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ים! ƒר ָ̃ ים' ַ‰ּי¿ ƒמוּנ נ≈י ‡¡ י 'ּב¿ ≈„ ַיל¿
"ִמֶּׁשִּנְכַנס ֲאָדר ַמְרִּבין ְּבִׂשְמָחה", ָּכ ָקְבעּו ֲחָז"ל (ַּתֲעִנית כט א), ְוִאם ַהָּׁשָנה ָזִכינּו ִלְׁשֵני ֲאָדִרים, ֲהֵרי 

ֶׁשִּׂשְמָחֵתנּו ְּכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת.

ָהֶעְליֹוִנים  ָּבעֹוָלמֹות  ַּגם  ִׂשְמָחה  ְלַהְרּבֹות  ְרצֹוֵננּו  ִאם  אּוָלם  ְּבִׂשְמָחה,  ְלַהְרּבֹות  ַרּבֹות  ְּדָרִכים  ֵיׁש 
–זֹאת נּוַכל ַלֲעׂשֹות ְּבֶאְמָצעּות ַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר! ֵמֵהיָכן ָלַמְדנּו זֹאת? 

ִמִּדְבֵרי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ְּכִפי ֶׁשֱהִביָאם ַּבֵּסֶפר 'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים' ('ִּפְתחּו ְׁשָעִרים' ב):

ַעל  ֶׁשַּיֲענּו  ּוַמְקִּפיִדים  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ַהְּבָרכֹות  יֹום  ְּבָכל  ַהְּמָבְרִכים  ְלֵאּלּו  ָנִעים  ּוָמה  טֹוב  "ָמה 
ִּבְרכֹוֵתיֶהם ָאֵמן, ּוַמְרִּגיִלים ֶאת ְּבֵני ֵּביָתם ְוֶאת ָּכל ַהּׁשֹוְמִעים ֶׁשַּיֲענּו ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן. ְּכִפי ֶׁשְּמבָֹאר 
ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוֵּיֶל ָרָפה ב) ַּכָּמה ִׂשְמָחה ְוֶחְדָוה ּגֹוְרִמים ֵהם ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ַעל ְיֵדי ְּבָרָכה ַוֲעִנַּית ָאֵמן, 

ֶׁשָּבֶזה ִנְפָּתִחים ָּכל ַמַעְינֹות ַהֶּׁשַפע ְּכַמֲעָין ַמִים ַחִּיים".

ִיְׂשָרֵאל  ַיְלֵדי  ִּבְׁשִביְלֶכם,  ִּבְמֻיָחד  נֹוַעד  ֵאָליו,  ִהְצָטְרפּו  ְיָלִדים  ַאְלֵפי  ֶׁשְּכָבר  ַהֵּלִוי'  'ּתֹוַרת  ִמְבָצע 
ִלְפֵני   ָּכ ָּכל  ַהֲחִביָבה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְּבִמְצַות  ּוְלִהְתַחֵּזק  ָהעֹוָלמֹות  ְּבָכל  ִׂשְמָחה  ְלַהְרּבֹות  ַהֲחֵפִצים 
ַּבֲעבּוְרֶכם  ִהְזַּדְּמנּות  זֹוִהי  ִהְצָטַרְפֶּתם,  א  ֲעַדִין  ְוִאם  ַמְעָלה.  ֶׁשל  ּוָפַמְלָיא  הּוא   ְּבִרי קּוְדָׁשא 

ְלִהְצָטֵרף ְלִרְבבֹות ַהְּיָלִדים ַמְרֵּבי ַהִּׂשְמָחה ַהִּמְתַחְּזִקים ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר.

ֶׁשִּנְכְּתבּו  ְוִחידֹות  ֲהָלכֹות  ִסּפּוִרים,  ְמַרְּתִקים,  ְמדֹוִרים  ִמִּמְגַון  ֵלָהנֹות  ּתּוְכלּו  ְּכקֹוְדָמיו,  ֶזה,  ֶּבָעלֹון 
ְּבִמְצַות  ִחּזּוק  ְלהֹוִסיף   – ּוְבִעָּקר   ,ֵעֶר ִיְקֵרי  ְּפָרִסים  ַעל  ְּבַהְגָרלֹות  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ִּבְמֻיָחד,  ִּבְׁשִביְלֶכם 

ֲעִנַּית ָאֵמן, ֶׁשְּכָכל ֶׁשִהיא ַקָּלה ְלִיּׂשּום, ָּכ ְּגדֹוָלה ְסֻגָּלָתּה ַוֲחִביבּוָתּה.

ָאז ָקִדיָמה, ִקְראּו, ִהְתַחְּזקּו ְוָהִעָּקר... ַהְרּבּו ְּבִׂשְמָחה!

ים'. ƒמוּנ נ≈י ‡¡ ˙ 'ּב¿ כ∆ ם, ַמֲער∆ כ∆ ּלָ ∆ ׁ̆

 בס“ד

ְּבַׁשַער ַהַּׁשַחר

ֲאָדר א' 
ַּתְׁשָע"ו

ַהְקָּדָמה
ְּבִסְדָרה  ָהִראׁשֹונֹות  ַהֲהָלכֹות  ַאְרַּבע  ֶאת  ֵהֵבאנּו  ַהּקֹוְדִמים  ָּבֲעלֹוִנים 
זֹו, ַהַּמְתִחילֹות ָּבאֹוִתּיֹות א', ב' ג' ְוד': ['אֶֹר' – ֵאין ְלַהֲאִרי אֹו ְלַקֵּצר 
'ַּבָּטָלה' –  ֶנֱאָמן';    ֶמֶל 'ֵא-ל  ֲאִמיַרת  ִּכְזַמן  ָהָרצּוי  ּוְזַמָּנּה  ְּבָאֵמן,  ִמַּדי 
ַלֲענֹות  ְלַהְקִּפיד  ֵיׁש   – 'ְּגדּוָעה'  ְלַבָּטָלה;  ְּבָרָכה  ַאַחר  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֵאין 
ֶאת ַהִּמָּלה 'ָאֵמן' ִּבְׁשֵלמּוָתּה ְּבִלי ְלַחֵּסר אֹות; ְו'ֶדֶר ַאַּגב' – ֵיׁש ְלַכֵּון 

ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ְוא ַלֲענֹוָתּה ִּכְבֶדֶר ַאַּגב].

ֶּבָעלֹון ֶזה ַנְמִׁשי ִּבְׁשֵּתי ֲהָלכֹות נֹוָספֹות, ַהַּמְתִחילֹות ָּבאֹוִתּיֹות ה' ו':

ה. ֲהִגָּיה

ֶאת ָהָאֶל"ף ֶׁשָּברֹאׁש ַהִּמָּלה 'ָאֵמן' ֵיׁש ְלַבֵּטא ֵהיֵטב ְּבָקָמץ ָּגדֹול ְוא 
ֶאת  ָמִהיר  ְּבִדּבּור  ַהַּמְבִליִעים  ָהָעם,  ִּבְלׁשֹון  ֶׁשְּמֻקָּבל  ְּכִפי  ְלַהְבִליָעּה 
ָהָאֶל"ף ֶׁשְּברֹאׁש ַהִּמָּלה. ָאֵמן ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבַהְבָלַעת ָהָאֶל"ף ֶׁשְּברֹאָׁשּה 

ִנְקֵראת 'ָאֵמן ֲחטּוָפה'.

ַלֲענֹות  ְּכגֹון   - ַהִּנּקּוד  ֶאת  ְלַׁשֵּבׁש  ֶׁשֹּלא  ְמאֹד  ְלַהְקִּפיד  ֵיׁש  ֵכן  ְּכמֹו 
'ְאֵמן', 'אֵֹמן' 'ֲאִמן' ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ִּכי ַמְׁשָמעּוָתן ֶׁשל ָּכל ַהְּלׁשֹונֹות ַהָּללּו 
ְּכִפיָרה  ֶׁשל  ַמְׁשָמעּות  ַאף   ְּבָכ ֵיׁש  ּוְלִעִּתים  ֱאמּוָנה,  ְמַבֵּטאת  ֵאיָנּה 

ַרְחָמָנא ִליְּצָלן ('ׁשּו"ַע' ָׁשם ח; 'ִמְׁשָנה בְּרּוָרה' ָׁשם כט; 'ַּכד ַהֶּקַמח' ֵעֶר ֱאמּוָנה).

ו. 'ְוָאַהְבָּת'

ָאֵמן  ַלֲענֹות  ְלַהְקִּפיד  ֵיׁש  יח)  יט  (ַוִּיְקָרא   "ָּכמֹו  ְלֵרֲע "ְוָאַהְבָּת  ִמִּדין: 
ְלַהְקִּפיד  ָנֲהגּו   ְלִפיָכ ֵרֵעהּו.  ַעל  ִאיׁש  ִמִּפי  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ְּבָרָכה  ָּכל  ַאַחר 
 'ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר 'ָהַרֲחָמן' ֶׁשְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ְוֵכן ַאַחר ִּבְרַּכת 'ִמי ֶׁשֵּבַר
ַעל  ְּתִפָּלה  ַאַחר  אֹו  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ַהּתֹוָרה  ְקִריַאת  ִּבְׁשַעת  ַהֶּנֱאֶמֶרת 

ַהחֹוֶלה ('ָערּו ַהֻּׁשְלָחן' רטו א).

י“ג ִעְּקֵרי ֲאֵמִניםי“ג ִעְּקֵרי ֲאֵמִנים
ָמדֹור ִהְלָכִתי ָחָדׁש!

ֵאַלת ָחָכם  שְׁ

ֵהיָכן ְּבִבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְמַקְּיִמים ָאנּו ֶאת ִּדְבֵרי 

ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות לג ב): "ַחָּיב ָאָדם ְלָבֵר ַעל ָהָרָעה 

ְּכֵׁשם ֶׁשהּוא ְמָבֵר ַעל ַהּטֹוָבה"? 

ַ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 ֶׁשִּנְׁשֲאָלה ַּבִּגָּליֹון ַהּקֹוֵדם:
ֵאּלּו ִמּתֹו ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ָראּוי ְלָבֵר ִּבְמִתינּות ְיֵתָרה?

ְּתׁשּוָבה: 'ּפֹוֵקַח ִעְּוִרים', 'ַמְלִּביׁש ֲערּוִמים' ְו'זֹוֵקף ְּכפּוִפים'.

ָּכ ָּפַסק ַהִּמְׁשָנה ְּברּוָרה (קכד כב): "ּוְבָרכֹות ֶׁשֲחִתיָמָתן ְקָצָרה ַרק 
ִּכְׁשֵּתי ֵּתבֹות ְּכ'פֹוֵקַח ִעְּוִרים' ְּבִבְרַּכת ַהַּׁשַחר, ֵמַהָּנכֹון ַלָּש"ץ ְלִהָּזֵהר 
ָאז ֶׁשֹּלא ְלַמֵהר ָּכל ָּכ ַלֲחתֹם ֵּתֶכף ֶאת ַהְּבָרָכה, ֶאָּלא ִלְׁשהֹות ְמַעט 
ְּכֵדי ֶׁשָּכל ָהעֹוִנים ִיְׁשְמעּו ֵאיֶזה ְּבָרָכה ְמַסֵּים, ְוַגם ִיְהיּו ְיכֹוִלים ַלֲענֹות 
ָהָאֵמן ֵּתֶכף. ְּדִאי ָלאו ֲהִכי [ֶׁשִאם א ֵּכן] ִלְפָעִמים ַעל ְיֵדי ַהּקֹול ֶׁשל 
ְּבָרָכה  ֵאיֶזה  יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ֵמָהעֹוִנים  ַהְרֵּבה  ְׁשמֹו'   ּוָברּו  ָּברּו' ֲעִנַּית 
ְמַסֵּים, ְוַגם ֲעִנָּיָתם ִהיא ֵאיֶנָּנה ֵּתֶכף ַאַחר ֶׁשִּכָּלה ַהְּבָרָכה ְוכֹל ֶזה ֵיׁש 

ּבֹו ֲחָׁשׁש ֶׁשל ָאֵמן ְיתֹוָמה".

ְּבֵעת ֶׁשְּיהּוִדי עֹוֶנה ָאֵמן ַּכָּמה ִׂשְמָחה 
םםםםםםםם ההההההההההּוּוּוּוּוּוּוּואאאאאאאא   ּבּבּבּבּבּבּבּבּבְְְְְּגֹוֵרם הּוא ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות (זַֹהר ַוֵּיֶל רפה ב). ּגּגּגּגּגּגּגּגּגּגּגֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹורררררררררֵֵֵֵֵ

ְיָלִדים ְיָקִרים!ְיָלִדים ְיָקִרים!

ְּפָרֵסי חֶֹדׁש ֲאָדר ב' 'ַמְתִמיִדים' 4 ַׁש"ס ִויְלָנא

ֵאיכּוִתּיֹות ִּדיִגיָטִלּיֹות 4 ַמְצֵלמֹות 

4 ֵסִטים ֶׁשל 

ַהָּׁשבּוַע 
ַּפְרִׁשּיֹות 

הֹוָצַאת ַׁש"י 

4 ַמּסֹוֵקי שַָּׁלט 

ְרִהיִבים 
ַמ

ְּבׁשִֹוי 100 4₪ ַּכְרִטיֵסי ֵסֶפר 

ֶּבֳחָדִׁשים ֵאּלּו ֶׁשָּבֶהם ַמְרִּבים ָאנּו ְּבִׂשְמָחה, ָהָבה נֹוִסיף ִׂשְמָחה ַעל ִׂשְמָחה 
ְּבַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ִּבְפָרט ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּכִמְנַהג ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל

 ְוִהְצָטְרפּו עֹוד ַהּיֹום ְלִמְבָצע 'ּתֹוַרת ַהֵּלִוי' 
ְוָכ, ּתּוְכלּו ַּגם ַאֶּתם ֵלָהנֹות ֵמַהְגָרַלת ְּפָרִסים ָיְקָרִתית ַהֶּנֱעֶרֶכת ִמֵּדי חֶֹדׁש

 ְלאֹוְמֵרי ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא. 

ִהְתַקְּׁשרּו ַלּמֹוֵקד ֶׁשִּמְסָּפרֹו 03-91-3-91-91 ִלְׁשלּוָחה ִמְסָּפר 1 
ְותּוְכלּו ִלְׁשמַֹע ֶאת ְּכָלֵלי ַהִּמְבָצע ּוְלֵהָרֵׁשם ְּכֻׁשָּתִפים ַּבַהְגָרָלה. 



ַהָּדרֹום  ְּכִביֵׁשי  ַעל  ִהְתנֹוֵדד  ָהֶרֶכב 
ַהְּמֻׁשָּבִׁשים.

ֶמְרֲחֵבי  ָּכל  ֶאת  ִמֵּלא  ַהָּצִחיַח  ַהּנֹוף 
ָהְראּות. ּפֹה ְוָׁשם ִנְראּו ְּגַמִּלים ְנׂשּוֵאי 
 ,ַהֶּדֶר ְּבַצד  ַהְּמַהְּלִכים  ֲחטֹוֶטֶרת 
ַאֲחֵריֶהם,  ָּתְרכּו  ִהֹשְ ֲעֵיִפים  ְוַנָּוִדים 
ְמַׂשֶחֶקת  ְמֻאֶּבֶקת  ִמְדָּבִרית  ְּכֶׁשרּוַח 

ָּבְרָעָלה ֶׁשַעל רֹאָׁשם.

ֶׁשּזֹוֶכה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּפַעם  א  זֹו 
ֶאת  ְלַהִּסיַע  ַהָּמסּור,  ַהַּנָהג  ַרֲחִמים, 
ַאּבּוֲחִציָרא  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק 
ֵמִעירֹו  ָסאִלי'  'ַהָּבָבא  ְּבִכּנּויֹו  ַהּנֹוָדע 
ְּבַרֲחֵבי  ׁשֹוִנים  ִלְמקֹומֹות  ְנִתיבֹות 
ְּבִקְבֵרי  ְלִהְׁשַּתֵּטַח  ְּכֵדי  ְּבִעָּקר  ָהָאֶרץ, 
ִלְנָׁשמֹות  ִּתּקּוִנים   ְֹוַלֲער ַהַּצִּדיִקים 

ִנָּדחֹות.

ַהַּצִּדיק  ָיַׁשב  ַהַּנָהג  ֶׁשְּלַיד  ַּבּמֹוָׁשב 
ְּבַׂשְרַעִּפים.  ָׁשקּוַע  ַהָּקדֹוׁש  ְּכֶׁשּמֹחֹו 
ַרֲחִמים ָנַהג ִּבְזִהירּות, ִנְזַהר א ְלָהֵפר 
ֶׁשל  ְּבִדּבּור  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהַּׁשְלָוה  ֶאת 
ֻחִּלין. ְוִהֵּנה, ְצִפירֹות ַעּזֹות ְוִהְבהּוִבים 
ַמָּׂשִאית  ֶׁשל  ִמִּכּוּוָנּה  ֶׁשָּבאּו  ִנְרָגִּזים 
ְּבַעְצָּבנּות,  ְלִרְכָּבם  ֶׁשִּנְצְמָדה  ְּכֵבָדה 
 ַהֶּדֶר ִמְּנִתיב  ְמַעט  ִלְסטֹות  לֹו  ָּגְרמּו 
ּוְלַאְפֵׁשר ַלַּנָהג ְקַצר ָהרּוַח ַלֲעקֹף ֶאת 

ִרְכָּבם ְּבקֹול ָׁשאֹון.

ַהַּצִּדיק  ִנְנַער  ַהָּמנֹוַע  ִטְרטּור  ְלקֹול 
ְלֵעֶבר  ִנְכחֹו  ְוִהִּביט  ִמַּשְרַעָּפיו 
ַהַּמָּׂשִאית ֶׁשָּׁשֲעָטה ִלְפֵניֶהם, ְּכֶׁשָּתא 
ְּבַאְרְגֵּזי  ָעמּוס  ֶׁשֵּמֲאחֹוֶריָה  ַהִּמְטָען 
ִנְקְטפּו,  ַעָּתה  ֶׁשֶּזה  ְטִרִּיים  ַּתּפּוִזים 
ַלּׁשּוק  ַּדְרָּכם  ֶאת  ֵהם  עֹוִׂשים  ְוָכֵעת 

ַהִּסיטֹוָנִאי, ֵלָהנֹות ָּבֶהם ְּבֵני ָאָדם...

ֶאת  ַוֲעצֹר  ַהְּמִהירּות  ֶאת  "ַהְגֵּבר 
ִהְפִּתיַע  ֶׁשְּלָפֵנינּו!",  ַהַּמָּׂשִאית 
ְּתמּוָהה.  ְּבהֹוָרָאה  ַנָהגֹו  ֶאת  ַהַּצִּדיק 
ָלַחץ  הּוא  ַּפֲעַמִים;  ָחַׁשב  א  ַרֲחִמים 
ְּבַאַחת ַעל ַּדְוַׁשת ַהָּגז, ִהְגִּביר ְמִהירּות 
ְוַעד ְמֵהָרה ָעַקף ֶאת ַהַּמָּׂשִאית ְוִאֵּלץ 

.ֶאת ַנָהָגּה ַלֲעצֹר ְּבַצד ַהֶּדֶר

ְּכעּוסֹות  ְּבָפִנים  ָיָצא  ַהַּנָהג  ִמָּתא 
ּוֵביְנַתִים  ְוָחסֹון,  ָׁשזּוף  ָצִעיר,  ִאיׁש 
ְלַנַהג  ָנא  "ְּפֵנה  ְלַנָהגֹו:  ַהַּצִּדיק  הֹוָרה 
יֹוִאיל  ִּכי  ִמֶּמּנּו  ּוַבֵּקׁש  ַהַּמָּׂשִאית 
ְלַהֲעִניק ִלי ַּתּפּוז ֶאָחד ִמִּמְטָענֹו". ַּגם 
ַהַּפַעם ִהְפִּתיָעה הֹוָרָאתֹו ֶׁשל ַה'ָּבָבא 
ֵהיֵטב  ָיַדע  ָיֹדַע  ֵהן  ַהַּנָהג.  ֶאת  ָסאִלי' 
ִּכי ַּתֲאוֹות ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֵאיָנן ּתֹוְפסֹות 
ַהְּמֻסָּגף  ְּבעֹוָלמֹו  ָּכְלֶׁשהּו  ָמקֹום 
ֶנְחַּפז  הּוא   ַא ַהַּצִּדיק,  ֶׁשל  ְוַהָּקדֹוׁש 
אֶֹמר  ְלא  ַהַּצִּדיק  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלַקֵּים 

ּוְדָבִרים.

ַעל  ָידֹו  ֵהִניַח  ָהֶרֶכב,  ִמן  ַרֲחִמים  ָיָצא 
ְּכֵתפֹו ֶׁשל ַהַּנָהג ַהִּנְרָּגז ְוִנָּסה ְלַהֲעִביר 
ָסאִלי'  ַה'ָּבָבא  ֶׁשל  ַּבָּקָׁשתֹו  ֶאת  לֹו 
ָּבאֶֹפן ַהָּמתּון ְּביֹוֵתר: "יֹוֵׁשב ִאִּתי ָּכאן 
ָּבֶרֶכב ַצִּדיק ָּגדֹול... הּוא ְמַבֵּקׁש... ִאם 
ֵמַהְּיבּול  ֶאָחד  ַּתּפּוז  לֹו  ָלֵתת  ּתּוַכל 

."ֶׁשַעל ַמָשִֹּאיְת ַהְּמבָֹר

ְּבקֹולֹו, "ֶׁשֲאִני  ַהַּנָהג  ִהְרִעים  "ָמה?", 
ֶאֵּתן לֹו ַּתּפּוז? ָהיֹה א ִּתְהֶיה! א ַרק 
ֶאת  ּוְגַזְלֶּתם  ְּבַדְרֵכי  ִלי  ֶׁשִהְפַרְעֶּתם 
ְלַבֵּקׁש  ַאֶּתם  ָמֻעִּזים  עֹוד  ָּכֵעת  ְזַמִּני, 

ַּתּפּוז? ֻחְצָּפה ֶׁשָּכזֹאת!"

ָּפָניו  ֶאת  ַהַּנָהג  ֵהֵסב  ִּדּבּור  ְּכֵדי   ּתֹו
ּוָפָנה ָלׁשּוב ְלַמָּׂשִאיתֹו ְּכֶׁשהּוא טֹוֵרק 

ַאֲחָריו ֶאת ַהֶּדֶלת ְּבָעְצָמה.

ָהֶרֶכב  ֶאל  ָׁשב  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ַנָהגֹו  ַּגם 
ֵהִבין  ָסאִלי'  ַה'ָּבָבא  ִּבְׁשִתיָקה.  ָעטּוף 

ֶאת ֶׁשָּקָרה, ֶנֱאַנח ְוִהְפִטיר: "ֲחָבל".

ַהְּמכֹוִנית ִהְמִׁשיָכה ִלְנֹסַע ְלִאָּטּה ְוִאּלּו 
ְמִהירּוָתּה  ֶאת  ֵהִאיָצה  ַהַּמָּׂשִאית 
 ּתֹו ַהָּבא   ַהֶּדֶר ְּבִעּקּול  ְוֶנֶעְלָמה 
ֶׁשל  ׁשֶֹבל  ַאֲחֶריָה  מֹוִתיָרה  ֶׁשִהיא 

ָאָבק.

ִהִּגיָעה  ְּבֶטֶרם  ָעְבָרה  ַקָּלה  ָׁשָעה 
ַהּצֶֹמת  ֶאל  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ְמכֹוִניתֹו 

ׁשֹוְטִרים  ֶחְפָצם.  ִלְמחֹוז  ַהָּקרֹוב 
ְּכֶׁשֵהם  ָׁשם  ָעְמדּו  ְּכָבר  ֵסֶבר  ֲחמּוֵרי 

חֹוְסִמים ֶאת ַהְּכִניָסה ַלּצֶֹמת.

ַרֲחִמים,  ִהְתַעְנֵין  ָקָרה"?  "ָמה 
ַּדּקֹות  ַּכָּמה  "ִלְפֵני  ִהְסִּביר:  ְוַהּׁשֹוֵטר 
ַמָּׂשִאית  ַהּצֶֹמת  ֶאל  ִהְתָּפְרָצה 
ֲעמּוַסת ַּתּפּוִזים, ִאְּבָדה ֶאת ַהְּבָלִמים 
ַחְׁשַמל  ְּבַעּמּוד  ְּבָעְצָמה  ְוִהְתַנְּגָׁשה 
ַהַּנָהג,  ָּכִליל.  ִנְמַחץ  ַהַּנָהג  ָּתא  ֶמְרָּכִזי. 
ְוָכֵעת  ֲאנּוׁשֹות,  ִנְפַצע  ַהִּנְרֶאה,  ְּכִפי 
ִמן  ְלַחְּלצֹו  ַהַהָּצָלה  ּכֹחֹות  ֲעֵמִלים 
ְּבקֹול  ַהּׁשֹוֵטר  ִסֵּים   "...ַהָּמעּו ַהָּתא 

נּוֶגה.

ֶאל  ָּפָנה  הּוא  ָהמּום.  ָהָיה  ַרֲחִמים 
ַהַּצִּדיק ּוִבֵּקׁש ֶהְסֵּבר ַלְּמאָֹרע.

"ְּכֶׁשָחְלָפה  ְוָאַמר:  ַהַּצִּדיק  ָּפַתח 
ֶאת  ָרִאיִתי  ָּפֵנינּו,  ַעל  ַהַּמָּׂשִאית 
ְׁשלּוָפה  ְוַחְרּבֹו  עֹוֵמד  ַהָּמֶות   ַמְלַא
ִמַּדת  ִּכי  ֵהַבְנִּתי  ַהַּמָּׂשִאית.  ֵמַעל 
ַהִּדין ְמתּוָחה ַעל ַנַהג ַהַּמָּׂשִאית ְוִהיא 
ְלַהִּצילֹו,  ָרִציִתי  ִנְׁשָמתֹו.  ֶאת  ּתֹוַבַעת 
ַּתּפּוז  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש   ְל הֹוֵריִתי  ְוָלֵכן 
ִּבְרַּכת:  ְּבַכָּוָנה   ֶׁשֲאָבֵר ְּכֵדי  ֶאָחד, 
ַיֲעֶנה  ַהַּנָהג,  ְוהּוא,  ָהֵעץ'  ְּפִרי  'ּבֹוֵרא 
ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְזכּות   ,ְוָכ ְּבַכָּוָנה.  'ָאֵמן' 
ַּתֲעמֹד לֹו ְלִהָּנֵצל ֵמַהִּדין ַהָּמתּוַח ָעָליו 

ִמָּׁשַמִים.

הּוא  ִהְסִּכים.  א  ַההּוא  ַהַּנָהג   ַא
ָעָלה  ָמה  ּוְרֵאה  ַהְּזכּות,  ֶאת  ִהְפִסיד 

ְּבגֹוָרלֹו"... ָאַמר ַהַּצִּדיק ֶחֶרׁש.

ְּבחּוׁש  ַהַּנָהג  ַרֲחִמים  ָרָאה  ָּכֵעת 
ֲעִנַּית  ֶׁשל  ַמֲעָלָתּה  ּגֶֹדל  ֶאת  ְוִהְפִנים 
ִמָּכל  ְלִהָּנֵצל  ָהֲעצּוָמה  ּוְסֻגָּלָתּה  ָאֵמן 
ֵמַהַּצִּדיק  ָלַמד  הּוא  ּוְגֵזָרה.  ָצָרה 
ִׁשעּור ְּבַהָּכַרת ֵעֶר ֲעִנַּית ָאֵמן, ִׁשעּור 

ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּכח ּכֹל ָיָמיו. 
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>  ִחּנּו ִמַּקְטנּות  <
"ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ּדֹדֹו" (ֶאְסֵּתר ב ז). 

ִלְלמֹד  נּוַכל  ִמָּכאן  ו'.  ְּבֶחְסרֹון  ָּכאן  ִנְכְּתָבה  'אֵֹמן'  ַהִּמָּלה 
ֶלֱאמּוָנה  ִמַּיְלדּוָתּה  ֶאְסֵּתר  ֶאת   ִחֵּנ ַהַּצִּדיק  ָמְרְּדַכי  ִּכי 

ְּתִמיָמה ַעל ְיֵדי ֶׁשִּלְּמָדּה ַלֲענֹות ָאֵמן.
ָידֹו ַּבּכֹל סי' תיד; ַיְלקּוט ֵמַעם לֹוֵעז ֶאְסֵּתר ב ז

>  ִּבְזכּות ָאֵמן ִנָּגֵאל  <
עֹוד ָּדְרׁשּו ַעל ָּפסּוק ֶזה: "ַוְּיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה" – ָראֵׁשי 
ֵּתבֹות: 'ְוַכֲאֶׁשר ַיֲענּו ַהָּקָהל ַיְחָּדו ָאֵמן ֲאַזי ִּתָּגֵאל ֲהַדָּסה', 
ַלֲהַדס;  ֶׁשִּנְמְׁשָלה  ִיְׂשָרֵאל  ִלְכֶנֶסת  ִּכּנּוי  הּוא  'ֲהַדָּסה' 
ִלְגֻאָּלה  ִיְׂשָרֵאל  ִיְזּכּו  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִּבְזכּות  ִּכי  ֶרֶמז  ִמָּכאן 

ְׁשֵלָמה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
'אֹוָרה ְוִׂשְמָחה' עמ' 47 ְּבֵׁשם ֵסֶפר ְיֵמי ַהּפּוִרים

>  ַּבָּקַׁשת ֶאְסֵּתר  <
ְוָהָמן   ַהֶּמֶל ָיבֹוא  טֹוב   ַהֶּמֶל ַעל  ִאם  ֶאְסֵּתר  "ַוּתֹאֶמר 

ַהּיֹום ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי לֹו" (ֶאְסֵּתר ה ד). 

'ָיבֹוא ַהֶּמֶל ְוָהָמן ַהּיֹום ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה' – סֹוֵפי ֵּתבֹות 'ַּכֵלה 
 ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ְלַבֵּקׁש  ַהַּמְלָּכה  ֶאְסֵּתר  ִּכְּוָנה   ָּכ ָאֵמן'.   –
הּוא ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר ַּבָּקָׁשָתּה ְלַכּלֹות ֶאת ָהָמן ּוְלַבֵּטל 

ֶאת ְּגֵזָרתֹו.
'ַנַחל ֶאְׁשּכֹול' (ַלִחיָד"א) ֶאְסֵּתר ד ד 

> ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו, ָאֵמן   <
ְּבֵסֶדר ָהָאֶל"ף ֵּבי"ת, ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשַאַחר א.מ.נ, ֵהן ב.נ.ס – 

ְלַרֵּמז ֶׁשַאֲחֵרי ָאֵמן ִנְמָׁש ַהֵּנס.
ֵנר ִיְׂשָרֵאל (ַלַּמִּגיד ִמקֹוְז'ִניץ) ַּכָּוַנת ֲחֻנָּכה

> ָאֵמן ָּדָבר ִראׁשֹון  <
ָראֵׁשי  'ָאֵמן'  ְוֵכן  ִראׁשֹון',  ָּדָבר  'ָאֵמן  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ֲאָדר 
ְלִחּזּוק  ֶרֶמז  ִמָּכאן  ֶאְסֵּתר'.  ָמְרְּדַכי  'ֵנס   :[ְּבִהּפּו] ֵּתבֹות 
ָהִראׁשֹון  ֶׁשַהָּדָבר  ֲאָדר,  ְלחֶֹדׁש  ִּבְמֻיָחד  ָהָראּוי  ִנְפָלא 
ָאֵמן  ֲעִנַּית  הּוא  יֹום  ְּבָכל  ִמִּיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ָּכל  ֶׁשַּיְקִּפיד 
ְלִנִּסים  ִיְזֶּכה   ָּכ ְיֵדי  ְוַעל  ַהַּׁשַחר,  ִּבְרכֹות  ַאַחר  ָּכָראּוי 

ְּכִביֵמי ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר. 
'ַּגם ֲאִני אֹוְד' ּפּוִרים, ַּבַהְקָּדָמה

ָאֵמן
ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה

ההּדר ּבצד לעֹצר ׁשֹוטרגּה חפצם למחֹוז הּקררֹוב

ה ָ ֶׂשה ֶׁשָה ַמֲעֲ

 ˙ ו… ׁ̆ ָפ יָל‰ נ¿ ƒּ̂ ן ַמ ָ‡מ≈

ְּבָמדֹור ֶזה ִלַּקְטנּו ְרָמִזים 
ֶׁשהּוְבאּו ַּבְּסָפִרים ְּבֶׁשַבח 

ים ְּבַחג  ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן, ְועֹוְסקִ
ַהּפּוִרים ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה:

ג ִׂשְמַחת ֲאֵמִנים
דֹור ָחָדׁש

ָמ

ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

ים' ƒיּוּר ƒ̂ ם  יכ∆ נ≈ פ¿ ƒל
ַחר  ַ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ כו… ר¿ ƒב ים ּב¿ ƒ„ ם ָ‡נוּ מו… י‰∆ ֲעל≈ ∆ ׁ̆ ים  ƒָבר ¿„ ƒים ל ƒז מ¿  ָ‰רו…

ָנ‰'). ≈ ׁ̆ יר  ƒֲעב י' ַע„ 'ַ‰ּמַ ƒו כ¿ ∆ׂ ּ̆ ן ַל ≈̇ 'ַ‰ּנו… (מ≈
יָמ‰.  ƒ‡ ¿̇ ָרָכ‰ ַ‰ּמַ כוּ ַלּב¿ יּ¿ ַ ׁ̆ יּוּר ו¿ ƒ̂ ָכל  מוּן ּב¿ ז ַ‰ּטָ מ∆ בוּ ַמ‰וּ ָ‰ר∆ ¿̇ ƒּכ

ינוּ ,  ל≈ חוּ ‡≈ ל¿ ƒ ׁ̆ ם ו¿ כ∆ ¿̇ וַּב ׁ̆ ¿̇ ƒר ל ˜ו… ˙ ַ‰ּמָ נוּ ‡∆ יּ¿ ַ̂ ָסף,  נו… ּב¿
ַר˜. י ּב¿ נ≈ ים' ˙.„. 102 ּב¿ ƒמוּנ י ‡¡ נ≈ 'ב¿ ƒל

ים' ƒיּוּר ƒ̂ ם  יכ∆ נ≈ פ¿ ƒל
חר  ׁ ּ̆ ‰ ˙ כו… ר¿ ƒב ים ּב¿ ƒ„ ם ‡נוּ מו… י‰∆ ֲעל≈ ∆ ׁ̆ ים  ƒבר ¿„ ƒים ל ƒז מ¿  ‰רו…

ָלָח‰! ¿̂ ‰ַ ּב¿

ים ƒכ זו… ים ו¿ ƒכ ¿ּ י ַ ׁ̆  מ¿
ים ƒכ זו… ים ו¿ ƒכ ¿ּ י ַ ׁ̆  מ¿

ִּפְתרֹון ִחיַדת ָׂשָכר ָּבלּום:
ְלִפי ֵסֶדר ַהְּתמּונֹות – ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה:
 1. ָּכל ַהַּמֲאִרי ְּבָאֵמן ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו (ְּבָרכֹות מז א).

 2. ָקָטן ֵמֵאיָמַתי ָּבא ָלעֹוָלם ַהָּבא? ִמָּׁשָעה ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן (ַסְנֶהְדִרין קי ב).
 3. ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים ְּתלּוִיים ַּבֲעִנַּית ָאֵמן (של"ה ַמֶּסֶכת ָּתִמיד אֹות פ').

 4. ֵאין ָּגדֹול ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר ֵמָאֵמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים (ְּדָבִרים ַרָּבה ז א).
 5. ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ִנְפָרע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמאֹוְיֵבי ִיְׂשָרֵאל (ֵאִלָּיהּו ַרָּבא ֶּפֶרק י"א).

 6. ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ַהְּתִפָּלה ִמְתַקֶּבֶלת (זַֹהר ַוֵּיֶל רפח ב).
 7. ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר (נג ב).

ְלַהָּלן ְׁשמֹות ַהּזֹוִכים ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה 
ֵּבין ׁשֹוְלֵחי ַהִּפְתרֹונֹות ִלְׁשֵאַלת ָחָכם ְוִחיַדת 'ָׂשָכר ָּבלּום':

ָזָכה ְּבַׁש"ס ִויְלָנא ַמְתִמיִדים ְׁשלֹוְיִמי ַוִיְסְנְׁשֶטֶרן ֵמַאְׁשּדֹוד  
מֹוְיִׁשי ְקרֹויֶזר ִמְּבֵני ְּבַרק  ָזָכה ְּבֵסט ָּפָרׁשֹות ָׁשבּוַע ִמֵּבית הֹוָצַאת ַׁשי
ַיֲעקֹב ָּדָהן ִמירּוָׁשַלִים  ָזָכה ְּבַמּסֹוק ַשָּׁלט
ְיהּוָדה ֶאְלָּדד ִמֵּבית ֶׁשֶמׁש  ָזָכה ְּבַמְצֵלָמה ְזִעיָרה

ָזְכָתה ְּבַמְצֵלָמה ִּדיִגיָטִלית  ָׁשִרי ַוְיְנָמן ִמירּוָׁשַלִים  
ָזְכָתה ְּבַכְרִטיֵסֶפר ְּבׁשִֹוי 200 ₪ ַחָּיה ַקְּפָלן ִמירּוָׁשַלִים  


