלְ ַהּלָ ן:

ירּוׁשלַ יִ ם זָ כָ ה ְּב ָש"ס וִ ילְ נָ א ַמ ְת ִמ ִידים
ְׁשֹלמֹה ַא ְריֵ ה רֹוט ִמ ָ
ְׁשֹלמֹה ְקלֵ יינְ ָמן ִמ ִּק ְריַ ת יְ ָע ִרים זָ כָ ה ְּב ַמּסֹוק ַׁשּלָ ט
ַחּיָ ה זַ ְק ָּבְך ִמ ְּבנֵ י ָּב ָרק זָ כְ ָתה ְּבנַ ּגָ ן
ׁשֹוׁשי ְקלֶ ְצ ִקין ִמ ֵּבית ֶׁש ֶמׁש זָ כְ ָתה ְּבכַ ְר ִטיס ֵס ֶפר ִּב ְסכּום ֶׁשל ₪ 100
ִ

ירּוׁשלַ יִ ם זָ כָ ה ְּב ָש"ס וִ ילְ נָ א ַמ ְת ִמ ִידים
יאל ִמ ָ
מֹויְ ִׁשי ַק ְרנִ ֵ
יפה זָ כָ ה ְּב ַמּסֹוק ַׁשּלָ ט
ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק ְפ ִר ְיד ַמן ֵמ ֵח ָ
ְּת ִהּלָ ה מּונְ ק ֵמ ְרחֹובֹות זָ כְ ָתה ְּבנַ ּגָ ן
ְּב ָרכִ י וַ ינְ ֶּב ְרגְ ִמ ְּבנֵ י ְּב ַרק זָ כְ ָתה ְּבכַ ְר ִטיס ֵס ֶפר ִּב ְסכּום ֶׁשל ₪ 100

ֶּד ֶרְך
ֱאמּונִ ים
ִה ְלכוֹ ת
ֲע ִנ ַ ּית ָא ֵמן

אַ .ה ּׁשוֹ ֵמ ַע יְהו ִּדי ְמבָ ֵר ְך ְ ּב ָרכָ ה ִמן ַה ְ ּב ָרכוֹ תּ ַ ,גם ִאם ֵאין רוֹ וֵ ַח ַה ִּמנ ְָהג לַ ֲענוֹ ת ָא ֵמן ַעל ְּת ִפלּ וֹ ת ָ'ה ַר ֲח ָמן' ַה ּנ ֱֶא ָמרוֹ ת
(מ ׁ ְשנָה ְ ּברו ָּרה ׁ ָשם ט')
ְ ּב ַד ְע ּתוֹ לָ צֵ את ִ ּבבְ ָרכָ ה זֹאת י ְֵדי חוֹ בָ הַ ,ח ּיָב לַ ֲענוֹ ת ַא ֲח ֶר ָיה לְ ַא ַחר ִ ּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן ,וְ כַ ּיוֹ צֵ א ָ ּבזֶ הִ .
ָא ֵמןּ ַ .גם ַה ּׁשוֹ ֵמ ַע ַקדִּ ׁיש ִמ ּ ִפי ׁ ְשלִ ַיח צִ בּ וּרּ ֵ ,בין ִאם ִמ ׁ ְש ַּת ֵּתף
(שלְ ָחן ָערו ְּך נו' גֲ .ע ִנ ּיַת ָא ֵמן ֲה ֵרי ִהיא ִמ ְּכלָ ל ַה ְ ּב ָרכָ ה ,וְ ַעל י ָָד ּה ַה ְ ּב ָרכָ ה
ַ ּב ְּת ִפ ָּלה וּבֵ ין ִאם לָ או ְ -מ ֻח ּיָב לַ ֲענוֹ ת ָא ֵמןֻ ׁ .
ְ
א' ,רטו' ב')
ֲח ׁשוּבָ ה יוֹ ֵתרַ .על ֵּכן נָכוֹ ן לְ כַ ְּת ִח ָּלה ׁ ֶש ּיְכַ ֵ ּון ַה ְּמבָ ֵרך לָ צֵ את
ְ
(שלְ ָחן ָערוּך קסז' ב')
ַ ּב ֲע ִנ ּיַת ָה ָא ֵמן ׁ ֶשל ָהעוֹ נֶהֻ ׁ .
בַ .על ָּכל ְ ּב ָרכָ ה ַה ּנ ׁ ְִש ַמ ַעת ִמ ּ ִפי ָא ָדם ִמ ִ ּי ְׂש ָר ֵאל אוֹ ַעל
ָא ָדם ִמ ִ ּי ְׂש ָר ֵאל ,וְ כֵ ן ַעל ָּכל דִּ בְ ֵרי ְּת ִחנּוֹ ת וּבַ ָ ּק ׁשוֹ תַ ,אף אוֹ ָתן דַ .ה ְּמבָ ֵר ְך ְ ּב ָרכָ ה ׁ ֶש ֵאינ ָּה צְ ִריכָ הָ ,אסוּר לַ ֲענוֹ ת ָא ֵמן ַא ֲח ָריו.
ַה ּנ ֱֶא ָמרוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ׁ ֵשם ו ַּמלְ כוּת  -י ֵׁש לַ ֲענוֹ ת ָא ֵמן .לְ ִפיכָ ְך וְ הוּא ַהדִּ ין ַ ּגם ִ ּב ְמבָ ֵר ְך ְ ּב ָרכָ ה ַעל דָּ בָ ר ָה ָאסוּר ַ ּב ֲאכִ ילָ ה –

ׁ ֶש ֵאין לַ ֲענוֹ ת
ְ ּברו ָּרה קצו'

הָ .אסוּר ל
ָא ֵמן לָ ַד ַעת
ַא ַחר ׁ ֶש ָּכלְ ָת

וָ .אסוּר לַ ֲענ
ֶאת ֲע ִנ ּיַת ָהא
ַהדִּ ין ַ ּגם ִ ּב ְת

ׁ ַש ֲע ׁשו ֵּעי
ֲא ֵמנִ ים

ְל ָמה ָה ָא ֵמן דּ וֹ ֶמה?
ִהּנֵה הּוא! ַה ֶּמלְֶך ִּבכְ בֹודֹו
ֹוׁשב!
ּגִיע ִלָראׁשֹונָה לַ ּמ ָ
ְּוב ַע ְצמֹו ִה ַ

יְחי
ִ
ַה ֶּמלֶ ְך!

ַה ְר ִ ּכיבוּ ֶאת
ִרבּ ו ֵּעי ַה ֶ ּק ֶסם:

יְחי ַה ֶּמלֶ ְך
ִ
יָ רּום הֹודֹו!!

א

ְמ ַענְ יֵן לִ ְראֹות
יִק ֶרה
ָמה ְ
ּכְ ֶׁש ָה ֶא ֶבן ַהּזֹאת
ִּת ְפּגַ ע ְּבכִ ְתרֹו
ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך...

יְחי ַה ֶּמלֶ ְך!
ִ
יְחי ַה ֶּמלֶ ְך!
ִ

מ
נ
ּכַ ֲעבֹור ּכַ ָּמה
ְׁשנִ ּיֹות

א
מ
נ

ַה
ַ ֶּמלֶ ְך נִ ְר ֶאה ִאיׁש
עּלִ
יז ְּבי ֵֹותרּ .כְ ַדאי

לִ
יִ ָ ְּׁשבּדֹק ַה ִאם הּוא
ֶׁש ָה ֵאר ּכָ ְך ַא ֲח ֵרי
ֶ
א
ֶ
ב
ן
ִ
ּת ְפּגַ ע ּבֹו...

ָׁשלֹום לְ ָך
יָקר ,נְ ִתין
נַ ַער ָ
ַמ ְמלַ כְ ִּתי
ַה ְּמפ ֶֹא ֶרת!

ִמי הּוא זֶה ֶׁש ֵה ֵעז לְ ַה ְׁשלִ יְך ֶא ֶבן ַעל
ַה ֶּמלֶ ְך? ִּת ְפסּוהּו ִמּיָד
זִיקים.
וְ ִא ְסרּוהּו ַּב ֲא ִ

ֲח ָבל ֶׁשֹּלא
ָקלַ ְע ִּתי ְּב ִדּיּוק
ַּבּכֶ ֶתר...

א
מ
נ

ְּב ֵבית ַה ִּמ ְׁש ָּפט

נַ ַער זֶה ָמ ֳא ָשם ַּב ֲעוֹון ִּבּזָ יֹון ַה ֶּמלֶ ְך .הּוא נִ ְת ַּפס
ּכְ ֶׁשהּוא ז ֵֹורק ֶא ֶבן ִּב ְמכֻ ּוָ ן ַעל ַמלְ ּכֵ נּו יָ רּום הֹודֹו.
ְּב ֶט ֶרם נִ ְפסֹק ֶאת ִּדינֹו,
נִ ְׁש ָמע ֶאת ְּד ַבר ַה ָּסנֵ גֹור.

לֹוׁשה
ִל ְפנֵ יכֶ ם ְׁש ָ
ּבּועי ֶק ֶסם:
ִר ֵ
ילה ָה ִראׁשֹונָ ה
ַה ִּמ ָ
ּמּובן:
ּבּוע ִהיא ּכַ ָ
ְּבכָ ל ִר ַ
ָא ֵמן.

"ׁש ֵֹופט נִ כְ ָּבדֵ ,אין זֶה ּכִ י ִאם
ּותית.
ּובה יַלְ ּד ִ
ַמ ֲע ֵׂשה ְמׁש ָ
ֹוׁשל ָר ִאינּו ֶאת
יע ַהּמ ֵ
ּכְ ֶׁש ִהּגִ ַ
"יְחי ַה ֶּמלֶ ְך"
ַהּנַ ַער ק ֵֹוראִ :
יח
ּומ ָב ְרכֹו ִּב ְמֹלא ִּפיוָ ,מה ֶׁשּמֹוכִ ַ
ְ
יְתה ַמ ֲע ֵׂשה
יקת ָה ֶא ֶבן ָה ָ
ֶׁש ִּזְר ַ
ּותי ָּפזִיז".
יַלְ ּד ִ

ַהּׁשֹופֵ ט ּפָ ַסק ֶאת ּפְ ַסק ַה ִּדין:
לְ אֹור ִּד ְב ֵרי ַה ָּסנֵ גֹור ַה ְּמ ִא ִירים ֶאת
ַמ ֲע ֵׂשה ַהּיֶלֶ ד ְּבאֹור ׁשֹונֶ הַ :הּנַ ַער
ְמ ֻׁש ְח ָררִּ -ב ְתנַ אי ֶׁשֹּלא יָ ׁשּוב ַעל ַמ ֲע ֶׂשה
ְׁשטּות זֶה לְ ַה ָּבא".

ּת ָֹודה לְָך ּכְ בֹוד
ַהּׁש ֵֹופטִ ,מ ְת ָח ֵרט ֲאנִי
ִמּכָ ל לֵב עַ ל ַמעֲ ֵׂשה
ַה ְּׁשטּות ֶׁשעָ ִׂש ִיתי...

ֲעלֵ יכֶ ם לְ ַה ְׁשלִ ים
ֹלׁשת
ֶאת ַה ִּמּלִ ים ִּב ְׁש ֶ
ּבּועים לְ ִפי ַה ַהגְ ָּדרֹות ַה ָּבאֹות:
ָה ִר ִ
ַ .1א ַחת ַא ַּפיִ ים
סּורים ִּב ֵידי
ַ .2א ַחד ַה ַּמ ְפ ְּתחֹות ַה ְּמ ִ
ָׁש ַמיִ ם
ֵ .3ס ֶמל לְ לָ ׁשֹון ָה ַרע
ְּ .4ב ִרית ַה ַּקּיֶ ֶמת לְ עֹולָ ם
 .5יָ ִאיר ְויִ זְ ַרח
ָׁ .6ש ַאג

ְּב ַה ְצלָ ָחה!

(שלְ ָחן ָערו ְּך רטו' ד'; ִמ ׁ ְשנָה
ת ָא ֵמן ַעל ִ ּב ְרכָ תוֹ ֻ ׁ .
' ב')

ַה ְּנִמ ָׁשלּ :כְ ֶׁשּיְ ה ִּודי עֹונֶה ָא ֵמן ּבְ כַ ּוָ נָה ַ -מכְ ִריז הּוא ּבְ כָ ְך עַ ל ֱאמּונָ תֹו ּבְ ַמלְ כּותֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ,וְ לָכֵ ן ַאף ִאם ָח ָטא מ ֲֹוחלִין
לְמלְ ּכֹו ֶׁשל עֹולָם ַּומ ְמלִיכֹו ּבְ כָ ל עֵ ת ְּובכָ ל ָׁשעָ ה.
לֹוֶׁ -שּכֵ ן הּוא מֹוכִ ַיח ֶׁש ֶח ְטאֹו ֵאינֹו ֶאּלָא ַמעֲ ֵׂשה ְׁשטּות ,וְ הּוא עַ צְ מֹו ּכָ פּוף ַ

"קול ֱאמ ּונִ ים"
ִמ ָ ּכל ַה ֵ ּלב ְל ֹ
ֶאל ִא ְר ּגוּן ּ ְ
"ב ֵני ֱאמו ִּנים" ַה ִּנ ְפלָ ִאים:

ָא ְמ ָנם ַא ּ ֶת
ם עוֹ ְס ִקים ּ ְב ִמילָ ה ַא ַחת ְק ָצ ָרה ו ׁ ְּש ָמ ּהָ :א ֵמן,
ֲא ָבל ֲא ִני רוֹ
ֶצה לוֹ ַמר לָ ֶכם ִמילָ ה ְק ָצ ָרה ַא ֶח ֶרתּ :תוֹ ָדה!

ּתוֹ ד
ָ ה ׁ ֶש ֵה ַק ְמ ּ ֶתם ֶאת ַה ַ ּקו ַה ּ ְמ ַע ְניֵ ן וְ ַה ּ ְמ ַר ּ ֵתקְ ּ :
"בקוֹ ל ֱאמו ִּנים"ְ ּ .ב ָכל ַ ּפ ַעם ֲ
א ִני וְ ַא ַחי ִמ ְת ַק ׁ ְּש ִרים וְ ִנ ְד ָה ִמים לְ ַג ּלוֹ ת ׁ ֶשעוֹ ד
ַ ּפ ַעם
ִ
ה
פ
ַ
ת
ּ
ְ
ע
ְ
ֶ
ת
ּ
ם
אוֹ
ָ
ת
נ
ו
ִ
ב
ּ
ּ
ְ
מ
ָ
ימ
שִׂ
ה
ַ
א
ֶ
ח
ּ
ֶ
רת ,ו ְּב ָכל ַפ ַעם ִהיא ְמ ַע ְניֶ ֶנת וְ ׁשוֹ ֶנה ֵמ ַה ּ ְמשִׂ ָ
ימה ַה ּקוֹ ֶד ֶמת! ְּכמוֹ ֵכןָ ,ר ִצ ִ
יתי לְ הוֹ דוֹ ת
עֹל ַה ַה ְר ָצאוֹ ת
ַה ְמ ַר ּ ְתקוֹ ת וְ ַה ׁ ִּש ִירים ַה ָ ּי ִפים ׁ ֶש ַא ּ ֶתם ַמ ׁ ְש ִמ ִ
יעים לָ נוּ ּ ַב ּמוֹ ֵקד ַה ֶּט ֶ ּלפוֹ ִני.
שֶׂ ה' יִ ּ ֵתן לָ ֶכ
ם ַה ְר ּ ֶבה ּכ ַֹח וְ ַה ְצלָ ָחה לְ ַה ְמ ׁ ִשיך ְ ּ ִב ְפעוּלוֹ ֵת ֶ
יכם ַה ּ ְמשַׂ ּ ְמחוֹ ת אוֹ ָתנוּ ָּכ ָּ ְ
ל-כך ,ו ְּמ ַח ְ ּזקוֹ ת אוֹ ָתנוּ ּ ְבנוֹ שְׂ ֵאי ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָ ּלה.

יְ הו ָּדה ַר ּ ִבינוֹ ִביץ ,מוֹ ִד ִ
יעין ִע ִ ּלית.

ּ ּ
ַעד ׁ ֶשי ְַסיֵם ַה ׁ ּ ְשלִ ַיח צִ בּ וּר לְ גַ ְמ ֵרי ֶאת ַה ֵּתבָ ה ָה ַא ֲחרוֹ נָהְּ .כמוֹ ח .י ֵׁש לְ כַ ֵ ּון ַ ּב ֲע ִנ ּיַת ָא ֵמן ,וְ ַה ַּכ ָ ּונָה ְּתל ּויָה ְ ּבסוּג ַה ְ ּב ָרכָ ה.
לַ ֲענוֹ ת ָ'א ֵמן יְתוֹ ָמה' – ַעל ֵּכן חוֹ בָ ה ַעל ָהעוֹ נֶה ֵּכן י ֵׁש לְ ַה ְק ּ ִפיד לְ בַ ּ ֵטא ֶאת ָהאוֹ ת ָאלֶ "ף ׁ ֶש ְ ּב ָ'א ֵמן' ְ ּב ָק ָמץ
ְ ּבבִ ְרכוֹ ת ַה ּׁ ֶשבַ ח ְמכַ ְ ּונִיםֱ :א ֶמת הֵם דִּ בְ ֵרי ַה ְּמבָ ֵר ְך וַ ֲאנִי
ַעל ֵאיזוֹ ְ ּב ָרכָ ה הוּא עוֹ נֶה ,וְ לַ ֲענוֹ ת ָעלֶ ָיה ִמ ּיַד
(שם)
ָ ּגדוֹ ל וְ לֹא ְ ּבנ ִּקוּד ַא ֵחרָ ׁ .
ַמ ֲא ִמין ְ ּבכָ ְךּ ְ .בבִ ְרכוֹ ת ַה ַ ּב ָ ּק ׁ ָשה ְמכַ ְ ּונִיםַ :הלְ וַ אי ׁ ֶש ִּת ְת ַק ֵ ּי ם
(שלְ ָחן ָערו ְּך קכד' ז')
תה ַה ְ ּב ָרכָ ה ִמ ּ ִפי ַה ְּמבָ ֵר ְךֻ ׁ .
ְ
נוֹ ת ָ'א ֵמן ֲחטו ָּפה' – לְ ִפיכָ ְך ֵאין לְ ַמ ֵהר וּלְ ַה ְקדִּ ים זּ ַ .גם ֶאת ָהאוֹ ת נוּ"ן ׁ ֶש ְ ּבסוֹ ף ַה ִּמילָ ה י ֵׁש לְ ַה ְק ּ ִפיד לְ בַ ּ ֵטא ַ ּב ָ ּק ׁ ַשת ַה ְּמבָ ֵרךּ ִ .בבְ ָרכוֹ ת ׁ ֶש ּי ֵׁש ָ ּב ֶהם ַ ּגם ׁ ֶשבַ ח וְ ּגַם ַ ּב ָ ּק ׁ ָשה
ָא ֵמן ְ ּבתוֹ ְך ֲח ִת ַימת ַה ְ ּב ָרכָ ה ׁ ֶשל ַה ְּמבָ ֵר ְך ,וְ הוּא ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּתֶ ׁ ,שלּ ֹא ִּת ּׁ ָש ֵמט ְּכ ַד ְר ָּכן ׁ ֶשל אוֹ ִת ּיוֹ ת ְ ּבסוֹ ֵפי ִמ ִּליםְ .מכַ ְ ּונִיםַ :ה ּנ ֱֶא ָמר ִ ּבבְ ָרכָ ה זֹאת ֱא ֶמת ,וְ ַהלְ וַ אי ׁ ֶש ִּת ְת ַק ֵ ּי ם
תפ ָּלה ְ ּבצִ בּ וּר ׁ ֶש ּי ֵׁש לְ ַה ְמ ִּתין
(שם ו' ; ִמ ׁ ְשנָה ְ ּברו ָּרה ׁ ָשם כה')
ִ
ָא ֵמן ַה ּנ ֱֶא ֶמ ֶרת ְ ּב ַהבְ לָ ַעת נוּ"ן נ ְִק ֵראת ָ'א ֵמן ְקטו ָּפה'ָ ׁ .
(שם) ַ ּב ָ ּק ׁ ַשת ַה ְּמבָ ֵר ְךָ ׁ .

ָא ֵמן
ָא ֵמן

ָׁשלֹום לָ כֶ ם!

ִמ ְש ּ ַפ ַחתְּ _____________________________ :כתֹבֶ תֶ __________________________ :טלֶ פוֹ ן______________________ :

ָא ֵמן
ְּב ָכל ַּביִ ת

ִמ ְב ַצע ָ'א ֵמן ְּבכָ ל ַּביִ ת'ּ ,כִ ְׁשמֹו ּכֵ ן הּואּ :כָ ל ְּבנֵ י ַה ַּביִ ת ִמ ְׁש ַּת ְּת ִפים
צֹוב ִרים ֲא ֵמנִ ים.
חּודי זֶ ה וְ ְ
ְּב ִמ ְב ָצע יִ ִ
מצ ֶֹר ֶפת יֵ ׁש ִ 1,000מ ְׁש ְּבצֹותַ .על ּכָ ל ָא ֵמן ֶׁשעֹונִ ים
ְּב ַט ְבלָ ה ַה ְ ּ
הֹורים) ְמ ַס ְּמנִ ים
ַּב ַּביִ ת (ּכָ ל ְּבנֵ י ַה ַּביִ ת יְ כֹולִ ים לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתףּ ,כֹולֵ ל ַה ִ
ִמ ְׁש ֶּב ֶצת ַא ַחת.

ְצ ַב ְר ֶּתם ֶאלֶ ף ֲא ֵמנִ ים?

לּוחה ,6
ּמֹוקד 'קֹול ֱאמּונִ ים' ְׁ 03-913-9191ש ָ
ִה ְת ַק ְּׁשרּו לַ ֵ
ַדּוְ חּו ַעל ּכָ ְך וְ ִהּכָ נְ סּו לְ ַהגְ ָרלַ ת ְּפ ָר ִסים יֻ ְק ָר ִתית:
נְ ִסי ָעה
 2זְ כִ ּיֹות לִ א ֵמנְ ּבּוס –
ַּב ֲ
מד
ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתית ׁש ֶׁשּיַ ֲע ֹ
ִדי
אֹוטֹוּבּוס ָח ם לִ נְ ִסי ָעה
לְ ֵׁשרּו ְתכֶ ה ְּקדֹו ִׁשים
ּמקֹומֹות ַ
לַ ְ

 5זְ כִ ּיֹות

ִּב ְׁש ְ ֵלמִטי ָסה
לְ כָ ל ַה ִי ָה ָא ֶרץ
ּמ ְׁש ָּפ ָחה

ְּ 5תלּו ֵׁשי
ה ְּב ֶר ֶׁשת "יֵ ׁש"
ְקנִ ּיָ
₪
ְּב ַסְך
לְ כָ ל זֹוכֶ ה

500

ַ 5מ ְצלֵ מֹות
ִּדיגִ י ָטלִ ּיֹות
ְמ ֻׁשכְ לָ לֹות
ּ 5כַ ְר ִ
ֶׁשלטי ֵסי ֵס ֶפר
אֹו ִס ְפ ֵרי
ְּב ַ ר ַה ַחּיִ ים
סְך ₪ 500
לְ כָ ל זֹוכֶ ה

ַה ִּמ ְב ָצע יִ ְת ַקּיֵ ם ֵּבין ַה ַּת ֲא ִריכִ ים י"ב ְּבכִ ְסלֵ ו – י"ב ִּב ְׁש ָבט תשע"ד
ַה ַהגְ ָרלָ ה ִּת ְת ַקּיֵ ם ְּבט"ּו ִּב ְׁש ָבט תשע"ד
ּמֹוקד ַה ֶּטּלֶ פֹונִ י.
מֹות ֶיהם יְ ֻפ ְר ְסמּו ַּב ֵ
ּוׁש ֵ
הֹוד ָעהְ ,
ַהּזֹוכִ ים יְ ַק ְּבלּו ָ
יסה
ִׂשימּו לֵ ב! ּכָ ל ֶאלֶ ף ֲא ֵמנִ ים ֶׁש ְּצ ַב ְר ֶּתם ְמזַ ּכִ ים ֶא ְתכֶ ם ִּבכְ נִ ָ
לְ ַהגְ ָרלָ הֵ .אין ַהגְ ָּבלָ ה לְ ִמ ְס ַּפר ָה ֲא ֵמנִ ים ֶׁש ַא ֶּתם יְ כֹולִ ים לִ ְצּבֹרִ .אם
נֹוס ִפים ּתֹוכְ לּו לְ ַצּלֵ ם ַּדף זֶ ה ,אֹו לְ ָהכִ ין
ִּב ְרצֹונְ כֶ ם לִ ְצּבֹר ֲא ֵמנִ ים ָ
ְּב ַע ְצ ְמכֶ ם ַּדף זֶ ֶהה.
ְּבנ ָֹוסף לְ כָ ְךְּ ,ב ֶעזְ ַרת ה' נִ ָּתן ְיִהיֶה לְ ַה ִּׂשיג ַּד ֵּפי ִמ ְב ָצע נ ָֹוס ִפים
ְּב ֵֶא ְמ ָצעּוּת ַה ַפ ְקס ֱּבמ ֵֹוקד 'קֹול ֱאמּונִ ים' ְׁ 03-913-9191של ָּוחה ,6

ְּב ַה ְצָל ָחה

בס“ד

3

2

1

ִס ּפו ִּרים נִ ְפלָ ִאים
ֵמ ָח ִביב ַה ְיּלָ ִדים ר' ׁ ְש ָרגִ י

ׁ ִשעו ִּרים ְמ ַר ְּת ִקים
ְ ּב ֵבאו ֵּרי ְּת ִפ ָּלה

ְ ּד ָר ׁשוֹ ת ִמ ְגּדוֹ לֵ י ָה ַר ָ ּבנִ ים,
ִ ּב ְמי ָֻחד לְ יַלְ ֵדי ְ ּבנֵ י ֱאמוּנִ ים

ִס ּפו ִּרים

6
ִמ ְבצָ ִעים

ְמ ִשׂימוֹ ת ְמ ַר ְּתקוֹ ת
ו ִּמ ְבצָ ִעים ַמ ְפ ִּת ִיעים

9

ׁ ִשעו ִּרים

5
ִמ ְב ָחנִ ים

ַעל ׁ ְש ֵאלוֹ ת ְ ּב ֵבאו ֵּרי ְּת ִפ ָּלה עוֹ נִ ים,
ו ֵּמ ִה ׁ ְש ַּת ְּתפוּת ְ ּב ַהגְ ָרלָ ה נֶ ֱהנִ ים

8

ְ ּד ָר ׁשוֹ ת

4

ָא ֵמן ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה
ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת
ַה ּׁ ָשבו ַּע ו ְּב ַמ ְע ַגּל ַה ּׁ ָשנָ ה

7

ׁ ִש ַירת ֲא ֵמנִ ים

ׁ ְשמוֹ ת ַהזּוֹ כִ ים

ִמ ַיּלְ ֵדי ֱאמוּנִ ים ֶאל קוֹ ל ֱאמוּנִ ים.
ּ ִפ ַנּת ַההוֹ ָדעוֹ ת ׁ ֶש ָּלכֶ ם ֵאלֵ ינ ּו

יטב ַהזַ ּ ָּמ ִרים
ֵמ ַ
ָש ִׂרים ַעל ָא ֵמן

ׁ ְשמוֹ ת ַהזּוֹ כִ ים ַה ּ ְמ ֻא ּׁ ָש ִרים
ַ ּב ַהגְ ָרלוֹ ת ׁ ֶשל ְ ּ
"בנֵ י ֱאמוּנִ ים"

#

0

הוֹ ָדעוֹ ת

ֲחזָ ָרה לַ ַּת ְפ ִריט

*

לְ ִעלּ וּי נ ׁ ְִש ַמת ָה ַר"ר ַא ֲהרֹן ֶ ּבן ָה ַר"ר ֵאלִ ָ ּיה ּו וַ ְקס זָ "ל  -נִלְ ַ ּב"ע יב' ְ ּבכִ ְסלֵ ו תשס"ז

ָא ֵמן עוֹנִ ים,
מּוֹקד ְמ ַטלְ ְפּנִ ים,
לַ ֵ
ִמ ְתּ ַחזְ ִקים וְ נֶ ֱהנִ ים,
וּמ ָשּׁ ַמיִם נֵ עָ נִ ים.
ִ

קוֹל ֱאמוּנִ ים

03-913-9191

עיצוב shay :עיצובים

יסה לַ ַהגְ ָרלָ הֵ .אין ַהגְ ָּבלָ ה
• ֲענִ ּיַ ת ֶאלֶ ף ֲא ֵמנִ ים ְמזַ ּכָ ה ֶא ְתכֶ ם ִּבכְ נִ ָ
ּוב ֶה ְת ֵאם לְ כָ ְך לְ ִמ ְס ַּפר ַה ְּפ ָע ִמים ֶׁשּנִ ָּתן לְ ִהּכָ נֵ ס
לְ ִמ ְס ַּפר ָה ֲא ֵמנִ ים ְ
לְ כָ ל ַא ַחת ִמן ַה ַהגְ ָרלֹות.
יׁשית,
• ַה ִּמ ְב ָצע ִהּנֹו ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתיּ ,ולְ כָ ְך ַה ַּט ְבלָ ה ַה ְמצ ֶֹר ֶפת ֵאינָ ּה ִא ִ
ֶאּלָ א ְמ ֻׁש ֶּת ֶפת לְ כָ ל ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה.
• יֵ ׁש לְ ַדּוֵ ַח לְ ֶמ ְרּכָ זִ ּיַ ת ְ'ּבקֹול ֱאמּונִ ים'ִ ,מּיָ ד ְּב ִסּיּום ְצ ִב ַירת ֶאלֶ ף
ֲא ֵמנִיםַ .על ּכָ ל ְצ ִב ַירת ֶאלֶ ף ֲא ֵמנִ ים יֵ ׁש לְ ַדּוֵ ַח לְ חּוד.
• נִ ָּתן לְ ַס ֵּמן ַרק ֲא ֵמנִ ים ַהּנִ ְׁש ָמ ִעים ְּב ִמ ְסּגֶ ֶרת ַה ַּביִ ת ,וְ ַרק ֲא ֵמנִ ים
לֹומרִּ ,ב ְרכֹות ַהּנֶ ֱהנִ יןִּ ,ב ְרכֹות ַה ִּמ ְצוֹות
ֶׁשּנֶ ֱא ָמ ִרים ַעל ְּב ָרכֹותּ .כְ ַ
"ה ַר ֲח ָמן" ֶׁש ְּב ִב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון
ִּב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחר וְ כּו'ָ .א ֵמן ַעל ִאחּול אֹו ַעל ָ
ּדֹומהֵ ,אינָ ם נִ כְ לָ לִ ים ַּב ִּמ ְב ָצע.
וְ כַ ֶ
יתם,
• ִׁש ְמרּו ֶאת ַה ְּס ָפ ִחים ֶׁש ָּב ֶהם ִס ַּמנְ ֶּתם ֶאת ָה ֲא ֵמנִ ים ֶּׁש ֲענִ ֶ
לְ ִמ ְק ֶרה ֶׁש ִּתזְ ּכּו ַּב ַהגְ ָרלָ ה וְ ִת ְת ַּב ְּקׁשּו לְ ַה ִּציגָ ם.

עריכה :ש .זידמן

ּכְ ָל ֵלי ַה ִּמ ְב ָצע:
עֹולה ְל ַמ ְע ָלה ַמכְ ִריזִ ים " :זֶ הּו ַהּדֹורֹון ֶׁשל
ּכְ ֶׁש ְּב ָרכָ ה ֶׁש ָענּו ָע ֶל ָיה ָא ֵמן ָ
(ז ַֹהר ֵע ֶקב רעא' א')
ַה ֶּמ ֶלְך ֶׁש ָּׁש ַלח ְּפלֹונִ י"

