
"הקפדה על מאה ברכות בשלמות תביא 
לעצירת המגפה". באימפריית הענק של 

כבוד שמיים 'בני אמונים' מכריזים על 
הפתרון לדאגה של כולנו. סיפורה של 

מהפכה שבעמל של עשור שינתה תפיסת 
עולם והביאה לחיזוק עצום של כלל ישראל

 מ)א(ה ה' 
שואל מעמך

פנחס פלבינסקי
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מפעל ייחודי. אוטובוס 'בני אמונים' 
בסמוך לכותל המערבי



חדרים אימה. בשורת האיוב מתפשטת 
משתוללת  מגפה  ישראל.  מחנה  בכל 
וחשוכת  מסתורית  מחלה  בארץ. 
היא  וכעת  בעולם,  התפרצה  מרפא 
וכרך.  עיר  בכל  רבים  קורבנות  גובה 
הרופאים  גדולי 
ידיהם  את  פוכרים 
ובחוסר  בייאוש, 

מוחלט  אונים 
את  לסגור  נאלצים 
בפני  מרפאותיהם 
ההמונים המחכים למוצא פיהם. מדי יום, אלפים 
ברחבי העולם נופלים חללים בפני המגפה, כאשר 

מאה מתוכם מעם ישראל לבדו.
דוד  של  בתקופתו  בקורונה.  מדובר  לא  ולא, 
בכל  ליעקב.  גדולה  צרה  עת  זאת  הייתה  המלך, 
רחבי העולם אנשים נסגרו בבתיהם בפחד מצמית, 
ובידיעה כי הם יכולים להיות הבאים בתור. באותה 
העת נתקנו ימי תפילה וזעקה מיוחדים, אך בתי 
וריקים  מיותמים  נותרו  המדרש  ובתי  הכנסת 
איש,  על  פסחה  לא  האיומה  המחלה  מאדם. 
ולרופאים לא נותר לעשות דבר מלבד לקבוע את 

מותם של מאות ואלפי האנשים.
רבני וגדולי אותה העת התכנסו ובאו אז לדוד 
המלך, שיתחנן ויבקש מלפני כיסא הכבוד להעביר 
את הגזירה הרעה מעם ישראל. "אפילו הרופאים 
המלך,  בדוד  הנוכחים  הפצירו  ביותר",  הגדולים 
"שעליהם סמכנו יותר מכל שימצאו תרופה למחלה 
הנוראה ויעצרו את התפרצות המגפה, נותרו חסרי 
אונים נוכח המחלה המסתורית. יהודים רבים כבר 
מצאו את מותם ולנו לא נותר אלא לעמוד ולבקש 

על נפשנו".
דוד המלך ברוח קדשו, ראה את הדברים באור 
הפנימי והעמוק ביותר. בזמנים קשים של מגפה, 
הרופאים,  אחר  לרדוף  היא  האדם  בני  של  דרכם 
אנשים  לרפא.  רשות  להם  מי שנתן  ולשכוח את 
שוכחים כי הרפואה היא מידיו של בורא העולם 
לבדו, וכשיחזקו נקודה זו בליבם – מיד תבוא להם 
הרפואה. בדרך של מידה כנגד מידה, הוא תיקן מאה 
ברכות – מאה כנגד מאה מישראל שמתו במגפה 
מדי יום. באמצעות תקנה זו עם ישראל שם את 

דוד  ותקנת  בבוראו,  מבטחו 
המלך עצרה את המגפה.

סגולה בדוקה
בימים קשים אלו בהם נגיף הקורונה מסתובב 
בחוצות העיר והפחד המצמית סוגר את האנשים 
בבתים, זהו זמן קשה ביותר לעם ישראל. הרבנים, 
כלל  של  רבתי  להתחזקות  קוראים  הדור,  גדולי 
ישראל, ולהרבות תפילה וזעקה בכל אתר ואתר. 
הקשים  המגפה  ימי  את  מזכירים  הם  בדבריהם, 
הציבור  מכלל  ומבקשים  המלך,  דוד  בתקופת 
להקפיד ביתר שאת ולהתחזק בקיום תקנת מאה 

ברכות.
בתקופה קשה זו, מצוות אמירת ברכות ועניית 
אמן הן חשובות ומרבות זכויות יותר מאשר בשאר 
הימים. רבים מהציבור כבר הפנימו והשרישו את 
הדבר בעצמם, ופועלים לחזק ולהחדיר את העניין 
לעוד ועוד אנשים. הארגון שפועל יותר מכל כדי 
להוסיף ולהרבות כבוד שמיים בזכות ברכות ועניית 
אמן, הוא ללא ספק ארגון 'בני אמונים', שבמשך 
יותר מעשור כבר פועל ומעורר מהפכה של ממש 
אמירת  לחשיבות  הקשור  בכל  הציבור,  בתודעת 

הברכות בקול רם ועניית אמן.
מעשור  יותר  כבר  פועלים  אמונים'  ב'בני 
ורחבת  מגוונת  הינה  פעילותם  כבירה.  בהצלחה 
היקף, וכל שכבות הגילאים בציבור כבר מודעות 
ל'בני אמונים' ולפעילותו הברוכה. מטרתו המרכזית 
של 'בני אמונים' היא להחדיר ולהשריש את חשיבות 
ה'אמן' בקרב הציבור. פעילותו המגוונת של הארגון 
נוער, מערך  ובני  לילדים  דרבון  פעילויות  כוללת 

מפוארים  וכנסים  למבוגרים,  עשיר  הסברה 
ומכובדים בהשתתפות גדולי ישראל למען אמירת 

ברכות השחר ועניית אמן אחריהן בכוונה.
את  למנות  ניתן  הבולטות  הפעילויות  בין 
אומר  אדם  בו  בחברותא'  השחר  'ברכות  מיזם 
פעילות  אמן,  אחריו  עונה  והשני  השחר  ברכות 
אבקשך'  ו'שחר  ישיבות  לבחורי  אקדמך'  'שחר 
לבנות הסמינרים, כמו גם 'שחר אברכך' לתלמידי 
הספר.  בתי  לתלמידות  אגדלך'  ו'שחר  הת"תים, 
הפקת עלון שבועי מכובד על מעלת עניית אמן, 
עלונים ייעודיים לבני גיל הנעורים והוצאת ספרים.

ב'בני אמונים' מבינים את הצורך  בימים אלו 
אמן  ועניית  ברכות  להרבות  הציבור  את  לעורר 
בכוונה, כדי לפעול לרחמי שמיים וביטול הגזירה 

הקשה מעלינו.
משה  הרב  ל'בקהילה'  אומר  הקורונה",  "ימי 
ל., אחד מהפעילים הרבים של הארגון, "הם ימים 
של התחזקות כללית של עם ישראל. אנשים רבים 
מסגולות  סגולות  ומחפשים  ולחוצים,  פוחדים 
רב  היה  אילו  הגזירה.  מרוע  להינצל  כדי  שונות 
להינצל מהמגפה,  בדוקה  סגולה  על  גדול ממליץ 
הלא אנשים היו עומדים בתור שעות ארוכות כדי 
לזכות בסגולה. ראו אילו מאמצים נעשים ברחבי 
גדולי  כל  לקורונה.  חיסון  למצוא  כדי  העולם 
המדענים והרופאים ומנהיגי תבל, שוקדים יומם 
ולילה כדי למצוא את החיסון שיציל את העולם. 
והרי ישנו דוד המלך שתיקן מאה ברכות, והבטיח 
שמי שיקיים תקנה זו ינצל מהמגפה. בוודאי שדוד 
המלך לא התכוון רק לדור ההוא. דוד המלך ידע 

שיבואו עוד מגפות ומחלות גם בדורות 
הבאים, ותיקן תקנה זו גם להמשך קיומו של 

הזה  הדבר  יפנים את  הציבור  כאשר  ישראל.  עם 
וישלים את מכסת מאה הברכות ביום, הבטחתו 

של דוד המלך תקוים גם בו בעז"ה".
"עוד יותר מכך", ממשיך הרב משה ל., "כאשר 
אדם שומע על סגולה בדוקה, הוא יחפש לקיים 
כן  כמו  ביותר.  והמהודרת  הטובה  בדרך  אותה 
ברכה  זו  מושלמת  שברכה  אומר  הקדוש  הזוהר 
הנענית באמן. אם אדם יאמר את הברכות בקול רם 
ובכוונה, ויזכה את הסובבים במצוות עניית אמן, 

ודאי יהווה הדבר חיסון 
יחלה  שלא  עבורו  מושלם 

ח"ו".
בימים כתיקונם, הרב משה ל. משמש כ'גבאי 
שמש.  בית  בעיר  אמונים'  'בני  ארגון  של  אמן' 
תפקידו להסתובב בבתי הכנסת ולענות אמן לכל 
בחברותא.  השחר  ברכות  להגיד  שמעוניין  מי 
אך בימים קשים אלו הוא מבין שחשוב להמשיך 
את פעילות הארגון, ועניית ה'אמן' עדיין בוערת 

בעצמותיו.
"מדי בוקר מאז פרוץ המגפה", אומר הרב ל., 
"לאחר שאני מסיים לשמוע מיהודים רבים ברכות 
ומבקש  ומתפלל  תהילים,  ספר  נוטל  אני  השחר, 
ברכות  מאה  שתיקן  המלך  דוד  זכות  את  לעורר 
לעצירת המגפה. כל בוקר אני אומר פרק צ"א שהוא 
ידוע כשיר של פגעים, וגם בגלל ש'אמן' בגימטרייה 
זה צ"א. אני מאמין ש'דוד מלך ישראל חי וקיים', 
על  ותגן  וקיימת,  חיה  המגפה  לעצירת  ותקנתו 

כולנו לעבור את התקופה הזו בבריאות שלמה".

אמן בבידוד
דווקא  בציבור  ניכרת  מאמינים,  כיהודים 
בתקופה זו התחזקות עצומה בהקפדה על עניית 
אמן אחר המברכים. רבי דוד אלתר רוט מבני ברק, 
שהה  אמן,  עניית  מצוות  למען  העושים  מגדולי 
שהותו  עקב  ביתי,  בבידוד  הפסח  שלפני  בימים 

בסמוך לחולה מאומת. גם במצב של בידוד הוא 
עדיין לא וויתר על המצווה החשובה, ומצא דרך 

ייחודית איך לקיימה גם עם הבידוד שנכפה עליו.
"שעונה  רוט,  הרב  מספר  שלי",  "החברותא 
אמן אחרי ברכותי בכל בוקר, קיבל היתר ממו"צ 
כבר  בטלפון.  אמן  אחרי  לענות  ומפורסם  חשוב 
בבוקר הראשון להסגר שלי, נדהמתי לקבל טלפון 
מהמו"צ בעצמו כשהוא מבקש ממני לענות אמן 

אחר ברכותיו.
"הדיירים בבניין שבו אני דר, החליטו לעשות 
הראשונה,  בקומה  גר  אני  המדרגות.  בחדר  מניין 
הם  התפילה  תחילת  שלפני  לראות  והופתעתי 
קראו לי לצאת למרפסת, וכולם כאיש אחד ביקשו 
לומר בפניי את הברכות בזה אחר זה, כדי שאענה 
אחריהם אמן. בנוסף קרה עימי עוד דבר מופלא. 
שני יהודים מסביבתי שמאז ומתמיד אני 'מטרטר' 
אותם שיצטרפו לאומרי ברכות השחר בחברותא, 
וללא הצלחה. היום, מבלי שביקשתי מהם כלל, הם 

החליטו לבוא ולהצטרף לחבורת האומרים".
מתוך מטרת קודש, ארגון 'בני אמונים' ממשיך 
ולהחדיר  בפעילותם,  להרבות  אלו  בעתות  גם 
בזמני משבר.  בפרט  ה'אמן'  בציבור את חשיבות 
"בארגון הבריאות העולמי", אומר הרב יעקב דב 
לתת  "החליטו  אמונים',  'בני  יו"ר  מרמורשטיין 
לנגיף הנורא את השם המקצועי 'קוביד 19'. אם 
נקרא את השם הפוך, הוא הופך להיות '91 דיבוק'. 

כל גדולי המדענים 
והרופאים ומנהיגי תבל 

שוקדים יומם ולילה 
כדי למצוא את החיסון 

שיציל את העולם, 
והרי ישנו דוד המלך 
שתיקן מאה ברכות 

והבטיח שמי שיקיים 
תקנה זו ינצל מהמגפה
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המשמעות היא שעל ידי שנדבק בעניית אמן שזה 
בגימטרייה 91, ונקפיד לענות אמן בכל מקום ועת, 
נבטל מעלינו את ה'קוביד 19', ובפרט לקראת חג 
הפסח בו פסח הקדוש ברוך הוא על פתחי ישראל 
אלף  מצדך  "ייפול  בנו  ויקוים  המכה,  מן  והצילם 

ורבבה מימינך אליך לא ייגש"".

שורשים מבית אבא
אמונים'  'בני  ארגון  של  להתחלתו  השורשים 
מחמישים  יותר  לפני  אחד.  אדם  ידי  על  ניטעו 
שנה בעיר בני ברק, היה יהודי שחשיבות מצוות 

עניית אמן בערה בקרבו. קראו לו רבי חיים בן ציון 
מרמורשטיין ז"ל. בכל בוקר הוא הגיע לבית הכנסת, 
וביקש מהילדים לומר את ברכות השחר בקול כדי 
שיוכל לענות אחריהם אמן. הילדים בקולם הערב, 
החלו לומר את ברכות השחר במתיקות גדולה, ורבי 
חיים בן ציון  עונה אמן אחרי כל ברכה וברכה. לאחר 
שסיים רבי חיים בן ציון  לענות אחריהם אמן, הוא 
הוציא מכיסיו מלוא החופן סוכריות וחילק לילדים 
שפניהם קרנו באושר. את החשיבות הגדולה של 
עניית אמן הוא הנחיל גם לילדיו, כשהפציר בהם 
בכל בוקר לומר בפניו את ברכות השחר בקול רם, 
ובכך לזכות אותו לענות אמן. שורשים אלו שרבי 
חיים בן ציון  החדיר בליבות בניו, היוו התחלתו של 
דבר גדול שרבי חיים אפילו לא שיער. זכויות רבות 
של עניית אמן עומדות לו גם לאחר פטירתו, במשך 

שנים רבות לאחר מכן.
לפני כעשר שנים, השיב רבי חיים את נשמתו 
לבוראה. בנו הנגיד הרב יעקב דב מרמורשטיין, רצה 
להמשיך את מורשתו הגדולה של אביו ולהנציח את 
זכרו. הוא פנה לכמה מחבריו, והציע לפניהם מיזם 
ייחודי שנשמע שאפתני מדי. להקים מערך שיגביר 
עניית  של  לחשיבותה  הציבור  של  המודעות  את 

ובאמצעות  ישראל,  בילדי  יתמקדו  אמן. בתחילה 
פרסים והגרלות ידרבנו את הילדים לומר ברכות 
השחר בחברותא. הרעיון הובא לפני כמה מנהלי 
תלמודי תורה, והמיזם יצא לדרך. אף אחד לא יכול 
היה אז אפילו לדמיין, ש'בני אמונים' יגיע למימדים 

בהם הוא כיום.
הארגון  אומר אחד ממנהלי  הדרך",  "בתחילת 
ל'בקהילה', "'בני אמונים' החל במתכונת מצומצמת 
בו.  שהשתתפו  תורה  תלמודי  כמה  של  וקטנה 
בעיני מנהלי תלמודי התורה, היה זה מיזם נחמד 
שימריץ את הילדים למעשים טובים ותו לא. לא 
רבים ראו בארגון הזה חזון מרחיק לכת, וודאי שלא 
משהו שיאריך ימים. הסיבה לכך נעוצה במודעות 
בשנים  נעשתה  אמן  עניית  מצוות  הציבור.  של 
האחרונות כמצוות אנשים מלומדה. אנשים עושים 
אותה כלאחר יד, ולא ממש חשוב להם לענות אמן 
אחר כל ברכה. רבים לא מייחסים חשיבות למצוות 
עניית אמן כלל. אין זה בגלל זלזול חלילה. הציבור 
פשוט אינו מודע לגודל החשיבות והזכות הגדולה 
של עניית אמן. זהו דבר שהארגון נלחם בו רבות. 
שהציבור יבין שמדובר כאן בזכות גדולה, שרק בגלל 
מעט חוסר תשומת לב אנשים מפספסים אותה. כל 

מושקעים  אמונים'  'בני  של  והכוחות  המשאבים 
במחשבה רבה כיצד ניתן לחדש ולהוסיף, לפרסם 
כשהמטרה  אמן,  עניית  למצוות  פעלים  ולהרבות 
היא לא לשם כבוד או ממון, אלא אך ורק למען 

כבודו יתברך".

עשור של שגשוג
'בני  הרווחת,  ולדעה  ההשערות  לכל  בניגוד 
ברבות  והפך  ולהתקדם,  לגדול  המשיך  אמונים' 
שנות  במשך  ורחבה.  עצומה  לאימפריה  השנים 
קיומו של הארגון, הוא הצליח לחולל מהפכה של 
למצוות  בכל הקשור  הציבור  במודעות של  ממש 
את  להבין  הציבור  החל  אט  אט  ואמן.  ברכות 
לפעילות  בהמוניו  ונרתם  המיזם  של  חשיבותו 
הארגון. במהלך השנים, הארגון כבש בסערה את 
כל שכבות הציבור. מצעירי הצאן ובנות בתי הספר, 

ועד זקני העדה ורבנים גדולים וחשובים.
הצליח  כך  כל  אמונים'  ש'בני  הסיבות  "אחת 
'בני  ממנהלי  אחד  אומר  האחרונות",  בשנים 
מנסים  אנו  שאותו  שהדבר  מפני  "היא  אמונים', 
להחדיר הוא אינו דבר קשה. אם נדבר על ארגון 
שמעודד לימוד הלכות פסח, זהו לא דבר ששווה 
לכל נפש. נכון שזהו דבר מאוד חשוב, אך בפועל 
הוא דבר שדורש מאמץ מסוים, והשקעה של זמן 
וכוח משמעותיים. זהו גם דבר שלא מתאים לכל 
אחד. בנות בתי הספר או ילדים קטנים יותר קשה 
להם להשתלב בסוג כזה של מסגרת. אבל מסגרת 
דבר  זה  אין  בחברותא  ברכות השחר  של אמירת 
קשה. ממילא כל אחד אומר ברכות השחר כל בוקר, 

גם בנות בתי הספר וילדים בכתות הנמוכות. זהו 
דבר שלא דורש הרבה זמן ולא מאמץ, וניתן לדרוש 
שנעשה  רואים  שאנחנו  המהפך  גיל.  מכל  אותו 
שבזכות  אותנו,  מלמד  הארגון  פעילות  בעקבות 
הסברה והחדרת מודעות אפשר לשנות את הגישה 
של הציבור מקצה לקצה. הציבור מעוניין לשמוע, 
ומוכן לבצע את הדברים כיוון שהם נעשים ביתר 

קלות".

ועשירה,  מגוונת  אמונים'  'בני  פעילות  כיום 
וכולה סובבת סביב מיזם ברכות השחר בחברותא. 
ההצלחה הכבירה של ארגון 'בני אמונים' מלווה את 
כולנו, וניתן לראות בכל רחבי בתי הכנסת רבבות 
של יהודים העומדים מדי בוקר לומר ברכות השחר 
בצוותא בקול רם, כדי לזכות את הסובבים בעניית 

אמן רבתי.
אמונים',  'בני  של  והפעילות  השנים  במהלך 
מגיעים לידיעת מערכת ארגון אין ספור סיפורים 
ברכות  באמירת  שהתחזקו  מאנשים  מרגשים 
ועניית אמן, ועל השינוי האדיר שזה חולל בהם, 
ועל ישועות גדולות שלהן הם זכו. סיפורים כאלו 
גם הם מלמדים אותנו על המהפכה הגדולה שארגון 
'בני אמונים' חולל בחייהם של אנשים רבים כל כך.

'בני  למערכת  במכתבו  שפנה  אחד  יהודי 
אמונים', סיפר על נס שקרה עמו בזכות התחזקותו 
בעניית אמן. מדובר בתושב מרכז הארץ שיש לו 
רשויות  עם  קשה  לבעיה  נקלע  והוא  קטן,  עסק 
רשות  פקיד  מזה.  לצאת  איך  לדעת  מבלי  המס, 
המיסים היה קשוח מאוד, ונדרש ממנו לקחת רואה 
חשבון ולעבור תהליך ארוך וקשה שהכניס אותו 

להפסדים כספיים, ולחץ נפשי רב מאוד.
"באותה תקופה", מספר היהודי, "נולד לי בן, 
ובברית השתתף תלמיד חכם חשוב שאף דיבר כמה 
מילים. הוא דיבר על הגמ' בסנהדרין האומרת שקטן 
אומרים  ויש  שנימול,  משעה  הבא  לעולם  זוכה 
משעה שעונה אמן. תוך כדי הדברים חשבתי בליבי, 
הרי זכיתי עכשיו למול את בני, אולי אם אתחזק 
אליו  מהסבך  להיחלץ  לי  יעזור  ה'  אמן,  בעניית 
לומר  להקפיד  התחלתי  ועושה,  אומר  נקלעתי. 

"בהרגשת שחרור, 
החלטתי לנסוע ליומיים 

לצפון לביקור בקברי 
צדיקים. כשהייתי בקברו 
של רבי מאיר בעל הנס, 

הרגשתי התעוררות 
גדולה והרגשה גדולה 

של השגחה פרטית. 
באותו מעמד החלטתי 

להמשיך לשמוע כל 
ימיי, לפחות משלושה 

אנשים מידי יום את 
ברכות השחר"

"כל המשאבים והכוחות 
של 'בני אמונים' 
מושקעים במחשבה 
רבה כיצד ניתן לחדש 
ולהוסיף, לפרסם 
ולהרבות פעלים למצוות 
עניית אמן, כשהמטרה 
היא לא לשם כבוד 
או ממון, אלא אך ורק 
למען כבודו יתברך
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מפעל חיים. נשיא בני אמונים הרב מרמורשטיין נואם באחת 
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חיזוק תמידי. מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בכניסה למעונו של הרב מרמורשטיין לאויט"אמעמד הגרלה של 'בני אמונים' במעונו של הגר"ש קוק 



ברכות השחר באוזני חברים, ואפילו זרים לעיתים. 
גם השתדלתי לשמוע מדי יום ברכות השחר לפחות 
בליבי.  אמרתי  'חזקה',  שיהיה  אנשים,  משלושה 
לאחר חודש בערך, אני מקבל טלפון לבוא לרשות 
המיסים. התברר שהפקיד שלי הוחלף בפקיד אחר, 
שהבין לליבי ופטר אותי באזהרה בלבד. כשסיפרתי 
זאת לרואה חשבון בכיר, אמר לי שמדובר בנס של 
ממש. האפשרות היחידה שמדובר בפקיד שהחליט 

לעשות מעשה טוב באותו יום.
ליומיים  לנסוע  החלטתי  שחרור,  "בהרגשת 
לצפון לביקור בקברי צדיקים. כשהייתי בקברו של 
גדולה,  התעוררות  הרגשתי  הנס,  בעל  מאיר  רבי 
והרגשה גדולה של השגחה פרטית. באותו מעמד 
החלטתי להמשיך לשמוע כל ימיי, לפחות משלושה 

אנשים מידי יום את ברכות השחר".

ילדי האמן
'בני אמונים' מקיפות  הפעילויות השונות של 
את  מבוגרים.  והן  ילדים  הן  הציבור,  כלל  את 
תחומים  בשני  למנות  ניתן  הילדים  פעילויות 
תלמודי  ילדי  ודרבון  עידוד  הוא  האחד  עיקריים. 
התורה, וילדות בתי החינוך היסודי לבנות. השני 
על  לילדים,  מוטיבציה  והחדרת  ההסברה  הוא 

החשיבות של אמירת ברכות השחר בחברותא.
לילדים  נעשות  והדרבון,  העידוד  במסגרת 
יקרי  פרסים  על  חודש  מדי  מיוחדות  הגרלות 
בו  מיוחד  מבצע  כרטיס  מקבלים  הילדים  ערך. 
הם ממלאים את מספר הימים שהם אמרו ברכות 
השחר בחברותא, כאשר לפי כמות הימים בחודש 
בקמפיין  מלווה  זו  פעילות  להגרלה.  נכנסים  הם 
קירות  על  נתלים  במסגרתו  היקף,  רחב  פרסום 
מוסדות החינוך פלקטים ומודעות ענק צבעוניות 

האמנים  גדולי  בעיצוב  במיוחד,  ומושקעות 
העונים  של  בשבחם  חז"ל  באמרות  ומשולבות 
אמן. מודעות מפוארות אלו ממחישות לילדים את 
החשיבות של מצוות עניית אמן, ומדרבנות אותם 

להשתתף במבצע.
בנוסף הוקם לילדים קו 'קול אמונים'. זהו קו 
מידע מיוחד ובו תוכן עשיר ומגוון הכולל דרשות 
מרתקים  וסיפורים  הרבנים,  מגדולי  ושיעורים 
בנושא עניית אמן וברכות השחר בחברותא. מדי 
פעם גם נערכות בקו משימות מיוחדות ומאתגרות, 
הנושאות הגרלות ופרסים יוקרתיים. קו זה פעיל 
במיוחד בימים אלו, והוא מתחדש כל העת, למען 

רבבות הילדים השוהים בביתם בימים אלו.
בהמשך לפעילות הילדים, ב'בני אמונים' נעשים 
ניתן  הללו  בין המיזמים  הנוער.  לבני  מיזמים  גם 
הישיבות,  לבני  אקדמך'  'שחר  מיזם  את  למנות 
במסגרת  הסמינרים.  לבנות  אבקשך'  ו'שחר 
באופיין  המתאימות  פעילויות  נעשות  המיזמים 
לבנות הסמינרים ולבחורי הישיבות בהתאמה, כדי 
בחברותא.  השחר  ברכות  לומר  אותם  גם  לעודד 
של  בשבחם  מפליגים  חשובים  ורבנים  מחנכים 
ובנות  הישיבות  בני  את  ומעודדים  אלו,  מיזמים 

הסמינרים להשתתף בהם בהמוניהם.
אבקשך'  ו'שחר  אקדמך'  'שחר  פעילויות 
משלבות בתוכן גם כן הפצת עלוני תוכן מעניינים 
לבני הישיבות ובנות הסמינרים בהם מתפרסמים 
אמירת  בנושא  מעניינים  וסיפורים  חיזוק  דברי 
רבים  ובנות  בנים  אמן.  ועניית  בחברותא  ברכות 
מספרים על עצמם, עד כמה הפעילויות סייעו להם 
ושינו את גישתם לאמירת ברכות. "לפני תקופה", 
מספר הרב מרמורשטיין, "שמעתי על ילדה מאלעד, 
שלא דיברה מילה מאז כניסתה לבית הספר. במשך 
יותר משנתיים היא לא יצרה שיחה עם אף אחת, לא 

מהתלמידות ולא מהמורות. לאחר יותר משנתיים 
בבית הספר היא הצטרפה למיזם, וענתה אמן אחר 
הראשונה  מילתה  שבעצם  כך  חברותיה,  ברכות 
בבית הספר הייתה אמן. אנחנו ב'בני אמונים' מאוד 
ילדה  עוד  שלנו  המיזם  שבזכות  לשמוע  שמחנו 

אחת שינתה את חייה לטובה".

כל מאמינים
במשך השנים הלך ארגון 'בני אמונים' והתרחב, 
כשהוא מוסיף עוד פעילויות במגוון תחומים רבים. 
אחת מאבני הדרך המשמעותיות של הארגון היא 
הוצאתו לאור של הגיליון השבועי 'וכל מאמינים'. 
מופץ  עצומה,  השקעה  מתוך  הנעשה  זה,  גיליון 
בכל רחבי העולם בעשרות אלפי עותקים לשבוע, 

ומתורגם לשלוש שפות. זהו עלון שנכתב בידי חברי 
מערכת 'בני אמונים', ומוקדש כולו לענייני תפילה 
וברכות. העלון, שזוכה להצלחה רבה, משלב בתוכו 
מאמרים  השבוע,  לפרשת  פרפראות  תורה,  דברי 
תורניים מאוצרותיהם של גדולי הדורות, וסיפורים 

מעוררי מחשבה בנושא ברכות ועניית אמן.
פעילות ייחודית נוספת מבית 'בני אמונים', היא 
מערך 'גבאי אמן' בבתי הכנסת. זהו מערך מיוחד 
בבתי  שנמצאים  אנשים  ובו  כמותו,  קיים  שלא 
ברכות  אחר  אמן  ועונים  הבוקר,  בשעות  הכנסת 
השחר של האנשים המעוניינים. זהו מערך שהוקם 
מצד  אמונים',  'בני  למערכת  רבות  פניות  לאחר 
אנשים המעוניינים להשתתף במיזם ברכות השחר 
מלבקש  נמנעים  או  מתביישים  אך  בחברותא, 
מאחרים שיענו אמן אחר ברכותיהם. בעקבות כך 
בו אנשים  'גבאי אמן',  להקים את מערך  הוחלט 
ברכות  אחר  אמן  לענות  שמתנדבים  חשובים 
המתפללים, ללא מטרות כסף או כבוד, אלא רק כדי 

להרבות שם שמיים.

נסיעת אמן
ויצירתיים  בולטים  היותר  מהקמפיינים  אחד 
ה'אמנבוס'.  קמפיין  כמובן  הוא  אמונים'  'בני  של 
הערים  ברחובות  מסתובבים  הקמפיין  במסגרת 
השונות אוטובוסים מפוארים וצבעוניים, שעליהם 
מעוצבים ציורים ממיטב האמנים, בשילוב פסוקים, 

מאמרים והלכות על גודל מעלת עניית אמן.
פארק  בורו  בשכונת  החל  הצבעוני  הקמפיין 
שבניו יורק, כשבמסגרתו מסתובבים ה'אמנבוסים' 
ברחובות,  מרמורשטיין  דב  יעקב  הרב  שבבעלות 
במסרים  ושבים  העוברים  מבטי  את  ולוכדים 
הורחב  עניית אמן. לאחר מכן  להחדרת חשיבות 

שלושה  מסתובבים  וכיום  לישראל,  גם  הקמפיין 
בארץ.  הערים  ברחובות  גם  כאלו  אוטובוסים 
אוטובוסים מפוארים ומעוצבים אלו תופסים את 
ומצליחים  אותם,  הרואים  כל  של  ליבם  תשומת 
וחסר  ייחודי  באופן  הארגון  מסרי  את  להחדיר 
מיטב  אחראים  ה'אמנבוסים'  עיצוב  על  תקדים. 
העצומה  והשקעתם  אמונים',  'בני  של  המעצבים 
'בני  של  הכולל  בשגשוגו  אותותיה  את  נותנת 

אמונים'.

כנסים מחזקים
אמונים'  ש'בני  החיזוק  מפעילויות  כחלק 
מקיים, מדי תקופה מקיים הארגון כנסי ענק לאלפי 
מחנכים ורכזי 'בני אמונים'. בכנסים אלו משתתפים 
רבנים וגדולי ישראל, שבאים לחזק את ידיהם של 
פועלם  את  ולהוקיר  ולשבח  במלאכה,  העוסקים 
הטוב. במהלך הכנסים נושאים גדולי ישראל את 
דבריהם, ומדברים בגדולת ומעלת אמירת ברכות 
השחר בחברותא ועניית אמן. מכנסים אלו יוצאים 
להוסיף  ובמטרה  הנפש,  בהתרוממות  הרכזים 
ולהתחזק ולהרבות בפעילות למען המפעל האדיר 

של 'בני אמונים'.
במהלך כנסים אלו, נשמעים דברי חיזוק רבים 
מפיהם של הפועלים למען מצוות עניית אמן. בכנס 
כתשע  לפני  אמונים' שהתקיים  'בני  של  מנהלות 
שנים, כשלושה שבועות לפני פטירתה של הרבנית 
בת שבע קנייבסקי ע"ה, היא הקליטה נאום מיוחד 
על מנת שישמיעו אותו במעמד. בדבריה סיפרה 
הרבנית קנייבסקי כי גם היא ובעלה מרן שר התורה 
בחברותא,  השחר  ברכות  לומר  נוהגים  שליט"א 
אומר  הוא  בבוקר  לתפילה  מהבית  צאתה  ולפני 

בפניה את ברכות השחר, ואז היא אומרת בפניו.

שהתייתמה,  ילדה  על  סיפרה  גם  כן  כמו 
ורצתה לעשות משהו לע"נ אמה. היא קיבלה על 
עצמה לא לאכול ולא לשתות, רק כאשר יהיה מי 
הילדה  אחד  לילה  של  באמצעו  אמן.  לה  שיענה 
הייתה מאוד צמאה, אבל היא לא שתתה, וחיכתה 
אולי משהו יבוא והיא תוכל לברך. לאחר המתנה 
לישון  חזרה  הילדה  הגיע,  לא  אחד  ואף  ארוכה 
צמאה ולא שתתה. באמצע הלילה אמה ע"ה באה 
אליה בחלום, ואמרה לה 'תדעי לך שעשית רעש 
גדול מאוד בשמים, וזכות זאת תעמוד לך'. האם 
גם  שלך  ההתגברות  'בזכות  והוסיפה  המשיכה 
החברה שלך שחולה במחלה הנוראה, ושהרופאים 
התייאשו ממנה, תהיה בריאה', וכך היה. חברתה 
הבריאה בזכות שמירתה של הילדה והקפדתה על 
מצוות עניית אמן. עדות זו של הרבנית קנייבסקי 
כלל  של  בליבותיהם  עמוק  וחלחלה  ריגשה  ע"ה, 

המשתתפים.
במשך שנותיו של 'בני אמונים' התקיימו עשרות 
מיזמים וכנסים, ובכל הפעילויות משתתפים רבבות 
רבות מעם ישראל. בכל תקופה ותקופה שעברה על 
'בני אמונים', הם המשיכו להתחזק ולהתרחב על 

אף כל התחזיות.
אומר  הפעילות",  שמאחורי  האמיתי  "הכוח 
אחד ממנהלי 'בני אמונים', "הוא שהפעילות אינה 
אמונים'  'בני  רווח.  או  כבוד  למטרות  מתקיימת 
שם  ולהרבות  להוסיף  אחת,  למטרה  רק  קיים 
בתקופה  ישראל.  עם  את  ולחזק  ברבים,  שמיים 
בה אנחנו נמצאים, בה אין כנסים ואין בתי כנסת, 
פעילותו של 'בני אמונים' חשובה לאין ערוך יותר 
במצוות  ההתעסקות  בזכות  אחרת.  פעילות  מכל 
אמירת מאה ברכות בשלימות, על ידי עניית אמן 
אחריהם, מובטח לנו כי ננצל מכל רע ומכל פגע 
■ בעז"ה, ואמרו אמן". 

"דעי לך שעשית רעש 
גדול מאוד בשמים, 
וזכות זאת תעמוד לך". 
האם המשיכה והוסיפה: 
"בזכות ההתגברות 
שלך גם החברה שלך 
שחולה במחלה הנוראה, 
ושהרופאים התייאשו 
ממנה, תהיה בריאה"
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