
15 אמן הגעת אחרי שהשליח ציבור אמר ברכות השחר - הפסדת 
22 אמן ו-1 יהש"ר הגעת אחרי קדיש דרבנן שלפני הודו - הפסדת 

1 יהא שמיה רבא 23 אמן +  הגעת אחרי ברוך שאמר - הפסדת 
2 יהא שמיה רבא + ברכו 28 אמן +  הגעת ח"ו אחרי ברכו - הפסדת 

19 אמן התפללת שמו"ע יחד עם השליח ציבור - הפסדת עוד 

ְמַאֵחר באופן קבוע לתפילת שחרית?
אתה מפסיד בחודש כ-1,400 אמן!

ובשנה - כ-16,800 אמן...

איחרת - הפסדת
בס"ד

מחירו של אמן
החפץ חיים זי"ע כותב שאין מחיר ל'אמן' בעולם הזה. ובכדי לסבר את האוזן, מדובר במושגים של מיליארדים 
לאמן אחד.  אבל בשמים מחשבים מחירו של אמן לפי מה שכל אדם החשיבו בעולם הזה. לדוגמא... החלטת 
לשתות כוס קפה על חשבון האיחור לתפילה ביום חול או בשבת, וכתוצאה מכך הפסדת אפילו אמן אחד. 
באותו רגע אתה קבעת שמחירו של אמן שווה אצלך כמו כוס קפה. נקודה. ואם הפסדת כתוצאה משתיית 
כוס הקפה 22 אמן, תעשה לבד את החשבון כמה שווה אצלך 'אמן' או 'יהא שמיה רבא'. ואם באמת חשוב 
לך כוס הקפה לפני התפילה, תקום מוקדם יותר - ותגיע לתפילה בזמן! הרי טיסה. אוטובוס אחרון. פגישה 
גורלית. תור לרופא מומחה וכו' - לא תאחר. וכאן פגישה אישית עם מלך מלכי המלכים הקב"ה שבו הינך 

עומד ומבקש עליך ועל עולליך בריאות. פרנסה. נחת. - כן תאחר? היתכן??

]הדוגמא כאן על כוס קפה, אבל מדובר בכל דבר שאתה החלטת לעשותו על חשבון התפילה. שיחות טלפון, 
עסקים שונים, דיבורי סרק וכו'[

ואל תשכח - למעלה בשמים כבר אי אפשר לענות "אמן"...
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