
   

      

    
   

ָעלֹון ְמֻיָחד ְּבנֹוֵשׂא ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון

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

 ְיָלִדים ְיָקִרים! 
ַהַּפַעם, ְּתַגּלּו ֵּבין ַּדֵּפי ֶהָעלֹון נֹוֵׂשא ָחָדׁש. ָחַרְגנּו ִמִּמְנָהֵגנּו ַהָּקבּוַע ַלֲעֹסק ְּבנֹוֵׂשא "ָאֵמן" ּוָבַחְרנּו 

נֹוֵׂשא ׁשֹוֶנה, ָחׁשּוב ְּביֹוֵתר. נֹוֵׂשא ֶׁשּפֹוֵגׁש אֹוָתנּו ַּפַעם אֹו ַּפֲעַמִים ַּבּיֹום; ְּבֵבית ַהֵּסֶפר אֹו ַּבַּבִית 

ְלַהִּכיר  ַמָּטָרה  ִמּתֹוְך  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ַעל  ִלְכֹּתב  ָּבַחְרנּו  ָהְרחֹוִקים.  ַהַּגן  ִמיֵמי  ּוְמַלֶּוה אֹוָתנּו עֹוד 

ָלֹעֶמק ֶאת ַהְּבָרכֹות ַהִּנְפָלאֹות ֶׁשָאנּו זֹוִכים ְלאֹוְמָרן ְּבֹאֶפן ְּתִמיִדי. 

ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִלְּמדּונּו ֶׁשִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִהיא ִמְצָוה ֵמַהּתֹוָרה, ֶׁשֵּכן ִּבְתִחָּלָתּה ֶׁשל ָּפָרַׁשת 

ֵעֶקב, ְלַאַחר ֶׁשְּמָתֶאֶרת ַהּתֹוָרה ֶאת ֶׁשַבח ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוֵפרֹוֶתיָה ֶנֱאָמר: "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת 

ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך" )ְּדָבִרים ח י(

אּוָלם, ָׁשִנים ַרּבֹות ִלְפֵני ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה, ְּכָבר ָהָיה ָאָדם ֶׁשִהְׁשִריׁש ָּבעֹוָלם ֶאת ַהחֹוָבה ְלָבֵרְך ַאַחר 

ַהָּמזֹון. ָהָיה ֶזה ֹלא ַאֵחר ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֶׁשְּלִפי ִּדְבֵריֶהם ֶׁשל ַרּבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים 

ִהְצַטָּוה ְמֹפָרׁשֹות ִמִּפי ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְלַפְרֵסם ֶאת ְׁשמֹו ָּבעֹוָלם ֶדֶרְך ָּכְך ֶׁשְּיַלֵּמד ֶאת ַהְּברּוִאים 

ְלָבֵרְך ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ָּכל ֲהָנָאה ְוטֹוָבה ֶׁשֵהם ְמַקְּבִלים )ַּדַעת ְזֵקִנים ְּבֵראִׁשית יב ב(.

ְוָאֵכן, ַעל ַהָּפסּוק: "ַוִּיַּטע ֶאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְקָרא ָׁשם ְּבֵׁשם ה'" )ְּבֵראִׁשית כא לג( מּוָבא ַּבִּמְדָרׁש 

ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֵהִקים ֹאֶהל ְּבִמְדַּבר ְּבֵאר ֶׁשַבע, ְוָהָיה ַמְכִניס ֶאת אֹוְרָחיו ְלָאֳהלֹו 

ּוְמַכְּבָדם ְּבַמֲאָכל ּוְבַמְׁשֶקה. ְלַאַחר ֶׁשָאְכלּו ְוָׁשתּו ְּכֵדי ָצְרָּכם ָהָיה מֹוֶרה ָלֶהם: "ָּבְרכּו ְלִמי ֶׁשָאַמר 

ְוָהָיה ָהעֹוָלם". ָאְמרּו לֹו: "ָמה ֹנאַמר?" ָאַמר ָלֶהם, ִאְמרּו: "ָּברּוְך ֵא-ל עֹוָלם ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו". ִאם 

ִקֵּבל ָהאֹוֵרַח ֶאת ְּדָבָריו ּוֵבֵרְך, ָהָיה ּפֹוֵטר אֹותֹו ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִמַּתְׁשלּום ַעל ָהֲארּוָחה ֶׁשָאַכל, ַאְך 

ִאם ֹלא ָרָצה ְלָבֵרְך ָהָיה אֹוֵמר לֹו ַאְבָרָהם: "ָעֶליָך ְלַׁשֵּלם ַעל ָמה ֶׁשָאַכְלָּת ְוָׁשִתיָת, ֹלא ְלִפי ַּתֲעִריף 

ַמֲאִכיל  ָהִייִתי  ְוִאְלָמֵלא  ְׁשָמָמה,  ְּבִמְדַּבר  ָּדר  ֲאִני  ֶׁשֲהֵרי  ְּבַהְרֵּבה,  ָּגֹבַּה  ַּתֲעִריף  ְלִפי  ֶאָּלא  ָרִגיל, 

ּוַמְׁשֶקה אֹוְתָך ְּבַוַּדאי ָהִייָת ֵמת ָּבָרָעב ּוַבָּצָמא".

ְּכֶׁשָהָיה ָהאֹוֵרַח ׁשֹוֵמַע ֶאת ִּדְבֵרי ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָהָיה ֵמִבין ֶׁשַּכָּוָנתֹו ָהְיָתה ְלַהְמִחיׁש לֹו ַעד ַּכָּמה 

ָּתלּוי ָהָאָדם ַּבֲחָסָדיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַעד ְּכֵדי ֶׁשִּבְלֲעֵדיֶהם ָהָיה ֵמת ָּבָרָעב, ּוִמָּיד ָהְיָתה 

)ְּבֵראִׁשית ַרָּבה  ְוָהָיה ְמָבֵרְך ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ָהֹאֶכל ֶׁשָאַכל.  ִיְרַאת ָׁשַמִים ְּבִלּבֹו  ִנְכֶנֶסת 

מט ד(

ּוֵמָאז ְוַעד ַהּיֹום, ַמְקִּפיִדים ְיהּוִדים ְלָבֵרְך ַאַחר ַהָּמזֹון. ַהְּבָרָכה ַהֹּזאת ִהיא ְּבֶעֶצם ֵמֵעין ַּתְׁשלּום 

ַעל ָהֲאִכיָלה, ּוְכִפי ֶׁשֹּלא ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשָאָדם ִיָּכֵנס ְלִמְסָעָדה, ְיַמֵּלא ְּכֵרסֹו ִּבְסעּוָדה ְּדֵׁשָנה 

ְוִיְׁשַּתֵּמט ִמְּלַׁשֵּלם, ָּכְך ֹלא ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשָאָדם ֵיָהֶנה ִמן ָהעֹוָלם ְּבִלי ְלָבֵרְך ַלֲאדֹון ָהעֹוָלם.

ָלנּו  ִּבְפִתיָחתֹו ָחׁשּוב  ְּכָבר  ְואּוָלם  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ִנְפָלִאים ַעל  ִּבְתָכִנים  ְוָגדּוׁש  ָמֵלא  ֻּכּלֹו  ֶהָעלֹון 

ִּבְרַּכת  ֶׁשִחּיּוב  ֵמַאַחר  ִּכי  ֵּדָעה  ַהֵּמִביא  ְמָגִדים"  "ְּפִרי  ַּבֵּסֶפר  ֶׁשָּמָצאנּו  ִנְפָלא  ְּבִחּדּוׁש  ְלַׁשְּתְפֶכם 

ַהָּמזֹון ִהּנֹו ִמן ַהּתֹוָרה ַאף ִחּיּוב ֲעִנַּית ָאֵמן ָעֶליָה ִהּנֹו ַּגם ֵּכן ֵמַהּתֹוָרה! )א"א רטו י(

ּוְמֻיֶחֶדת  ְּגדֹוָלה  ְּבִמְצָוה  ְלִהְתַחֵּזק  ֻּכָּלנּו  ְוֶׁשִּנְזֶּכה  ּוַמְחִּכיָמה,  ְמַהָּנה  ְקִריָאה  ָלֶכם  ְמַאֲחִלים  ָאנּו 

ֹזאת: ִלְטֹעם ֵמֲהָבַנת ְּגֻדָּלָתּה, ְוֵלָהנֹות ִמִּבְרכֹוֶתיָה ּוִמִּמילֹוֶתיָה ַהְּקדֹוׁשֹות.

ֶׁשָּלֶכם

ַיֲעֹקב ֹּדב ַמְרמֹוְרְׁשֵטיין                                ַמֲעֶרֶכת ְּבֵני ַמֲאִמיִנים

                                    יֹו"ר 

           ְּפִניֵני ְּבָרָכה

ְסֻגָּלה ְלַפְרָנָסה
ְּבִבְרַּכת  ַהָּזִהיר  ֶׁשָּכל  ֵא-ל,  ִיְׁשְמֵרם  ֵמַרּבֹוַתי  ֲאִני  ְמֻקָּבל  "ָּכְך 
ַהָּמזֹון ]ֻמְבָטח לֹו ֶׁשִּיְהיּו[ ְמזֹונֹוָתיו ְמצּוִיים לֹו ְּבָכבֹוד ָּכל ָיָמיו 

ְוֹלא ִיְצָטֵרְך ַלְּבִרּיֹות" .  
)ֵסֶפר ַהִחּנּוְך ִמְצָוה תל( 

ְסֻגָּלה ְלֲעִׁשירֹות
ְלֲעִׁשירֹות,  ְסֻגָּלה  ִהָּנּה  ּוְבִׂשְמָחה  ְּבקֹול  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֲאִמיַרת 
ִּבְרַּכת  ְּכלֹוַמר,  י' כב'(  )ִמְׁשֵלי  ַתֲעִׁשיר"  ִהיא  ה'  "ִּבְרַּכת  ַּכָּכתּוב: 
ַהָּמזֹון ֶׁשִהָּנּה ִּבְרַּכת ה' - ֶׁשִּנְצַטִּוינּו ָעֶליָה ִמִּפי ה', ֶׁשֲהֵרי ִחּיּוָבּה 
ְלָבְרָכּה  ַהַּמְקִּפיד  ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁשַּתֲעִׁשיר  ֹזאת  ִהיא  ַהּתֹוָרה,  ִמן 

ָּכָראּוי!  
  )ִניצֹוֵצי אֹורֹות ]ַלִחיָד"א[ ַעל ַהֹּזַהר ב ריח א(

 ֵאין ְׁשִליָטה ַלֲחרֹון ַאף
ְלִפי  ַהָּמזֹון?  ְּבִבְרַּכת  סֹוִפית[  ]פ'  ף'  ָהאֹות  מֹוִפיָעה  ֹלא  ַמּדּוַע 

ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשְּמָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכָּוָנה ֵאין ׁשֹוֵלט ּבֹו ֹלא ַאף ְוֹלא 

ֶׁשֶצף ְוֹלא ֶקֶצף.
)ב"ח או"ח ִסיָמן קפא(

ַהְּתִפָּלה ַהְּמֻיֶחֶדת
ְלָבָניו,  ְּבַצָּוָאתֹו  ַעְצמֹו  ַעל  ֵמִעיד  ָהֲעבֹוָדה"  ְוֹׁשֶרׁש  "ְיסֹוד  ַּבַעל 
ְמֻיֶחֶדת  ְּתִפָּלה  ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ִלְפֵני  יֹום,  ֶׁשְּבָכל 
ִּבְׁשַעת  ְלֵביתֹו  ָאָדם  ִיָּכֵנס  ֶׁשֹּלא  ַיִּצילֹו  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
מֹוֶדה  ָהָיה  ְלָכְך  ּוְבנֹוָסף  ִמַּכָּוָנתֹו,  אֹותֹו  ְיַבֵּטל  ֶׁשָּמא  ַהְּבָרָכה, 
ְּבִסּיּום ַהְּבָרָכה ַלה' ַעל ֶׁשִּזָּכה אֹותֹו ְלָבֵרְך ֶאת ַהְּבָרָכה ִּבְׁשֵלמּות.

ְסֻגָּלה ַלֲאִריכּות ָיִמים
ּוְׁשנֹוָתיו.  ָיָמיו  לֹו  ַמֲאִריִכין  ָרם  ְּבקֹול  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ַהְּמָבֵרְך 
ּוְלֹזאת ְמַרֵּמז ַהָּכתּוב: "קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ה' ְּכִמְׁשָּפֶטָך ַחֵּיִני" 
ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  קֹולֹו  ַהַּמְׁשִמיַע  ְּכלֹוַמר  קמט'(,  קיט'  )ְּתִהִּלים 

ְלהֹודֹות ַלה' ַעל רֹוב ַחְסּדֹו ִיְזֶּכה ַלֲאִריכּות ָיִמים.

)"קֹול ַהַחִּיים" ]ְלַרִּבי ַחִּיים ָפאַלאִג'י[ ַהְנָהגֹות טֹובֹות, אֹות פ( 

ִאָּיר
תשע"ד

ֵאַלת ָחָכם  שְׁ

"ְוֹנאַמר  ַאַחת:  ַּפַעם  אֹוְמִרים  ָאנּו  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת 
ָלֵתת  ֲהֵתְדעּו  ָאֵמן".  "ְוִאְמרּו  נֹוֶסֶפת:  ּוַפַעם  ָאֵמן" 

ַטַעם ְלִׁשּנּוי ָלׁשֹון ֶזה?

ְלחּו ִל"ְבֵני ֱאמּוִנים" ת.ד.  ְתבּו ָלנּו, ׁשִ ׁשּוָבה ְנכֹוָנה? ּכִ ְמָצאֶתם ּתְ
ָרִסים ֻיְקָרִתִיּים. ַהְגָרָלה ַעל ּפְ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ָרק ְותּוְכלּו ְלִהׁשְ ֵני ּבְ 102 ּבְ

ְּבַהְצָלָחה!



ְיהּוִדי  ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים,  ְצִבי"  "ַהר  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית 
ְׂשַבע ָיִמים ְוָהדּור ָּפִנים ְּבֵׁשם ר' ִׁשְמעֹון. ר' ִׁשְמעֹון ָהָיה 
ִמְצָוה  ְואּוָלם  ְּכַבֲחמּוָרה  ַקָּלה  ִמְצָוה  ִקּיּום  ַעל  ַמְקִּפיד 
ְוִלּבֹו.  ַנְפׁשֹו  ְּבָכל  ּוְמַיֵּקר  ְמֻיָחד  ְּבֹאֶפן  ְמַחֵּבב  ָהָיה  ַאַחת 

ַהִּמְצָוה "ֶׁשּלֹו" ָהְיָתה ִמְצַות 'ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון'.

ָהיּו  ַהְּסמּוכֹות,  ַּבֻּסּכֹות  ַהְּׁשֵכִנים  ַהֻּסּכֹות,  ַחג  ִּביֵמי 
ִמְתַעְּנִגים ִלְׁשֹמַע ֶאת ר' ִׁשְמעֹון ְמָבֵרְך ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְמרֹוֶמֶמת, ְּבַכָּוָנה, ְּבִדְקּדּוק ָּגדֹול ּוִבְנִעימּות 
ְמתּוָקה ֶׁשֵאין ּדֹוֶמה ָלּה. ַהּנֹוֵׂשא ִהְתִמיַּה ֶאת ַרִּבי יֹוֵסף  
ֶזְיַבְלד ִויִדידֹו ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ּפֹוִליְקָמן, ֶׁשָּגרּו ִּבְׁשֵכנּות ְלר' 
ִנְּגׁשּו  ֵהם  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד  ְוָלֵכן  ְצַפְנָיה,  ִּבְרחֹוב  ִׁשְמעֹון, 
ֹזאת  ִמְצָוה  ׁשֹוָנה  ְּבָמה  ָלנּו,  "ֱאֹמר  ּוְׁשָאלּוהּו:  ֵאָליו 
ִמְּׁשָאר ִמְצוֹות? ַמּדּוַע ָזְכָתה ַּדְוָקא ִמְצַות ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון 

ְלִׂשיַמת ֵלב ְוֹכֶבד ֹראׁש ֶׁשָּכֶזה ִמִּצְּדָך?"

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִחֵּיְך ֶאת ִחּיּוכֹו ַהְּמֻפְרָסם, ִחֵּכְך ֶאת ָיָדיו, ָעַצם 
ֶאת ֵעיָניו ְוֵהֵחל ְלַסֵּפר ֶאת ִסּפּורֹו ַהֻּמְפָלא:

ִמְלֶחֶמת  ְּפֹרץ  ֶטֶרם  ֶעְׂשֵרה,  ַאַחת  ְּכֶבן  ֶיֶלד  "ֶּבֱהיֹוִתי 
ַהָּיִמים  ְּבַאַחד  ְּבפֹוִלין.  ְּב'ֶחֶדר'  ָלַמְדִּתי  ַהְּׁשִנָּיה,  ָהעֹוָלם 
ֹראׁש  ָזָצ"ל,  ַׁשִּפיָרא  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַל'ֶחֶדר'  ִהִּגיַע 
ְיִדיעֹוֵתינּו.  ַעל  אֹוָתנּו  ִלְבֹחן  ְּכֵדי  לּוְּבִלין  ַחְכֵמי  ְיִׁשיַבת 
ְּבִסּיּום ַהְּבִחיָנה ָאַמר ָלנּו, ִּכי ִּכְפָרס ַעל ִהְצַטְּינּוֵתנּו הּוא 
ִּדְבֵרי  ַעל  ָחַזר  הּוא  ְוָאז  ַחִּיים'.  ְּכ'ַמְּתַנת  סֹוד  ָלנּו  ְמַגֶּלה 

ַה"ָּבֵאר ֵהיֵטב" )או"ח קפה א(:

ְלִפי  ַהָּמזֹון,  ְּבִבְרַּכת  סֹוִפית[  ]פ'  ף  ֵאין  ָלָּמה  "ָמָצאִתי 
ֹלא  ּבֹו  ׁשֹוֵלט  ֵאין  ְּבַכָּוָנה,  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶׁשֵּבֵרְך  ִמי  ֶׁשָּכל 
ַאף ְוֹלא ֶקֶצף ְוכּו' ּוְמזֹונֹוָתיו ְמצּוִיין ּלֹו ְּבֶרַוח ּוְבָכבֹוד ָּכל 

ָיָמיו".

ֶׁשל  ַהְּדָבִרים  ֶהְמֵׁשְך  ֶאת  ְלַהְקִריא  ֵמִאיר  ר'  ְוִהְמִׁשיְך 
ִמּתֹוְך  ַּדְוָקא  ְלָבֵרְך  ִּיָּזֵהר  "ְוַהְּמַדְקֵּדק  ֵהיֵטב":  ַה"ָּבֵאר 

ַהֵּסֶפר ְוֹלא ְּבַעל ֶּפה".

ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְלָבֵרְך  ַעְצִמי  ַעל  ִקַּבְלִּתי  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה 
ְמִסירּות  ִמֶּמִּני  ָּדְרָׁשה  ֹזאת  ֶׁשַּקָּבָלה  ָעָקא  ָּדא  ְּבַכָּוָנה, 
ֲארּוָחָתם  ֶאת  ְמַסְּיִמים  ָהיּו  ַהִּכָּתה  ַיְלֵדי  ָּכל  ַרָּבה:  ֶנֶפׁש 
ְוִאּלּו  ְלַׂשֵחק,  ָלרּוץ  ְּכֵדי  ִּבְזִריזּות  ּוְמָבְרִכים  ִּבְמִהירּות 
ֲאִני ָהִייִתי ְמָבֵרְך ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכָּוָנה, ִמיָלה ְּבִמיָלה 
ַהְּזַמן ֶׁשּיּוַעד  ַמֲחִמיץ ֶאת  ָהִייִתי  ָּכְך  ֵעֶקב  ּוְבֹכֶבד ֹראׁש. 
ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך  ְּבַקָּבָלִתי  ָעַמְדִּתי  ֹזאת  ּוְבָכל  ְלִמְׂשָחק,  ָלנּו 
ַהָּׁשִנים. ַעד ֶׁשּנֹוַדע ְׁשִמי ֵּבין ָּכל ַיְלֵדי ַה'ֶחֶדר' ְוִכּנּו אֹוִתי: 

"ַהֶּיֶלד ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון".

ֵהִעיבּו  ְׁשחֹוִרים  ְּכֶׁשֲעָנִנים  ִנְגְּדָעה  ַהְּמֻאֶּׁשֶרת  ַיְלּדּוִתי 
ָּכל  ַעל  ִהְׁשַּתְּלטּו  ְׁשָמם  ִיַּמח  ַהָּנאִצים  ּפֹוִלין.  ְׁשֵמי  ֶאת 
ַפְּרָּבֶריָה ּוְמבֹואֹוֶתיָה. ִמֵּדי ַּפַעם ְּבַפַעם ָעְרכּו 'ֶסֶלְקְצָיה', 
ֶאת  ִויָלִדים:  ְמֻבָּגִרים  נֹוָרָאה  ְּבַאְכָזִרּיּות  ִהְפִרידּו  ֶׁשָּבּה 
ֶאת  ְוַרק  ַהַהְׁשָמָדה,  ְלַמֲחנֹות  ָׁשְלחּו  ְוַהְּזֵקִנים  ַהְּיָלִדים 

ָהֲאָנִׁשים ַהְּכִׁשיִרים ַלֲעבֹוָדה הֹוִתירּו ַּבַחִּיים.

ַהְּזֵקִנים  ְלִמּיּון:  ְּבׁשּוָרה  ָהֳעַמְדנּו  ַהְּפָעִמים  ְּבַאַחת 
ְוַהְּיָלִדים, ֶׁשֻהְפנּו ְלַצד ְׂשֹמאל, ִנּדֹונּו ְלִמיָתה, ְוַהְּצִעיִרים 

ֶׁשֻהְפנּו ְלָיִמין, ָזכּו ְלַחִּיים.

ְּכָכל  ָּגֹבַּה  ְלֵהָראֹות  ִנִּסיִתי  ִּגיִלי,  ִמְּבֵני  ָּגֹבַּה  ֶׁשָהִייִתי  ֲאִני 
ְיָכְלִּתי, ְוָאֵכן, ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים ִנְׁשַלְחִּתי ָיִמיָנה.

ַהָּנאִצים ָהֲארּוִרים ָּדְרׁשּו ִמָּכל ֶאָחד לֹוַמר ְּבֵאיֶזה ְּתחּום 
ְלַמַען  ַלֲעבֹוָדה  ְלַנְּצלֹו  ִנָּתן  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ֻמְכָׁשר,  הּוא 

ֶּגְרַמְנָיה.

ִמְקצֹוַע.  ָּכל  ְּבָיִדי  ָהָיה  ֹלא  ָצִעיר  ַנַער  ֶׁשָהִייִתי  ֲאִני, 

ְלָהִׁשיב.  ָעַלי  ָמה  ָיַדְעִּתי  ְוֹלא  ַהְּׁשֵאָלה,  ֵמֶעֶצם  ִנְרַעְדִּתי 
ַטָּבח  ִהְּנָך  ִּכי  "ֱאֹמר  ֵמֲאחֹוַרי:  ְלִחיָׁשה  ָׁשַמְעִּתי  ְלֶפַתע 
ְמֻעֶּלה, ַוֲאִני ָהעֹוֵזר ֶׁשְּלָך". ֹלא ָהָיה ִלי ָמה ְלַהְפִסיד, ְוַעל 
ָהעֹוֵמד  ַהְּיהּוִדי  ְוִכי  ַטָּבח  ֲאִני  ִּכי  לֹו. הֹוַדְעִּתי  ַנֲעֵניִתי  ֵּכן 
ִסְּוגּו ֶאת ְׁשֵנינּו ְּכעֹוְבֵדי  ְוַהֶּגְרָמִנים  ֵמֲאחֹוַרי הּוא עֹוְזִרי, 

ִמְטָּבח.

ַהְּבָרָכה ֶׁשל "ְמזֹונֹוָתיו  ָרִאיִתי ֵּכיַצד ִמְתַּגֶּׁשֶמת  ְּכָבר ָאז 
ְּבֹאֶפן  ִקַּבְלִּתי ָמזֹון  ֱהיֹוִתי ַטָּבח,  ְּבֶרַוח"; ְּבֶׁשל  ְמצּוִיין לֹו 
ֶׁשּגֹוָרִלי  ָּכְך  ַעל  ֵהִעיָדה  ְוַהֲחֻסָּנה  ַהְּבִריָאה  ֲחזּוִתי  ָסִדיר. 

ָׁשַפר ָעַלי...

ְּכַטָּבח, ֹלא  ָעַבְדִּתי  ֶׁשָּבּה  ֵעת  ָּכל אֹוָתּה  ִּכי  ְלַצֵּין,  ָחׁשּוב 
ְּכִהְלָכָתּה.  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ַאַחת  ַּפַעם  ַעל  ְולּו  ִוַּתְרִּתי 

ְּכֶׁשָּיַדְעִּתי ֶׁשֹּלא אּוַכל ְלָבֵרְך ִּבְמִתינּות, ֹלא ָאַכְלִּתי ַּפת.

ְוִהֵּנה ְלַאַחר ַּכָּמה ָחְדֵׁשי ֲעבֹוָדה ִּבֵּקר ַּבִּמְטָּבח ָקִצין ֶּגְרָמִני 
ְמֻרָּׁשע, ְוֵכיָון ֶׁשָחָרה לֹו ִלְראֹות ַנַער ְיהּוִדי ֶׁשְּבָׂשרֹו ֶטֶרם 
ָּכַחׁש, הּוא ָצַוח ִּבְמֹלא ְּגרֹונֹו: "ֶׁשֶּיֶלד ְיהּוִדי ַיֲעֹבד ַּבִּמְטָּבח 

ְוִיְתַּפֵּטם? ָהֹיה ֹלא ִּתְהֶיה! ְוִכי ֶזהּו ֵּבית ַהְבָרָאה?"

ֶאל  ִהַּגְענּו  ָעִׂשיִתי.  ְוָכְך  ַאֲחָריו,  ָלֹבא  ְּבָידֹו  ִלי  ִסֵּמן  הּוא 
ֶהָחֵצר ֶׁשְּסִביב ַהִּמְטָּבח ֶׁשָהְיָתה ֲעׂשּוָיה ֵמַאְדַמת ְטָרִׁשים 
ָקָׁשה ְּכַבְרֶזל. הּוא ָנַתן ְּבָיִדי ַּפִּטיׁש ָקָטן, ְוָאַמר ִלי: "ְּבתֹוְך 
ְׁשֵני  ֶׁשל  ְּבֹגֶדל  ֻּבְנֶקר  ָּכאן  ַלֲחֹפר  ָעֶליָך  ְספּורֹות,  ָׁשעֹות 
ְלִהְתַחֵּבא  ַחָּיֵלינּו  יּוְכלּו  ֶׁשּבֹו  ֶמְטִרים,  ְׁשֵני  ַעל  ֶמְטִרים 
ְּבֵעת ַהְפָצצֹות אֹוְיֵבינּו ָהרּוִסים. ֲחָזָרְתָך ַלִּמְטָּבח ְּתלּוָיה 
ָהְיָתה  ַּכָּוָנתֹו  ְיהּודֹון ָחצּוף?"  ָׁשַמְעָּת,  ַהֻּבְנֶקר.  ַּבֲחִפיַרת 
ְּבַאְדַמת  ַלֲחֹפר  ַאְצִליַח  ִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשְּלעֹוָלם ֹלא  ִלי,  ִלְרֹמז 

ְטָרִׁשים ֹזאת, ָּכְך ְלעֹוָלם ֹלא ָאׁשּוב ַלִּמְטָּבח.

ַּבחּור  ֲאִני,  אּוַכל  ֵּכיַצד  ִנְׁשְּבָרה:  ְורּוִחי  ָחְׁשכּו  ֵעיַני 
ְּבַאְדַמת  ַקל  ֶסֶדק  ְולּו  ִלְסֹּדק  ָקָטן,  ַּפִּטיׁש  ֶׁשְּבָידֹו  ָצִעיר 
ַהְּטָרִׁשים, ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ַעל ֲחִפיָרה ֶׁשל ּבֹור ְועֹוד ְּבֹעֶמק 

ֶׁשל ְׁשֵני ֶמְטִרים?

הּוא  ָּברּוְך  ֵמַהָּקדֹוׁש  ּוִבַּקְׁשִּתי  ַלָּמרֹום,  ֵעיַני  ָנָׂשאִתי 
ֶׁשָּיחֹון אֹוִתי ִויַצֶּוה ֶאת ִּבְרָּכתֹו ְוַחְסּדֹו ָעַלי; ֲהֵרי ִהְבִטיחּוִני 
 – ַחָּייו''  ָּכל  ּוְבָכבֹוד  ְּבֶרַוח  לֹו  ְמצּוִיין  ִיְהיּו  "ְמזֹונֹוָתיו  ִּכי 

ִהֵּנִני ֲעַדִין ַנַער ָצִעיר, ְוִכי ֶזהּו "ָּכל ַחָּייו"?

ַחָּיִלים  ּוָבּה  ַמָּׁשִאית  ָחְלָפה  ּוְלָיִדי  ַהַּדּקֹות,  ָאְרכּו  ֹלא 
ָעַלי  ְלַהְׁשִליְך  ִחְּפׂשּו  ָּבָדד,  עֹוֵמד  אֹוִתי  ְּכֶׁשָראּו  ָנאִצים. 
זֹוְרִקים  ֵהֵחּלּו  ָּדָבר,  ִּביֵדיֶהם  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ּוְלִפי  ָמה,  ְּדַבר 
ַּתּפּוֵחי  ְמָלְפפֹוִנים,  ְּבַמָּׂשִאיָתם:  ֶׁשִּנְמְצאּו  ְיָרקֹות  ָעַלי 
ֵחרּוִפים  ַהְמָטַרת  ְּכֵדי  ּתֹוְך  ְוַהֹּכל  ָועֹוד,  ְּגָזִרים  ֲאָדָמה, 

ְוִגּדּוִפים.

"ְמזֹונֹוָתיו  ֶׁשל  ַהְּבָרָכה  ִהְתַּגְּׁשמּות  ֶאת  ָרִאיִתי  ָאז  ְּכָבר 
ְיָרקֹות  ַעְׂשרֹות  ָהיּו  ְּפזּוִרים  ְסִביִבי  ְּבֶרַוח":  לֹו  ְמצּוִיין 
ִמְלָחָמה  ְּבֶאְמַצע  ֹזאת  ְוָכל  ׁשֹוִנים,  ּוִמּסּוִגים  ִמִּמיִנים 
ּוְבתֹוְך ַמֲחֵנה ֲעבֹוָדה ָנאִצי, ֶׁשּבֹו ִמֵּדי יֹום ַעְׂשרֹות ְיהּוִדים 

ָנְפחּו ֶאת ִנְׁשָמָתם ֵמָרָעב.

אּוָלם, ֲעַדִין ָהְיָתה ְיׁשּוָעִתי ְרחֹוָקה. ֲהֹלא ָהָיה ָעַלי ִליֹצר 
ְּכַבְרֶזל,  ְּבֶאְמָצעּות ַּפִּטיׁש ָקָטן ּבֹור ָעָנק ַּבֲאָדָמה ָקָׁשה 
ַאְך ַהִּבָּטחֹון ַּבה' ֹלא ָמׁש ִמֶּמִּני. ִהְמַׁשְכִּתי ּוִבַּקְׁשִּתי ֵמה' 

ִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשֲעָזָרִני ַעד ֹּכה, ֵּכן  ַיַעְזֵרִני ָהְלָאה.

ְלַאַחר ְזַמן ָקָצר ָעְבָרה ְלָיִדי ַמָּׁשִאית נֹוֶסֶפת ּוָבּה ַחָּיִלים 
ְלָפַני  ַהֻּמַּנַחת  ַהְּיָרקֹות  ַּכּמּות  ֶאת  ְּכֶׁשָראּו  ּפֹוָלִנִּיים. 
ּוְבִהְתַחֵּׁשב ָּבֻעְבָּדה ֶׁשֲחזּוִתי ַהִחיצֹוִנית ָהְיָתה ְמֻׁשֶּפֶרת 
ְמֻמֶּנה  ֶׁשֲאִני  ָהיּו ְּבטּוִחים  ַּבִּמְטָּבח, ֵהם  ִּבְזכּות ֲעבֹוָדִתי 

ַעל ַהְּסחֹוָרה, ּוִבְּקׁשּוָה ִמֶּמִּני.

ה' ָנַתן ְּבֹמִחי ַרְעיֹון ְלַהֲעִמיד ָּפִנים ִּכְמַפֵּקד. ָאַמְרִּתי ָלֶהם 
ְׁשֵני  ֶׁשל  ְּבֹקֶטר  ּבֹור  ָּכאן  ִלי  ַיְחְּפרּו  ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ִאם  ִּכי 

ֶמְטִרים, ֲאַחֵּלק ָלֶהם ִמן ַהְּיָרקֹות. 

ּוְבַמֲאָמץ ְמֻׁשָּתף  ְּכֵלי ֲעבֹוָדה  ָנְטלּו  ַלַּמָּׂשִאית,  ֵהם ָׁשבּו 
ְוֵהם ָהְלכּו  ְוָרב ָחְפרּו ּבֹור. ִׁשַּלְמִּתי ֶאת ְׂשָכָרם ִּביָרקֹות, 

ְלַדְרָּכם.

ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְזַמן ַהֲחִפיָרה, ֹלא ָנַקְפִּתי ֶאְצַּבע! ָעַמְדִּתי ִמן 
ַהַּצד ִּכְמַפֵּקד, ְוִהְמַּתְנִּתי ִלְראֹות ֶאת ּתֹוְצאֹות ַמֲעֵׂשיֶהם. 
ִלי  ְמצּוִיים  ָהיּו  ּוְמזֹונֹוַתי  ִּבְמֹלָאּה  ִהְתַּגְּׁשָמה  ַהְּבָרָכה 
ְּבֶרַוח ּוְבָכבֹוד; ְּבֶרַוח – ְיָרקֹות ְּבֶׁשַפע, ּוְבָכבֹוד – ִּכְמַפֵּקד 

ַעל ְּפֻלַּגת ַחָּיִלים... 

ַהִּמְטָּבח,  ְלִכּוּון  ָּפִניִתי  ֵמִהְתַרְּגׁשּות  ּדֹוְמעֹות  ְּבֵעיַנִים 
ַהּבֹור  ֶאת  ֵעיָניו  ְּבמֹו  ִלְראֹות  ַהֶּגְרָמִני  ַלְּמַפֵּקד  ְוָקָראִתי 
ִהְצַלְחִּתי  ֵּכיַצד  ֵהִבין,  ֹלא  ְוַאף  ֶהֱאִמין,  ֹלא  הּוא  ֶהָחפּור. 
ַלֲחֹפר ּבֹור ָּגדֹול ָּכֶזה, ְועֹוד ְּבֶעְזַרת ַּפִּטיׁש ִּבְלַבד. ְּכֶׁשהּוא 
ִנְדָהם ִמַּמְרֵאה ֵעיָניו, ִסֵּנן ִמֵּבין ִׁשָּניו ְּכַמְלַאְך ַרע ָהעֹוֶנה 
ָאֵמן ְּבַעל ָּכְרחֹו: 'ָּתִמיד ָיַדְעִּתי ֶׁשֲעֵליֶכם ַהְּיהּוִדים ׁשֹוֵמר 

ֱאֹלִקים'!

ְלִמְׁשַמְרִּתי  אֹוִתי  ֶהֱחִזיר  ְוהּוא  ְּבֵרָרה,  לֹו  ָהְיָתה  ֹלא 
ַּבִּמְטָּבח.

ַהִּמְלָחָמה.  ְלִסּיּום  ַעד  ַלֲעֹבד  ִהְמַׁשְכִּתי  ה',  ְּבַחְסֵדי  ָּכְך, 
ֶהְחַלְטִּתי ָאז ַהְחָלָטה ְנחּוָׁשה, ִּכי ִאם ְּבֶעְזַרת ה' ֵאֵצא ַחי 
ְּבַכָּוָנה,  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶאת  ְלָבֵרְך  ַאְמִׁשיְך  ַהָּבָכא,  ֵמֵעֶמק 
ְּבֵגיא  ַּגם  ּוְבָכבֹוד  ְּבֶרַוח  ְמזֹונֹות  ִלי  ֶׁשָּנַתן  ְלִמי  ְואֹוֶדה 

ַצְלָמֶות.

"ְּכִפי  ְּבִהְתַרְּגׁשּות,  ִסּפּורֹו  ֶאת  ִׁשְמעֹון  ר'  ִסֵּים  ְוָאֵכן", 
ֶׁשֵעיֵניֶכם רֹואֹות, ֲאִני ׁשֹוֵמר ֶאת ַהְבָטָחִתי. ה' ֹלא ֲעָזָבִני; 
ָלֶנַצח  ִלְנֹהג ִעִּמי  ְוַיְמִׁשיְך  ְוַהְלַואי  ַרֲחָמיו,  ַעד ֹּכה ֲעָזרּוִני 

ְּבֵחן ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים".

)ַעל ִּפי "ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו" ַעּמּוד 263(

זֹון ת ַהּמָ ִבְרּכַ מּוָנה ּבְ ָרָכה ַהּטְ ַהּבְ

זֹון
ַהָמּ

ַעל 
ַעל ַהָאֶרץ ְו



ֶיֶלד! ַּגׁש ֵהָּנה, ְּבַסִּלי ַלְחָמִנּיֹות ְטִרּיֹות. ּבֹא ְוָאִביא ְלָך 
                           ַאַחת ֵמֵהן.

ֵּכן ֲאדֹוִני... ֶאְׂשַמח ְמאֹד. ִמֶּזה יֹוַמִים
 ֶׁשֹּלא ָּבא ְּדַבר ַמֲאָכל ְלִפי.

 ַהִאם ָּכאן ַאָּתה ָּגר ֵּבינֹות ַלֲעֵרמֹות
 ָהַאְׁשָּפה ְוַהְּגרּוָטאֹות??" 

ְלַאַחר ַּכָּמה ָׁשִנים ִחֵּתן ֶהָעִׁשיר ֶאת ַהַּנַער ֶׁשָּבַגר, ַּבֲחֻתַּנת ְּפֵאר ַמְרִהיַבת ַעִין. .

יֹוַמִים? ׂשּומֹו ָׁשַמִים! ְּבַוַּדאי ִהְּנָך ָרֵעב ְוָחלּוׁש, 

ֶאהממ.. ֵאין צֶֹרְך. 
ֵּביִתי ָקרֹוב ְמאֹד...

ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ַנַער ָיָקר: ֵמַהּיֹום 
ֵּביִתי הּוא ֵּביְתָך, ּוִמְׁשַּפְחִּתי- 

ִמְׁשַּפְחְּתָך. ֵמֶרַגע ֶזה ָוֵאיָלְך ֲאִני 
ְמַאֵּמְצָך ְלֵבן!

ְּברּוִכים ִּתְהיּו, ִּבְׂשָמחֹות ֶאְצְלֶכם ְּבֵעֶזר ה'!

זֹוִהי ַהִּסָּבה ֶׁשְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון מֹוִדים 

ָאנּו ַלה', ֹלא ַרק ַעל ָהֲארּוָחה 

ַהְּדֵׁשָנה ֶׁשֶּזה ַעָּתה ָאַכְלנּו, ֶאָּלא ַעל 

ָּכל ַחְסּדֹו ְוטּובֹו ֶׁשּגֹוֵמל ִעָּמנּו ֵמָאז 

ֱהיֹוֵתנּו ְוַעד ֶעֶצם ָהֶרַגע ַהֶּזה.

ְוִכי ַרק ַעל ַהֲחֻתָּנה ַאָּתה מֹוֶדה ִלי? ַוֲהֵרי ֵהַרְמִתיָך 
ֵמַאְׁשָּפתֹות ְוֵהֵבאִתיָך ְלֵביִתי. ּוֵמָאז ֶהֱחֵייִתיָך ְוִקַּיְמִתיָך. ְוִכי 

זֹוִהי ַהָּכַרת טֹוָבה? זֹוִהי ְּכִפיּות טֹוָבה שאין ְּכֻדְגָמָתּה!

ַמָּזל טֹוב! 
ִּבְנָין ֲעֵדי ַעד!

זֹאת ִהְזַּדְּמנּות ָּפז ַּבֲעבּוִרי, ְלהֹודֹות ְלָך ֵמיִטֵבי 
ִמֶּקֶרב ֵלב: ֲאִני מֹוִקיר ּוַמֲעִריְך אֹוְתָך ַעל ַהֲחֻתָּנה 

ַהֻּמְׁשַקַעת ֶׁשָעַרְכָּת ִלי. ְיַׁשר ּכַֹח!

ֲהִתְרֶצה ֶׁשַאִּסיַע 
אֹוְתָך ַּבִּכְרָּכָרה 

ְלֵביְתָך?

ַהִחּיּוב ְלָבֵרְך
ְוִהיא  ַהּתֹוָרה,  ִמן  ִחּיּוָבּה   – ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת 
ָערּוְך"  ַה"ֻּׁשְלָחן  ְּבָרכֹות.   ֵמַאְרַּבע  ֻמְרֶּכֶבת 
ִהָּנן  ָהִראׁשֹונֹות  ַהְּבָרכֹות  ְׁשלֹוׁש  ִּכי  ּפֹוֵסק 
ִמְּדַרָּבָנן.  ִהָּנּה  ָהְרִביִעית  ְוַהְּבָרָכה  ַהּתֹוָרה,  ִמן 
ַהְּבָרָכה  ְּבִסּיּום  ָאֵמן  ַהְּמָבֵרְך  עֹוֶנה  ְלִפיָכְך 
ִמְּפֵני  ְירּוָׁשַלִים"  ְּבַרֲחָמיו  "ּבֹוֶנה  ַהְּׁשִליִׁשית: 
ֵמַהּתֹוָרה.  ֶׁשִחּיּוָבן  ַהְּבָרכֹות  ֵסֶדר  סֹוף  ֶׁשִהיא 

)"ֹאַרח ַחִּיים" קפח' א'(  

ֹנַסח ַהְּבָרכֹות
ֶאָּלא  ַלְּבָרכֹות,  ָקבּוַע  ֹנַסח  ָקְבָעה  ֹלא  ַהּתֹוָרה 
ְּכִפי  ִּבְזַמִּנים ׁשֹוִנים  ַהֹּנַסח  ָקְבעּו ֶאת  ֲחָכֵמינּו 

ֶׁשְּיֹפָרט ְלַהָּלן:

ְּבָרָכה ִראׁשֹוָנה
ִהיא  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְּבָרָכה 
ְּבָׁשָעה  ַרֵּבנּו  ִּתֵּקן ֹמֶׁשה  ְואֹוָתּה  ַהָּזן",  "ִּבְרַּכת 

ֶׁשָּיַרד ַהָּמן.

ְּבָרָכה ְׁשִנָּיה
ַהְּבָרָכה ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִהיא "ִּבְרַּכת 
ְּבָׁשָעה  נּון  ִּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ִּתֵּקן  ְואֹוָתּה  ָהָאֶרץ", 

ֶׁשִּנְכְנסּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ְּבָרָכה ְׁשִליִׁשית
ִהיא  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ַהְּׁשִליִׁשית  ַהְּבָרָכה 

ֹזאת  ְּבָרָכה  ֹנַסח  ְירּוָׁשַלִים".  "ּבֹוֶנה  ִּבְרַּכת 
ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ֶאָּלא  ַאַחת,  ְּבַבת  ֻּתַּקן  ֹלא 

ֶׁשָּכַבׁש ֶאת ְירּוָׁשַלִים, ִּתֵּקן ֶאת ְּתִחַּלת 
ְוַעל  ַעְּמָך  ִיְׂשָרֵאל  "ַעל   - ַהְּבָרָכה 

ְּבנֹו  ּוְׁשֹלֹמה  ִעיְרָך",  ְירּוָׁשַלִים 
ִּתֵּקן  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ֶאת  ֶׁשָּבָנה 
ַהַּבִית  "ַעל  ַהְּבָרָכה  ֶהְמֵׁשְך  ֶאת 

ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש".

ְּבָרָכה ְרִביִעית
ַהְּבָרָכה ָהְרִביִעית ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִהיא 

ִּבְרַּכת "ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב", ְואֹוָתּה ִּתְּקנּו ַחְכֵמי 
ַיְבֶנה ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְּתנּו ֲהרּוֵגי ֵּביָתר ִלְקבּוָרה.

ְוֹזאת 
ַהְּבָרָכה
ט ַעל   ַמּבָ

זֹון ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ

זֹון ּדֹוָמה?  ת ַהּמָ ְרּכַ ְלָמה ּבִ

ְפֵניֶכם  ּלִ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ
ים ִמּתֹוְך  ְטמוּנֹות ִמּלִ
ת  ְרּכַ ל ּבִ הּתֹוָספֹות ׁשֶ

ָכל  זֹון. ִמְצאוּ ִמיָלה ּבְ ַהּמָ
ים  ּלִ יבוּ ֵמַהּמִ ט, ְוַהְרּכִ ּפָ ִמׁשְ

מֹות  ָצאֶתם ֶאת ׁשֵ ּמְ ׁשֶ
ַהּתֹוָספֹות:

י  ּכִ ֶהֱחִליָטה  ָיֵעל  א. 
ְמָבֶרֶכת  ִהיא  ֵמַהּיֹום 

ִמּתֹוְך ִסּדּור.

"ַהּנֹוֵתן  ת  ְרּכַ ּבִ ב. 
ֲאִמיָרָתּה  ּבַ  - ְכִוי"  ַלּשֶׂ
דֹוׁש  ַלּקָ ָאנּו  מֹוִדים 
ְקִריַאת  ַעל  הּוא  רּוְך  ּבָ

ֶבר. ַהּגֶ

קֹור  ִוד ָרץ ַהְרֵחק ִמּמְ ג. ּדָ
ָנה. ּכָ ַהּסַ

דֹוָלה ַמֲעַלת ָהעֹוֶנה  ד. ּגְ
ָבֵרְך. ֲעַלת ַהּמְ ָאֵמן, ִמּמַ

ַההֹוָדָיה  ת  ְמִסּבַ ּבִ ה. 
י  ַיּמִ "ֵנס  ְיהּוָדה:  ִהְכִריז 
דֹול ֵאַרע ִלי! הֹודֹו ַלה'  ּגָ

י טֹוב"! ּכִ

ים ְלָפחֹות. ִרים ִמּלִ ֶרת ִלְכלֹל ֶעׂשְ ְרׁשֶ 1. ַעל ַהּשַׁ
ֲעַמִים. 2. ֵאין ַלֲחזֹר ַעל ִמיָלה ּפַ

רּור ְוָקִריא! ְכָתב ּבָ ים ְוִלְכּתֹב ּבִ ּלִ ר ֶאת ַהּמִ 3. ֲעֵליֶכם ְלַמְסּפֵ

ָרק  ֵני ּבְ ְלחּו ִל"ְבֵני ֱאמּוִנים" ת.ד 201 ּבְ ְתרֹונֹות ָנא ׁשִ ֶאת ַהּפִ

ְתרֹונֹות  ָראֹות ְוַהּפִ ְרׁשְ ל ׁשֹוְלֵחי ַהּשַׁ ימּו ֵלב! ּכָ    ְיָלִדים ְיָקִרים ׂשִ
ה  ַזּכֶ יֹוֵתר ּתְ ה ּבְ ֶרת ָהֲאֻרּכָ ְרׁשֶ ִנְכָנִסים ַלַהְגָרָלה ֻיְקָרִתית , ַאְך ַהּשַׁ

ְמֻיָחד ְללֹא ַהְגָרָלה. ְפָרס ֻיְקָרִתי ּבִ ֶאת ׁשֹוְלָחּה ּבִ

ַהְצָלָחה!  ּבְ

ְלַהָּלן ַהּזֹוִכים ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ַלְּמִׁשיִבים ְּתׁשּוָבה ֹזאת:
ִּפְנָחס ַאֶרְנְסֵטר ֵמָרַמת ֵּבית ֶׁשֶמׁש ָזָכה ְּבָש"ס ִויְלָנא ַמְתִמיִדים

ְיהֹוֻׁשַע ִּפיְנץ ִמּמֹוִדיִעין ִעיִלית ָזָכה ְּבַמּסֹוק ַׁשָּלט
ְדבֹוִרי אֹוֵיעְרָּבְך ִמירּוָׁשַלִים ָזְכָתה ְּבַנָּגן

רּות ֲאזּוַלאי ִמֵּבית ֶׁשֶמׁש ָזְכָתה ְּבַכְרִטיס ֵסֶפר ְּבַסְך 100 ₪ 

ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ֵּבין ּפֹוְתֵרי ַהַּׁשֲעׁשּועֹוִנים 
ֶׁשהֹוִפיעּו ָּבָעלֹון ַהּקֹוֵדם ָזכּו ַהְּיָלִדים:
ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְפִריְדַמן ֵמֵחיָפה ָזָכה ְּבָש"ס ִויְלָנא ַמְתִמיִדים
ַיֲעֹקב רּוִּביְנְׁשֵטיין ִמְּבֵני ְּבָרק ָזָכה ְּבַמּסֹוק ַׁשָּלט
ֶאְסִּתי ְקֶלְצִקין ֵמֶאְלַעד ָזְכָתה ְּבַנָּגן
ַׁשִני ֶלְרֶנר ִמְּבֵני ְּבָרק ָזְכָתה ְּבַכְרִטיס ֵסֶפר ְּבַסְך 001 ₪ 

ֲהָלָכה יב כַּ ֵמשִׁ
ְּתׁשּוָבה ִל"ְׁשֵאַלת ָחָכם" ֶׁשהֹוִפיַע ַּבִּגָּליֹון ַהּקֹוֵדם:

ֵהיָכן ָמָצאנּו ֶׁשַהִּצּבּור עֹוֶנה ָאֵמן 
ַעל ְּתִפּלֹות ִמְּבִלי ֶׁשִּיְׁשְמָען?

ְּתׁשּוָבה:
נֹוְׂשִאים  ֵהם  ָהָעם,  ֶאת  ְלָבֵרְך  ַהֹּכֲהִנים  ֲעִלַּית  ִלְפֵני  א. 
ְּתִפָּלה ְּבַלַחׁש, ּוְכֶׁשעֹוִנים "ָאֵמן" ַעל ִּבְרַּכת "ַהּטֹוב ִׁשְמָך", 
ֵיׁש ְלַכֵּון ַּגם ַעל ְּתִפָּלה ֹזאת. )"ֻׁשְלָחן ָערּוְך", או"ח קכח ט(.

ְּבַלַחׁש,  ְּתִפָּלה  ַהֹּכֲהִנים  נֹוְׂשִאים  ֹּכֲהִנים,  ִּבְרַּכת  ְלַאַחר  ב. 
ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵעת ֶׁשעֹוִנים ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת "ַהְּמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו 

ַּבָּׁשלֹום" ֵיׁש ְלַכֵּון ַּגם ִלְתִפָּלה ֹזאת. )ָרָמ"א ָׁשם טו(.

ים  ֶרת ִמּלִ ְרׁשֶ ֲעֵליֶכם ִליצֹור ׁשַ
זֹון,  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ַהּמֹוִפיעֹות ּבְ

ֶרת  ְרׁשֶ ַ ּשׁ ל ִמיָלה ּבַ ּכָ אֶֹפן ׁשֶ ּבְ
יָלה  ַהּמִ אֹות ׁשֶ ְתִחיל ּבָ ּתַ

ְגָמה  ָמה. ּדֻ יְּ ַהּקֹוֶדֶמת ִהְסּתַ
ן-  ֶרת: וְּבֵנה- ַהּזָ ְרׁשֶ ַ ַלּשׁ

נֹוֶדה- ַהּכֹל...   

יד ַעל  ֲעֵליֶכם ְלַהְקּפִ
ִאים:  ָלִלים ַהּבָ ַהּכְ

ים: ֶרת ִמּלִ ְרׁשֶ ׁשַ

ֲעׁשוֵּעי   ׁשַ
      ָלׁשֹון 

ים ְטמּונֹות: ִמּלִ
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ָעלֹון ְמֻיָחד ְּבנֹוֵשׂא ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון

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

ָאֵמן 

ָאֵמן 

בס"ד

ְנִסיָעה ִמְׁשַּפְחִּתית ַּבֲאֵמְנּבּוס
ִמירּוָׁשַלִים   ִמְׁשַּפַחת אֹוֶיְרָּבְך 

ֵמֶאְלַעד  ִמְׁשַּפַחת ְּגִריְנֶפְלד  

ִטיָסה ִּבְׁשֵמי ָהָאֶרץ ְלָכל ַהִּמְׁשָּפָחה
ֵמַאְׁשּדֹוד   ִמְׁשַּפַחת ַּדָּין  

ִמירּוָׁשַלִים  ִמְׁשַּפַחת רֹוֶטְנֶּבְרג 
ִמַּבת ָים  ִמְׁשַּפַחת ֶּפֶרץ  

ִמֵּביָתר ִעיִלית   ִמְׁשַּפַחת ְׁשֶטְרן  
ִמְּבֵני ְּבָרק  ִמְׁשַּפַחת ּגֹוְלד 

ְּתלּוֵׁשי ְקִנָּיה ִּבְסכּום ֶׁשל 500 ₪ ְּבֶרֶׁשת "ֵיׁש"
ִמִּמְגַּדל ָהֵעֶמק    ִמְׁשַּפַחת ֶצ'ִצ'יק 

ִמֵּבית ֶׁשֶמׁש   ִמְׁשַּפַחת ְפַרייֵּבר 
ִמֵּבית ֵאל   ִמְׁשַּפַחת ַוִיְסֶּבְרג 

ִמּמֹוִדיִעין ִעיִלית  ִמְׁשַּפַחת ּגֹוְלְדֶּבְרג  
ִמְּבֵני ְּבָרק  ִמְׁשַּפַחת ְקַלְין 

ַמְצֵלָמה ִּדיִגיָטִלית
ִמֵּתל ָאִביב    ִמְׁשַּפַחת ָּדִוידֹוף  

ֵמַאְׁשּדֹוד  ִמְׁשַּפַחת ֶלִויְנֵּגר 

ִמְּבֵני ְּבָרק  ִמְׁשַּפַחת ְׁשַטייְנֶהְרֵטר 
ִמִּזְכרֹון ַיֲעקֹב  ִמְׁשַּפַחת ַׁשַחר  

ִמּמֹוִדיִעין ִעיִלית   ִמְׁשַּפַחת ַזַעְפַרִני 

ַּכְרִטיס ֵסֶפר ְּבַסְך 500 ₪
ִמירּוָׁשַלִים    ִמְׁשַּפַחת ַּדייְטׁש  

ִמְּבֵני ְּבָרק   ִמְׁשַּפַחת ֶּבֶנִדיְקט  
ִמְּבֵני ְּבָרק   ִמְׁשַּפַחת ְקלֹוְיְזֵנר  
ִמֵּבית ֶׁשֶמׁש   ִמְׁשַּפַחת ַלְנָדּאּו 
ִמֵּביָתר ִעיִלית   ִמְׁשַּפַחת ֶהְרְׁשֵלר 

M.P 3  ַנָּגן
ִמְּבֵני ְּבָרק   ִמְׁשַּפַחת ַקְצּבּוְרג  
ִמְּצַפת   ִמְׁשַּפַחת ִּביֶדְרָמן  
ִמֵּבית ֶׁשֶמׁש   ִמְׁשַּפַחת זּוְלֶּדן  
ִמּמֹוִדיִעין ִעיִלית   ִמְׁשַּפַחת ּדֹוֵאר 
ִמירּוָׁשַלִים   ִמְׁשַּפַחת ְּבָלאק  
ִמְּטֶבְרָיה   ִמְׁשַּפַחת ַצְדָקה  
ֵמֶאְלַעד   ִמְׁשַּפַחת ְׁשִּפיֶצר  
ֵמְרָכִסים   ִמְׁשַּפַחת ֶאְרְנְטרֹוי 
ִמירּוָׁשַלִים   ִמְׁשַּפַחת ְפֶרְנֶקל 

ִמירּוָׁשַלִים  ִמְׁשַּפַחת ַוְקְסֶּבְרֵּגר 

ְלַהָּלן ְׁשמֹות ַהּזֹוִכים ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ְלִמְׁשַּתְּתֵפי

ִמְבָצע 'ָאֵמן ְּבָכל ַּבִית' 
ְּבַמֲעַמד ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ַרִּבי ַחִּיים וֹואְזֶנר ַׁשִּליָט"א

ַהּזֹוִכים ִקְּבלּו הֹוָדָעה ֶטֶלפֹוִנית 

זֹון ְמָבְרִכים,  ת ַהּמָ ְרּכַ ֶאת ּבִ
ים זֹוִכים. ּוִבְפָרִסים ֻיְקָרִתִיּ

ְבָרָכה  �ֵָמה     ּבִ ְונֹאַמר ָאֵמן!ׁשְ

ְיָלִדים ְיָקִרים! 
ַוֲעצּומֹות  ַרּבֹות  ְזֻכּיֹות  ִלְצֹּבר  ּתּוְכלּו  ֶׁשַּדְרּכֹו  ַחְדָׁשִני,  ְּבִמְבָצע  ּפֹוְתִחים  ָאנּו 
ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבַהְגָרלֹות ַעל ַמָּתנֹות ִיְקרֹות ֵעֶרְך. ְּבִמְבָצע ֶזה ֲעֵליֶכם ִיְהֶיה ְלַהְקִּפיד 

ַעל ְׁשֵני ִעְנָיִנים:

1. ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹוְך ַהְּכָתב, ִמיָלה ְּבִמיָלה ּוְבקֹול.

2. ְלִהְׁשַּתֵּדל ֶׁשַהּסֹוְבִבים 'ַיְׁשִלימּו' ֶאת ַאְרַּבע ַהְּבָרכֹות ֶׁשְּבִבְרַּכת 
ַהָּמזֹון ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. )ַהְּבָרכֹות ֵהן: "ַהָּזן ֶאת ַהֹּכל", "ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל 

ַהָּמזֹון", "ּבֹוֶנה ְּבַרֲחָמיו ְירּוָׁשַלִים" ּו"ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו"(

ָמה ֲעֵליֶכם ַלֲעׂשֹות?
ֻּכָּלם  ֶאת  ְלַסֵּמן  ֶׁשַּתְצִליחּו  ַּפַעם  ְּבָכל  ִעּגּוִלים.  ְוֶעְׂשִרים  ֵמָאה  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַּבֹּטֶפס 
ַעל  ְלַדֵּוַח   ,6 ְׁשלּוָחה   03-913-9191 ֱאמּוִנים'  'קֹול  ְלמֹוֵקד  ְלִהְתַקֵּׁשר  ּתּוְכלּו 
ָהִעּגּוִלים ֶׁשַאֶּתם  ְלִמְסַּפר  ַהְגָּבָלה  ֵאין  ְלִהָּכֵנס.  ַהְגָרָלה  ְלֵאיזֹו  ְוִלְבֹחר  ְצִביַרְתֶכם 
ּתּוְכלּו  ָּכְך  ְמֻסָּמִנים,  ִעּגּוִלים  יֹוֵתר  ֶׁשִּתְצְּברּו  ְּכָכל  ּוִמֵּמיָלא  ְלַסֵּמן,  ְיכֹוִלים 

ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבִמְגַון ַהְגָרלֹות ָּגדֹול יֹוֵתר ּוְלַהְגִּדיל ֶאת ִסּכּוֵייֶכם ִלְזּכֹות.

ְּכָלֵלי ִמּלּוי ָהִעּגּוִלים
1. ַּכֲאֶׁשר ְמָבְרִכים ֶאת ָּכל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹוְך ַהְּכָתב ִמיָלה ְּבִמיָלה ְּבקֹול ִנָּתן 

ְלַסֵּמן ְׁשֵני ִעּגּוִלים.

2. ַעל ָּכל ְּבָרָכה ֵמַאְרַּבע ַהְּבָרכֹות ֶׁשְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון, ֶׁשֻהְׁשְלָמה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַעל 
ְיֵדי ַאַחד ֵמַהּסֹוְבִבים ּתּוְכלּו ְלַסֵּמן ִעּגּול נֹוָסף.

3. ְלִסּכּום: ִאם ֵּבַרְכֶּתם ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבקֹול ִמּתֹוְך ַהְּכָתב ְוָענּו ָלֶכם ָאֵמן ַעל ָּכל 
ַאְרַּבע ַהְּבָרכֹות ֶׁשְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ּתּוְכלּו ְלַסֵּמן ִׁשָּׁשה ִעּגּוִלים. 

ִאם ֹלא ֲעַמְדֶּתם ְּבָכל ַהְּתָנִאים ּתּוְכלּו ְלַמֵּלא ִעּגּוִלים ְּבֶהְתֵאם ַלְּכָלִלים.

ִׂשימּו ֵלב: ַהִּמְבָצע ִאיִׁשי, ְוָלֵכן ִאם ִמְׁשַּתְּתִפים ּבֹו ְׁשַנִים ֵמאֹוָתּה 
ַהִּמְׁשָּפָחה, ַעל ָּכְך ֶאָחד ְלַמֵּלא ְקבּוַצת ִעּגּוִלים ִנְפֶרֶדת.

ַעל ָּכל ִּדּוּוַח ִּתְזּכּו ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבַאַחת ֵמַהַהְגָרלֹות ַהָּבאֹות:

ַהְגָרָלה ַעל ְנִסיָעה ַּבֲאֵמְנּבּוס ְלֶמֶׁשְך ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשעֹות

ַהְגָרָלה ַעל ְׁשֵּתי ְנִסיעֹות ַּבֲאֵמְנּבּוס ְלֶמֶׁשְך ֵׁשׁש ָׁשעֹות

ַהְגָרָלה ַעל ָׁשלֹוׁש ַמַעְרכֹות ְסְטֵריאֹו ְמֻׁשְכָללֹות

ַהְגָרָלה ַעל ֲחִמָּׁשה ֵסִטים ֶׁשל "ַהִּמְׁשָניֹות ַהְמֹפָארֹות" ַמֲהדּוַרת ִויְלָנא - ְמִתמיִדים

ַהְגָרָלה ַעל ֲחִמָּׁשה זּוגֹות וֹוִקי טֹוִקי ִנְטָעִנים

ַהְגָרָלה ַעל ָחֵמׁש ַמְצֵלמֹות ִּדיִגיָטִלּיֹות ֻיְקָרִתּיֹות.

ַהְגָרָלה ַעל ֲחִמָּׁשה ֵסִטים ֶׁשל "ִמְקָראֹות ְּגדֹולֹות" "עֹוז ְוָהָדר" ְמֻחָּלק    
     ְלָפָרׁשֹות ּוְבֻקְפָסה ְמֻהֶּדֶרת

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

שם_____ שם_____

שם_____
שם_____

שם_____

ַחת: _________________________________________  ִמְשּפַ

תֶֹבת: ____________________ ֶטֶלפֹון: _________________ ּכְ

ר ְוִסיָון תשע"ד  ים ִאּיָ ֳחָדׁשִ ם ּבָ ְבָצע ִיְתַקּיֵ ַהּמִ
ּמּוז תשע"ד. ם אי"ה בר"ח ּתַ ְתַקּיֵ ַהַהְגָרָלה ּתִ

לּו הֹוָדָעה,  ַהזֹּוִכים ְיַקּבְ
מֹוֵתיֶהם ְיֻפְרְסמּו ּוׁשְ
פֹוִני ּלֶ ּמֹוֵקד ַהּטֶ  ּבַ


