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ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים ִהְתַוַּדְעִּתי ְלִמְדָרׁש ַעִּתיק 
ּוְמַרֵּתק ַהּמּוָבא ְּבִכְתֵבי ַחְכֵמי ֵּתיָמן ('ֶׁשֶמן 
ִּכי  ְמַגֶּלה  ֶזה  ִמְדָרׁש  כח).  עמ'  ַלָּמאֹור' 
'ֵאין ֵּכאֵקינּו', ַהֶּנֱאֶמֶרת  ַהִּסָּבה ֶׁשְּתִפַּלת 
ִמֵּדי ּבֶֹקר ְּבִסּיּום ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ּפֹוַתַחת 
ֵּכאֵקינּו...  "ֵאין   – 'ָאֵמן'  אֹוִתּיֹות  ְּבֵסֶדר 
ְלִפי  ִהיא  ֵלאֵקינּו",  נֹוֶדה  ֵּכאֵקינּו...  ִמי 
'ָאֵמן'.  ֲעִנַּית  ִּבְמקֹום  ִנְתְקָנה  זֹו  ֶׁשְּתִפָּלה 
ָּגְזרּו  ָיָון  ַמְלכּות  ֶׁשִּביֵמי  ִמּשּׁום  זֹאת 
'ָאֵמן',  ַלֲענֹות  ֶׁשֹּלא  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ַהְּיָוִנים 
ִּתְׁשַּתַּכח  ֶׁשֹּלא  ֲחָכִמים  ֶׁשָרצּו   ּוִמּתֹו
ְלַהְזִּכיָרּה  ָקְבעּו  ִמִּיְׂשָרֵאל  'ָאֵמן'  ּתֹוַרת 

ִּבְתִפָּלה זֹו ְּבֶדֶר ֶרֶמז. 

ְלִמְצַות  ְלִהָּטֵפל  ָּבֲחרּו  ֶׁשַהְּיָוִנים  ָהֻעְבָּדה 
ַמֲעָלָתּה;  ּגֶֹדל  ַעל  ְלַלְּמֵדנּו  ְיכֹוָלה  'ָאֵמן' 
 ֶּתֹוָרת "ְלַהְׁשִּכיָחם  ִּבְּקׁשּו  ַהְּיָוִנים 
ֶׁשֵהִבינּו  ֵּכיָון   ."ְרצֹוֶנ ֵמֻחֵּקי  ּוְלַהֲעִביָרם 
ַהַּמִּקיָפה  'חֹוָמה'  ְּכֵעין  ִהיא  ֶׁשָה'ָאֵמן' 
 ְלַהְמִׁשי לֹו  ּוְמַאְפֶׁשֶרת  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 
ּוְלַהֲחִזיק ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ֶּבֱאמּוַנת ֲאבֹוָתיו 
ְוַהִּמְצוֹות,  ַהּתֹוָרה  ִּבְׁשִמיַרת   ָּכ  ּוִמּתֹו

ַעל ֵּכן ִּבְּקׁשּו ְלַבְּטָלּה.

ְמֻיֶחֶדת  ֶׁשִּבְתִפָּלה   ִמָּכ ִּכי  ָחַׁשְבִּתי,  עֹוד 
ְּבַכָּמה  ָׁשַמִים  ֵׁשם  ְלַהְזִּכיר  ִּתְּקנּו  זֹו 
'ַמְלֵּכנּו'  'ֲאדֹוֵננּו',  ['ֱאֵקנּו',  ֳאָפִנים  ְוַכָּמה 
ֵמאֹוִתּיֹות  ַאַחת  ָּכל  ְּכֶנֶגד  'מֹוִׁשיֵענּו'] 
ּוַמְׁשָמעּות  עֶֹמק  ַּכָּמה  ִלְלמֹד  ִנָּתן  'ָאֵמן', 

ֵיׁש ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. 

ָהֻעְבָּדה  ִּכי  ְוֵהִעיר,  הֹוִסיף  ִמיִדיַדי  ֶאָחד 
זֹו  ְּתִפָּלה  ִׁשְּבצּו  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשְּמַסְּדֵרי 
ַמהּוָתּה  ֶאת  ְמַסֶּמֶלת  ַהְּתִפָּלה  ַּבֲחִתיַמת 
חֹוֶתֶמת  ַהְּמַׁשֶּמֶׁשת  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ֶׁשל 

ְוִאּשּׁור ַלְּבָרָכה.

ׁשּוב  ִנְזָּכִרים  ָאנּו  ֶׁשָּבֶהם  ַהֲחֻנָּכה  ְיֵמי 
ְּבִמְלַחְמָּתם ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו ְּכֶנֶגד ַהְּמַבְּקִׁשים 
ְלַעְרֵער ֶאת ֱאמּוָנָתם, ֵהם ְּבַוַּדאי ְזַמן ָראּוי 
ּוְמֻסָּגל ְלִהְתַחֵּזק ֵמָחָדׁש "ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל 

ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול" – ַּבֲעִנַּית 'ָאֵמן' ָּכָראּוי.

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ַוֲחֻנָּכה ָׂשֵמַח, 

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ

ה ְוַלֲעבֹוָדה הּוִדי ֵמִקיץ ִלְתִפּלָ ַהּיְ
ִנית" (מא ד-ה) ֲחלֹם ׁשֵ ן ַוּיַ יׁשָ ְרעֹה; ַוּיִ יַקץ ּפַ "ַוּיִ

ָׂשח ָהַרִּבי ִמּקֹוְצק: 
ַיֲעקֹב  "ַוִּייַקץ  טז):  כח  (ְלֵעיל  ֶנֱאָמר  ַיֲעקֹב  ַעל 
ָנתֹו ַוּיֹאֶמר". ְלֻעַּמת זֹאת ַעל ַּפְרעֹה ֶנֱאָמר:  ִמּׁשְ
"ַוִּייַקץ ַּפְרעֹה – ַוִּייָׁשן". ֶזהּו ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ְיהּוִדי 
 – "ַוּיֹאֶמר"  ּוִמָּיד  ָנתֹו  ִמּׁשְ ֵמִקיץ  ַהְּיהּוִדי  ְלגֹוי; 
ֲהֵרי הּוא עֹוֵסק ְּבתֹוָרתֹו ּוְתִפָּלתֹו. ְלֻעַּמת זֹאת 
ָנתֹו, ַוֲהֵרי הּוא ִמְתַהֵּפ ַעל ִצּדֹו  ַהּגֹוי ֵמִקיץ ִמּׁשְ

ּוַמְמִׁשי ַלֲחם ('ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה' אֹות שסח). 

ֶרְך'  ת ַהּדֶ ִפּלַ ֶטֶרם ֹיאְמרּו 'ּתְ ּבְ
ר ַעל  חּו...; ְויֹוֵסף ָאַמר ַלֲאׁשֶ ּלְ ים ׁשֻ "ַהּבֶֹקר אֹור ְוָהֲאָנׁשִ

ם" (מד ג-ד) ְגּתָ ים ְוִהּשַׂ יתֹו קּום ְרדֹף ַאֲחֵרי ָהֲאָנׁשִ ּבֵ
ֵיׁש ְלָהִבין: ַמּדּוַע ֻהְצַר יֹוֵסף ְלהֹורֹות ִלְׁשלּוחֹו 
ֶׁשִהְתַנֲהלּו  ֵּכיָון  ֲהא  ָהֲאָנִׁשים,  ַאֲחֵרי  'ִלְרּדֹף' 
ָהָיה  ָיכֹול  א,  ַמּׂשָ ְטעּונֹות  ְּבֵהמֹות  ִעם  ְלִאָּטם 

יָגם ְּבָנֵקל? ְלַהּׂשִ
ֱאֶמת'  ָה'ִאְמֵרי  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ְּבִסְפִרָּיתֹו 
ִמּגּור ָׁשַכן ְּכַתב ָיד ַעִּתיק ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִויַטל 
ַלְּמִכיְלָתא.  ְוַהָּגהֹוָתיו  ֵּפרּוׁשֹו  ֶאת  ֶׁשֵהִכיל 
ִויַטל  ַחִּיים  ַרִּבי  ָּכַתב  ֶזה  ְלִחּבּור  ְּבַהְקָּדָמתֹו 
ֵאָלה  ַלּׁשְ ִּבְתׁשּוָבה  ַּבֲחלֹום  לֹו  ֶׁשִּנְתַּגָּלה  ֶאת 

ָהֲאמּוָרה:
ְּכֵדי  ֶאָחיו,  ַאֲחֵרי  ִלְרּדֹף  לּוחֹו  ִמּׁשְ ִּבֵּקׁש  יֹוֵסף 
ָהִעיר  ִמן  ִיְתַרֲחקּו  ְּבֶטֶרם  יָגם  ְלַהּׂשִ ֶׁשַּיְסִּפיק 
(ְרֵאה   'ַהֶּדֶר 'ְּתִפַּלת  ְוִיְתַּפְּללּו  ַּפְרָסה  ְּכִׁשעּור 
ֶׁשְּלַאַחר  ֶׁשָּיַדע  ִמּשּׁום  זֹאת  ז).  קי  או"ח  ׁשּו"ַע 
'ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר' ׁשּוב א ַיְצִליַח ִלְטּפֹל ֲעֵליֶהם 
ֶאת ַהֲאָשַׁמת ַהְּגֵנָבה (הגרצ"י ַאְבָרמֹוִביץ, קֶֹבץ 'ֵנר 

ִיְׂשָרֵאל' ב [ָׁשבּועֹות תשל"ח] עמ' 86;)

ֶּגִניחֹוְבְסִקי  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  נֹוֶסֶפת   ְּבֶדֶר
ְלַמֵהר  לּוחֹו  ִמּׁשְ ִּבֵּקׁש  ֶׁשּיֹוֵסף  ַהִּסָּבה  ֶאת 
לֹוַמר  ַיְסִּפיקּו  ְּבֶטֶרם  ֶאָחיו  ֶאת  יג  ּוְלַהּׂשִ
ָלׁשּוב  ֶׁשְּיַאְּלֵצם  ֶׁשִאם  ְלִפי   ;'ַהֶּדֶר 'ְּתִפַּלת 
ְלִמְצַרִים ַאַחר ֶׁשּיֹאְמרּו 'ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר' ִיְגרֹם 
ָלֶהם ְלָבֵר 'ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה' (קֶֹבץ 'ְיֻׁשרּון' כט עמ' 

שפב). 

ֱאֶמֶרת ה ַהּנֶ ִפּלָ ּתְ
ֶלת ְמָחה - ִמְתַקּבֶ ׂשִ  ּבְ

ח ָלֶכם  ּלַ ן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש ְוׁשִ י ִיּתֵ ּדַ "ְוֵא-ל ׁשַ
ְנָיִמין" (מג יד) ֶאת ֲאִחיֶכם ַאֵחר ְוֶאת ּבִ

ֶאת  ֶזה  ִמָּפסּוק  ָלְמדּו  י)  (ַּתְנחּוָמא  ֲחָכִמים 
חֹוַבת ָהָאָדם ְלַהְקִּדים ְּתִפָּלה ְלָצָרה; "ֶׁשֲהֵרי 

ְוִהְקִּדים  ֶאְצלֹו,  ִּבְנָיִמין  ָהָיה  ֲעַדִין  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב 
ְלִהְתַּפֵּלל ָעָליו". 

תרפב  (או"ח  ְמָגִדים'  ַה'ְּפִרי  ֵּפֵרׁש  זֹאת  ִּפי  ַעל 
ַּבֲחֻנָּכה  מֹוִדים  ָאנּו   ָּכ ַעל  ִּכי  א)  במשב"ז 
 ַעל ַהִּנִּסים' ַּבִּמִּלים: "ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי' ִּבְתִפַּלת 
ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם", ֵלאמֹר: ִּביֵמי 
 ,ָּכ ָּכל  ְּגדֹוָלה  ָרצֹון  ֵעת  ָהְיָתה  ַהַחְׁשמֹוָנִאים 
ָצָרָתם",  "ְּבֵעת  ֶאָּלא  ִהְתַּפְּללּו  ֶׁשֹּלא  ֶׁשַאף  ַעד 

ִהְתַקְּבָלה ְּתִפָּלָתם ְלָרצֹון.
•

ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשֵּיׁש ְלַהְקִּדים ְּתִפָּלה ְלָצָרה ֵּפֵרׁש 
ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:

ְּבָרצֹון  ּוְמַקֵּבל  אֹוֵהב  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ְּכִפי  ִׂשְמָחה,   ִמּתֹו ְלָפָניו  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ְּתִפָּלה 
ב):  ק  (ְּתִהִּלים  ַהָּכתּוב  ִמְּלׁשֹון  ִלְלמֹד  ֶׁשִּנָּתן 
ִּבְרָנָנה".  ְלָפָניו  ּבֹאּו  ְּבִׂשְמָחה  ה'  ֶאת  "ִעְבדּו 
ַּדְעּתֹו  ָהָאָדם,  ַעל  ַהָּצָרה  ָּבָאה  ֶׁשֹּלא  ַעד 
 ִמּתֹו ְלִהְתַּפֵּלל  ּוְבֶאְפָׁשרּותֹו  ָעָליו  ֶבת  ְמֻיּׁשֶ
ֶׁשָּבָאה  ְלַאַחר   ַא רּוַח.  ְוִהְתרֹוְממּות  ִׂשְמָחה 
ְוִׂשְמָחתֹו  ֲעגּוָמה,  ַנֲעֵׂשית  ַנְפׁשֹו  ַהָּצָרה,  ָעָליו 
ַּבֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו ִנְפֶּגֶמת. ְלִפיָכ ָאְמרּו ֲחָכִמים 
ְלָכל ָאָדם ְלַהְרּבֹות ִּבְתִפָּלה ְּבעֹודֹו ָמצּוי ִּביֵמי 
ַׁשְלָוה, ְּכֵדי ֶׁשְּתִפּלֹות ֵאּלּו ַּתֲעמְֹדָנה ִלְזכּותֹו ִאם 
ַהּתֹוָרה'  ('ָחְכַמת  ָרָעה  ְיֵמי  ָעָליו  ִיְתַרְּגׁשּו  ָחִליָלה 

עמ'   ְתְּבַהֲע
רמה). 

ִניֵני ֱאמּוִניר  ָעִריםּפְ ְ+חּו ׁשְ ּפִ
ֵני ֱאמּוִנים' יא 'ּבְ ד ּוְנׂשִ ַבר ְמַיּסֵ ּדְ

ָרכֹות'  'ֵמָאה ּבְ
ַפע ּוְבָרָכה  מֹוִרידֹות ׁשֶ
ֶאֶרץ  ּבְ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ָבע  ַהּשָׂ ֵני  ׁשְ ַבע  ׁשֶ ְכֶליָנה  "ַוּתִ
נג- (מא  ָלבֹוא"  ָהָרָעב  ֵני  ׁשְ ַבע  ׁשֶ יָנה  ִחּלֶ ַוּתְ ִמְצָרִים; 

נד)

ִּכי  ְּבָרכֹות)  ֵמָאה  (ִעְנַין  ַהּיֹום'  'ֵסֶדר  ַּבַעל  ָּכַתב 
ַהַּמְקִּפיד ְלָבֵר ֶאת ִּבְרכֹוָתיו ָּכָראּוי ַמְׁשִּפיִעים 
ַמִים ֶׁשַפע ְּבָרָכה ּוַפְרָנָסתֹו ִמְתָּבֶרֶכת.  ָעָליו ִמּׁשָ
ַעל  ִּבְׁשֵלמּות,  ַיִּגיַע  ֶזה  ַפע  ֶׁשּׁשֶ ְּכֵדי  אּוָלם, 
ַהְּבָרכֹות  ְּבִמְכַסת  ַלֲעמֹד  ְלַהְקִּפיד  ָהָאָדם 

ֶׁשָּקְבעּו ֲחָכִמים – 'ֵמָאה ְּבָרכֹות' ְּביֹום.
 ִמָּכ ִמָּפָרָׁשֵתנּו,  ִלְדָבָריו  ֶרֶמז  ִלְמצֹא  ִנָּתן 
ַהִּמִּלים  ֶׁשל  ַהִּגיַמְטִרי   ָהֵעֶר ֵּבין  ֶׁשַהֶהְפֵרׁש 
ְוֶׁשַבע]  ְׁשלֹוִׁשים  ֵמאֹות  [ְׁשַבע  ָבע"  ַהּׂשָ "ְׁשֵני 
ְלֵבין ָהֵעֶר ַהִּגיַמְטִרי ֶׁשל ַהִּמִּלים "ְׁשֵני ָהָרָעב" 
'ֵמָאה'.  הּוא  ְוֶׁשַבע]  ְׁשלֹוִׁשים  ֵמאֹות  [ֵׁשׁש 
ִהיא  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֲאִמיַרת  ֶׁשְּזכּות  ְלַלְּמֵדנּו 
ָהעֹוֶמֶדת ָלָאָדם ֶׁשִּתְהֶייָנה ְׁשנֹוָתיו ְׁשנֹות ׂשַֹבע 

'ַּגן ַאְרֵיה'ְוא ְׁשנֹות ָרָעב ָחִליָלה.

ת.ד 102 בני ברק
פקס : 03-5055919

9139191@gmail.com



ה בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ

ַהִּמְכָּתב ָהִרְׁשִמי ֶׁשִהִּגיַע ְּבאֹותֹו יֹום ַסְגִריִרי 
ּבֹורֹו  ֶׁשִּבְׁשכּוַנת  ק.  ִמְׁשַּפַחת  ֶׁשל  ְלֵביָתּה 
ְּכָלל.  אֹוָתם  ִהְפִּתיַע  א  יֹוְרק  ֶׁשִּבְניּו  ַּפאְרק 
ַמְצִליַח  ֵאינֹו  ק.  ֶׁשָהַרב  ֳחָדִׁשים  ַּכָּמה  ִמֶּזה 
ֶׁשָּנַטל  ַהַּמְׁשַּכְנָּתא  ַּתְׁשלּוֵמי  ְּבִפְרעֹון  ַלֲעמֹד 
ְלצֶֹר ְרִכיַׁשת ֵּביתֹו, ְוהּוא ָיַדע ֵהיֵטב ֶׁשַהַּבְנק 

א ִיְׁשּתֹק ְלאֶֹר ְזַמן... 

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהְתּכֹוֵנן ְלבֹואֹו, ָרֲעדּו ָיָדיו ֶׁשל 
ִּפְרֵּפר  ִלּבֹו  ַהִּמְכָּתב.  ֶאת  ְּכֶׁשָּפַתח  ק.  ָהַרב 
ְּברּורֹות  ְּבאֹוִתּיֹות  ּבֹו  ֶׁשִּנְכַּתב  ֶאת  ְּכֶׁשָּקָרא 
ִאם  ָּפִנים:  ִלְׁשֵּתי  ִמְׁשַּתֵּמַע  ֶׁשֵאינֹו  ּוְבנַֹסח 
ְּבתֹו ִּתְׁשִעים יֹום א ְיֻסַּלק חֹוב ַהַּמְׁשַּכְנָּתא, 
ְּכַלֵּפי  ַלּפַֹעל  הֹוָצָאה  ַּבֲהִליֵכי  ַהַּבְנק  ִיְפַּתח 

ָּכל  ַעל  ַהחֹוב,  ְּתמּוַרת  ַהְּמֻׁשְעֶּבֶדת  ַהִּדיָרה 
.ַהִּמְׁשַּתֵּמַע ִמָּכ

ַמֲאַמָּציו  ַלְמרֹות  ִּבְמִהירּות.  ָחְלפּו  ַהָּיִמים 
ָהַרִּבים א ִהְצִליַח ָהַרב ק. ְלַגֵּיס ְולּו ַמֲחִצית 
ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָיַדע  א  ְוהּוא  ַהִּנְדָרׁש,  ֵמַהְּסכּום 
ַהַּמְׁשַּכְנָּתא,  חֹוב  ִאְלָמֵלא  ַּגם  ְוַצַער.  ִמֶּמַתח 
ַההֹוָצאֹות  ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד  ִהְצִליַח  ְּבקִֹׁשי 
ָּכל  ַהְּברּוָכה.  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבִגּדּול  ַהְּכרּוכֹות 
ְמקֹורֹות ַהִּמּמּון ֶׁשָעלּו ְּבַדְעּתֹו ְּכָבר ֻנְּצלּו ַעד 
ּתֹם. ִאיׁש א ִהְסִּכים ְלַהְלוֹות לֹו ְולּו ְּפרּוָטה 
ְלִהְתמֹוֵדד  ַעָּתה  ַיְצִליַח  ֵּכיַצד  נֹוֶסֶפת,  ַאַחת 
ּדֹוָלִרים?  ַאְלֵפי  ַעְׂשרֹות  ֶׁשל  נֹוָסף  חֹוב  ִעם 
ֵּביתֹו  ְּבֵני  ִעם  ְלִהָּזֵרק  ָעָליו  ִנְגַזר  ַהֻאְמָנם 

ּוִמַּטְלְטֵליֶהם ִלְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעיר?!

ַעד  ָעָליו  ָחְלפּו  ֵׁשָנה  ְנטּוֵלי  ֵלילֹות  ַּכָּמה 
ֵמֲחֵבָריו  ֶאָחד  ֶאת  ִּבְמצּוָקתֹו  ְלַׁשֵּתף  ֶׁשֵהֵעז 

 ָׁשַפ הּוא  ֲאֻרּכֹות  ַּדּקֹות   ְּבֶמֶׁש ַהְּקרֹוִבים. 
ִּכי  ָהָיה  ִנָּכר  ִּבְכֵאב.  ֶהֱאִזין  ְוֶהָחֵבר  ִלּבֹו,  ֶאת 
ִלּבֹו ִנְׁשַּבר ְלִמְׁשַמע ָצָרתֹו ֶׁשל ְיִדידֹו ַהָּקרֹוב.

ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות ֶׁשל ְׁשִתיָקה ָחְלפּו ַעד ֶׁשִּנְנַער 
ַלֲארֹון  ִנַּגׁש  הּוא  ִמְּמקֹומֹו.  ְוָקם  ֶהָחֵבר 
'ִמְׁשָנה-ְּברּוָרה'  ִמֶּמּנּו  הֹוִציא  ַהְּסָפִרים, 
ִהְקִריא  ְּבַדָּפיו  ָקָצר  ִעְלעּול  ְוַאַחר  ב'  ֵחֶלק 
ְּברּוָרה'  ַה'ִּמְׁשָנה  ֶׁשֵהִביא  ֶאת  ִּבְנִעימּות 

ִּבְתִחַּלת ִסיָמן קפ"ח ְּבֵׁשם ַהָּב"ח:

ְּבִבְרַּכת  ַהָּזִהיר  ָּכל   :'ַהִחּנּו' ְּבֵסֶפר  "ָּכַתב 
ַהָּמזֹון – ְמזֹונֹוָתיו ְמצּויֹות לֹו ָּכל ָיָמיו ְּבָכבֹוד. 
 ִמּתֹו ְלַכְּתִחָּלה   ְלָבֵר ִיָּזֵהר  ְוַהְּמַדְקֵּדק 

ַהֵּסֶפר ְוא ְּבַעל ֶּפה".

"ְיִדיִדי ַהָּיָקר", ָאַמר ֶהָחֵבר ָלַרב ק., "ְלַצֲעִרי 
א אּוַכל ְלהֹוִׁשיט ְל ֶעְזָרה ַּכְסִּפית, אּוַכל 
ַרק ְלַהְמִליץ ְל ְלַקֵּים ֶאת ֲעָצתֹו ֶׁשל ַּבַעל 
 ַנֵּסה ְלַגֵּיס ַאף ֶאת ִמְׁשַּפְחְּת .'ֵסֶפר 'ַהִחּנּו
ְלַקָּבָלה זֹו, ַוֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשַהְבָטָחתֹו ַהֶּנְחֶרֶצת 

ֶׁשל 'ַהִחּנּו 'א ָּתׁשּוב ֵריָקם".

ָהַרב ק. ָׁשַמע ְוִהְפִנים. ְּבבֹואֹו ַהַּבְיָתה הּוא 
ִּכֵּנס ֶאת ִמְׁשַּפְחּתֹו, ִצֵּטט ִּבְפֵניֶהם ֶאת ִּדְבֵרי 
'ַהִחּנּו' ְוִהִּציַע ָלֶהם ְלִהְצָטֵרף ִעּמֹו ְלִחּזּוק 
ִהְתַּגְּיסּו  ָהַרָּבה  ְלִׂשְמָחתֹו  ַהָּמזֹון.  ְּבִבְרַּכת 
 ְוָכ ָלִעְנָין,  ֻּכָּלם 
 ָוֵאיָל יֹום  ֵמאֹותֹו 
ְּבֵני  ָּכל  ִהְקִּפידּו 
ַעל  ק.  ִמְׁשַּפַחת 
 ִמּתֹו ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת 
ְלא   – ַהְּכָתב 

ְּפָׁשרֹות.

ְּבאֹוָתּה ָהֵעת ַמָּמׁש, 
ְּבַפְרְּבֵרי ָהִעיר ֶּדְנֶוור 
ֶׁשְּבקֹולֹוַרדֹו ֶהֱחִליט 
ַהִּמְׁשָטָרה  ְמַפֵּקד 
הּוא  ִּכי  ַהְּמקֹוִמית 
ֶאת  ְלַהְרִחיב  ֻמְכָרח 

ִמְבֵנה ַּתֲחַנת ַהִּמְׁשָטָרה.

ַהִּמְגָרׁש  ֶאת  ִלְרּכֹׁש  ָעָליו  ָהָיה   ָּכ ְלֵׁשם 
ֶהֱעָלה  ָקָצר  ֵּברּור  ַהַּתֲחָנה.  ְלִמְבֵנה   ַהָּסמּו
ַרּבֹות  ָׁשִנים  ִלְפֵני  ָרַכׁש  ַהִּמְגָרׁש  ֶאת  ִּכי 
ִלְבנֹו  הֹוִריׁשֹו  ּוִבְפִטיָרתֹו  יֹוְרק,  ִמְּניּו  ְיהּוִדי 
ְּבֶׁשַטח  ָהָיה  ְמֻדָּבר  יֹוְרק.  ִּבְניּו  ַהִּמְתּגֹוֵרר 
ִּבְמִחיר  ִּבְׁשָעתֹו  ֶׁשִּנְרָּכׁש  ְוׁשֹוֵמם  ַטְרִׁשי 
ִּכְמַעט  ְמֻבָּקׁש  ַהִּבְלִּתי  ִמּקּומֹו  ּוְבֶׁשל  מּוָזל, 

ְוא ִהְתַיֵּקר ֵמָאז.

ר  ְלִהְתַקּׁשֵ ֶאָּלא  ַהַּתֲחָנה  ִלְמַפֵּקד  נֹוַתר  א 
ַּבְּמִחיר  ִמֶּמּנּו  אֹותֹו  ְוִלְרּכֹׁש  ַטח  ַהּׁשֶ ְלַבַעל 
ַטח ָהָיה א ַאֵחר  ֶׁשִּיְדרֹׁש. ֶאָּלא ֶׁשַּבַעל ַהּׁשֶ
ֵמָהַרב ק. ְּכֶׁשהּוא ֵהִבין ִמיהּו ַהּגּוף ַהִּמְתַעְנֵין 
ַהִּמְסָחִרִּיים  חּוָׁשיו  ִהְתַחְּדדּו  ֶׁשּלֹו,  ַטח  ַּבּׁשֶ
ְּבֵגוֹו;  ָחַלף  ִהְתַרְּגׁשּות  ֶׁשל  ְוֶרֶטט  ְּבֶאָחת 

ּכֹה  ּוְבַעְצָמּה  ִּבְכבֹוָדּה  ֶּדְנֶוור  ִמְׁשֶטֶרת  'ִאם 
ָחׁשּוב  ֶׁשהּוא  ַּכִּנְרֶאה  ֶׁשִּלי,  ַטח  ַּבּׁשֶ ְמֻעְנֶיֶנת 
א ּוַמָּתן  ָלֶהם ְמאֹד' – ֵהִבין ּוָפַתח ִמָּיד ְּבַמּׂשָ
ַהַּקְרַקע  ֲעבּור  ּדֹוֵרׁש  ֶׁשהּוא   ּתֹו ָקׁשּוַח, 
ְמִחיר ָּגבֹוַּה ְּביֹוֵתר. ַהְּמַפֵּקד ִנָּסה ְלִהְתַמֵּקַח, 
ָאמּור  ָהָיה  א  ָוכֹה  ּכֹה  ֶׁשֵּבין  ֵּכיָון  אּוָלם 
ְלַׁשֵּלם ֶאת ְמִחיר ָהִעְסָקה ִמִּכיסֹו, ִנְכַנע ַעד 
ְוָהִעְסָקה  ְּבָפָניו,  ֶׁשֻהְּצָבה  ַלְּדִריָׁשה  ְמֵהָרה 

ֶנְחְּתָמה ִלְׂשִביעּות ְרצֹון ַהְּצָדִדים.

ַהִּמְׁשָטָרה  ֶהֱעִביָרה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָיִמים  ַּכָּמה 
ְלֶחְׁשּבֹונֹו ֶׁשל ָהַרב ק. ַּכָּמה ִמיְליֹוֵני ּדֹוָלִרים 
ֶׁשָהְפכּו אֹותֹו ְּבַבת ַאַחת ֶלָעִׁשיר. ָּכל ֶׁשִּנְדָרׁש 
ִמֶּמּנּו ַעָּתה ָהָיה ָלֶגֶׁשת ִלְסִניף ַהַּבְנק ַהָּקרֹוב, 
ַהַּקְרַקע  ְּתמּוַרת  ֶׁשִּקֵּבל  ֵמַהְּסכּום  ְלַהְפִריׁש 
ַּכָּמה ֲאחּוִזים ּבֹוְדִדים ּוְלַסֵּים ִעם ַהַּמְׁשַּכְנָּתא 

ַהְּמַיַּגַעת ַאַחת ּוְלָתִמיד.

ִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל ָהְיָתה ִּדיָרָתם ֶׁשל ִמְׁשַּפַחת 
ָּכל  ַלַּבְנק  ֶׁשִּתְהֶיה  ִמְּבִלי  ָלֶהם,  ַׁשֶּיֶכת  ק. 
ֲאִחיָזה ָּבּה. ַאף קִֹׁשי ַהַּפְרָנָסה ַהֵּמִעיק הּוַסר 
ֶׁשִהְתַּגְלֵּגל  ַהְּסכּום  ְּבֶאְמָצעּות  ֵמֲעֵליֶהם. 
חּוָׁשיו  ֶאת  ְלַנֵּצל  ק.  ָהַרב  ָהָיה  ָיכֹול  ְלָיָדיו 
ִעְסָקאֹות  ַּכָּמה  ְוַלֲעׂשֹות  ַהִּמְסָחִרִּיים 

ֶׁשֶהֱעִׁשירּוהּו עֹוד ָועֹוד.

ְלֵבית  ִּתָּכְנסּו  ִאם  ַהֶּזה,  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד 
ּתּוְכלּו  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ִּבְׁשַעת  ק.  ִמְׁשַּפַחת 
ַהִּמְׁשָּפָחה  ִמְּבֵני  ֶאָחד  ָּכל  ֵּכיַצד  ִלְראֹות 
ִעָּלִאית,  ְּבַכּוָָנה  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶאת   ְמָבֵר
ִמִּפיֶהם  יֹוֵצאת  ִמָּלה  ְּכֶׁשָּכל  ִּבְרּכֹון,   ִמּתֹו
 ,ָּכ ַעל  ִּתְתַּפְּלאּו  ְוַאל  ּוִבְדֵבקּות.  ְּבִדְקּדּוק 
ֵהן ֵהם ָזכּו ִלְראֹות ְּבֵעיֵניֶהם ֶאת ְיׁשּוַעת ה', 
 ְּכֶׁשִּבְזכּות ֲאִמיַרת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכּוָָנה ָהַפ
ֲאִביֶהם ֵמָאָדם ְמֻדָּכא ּוְמֻיָּסר, ַּבַעל חֹוב ֶׁשל 

ִרְבבֹות ּדֹוָלִרים, ְלָאָדם ָעִׁשיר ּוַבַעל ְנָכִסים.

 ִהֵּנה ִּכי ֵכן, ִמְגָרׁש ִנְׁשָּכח ְוִכְמַעט ֲחַסר ֵעֶר
ַכן ְּבֶדְנֶוור ָהְרחֹוָקה, ָהַפ ְּבַאַחת ְלִמְכֵרה  ֶׁשּׁשָ
ִמְׁשַּפַחת  ֶׁשְּבֵני  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ְּבִדּיּוק  ָזָהב. 
ָּכָראּוי,  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ַעל  ְלַהְקִּפיד  ֵהֵחּלּו  ק. 
ִמְׁשֶטֶרת  ְמַפֵּקד  ֶׁשל  ַהּקֹוֵדַח  ְּבמֹחֹו  ָעָלה 
ַהַּתֲחָנה,  ִמְבֵנה  ֶאת  ְלַהְרִחיב  ָהָרצֹון  ֶּדְנֶוור 
ְוַאף ְלַהְקִציב ְלֵׁשם ָּכ הֹון ּתֹוָעפֹות ֶׁשִּמֶּמּנּו 

ֶנֱהֵנית ִמְׁשַּפַחת ק. ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה.

ַּגְמִליֵאל  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִמִּפי  ֻסַּפר  ֶזה  ִסּפּור 
ַּבַעל  ִמִּפי  ֶׁשְּשָׁמעֹו  ִמירּוָׁשַלִים  ַרִּבינֹוִביץ 
נֹוֵגַע  ִמֶּמּנּו  ַהִּנְלָמד  ַהֶּמֶסר  אּוָלם  ַהַּמֲעֶׂשה, 
ְלַהְקִּדיׁש  ֵמִאָּתנּו  ִנְדָרׁש  ִויהּוִדי;  ְיהּוִדי  ְלָכל 
ַּכָּמה ַּדּקֹות ְּבַס ַהּכֹל ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהָּדָבר 
ָּכָראּוי  ּתֹוָדה  לֹוַמר   – ְּביֹוֵתר  ַהִּמְתַּבֵּקׁש 
ְּבִלי  טֹובֹות  ָלנּו  ַהַּמֲעִניק  ַמִים  ֶׁשַּבּׁשָ ְלָאִבינּו 
ְּגבּול ּוִמָּדה. ְּכָכל ֶׁשַּנֲעֶׂשה זֹאת ְּבצּוָרה ְנכֹוָנה 
ְלָפֵנינּו  ֶׁשִּיָּפְתחּו  ִנְזֶּכה   ָּכ יֹוֵתר,  ּוְראּוָיה 

ַׁשֲעֵרי ֶׁשַפע, ַּפְרָנָסה ִויׁשּוָעה.

"ִלְקַראת ַׁשָּבת ַמְלְּכָתא" ֵעֶקב תש"פ

ם ֹעֶדף...   ָמה, ְונֹוַתר ּגַ ּלְ א ׁשֻ ְנּתָ ּכַ ׁשְ   ַהּמַ

י ֱאמּוִניר  ַמֲעׂשֵ

ֶהֱעִביָרה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָיִמים  ַּכָּמה 
ק.  ָהַרב  ֶׁשל  ְלֶחְׁשּבֹונֹו  ַהִּמְׁשָטָרה 
אֹותֹו  ֶׁשָהְפכּו  ּדֹוָלִרים  ִמיְליֹוֵני  ַּכָּמה 
ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּנְדָרׁש  ָּכל  ֶלָעִׁשיר.  ַאַחת  ְּבַבת 
ַעָּתה ָהָיה ָלֶגֶׁשת ִלְסִניף ַהַּבְנק ַהָּקרֹוב, 
ְּתמּוַרת  ֶׁשִּקֵּבל  ֵמַהְּסכּום  ְלַהְפִריׁש 
ּוְלַסֵּים  ּבֹוְדִדים  ֲאחּוִזים  ַּכָּמה  ַהַּקְרַקע 
ִעם ַהַּמְׁשַּכְנָּתא ַהְּמַיַּגַעת ַאַחת ּוְלָתִמיד.

ַמֵּטה ִמְׁשֶטֶרת ֶּדְנֶוור – קֹולֹוַרדֹו



ָרכֹות ְוָאֵמן  ִהְלכֹות ּבְ ֵאָלה ּבְ ׁשְ
ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ַחָּיב ְלָבֵר ֶאת ִּבְרַּכת 'ֱאֶמת ְוַיִּציב' ִמן ַהּתֹוָרה? 

ָרכֹות  ט ְמרֹוָמם ַעל ֵסֶדר ַהּבְ ַמּבָ

ֲחִרית    ה – ׁשַ ֻאּלָ ת ּגְ ְרּכַ   ּבִ

י ַאְלּתִ ַאַחת ׁשָ

 ִּבְבָרָכה זֹו מֹוִדים ָאנּו ַעל ַהֶחֶסד ֶׁשָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ִעם ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשהֹוִציָאם ִמִּמְצַרִים, ָּבַקע ָלֶהם ֶאת ַהָּים 

ְוִהָּכה ֶאת ְּבכֹוֵרי ִמְצַרִים (טּור או"ח סו). 

ַלְּבָרכֹות  ְסמּוָכה  ֶׁשִהיא  ְלִפי   ,'ְּב'ָברּו ּפֹוַתַחת  ֵאיָנּה  זֹו  ְּבָרָכה 
ֶנֱחֶׁשֶבת  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶׁשֵאין  ַהִּסָּבה  ְׁשַמע.  ְקִריַאת  ֶׁשִּלְפֵני 
ְלֶהְפֵסק ֵּביֵניֶהן, ִהיא ְלִפי ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָּצִרי ְלַהְסִמי 'ֱאֶמת' ְלסֹוף 
ְׁשַמע  ִלְקִריַאת  ִּכְמֻחֶּבֶרת  זֹו  ְּבָרָכה  ֶנֱחֶׁשֶבת  ְׁשַמע,  ְקִריַאת 
ַהּסֹוֵבר  ֵיׁש  אּוָלם  ַאֲחרֹוָנה).  ּוְבָרָכה  ד"ה  ב  קד  ְּפָסִחים  (ַרְׁשָּב"ם 
ֶׁשּקֶֹדם  ַלְּבָרָכה  ִּכְסמּוָכה  ֻמְגֶּדֶרת  ֵאיָנּה  ְוַיִּציב'  'ֱאֶמת  ֶׁשִּבְרַּכת 
ְקִריַאת ְׁשַמע, ְוַהִּסָּבה ֶׁשְּבָרָכה זֹו ֵאיָנּה ּפֹוַתַחת ְּב'ָברּו' ִהיא 

ִמּשּׁום ֶׁשִּמְתִחָּלה ָּכ ִּתְּקנּוָה (ַרְׁשָּב"א ְּבָרכֹות יא א).

ָרָכה ְמקֹור ַהּבְ

ָרָכה ִמְבֵנה ַהּבְ

ַנת ָאֵמן ּוָ ּכַ

ָרָכה  ַמהּות ַהּבְ

ֵרה ָוא"ִוין ֲחֵמׁש ֶעׂשְ
ִּבְתִחַּלת ַהְּבָרָכה ֵיׁש ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ִמִּלים ְרצּופֹות ַהַּמְתִחילֹות 
ֵהִביא  ֶׁשְּלַאֲחֶריָה)  ְּבָרָכה  ֵסֶדר  (ִּדין  ַהֶּלֶקט'  ְּב'ִׁשֳּבֵלי  ָוא"ו.  ָּבאֹות 
ְּבָרכֹות  ֵמָאה   ְלָבֵר ֲחָכִמים  ֶׁשִּתְּקנּו  ֶׁשְּלַאַחר  ַהְּגאֹוִנים  ְּבֵׁשם 
רּו ִליהּוֵדי ַהּגֹוָלה ַעל ַהַּתָּקָנה ַהֲחָדָׁשה ּוְׁשָאלּום  ְּבָכל יֹום, ִּבּׂשְ
ְיהּוֵדי  ָעְמדּו  ִּכְתׁשּוָבה  ַעְצָמם.  ַעל  ְלַקְּבָלּה  רֹוִצים  ֵהם  ִאם 
ְמַׁשְּבִצים  ְּכֶׁשֵהם  זֹו,  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ֵראִׁשיָתּה  ֶאת  ְוִתְּקנּו  ַהּגֹוָלה 
ָּבּה ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ִמִּלים ַהַּמְתִחילֹות ָּבאֹות ו', ַוַאֲחֵריֶהן ְׁשֵּתי 
 ָהֵעֶר ֲאֶׁשר  ַהֶּזה"],  ["ַהָּדָבר  ה'  ָּבאֹות  ַהַּמְתִחילֹות  ִמִּלים 

ַהִּגיַמְטִרי ֶׁשל ֻּכָּלם ַיַחד הּוא ְּבִדּיּוק 'ֵמָאה'. 

ְּב'ִתּקּוֵני זַֹהר' ָחָדׁש (ח"ב פד א) מּוָבא ֶׁשִּמי ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ַלֲענֹות 
ֲאֶׁשר  ֵאּלּו,  ָוא"ִוין  ֶעְׂשֵרה  ַּבֲחֵמׁש  ְיַכּוֵן  ְּביֹום  ֲאֵמִנים  ִּתְׁשִעים 
עֹוָלה  ָלֶהן  ַהּקֹוֶדֶמת  'ֱאֶמת'  ֵּתַבת  ֶׁשל  א'  ָהאֹות  ִעם  ַיַחד 

ַלִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָאֵמן.

ָאנּו  ְואּוָלם  ְוַיִּציב",  "ֱאֶמת  ַּבִּמִּלים  ַמְתִחיָלה  ַהְּבָרָכה  ַּתָּקָנָתּה  ֵמִעַּקר 
ָּפָרַׁשת  ֶאת  ַהְּמַסֶּיֶמת  "ֱאֵקיֶכם"  ַלִּמָּלה  "ֱאֶמת"  ַהִּמָּלה  ֶאת  ְמַחְּבִרים 
"ְוה'  י):  י  (ִיְרְמָיה  ַּכָּכתּוב  ֶל'ֱאֶמת',  'ֱאִקים'  ַהָּנִביא  ֶׁשִחֵּבר  ְּכִפי  'ַוּיֹאֶמר'. 

ֱאִקים ֱאֶמת" (ְּבָרכֹות יד ב). 

ֶׁשל  ַהַּפְרִׁשּיֹות  ְׁשלֹוׁש  ִּפי  ַעל  ִנְתְקָנה  זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  ט)  (סי'  ַה'ּכְֹלּבֹו'  ָּכתַב 
ְקִריַאת ְׁשַמע: "ֱאֶמת ֱאֵקי עֹוָלם ַמְלֵּכנּו" – ְּכֶנֶגד ָּפָרָׁשה ִראׁשֹוָנה ֶׁשֵּיׁש 
 – "ָּבּה ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים; "ֱאֶמת ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֶׁשִּיְׁשַמע ְלִמְצֹוֶתי
ְּכֶנֶגד ָּפָרָׁשה ְׁשִנָּיה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ַקָּבַלת עֹל ִמְצוֹות; "ֱאֶמת ִמִּמְצַרִים ְּגַאְלָּתנּו" 

– ְּכֶנֶגד ָּפָרַׁשת 'ַוּיֹאֶמר' ֶׁשֻּמְזָּכר ָּבּה ְיִציַאת ִמְצַרִים. 

ְּבֶעְזַרת  קּוָמה  ִיְׂשָרֵאל  "צּור  ְּבַבָּקַׁשת:  ְמַסְּיִמים  ָאנּו  ַהְּבָרָכה  ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל..." (ְרֵאה ְירּוַׁשְלִמי ְּבָרכֹות א ו). ְלִפיָכ ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֶריָה ֵיׁש ְלַכּוֵן 
אּוַלם  ּוַבָּקָׁשה.  ֶׁשַבח  ָּבֶהן  ֶׁשֵּיׁש  ְּבָרכֹות  ַעל  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ֶׁשְּמַכּוְִנים  ְּכִפי 
ֵיׁש ֶׁשֵאיָנם ּכֹוְלִלים ַּבָּקָׁשה ַעל ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ִּבְבָרָכה זֹו, ּוְלִדְבֵריֶהם 
ַבח (ְרֵאה: 'ָמֵגן ַאְבָרָהם' קכד י; 'ִלּקּוֵטי  ֵיׁש ְלַכּוֵן ַּכֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ִּבְרכֹות ַהּׁשֶ

ַמֲהִרי"ח' ִּבְרַּכת ק"ש ֶׁשְּלַאֲחֶריָה). 

ַהּפֹוְסִקים  ְוֶנְחְלקּו  ב),  ד  (ְּבָרכֹות  ַלְּתִפָּלה   ִֹלְסמ ֵיׁש  ַהְּגֻאָּלה  ִּבְרַּכת  ֶאת 
'ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל' ֶנֱחֶׁשֶבת  (ְרֵאה ׁשּו"ַע או"ח סו ז) ַהִאם ֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת 
לה)  ס"ק  (ָׁשם  ְּברּוָרה'  ַה'ִּמְׁשָנה  ָּפַסק  ָסֵפק  ִמֵּדי  ָלֵצאת  ְּכֵדי  ֶהְפֵסק. 
ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל ְיַסֵּים ְּבָרָכה זֹו ִעם ְׁשִליַח ַהִּצּבּור, ְוָכ א ִיְתַחֵּיב ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. 

ֶׁשְּגָאָלנּו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ְלַׁשֵּבַח  ֶׁשָעֵלינּו  ֱאֶמת 
ַּבֵחֶלק  ְלֵעיל  (ְרֵאה  ִמָּגלּוֵתנּו  ְּבָקרֹוב  ֶׁשִּיְפֶדּנּו  ְוַהְלַואי  ִמִּמְצַרִים, 

'ִמְבֵנה ַהְּבָרָכה'). 

ְרלּו ֱאמּוַני ּבָ

ֶאָחת,  ְּבָרָכה  לֹוַמר  ֲחָכִמים  ִּתְּקנּו  ַׁשֲחִרית  ֶׁשל  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ְלַאַחר 
ִליִׁשית ְוָהַאֲחרֹוָנה  ַהּפֹוַתַחת ַּבִּמִּלים "ֱאֶמת ְוַיִּציב". ְּבָרָכה זֹו ִהיא ַהּׁשְ
ֵּבֵאר  א)  נח  (או"ח  ַה'ְּלבּוׁש'  ַּבּיֹום.  ַהֶּנֱאָמרֹות  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִמִּבְרכֹות 
ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשִחְּלקּו ֶאת ֶׁשַבע ִּבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ְלַאְרַּבע ָּבֶעֶרב ְוָׁשלֹוׁש 
ַּבּיֹום, ְוא ְלֵהֶפ – ָׁשלֹוׁש ָּבֶעֶרב ְוַאְרַּבע ַּבּיֹום, ִהיא ְלִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים 
(ְּפָסִחים ד א): "ְזִריִזין ַמְקִּדיִמין ְלִמְצוֹות", ְוֵכיָון ֶׁשַהּיֹום ַמְתִחיל ֵמָהֶעֶרב, 

ַמְקִּדיִמים ְלהֹוִסיף ֶאת ַהְּבָרָכה ַהְּיֵתָרה ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַעְרִבית. 

ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֶׁשְּבֵני  ֶׁשְּלַאַחר  מּוָבא  צז)  (עמ'  ַאְׁשְּכַנז'  'ֲחִסיֵדי  ַּבִּסּדּור 
ָׁשְלחּו ִלְבֵני ָּבֶבל ִאֶּגֶרת, ּוָבּה ִסְּפרּו ַעל ַמֵּגָפה ַהּפֹוֶקֶדת אֹוָתם ּוְמִמיָתה 
ֵמֶהם ֵמָאה ַנְפׁשֹות ְּבָכל יֹום, ָעְמדּו ְּבֵני ָּבֶבל ְוִיְּסדּו ֶאת ֶחְלָקּה ָהִראׁשֹון 
ֶׁשל ְּבָרָכה זֹו [ֵמ'ֱאֶמת ְוַיִּציב' ַעד ַהִּמִּלים 'ֶעְזַרת ֲאבֹוֵתינּו'] ֶׁשּבֹו ֵמָאה 

ֵּתבֹות ְּבִדּיּוק, ְוָכ ֶנֶעְצָרה ַהַּמֵּגָפה. 

ֵאָלה: ִמי ֵאינֹו ְמָבֵר ִּבְרַּכת 'יֹוֵצר אֹור'?  ּׁשְ

ַהְּתׁשּוָבה: א. ַרב ְיהּוָדה סֹוֵבר (ְּבָרכֹות יא ב) ֶׁשִּבְזַמן 
ֶׁשֲעבֹוַדת  ִמְׁשָמר  ַאְנֵׁשי  ַקָּים,  ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית 
ַהָּתִמיד ָהְיָתה מּוֶטֶלת ֲעֵליֶהם, ָהיּו ַמְקִּדיִמים ִלְקרֹא 
ִּבְרַּכת  ְקִריָאָתּה  ִלְפֵני  ְמָבְרִכים  ָהיּו  ְוא  ְׁשַמע.  ֶאת 
 יֹוֵצר אֹור', ִּכי ִאם ֶאת ִּבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה' ִּבְלַבד, ְוָכ'

ָּפַסק ָהַרְמָּב"ם (ְּתִמיִדין ּומּוָסִפין ו ד) ַלֲהָלָכה.

ב. ַרִּבי ְיהּוָדה סֹוֵבר (ְמִגָּלה כד ב) ֶׁשִעּוֵר ִמֵּלָדה ֶׁשֹּלא 
'יֹוֵצר  ִּבְרַּכת   ְלָבֵר ָיכֹול  ֵאינֹו  ִמָּיָמיו  ְמאֹורֹות  ָרָאה 
אֹור' ְלִפי ֶׁשֹּלא ָהְיָתה לֹו ֵמעֹוָלם ֲהָנָאה ִמן ַהְּמאֹורֹות. 
ָעָליו  ֶׁשחֹוְלִקים  ַּכֲחָכִמים  ִנְפְסָקה  ַהֲהָלָכה  ְואּוָלם, 
ְלִפי  זֹו  ְּבָרָכה   ְלָבֵר ָיכֹול  ֶׁשּסּוָמא  ְוסֹוְבִרים  (ָׁשם) 
ָהאֹור  ִּבְׁשעֹות  ֶׁשֵּכן  ַהְּמאֹורֹות,  ִמן  ֶנֱהֶנה  הּוא  ֶׁשַאף 
(ׁשּו"ַע  ְּבַדְרּכֹו  אֹותֹו  ּוְמַכּוְִנים  ּבֹו  ַמְבִחיִנים  ָאָדם  ְּבֵני 

או"ח סט ב) 

ְוַכֲאֶׁשר ָּתקּום ִמן ַהֵּסֶפר, ְּתַחֵּפׂש ַּבֲאֶׁשר ָלַמְדָּת ִאם ֵיׁש ּבֹו ָּדָבר ֲאֶׁשר ּתּוַכל ְלַקְּימֹו

ֵאָלה ְוַהְּתׁשּוָבה ֵמֲעלֹון ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח ַהּׁשְ

ְּתׁשּובֹות ִנָּתן ִלְׁשַח ְלַפְקס 
ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102 

9139191@gmail.com :אֹו ִלְכתֶֹבת ַהֵּמייל
08-9746

9139191@gmail.com :ייל

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה 
ֻיְגַרל ַׁש"ס 'עֹז ְוָהָדר' 
ַמְתִמיִדים. ַהַהְגָרָלה 
ִּתְתַקֵּים ִמֵּדי ָׁשבּוַע 
י ֶׁשְּלַאַחר  ְּביֹום ֲחִמּׁשִ
הֹוָפַעת ֶהָעלֹון. 

ַהּזֹוֶכה ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ֵּבין ׁשֹוְלֵחי ַהְּתׁשּובֹות ַלֲעלֹון ַוֵּיֶׁשב 
הּוא הר"ר ָּדִוד ַּדָּין ִמּמֹוִדיִעין ִעִּלית



ת ָיִאיר' ִזי"ַע ַה'ַחּוֹ
ֵטֵבת תס"ב  א' ּבְ

ה ְלַפְרָנָסה ּה – ְסֻגּלָ ִעּתָ ה ּבְ ִפּלָ ּתְ
ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְיִחיֵאל ִמיכְל ִמֶנּעִמירֹוב הי"ד: 

ַהְקָּפָדה ַעל ְּתִפָּלה ּוְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְזַמָּנּה ִהיא ְסֻגָּלה ְלַפְרָנָסה. ֶרֶמז 
ְיַׂשֵּברּו   ֵאֶלי כֹל  "ֵעיֵני  טו):  קמה  (ְּתִהִּלים  ֵמַהָּפסּוק  ְלָהִביא  ִנָּתן   ְלָכ
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  נֹוֵתן  ְלִמי   – ְּבִעּתֹו"  ָאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה 
ְּכֵדי ַּפְרָנָסתֹו, ַלַּמְקִּפיד ְלִהְתַּפֵּלל "ְּבִעּתֹו" – ִּבְזַמן ְּתִפָּלה ('ִׁשְבֵרי לּוחֹות' 

ַהְנָהַגת ְוֶדֶר ָהָאָדם אֹות ז). 

ֶנֶסת ַמֲאִריְך ָיִמים ים ְלֵבית ַהּכְ ּכִ ׁשְ ַהּמַ
ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (ח א) מּוָבא ֶׁשַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ָאַמר ְלָבָניו ֶׁשַּיְקִּדימּו 
ֲארּו ּבֹו ַעד ָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת, ְוַהְנָהָגה זֹו ּתֹוִעיל  ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוִיּׁשָ
ָל"ה ַהָּקדֹוׁש ֶאת ַּבָּקַׁשת  ָלֶהם ֶׁשַּיֲאִריכּו ָיִמים. ַעל ִּפי זֹאת ֵּפֵרׁש ַהּׁשְ
ָּדִוד ַהֶּמֶל (ְּתִהִּלים כג ו): "ַא טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי 
ְּבֵבית ה' ְלאֶֹר יָמִים"; ָּכ ָאַמר ָּדִוד: ֵמַאַחר ֶׁשַּמְקִּפיד ֲאִני ְלַהְׁשִּכים 
ָיִמים".   ְלאֶֹר"  ָּכ ַּבֲעבּור  ֶׁשֶאְזֶּכה  ֲאִני  ָּבטּוַח  ה'",  "ְּבֵבית  ּוְלַהֲעִריב 
ֵמַעָּתה ָּכל ֶׁשּנֹוָתר ִלי ְלַבֵּקׁש הּוא ֶׁש"ַא טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי 
ַחָּיי" – ֶׁשֵאּלּו ַהָּיִמים ֶׁשָּזִכיִתי ָּבֶהם ִיְהיּו ְיֵמי טֹוָבה ָוֶחֶסד, ְוא ֶאְסּבֹל 

ָּבֶהם ָחִליָלה קִֹׁשי ְוִיּסּוִרים (ְׁשָל"ה מס' ָּתִמיד אֹות כו). 

ה ַעְצָמּה ִפּלָ ה ֲחׁשּוָבה ֵמַהּתְ ָמה ִלְתִפּלָ ַהַהְקּדָ
ָּדַרׁש רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ַרִּבי ְיהּוָדה ְצָדָקה: 

ֲהֵרי  ַהְּתִפָּלה,  מֹוֵעד  ִלְפֵני  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְוָלבֹוא  ְלַהְקִּדים  ַהַּמְקִּפיד 
ַהָּדָבר ְמַלֵּמד ִּכי הּוא ָחֵפץ ַלֲעבֹד ֶאת ּבֹוְראֹו, ְוֵאינֹו ָּבא ַלְּתִפָּלה ַרק 
ְּכֵדי 'ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה'. ֵּכיָון ֶׁשַהַהְקָּדָמה ִלְתִפָּלה ִהיא ַהְּמַלֶּמֶדת ַעל 
ִטיבֹו ֶׁשל ַהִּמְתַּפֵּלל, ָאְמרּו ֲחָכִמים (ֵּפָאה א א) ֶׁשַהַּמְׁשִּכים ָלבֹוא ְלֵבית 
ַהְּכֶנֶסת אֹוֵכל ֵּפרֹות ַמֲעָׂשיו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְּבעֹוד ֶׁשַעל ַהְּתִפָּלה ַעְצָמּה 

א ָמָצאנּו ֶׁשֻּמְבָטח ָׂשָכר ָּכֶזה. 

ְלָכ ִהְדִּגיׁש ָּדִוד ַהֶּמֶל ְוָאַמר (ְּתִהִּלים קיט לב): "ֶּדֶר ִמְצֹוֶתי ָארּוץ". 
ִקּיּום ַהִּמְצָוה ְּבַעְצָמּה ֵאינֹו ְמַלֵּמד ַעל ַהְּמַקֵּים ִּכי הּוא ָאֵכן ָּדֵבק ַּבה' 
ַהִּמְצוֹות  ְלִקּיּום  ְוַהְּזִריזּות  ָהִריָצה  אּוָלם  ִמְצוֹוָתיו,  ַלֲעׂשֹות  ְוָחֵפץ 
ְמַלֶּמֶדת ּוְמִעיָדה ַעל ָהָרץ ִּכי ָחֵפץ הּוא ְלַקֵּים ִמְצוֹות קֹונֹו ('קֹול ְיהּוָדה' 

ח"ב עמ' ט). 

ֲחֻנָּכה ַּתְשָּׁפ"א

ְלֶצֶות 'ְּבֵני ֱאמּוִנים', ְּבָראׁשּות ָהַרב ר' ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט"א,

ָׁשלֹום ּוְבָרָכה, 

ְּבִמְׁשַּפְחֵּתנּו ַמְקִּפיִדים ְמאֹד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן. ָהֶאְפָׁשרּות לֹוַמר 'ִּבְרכֹות 
ַחר' ְלַבד – ֵאיָנּה ַקֶּיֶמת ְּבֵביֵתנּו. ַּגם ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ֶנֱאָלִצים ִלְנסַֹע אֹו  ַהּׁשַ
ְלַׁשּנֹות ִמִּסָּבה ָּכְלֶׁשִהי ֶאת ֵסֶדר יֹוֵמנּו, ָּתִמיד ְנַתְכֵנן ְּתִחָּלה ֵּכיַצד נּוַכל 

ַחר ְּבַחְברּוָתא.  ְלַׁשֵּלב ְּבָתְכִניֵתנּו ֶאת ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ָׂשַמְחנּו ְמאֹד ְּכֶׁשַּבַהְגָרָלה ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ְּבִמְסֶּגֶרת ַקו ַהֶּטֶלפֹון 
'קֹול ֱאמּוִנים' ָזִכינּו ְּבַמְצֵלָמה ְמֻׁשְכֶלֶלת. ִׂשְמָחֵתנּו א ָהְיָתה ַרק ַעל 
ַמִים –  ֶעֶצם ַהְּזִכָּיה, ֶאָּלא ַאף ַעל ַהִּתְזּכֶֹרת ֶׁשִּקַּבְלנּו ְּבֶאְמָצעּוָתּה ִמּׁשָ

ֵמֲעִנַּית ָאֵמן ַרק ַמְרִויִחים!

'ִמְּבָׂשִרי ֶאֱחֶזה' ֶאת  ְלַמֲעֶׂשה ֲאִני ַעְצִמי ֵאיִני ָזקּוק ְלִחּזּוִקים... ֶׁשֵּכן 
ָּפְגָעה  ֶׁשַהּקֹורֹוָנה  ִּבְתחּום  עֹוֵסק  ֲאִני  ָאֵמן;  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ְסֻגָּלָתּה  ּגֶֹדל 
ֶאת  ְוִאְּבדּו  ֲאנּוׁשֹות  ִנְפְּגעּו  ָעַסְקִּתי  ֶׁשּבֹו  ֵמַהְּתחּום  ֲאָנִׁשים  ְמאֹד.  ּבֹו 
ַמֵּטה ַלְחָמם. ִּבְתִחָּלה ָהָיה ִלי ָקֶׁשה, ִהְתַחַּזְקִּתי ְמאֹד ְּבֵמָאה ְּבָרכֹות 
ַחר ֵמֲאָנִׁשים ַרִּבים יֹוֵתר ְוִהְקַּפְדִּתי  ּוַבֲעִנַּית ָאֵמן, ָׁשַמְעִּתי ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ִהְׁשַּתֵּלם!  ְוַהַּמֲאָמץ  ַרָּבה.  ַּכּוָָנה   ְּבָכ ְלַהְׁשִקיַע 
ּוּוק, ָנָׂשאִתי ֵחן ָוֶחֶסד ְּבֵעיֵני  ְמֻיֶחֶדת ִנְכַנְסִּתי ִלְתחּום ָחָדׁש ַּבֲעַנף ַהּׁשִ
ָּפחֹות  עֹוֵבד  ֲאִני  ְּתקּוָפה  ֶׁשל  ְּבִסּכּוָמּה  ה'   ּוָברּו ָהָראִׁשי,  ַהְיּבּוָאן 

ּוַמְרִויַח יֹוֵתר...

ֲאִני ּכֹוֵתב ִמְכָּתב ֶזה ִּביֵמי ַהֲחֻנָּכה ֶׁשָּבֶהם ָאנּו אֹוְמִרים ִּבְתִפַּלת 'ַעל 
ַהִּנִּסים': "ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל", ּוָמה ֶנְחָׁשב 

"ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל" יֹוֵתר ִמְּבָרכֹות ְוָאֵמן...

ַּבֶּקַטע  ַהַהֵּלל,  ֲאִמיַרת  ְּבֵעת  ֶאְתמֹול  ָחַׁשְבִּתי  ֶׁשָעָליו  ְּבֶרֶמז  ֲאַסֵּים 
ָהִראׁשֹון ֶׁשּבֹו ָאנּו אֹוְמִרים: "ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָדּל ֵמַאְשׁפֹּת ָיִרים ֶאְביֹון, 
ְלהֹוִשׁיִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו"; סֹוֵפי ֵּתבֹות ֶׁשל: "ָיִרים ֶאְביֹון" 
ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה ִּתְׁשִעים, ְוֵכן סֹוֵפי ֵּתבֹות ֶׁשל: "ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים" 
ֲאֵמִנים  ִּתְׁשִעים  ֲעִנַּית  ַעל  ַהְקָּפָדִתי  ִּבְזכּות  ִּתְׁשִעים;  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהם 
ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי   – ֶאְביֹון  ָיִרים  "ֵמַאְׁשּפֹת  ִּבי:  ֶׁשְּיֻקַּים  ָזִכיִתי  יֹום  ִמֵּדי 

ְנִדיִבים". 

ִּבְבָרָכה, 
ב.ר. - ְירּוָׁשַלִים. 

ִנָּתן ִלְׁשַח ִמְכָּתִבים ְלַפְקס ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102
9139191@gmail.com :אֹו ִלְכתֶֹבת ַהֵּמייל 

ה ִפּלָ ָמה ַלּתְ ֶדל ַמֲעַלת ַהַהְקּדָ ִניִנים ַעל ּגֹ ב ִמּקֹוֵרא ֶנֱאָמןּפְ ִמְכּתָ
ָך ׁשְ ַחר ֲאַבּקֶ ֶר+ ֱאמּוִנירׁשַ ִאּגֶ

ִּבְׁשַנת  נֹוַלד   ַּבְכָר ַחִּיים  ָיִאיר  ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ְלָאִביו  שצ"ח 
ְּכַרֲאַב"ד  ִׁשֵּמׁש  וֹוְרַמְיָזא.  ַרֲאַב"ד 
ּוָבּה  ְּבוֹוְרַמְיָזא,  ָאִביו  ְמקֹום  ֶאת  ִמֵּלא  ָיָמיו  ּוְבסֹוף  ָמֵגְנָצא,  ָּבִעיר 
ְמנּוָחתֹו ָּכבֹוד. ִנְפַטר ְּבא' ְּבֵטֵבת תס"ב, ְוהּוא ֵּבן ִׁשִּׁשים ְוַאְרַּבע ָׁשִנים.

ָּכַתב ְסָפִרים ַרִּבים ֶׁשֻרָּבם ָאְבדּו ְּבצּוק ָהִעִּתים. ִּבְהיֹותֹו ַעּמּוד ַההֹוָרָאה 
ְּבִסְפרֹו  ִּפְרֵסם  ְּתׁשּובֹוָתיו  ֶאת  ַרּבֹות.  ְׁשֵאלֹות  ֵאָליו  ֻהְפנּו  ְּבדֹורֹו 
 ַהְּמֻפְרָסם, ׁשּו"ת 'ַחּוֹת ָיִאיר'. ְּבנֹוָסף ִחֵּבר ִחּבּור ַמִּקיף ַעל ֻׁשְלָחן ָערּו
'ְמכֹון  'ְמקֹור ַחִּיים', ֶׁשִּנְדַּפס ָלִראׁשֹוָנה ְּבהֹוָצַאת  – אַֹרח ַחִּיים, ְּבֵׁשם 

ְירּוָׁשַלִים' ִּבְׁשַנת תשל"ב.

ָרכֹות ֹמַע ַהּבְ "ץ ִלׁשְ ִמְתָקְרִבים ַלּשָ
ְּבֵבית  ַחר'  ַהּׁשַ 'ִּבְרכֹות  ֶאת   ְלָבֵר ַהִּצּבּור  ְׁשִליַח  ְלחֹוַבת  ְּבנֹוֵגַע 
ַהְּכֶנֶסת ִלְפֵני ַהִּצּבּור ֶׁשַּיְקִׁשיב ְוַיֲעֶנה ָאֵמן, ֵהִעיד ַה'ַחּוֹת ָיִאיר': 
"ץ,  "ָרִאיִתי ִמְנָהג ָוִתיִקין ִויִׁשיִׁשים ֲאֶׁשר ְמקֹוָמם ָרחֹוק ִמן ַהּׁשָ
ֶׁשאֹוֵמר  ְּבֵעת   ַהְּמָבֵר ֶאל  ּוִמְתָקְרִבים  ִמְּמקֹוָמם  ֶׁשהֹוְלִכים 
ְּבָרכֹות ַהָּללּו ְּכֵדי ִלְׁשמַֹע ֵהיֵטב ְוַלֲענֹות ָאֵמן" ('ְמקֹור ַחִּיים' מו ב).

ָרָכה ים ֵלב ְלָכל ּבְ ָלׂשִ
ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ַלֲענֹות ָאֵמן ְּבַכּוָָנה ַעל ָּכל ְּבָרָכה. ְּבאֶֹפן ְמֻיָחד ֵיׁש 
עֹוִנים  א  ֶׁשֲאָנִׁשים  ְּבָרכֹות  ַעל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ּוְלַהְזִהיר  ְלִהָּזֵהר 
ְׁשִכיָנתֹו  "ַהַּמֲחִזיר  ִּבְרַּכת  ְּכמֹו  ֵלב,  ִׂשיַמת  ֵמחֶֹסר  ָאֵמן  ֲעֵליֶהן 

לֹום" (ָׁשם קכד ו). ְלִצּיֹון" ּוִבְרַּכת "ַהְמָבֵר ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבּׁשָ

ַעל ַהִהּלּוָלא ַנת ּבַ ִמׁשְ ת ָאֵמן ּבְ ַמֲעַלת ֲעִנּיַ ֱאמּוָנתֹו  יק ּבֶ ַצּדִ

ְיהּוִדי ָיָקר! ֲחֵבְר עֹוֵמד ְלָבֵר? ִהְזָּדֵרז ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָכתֹו. ְזִריִזים ַמְקִּדיִמים ְלִמְצוֹות...

ֵּבית ַהְּקָברֹות ַהְּיהּוִדי ָהַעִּתיק ְּבוֹוְרַמְיָזא 


