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ַמֲעַמד  ַעל  קֹוְרִאים  ָאנּו  ֶׁשָּבֶהם  ֵאּלּו  ְּבַׁשָּבתֹות 
ָהִיינּו  ֶׁשֻּכָּלנּו  ִנְׂשָּגב  ַמֲעָמד  אֹותֹו  ִסיַני,  ַהר 
נֹוְכִחים ּבֹו ְוָרְׁשמֹו ֶנֱחַרת ְּבִנְׁשמֹוֵתינּו ַעד ֶעֶצם 
ַהִּדְּברֹות:  ֵמֲעֶׂשֶרת  ָהִראׁשֹון  ַּבִּדֵּבר  ַהֶּזה.  ַהּיֹום 
ֶׁשֵּיׁש  ְלַהֲאִמין  ִנְצַטּוֵינּו   ,"ֶקיֱא ה'  "ָאֹנִכי 
ׁש  ָלעֹוָלם ּבֹוֵרא ּוַמְנִהיג. ִמְצָוה זֹו ִהיא ַאַחת ִמּׁשֵ
ַהִּמְצוֹות  ֵמרֹב  ֶׁשְּבׁשֹוֶנה  ַהְּתִמיִדּיֹות,  ַהִּמְצוֹות 
ׁשֹוִנים,  ְּבגֹוְרִמים  אֹו  ְּבָמקֹום  ִּבְזַמן,  ַהְּתלּויֹות 
ֶׁשְּמַהְרֵהר  ֵעת  ּוְבָכל  ְּתִמיִדית.  ִהיא  זֹו  ִמְצָוה 

ָהָאָדם ִּבְמִציאּות ה', ֲהֵרי הּוא ְמַקְּיָמּה. 
ִלְפֵני ִקּיּום ִמְצָוה זֹו א ִּתְּקנּו ָלנּו ְלָבֵר ְּבָרָכה 
ַהַּמָּתָנה  ֶאת  ִקַּבְלנּו  ְּכֶנְגָּדּה  אּוָלם  ְמֻיֶחֶדת, 
ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר, ֲהא ִהיא ַמְּתַנת ָהָאֵמן. ֵּכן! ָּכל 
ִעַּקר ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ַהְּבָרכֹות ְוַהְּתִפּלֹות 
ּוְכִפי  ָהֱאמּוָנה.  ִמְצַות  ִקּיּום  ְלֵׁשם  ִנְתְקָנה 
"ִּכי  ַהֲאִזינּו):  (פר'  ֲעֻמּקֹות'  ַה'ְּמַגֶּלה  ֶׁשָּכַתב 

ִעַּקר ָהֱאמּוָנה ְּתלּוָיה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן". 
ַמְדֵרָגה  אֹוָתנּו  ַמֲעָלה  עֹוִנים  ֶׁשָאנּו  'ָאֵמן'  ָּכל 
אֹוָתנּו  ּוְמַחֶּבֶרת  ָהֱאמּוָנה  ְּבַמְדֵרגֹות  נֹוֶסֶפת 
ְלַׁשְרֶׁשֶרת ָהֱאמּוָנה ֶׁשַּמֲחִזיָקה ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות ְוַעד ַעָּתה. ִאם ָאנּו רֹוִצים ֶׁשֵאׁש 
ֶׁשִהיא  ְּכִפי  ָוַלִיל  יֹום  ְּבִלֵּבנּו  ִּתְבַער  ָהֱאמּוָנה 
ָעֵלינּו  ַהּקֹוְדִמים,  ַהּדֹורֹות  ְּבֵני  ְּבֶקֶרב  ָּבֲעָרה 
ֵהם.  ֶׁשִהְקִּפידּו  ְּכִפי  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ְלַהְקִּפיד 
ִיָּתֵכן ִּכי ֶּבֱאֶמת ָהא ְּבָהא ַּתְלָיא – ְיִריַדת ַהּדֹורֹות 
ִמְתַרֲחׁשֹות  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ְּבֶעְרָּכּה  ְוַהְּיִריָדה 

ְּבַמְקִּביל. 
ּכֹוֵתב  ָהַרְמָּב"ן,  ֶׁשל  ַרּבֹו  ָיָקר,  ֶּבן  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ִּכי 'ָאֵמ"ן' ִהיא ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהִּמִּלים: "ָאז 
ַׁשָּבת  ִמֵּדי  ָאנּו  אֹוְמִרים  ֶׁשאֹוָתן  ִנְצַטּוּו"  ִמִּסיַני 
ְוַהְּבָרכֹות'  ַהְּתִפּלֹות  ('ֵּפרּוׁש  מּוָסף  ִּבְתִפַּלת 
ח"א עמ' קיב). ֻעְבָּדה זֹו ְיכֹוָלה ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ַרק 
ְּבֶאְמָצעּות ַהַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן נּוַכל ְלַקֵּים 
ִנְצַטּוֵינּו  ֶׁשָעֶליָה  ָהֱאמּוָנה  ִמְצַות  ֶאת  ָּכָראּוי 

ְּבַהר ִסיַני. 
ְּבַׁשָּבת זֹו ֶׁשָּבּה ָאנּו קֹוְרִאים ַעל ַהְכָרָזָתם ֶׁשל 
ֲאבֹוֵתינּו ְּבַהר ִסיַני: "ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע", ָמה ָראּוי 
ַעל  ַנְקִּפיד  ְוִנְׁשַמע..."  "ַנֲעֶנה  ַנְכִריז:  ָאנּו  ֶׁשַאף 
ּוְבִחּזּוק  ָּכָראּוי,  ָאֵמן  ַוֲעִנַּית  ַהְּבָרכֹות  ְׁשִמיַעת 

ְיסֹודֹות ֱאמּוָנֵתנּו ִנּוַָׁשע ְוִנָּגֵאל ְּבָקרֹוב. 

ְּבִבְרַּכת "ַנֲעֶנה ְוִנְׁשַמע",
ַׁשָּבת ָׁשלֹום!

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ
ָמה ּכָ ְזכּות ַהׁשְ ה ּבִ ֲעִלּיָ

ָהָהר  ִמן  ה'  ֵאָליו  ְקָרא  ַוּיִ ָהֱאלֹקִים  ֶאל  ָעָלה  ה  "ּומׁשֶ
ָרֵאל"  ִיׂשְ ִלְבֵני  יד  ְוַתּגֵ ַיֲעקֹב  ְלֵבית  תֹאַמר  ּכֹה  ֵלאמֹר 

(יט ג)

ַרִׁש"י  ָּכַתב  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ֲעִלָּיתֹו  ְלמֹוֵעד  ְּבנֹוֵגַע 
ֲעִלּיֹוָתיו  "ְוָכל  א):  פו  ַׁשָּבת  (ע"פ  ֲאָתר  ַעל 
ד):  לד  (ְׁשמֹות  ֶׁשֶּנֱאָמר  ָהיּו,  ַּבַהְׁשָּכָמה 
ִסיַני'".  ַהר  ֶאל  ַוַּיַעל  ַבּבֶֹקר  מֶֹׁשה  'ַוַּיְׁשֵּכם 
ְיהֹוֻׁשַע'  ַה'ֶחְלַקת  ַּבַעל  ִמִּביַאֶלא  ָהַרִּבי  ְוָהָיה 
ֲעִלּיֹוָתיו  "ְוָכל  ַרִׁש"י:  ֶׁשל  ֶׁשִּבְלׁשֹונֹו  אֹוֵמר 
ֶׁשרֹוֶצה  ִמי  ֶׁשָּכל  ָלנּו,  ִנְרָמז  ַּבַהְׁשָּכָמה" 
ֶׁשַּיְקִּפיד  לֹו  ֻמְמָלץ  ה'  ַּבֲעבֹוַדת  ְלִהְתַעּלֹות 
ֶחְלַקת  ת  ('ְקֻדּׁשַ ַהִּמְדָרׁש"  ֵּבית  "ַהְׁשָּכַמת  ַעל 

ְיהֹוֻׁשַע'). 

ָרֵאל  ַמֲעַלת ִיׂשְ
ל ָלׁשֹון ְמרֹוֶמֶמת ִמּכָ

ה  ֵאּלֶ ָקדֹוׁש  ְוגֹוי  ּכֲֹהִנים  ַמְמֶלֶכת  ִלי  ְהיּו  ּתִ ם  "ְוַאּתֶ
ָרֵאל" (יט ו) ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ַדּבֵ ר ּתְ ָבִרים ֲאׁשֶ ַהּדְ

ִלְׁשלֹוָׁשה  ֶעְׂשֵרה  ִּבְׁשמֹוֶנה  ַהּיֹום'  'ִּבְרַּכת 
ְרָגִלים ִנְפַּתַחת ַּבִּמִּלים: "ַאָּתה בְַחְרָּתנּו ִמָּכל 

ַהְּלׁשֹונֹות".  ִמָּכל  ְורֹוַמְמָּתנּו  ָהַעִּמים... 
"בְַחְרָּתנּו  ַהִּמִּלים  ַמְׁשָמעּות  ִלְכאֹוָרה 
ִמָּכל ָהַעִּמים", ֵזָהה ְלַמְׁשָמעּות ַהִּמִּלים 
ּוַמּדּוַע  ַהְּלׁשֹונֹות",  ִמָּכל  "ְורֹוַמְמָּתנּו 

ָאנּו ּכֹוְפִלים אֹוָתּה? 
ֵּפֵרׁש ָהַרִּבי ר' ּבּוִנם ִמְּפִׁשיְסָחה: 

ָּדָבר  ֶׁשל  ַמֲעָלתֹו  ֶאת  ְלַבֵּטא  ַהְּמַבֵּקׁש 
ְּכָלל   ְּבֶדֶר זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ְמֻסָּים, 
ָּדָבר  ֵיׁש  ִאם  ַּגם  ְוָלׁשֹון.  ָׂשָפה  ְּבָכל 
ֶאת  ְלַהְגִּדיר  ָקֶׁשה  ְמֻסֶּיֶמת  ֶׁשְּבָׂשָפה 
ַאֶחֶרת  ָׂשָפה  ִּתָּמֵצא  ָּתִמיד  ַמֲעָלתֹו, 
ְּבצּוָרה  ְלַהְגִּדירֹו  ִיְהֶיה  ִנָּתן  ֶׁשָּבּה 

ֻמְׁשֶלֶמת. 
ֶיְׁשנֹו ָּדָבר ֶאָחד ֶׁשֶאת עֶֹמק ַמֲעָלתֹו א 
ִנָּתן ְלַהְגִּדיר ְּבׁשּום ָׂשָפה ְוָלׁשֹון, ְוהּוא 
ִמְתַּכּוְִנים  ָאנּו   ָּכ ַעל  ִיְׂשָרֵאל'.  'ַעם 
ִמָּכל  "ְורֹוַמְמָּתנּו  ַהִּמִּלים:  ְּבתֹוֶסֶפת 
ִהיא  ְוִנְׂשֶּגֶבת  ְּגבֹוָהה  ּכֹה   – ַהְּלׁשֹונֹות" 
ֶׁשְּבׁשּום  ַעד  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  רֹוְממּוָתם 
ַהַּמְתִאימֹות  ַהִּמִּלים  ֵאין  ְוָלׁשֹון  ָׂשָפה 
('קֹול  ֵמיָטִבי  ְּבאֶֹפן  ְלַהְגִּדיָרּה  ְּכֵדי 

ִׂשְמָחה' ִלּקּוִטים). 

ִני ּגֹוי'  ּלֹא ָעׂשַ רּוְך ׁשֶ 'ּבָ
רֹות ּבְ ֶרת ַהּדִ ֲעׂשֶ ּבַ

ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאִתיָך  ר  ֲאׁשֶ ֱאלֶֹקיָך  ה'  "ָאנִֹכי 

ית ֲעָבִדים" (כ ב) ִמְצַרִים ִמּבֵ
ֶׁשָאַמר  "ְּבָׁשָעה  הּוא:  ָידּוַע  ְּפִליָאה  ִמְדַרׁש 
ִמָּיד   '...ֶקיֱא ה'  'ָאֹנִכי  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 

ָאַמר מֶֹׁשה: 'ָּברּו ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי'". 
ַרִּבי ְיהּוָדה ָאָסאד ֵּפֵרׁש ִמְדָרׁש ֶזה ַעל ִּפי ָמה 
ֶׁשָאנּו  ֶׁשַהִּסָּבה  ב),  מו  (או"ח  ַהָּט"ז  ֶׁשִהְסִּביר 
ְׁשִליָלה  ִּבְלׁשֹון  ַחר  ַהּׁשַ ְּבִבְרכֹות  ְמָבְרִכים 
 – ִחּיּוב  ִּבְלׁשֹון  ְוא  ּגֹוי",  ָעַׂשִני  "ֶׁשֹּלא   –
"ֶׁשָעַׂשִני ִיְׂשָרֵאל" ִהיא ְלִפי ֶׁש"ּנַֹח לֹו ָלָאָדם 
ב),  יג  (ֵערּוִבין  ִּנְבָרא"  ִמּׁשֶ יֹוֵתר  ִנְבָרא  ֶׁשֹּלא 

ּוְלִפיָכ א ָראּוי ְלָבֵר ִּבְלׁשֹון "ֶׁשָעַׂשִני".
ֶׁשֹּלא   ֶׁשִּמָּכ ְלָבֵאר  ַהִּמְדָרׁש  ָּבא  ָּכאן  ַאף 
 ֶקיֱא ה'  "ָאֹנִכי  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר 
 הֹוֵצאִתי "ֲאֶׁשר  ֶאָּלא:   ,"...ְּבָראִתי ֲאֶׁשר 
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים", ִהִּסיק מֶֹׁשה ֶׁש"ּנַֹח לֹו ָלָאָדם 
ִּבְלׁשֹון   ּוֵבֵר ָּפַתח  ֵּכן  ְוַעל  ִנְבָרא",  ֶׁשֹּלא 
ְׁשִליָלה: "ָּברּו ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי" ְוא ִּבְלׁשֹון 

ִחּיּוב "ֶׁשָעַׂשִני ִיְׂשָרֵאל" ('ִּדְבֵרי ַמֲהִרי"א').

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

ים  ֲאֻגּדֹות ֲהַדּסִ
ָרכֹות ָלַמת ֵמָאה ּבְ ְלַהׁשְ

ׁשֹו" (כ ח) ת ְלַקּדְ ּבָ ַ "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ
ֶׁשַרִּבי  ֶׁשְּלַאַחר  הּוָבא  ב)  לג  (ַׁשָּבת  ַּבְּגָמָרא 
ָיְצאּו  ְּבנֹו  ֶאְלָעָזר  ְוַרִּבי  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון 
ַהּצֹוֵעד  ָזֵקן  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ָראּו  ֵמַהְּמָעָרה, 
ֲהַדִּסים.  ֲאֻגּדֹות  ְׁשֵּתי  ְּכֶׁשְּבָיָדיו  ִּבְמִהירּות 
ַאָּתה  נֹוֵׂשא   צֶֹר "ְלֵאיֶזה  ַהַּתָּנִאים:  ְׁשָאלּוהּו 

ֲהַדִּסים ֵאּלּו?" ְוַהָּזֵקן ֵהִׁשיב: "ִלְכבֹוד ַׁשָּבת". 
ָׁשבּו  ֶאָחת?"  ַּבֲאֻגָּדה   ְל ַּדי  ֵאין  "ּוַמּדּוַע 
ֲאִני  ֶאָחת  "ֲאֻגָּדה  ֵהִׁשיב:  ְוַהָּזֵקן  ּוְׁשָאלּוהּו, 
ָּבת  ַהּׁשַ יֹום  ֶאת  'ָזכֹור  ַהָּפסּוק:  ְּכֶנֶגד  נֹוֵטל 
ְלַקְּדׁשֹו', ַוֲאֻגָּדה ְׁשִנָּיה ְּכֶנֶגד ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים ה 

ָּבת ְלַקְּדׁשֹו'". יא): 'ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ

ָּכ ֵּבֵאר ַרִּבי ָּדִוד ִׁשיק ַּבַעל ָה'ִאְמֵרי ָּדִוד' ֶאת 
א ְוַהַּמָּתן ֶׁשָהָיה ֵּבין ַהַּתָּנִאים ַלָּזֵקן: ַהַּמּׂשָ

ִנְצָרִכים  ַהֲהַדִּסים  ִּכי  ַהָּזֵקן  ֵהִׁשיב  ִּבְתִחָּלה 
ֲחֵסרֹות  ֶׁשְּבַׁשָּבת  ֶׁשְּלִפי  ַׁשָּבת";  "ִלְכבֹוד  לֹו 
'ֵמָאה  ֲאִמיַרת  חֹוַבת  ְלַהְׁשָלַמת  ַרּבֹות  ְּבָרכֹות 
הּוא  ְמַבֵּקׁש  א),  רצ  או"ח  ׁשּו"ַע  (ְרֵאה  ְּבָרכֹות' 
 ֶׁשְּיָבֵר ָהֵריַח  ִּבְרכֹות  ְּבֶאְמָצעּות  ְלַהְׁשִליָמן 
ַעל ַהֲהַדִּסים. אּוַלם ֲעַדִין ֻהְקָׁשה ַלַּתָנִּאים, ִּכי 
ֲהא ְלַמָּטָרה זֹו ַּדי ַּבֲחִביָלה ֶאָחת, ּוַמּדּוַע הּוא 
נֹוֵטל  ִּכי  ַהָּזֵקן  ֵהִׁשיב   ָּכ ַעל  ְׁשַּתִים?  לֹוֵקַח 
('ַׁשַּבת  'ָׁשמֹור'  ְּכֶנֶגד  ְוֶאָחת  'ָזכֹור'  ְּכֶנֶגד  ֶאָחת 

ַׁשָּבתֹון' [ַפּאְקׁש תרס"ד] ַּדף יא).
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ה בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ

ֶׁשִּנָּתן  ַהִּסּפּוִרים  ִמּסּוג  ֵאינֹו  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור 
הּוא  ֶזה  ִסּפּור  ָהְלָאה.   ּוְלַהְמִׁשי ְלקֹוְרָאם 
ִעם  קֹוְרֵאיֶהם  ֶאת  ַהּמֹוִתיִרים  ַהִּסּפּוִרים  ִמּסּוג 
ֶמֶסר ְמַטְלֵטל. ֶזהּו ִסּפּוָרּה ַהַּמְרִטיט ֶׁשל ֵּגַרת 
ְּבַאַחת  ְּבִכיָרה  ִּדיְּפלֹוָמִטית  י.א.,  גב'  ַהֶּצֶדק 
ֵמַהְּנִציֻגּיֹות ַהָּזרֹות ָּבָאֶרץ, ֲאֶׁשר ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים 
ֵהֵחל ִלְבעֹר ָּבּה ָהָרצֹון ְלִהְצָטֵרף ְוִלְהיֹות ֵחֶלק 
ֵמָהָעם ַהִּנְבָחר, אּוָלם ַעד ֶׁשָּזְכָתה ְלָכ ֶנֶאְלָצה 
ְּפָרִטית.  ַהְׁשָּגָחה  ְוָרצּוף  ְמֻפָּתל  ַמָּסע  ַלֲעבֹר 
ֶעְׂשרֹות ָׁשִנים ָחְלפּו ַעד ֶׁשָּזְכָתה ְלַהְגִׁשים ֶאת 
ַעל  ְּכֵׁשָרה  ִּכיהּוִדָּיה  ֵמָחָדׁש  ּוְלִהָּוֵלד  ַהֲחלֹום 

ַאְדַמת ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש.

ְוָכ ְמַסֶּפֶרת גב' י.א.:

ַהָּלִטיִנית  ָאֶמִריָקה  ִמְּמִדינֹות  ְּבַאַחת  נֹוַלְדִּתי 
ְלִמְׁשָּפָחה ָנְכִרית. ִּבְהיֹוִתי ְּכַבת ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה, 
 ַֹלֲער ִהְתַבַּּקְׁשִּתי  ָלַמְדִּתי  ֶׁשּבֹו  ַהֵּסֶפר  ְּבֵבית 
'ֲעבֹוַדת ָׁשָרִׁשים' ְוַלֲחקֹר ֶאת ָׁשְרֵׁשי ִמְׁשַּפְחִּתי.

ְּכֵדי  ָאִבי  ִמַּצד  ָסָבִתי  ֶׁשל  ְלֵביָתּה  ְּכֶׁשָהַלְכִּתי 
ֻהְפַּתְעִּתי  ִמְׁשַּפְחֵּתנּו,  ָׁשְרֵׁשי  ַעל  אֹוָתּה  ְלַרֲאֵין 
ְּפָרִטים  ָּבּה; "ֵיׁש  ֶׁשָאֲחָזה  ַהֶּבָהָלה  ֶאת  ִלְראֹות 
ִהיא  ְלעֹוָלם" –  ֲחסּוִיים  ֲארּו  ֶׁשִּיּׁשָ  ֶׁשָּל ַּבִּיחּוס 
ֶׁשַהִּמְׁשָּפט   ְלָכ ֵלב  ָלֵתת  ִמְּבִלי  ִלי,  ָאְמָרה 

ֶׁשָאְמָרה ִהִּצית ֶאת ַסְקָרנּוִתי.

ׁשֹונֹות,  ָּדתֹות  ַעל  ָלַמְדנּו  ַהְּפרֹוֶיְקט  ְּבִמְסֶּגֶרת 
ִלְּמדּו  ָאר  ַהּׁשְ ֵּבין  ַהְּיהּוִדית.  ַהָּדת  ַעל  ּוֵביֵניֶהן 
ְוָחָלב,  ָּבָׂשר  ֵּבין  ַמְפִריִדים  ֶׁשְּיהּוִדים  אֹוָתנּו 
ַמְדִליִקים ֵנרֹות ּוְמַכִּסים ֶאת ָהרֹאׁש. ָׁשם, מּול 
ָּבֻעְבָּדה  ִנְזַּכְרִּתי  ָסָבִתי  ֶׁשל  ַהְּמבָֹהלֹות  ַהָּפִנים 
ּוִפְתאֹום  ֵאּלּו,  ְּבִמְנָהִגים  ָנֲהָגה  ַעְצָמּה  ֶׁשִהיא 

ֵהַבְנִּתי ֶאת ֵּפֶׁשר ֶּבָהָלָתּה.
ָסָבִתי  ְיהּוִדָּיה?"  "ַאְּת  ְוָׁשַאְלִּתי:  אֶֹמץ  ָאַזְרִּתי 
א  "ֲאַנְחנּו  ְוָאְמָרה:  רֹאָׁשּה  ֶאת  ִהְׁשִּפיָלה 
ָהֶרַגע  ּוֵמאֹותֹו   ,"...ָּכ ַעל  ְלַדֵּבר  אֹוֲהִבים 
ֵהַבְנִּתי  ְּבֵביֵתנּו.  ְלִׂשיָחה  ֶנֱאָסר  ַהֶּזה  ַהּנֹוֵׂשא 
ְליֹום  ּוִמּיֹום  ְיהּוִדִּיים,  ָׁשָרִׁשים  ַּבֲעַלת  ֶׁשֲאִני 

ִהְתַקֵּשׁיִתי ְלַהְמִׁשי ִלְחיֹות ְּכגֹוָיה.
ְּכַלֵּפי חּוץ ִהְמִׁשיכּו ַחַּיי ְלִהְתַנֵהל ְּכִסְדָרם. ְּבִגיל 
יאּו אֹוִתי ְלָבחּור ְמקֹוִמי ְוַאף נֹוְלָדה  ֶעְׂשִרים ִהּׂשִ
ָלנּו ַּבת. אּוָלם, ְּבתֹו ּתֹוִכי ִהְמִׁשיכּו ַהִהְתַנְּגדּות 
ָרַכְׁשִּתי  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד  ְּכֶאָחד.  ְלַבְעֵּבַע  ְוָהָרצֹון 
'ִּבְרַּכת  ִלְסָפַרִּדית,  ְמֻתְרָּגם  ִסּדּור  ְלַעְצִמי 
ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ִעּמֹו  ְוָצַעְדִּתי  ְׁשמֹו,  ְׁשמֹה' 
ם ָּדחּו אֹוִתי  ָהאֹוְרּתֹודֹוְּכִסי ַהְּמקֹוִמי. ֶאָּלא ֶׁשּׁשָ
אֹוֵסר  ַהחֹק  ְמִדיָנה  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשֵּכן  ְּבַתִּקיפּות, 

.ְלַבֵּצַע ִּגּיּור אֹו ְלַׁשֵּדל ְלָכ
'ִלְפרֹׁש  ִלְכאֹוָרה,  ֲאמּוָרה  ָהִייִתי  זֹו  ִּבְנֻקָּדה 
ִהְרָּפה.  א  ְּבתֹוִכי  ָהָרצֹון  אּוָלם  ֵמַהֵּמרֹוץ', 
ָלַמְדִּתי  ֶׁשִּמּתֹוָכם  ְסָפִרים,  ְועֹוד  עֹוד  ָרַכְׁשִּתי 
הֹוַסְפִּתי  ְליֹום  ִמּיֹום  ְוַכְׁשרּות.  ַׁשָּבת  ִעְנְיֵני  ַעל 
ִמְצָוה ְועֹוד ִמְצָוה. ְּבָׁשָלב ְמֻסָּים ֶנֱאַלְצִּתי ַלֲעזֹב 

ֶאת ַהַּבִית ְוָלגּור ִּבְבִדידּות ִעם ִּבִּתי ַהִּתינֶֹקת.
ָנַהְגִּתי  ְּכָבר  ִהְתּגֹוַרְרִּתי  ֶׁשּבֹו  ַהָּקָטן  ַּבַּבִית 
ֶׁשָּיַדְעִּתי  ְּכָכל  ְמֵלִאים,  ְיהּוִדִּיים  ְּבִמְנָהִגים 
ְונֹוַתר  ֻמְׁשֶלֶמת,  ִּכיהּוִדָּיה  ָּגְדָלה  ִּבִּתי  ְלַקְּיָמם. 

ָלּה ַרק ְלִהְתַּגֵּיר...
ֶאת  ְלַהְׁשִלים  ְּכֵדי  ִּכי  ָיַדְעִּתי 
ֶאֱהֶיה  ּוְלִהְתַּגֵּיר  ַהְּמִׂשיָמה 
ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  ַחֶּיֶבת 
אּוָלם ֶּכֶסף ְלַכְרִטיס א ָהָיה 
 ִֹלי. ֶהְחַלְטִּתי ְלַהְתִחיל ַלֲחס
ְׁשָנַתִים  ִלְפרּוָטה.  ְּפרּוָטה 
ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְתַקְלִּתי ְּבמֹוָדָעה 
ִמַּטַעם ִמְׂשַרד ַהחּוץ ַהְּמקֹוִמי 
ַהַּמִּציַע ְלַמֵּמן ִמְלַּגת ִלּמּוִדים 
ַהְּקׁשּוִרים  ְלִלּמּוִדים  ְמֵלָאה 
ַהּסֹוְציֹולֹוְגָיה  ִּבְתחּום 

.ְּבִיְׂשָרֵאל, ַלַּמְתִאיִמים ְלָכ
ֵאַלי  ִהִּגיָעה  ַהּזֹו  ֶׁשַהַהָּצָעה  ִהְרַּגְׁשִּתי 
ִהַּגְׁשִּתי  ַמְתִאים,  ֶרַקע  ִלי  ָהָיה  ַמִים.  ִמּׁשָ
ְּבַאַחד  ִּתְתַקֵּבל.  ֶׁשִהיא  ְוִהְתַּפַּלְלִּתי  ַּבָּקָׁשה 
ְרִּתי  ִהְתַּבּׂשַ ֶׁשּבֹו  ֲחלֹום   ִמּתֹו ַקְמִּתי  ַהְּבָקִרים 
ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָׁשעֹות  ַּכָּמה  ְוָאֵכן,  ֶׁשִהְתַקַּבְלִתּי. 

ְרִּתי ֶׁשִהְתַקַּבְלִתּי ַלִּלּמּוִדים. ִהְתַּבּׂשַ
ִמּמּון  ֶאת  ָּכְלָלה  א  ַהִּלּמּוִדים  ֶׁשִּמְלַּגת  ֵּכיָון 
ְנִסיעֹות  ְלסֹוְכנּות  ְרִּתי  ִהְתַקּׁשַ ַהִּטיָסה,  ַּכְרִטיס 
ְלִיְׂשָרֵאל.  ְנִסיָעה  ַּכְרִטיס  ְמִחיר  ַעל  ּוֵבַרְרִּתי 
ֶנֱאַמר ִלי ִּכי ַהְּמִחיר הּוא 1,698 ּדֹוָלר – ְסכּום 
ְרִּתי  ִגים ַהְּמקֹוִמִּיים. ַּכֲאֶׁשר ִהְתַקּׁשַ ָעצּום ַּבֻּמּׂשָ
ֻהֵּכיִתי   ַֹלֲחס ִהְצַלְחִּתי  ַּכָּמה  ּוָבַדְקִּתי  ַלַּבְנק 
ְּבֶהֶלם – ַהִחָּסכֹון ָעַמד ַעל 1,698 ּדֹוָלר ְּבִדּיּוק! 

ָרִאיִתי ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ְּברּוָרה.
ֶׁשָהְיָתה  ַּבָּתְכִנית  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ָלָאֶרץ  ָנַסְעִּתי 
ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּתֲחָנה  ְּכָחְדַׁשִים.   ֶֹלֱאר ֲאמּוָרה 

ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות  ַהַּמֲעָרִבי.  ַהּכֶֹתל  ָהְיָתה  ְּבַמָּסִעי 
ִּבַּקְׁשִּתי  ָהַעִּתיקֹות.  ָהֲאָבִנים  ְלַצד  ִהְתַּפַּלְלִּתי 
ֵמה' ָׁשלֹוׁש ַּבָּקׁשֹות: ֶׁשֶאְזֶּכה ְלִהְתַּגֵּיר, ֶׁשֶאְזֶּכה 
ָּבָאֶרץ  ָלגּור  ְוֶׁשֶאְזֶּכה  ְּבִיְׂשָרֵאל  ַּבִית  ְלָהִקים 
ִּכי  ְּבִסּפּוק  לֹוַמר  ְיכֹוָלה  ֲאִני  ַּכּיֹום  ִלְצִמיתּות. 

ְׁשלֹוׁש ַהַּבָּקׁשֹות ֶׁשִּלי ִהְתַקְּבלּו ִּבְמלֹוָאן.
ֶאת  ֶׁשִּסַּיְמִּתי  ְלַאַחר  מֹוַלְדִּתי  ְלֶאֶרץ  ָחַזְרִּתי 
ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן  ְּגדֹוָלה.  ְּבַהְצָלָחה  ַהִּלּמּוִדים 
ַהּסֹוְציֹולֹוִגי  ַּבְפּרֹוֶיְקט  ַלֲעסֹק  ִהְתַחְלִּתי  ׁשּוִבי 
ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי  ִלּמּוַדי.  ֻהְקְּדׁשּו  ֶׁשִּלְׁשמֹו 
ַהַהְצָלָחה ֵהִאיָרה ִלי ָּפִנים ּוְׁשִמי ֶׁשָּיָצא ְלטֹוָבה 
ַהחּוץ  ְּבִמְׂשַרד  ְּבִכיִרים  ֶׁשל  ְלָאְזֵניֶהם  ִהִּגיַע 
ַהְּמקֹוִמי. ְלַאַחר ְזַמן א ַרב ֻהַּצע ִלי ְּבַמְפִּתיַע 
ְלַׁשֵּמׁש  ְּכֵדי  ַהַּפַעם  ָלָאֶרץ,  ִנית  ַּבּׁשֵ ִלְנסַֹע 
ְמִדיָנִתי  ְּבַׁשְגִרירּות  ָּבִכיר  ִּדיְּפלֹוָמִטי  ְּבַתְפִקיד 
ְּבִיְׂשָרֵאל, ַּתְפִקיד ֶׁשּבֹו ֲאִני ְמַׁשֶּמֶׁשת ַעד ַהּיֹום.
ְלִהְתּגֹוֵרר  ְּכֵדי  ַהַּפַעם  ִּבִּתי,  ִעם  ָלָאֶרץ  ָעִליִתי 
ְלַאַחד  ָּפִנינּו  ּבֹוֵאנּו  ִעם  ּוִמָּיד  ִּבְקִביעּות,  ָּבּה 
ִמָּבֵּתי ַהִּדין ַהּנֹוָדִעים ִּבְבֵני ְּבַרק ְּכֵדי ְלַהְתִחיל 

ְּבפַֹעל ֶאת ַּתֲהִלי ַהִּגּיּור.
ה'  ִנֵּסי  ֶאת  ָּכאן  ְלַצֵּין  ֶׁשֹּלא  ְיכֹוָלה  ֵאיִני 
ִהְתַּגְּלָתה  ָלָאֶרץ  ּבֹוִאי  ִעם  ִעִּמי;  ַהֻּמְפָלִאים 
ְלַאַחד  ֻהְפֵניִתי  ֲחמּוָרה.  ְרפּוִאית  ְּבָעָיה  ְּבָדִמי 
הֹוָרה  ְוהּוא  ַּבְּתחּום,  ַהֻּמְמִחים  ֵמָהרֹוְפִאים 
ֶׁשָּכַלל  ַקְּפָדִני  ְרפּוִאי  ַמֲעָקב  ַּתַחת  ַלֲעמֹד  ִלי 
ָׁשבּועֹות.  ְׁשלֹוָׁשה  ְּבָכל  ַמִּקיפֹות  ָּדם  ְּבִדיקֹות 
ְּבֶמֶׁש ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה א ִהְׁשַּתֵּפר ַהַּמָּצב ְּכָלל.
ִּבְמלֹואֹו  ַהִּגּיּור   ַּתֲהִלי ֶאת  ִהְׁשַלְמנּו  ַּכֲאֶׁשר 
ְּתחּוָׁשה  זֹוִהי  ֵמָחָדׁש.  ֶׁשּנֹוַלְדִּתי  ְּבפַֹעל  ַחְׁשִּתי 
ַּכָּמה  ְּבִמִּלים.  ְלַהְסִּביָרּה  ֶׁשָּקֶׁשה  ָעְצָמִתית 
ַהְּבִדיקֹות  ֶאת  ָעַרְכִּתי  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָיִמים 
ַּכֲאֶׁשר  ֻמְׁשֶלֶמת.  ִּכיהּוִדָּיה  ַהַּפַעם  ַהְּסִדירֹות, 
הּוא  ַהּתֹוָצאֹות  ֶאת  ֶׁשִּיְבַחן  ְּכֵדי  ָלרֹוֵפא  ַׁשְבִּתי 
ְלַדֵּבר;  ִהְצִליַח  ּוְבקִֹׁשי  ֻמְחָלט  ְּבֶהֶלם  ָהָיה 
ִלי  "ֵאין  ִלי,  ָאַמר  הּוא  ִהְתַחֵּלף",   ֶׁשָּל "ַהָּדם 
 ִמִּלים ֲאֵחרֹות ְּכֵדי ְלַהְסִּביר זֹאת. ַהַּמֲחָלה ֶׁשָּל

ֶנֶעְלָמה ַלֲחלּוִטין".
ְּכֶׁשְּלַעְצִמי  אּוָלם  ַלה',  הֹוָדָאה  ְמֵלַאת  ָהִייִתי 
הּוא  ֶׁשִהְתַּגֵּיר  ֵּגר  ֵהן  ְּבַפְׁשטּות:  זֹאת  ִקַּבְלִּתי 

ְּכִתינֹוק ֶׁשּנֹוַלד ֵמָחָדׁש.
ָעְצָמִתי  ְּבֶמֶסר  ְּדָבֶריָה  ֶאת  ְמַסֶּיֶמת  י.א.  ְּגֶבֶרת 

ֶׁשִהיא ְמַבֶּקֶׁשת ְלַהֲעִביר ַלִּצּבּור:
ֶׁשַהְרֵּבה  ְּבָרָכה  ִהיא  ַחר  ַהּׁשַ ִמִּבְרכֹות  "ַאַחת 
 ...א ִׂשיַמת ֵלב: 'ָּברּואֹוְמִרים אֹוָתּה ִּכְמַעט ְּב
ֶׁשִהְתַגַּיְרִּתי  ִלְפֵני  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ּגֹוי'.  ָעַׂשִני  ֶׁשֹּלא 
ֶאת  אּוָלם  ַחר',  ַהּׁשַ 'ִּבְרכֹות   ְלָבֵר ָנַהְגִּתי  ְּכָבר 
ַהְּבָרָכה ַהּזֹו א ָיכְֹלִּתי ְלָבֵר. ְּבָכל אֹוָתן ָׁשִנים 
ֶׁשאּוַכל  ַלְּזַמן  ְלַהִּגיַע  ִלְזּכֹות  ְוִצִּפיִתי  ִיַחְלִּתי 
זֹוִכים  ֶׁשַאֶּתם  ְּבעֹוד  ַהּזֹו,  ַהְּבָרָכה  ֶאת   ְלָבֵר

ְלאֹוְמָרּה ְּבָכל ּבֶֹקר. 
ָהָבה ְוִנְזּכֹר ִּכי ַהַּמָּתָנה ַהִּנְפָלָאה – ְלִהָּוֵלד ְּכָבִנים 
ְלַעם ִנְבָחר – ִהיא ַהַּמָּתָנה ַהַּמְׁשָמעּוִתית ְּביֹוֵתר 
ֶׁשִּקַּבְלנּו ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא, ְוָעֵלינּו ִלְזּכֹר ְלהֹודֹות לֹו 

ַעל ָּכ ִמֵּדי ּבֶֹקר ֵמעֶֹמק ִלֵּבנּו. 

ִני ּגֹוי    ּלֹא ָעׂשַ ִני ְלָבֵרְך – ׁשֶ ּכַ ּזִ רּוְך ׁשֶ   ּבָ

י ֱאמּוִניר  ַמֲעׂשֵ

ֶאת  ָעַרְכִּתי  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָיִמים  ַּכָּמה 
ִּכיהּוִדָּיה  ַהַּפַעם  ַהְּסִדירֹות,  ַהְּבִדיקֹות 
ְּכֵדי  ָלרֹוֵפא  ַׁשְבִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ֻמְׁשֶלֶמת. 
ְּבֶהֶלם  ָהָיה  הּוא  ַהּתֹוָצאֹות  ֶאת  ֶׁשִּיְבַחן 
"ַהָּדם  ְלַדֵּבר;  ִהְצִליַח  ּוְבקִֹׁשי  ֻמְחָלט 
"ֵאין  ִלי,  ָאַמר  הּוא  ִהְתַחֵּלף",   ֶׁשָּל
זֹאת.  ְלַהְסִּביר  ְּכֵדי  ֲאֵחרֹות  ִמִּלים  ִלי 

ַהַּמֲחָלה ֶׁשָּל ֶנֶעְלָמה ַלֲחלּוִטין".

ַהֶּמְרָּכז ַהְּיהּוִדי ְּבַסן חֹוָסה ִּביַרת קֹוְסָטה ִריָקה.



ָרכֹות ְוָאֵמן  ִהְלכֹות ּבְ ֵאָלה ּבְ ׁשְ
ַחר ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה ּוָבא ְלָבְרָכן ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה, ַהִאם  ְׁשֵאָלה: ַהִאם ִמי ֶׁשֹּלא ֵּבֵר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ָיכֹול ְלָבֵר ִּבְרַּכת "ַמִּתיר ֲאסּוִרים", ְלַאַחר ֶׁשְּבִבְרַּכת "ְמַחֵּיה ֵמִתים" ְּכָבר ִהְזִּכיר "ּוַמִּתיר 

ֲאסּוִרים"?

ָרכֹות  ט ְמרֹוָמם ַעל ֵסֶדר ַהּבְ ַמּבָ

בּורֹות'    ת 'ּגְ ְרּכַ   ּבִ

י ַאְלּתִ ַאַחת ׁשָ

ֲחָכִמים ִּכּנּו ְּבָרָכה זֹו 'ְּגבּורֹות', ְלִפי ֶׁשִהיא עֹוֶסֶקת ְּבִׁשְבחֹו 
ָהעֹוָלם  ֶאת  ַמְנִהיג  ְלַבּדֹו  ֶׁשהּוא   ָּכ ַעל   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ֶׁשל 

ּוְלַהֲחיֹות,  ְלָהִמית  ֲאִפּלּו  ֶׁשַּיְחּפֹץ,  ְּכָכל  ַלֲעׂשֹות  ַהְּיכֶֹלת  ּוְבָידֹו 
ִּכי  ַעָּתה  לט): "ְראּו  לב  (ְּדָבִרים  ַּכָּכתּוב  ְּבָידֹו.  ַמֲעצֹור  ׁשּום  ְוֵאין 
ֲאִני ֲאִני הּוא ְוֵאין ֱאִהים ִעָּמִדי ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶּיה ָמַחְצִּתי ַוֲאִני 
ֶאְרָּפא ְוֵאין ִמָּיִדי ַמִּציל" (ׁשּו"ת ָהַרְׁשָּב"א ח"ה סי' קטו). ְוָאֵכן, ָּכל 
ָבִחים ָהֲאמּוִרים ִּבְבָרָכה זֹו, ְיסֹוָדם ְּבִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ֶׁשִעְנָיָנּה  ַהּׁשְ
ְלַהְראֹות ֶאת ּכַֹח ה' ִויָכְלּתֹו ִלְפעֹל ְלא ׁשּום ְמִניָעה ('ַאּבּוִדְרַהם' 

ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה). 

ָאנּו  זֹו  ֶׁשִּבְבָרָכה  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף  א)  ב  ַּתֲעִנית  (ח"א,  ַהַּמַהְרָׁש"א 
ָהָאָדם;  ִמְּגבּורֹות   ֵהֶפ ֵהן  ה'  ֶׁשְּגבּורֹות  ָהֻעְבָּדה  ֶאת  ַמְדִּגיִׁשים 
ְּגבּורֹות ָהָאָדם ִנָּכרֹות ְּבִעָּקר ִּביָכְלּתֹו ְלַהְׁשִחית ּוְלָהִמית, אּוָלם 
ְּגבּורֹות ה' ִנָּכרֹות ְּבָכ ֶׁשהּוא ְמַחֵּיה ֵמִתים ּוֵמיִטיב ִעם ְּבִרּיֹוָתיו.

ָרָכה ְמקֹור ַהּבְ

ָרָכה ִמְבֵנה ַהּבְ

ַנת ָאֵמן ּוָ ּכַ

ָרָכה ַמהּות ַהּבְ

ִמים ׁשָ בּורֹות ּגְ ּגְ
ַהִּסָּבה ֶׁשֲחָכִמים ִּתְּקנּו (ְּבָרכֹות לג א) ְלַהְזִּכיר "ְּגבּורֹות ְּגָׁשִמים 
ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים", ִהיא ְלִפי ֶׁשְּיִריַדת ַהְּגָׁשִמים ְׁשקּוָלה ִּכְתִחַּית 
ַהֵּמִתים. ֶׁשֵּכן ַהְּגָׁשִמים ְוַהְּתבּוָאה ַהּצֹוַמַחת ֵמֲחָמָתם ְמִביִאים 

ַחִּיים ָלעֹוָלם (ַרִׁש"י ַּתֲעִנית ז א ד"ה ּוְפִליָגא).

ְוִאּלּו  ַהָּגֶׁשם",  "מֹוִריד  ִּבְלׁשֹון  ְמַׁשְּבִחים  ָאנּו  ְּגבּורֹות'  ְּב'ִבְרַּכת 
ִנים' ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: "ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה". ְלִפי  ְּב'ִבְרַּכת ַהּׁשָ
ֶׁשַּבַבָּּקָׁשה ֵיׁש ְלַבֵּקׁש ַעל 'ָמָטר' ֶׁשהּוא ַעל ִּפי רֹב ִּכּנּוי ַלֶּגֶׁשם 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ְמַׁשְּבִחים  ְּכֶׁשָאנּו   ַא ִלְבָרָכה,  ַהּיֹוֵרד 
ְלָכל  ּכֹוֵלל  ִּכּנּוי  ֶׁשֶּזהּו  'ֶּגֶׁשם',  ְלׁשֹון  ְלַהְזִּכיר  ֵיׁש  ְּגבּורֹוָתיו,  ַעל 
ִמיֵני ַהְּגָׁשִמים ֶׁשּיֹוְרִדים ָּבעֹוָלם, ִלְבָרָכה ּוְלֵהֶפ ('ֵחֶׁשק ְׁשמֹה' 

ַּתֲעִנית ב א). 

ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ִנְזְּכָרה ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ְּבגּוף ְּבָרָכה זֹו: "ְמַחֵּיה ֵמִתים 
ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשיַע"; "ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים 
ַרִּבים"; "ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים". ָהַאּבּוִדְרַהם ֵּפֵרׁש (ָׁשם) ִּכי 
ַלּגּוף  ַהְּנָׁשָמה  ֲהָׁשַבת   – ָהִראׁשֹוָנה  ָּכאן;  ִנְרְמזּו  'ְּתִחּיֹות'  ָׁשלֹוׁש 
ָלעֹוָלם,  ַחִּיים  ַהְּמִביִאים  ַהְּגָׁשִמים  הֹוָרַדת   – ִנָּיה  ַהּׁשְ ּבֶֹקר,  ְּבָכל 
ְּכֶנְגָּדּה  ֲאֶׁשר  ָלבֹא,  ֶלָעִתיד  ֶׁשִּתְהֶיה  ַהֵּמִתים  ְּתִחַּית   – ִליִׁשית  ְוַהּׁשְ

ָאנּו חֹוְתִמים: "ָּברּו ַאָּתה ה' ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים". 

ְמֻיָּסד  ְּגבּורֹות'  'ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ִּכי  רד)  סי'  (ְּבָרכֹות  ָהַרֲאָב"ן  ֵּפֵרׁש  עֹוד 
ַעל ִּדְבֵרי ֲחָכִמים (ַּתֲעִנית ב א) ֶׁשֵּיׁש ְׁשלֹוָׁשה 'ַמְפְּתחֹות' ַהְּתלּוִיים 
ְּגָׁשִמים,  ֶׁשל  "ַמְפֵּתַח  ָׁשִליַח:  ִּביֵדי  ִנְמְסרּו  ְוא   ִיְתָּבַר ִּבְגבּוָרתֹו 
ַמְפֵּתַח ֶׁשל ַחָּיה [ֵלָדה] ּוַמְפֵּתַח ֶׁשל ְּתִחַּית ַהֵּמִתים". "ְמַחֵּיה ֵמִתים 
יב ָהרּוַח ּומֹוִריד  'ַמְפֵּתַח ֶׁשל ְּתִחַּית ַהֵּמִתים', "ַמּׁשִ ַאָּתה" – ְּכֶנֶגד 
ְּבַרֲחִמים  ֵמִתים  ּו"ְמַחֵּיה  ְּגָׁשִמים',  ֶׁשל  'ַמְפֵּתַח  ְּכֶנֶגד   – ַהָּגֶׁשם" 

ַרִּבים" – ַהְינּו ָהֻעָּבִרים ֶׁשְּבֵמֵעי ִאָּמם – ְּכֶנֶגד 'ַמְפֵּתַח ֶׁשל ַחָּיה'.

ֱאֶמת ֶׁשָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ֶׁשְּיַחֶּיה ֵמִתים 
ֵלם). ְוֵיׁש ַהּסֹוְבִרים ֶׁשָּצִרי ְלַכֵּון  ֶלָעִתיד ָלֹבא (ִסּדּור ְנהֹוָרא ַהּׁשָ
ְּבנֹוָסף: ְוַהְלַואי ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְתִחָּיה זֹו ִּבְמֵהָרה (ְרֵאה 'ֵּבאּור ֲהָלָכה' 

קכד י). 

ְרלּו ֱאמּוַני ּבָ

ִנָּיה ְּבֵסֶדר ִּבְרכֹות 'ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה' ְמֻכָּנה ְּבִפי ֲחָכִמים  ַהְּבָרָכה ַהּׁשְ
(ְמִגָּלה יז ב) 'ִּבְרַּכת ְּגבּורֹות'. ֲחָכִמים (ְמִגָּלה יז ב) ָלְמדּו ֶׁשֵּיׁש לֹוַמר 
'ִּבְרַּכת ְּגבּורֹות' ְלַאַחר 'ִּבְרַּכת ָאבֹות', ֵמַהָּפסּוק ַהּפֹוֵתַח ֶאת ִמְזמֹור 
(ְּבָרכֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ִהְתַיְּסָדה  [ֶׁשְּכֶנְגּדֹו  ִּבְתִהִּלים  כ"ט 
כח א)]: "ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלה' ְּבֵני ֵאִלים – ָהבּו ַלה' ָּכבֹוד ָועֹז", 
ְּכלֹוַמר ְּתִחָּלה ַהְזִּכירּו ִלְפֵני ה' ַּבְּתִפָּלה ֶאת ֵאיֵלי [ַּתִּקיֵפי] ָהָאֶרץ, 

ֶׁשֵהם ָהָאבֹות, ּוִמָּיד ְלַאַחר ִמֵּכן ַהְזִּכירּו ְלָפָניו ֶאת ֻעּזֹו ּוְגבּוָרתֹו. 

ַטַעם ְלָכ ֶׁשֵּיׁש ְלַהְסִמי ֶאת 'ִּבְרַּכת ְּגבּורֹות' ְל'ִבְרַּכת ָאבֹות' ָאַמר 
ַהְּצַל"ח (ְּבָרכֹות ל ב): ֵּכיָון ֶׁש'ִּבְרַּכת ָאבֹות' ְמַבֵּטאת ֶאת ַעְנְוָתנּותֹו 
ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא; ֵהן ַּבֲאִמיָרֵתנּו ִּבְפִתיַחת ַהְּבָרָכה ֶׁשַהּבֹוֵרא 
ִיֵחד ֶאת ְׁשמֹו ַעל ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים, ִּכְבָיכֹול ְּבָכ ָּתלּוי ְּכבֹודֹו, 
ְלַמַען  בְֵניֶהם  ִלְבֵני  ּגֹוֵאל  "ּוֵמִביא  ַהְּבָרָכה:  ְּבִסּיּום  ַּבֲאִמיָרֵתנּו  ְוֵהן 
ָראּוי   ְלִפיָכ ִּבְגֻאָּלֵתנּו.  ְּתלּוָיה  ְׁשמֹו  ת  ְקֻדּׁשַ ִּכְבָיכֹול   – ְׁשמֹו" 
ַנִּסיַח  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ה',  ְּגבּורֹות  ֶאת  ַהְּמַבֵּטאת  ְּבָרָכה  ָלּה   ְלַהְסִמי
א):  לא  (ְמִגָּלה  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֶׁשְּכָבר  ּוְכִפי  ַהּבֹוֵרא.  ִמַּגְדלּות  ַּדַעת 
"ָּכל ָמקֹום ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ְּגבּוָרתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – ַאָּתה 

מֹוֵצא ַעְנְוָתנּותֹו".

ַחר; ָהֶאָחד רֹוֶצה ְלַהְתִחיל  ֵאָלה: ַהַּמְקִּדים ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ּוָבִאים ְלָפָניו ְׁשֵני ְיהּוִדים ַהְּמַבְּקִׁשים ְלָבֵר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ ַהּׁשְ
ְכִוי ִביָנה', ֶאת ִמי ָעָליו ְלַהֲעִדיף ִלְׁשמַֹע?  ִני ְמַבֵּקׁש ְלַהְתִחיל ְּבִבְרַּכת 'ַהּנֹוֵתן ַלּׂשֶ ְּבִבְרכֹות ַהּתֹוָרה, ְוִאּלּו ַהּׁשֵ

ַהְּתׁשּוָבה: ָּכַתב ַה'ְּפִרי ְמָגִדים' ('ֵּתַבת ּגֶֹמא' ְּדָבִרים לב ג; 'ְּפִרי ְמָגִדים' א"א רטו ו) ִּכי ְלַדַעת ַהּסֹוְבִרים ֶׁשִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה ִהיא 
ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה, ַאף ֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֶריָה ִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה. ְלאֹור זֹאת ָּפַסק ַה'ְּפִרי ְמָגִדים' ִּכי ְּכֶׁשעֹוֵמד 
ָהָאָדם ִלְפֵני ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם, ָהֶאָחד ְמַבֵּקׁש ְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה, ּוִמְׁשֵנהּו – ְּבָרָכה ַאֶחֶרת ֶׁשִחּיּוָבּה ִמְּדַרָּבָנן, ָעָליו ְלַהֲעִדיף 

ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהְּמָבֵר ַעל ַהּתֹוָרה ְוַלֲענֹות ַאֲחָריו ָאֵמן, ְלִפי ֶׁשַהִחּיּוב ַלֲענֹות ָאֵמן ַאֲחֶריָה הּוא ִמן ַהּתֹוָרה.

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

ֵאָלה ְוַהְּתׁשּוָבה ֵמֲעלֹון ָּפָרַׁשת ָּבא: ַהּׁשְ

ְּתׁשּובֹות ִנָּתן ִלְׁשַח ְלַפְקס 
ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102 

9139191@gmail.com :אֹו ִלְכתֶֹבת ַהֵּמייל

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה 
ֻיְגַרל אי"ה ֵסט 'ִמְקָראֹות 
ְּגדֹולֹות' 'עֹז ְוָהָדר' ְמֻחָּלק 
ְלָפָרׁשֹות. ַהַהְגָרָלה 
ִּתְתַקֵּים ִמֵּדי ָׁשבּוַע ְּביֹום 
י ֶׁשְּלַאַחר הֹוָפַעת  ֲחִמּׁשִ
ֶהָעלֹון. ַהְּתׁשּוָבה ְוֵׁשם 
ַהּזֹוֶכה ְיֻפְרְסמּו אי"ה 
ֶּבָעלֹון ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה.

ֵאָלה  ַהּזֹוִכים ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ֵּבין ׁשֹוְלֵחי ַהְּתׁשּובֹות ַלּׁשְ
ֶׁשהֹוִפיָעה ַּבֲעלֹון ָּפָרַׁשת ּבֹא ֵהם: ָהַרב ִּבְנָיִמין ֶּפֶרץ ִמַּבת ָים 

והבה"ח ְיִחיֵאל ֶּבְרָמן ִמֵּבית ֶׁשֶמׁש 
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ַע'  ַה'ֶחְלַקת ְיהֹוׁשֻ
ָבט תשמ"ב ׁשְ כ"א ּבִ

ל ֲאֵמִנים אֹוָצר ׁשֶ
ַעל  ה'"  נֵֹצר  כד): "ֱאמּוִנים  לא  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ֶאת  ּדֹוֵרׁש  א)  רפו   ַוֵּיֶל) ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר 
ַּכּוַָנת  ִּכי  כ)  ֶּפֶרק  ְׁשָעִרים  ִּפְתחּו  (ַמֲאָמר  ֱאמּוִנים'  ַה'ּשֹׁוֵמר  ּוֵפֵרׁש  ָאֵמן.  ַלֲענֹות  ַהִּנְזָהר 
ַהָּפסּוק ִהיא ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא נֹוֵצר ְוׁשֹוֵמר ָּכל 'ָאֵמן' ַהַּנֲעֵנית ִמִּפי ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל 

ְוגֹוֵנז אֹוָתּה ַּבֲעבּורֹו ְּכֵדי ֶׁשָּתֵגן ְוִתְׁשמֹר ָעָליו ָּבֶזה ּוַבָּבא. 

ה ְרפּוָאה  ָאֵמן ְמִחיׁשָ
ָּדַרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ַאֲהרֹן רֹאְטה ַּבַעל 'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים': 

ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְוׁשֹוָרה ְּבאֹותֹו ַהָּמקֹום  ְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים ָאֵמן, ִמָּיד ִמְזַּדֶּמֶנת ַהּׁשְ
ִכיָנה ָּבָאה ָלָאָדם ָהעֹוֶנה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה – ְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשעֹוִנים. ּוִמּכַֹח ַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ
ּוְרפּוַאת ַהּגּוף. ִעְנָין ֶזה ִנְרָמז ַּבָּפסּוק (ְׁשמֹות טו כו): "ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים 
 – "ַעל ְיֵדי "ִּכי ֲאִני" – ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן', "ה' רְֹפֶא ;"ִּכי ֲאִני ה' רְֹפֶא א ָאִׂשים ָעֶלי

ְׁשִכיַנת ה' ִּתְׁשֶרה ָעֶלי ְוִתְזֶּכה ִלְרפּוָאה ִויׁשּוָעה ('ִאְמֵרי ַאֲהרֹן' ְּבַׁשַּלח). 
ְוָכ ָהָיה אֹוֵמר ַהַּמְׁשִּפיַע ַרִּבי ֵאִלָּיהּו רֹאְטה ְלַתְלִמיָדיו ׁשֹוְמֵעי ִלְקחֹו: 

"ְּדעּו ָלֶכם, ִּכי ַעל ְיֵדי ֲעִנַּית ָאֵמן ַּכהֶֹגן, ַמְׁשִּפיִעים ָאנּו ַעל ַעְצֵמנּו ַהְׁשָּפעֹות טֹובֹות 
ֶחְׁשּבֹונֹו  ב  ְלַחּׁשֵ  ָצִרי ָאָדם  ָּכל  ַהַּבִית.  ִמן  ַהַּמֲחלֹות  ּוְמָגְרִׁשים  ּוְברּוָחִנּיּות  ְּבַגְׁשִמּיּות 
ָאֵמן  ַלֲענֹות  אֹו  ָּברֹוְפִאים  ִלְדרֹׁש  ָלֶלֶכת  ַהִאם   – יֹוֵתר  ֶאְצלֹו  ָחׁשּוב  ָמה  עֹוָלם,  ֶׁשל 
ְּבָכל  ְוַהְצָלָחה  ְיׁשּוָעה  ּוְלָהִביא  ֵאּלּו  ִמָּכל  ְלִהָּנֵצל  ִנְפָלָאה  ְסֻגָּלה  ִהיא  ֶׁשֲהֵרי  ְּבקֹול? 

ָהִעְנָיִנים" ('ִאיׁש ָחִסיד ָהָיה' עמ' רלא). 

ַיד ָהָאֵמן ים ּוָמֶות ּבְ ַחּיִ
ה ַּבַּצִּדיק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַאּבּוֲחִציָרה, ַה'ָּבָבא ָסאִלי', ֲאֶׁשר ְּבַאַחת ִמְּנִסיעֹוָתיו ִהְבִחין  ַמֲעֹשֶ
ִאית  ִאית ְטעּוָנה ֵּפרֹות ֶׁשָעְמָדה ְלִצּדֹו. ִּבֵּקׁש ַהַּצִּדיק ִמְּמַׁשְּמׁשֹו ָלֶגֶׁשת ְלַנַהג ַהַּמּׂשָ ְּבַמּׂשָ
ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְּפִרי ֶאָחד, ֶאָּלא ֶׁשַהַּנָהג ֵסֵרב ְּבַתִּקיפּות ְוִהְפִליג ְלַדְרּכֹו. ַהְּמכֹוִנית ֶׁשָּבּה 
ָנַסע ָהַרב ִהְמִׁשיָכה ְלִאָּטּה, ּוְלַאַחר ַּכָּמה ַּדּקֹות ֶנֶעְצָרה ִּבְפַקק ְּתנּוָעה. ְלַאַחר ְזַמן ָמה 

ִאית ַהֵּפרֹות ִנְתְקָעה ְּבַעּמּוד ֶּבטֹון ְוַנָהָגּה ֶנֱהַרג ַּבָּמקֹום. ִהְתָּבֵרר ָהָאסֹון; ַמּׂשָ

ִאית ַחְׁשִּתי  ַמע ַעל ָּכ ַהַּצִּדיק ָאַמר ִלְמַׁשְּמׁשֹו: "ַּכֲאֶׁשר ָחַלְפנּו קֶֹדם ְלַיד ַהַּמּׂשָ ְּכֶׁשּׁשָ
ִּכי ִמַּדת ַהִּדין ְמתּוָחה ַעל ַנָהָגּה. ֵּכיָון ֶׁשָרִציִתי ְלַהִּצילֹו ִּבַּקְׁשִּתי ִמְּמ ֶׁשְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 
ְּפִרי, ֲאִני ֲאָבֵר ְוהּוא ַיֲעֶנה ָאֵמן, ְּכֵדי ֶׁשְּזכּות ָה'ָאֵמן' ַּתֲעמֹד לֹו ְלִהָּנֵצל. ְלַצֲעִרי ָהַרב, 

 "...ֵסֵרב ַהַּנָהג ְלַנֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ֶׁשִּנְּתָנה לֹו, ְוַהּתֹוָצָאה ַהְּטָרִגית ְלָפֶני
('מֶֹׁשה ֶעֶבד ה'' עמ' קכד, ִמִּפי ַרִּבי ַאֲהרֹן ַזַּכאי רֹאׁש מֹוְסדֹות 'אֹור יֹום טֹוב'). 

ִלְכבֹוד ַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 

ֶׁשהֹוִפיַע  ַהִּסּפּור  ֶאת  ְּבִהְתַּפֲעמּות  ָקָראִתי 
ַּבֲעלֹוְנֶכם ַהִּנְכָּבד ַעל ַהְּיהּוִדי ֶׁשִּנַּצל ֵמִהָּמְצאּות 
ִּבְמקֹום ַהִּפּגּוַע ַהּנֹוָרא, ֶׁשִהְתַרֵחׁש ָסמּו ַלּכֶֹתל 
ְּכֵדי  ֶׁשִהְתַעֵּכב  ִּבְזכּות  ְּבִכְסֵלו,  ְּבי"ז  ַהַּמֲעָרִבי 
ַחר ְּבַחְברּוָתא. ְרצֹוִני ְלהֹוִסיף  לֹוַמר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ִּכי ַהְׁשָּגַחת ה' ִנְּכָרה ִּבְמֻיָחד ְּבִפּגּוַע ֶזה. ְּבאַֹרח 
ֵנס ָהְרחֹוב ָהָיה ֵריק ַיֲחִסית ְלָׁשָעה זֹו, ַהְּמַחֵּבל 
ָהָיה ָחמּוׁש ְּבֶנֶׁשק אֹוטֹוָמִטי, ְוִאּלּו ַהַּמָּצב ָהָיה 
ְּבַהְרֵּבה,  ָּגדֹול  ָאסֹון  ְלִהָּגֵרם  ָהָיה  ָיכֹול  ׁשֹוֶנה, 

ָחִליָלה.

ְזִכיֶתם ְלָהִביא ֶאת ִסּפּורֹו ֶׁשל ֶאָחד ֵמֵאּלּו ֶׁשָהיּו 
ָּתִמיד  ִאיִׁשית  ּוְבִניָמה  ָׁשם.  ִלְהיֹות  ֲאמּוִרים 
ְמַרֵּגׁש אֹוִתי ִלְקרֹא ַעל ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ֶׁשְּיהּוִדי 
זֹוֶכה ָלּה ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן. ַהַּפַעם, ְּכֶׁשָּקָראִתי 
ַהָּפסּוק  ְּבַרְעיֹוִני  ָעָלה  ָמה  ִמּשּׁום  ַהִּסּפּור,  ֶאת 
ָּכְתֵלנּו  ַאַחר  עֹוֵמד  ֶזה  "ִהֵּנה  ט):  ב  (שה"ש 
ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהַחֹּלנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים", ַּכֲאֶׁשר 
ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ִּכי  ִהְבַחְנִּתי  ַּבָּדָבר  ִהְרַהְרִּתי 
"עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו" ֵהן ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'. ְוָאֵכן, 
ַּבּכֶֹתל  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ֶׁשִהְקִּפיד  ְיהּוִדי  אֹותֹו 
ְוִלְׁשִמיָרה  ֱאִקית  ְלַהְׁשָּגָחה  ָזָכה  ַהַּמֲעָרִבי 

ְמֻיֶחֶדת.

ְוַהֲעָרָכה  ּתֹוָדה  ְלַהִּביַע  ַּבֲעבּוִרי  ַהִהְזַּדְּמנּות  זֹו 
ַעם  ֶאת  ֶׁשעֹוֶטֶפת  ַהִּנְפָלָאה  ִמיָרה  ַהּׁשְ ַעל 

ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו ִּבְזכּות ָּפָעְלֶכם.

ִּבְבָרָכה ֶנֶאְמָנה,
י.ז. - מֹוִדיִעין ִעִּלית.

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

ת ָאֵמן ת ֲעִנּיַ ב ִמּקֹוֵרא ֶנֱאָמןְסֻגּלַ ִמְכּתָ
ֶר+ ֱאמּוִנירֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ִאּגֶ

ַרִּבינֹוִביץ  ְיהֹוֻׁשַע  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר 
ִמִּביַאֶלא, ַּבַעל ַה'ֶחְלַקת ְיהֹוֻׁשַע', נֹוַלד ְלָאִביו 
ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְיַרְחִמיֵאל ְצִבי ִמֶּׁשעְדִליץ ְּבה' 
ֶאת  ְלַמֵּלא  ִנְקָרא  תרפ"ד  ּוִבְׁשַנת  ָאִביו,  ִנְפַטר  ָחֵמׁש  ְּכֵבן  ִּבְהיֹותֹו  תרס"א.  ְּבֵטֵבת 
ִּבְׁשִליַטת  ֶׁשָהָיה  ְלֶׁשַטח  ָּבַרח  תרצ"ט  ִּבְׁשַנת  ְלּפֹוִלין  ַהָּנאִצים  ְּכִניַסת  ִעם  ְמקֹומֹו. 
ָהרּוִסים ְוֻהְגָלה ְלִסיִּביר, ָׁשם ָמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ַעל ִקּיּום ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ְוא ִוֵּתר ַאף 

ַעל ָּכל ַהְנָהגֹוָתיו ַּבּקֶֹדׁש. 

ִּבְׁשַנת תש"ז ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִהְתַיֵּׁשב ְּבֵתל ָאִביב, ּוִבְׁשַנת תשט"ו ָעַבר ְלִהְתּגֹוֵרר 
ִּבירּוָׁשַלִים. ָהָיה ִלְדמּות מֹוֵפת ַהֶּנֱעֶרֶצת ַעל ָּכל רֹוֶאיָה, ּוִבְמֻיָחד ִּבְתִפּלֹוָתיו ַהַּזּכֹות 
ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבִהְתַלֲהבּות ּוִבְדֵבקּות ִנְפָלָאה. ַעל ִצּיּונֹו ֶׁשְּבַהר ַהֵּזיִתים ִנְכַּתב: "ָּכל ָיָמיו 

ִהְתַּפֵּלל ִליׁשּוָעָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל".

ַלג ּגּוָפא ִלי ָאֵמן – ּפְ ָרָכה ּבְ ּבְ
ָאֵמן,  ֶׁשַּיֲענּו  ֵאיֶזה  ִּבְפֵני  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  "לֹוַמר 
ִהיא  ָאֵמן,  ְּבִלי  ֶׁשְּבָרָכה  ֶעְליֹון  ִמְּקדֹוֵׁשי  ַּכָּידּוַע 
ְוַהְנָהגֹות'  ַּתָּקנֹות  ְיהֹוֻׁשַע  ('ֶחְלַקת  ּגּוָפא"  ְּפַלג  ַמָּמׁש 

עמ' סא).

ַמַעת תֹו ִנׁשְ ִפּלָ קֹול ּתְ ָבֵרְך ּבְ ַהּמְ
ְמעֹוֵרר  ֶׁשַהּקֹול  ֶׁשִּמְּלַבד  ָרם,  ְּבקֹול   ְלָבֵר "ֵיׁש 
ֶאת ַהַּכָּוָנה, הּוא ְמַזֶּכה ְּבָכ ֶאת ַהּשֹׁוְמִעים ַּבֲעִנַּית 
ְּתִפּלֹוָתיו  ְּבקֹול,   ְלָבֵר ַהַּמְקִּפיד  ָאָדם  ָאֵמן. 

ַמִים" ('ֶחְלַקת ְיהֹוֻׁשַע' ַהֲאִזינּו).  ִנְׁשָמעֹות ַּבּׁשָ

ַעל ַהִהּלּוָלא ַנת ּבַ ִמׁשְ ָאֵמן ּוְבָרכֹות ּבְ ֱאמּוָנתֹו  יק ּבֶ ַצּדִ

ֵני ֱאמּוִנים  ּבְ ֶכן ׁשֶ קֹו ֱאמּוִנים - ַקו ַהּתֹ
ָכִנים ִקים  |  ִמְגַון ּתְ ים  |  ִסּפּוִרים ְמַרּתְ ִחּזּוִקים יֹוִמּיִ

ָהַרִּבי ִמִּביַאֶלא ַּבַעל ַה'ֶחְלַקת ְיהֹוֻׁשַע' ִזי"ַע 

03-913-9191 י יֹום  ִמּדֵ
ׁש ִמְתַחּדֵ


