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ּוְכֶנֶסת  ְלַהָּקָּב"ה  ּגֹוֵזל  ְּכִאּלּו  ְּבָרָכה  ְּבא  ָהעֹוַה"ֶּז  ִמן  ַהֶּנֱהֶנה  'ָּכל  ֶנֱאַמר:  ַּבְּגָמָרא 
ִיְׂשָרֵאל' (ברכות לה:). ָּדִוד ַהֶּמֶל אֹוֵמר: "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה"  (תהילים כד, א) ּוְבָמקֹום 
ַאֵחר אֹוֵמר: "ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַלה' ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם" (תהלים קטו, טז), ְוִלְכאֹוָרה ֵיׁש 

ּפֹה ְסִתיָרה, ָהָאֶרץ ִהיא ַלה' אֹו ִלְבֵני ָאָדם? 

ְּבָרָכה'.  ְלַאַחר  ְוָכאן   - ְּבָרָכה  קֶֹדם  'ָּכאן  ְואֹוֶמֶרת:  ַהְּסִתיָרה  ֶאת  ְמַיֶּׁשֶבת  ַהְּגָמָרא 
ְּכלֹוַמר, ִלְפֵני ֶׁשָהָאָדם ְמָבֵר, ָהָאֶרץ ֻּכָּלּה ַׁשֶּיֶכת ַלָּקָּב"ה, ְוָכל ַהֶּנֱהֶנה ִמֶּמָּנה - ֶנְחָׁשב 
ַּגְזָלן! ָהאֹוֵכל, ׁשֹוֶתה, ְּבא ְּבָרָכה – ַּגְזָלן! ֲאָבל ִאם הּוא ְמָבֵר, ַהָּקָּב"ה ַמֲעִניק ָלנּו 

ִמּטּוב ָהָאֶרץ ּוֵפרֹוֶתיָה, ְוֶזה ְּבִחיָנה ֶׁשל ְנִטיַלת ְרׁשּות ֵמַהָּקָּב"ה ֵלָהנֹות ֵמעֹוָלמֹו. 

ִּבְרָכָתם  ֲאָבל  ְמָבְרִכים,  ֶׁשֵהם  ַהחֹוְׁשִבים  ַרִּבים  ֶיְׁשָנם  ּכֹוֵתב:  יֹוֵעץ  ַהֶּפֶלא  ַּבַעל 
ֶנֱהִנין  ָעׂשּו;  ָרעֹות  ּוְׁשַּתִים  ְואֹוִתּיֹות.  ֵּתבֹות  ַּכָּמה  ֶׁשְּמַדְּלִגים  ֵמֲחַמת  ְּפסּוָלה 
ֵמָהעֹוַה"ֶּז ְּבא ְּבָרָכה, ְּדַהְינּו; ַּגְזָלִנים! ְוַגם ַמְזִּכיִרין ֵׁשם ה' ְלַבָּטָלה, עֹוְבִרים ַעל 

"א ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה' ֱא-ֶקי ַלָּׁשְוא" (שמות כ, ו) (ערך ברכות).

ְוֶזה ָּדָבר ַמְבִהיל! ִּכי ָחַׁשְבנּו ֶׁשָאָדם ֶׁשְּמָבֵר, ַּגם ִאם א ְמָבֵר ָּכָראּוי, ָאז ְּבָכל אֶֹפן 
הּוא יֹוֵתר טֹוב ֵמָאָדם ֶׁשא ְמָבֵר ִּבְכָלל, ֲאָבל ְלִפי ַהֶּפֶלא יֹוֵעץ - ֶזה א ָּכ. ָּפׁשּוט 
ְמאֹד, ֶזה ֶׁשא ְמָבֵר ִּבְכָלל ָאז הּוא ַרק ַּגְזָלן, ֲאָבל הּוא א עֹוֵבר ַעל "א ִתָּׂשא ֶאת 
ֵׁשם ה' ֱא-ֶקי ַלָּׁשְוא" ָאז זֹאת אֹוֶמֶרת, ֶזה יֹוֵתר ָּגרּוַע. ֵאֶּלה ֶׁשְּמָבְרִכים ִּבְמִהירּות 

- ְּבַוַּדאי ֶׁשֵהם ּבֹוְלִעים ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ְוא ְמַבְּטִאים ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ָּכָראּוי.

עֹוד א ְמַדְּבִרים ַעל ַּכָּוָנה. ִּכי ָאָדם ָצִרי ְלִהְתַּכֵּון.  

(ִמּתֹו ַהְרָצָאה ִּבְברּוְקִלין (ד' טבת תשפג 28-12-2022) 'ּכָֹחן ֶׁשל ַהְּבָרכֹות' )

ב"ה ִנְלַמד ְּדָבִרים ֶׁשְּבֶעֶצם ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֲאָבל א ָּתִמיד ְמַקְּיִמים...
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� �� ְּבִסיָמן ה' ַּבֻּׁשְלָחן ָערּו ָּכתּוב: 'ֶׁשַהְמָבֵר ָצִרי ְלִהְתַּכֵּון'. ַמה ְמַכֵּון?

'ָּברּו ַאָּתה ה'' – ֲאדֹון ַהֹּכל, ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה. -
'ֱא-ֵקינּו' – ַּתִּקיף ּוַבַעל ַהְיֹכֶלת ּוַבַעל ַהֹּכחֹות ֻּכָּלם. -

ְּבָכל ְּבָרָכה. ְוֶזה א ַמְסִּפיק.

ַמה ֶזה 'ָּברּו'? [ְוִכי ֲאַנְחנּו נֹוְתִנים ְּבָרָכה ְלַהָּקָּב"ה 'ָּברּו ַאָּתה' ְּכמֹו ֶׁשְּמָבְרִכים 
ִמיֶׁשהּו? ֵיׁש ִׁשיָטה ָּכֹזאת ֶׁשל ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ְועֹוד, ֲאָבל ָצִרי ַלֲהִביָנּה]. ֲאָבל 

ְּבֶדֶר ְּכָלל 'ָּברּו' – ֶזה ְמקֹור ַהְּבָרכֹות! ַאָּתה ָּברּו! ְּכמֹו ַרחּום, ְּכמֹו ַחּנּון. 

ָאז ֲאִני ָצִרי ְלִהְתַּכֵּון:

'ָּברּו' – ַאָּתה ְמקֹור ַהְּבָרכֹות. -
-    'ַאָּתה' - ְלנֹוֵכַח. ְּכֶׁשֲאִני אֹוֵמר 'ַאָּתה' ָאז ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשַהָּקָּב"ה ְלָפַני, הּוא     

נֹוֵכַח ְלָפַני. ְּכֶׁשאֹוְמִרים 'ַאָּתה' - ֶזה ְלִמי ֶׁשִּנְמָצא ְלָפֵנינּו.
'ה' ' – ֲאדֹון ַהֹּכל, ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה. ְוֵיׁש ַּגם ִׁשּלּוב ֶׁשל ֻקְּב"ה ּוְׁשִכיְנֵּתיּה.-
-      
'ֶמֶל ָהעֹוָלם' – ָיִחיד ַהַּמְנִהיג. -

ְוַאַחר ָּכ ִסּיּום ַהְּבָרָכה.
ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ְמַכְּוִנים ָּכָכה, ְלַאט-ְלַאט ְואֹוְמִרים, ְּבֵברּור: 'ָּברּו' (מפסיק מעט) 'ַאָּתה' 

(מפסיק מעט) ה'? 
ֵאי ְמָבְרִכים ַּבְּתִפָּלה ִּבְכָלל? ֵאי ְמָבְרִכים 'ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר'? 1ְוִאם זֹוְרִקים ֶאת 

ַהְּבָרכֹות ָּכָכה - ֶזה ִזְלזּול נֹוָרא ְוָאֹים!
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ַרֵּבנּו ַחִּיים ִויָטאל ַזַצ"ל, ּכֹוֵתב ְּבֵׁשם ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש זיע"א ֶׁשָאַמר לֹו: 'ִעַּקר ַהָּׂשַגת 
ָהָאָדם ְלרּוַח ַהּקֶֹדׁש ְּתלּוָיה ַע"ְי ַּכָּוָנה ּוְזִהירּות ְּבָכל ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין, ֵּכיָון ֶׁשַעל ָיָדן 
ָּבָאָדם  ִנְדָּבִקים  ְוֵהם  ַהָחְמִרִּיים  ַּבַּמֲאָכִלים  ֶנֱאָחזֹות  ֶׁשֵהם  ַהְּקִלּפֹות  ּכַֹח  ִמְתַּבֵּטל 

ֶׁשאֹוֵכל. ְוַע"ְי ַהְּבָרכֹות ּגּוף ָהָאָדם ִמְזַּדֵּכ ְוַנֲעֶׂשה מּוָכן ְלַקֵּבל ְקֻדָּׁשה'. 

ּומֹוִסיף ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל, ֶׁשָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ָהָיה ַמְזִהירֹו ְמאֹד-ְמאֹד ְּבִעְנַין ַהְּבָרכֹות!
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ְוֶזה ַמְפִליא! ָאָדם ַע"ְי ָהאֶֹכל ַהַּגְׁשִמי, ּוְבִעָּקר ַמה ֶּׁשָהָאָדם אֹוֵכל - ֶזה ַמה ֶּׁשהּוא 
ִמְתַאֶּוה! ַע"ְי ַמֲאָכל ַּגְׁשִמי, ָאָדם זֹוֶכה ְלרּוַח ַהּקֶֹדׁש. ֵאי? ִאם הּוא ְמָבֵר ְּבַכָּוָנה 

ּוִבְזִהירּות ְּבָכל ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין. 

'ֱא-ֵקינּו' – ַּתִּקיף ַּבַעל ַהְיכֶֹלת ּוַבַעל ַהּכֹחֹות ֻּכָּלם ּוַמְׁשִּגיַח ָעֵלינּו ִּבְפָרטּות. 

1ברכות השחר בכונת הלב – ראה נא בחלק א של החוברת.



ְוָידּוַע ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבְּגָמָרא: 'ָמאן ְּדָבֵעי ְלֶמֱהֵוי ֲחִסיָדא, ִלַקֵּים ִמֵּלי ִּדְבָרכֹות' 
(בבא קמא ל:).

ָאז ָלַמְדנּו: ֶׁשָאָדם ֶׁשאֹוֵכל ּוְמָבֵר ָּכָראּוי ִעם ַּכָּוָנה, ֵמִסיר ֶאת ַהְּקִלּפֹות ְוהּוא ַנֲעֶׂשה 
ַהְּגבֹוָהה ֶׁשל רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְּכֶׁשהּוא  ַלַּמְדֵרָגה  ְלַהִּגיַע  ְוָיכֹול  ְקֻדָּׁשה  ְלַקֵּבל  ַז ּומּוָכן 

ַמְקִּפיד ָּתִמיד ַעל ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין. 

עֹוד מּוָבא ַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשַּבַּמֲאָכִלים ֶיְׁשָנם ַּגם, ִמֵּדי ַּפַעם, ְנָׁשמֹות ְמֻגְלָּגלֹות 
ַהְמַצּפֹות ַלִּתּקּון ֶׁשָּלֶהן. ְוִאם ָאָדם ֵאינֹו ְמָבֵר ָּכָראּוי ַעל ַהַּמֲאָכל, הּוא א ָיָצא ְיֵדי 
חֹוַבת ַהְּבָרָכה, ְואֹוָתּה ְנָׁשָמה ֶׁשִהיא ִנְמֵצאת ְּבתֹו ַהַּמֲאָכל ֶׁשא ֻּתְּקָנה ַּבְּבָרָכה, 

ְמַחֶּפֶׂשת ְלַהִּזיק לֹו. 

ִּגְלּגּול,  ָּבּה  ֶׁשִּנְכַנס  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ִּבְזַמן  ֶׁשָהְיָתה  ַנֲעָרה  ְּבאֹוָתּה  ַהַּמֲעֶׂשה  ָידּוַע 
ּוְכֶׁשָּׁשֲאלּו אֹותֹו: 'ָלָּמה הּוא ִנְכַנס ָּבּה'? הּוא ָאַמר: 'ִּכי ִהיא ָׁשְתָתה ְּבִלי ְּבָרָכה!'. 

ַמה  ָּכל  ַעל  ְוֶחְסרֹוָנן,  ַרּבֹות  ְנָפׁשֹות  'ּבֹוֵרא  ַהְּבָרָכה:  ֶאת  ַמְסִּביר  ַחי  ִאיׁש  ַהֶּבן 
ֶּׁשָּבָראָת ְלַהֲחיֹות ָּבֶהם ֶנֶפׁש ָּכל ָחי'; 'ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות' – ַהָּקָּב"ה. 'ְוֶחְסרֹוָנן' - 
ַהְּנָפׁשֹות ַהֲחֵסרֹות ֶׁשְּצִריכֹות ִּגְלּגּול. 'ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָראָת' – אֹוָתן ְנָׁשמֹות, ַמְכִניס 
אֹוָתן 'ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָראָת' – ַּבֵּפרֹות, ַּבְיָרקֹות, ַּבָּדִגים ְוכּו'. 'ְלַהֲחיֹות ָּבֶהם ֶנֶפׁש ָּכל 

ָחי' – ְּכֵדי ְלַהֲחִזיָרן ְלָׁשְרָׁשן ְמֻתָּקנֹות. 

ֶזה  ֵמַהִּמְקִרים  ְוֵחֶלק  ּוְמֻׁשּנֹות.  ׁשֹונֹות  ָקׁשֹות,  ַמֲחלֹות  ֶׁשְּמַקְּבִלים  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש 
ְנָׁשמֹות  ִּגְלּגּוֵלי  ֶזה  ֵאֶּלה,   ִמּתֹו ַרִּבים  ּוְבִמְקִרים  ָּכָראּוי.  ֵּבְרכּו  ֶׁשא  ִמְּבָרכֹות 

ֶׁשּפֹוְגִעים ָּפׁשּוט ָּבָאָדם, ֵּכיָון ֶׁשֵהם א ֻּתְּקנּו ְוֵהם ְצִריִכים ַלֲחזֹר ׁשּוב ְּבִגְלּגּול. 

ָצִרי ְלִהְתַרֵּגל ְלָבֵר ְלַאט, ַאֶחֶרת - ֶזה ִזְלזּול ֶׁשֵאין ְּכֻדְגָמתֹו. ֲהֵרי ַאָּתה ְמַקֵּבל ָּכל 
ָּכ ַהְרֵּבה טֹובֹות ֵמַהָּקָּב"ה! ַאָּתה ָרֵעב - ַוה' ַמְמִציא ְל ָמזֹון. ְוַאָּתה, ִּבְמקֹום ַלֲעצֹר 
ּוְלהֹודֹות ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי ַעל ַמה ֶּׁשַאָּתה הֹוֵל ֵלָהנֹות - ַאָּתה ּבֹוֵלַע ֶאת ַהְּבָרָכה, ְּכִאּלּו 
'עֹוֶׂשה טֹוָבה' ֶׁשַאָּתה ְמַׁשְחֵרר ֶאת ַעְצְמ ֵמַהִהְתַחְּיבּות ּובֹוֵלַע ְוטֹוֵרף ֶאת ָהאֹוֵכל!
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ִּביֵמי ָּדִוד ַהֶּמֶל ֵמתּו ֵמָאה (100) ְנָׁשמֹות ִמִּיְׂשָרֵאל ְּבָכל יֹום! ְוָדִוד ְּברּוַח ָקְדׁשֹו 
ֵהִבין ֶׁשַהִּסָּבה ִהיא ֶׁשא ְמָבְרִכים ָּכָראּוי, ְוָלֵכן ָעַמד ְוִתֵּקן ֵמָאה (100) ְּבָרכֹות 
ְּבָכל יֹום - ּוָפְסקּו ָלמּות. ָּכל יֹום ָהיּו ֵמִתים ֵמָאה (100) ְיהּוִדים! ּוֵמָאז ֶׁשהּוא ִּתֵּקן 

ֶאת ַהֵּמָאה ְּבָרכֹות ֶׁשַחָּיב ָּכל ָאָדם ְלָבֵר, ָּפְסקּו ִמָּלמּות.

ְוַהְּסָמ"ג אֹוֵמר ֶׁשּזֹו 'ִמְצָוה ְּדאֹוַרְיָתא!' ָאְמָנם ֲאֵחִרים אֹוְמִרים ֶׁשּזֹו 'ִמְצָוה ִמְּדַרָּבָנן'. 

ָּדִוד  ִּתֵּקן  ְוֶזה  ִמְּדאֹוַרְיָתא.  ְוֵהן  ִמְּדַרָּבָנן  ֵהן  ִחּיּוב  ֶזה  יֹום,  ְּבָכל  ְּבָרכֹות   100 ֲאָבל 
ַהֶּמֶל, ּוָבֶרַגע ֶׁשִּתֵּקן - ָּפְסקּו ִמָּלמּות. ַמה ֵּיׁש יֹוֵתר ָּברּור ִמֶּזה: ֶׁשְּכֶׁשא ְמָבְרִכים 
ֵיׁש  ַּכָּוָנה?  ֶׁשֵּבְרכּו ְּבא  ַלְּבָרכֹות  ִמיָתה  ִּבְכָלל  ִיְקׁשֹר  ִמי  ְיכֹוִלים ָלמּות!  ָּכָראּוי - 

ִמיֶׁשהּו ֶׁשַּיֲעֶלה ַעל ַּדְעּתֹו ֶׁשֵּמִתים ִּבְגַלל ֶזה?! 

ְּגֵזָרה  ִהיא  ֶאָּלא   ,ַהֶּמֶל ָּדִוד  ִּביֵמי  ַרק  א  ִהיא  זֹו  'ֶׁשְּגֵזָרה  אֹוֵמר:  ָחָדׁש  ַהַּבִית 
ֵמָאה  ֲאִמיַרת  ְּבֶאְמָצעּות  ַרק  ֶאָּלא  ַּתָּקָנה  ַהֶּזה  ַלָּדָבר  ְוֵאין  ּדֹור!  ְּבָכל  ְּתִמיִדית 

(100) ְּבָרכֹות ָּכָראּוי ְּבָכל יֹום!' (אורח חיים סימן מו).

 זֹאת אֹוֶמֶרת, ַהְּבָרכֹות ְמַבְּטלֹות ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות, ַמֵּגפֹות ְוִדיִנים, אּוָלם, ָאָדם ֶׁשְּמָבֵר
ֵאין  ֲהֵרי  ַהִּמִּלים,  ְּבִבּטּוי  ָּכָראּוי  ְוא  ָהְרצּוָיה  ַּבַּכָּוָנה  ְּבָרכֹות ֲאָבל א  ַהֵּמָאה  ֶאת 

ִּבְרכֹוָתיו ְּבָרכֹות, ְוָחִליָלה ַמְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה ְוֶנְחָׁשב ַּגְזָלן!

'ִמָּדה טֹוָבה ְמֻרָּבה ִמִּמַּדת ֻּפְרָענּות' (סוטה יא.) ּוִבְזכּות ִחּזּוק ַּבֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות ְּבַכָּוָנה 
ֶאת   ָּכ ָּכל  ַמֲחִׁשיב  א  ָאָדם  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ַהְּבָרכֹות.  ִמִּמְּמקֹור  ִליׁשּועֹות  זֹוִכים 
 - ּוְבַכָּוָנה  ְלַאט  ֶׁשְּמָבְרִכים  ּוְבָרָכה  ְּבָרָכה  ָּכל  ָלַדַעת:  ָעֵלינּו   ַא ָּבעֹוַה"ֶּז.  ַמֲעָׂשיו 
ְמַבֶּטֶלת ִּדיִנים ַרִּבים ֵמַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ֶׁשֲהֵרי 'ִיְׂשָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזה' (ע"פ סנהדרין כז:) 

ְוַגם מֹוִריִדים ֶׁשַפע ּוְבָרכֹות ָלעֹוַה"ֶּז. 

ֲאַנְחנּו ַנֲעמֹד ְּבֶהְמֵׁש ַעל ְנֻקּדֹות - ֶׁשַאף ֶאָחד א ַמִּכיר! ְוִיְתָּבֵרר ָלנּו ָמה ֲאַנְחנּו 
 ְמֻסָּגִלים ִלְפעֹל ַּבְּבָרכֹות ַהְּפׁשּוטֹות ַהּיֹוְמיֹוִמּיֹות ֶׁשָּלנּו!!

ִמי א רֹוֶצה ִלְהיֹות ַּבַעל ְזכּות ְלַבֵּטל ִּדיִנים ּוְגֵזרֹות ֵמַעל ִיְׂשָרֵאל?! ָאָדם ַיִּגיַע ַאֲחֵרי 
ְׁשנֹות ַחִּיים ֲאֻרּכֹות ְלעֹוַלם ָהֱאֶמת - ְוַיְראּו לֹו ֶׁשִּבֵּטל ְּגֵזרֹות נֹוָראֹות ִּבְזכּות ַהְּבָרכֹות 
ֶׁשּלֹו ְּבַכָּוָנה - ִׂשְמָחה ְואֶֹׁשר ִיְהֶיה ְלאֹותֹו ָאָדם! ּוְבַיד ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ִנָּתן ַהָּדָבר. 
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ֶיְׁשָנם ִמְכָּתִבים ֵמַרִּבי ַחִּיים ַקְנֵיְבְסִקי זלה"ה, ִהְתַּפְרְסמּו (יט' שבט שנת התשנ"ח) ֵעֶקב 
ִמְקִרים נֹוָרִאים ֶׁשֵאְרעּו ְּבאֹותֹו ְזַמן, ְוִנְכַּתב ָׁשם: "ִהְתָיַעְצנּו ִעם מֹוֵרנּו ַהָּגאֹון ַרִּבי 
'ִּכי ֵיׁש ְלעֹוֵרר ִלְתׁשּוָבה, ִלְתִפָּלה ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים.  ְוָאַמר:  ַזַצ"ל,  ַקְנֵיְבְסִקי  ַחִּיים 
ְּכמֹו ֵכן ְלעֹוֵרר ֶאת ִצּבּור ַההֹוִרים, ַהְמַלְּמִדים ְוַהְמַנֲהִלים ְלָזֵרז ֶאת ַיְלֵדי ַהַּתְׁשָּב"ר 
ּוִבְרַּכת   (18) ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ֶׁשִּיְתַּפְללּו  ַע"ְי  ְוזֹאת  ַּבְּבָרכֹות.  ֵהיֵטב  ּוְלַכֵּון  ְלִהָּזֵהר 
ַהָּמזֹון ְּבַכָּוָנה ּוִמּתֹו ִסּדּור, ּוְלעֹוְדָדם ּוְלַחְּזָקם ַּבֲחֻלַּקת ְּפָרִסים ְוַכּדֹוֶמה, ּוְלַהְסִּביר 

ָלֶהם ֶאת ֵּבאּור ַהְּבָרכֹות, ְו: 'ֶהֶבל ִּפיֶהם ֶׁשל ַהַּתְׁשָּב"ר' - ְמעֹוֵרר ַרֲחֵמי ָׁשַמִים!". 

ְיתֹוִמים  ֶׁשל  ַמֲחִריד  ִרּבּוי  "ְּבִעְקבֹות  ַאֶחֶרת:  מֹוָדָעה  ִהְתַּפְרְסָמה  ִּבְׁשַנת תש"ס, 
ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ִסיָון,  ז'  קֶֹדׁש  ְּבַׁשַּבת  ֻהְכַרז  ָהַאֲחרֹוָנה,  ַּבָּׁשָנה  ַרֲח"ִל!  ְוַאְלָמנֹות, 
'ֶלֶדְרַמן' ְּבֵני ְּבַרק, ַעל ִּפי ָהַרָּבִנים ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְׁשִליָט"א, ָלֵצאת ִּבְקִריָאה ַלהֹוִרים, 
ַלְמַחְּנִכים ְוַלְמַנֲהִלים ְלעֹוֵרר ֶאת ַיְלֵדי ַהַּתְׁשָּב"ר ְלִהְתַחֵּזק ְּבַכָּוָנה ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון, 
ַהַּכָּוָנה,  ָּבֶהם  ּוְלעֹוֵרר  ַהְּבָרִזים  ְלַיד  ָיַצר'  'ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת  ָּתלּוי  ֶׁשִּיְהֶיה  ּוְלִהְׁשַּתֵּדל 
ּוִבְזכּות ִחּזּוק ַהַּכָּוָנה ַּבְּבָרכֹות ָהֵאּלּו - ִיְתעֹוֵרר ִמן ַהָּׁשַמִים ֶׁשַפע ֶׁשל ַרֲחִמים ְוָרצֹון, 

ְוִנְזֶּכה ִלְׁשמַֹע ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות, ְרפּואֹות ִויׁשּועֹות" ְוכּו'.

ְוַאְלָמנֹות ְּבָׁשָנה  ָוֵאֶפר!" (אסתר ד, א). ְיתֹוִמים  "ַׂשק  ָאז ָמה רֹוִאים ּפֹה? א ִּבְּקׁשּו 
ַאַחת - ְּבַכּמּות ַמֲחִריָדה! ָמה אֹוְמִרים? ֵאי ּבֹוְלִמים ֶאת ֶזה? - ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ְּבָרכֹות 

ְּבַכָּוָנה, עֹוְצרֹות ֶאת ַהַּמֵּגפֹות! א ְיֻאַּמן ִּכי ְיֻסַּפר!! ְּדָבִרים ְּפׁשּוִטים ֶׁשל ָּכל יֹום. 

ַּת"ָח ִמִּמְׁשַּפַחת ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן אֹוֶיעְרַּב ַזַצ"ל, ִסֵּפר: ַּפַעם ַאַחת ִהִּגיַע 
ֵאָליו ָּגדֹול ֶׁשָהָיה חֹוֶלה ְמֻסָּכן, א ָעֵלינּו, ְוָׁשַאל: 'ַמה הּוא ָצִרי ְלִהְתַחֵּזק ָלֵצאת 

 ֵמַהָּצָרה'?
ָעָנה לֹו ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן: 'ֵאיִני ָראּוי לֹוַמר זֹאת ַלֲאֵחִרים, ַא אַֹמר ְל ֶמה 

ָהִייִתי עֹוֶׂשה ְּבַעְצִמי ְּבַמָּצב ָּכֶזה'. 
ַסָּכָנה, ַמֲחָלה ְמֻסֶּכֶנת, ֶׁשא ַרִּבים יֹוְצִאים ִמֶּמָּנה. ֶמה ָהָיה עֹוֶׂשה ַרב ְׁשמֹה ַזְלָמן, 

ֶמה ָהָיה עֹוֶׂשה? 

- ְּכמֹו   'ָּברּו' ִמַּלת  ֲאִמיַרת  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּבָרכֹות,  ֵמָאה  ַּבֲאִמיַרת  ַעְצִמי  ְמַחֵּזק  'ָהִייִתי 
ֶׁשָּצִרי! ְוֵתַבת 'ַאָּתה' - ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי! ַוֲאִמיַרת 'ה' ' - ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי! ְוִאם ַאְצִליַח ָּבֶזה 

- ֲהֵרי ֶזה ִּבְׁשִביִלי ַהּמּוָסר ֲהִכי ָּגדֹול'. 
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ֶאָחד ֵמַהְּדָבִרים ֶׁשָהָיה ַמְרֶּבה ָּבֶהם ְּכבֹוד ְקֻדַּׁשת ָהַאְדמֹו"ר ַהֵּבית ִיְׂשָרֵאל ע"ה, ֶזה 
ְּבַחּיּות  ֲאָבל  ָּכָראּוי,  ַהְּבָרָכה  ַּבֲאִמיַרת  ַהְּזִהירּות  חֹוַבת  ַעל  ִּתֶׁשֵּב"ַר   ְלַחֵּנ ָהָיה 
ּוְבִׂשְמָחה! א ַרק ְלַהִּגיד ִעם ַּכָּוָנה ּוְלַהִּגיד ָּברּור, ַּגם ְּבַחּיּות ּוְבִׂשְמָחה. ָלָּמה ֶׁשָאָדם 
א ִיְׂשַמח? נֹוְתִנים ְל ִהְזַּדְּמנּות ְלהֹודֹות, ְלַׁשֵּבַח ְלִמי ֶׁשָּנַתן ְל ֶאת ַהָּמזֹון, ָלָּמה 
ּדֹוָלר  ֲחִמִּׁשים  ָהְרחֹוב  ְּבֶאְמַצע  ְסָתם   ְל ִיֵּתן  ֶאָחד  ִאם  ְלהֹודֹות?  ָיכֹול  א  ַאָּתה 
 ,(50$)א ַּתֲעצֹר ֶרַגע ְוִתֵּתן לֹו ְּבָרָכה ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי?! ָמה, ַּתְחטֹף ֶאת ֶזה ְוַתִּגיד: 

!?ִיַּׁשר ּכַֹח, ִיַּׁשר ּכַֹח' ְוֵתֵל'

ּבֹוֵרא עֹוָלם א נֹוֵתן ְל ַּפַעם ַאַחת (1). ָּכל יֹום. ָּכל יֹום. ָּכל יֹום-ָּכל יֹום: אֶֹכל, 
ַסִּלים ַאָּתה ֵמִביא ֵמַהַּמּכֶֹלת, ֵמַהּסּוֶּפר, ַסִּלים! ָּכל טּוב!! א ַמִּגיַע לֹו ְּבָרָכה ְּכמֹו 
ֶׁשָּצִרי?! ָאָדם - ַאָּתה יֹוֵדַע ְלָבֵר ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי, ֶאת ַהּבֹוֵרא - א! ָלָּמה? ָלָּמה 

ַהִּזְלזּול?!

ָאז ַהֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָאַמר ֶׁשָּצִרי ְלָבֵר ְּבַחּיּות ּוְבִׂשְמָחה. 

ָנַתִּתי ִמֶּמּנּו  "ְוא  ֶנֱאַמר:  ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני  ַּפַעם ַאַחת הּוא ָאַמר: ֵאֶצל ִמְצַות ֲאִכיַלת 
ְלֵמת" (דברים כו, יד) ְוַגם ֶנֱאַמר: "ְוא ָׁשָכְחִּתי". ַרִׁש"י ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר: 'ְוא ָׁשָכְחִּתי' 

– ִמְּלָבֵר' (שם, יג).

ְוהּוא ִהְסִּביר: ָלָּמה ַהִּמִּלים ְסמּוכֹות: "ְוא ָנַתִּתי ִמֶּמּנּו ְלֵמת" "ְוא ָׁשָכְחִּתי"? ִלְרמֹז: 
 ,א ָׁשָכְחִּתי ְלָבֵרא ְּכמֹו ֶׁשל ֵמת. ְּבִׂשְמָחה ּוְבַחּיּות!! ְו ֶׁשַהְּבָרָכה ְצִריָכה ִלְהיֹות

ֲאָבל א ְּכֵמת.

ַאַחת ַהְּבָרכֹות ַהֲחׁשּובֹות ְּדאֹוַרְיָתא: ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון! 

ְּבִבְרַּכת  ַהָּזִהיר  ָּכל  ֵא-ל,  ִיְׁשְמֵרם  ֵמַרּבֹוַתי,  ֲאִני  ְמֻקָּבל   ָּכ' ָּכַתב:   ַהִחּנּו ְּבֵסֶפר 
ַהָּמזֹון - ְמזֹונֹוָתיו ְמצּוִיין לֹו ְּבָכבֹוד ָּכל ָיָמיו!' (מצוה תל).

נּו, ִאם ֱהִייֶתם זֹוִכים ְלִהָּכֵנס ֶאל ָהַרָא"ה (ַרִּבי ַאֲהרֹן ַהֵּלִוי) ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֵעָצה: 'ֵיׁש 
ַהָּזִהיר ְּבִבְרַּכת  ֲאִני ֵמַרּבֹוַתי, ָּכל  'ְמֻקָּבל  ְוָהָיה אֹוֵמר ָלֶכם:  ְּבַפְרָנָסה!'  ָלנּו ְקָׁשִיים 

ַהָּמזֹון - ְמזֹונֹוָתיו ְמצּוִיין לֹו ְּבָכבֹוד ָּכל ָיָמיו!' - 

נּו, הֹוְלִכים ַלֲעבֹד ְׁשמֹוֶנה (8) ָׁשעֹות, ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה (12) ָׁשעֹות ִּבְׁשִביל ְלָהִביא ַּפְרָנָסה...!!
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 ׁש (3) ַּדּקֹות ַהְׁשָקָעה ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון, ִלְקרֹא ָנכֹון ִמּתֹוְוִהֵּנה! ִּבְׁשֵּתי (2) ַּדּקֹות, ָׁש
ִסּדּור אֹו ִמּתֹו ִּבְרּכֹון ְלַאט-ַאט, ְּבַחּיּות, ְּבִׂשְמָחה, ִעם ַּכָּוָנה ְּבֵׁשמֹות ה' - ֻמְבַטַחת 

!!!ַּפְרָנָסה ְּבָכבֹוד ָּכל ְיֵמי ַחֶּיי ְל

ַאֶּתם ֶנְחָׁשִבים ַמֲאִמיִנים ַלֲחָכִמים ַהְּגדֹוִלים אֹו א ַמֲאִמיִנים? ַמֲאִמיִנים ַלּתֹוָרה אֹו 
ַלֲעׂשֹות?!   ֶׁשָּצִרי ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  ָלָּמה א עֹוִׂשים   - ַמֲאִמיִנים  ִאם  ַמֲאִמיִנים?  א 
ְמַחְּפִׂשים ֵעצֹות, ִהְׁשַּתְּדלּות, קֹוְמִּבינֹות, ַלֲעׂשֹות ֶּכֶסף... א ָצִרי! - ְׁשַּתִים (2) 
 (9) ֵּתַׁשע   ?(3) ָׁשׁש   ,(2) ַּפֲעַמִים  ְּביֹום??  סֹוֵעד  ַאָּתה  ַּכָּמה  ַּדּקֹות,   (3) ָׁשׁש 
 !!ַּדּקֹות, ֶעֶׂשר (10) ַּדּקֹות ַהְׁשָקָעה - ְוַאָּתה ְמֻסָּדר ִעם ַהְּמזֹונֹות ְּבטֹוב ָּכל ְיֵמי ַחֶּיי

ָּבא ְיהּוִדי ְלַרִּבי ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד ַזַצ"ל: 'ְּבָעיֹות ְּבַפְרָנָסה!'. 

ָאַמר לֹו: 'ְּתָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכָּוָנה ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַּבַעל ַהִחּנּו. ְוַגם ַּתִּגיד 'ָּפָרַׁשת 
ַהָּמן' ְּבָכל יֹום'.

ָאַמר לֹו: 'ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ַּבְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ֲאָבל ֲעַדִין א ָּבָאה ַהְיׁשּוָעה'.

ָאַמר לֹו: 'ַּתְמִׁשי ְוִתְתַחֵּזק ָּבֶזה - ִויׁשּוָעֶת ְקרֹוָבה!' ְוָכ ְּבִדּיּוק ָהָיה. 

 ָׁשַאל ַאַחד ַהַּמְׁשִּגיִחים ֶאת ָהַרב ַׁש ַזַצ"ל: 'ַּבֶּמה ְלעֹוֵרר ִצּבּור ְּבֵעת ֶהְסֵּפד?'
ָאַמר לֹו: 'ְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹו ִסּדּור'. 

ָהִיינּו צֹוֲחִקים, א?? ַמה ֶּזה, ְּדָבִרים ְּפׁשּוִטים! ָמה, ֲאָנִׁשים א ְמָבְרִכים ִּבְרַּכת 
ַהָּמזֹון? ְמָבְרִכים! ָמה, א ְמָבְרִכים ִמִּסּדּור? ְמָבְרִכים ִלְפָעִמים. ָמה, ָמה? ְּבֶהְסֵּפד, 
ְוַהּכֹל  ֶׁשִהִּכירּו  ַהִּנְפָטר  ֶאת  ְוֻכָּלם רֹוִאים  ְּפתּוִחים  ֶׁשַהְּלָבבֹות  ַהֶהְסֵּפד  ֶאת  ְלַנֵּצל 
רֹוִצים ְלִהְתַחֵּזק ְוכּו' ְוכּו'. ַמה ְּלַהִּגיד ָלֶהם? ְּדָבִרים ֶׁשאֹוְמִרים ְּבַתְׁשָּב"ר?! - ֵּכן. ִּכי 
ֲאָנִׁשים א ַמֲאִמיִנים ֶּבֱאֶמת ֶׁשֶּזה ּפֹוֵעל ֶאת ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר. ִּכי ִאם ָהיּו ַמֲאִמיִנים - ָהיּו 

ַמְׁשִקיִעים ָּבֶזה!! 

ְוָכ ְּבַעְצמֹו ָהָיה ַמְקִּפיד ָהַרב ַׁש ְלַהִּגיד ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹו ִסּדּור. 

ְּבַאַחת ַהִּמְלָחמֹות ָהַאֲחרֹונֹות ֶׁשָעְברּו ַעל יֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ִנְכַנס ַאְבֵר ְוָׁשַאל: 
'ֵאיזֹו ַקָּבָלה ְלַקֵּבל?' 
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ְוָכ ֵהִׁשיב לֹו ָהַרב ַׁש: 'ֵאין ְלַקֵּבל ַקָּבלֹות ְּגדֹולֹות, ְּבֶדֶר ְּכָלל א ְמַקְּיִמים אֹוָתן, 
ָלֵכן, ֵיׁש ְלַקֵּבל ְׁשֵני (2) ְּדָבִרים ְקַטִּנים; 

א. 'ְלָבֵר ְּבָרָכה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹו ַהִּסּדּור!' 
ְׁשַמְעֶּתם? ֲאִפּלּו ַרק ְּבָרָכה ִראׁשֹוָנה – א ְיֻאַּמן! 

ב. 'א ְלִהְתַהֵּל ָּכל ַהּיֹום ִעם ְקֵפידֹות ּוְרָגזֹות'. 

(ִאם ִיְהֶיה ָלנּו ְזַמן ְנַדֵּבר ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה, ֶׁשל ַמֲעַלת ַהִּוּתּור! ֶׁשֲאָנִׁשים הֹוְלִכים ִעם 
ְקֵפידֹות ּוְמֵלֵאי רֶֹגז; 'ָלָּמה ָעׂשּו ִלי? ְוָלָּמה ָלְקחּו ִלי? ְוָלָּמה א ָנְתנּו ִלי? ְוָלָּמה א 

ִהְתַיֲחסּו ֵאַלי?...' 2 )

ְׁשֵני ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה - ִּבְׁשַעת ִמְלָחָמה! ַמה ָּיכֹול ְלַרֵּכ? ַמה ָּיכֹול ַלֲעזֹר? - ְלַהִּגיד 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמִּסּדּור ְוָלֶלֶכת ְּבִלי ְקֵפידֹות ּוְבִלי רֶֹגז. 

ָאז רֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה ּכַֹח ָעצּום ְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְונֹוָראֹות!! ְוֶזה ְּבָיֵדנּו. 
ְּגֵזרֹות  ְלַבֵּטל  ְיכֹוִלים   - ְּפׁשּוִטים  ֶׁשִּנְרִאים  ָהֵאֶּלה  ַּבְּדָבִרים  ִהְתַחְּזקּות  ְּבֶאְמָצעּות 

ָקׁשֹות. 

ַאֶּתם ׁשֹוְמִעים? ּפֹה ְמֻדָּבר ְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ַעל ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ְוָכל ֶׁשֵּכן ַעל ָהָאָדם 
ַהְּפָרִטי ַעְצמֹו! 

ִמי א רֹוֶצה ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ַּפְרָנָסה ְּבֶרַוח?! ָׁשעֹות ַעל ָׁשעֹות ַמְׁשִקיִעים ִּבְׁשִביל ֶזה, 
ְּבָעיֹות  ָּכל  ֶאת  ָלנּו  ִלְפטֹר  ְיכֹוָלה  ָּכָראּוי  ִסּדּור   ִמּתֹו ֶׁשְּבָרָכה  אֹוְמִרים  ַוֲאַנְחנּו 

ַהַּפְרָנָסה ְלָכל ַהַחִּיים!! 

ְוא ְלִחָּנם ִּתְּקנּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו ְּבסֹוף ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְלַבֵּקׁש 'ָהַרֲחָמן' ַעל ְרפּוָאה, ַעל 
ַּפְרָנָסה, ַעל ְיׁשּוָעה ְוכּו' ְּבׁשֹוֶנה ִמָּכל ְׁשָאר ַהְּבָרכֹות. ָלָּמה? ֵּכיָון ֶׁשַּמֲעַלת ִּבְרַּכת 
ַהָּמזֹון ְּגבֹוָהה ְמאֹד ְוִנְמֵצאת 'ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם!' (ברכות ו:) ְוָאָדם ַהְמָבֵר אֹוָתּה 
ְּבַכָּוָנה - ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות ְּגדֹולֹות ְוָכל ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ִנְפָּתִחים ְלָפָניו. ֶזה ַהְּזַמן ֶׁשָאְמרּו 
ֲחָכִמים ְלַבֵּקׁש ַּבָּקׁשֹות! ַאֲחֵרי ִקּיּום ַהִּמְצָוה ָּכָראּוי ְּתַבֵּקׁש: 'ָהַרֲחָמן...' הּוא ִיְפַּתח, 

הּוא ִיֵּתן... ַמה ֶּׁשַאָּתה רֹוֶצה. ַּגם ַמה ֶּׁשא ָּכתּוב. 

ויתור' מהספרים הנפלאים:  ויתור  'ויתור  עוד דרשה בברוקלין  נמסרה  ואכן בס"ד  נ.ב.   2

'להתעלות' ו'שלום רב'.
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עֹוד ְּבָרָכה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְסֻגּלֹות ֲעצּומֹות - ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר'! ַּבְּבָרָכה ַהּזֹאת ֵיׁש מ"ה 
(45) ֵּתבֹות ְּכִמְנַין 'ָאָדם' ְוַהִּמִּלים 'ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים' - ְּבִגיַמְטִרָּיא ְרַמ"ח (248) ְּכֶנֶגד 
ְרַמ"ח (248) ֵאָבִרים ֶׁשל ָהָאָדם. ְּכֶׁשָאָדם ִנְזָהר ּוְמָבֵר ֶאת ַהְּבָרָכה ַהּזֹאת ְּבַנַחת 
ְּבַכָּוָנה, ְּבֵפרּוׁש ַהִּמִּלים - זֹוֶכה ִלְהיֹות ָּבִריא ְּבָכל ּגּופֹו! ַרִּבים נֹוְׁשעּו ִמַּמֲחלֹות ַרּבֹות 

ְוָקׁשֹות ְּבַקָּבָלה זֹו ֶׁשל ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ִמּתֹו ַהָּכתּוב ּוַבַּכָּוָנה ָהְראּוָיה. 

ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ֵלִויְנְׁשֵטיין ַזַצ"ל, ָהָיה ָרִגיל לֹוַמר: 'ֵיׁש ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבֵעת ֲאִמיַרת 
ְוזֹו   - ַּכּׁשּוָרה  ְמַתְפְקִדים  ְוִגיָדיו  ֶׁשֵאָבָריו   ָּכ ַעל  ְלַהָּקָּב"ה  ְלהֹודֹות  ָיַצר'  'ֲאֶׁשר 

ַהְּסֻגָּלה ִלְבִריאּות ַהּגּוף'. 

ִּתְׁשְמעּו ַעְכָׁשו ָּדָבר, אּוַלי הּוא ַיֲעֶלה ְקָצת ִּגחּו, ֲאָבל הּוא ָּכל ָּכ ֲאִמִּתי - ֶזה א ְיֻאַּמן!

ַהַּמְׁשִּגיַח ִמִּמיר, ַהָּגאֹון ַרִּבי ְירּוָחם ֵליּבֹוִביץ ַזַצ"ל, ָהָיה אֹוֵמר: 'ִאם ָאָדם ָהָיה יֹוֵדַע ַמה 
ִּמְתַרֵחׁש ְּבגּופֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ַמְכִניס ַמֲאָכל ְלתֹו ִּפיו ַעד ֶׁשהּוא יֹוֵצא ֵמַהּגּוף - ָהָיה 

ׁשֹוֵלַח ִמְבָרק ַלַּבִית: 'ַהּכֹל ָעַבר ְּבָׁשלֹום!' '. 

ֶלֶחם  ֲחִתיַכת  אֹוֵכל  ַאָּתה  ַמְכִניס?!  ֶׁשַאָּתה  ֵמֶרַגע  ִּתְסֹּבֶכת  ֵאיֶזה  יֹוְדִעים  ַאֶּתם 
ִמְּבִליַעת  ְׁשַנִים (2) ֵמתּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ַעְכָׁשו  ִנְתַקע.  ְוֶזה א  ִלְבַע  ְוַאָּתה ָּבא 
ֶׁשַהֹּכל  ִמְבָרק  ְׁשַלְחֶּתם  ָעַבר...!  ְוֶזה   - ֻסְפָּגִנּיֹות  ַהְרֵּבה  ֲאַכְלֶּתם  ְוַאֶּתם  ֻסְפָּגִנָּיה! 

ָעַבר ְלָׁשלֹום? - א!  ֵאֶּלה ֶׁשָּבְלעּו ֶאת ֶזה ְוִנְתַקע ָלֶהם - ֵהם א ָיְכלּו ִלְׁשַח...

ָמה ַהּכַֹח ַהּמֹוֵׁש ֶׁשּמֹוֵׁש ָלנּו ֶאת ַהַּמֲאָכל ְּפִניָמה? ֵאי ַהּכֹל יֹוֵרד? ֵאי ַהּכֹל ִנְטָחן? 
ְוַהִּמיִצים   ,ְוַר ָקֶׁשה  ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְכִלים,  ָּכל ָהאֶֹכל  ֶׁשְּמָפְרִקים ֶאת  ַּבֵּקָבה  ִמיִצים  ֵיׁש 
ָהֵאֶּלה טֹוֲחִנים ֶאת ַהָּבָׂשר ֶׁשַאֶּתם אֹוְכִלים ַעד ְּכֵדי ֶׁשהּוא ִנְהֶיה ֵמיִמי, ְואֹוָתם ִמיִצים 
א עֹוִׂשים חֹוִרים ַּבֵּקָבה ַעְצָמּה! ֵהם ְמָפְרִקים ֶאת ַהָּבָׂשר ֶׁשָּבא ִמַּבחּוץ ְוא ְמָפְרִקים 

 ֶאת ַהָּבָׂשר ֶׁשֵהם ִנְמָצִאים ּבֹו!!
ֵאיזֹו ָּתְכָנה ֵיׁש ְּבתֹו ַהַּמֲעָרכֹות ָהֵאֶּלה ֶׁשִהיא יֹוַדַעת ָמה ַהִּויָטִמיִנים ַלּגּוף ּוָמה 
ַהְּפֹסֶלת? ְוֶאת ַמה ֶּׁשּטֹוב - ַהָּדם לֹוֵקַח ּוְמַחֵּלק ַלּגּוף, ּוַמה ֶּׁשְּפֹסֶלת - יֹוֵצא ַהחּוָצה 
ְוֵיׁש ְמֻהְנָּדִסים. ִמי ְמַעְדֵּכן ֶאת ַהָּתְכָנה ָּכל  ְוֵיׁש ַמֲאָכִלים ֲחָדִׁשים,  ֶּדֶר ַהֵּמַעִים. 
ַהְּפֹסֶלת  ִמְתַהֵּפ - ֶאת  ָהָיה  ֶזה  ְוַרע? ִאם  ְלַהְפִריד ֶאת ַמה ֶּׁשּטֹוב  ָלַדַעת  ַּפַעם 

ַלּגּוף, ְוֶאת ַהּטֹוב ַהחּוָצה - ָאָדם ָהָיה ֵמת! 

ַּכָּמה ִמְלָחמֹות ִעם ַחְיַּדִּקים ֵיׁש ָלנּו ָּכל ַהְּזַמן? - ִמיְליֹוִנים ִנְלָחִמים! ַוֲאַנְחנּו ִּבְכָלל 
א ַמְרִּגיִׁשים, א ָחִׁשים. ַּגם א אֹוְכִלים ָנכֹון, א ַרק א ְמָבְרִכים ָנכֹון. אֹוְכִלים 
ַמֵה ּבֹוְלִעים ַמֵהר. א יֹוְדִעים ֶאת ַהַהְנָהָגה ַהְּבִריאּוִתית ַהְּנכֹוָנה ְוֵכן ָהְלָאה. ֶזה 
ִמְלָחָמה ַמָּמׁש!! ֶזה ֶׁשֲאַנְחנּו יֹוְצִאים ְּבָׁשלֹום ַאֲחֵרי ָהֲאִכיָלה - ֶזה ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות 

ָּכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש ְוַרֲחָמנּות ְּגדֹוָלה ֵמֵאת ַהֵּׁשִי"ְת. 
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ִאיׁש ָהֱא-ִקים ַרִּבי ֹמֶׁשה ֶּבן ָמִכיר ַזַצ"ל אֹוֵמר: 'ַהְמָבֵר ְּבָרָכה זֹו 'ֲאֶׁשר ָיַצר ֶאת 
ָהָאָדם ְּבָחְכָמה' ִמָּלה ְּבִמָּלה - א ֶיֱחֶלה ָּכל ָיָמיו ְוא ִיְצָטֵר ְלרֹוֵפא ְוִלְרפּוָאה!' 

(ספר סדר היום) - ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, אֹוֵמר ֶאת ֶזה ְּבִבָּטחֹון ָּגמּור: א ֶיֱחֶלה!

ַהְּדָבִרים ַמְבִהיִלים! ִמי א רֹוֶצה ִלְהיֹות ָּבִריא ָּכל ְיֵמי ַחָּייו? ֲאָנִׁשים מּוָכִנים ְלַׁשֵּלם 
ְלַׁשֵּלם  מּוָכִנים  ֲאָנִׁשים   - ְלֵהָרֵפא  ְּכֵדי  חֹוִלים.  ִלְהיֹות  א   - ֶׁשָּבעֹוָלם  הֹון  ֹּכל 
ֻּכָּלם  ּוֹפה  ַמְרֵּפא!!  ֲחׂשּוכֹות  ִמַּמֲחלֹות  ְלִהְתַרֵּפא  ּדֹוָלִרים  ַאְלֵפי  ּוֵמאֹות  ֲעָׂשרֹות 
אֹוְמִרים ָלנּו, ָּכל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל: 'ְּתָבֵר ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבַכָּוָנה! ּתֹוֶדה ַלָּקָּב"ה 
ְזַמן ֶזה ְּכָבר לֹוֵקַח? ַּדָּקה (60  ַעל ַהְּבִריאּות ֶׁשהּוא נֹוֵתן ְל. ַמה ְמֻסָּב?! ַּכָּמה 

ְׁשִנּיֹות), ְׁשַּתִים (2)? ַּכָּמה ֶזה לֹוֵקַח??

ֲאָנִׁשים ּבֹוְלִעים ִמִּלים! ּתֹו ְּכֵדי ֲהִליָכה, ְּבִלי ִׂשיַמת ֵלב, ְּבִלי ַּכָּוָנה, ְּבִלי ִסיָמן ה' 
ַּבֻּׁשְלָחן ָערּו 3 . ְוַאָּתה רֹוֶצה ֶׁש'רֹוֵפא ָכל ָּבָׂשר' ַיְפִליא ַלֲעׂשֹות?! ִאם ַאָּתה ֵמִבין 
ֶׁשהּוא 'רֹוֵפא ָכל ָּבָׂשר' ְוהּוא ַמְפִליא ַלֲעׂשֹות, ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשהּוא ְיַרֵּפא אֹוְת, ָאז 

ָלָּמה ַאָּתה זֹוֵרק ֶאת ֶזה ֵמַהֶּפה?! ְוִלְפָעִמים ִּבְכָלל ׁשֹוֵכַח ְלָבֵר! ָלָּמה??

ָּכל ְרפּוַאת ָהָאָדם - ְּתלּוָיה ַּבְּבָרָכה ַהֹּזאת ֶׁשל 'ֲאֶׁשר ָיַצר'. ָמה ַהַּטַעם ְלָכ? ִמְּפֵני 
ֶׁשַּגם ָאָדם ֶׁשהּוא ָּבִריא - ֶזה ַרק ֵמֵאת ַהֵּׁשִי"ְת: "ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם" (נחמיה ט, ו) 
ְּבָכל ֶרַגע ּוַמְפִעיל ֶאת ַהַּמֲעָרכֹות ֶׁשַּבּגּוף - ָּכל ֶרַגע. ִאם ָאָדם ֶיֱחֶלה ְּבגּופֹו ְורֹוֵפא 
ְיַרֵּפא אֹותֹו ַמָּמׁש - ַּכָּמה ּתֹודֹות!! ִנְכַנְסֶּתם ַּפַעם ְלֵבית חֹוִלים, ְרִאיֶתם ִמְסָּגרֹות 
ְלטֹוַבת  ַהחֹוֶלה,  ַע"ְי  'ִנְתַרם  ֶׁשָּכתּוב:  ֻמְדָּפסֹות  ַמָּתנֹות  ָלרֹוְפִאים,  ְׁשָבִחים  ֶׁשל 
ַהֶּצֶות...' ְוכּו'? יֹוְדִעים ְלהֹודֹות! ְמַׁשְּלִמים ֶּכֶסף ַעל ַההֹוָדָאה!! ֹּפה? - ְּבִחֵּני ִחָּנם! 

ַרק ַּתִּגיד ַּכָּמה ִמִּלים. 

א ְמַׁשְּבִחים ֶאת ַהָּקָּב"ה ַעל ַהֲחָסִדים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשְּמַחֶּיה אֹוָתנּו, ְמַרֵּפא אֹוָתנּו! ָאז 
ָלָּמה ֶׁשַהָּקָּב"ה ַיְמִׁשי?! ִאם ִּתֵּתן ְלִמיֶׁשהּו ֵמָאה ּדֹוָלר (100$), ָמָחר עֹוד ֵמָאה 
ּדֹוָלר, ָמֳחָרַתִים ִּתֵּתן לֹו ֵמָאה - ְוַאף ַּפַעם הּוא א מֹוֶדה ְל, ַּתְמִׁשי ָלֵתת לֹו?! 
ְוַחִּיים-ְוַחִּיים  ְּבִריאּות  ָלֶהם  ָלֵתת   ַמְמִׁשי ַוה'  ְמָבְרִכים  א  ִּבְכָלל  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש 
ֵאיזֹו  ָלֶהם  ּתֹוֵקַע  ֶׁשהּוא   ָּכ ְוַאַחר  ּוְבִריאּות,  ְוַחִּיים-ְוַחִּיים  ּוְבִריאּות-ּוְבִריאּות 

ַמֲחָלה, ָאז ֵהם ׁשֹוֲאִלים: 'ַמה ָּקָרה?'

ִּפְתאֹם הּוא ִנְזָּכר: 'ַמה ָּקָרה?' - ּוַמה ָּקָרה ַעד ֶׁשַאָּתה ָחִליָת? ָלָּמה ִּבְכָלל ִקַּבְלָּת ַחִּיים?... 
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ִאם ַנְתִמיד ְלָבֵר ְלַאט ּוְבַכָּוָנה - ַהָּקָּב"ה ִנְׁשָאר ַחָּיב ָלנּו, ִּכי הּוא ְמַׁשֵּלם ְלָכל ָאָדם. 
ֲאִפּלּו 'ְׂשַכר ִׂשיָחה ָנָאה' (נזיר כג:) ָלְרָׁשִעים ֲהִכי ְּגדֹוִלים ָּבעֹוָלם - ה' ְמַׁשֵּלם. ֲאִפּלּו 
ַּפַעם ַאַחת (1) ַּבַחִּיים ִאם ִמיֶׁשהּו ָאַמר ִׂשיָחה ָנָאה - ַהָּקָּב"ה ַחָּיב ְלַׁשֵּלם לֹו. ְנבּוַכ־
ְדֶנַּצר ָהָרָׁשע ָּפַסע ָׁשׁש (3) ְּפִסיעֹות ִלְכבֹוד ה' - ָזָכה הּוא ּוָבָניו ִלְׁשט ְּבִכַּפת 
ַחָּיב  ַהָּקָּב"ה  ָּכָראּוי -   ְנָבֵר ֲאַנְחנּו  (סנהדרין צו.) ָרָׁשע-ָרָׁשע-ָרָׁשע. ִאם  ָהעֹוָלם!! 
ְלַׁשֵּלם ָלנּו ְּגמּול, ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא א ַחָּיב ְּכלּום. ֲאָבל ָּכָכה הּוא ִחֵּיב ֶאת ַעְצמֹו: ְלַׁשֵּלם 

'ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה' (שבת קה:).

ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ְלַדְרַּגת  ָהָאָדם  ֶאת  ְלָהִביא  ְיכֹולֹות  ַהֶּנֱהִנין  ֶׁשִּבְרכֹות  ָאַמְרנּו  ָאז 
 ָלַקַחת ֶאת ֶזה ִלְתׂשּוַמת ִלֵּבנּו: ְלָבֵר ּוַמְׁשִּפיעֹות ָעֵלינּו ֶׁשַפע ְּבָרָכה ָּבעֹוָלם. ְוָצִרי
ְלַאט ּוְבַכָּוָנה, ְלַחֵּזק ֶאת ְּבֵני ַהַּבִית, ֶאת ַהּסֹוְבִבים, ְולֹוַמר: 'ַהְּבָרָכה ְּבָיֵדינּו ַוֲאַנְחנּו 
ְוַהִּדיִנים  ַהָּקׁשֹות  ַהְּגֵזרֹות  ָּכל  ֶאת  ּוְלַבֵּטל  ַעְצֵמנּו  ַעל  אֹוָתּה  ְלָהִביא  ְיכֹוִלים 

ְּבֶאְמָצעּות ֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות ְלַאט ּוְבַכָּוָנה!'. 4 

ֲאִני (כבוד הרב שליט"א) ָּכַתְבִּתי ֶאת ֻנַּסח ַהְּבָרכֹות ְוָכַתְבִּתי ֶאת ַהַּכָּונֹות ְוִחַּלְקִּתי ְּבָכל 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְוָתִליִתי ַעל ַהְּסֶטְנֵּדר ְוַעל ַהֻּׁשְלָחן ּוְבָכל ָמקֹום. ּוַבַּבִית - ֵמַעל ַהֻּׁשְלָחן. 

 ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֲאִני ָזז - ֵיׁש ִלי ֶאת ַהְּבָרכֹות ִעם ַהַּכָּונֹות מּוִלי.
ַּכָּמה ַהְׁשָקָעה? - ַמְדִּפיִסים ֶאת אֹותֹו ָּדָבר, חֹוְתִכים, ַמְדִּביִקים ְוָׁשלֹום! ְוָכל ְּפִנָּיה 
ֶׁשַאָּתה ּפֹוֶנה, ַאָּתה ָיכֹול ְלָבֵר ְּבָרכֹות ָּכָראּוי, ְּבִלי ְלַפְסֵּפס!! א ִלְסמֹ ַע"ֶז 'ֶׁשֲאִני 
ָיכֹול ְלַכֵּון' ִּכי ִנְכָנסֹות ַמֲחָׁשבֹות, ְוָרצֹות ְּתמּונֹות, ַוֲאָנִׁשים, ְורֹוִאים ְוָזִזים ְוׁשֹוְמִעים 
ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַרֵּכז... ְוָאסּור ְלַפְסֵּפס ְּבָרָכה! ָּכל ְּבָרָכה - ֶזה ַיֲהלֹום!! זֹו ְזכּות! זֹו 

ְיׁשּוָעה! זֹו ַהָּצָלה ְלֵאין ִׁשעּור!!! 

ַעד ַעְכָׁשו, ִּדַּבְרנּו ְּכָלִלי. ְוַעְכָׁשו ֲאִני ִנְכָנס ְסֶּפִציִפית ְלָבֵאר ֶאת ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' 
ְלָהִבין ַמה ּגֶֹדל ַהּתֹוָצאֹות ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ְמָבְרִכים ֶאת ַהְּבָרָכה ַהּזֹאת. 

ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשְּמָבְרִכים ַּבּבֶֹקר: 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ִנְׁשַּתֵּדל ְלַהִּכיר ֶאת ּגֶֹדל ַהּתֹוָצאֹות 
ֶׁשל ֲאִמיָרָתּה. 

ְּבִעְנַין ַהְּבָרכֹות ֵיׁש ְׁשֵני (2) ָּפִנים: ָּדָבר ִראׁשֹון (1) ֶזה צּוַרת ַהְּבָרָכה, ֶזה ֶׁשֲאַנְחנּו 
ׁשֶֹרׁש   - ַהְּבָרָכה  ֶׁשעֹוָׂשה   (2) ֵׁשִני  ָּדָבר  ְלַהֵּׁשִי"ְת.  ּוְמַׁשְּבִחים  ּוְמָבְרִכים  מֹוִדים 
ַהִּמְצָוה הּוא: ֶׁשּפֹוְתִחים ַע"ְי ֶזה ֶאת ַהָּמקֹור ֶׁשִּיְתַרֶּבה ְּבָרָכה ְּבָכל ָהעֹוָלם! ְּבֶעֶצם 
ָהֶעְליֹון  ָּבעֹוָלם  ָמקֹור  ּפֹוֵתַח  ַּגם  ֲאִני  ְרׁשּות,  ִלְנִטיַלת  ֵמֵעֶבר   ,ְמָבֵר ֶׁשֲאִני  ֶזה 

ְלַהְרּבֹות ְּבָרָכה ֵמֵעין זֹו ֶׁשֵּבַרְכִּתי. 
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ְּכמֹו ֶׁשאֹוֵמר ַהִחּנּו: 'ָידּוַע ַהָּדָבר ּוְמֻפְרָסם, ִּכי ה' ָּברּו הּוא, ּפֹוֵעל ָּכל ַהִּנְמָצא 
ּוָבָרא ָהָאָדם, ּוִמִּמּדֹוָתיו ָּברּו הּוא ֶׁשהּוא ַרב ֶחֶסד ְוהּוא ָחֵפץ ְּבטֹוַבת ְּבִרּיֹוָתיו 
ְורֹוֶצה ִלְהיֹוָתם ְראּוִיים ְוַזָּכִאים ְלַקֵּבל טֹוָבה ֵמִאּתֹו, ְוֶחְפצֹו ְלָהִריק ָעֵלינּו ִמִּבְרָכ־
ַמְחְׁשבֹוֵתינּו  ְוִיחּוד  ְּבַנְפֵׁשנּו  ַהּטֹוב  ַהִהְתעֹוְררּות   ֶׁשִּמּתֹו  - ַהְּבָרָכה  ְוִעְנַין  תֹו. 
ֲאֶׁשר  ָּכל  ַעל  ְלַׁשְּלָחם   ַהֶּמֶל ְוהּוא  ּבֹו,  ְּכלּולֹות  ַהּטֹובֹות  ֶׁשָּכל  ֵאָליו,  ְלהֹודֹות 

ַיְחֹּפץ - ָאנּו זֹוִכים ַּבַּמֲעֶׂשה ַהּטֹוב ַהֶּזה ְלַהְמִׁשי ָעֵלינּו ִמִּבְרכֹוָתיו!' (מצוה תל).

ַּבַעל ַהִחּנּו אֹוֵמר ִּבְמֹפָרׁש: ה' ָּבָרא ֶאת ַהֹּכל ְוהּוא ָחֵפץ ְלֵהיִטיב ָלנּו, הּוא רֹוֶצה 
ֶׁשִּנְהֶיה ְראּוִים ְוַזָּכִאים ְלַקֵּבל טֹוָבה ְורֹוֶצה ְלָהִריק ָעֵלינּו ְּבָרכֹות. ָלֵכן ִעְנַין ַהְּבָרָכה 
ַהַּמֲחָׁשָבה  ְמַיֲחִדים ֶאת  ְוֶׁשֲאַנְחנּו  ְּבַנְפֵׁשנּו  ְּבִהְתעֹוְררּות טֹוָבה  ְמָבְרִכים  ֶׁשֲאַנְחנּו 
ְלהֹודֹות ַלה' ֶׁשָּכל ַהּטֹובֹות ְּכלּולֹות ּבֹו, הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ֶאת ֶחְפצֹו, ּוִבְזכּות ַהְּבָרָכה 

ֲאַנְחנּו זֹוִכים ְלַהְמִׁשי ָעֵלינּו ְּבָרכֹות. 

ַמה ֵּיׁש יֹוֵתר ָּברּור ִמֶּזה?! 

 ְלַהְמִׁשי ֵּפרּוׁשֹו:   -  ' ה'  ַאָּתה   ָּברּו'' הקדוש):  הזוהר  (ע"פ  ַהַחִּיים  ֶנֶפׁש  אֹוֵמר 
 "ֶקי-ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה' ֱא ְוָׂשָבְעָּת  "ְוָאַכְלָּת  ַחִּיים'. ָּכתּוב:  ִמְּמקֹור  ַחִּיים  ּוְלהֹוִריק 
(דברים ח, י) ַאָּתה ַמְזִּכיר ֶאת ֵׁשם ה' ַּבְּבָרָכה, ְוֵאּלּו ַהְּבָרכֹות ֵמִריק ָהָאָדם ְּבִמִּלים 

ֵאּלּו'. ַּבִּמִּלים ָהֵאּלּו ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר - ַאָּתה מֹוֵׁש ֶׁשַפע ּוְבָרכֹות ָעֶלי, ַעל ַהּסֹוְבִבים 
ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל!

'ְלִפיָכ ַחָּיב ָאָדם ְלָבֵר ֵמָאה  ּוְמַצְּיִנים ְּבִדְבֵרי ַׁשֲעֵרי אֹוָרה ַעל ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש: 
ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום - ְּכֵדי ְלַהְמִׁשי ִמָּכל ַאַחת ְוַאַחת ֶׁשַפע!'.

ּוִביסֹוד ְוֹׁשֶרׁש ָהֲעבֹוָדה (כותב בשם הזוהר הקדוש): 'ָּכל ַּפַעם ֶׁשָאנּו ְמָבְרִכים 
 ְּבָרָכה - ִהיא עֹוָלה ְלַמְעָלה ּוְמעֹוֶרֶרת ֶאת ָּכל ַהְּבָרכֹות ֶׁשָּיְרדּו ְלָכל ָהעֹוָלמֹות!'.

ְוִהֵּנה ִּדְבֵריֶהם ְּבֶדֶר ְּכָלל ַעל ְּכַלל ַהְּבָרכֹות, ֶׁשֵּיׁש ֹּכַח ַּבְּבָרכֹות ְלהֹוִריק ְּבָרָכה, 
 ְּבֶדֶר ַהַּקְדמֹוִנים  ְּבֵׁשם  ֵמִביא  קנב)  (לבעל שומר אמונים עמוד  ַהָּטהֹור  ַּבֻּׁשְלָחן  ֲאָבל 

יֹוֵתר ְּפָרִטית. 

ִׂשימּו ֵלב!
'ְּכֶׁשָאָדם ְמָבֵר ַעל ֵאיֶזה ָּדָבר, ַמְמִׁשי ָּבֶזה ֶׁשַפע ְקֻדָּׁשה ִמָּמקֹור ָקדֹוׁש ְוַנֲעֶלה ַעד 
ְמֹאד. ְוַהַּׂשר ֶׁשָהָיה ְמֻמֶּנה ַע"ֶז ַהַּמֲאָכל, ִמְתַמֵּלא ֵמַהְּבָרָכה ֶׁשְּל ֵמַהֶּׁשַפע ַהָּגדֹול 

ַהֶּזה, ְוַע"ְי ֶזה נֹוָסף לֹו ֹּכַח ְלַגֵּדל ֶאת ַהְּבִרָּיה ְוַהּצֹוֵמַח ַּפַעם ֵׁשִנית'. 
ֶאת  ְמַחְּזִקים  ָּבֶזה   -  ֶׁשָּצִרי ְּכמֹו  ַהַּתּפּוַח  ַעל  ֵּבַרְכֶּתם  ַּתּפּוַח,  ֲאַכְלֶּתם  ְלָמָׁשל: 

ַהַּמְלָא ַהְמֻמֶּנה ַעל ַהַּתּפּוִחים ְלַהְצִמיַח עֹוד ַּתּפּוִחים. ְוֵכן ְּבָכל ַמֲאָכל ּוַמֲאָכל.   
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ֶאת  ְמַחְּזִקים  ָּבֶזה   -  ֶׁשָּצִרי ְּכמֹו  ַהַּתּפּוַח  ַעל  ֵּבַרְכֶּתם  ַּתּפּוַח,  ֲאַכְלֶּתם  ְלָמָׁשל: 
ַהַּמְלָא ַהְמֻמֶּנה ַעל ַהַּתּפּוִחים ְלַהְצִמיַח עֹוד ַּתּפּוִחים. ְוֵכן ְּבָכל ַמֲאָכל ּוַמֲאָכל.   

ְמָבְרִכים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ְּבָׁשָעה  ַהּגּוף,  ְּבִריאּות  ַעל  ְּבָרָכה  ֶׁשִהיא  ָיַצר'  'ֲאֶׁשר  ְּבִבְרַּכת 
אֹוָתּה ָּכָראּוי ִמְתַחֵּזק ַהַּׂשר ַהְמֻמֶּנה ַעל ְּבִריאּות ַהּגּוף ְלַהְמִׁשי ּוְלהֹוִסיף ַלֲעׂשֹות 
ַהְּבָרכֹות,  ַע"ְי  ְמַתְחְזִקים ֶאת ַהּגּוף ֶׁשָּלנּו  ֲאַנְחנּו ָּפׁשּוט  ָאז  ְּבגּוֵפנּו.  ֶאת ְׁשִליחּותֹו 
ּכַֹח  מֹוִסיִפים  ֲאַנְחנּו  ִּכי  ֵמַהְּבָרכֹות,  ְּבֶׁשַפע  ֶׁשָּלנּו  ַהַּסִּלים  ֶאת  ְמַמְּלִאים  ֲאַנְחנּו 

ַּבַּמְלָאִכים ְלהֹוִריק ָלנּו ֵמאֹותֹו ּכַֹח ֶׁשֵהם ַאֲחָרִאים ָעָליו. 

ּוֶבֱאֶמת, ְּכמֹו ֶׁשִהְזַּכְרנּו ִמֵּסֶפר ֵסֶדר ַהּיֹום ָהאֹוֵמר: 'ִמי ֶׁשְּמָבֵר 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבַכָּוָנה - 
ְמֻסָּכִנים  ֶׁשִּנְתַרְּפאּו חֹוִלים  ְּכָבר  ַרּבֹות  ּוַמֲעִׂשּיֹות  ְוִלְרפּואֹות!'  ְלרֹוֵפא   ִיְצָטֵר א 

ִּבְזכּות ְּבָרָכה זֹו ְּבַכָּוָנה! 

ַמה ָּיָצא ָלנּו ִמָּכל ֶזה? - ְּבָׁשָעה ֶׁשָאָדם ְמָבֵר ְּבָרָכה זֹו, הּוא ַמְׁשִּפיַע ְוגֹוֵרם ֶׁשַּגם 
ַרִּבים ֲאֵחִרים ְיַקְּבלּו ֶׁשַפע ּוְבָרָכה ְּבֶדֶר ְּכָלל. ּוְבֹאֶפן ְּפָרִטי, הּוא ַמִּציל ֶאת ַעְצמֹו 
ִמָּלֶלֶכת ְלרֹוֵפא ְּפָרִטי, ִמָּלַקַחת ְרפּואֹות, ְוהּוא ַּגם נֹוֵתן ֶׁשַפע ְוֹכַח ַלַּׂשר ַהְמֻמֶּנה 
ַעל ְּבִריאּות ַהּגּוף ֶׁשּיֹוִעיל לֹו ְוַלֲאֵחִרים ֶׁשִּיְהיּו ְּבִריִאים. ָּכל ֶזה ַנֲעֶׂשה ְּבִלי ְיִדיָעֵתנּו, 
ֲאָבל ִמי ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ָּבֶזה ַיְרִּגיׁש ֲחִׁשיבּות ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא אֹוֵמר ֶאת ַהְּבָרָכה, ִּכי הּוא 
ָׁשִליַח א ַרק ְלטֹוָבתֹו, ֶאָּלא ַּגם ַלֲאֵחִרים. ְוַע"ְי ְּפֻעָּלה ְקַטָּנה ֶׁשל ֲעִׂשַּית ְּבָרָכה, 

הּוא ֵמִטיב ְלַעְצמֹו ּוְלָכל ָהעֹוָלם ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים ְּביֹום!! 

ֲהֵרי ָׁשַמְענּו ִּבְמפָֹרׁש, ֶׁשִּבְׁשַעת ִמְלָחָמה, ָמה ָאְמרּו ְלִהְתַחֵּזק? ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּמתּו ְוָהיּו 
ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות, ָמה ָאְמרּו ְלִהְתַחֵּזק? 

-     ְלַהִּגיד ְּבָרָכה! 
'טֹוב, ֲאִני ַאִּגיד ְּבָרָכה, ֲאָבל ַמה ֶּזה ָקׁשּור ְלֵאֶּלה ֶׁשֵּמִתים?'-
-
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     א!! ָּכל ְּבָרָכה ֶׁשְּיהּוִדי ְמָבֵר ָּכָראּוי ַמִּציָלה אֹותֹו, ַמְׁשִּפיָעה ָעָליו ְוַגם ַעל 
ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל! ִּכי 'ִיְׂשָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזה!'. 

ְוא ַרק ֶזה, ִמְתָּבֵרר ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ּכַֹח ְלַהְפִעיל ֶאת ַהַּמְלָאִכים ַהְמֻמִּנים ַעל ַהַּמֲאָכִלים 
ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְכִלים. 

ְּבֵסֶפר ֻׁשְלָחן ַהָּטהֹור (עמוד קנ) ֵמִביא ָּדָבר נֹוָרא! 

א יֹוֵדַע ִאם ֵיׁש (באולם ההרצאה) ִמיֶׁשהּו ָּכאן ֶׁשָּיַדע ֶאת ֶזה קֶֹדם, ִאם ֵּכן - ַאְׁשָריו 
ְוַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו! ֲחָבל ֶׁשא ָחַלק ֶאת ֶזה ִעם ָהַרִּבים. ִּתְׁשְמעּו ַמה ָּכתּוב: 
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ְּבִעְנַין  ַּגְבִריֵאל   ֵמַהַּמְלָא ְוִחּזּוק'  מּוָסר  'ִׂשיַחת  ְמַקֵּבל  הּוא  נֹוָלד,  ֶׁשָאָדם  'ִלְפֵני 
ְּבָרכֹות (זה מובא בדברי רבותינו הקדושים ובספר מגלה עמוקות).

ְוֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ְּבִקּצּור:

'ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְׁשַמת ָהָאָדם ְצִריָכה ָלֵצאת ַלֲאִויר ָהעֹוָלם, ָּבא ֵאֶליָה ַהַּמְלָא ַּגְבִריֵאל 
ְואֹוֵמר ַלְּנָׁשָמה: 'ַאְּת ַּבת ְקדֹוָׁשה ֶׁשל ַהֶּמֶל! ֵיׁש ָל ָלַדַעת ֶׁשִּתְצָטְרִכי ָלֵצאת ִמֶּזה 
 ֲעבֹוָדֵת ְוזֹו   ,ָעַלִי ַהֻּמָּטִלים  ִּתּקּוִנים  ָׁשם  ּוְלַתֵּקן  ַהָּׁשָפל  ָלעֹוָלם  ָהֶעְליֹון  ָהעֹוָלם 
ְּבַכָּמה  ָׁשם  ֶׁשִּתְתַנִּסי  ְקדֹוָׁשה,  ַּבת  ָלַדַעת,   ָל ְוֵיׁש  ָׁשָּמה.  הֹוֶלֶכת   ֶׁשִהֵּנ ָּבעֹוָלם 
ִנְסיֹונֹות ְוִתְצָטְרִכי ְלִהְתַחֵּבר ָׁשם ִעם ְׁשֵכִנים ָרִעים; ָהֶאָחד (1) – ֶזה ַהּגּוף ָהַרע 
ֶׁשַאְּת ִּתְהִיי ׁשֹוֶכֶנת ְּבתֹוכֹו. ְוַהָּדָבר ַהֵּׁשִני (2) – ֶזה ֵיֶצָה"ע ְוֹכל ֵחילֹוָתיו. ֵהם ְיסֹוְבבּו 
אֹוָת ְוִיַפּתּו אֹוָת ִלְנטֹות ִמֶּד ַהְּקֻדָּׁשה ּוְלִהָּדֵבק ְּבַתֲאוֹות ְמֻטָּנפֹות ֶׁשל ָהעֹוָלם 

ַהָּׁשָפל, ְוִתְסַּתְּכִני ָׁשם ְּבַסָּכָנה ְּגדֹוָלה!! 

ָלֵכן ֲאִני מֹוֵסר ָל ִּבְׁשִליחּות ַהָּקָּב"ה ֵמָאה (100) ַמְרָּגִלּיֹות, ֶׁשֵהן ֵמָאה ְּבָרכֹות 
ֶעְליֹונֹות - ֲאֶׁשר ָּכל ַהֲחָפִצים א ִיְׁשוּו ָלּה. ָלֵכן, ַּבת ְקדֹוָׁשה ֶׁשל ַהֶּמֶל ֶעְליֹון! ִאם 
ִּתָּזֲהִרי ְּבֵאּלּו ֵמָאה ְּבָרכֹות ְקדֹוׁשֹות ְלָבֵר אֹוָתן ְולֹוַמר אֹוָתן ָּכָראּוי ּוְבַכָּוָנה ּוִבְרצֹון 
ְוִׂשְמָחה ַרָּבה ּוְבָרכֹות ְואֹורֹות  ְּבַאֲהַבת ה' - ָׁשמּור ָל ָׂשָכר טֹוב  ְּבִיְרָאה,  ַהֵּלב, 

ַרִּבים ַעד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָפְרָטם ַּבְּׂשָפַתִים. ָּכל ֶזה ִּבְׂשַכר ֵמָאה ְּבָרכֹות ְקדֹוׁשֹות.

ְוֵיׁש ָל ָלַדַעת, ֶׁשִּבְזכּות ֵאֶּלה ַהְּבָרכֹות ָהֶעְליֹונֹות - ִיָּפְתחּו ָל ֵמָאה אֹורֹות ּוְגָנִזים 
ֵמֵאֶּלה  ָּגדֹול  ְואֹור  ֶׁשַפע  ְיַקְּבלּו  ָהֶעְליֹוִנים  ַהְּקדֹוִׁשים  ָהעֹוָלמֹות  ְוָכל  ֶעְליֹוִנים, 
 ְלַסֵּיַע ּוְלָקֵרב אֹוָת ַהְּבָרכֹות ֶׁשֵהן ֶנֱאָמרֹות ָּכָראּוי! ְוָלֵכן ֻּכָּלם ִיְׁשַּתְּדלּו ִּבְׁשִביֵל
ֵאּלּו  ֶׁשל  ַהְּקֻדָּׁשה  ְּבאֹור   ִיְזַּדֵּכ  ּגּוֵפ ְוַגם  ָהֶעְליֹון!!  ַהָּקדֹוׁש  ָהַאָּבא  ַלֲעבֹוַדת 
ַּתֲאוֹות  ַאֲחֵרי  ְוִלְרֹּדף  עֹוד   ִמְּלַפּתֹוֵת  אֹוָת ְוַיֲעֹזב  ֵיֶצָה"ע  ִיָּכַנע  ּוָבֶזה  ַהְּבָרכֹות. 

ָנְכִרּיֹות, ְוִתְתַקְּדִׁשי ְוִתְטֲהִרי ִמָּכל ַצד ְוַצד. 

ּוָבֶזה יֹוֵצאת ַהַּבת ַהְּקדֹוָׁשה ָלעֹוַה"ֶּז ַלֲעֹבד ּוְלַתֵּקן ֶאת ֲעבֹוַדת ְוִתּקּון ּבֹוֵרא עֹוָלם.' 
ַעד ָּכאן ַהְּדָבִרים. 

ָאז ְמֹבָאר ִמִּדְבֵרי ַהַּמְלָא ַּגְבִריֵאל ֶׁשֶּבֱאֶמת ֻּכָּלנּו ְּבַסָּכָנה ְּגדֹוָלה ְלִהָּמֵׁש ַאֲחֵרי 
ָחְמִרּיּות ַהּגּוף, ֲאָבל ַּבֲאִמיַרת ְּבָרכֹות ָּכָראּוי - ַהּגּוף ַנֲעֶׂשה ְמֻזָּכ ּוַמְכִניִעים ֶאת 
ֹּכַח ֵיֶצָה"ע ֶׁשְּבתֹוֵכנּו ְוא ִנְמָׁש ַאֲחֵרי ַהַּתֲאוֹות. ַאְּדַרָּבא! ִיְתָקֵרב ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה 
ְוַהָּטֳהָרה. ֲאָבל לּוֵלא ֹּכַח ַהְּבָרכֹות - ָּתִמיד ִיְהֶיה ָהָאָדם ְּבַמָּצב ֶׁשל ִמְלָחָמה ְּגדֹוָלה 
ְלִהָּמֵׁש ַאַחר ַהָחְמִרּיּות. ָּכל ְּבָרָכה ָּכָראּוי ַמְכִניָסה ֹּכַח ַוֲהַגָּנה ְלגּוף ָהָאָדם: א 

ְלִהָּמֵׁש ַאַחר ַּתֲאוֹות. 



ְּפָרִטית  ַהְׁשָּפָעה  ָלּה  ֵיׁש   - ָיַצר'  'ֲאֶׁשר  ְּבִבְרַּכת  ֲאָבל  ְּבָרָכה,  ָּכל  ֵאֶצל  ֶזה  ָּכל 
ְּברּוָחִנּיּות יֹוֵתר ִמְּׁשָאר ְּבָרכֹות. ְּבֵסֶפר ָטֳהַרת ַהֹּקֶדׁש (דף רז כתב בשם הטור ברקת - 
תלמיד של רבנו חיים ויטאל): 'ְּכמֹו ֶׁשעֹוִׂשים ְצָרִכים - ְמַטֲהִרים ֶאת ַהּגּוף, ָּכָכה ִּבְרַּכת 

'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְמֻסֶּגֶלת ְלַטֵהר ֶאת ַהֶּנֶפׁש ִמְּפִנּיֹות ֶׁשל ַמְחֶׁשֶבת ִּפּגּול! ָלֵכן ִיְרֶאה לֹוַמר 
ֶאת ַהְּבָרָכה ְּבַכָּוָנה ּוְבִׂשְמָחה ּוְבֵעיַנִים ְסגּורֹות' (ִמי ֶׁשָּיכֹול ְלַכֵּון).

ֲאָנִׁשים  "ִמְצַות  ְּכ:  ְוא  ְּבַכָּוָנה,  ָיַצר'  'ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת   ְלָבֵר ָזִהיר  'ְיֵהא  ְוָכַתב: 
ֶזה   - ֵמַהּגּוף  ְּפֹסֶלת  ֶׁשּמֹוִציִאים  ְּכמֹו  ַלֶּנֶפׁש.  ִּתּקּון  ֶזה  ִּכי  יג)  (ישעיה כט,  ְמֻלָּמָדה" 
ִּתּקּון ְלִקּיּום ַהּגּוף ּוְבִלי ֶזה 'ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַקֵּים ֲאִפּלּו ָׁשָעה ֶאָחת'! ָּכָכה ַהְּבָרָכה 
ֶׁשִּתְּקנּו ֲחָכִמים - ִהיא ִּתּקּון ָּגדֹול ַלֶּנֶפׁש ְלִמי ֶׁשְּמַכֵּון ַּבְּבָרָכה ַהּזֹו. ּוְבָרָכה זֹו יֹוֵתר 

ְּתִמיִדית ִמְּׁשָאר ַהְּבָרכֹות ְוִהיא ִנְצֶרֶכת ָלָאָדם ְּכמֹו ֲאִויר, ַמִים ּוָמזֹון. 

עֹוד ָּדָבר ֶׁשֲאַנְחנּו א יֹוְדִעים! 

ֶנֶפׁש ַהַחִּיים ּכֹוֵתב: 'ֵמֵעת ֶׁשעֹוֶלה ְּבַרְעיֹונֹו ֶׁשל ָאָדם ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה - ִמָּיד סֹוֶבֶבת 
אֹותֹו רּוַח ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ְוַנֲעֶׂשה ַעל ָיָדּה ָּדבּוק ַּבְּׁשִכיָנה. ַוֲהֵרי הּוא ְּכמֹו ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּבַג"ֵע 
ְמֻׁשָּמר ֵמֵחְטא, ְמֻלָּבׁש ִּבְקֻדָּׁשה ַהּגֹוֶרֶרת אֹותֹו ַלֲעׂשֹות עֹוד ִמְצוֹות. ֶזה ַהּסֹוד ֶׁשל 
ִנְבָרא   - ִמְצָוה  ַלֲעׂשֹות  חֹוֵׁשב  ֶׁשָאָדם  ּוָבֶרַגע  ב)  ד,  (אבות  ִמְצָוה'  ּגֹוֶרֶרת  'ִמְצָוה 
ַמְלָא, ְואֹותֹו ַמְלָא ַמְמִּתין ְלִקּיּום ַהִּמְצָוה ְודֹוֵחף ְלִקּיּוָמּה. ּוְכֶׁשּזֹוֶכה ַלֲעׂשֹות ֶאת 
ַהִּמְצָוה - ִמְתַחֵּזק ָהאֹור ַהֶּזה ֶׁשִּנְבָרא ֵמֶעֶצם ַהַּמֲחָׁשָבה ַרק ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהִּמְצָוה'. 

ֵמָאה  ְמָבְרִכים  ּוְכֶׁשֲאַנְחנּו   .ְלָבֵר עֹוְמִדים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ְּבָרָכה  ְלָכל  ַּגם  ָנכֹון  ְוֶזה 
ְּבָרכֹות - ֵיׁש ָלנּו ֵמָאה ַמְלָאִכים ֶׁשִּנְבָרִאים ֵמַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה ֶׁשֵהם ּדֹוֲאִגים ְלָכל 

ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ָּכאן. 

ּוִמָּיד ְּכֶׁשָהָאָדם ִמְתּכֹוֵנן ְלָבֵר ְּבָרָכה - סֹוֶבֶבת אֹותֹו ָהרּוַח אֹור ַמִּקיף, ּוְבֵעת ֶׁשהּוא 
 ְמָבֵר ִמְתַחֶּזֶקת ָהרּוַח. ּוִמי ֶׁשֶּבֱאֶמת ְמַכֵּון, ַּגם ַיְרִּגיׁש רֹוְממּות ְּגדֹוָלה!

ָאז ּבֹואּו ְנַצֵּיר ֶאת ַהְּדָבִרים: ִאם ַח"ְו ָאָדם ָהָיה חֹוֶלה ְוָזקּוק ִלְרפּואֹות ְוִטּפּוִלים ֵאֶצל 
רֹוְפִאים ְוֵיׁש לֹו ְרִׁשיָמה ְּבלּוַח ַהָּׁשָנה: 'ְּביֹום ְּפלֹוִני - ָצִרי ָלֶלֶכת ְלרֹוֵפא ְּפלֹוִני. ְּביֹום 
ְּפלֹוִני - ֵאֶצל רֹוֵפא ְּפלֹוִני. ְּבָׁשָעה זֹו - ָצִרי ָלַקח ְּתרּופֹות ֵאּלּו, ְּבָׁשָעה זֹו - ְּתרּופֹות 
ָיַצר'  'ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת   ְמָבֵר ֶׁשהּוא  ּוְבֵעת  ְוַהחֹוִלים,  ַהְּזֵקִנים  ָּכל   ְּכֶדֶר ֲאֵחרֹות'... 

ְּבַכָּוָנה! הּוא ַיְרִּגיׁש ֶׁשְּלַאט ְלַאט ַהְּכֵאִבים ְוֶהֳחָלִאים ִמְסַּתְּלִקים!! 
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ִאם ָאָדם ָהָיה ִנְמָצא ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ַמֲחָלה ִמַּדֶּבֶקת ְוֵיׁש ֲחָׁשׁש ָּגדֹול ְוַסָּכָנה, ָמה, א 
ָהָיה ּדֹוֵאג ִלְבִריאּותֹו?! 

ָרִאינּו ֵאי ִׁשְּקרּו ֶאת ֻּכָּלם ַּבָּׁשּקֹורֹוָנה ְוֻכָּלם ָהְלכּו ִעם ַמֵּסכֹות ּוָפֲחדּו ְוָׁשְמרּו ְׁשֵני 
(2) ֶמֶטר ְוא ָנְגעּו ֶזה ָּבֶזה ְוא ִהְתַחְּבקּו, ְוִדְּברּו ִעם ַהַּסְבָּתא ִמְּלַמָּטה ְוא ָעלּו 

ְלַמְעָלה. ּוַואי-ּוַואי-ּוַואי ֵאי ָעְבדּו ַעל ֻּכָּלם!

נּו, ְוִאם ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה ַּתִּגיד ֶאת ַהְּבָרָכה 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְוא ְיֻאֶּנה ְל ׁשּום ָּדָבר! 
ֶזה א יֹוֵתר ַקל ְויֹוֵתר ִמְׁשַּתֵּלם?! 

ֲאִני א ָהַלְכִּתי ִעם ַמֵּסָכה ִּבְכָלל! ְוא ִּבַּטְלִּתי ׁשּום ִמְנָין! ׁשּום ִמְנָין א ִּבַּטְלִּתי. 
ְוָרַקְדנּו ְּבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ְצפּוִפים!! ְוא ָחַׁשְׁשנּו. ְוָהַלְכִּתי ַלַהְרָצאֹות - ַהֹּכל ָּכָרִגיל. 

'ֶזה  לֹו:  ָאַמְרִּתי  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ַהְמֻפְרָסִמים  ַאַחד  ֵלִוי,  ַאְמנֹון  ֵאֶצל  ְּבֵרָאיֹון  ָהִייִתי 
(ַהּקֹורֹוָנה) ַרק ַׁשַּפַעת!' ַּבַהְתָחָלה ְּכָבר5. ֶזה ַרק ַׁשַּפַעת! 

ַהּיֹום6 הֹוִדיעּו ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁש'ֶּזה ַרק ַׁשַּפַעת!'.

ָלַקח ָׁשׁש (3) ָׁשִנים ְלַהִּגיד ֶאת ַמה ֶּׁשָאַמְרִּתי ַּבַהְתָחָלה. 

ַהָּקָהל מֹוֵחא ַּכַּפִים... 
 

ְּבָכל ֹאֶפן, יֹוֵתר ַקל ְלַהִּגיד 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי, ַוֲאַנְחנּו ַמְרִחיִקים ֹזאת ֵמָעֵלינּו. 
ָלָּמה? ִּכי ֲאִני ְמַׁשֵּבַח ֶאת ָה'רֹוֵפא ָכל ָּבָׂשר'. ַּבְּתִפָּלה ַּבֹּבֶקר אֹוְמִרים: 'ְרָפֵאנּו ה' 
ָלָּמה  ָּבֶזה?!  ַמֲאִמיִנים  ֲאַנְחנּו  רֹוֵפא חֹוִלים).  (ִּבְרַּכת  ְוִנָּוֵׁשָעה'  ְוֵנָרֵפא, הֹוִׁשיֵענּו 
ָרִצים ְלֻקַּפת חֹוִלים?! ִאם ְרָפֵאנּו ה' - ָאז ֵנָרֵפא. ִאם ַאָּתה ּתֹוִׁשיֵענּו - ָאז ִנָּוַׁשע. 
ָאז ָלָּמה ֲאִני ְמַמֵהר ֶׁשֲאִני ְמַאֵחר ְלֻקַּפת חֹוִלים?! – 'אֹוי ַוֲאבֹוי! ֲאִני ַאְפִסיד ֶאת 
ַהּתֹור...' ִאם ַאָּתה ַמֲאִמין ֶׁשה' הּוא 'רֹוֵפא ָכל ָּבָׂשר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות' - ַמה ֶּזה 
'רֹוֵפא ָכל ָּבָׂשר'? ָּבֶזה ֶׁשַהָּקָּב"ה ּדֹוֵאג ֶׁשֵּתֵצא ַהְּפֹסֶלת ָּכל ַהְּזַמן, הּוא רֹוֵפא ֶאת 

ַהָּבָׂשר. ִאם א - ַהְּפֹסֶלת ִּתְתַעֵּפׁש ִּבְפִנים ְוָאָדם ָעלּול ָלמּות! 
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הּוא ָיכֹול ִלְמחֹק ׁשּוָרה ֵמָהְרִׁשיָמה. א ָצִרי ְּכָבר ֶאת ָהרֹוֵפא ַהֶּזה. א ָצִרי ֶאת 
ֶזה. א ָצִרי ֶאת ַהַּכּדּור. א ָצִרי ֶאת ַהַּכּדּוִרים - ַּכָּמה ִׂשְמָחה ְוַהְרָּגָׁשה טֹוָבה 
ַיְרִּגיׁש ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ְמָבֵר! ִּכי הּוא יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ּפֹוֵרק ֵמָעָליו ֶאת ָּכל ַה"ִּטּיּוִלים" 
ְוַההֹוָצאֹות...! ְוִאם ָהָיה רֹוֶאה ֶׁשֲחֵבָריו סֹוְבִלים ְוַע"ְי ַהְּבָרכֹות ֶׁשּלֹו הּוא ַמְצִליַח ַּגם 

!ְלָבֵר ֵּכן ְלהֹוִׁשיַע אֹוָתם - ַּכָּמה ִׂשְמָחה ָהָיה לֹו ִלְקַראת ַהְּבָרָכה ֶׁשהּוא הֹוֵל
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ּוַמה ֶזה 'ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות'? – ֶׁשהּוא קֹוֵׁשר ֶאת ָהרּוַח ְּבִקְרִּבי. ֲאִני ָמֵלא חֹוִרים; 
יֹוֵצאת   - חֹור  ּבֹו  ַּתֲעֶׂשה  ַּבּלֹון?   ְל ֵיׁש  יֹוֵצאת.  א  ְוָהרּוַח  חֹוִרים  ָמֵלא  ִלי  ֵיׁש 
ָהרּוַח. ַוֲאַנְחנּו ֵיׁש ָלנּו רּוַח ִּבְפִנים "רּוַח ַחִּיים" (בראשית ז, כב) ְוִהיא א יֹוֵצאת. ִמי 

ׁשֹוֵמר? ִמי ּדֹוֵאג? 'רֹוֵפא ָכל ָּבָׂשר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות'. 

ָאז ִאם ֲאִני ְמַׁשֵּבַח ֶאת ִמי ֶׁשְּבָידֹו ַהַחִּיים ֶׁשִּלי: "ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם" ֵיׁש יֹוֵתר 
טֹוב ִמֶּזה?! ַעל ִמי ֲאִני ָיכֹול ִלְסֹמ יֹוֵתר? 

ְוָנְתנּו ְּתרּופֹות א  ַה'ִּביג ָפאְרָמה'  ַאֶּתם רֹוִאים ֶׁשָהרֹוְפִאים ּפֹה ִמְּלאּו הֹוָראֹות ֶׁשל 
ְראּויֹות ְוא ִהְסִּכימּו ָלֵתת ְּתרּופֹות ְראּויֹות ְוִׁשְּקרּו ֶאְתֶכם!! ִּכי ִאם א - ְיַפְּטרּו אֹוָתם. 
!?ֹא ָלֶכם. ִעם ָּכל ַהְּׁשבּוָעה ֶׁשֵהם ִנְׁשְּבעּו... ַעל ִמי ֵיׁש ִלְסמ ֵהם ָּדֲאגּו ְלַפְרָנָסה, ֲאָבל

ּוַבֻּׁשְלָחן ָערּו ִנְפַסק ֶׁשָאסּור ִלְסמֹ ַעל רֹוְפִאים ּגֹוִיים! ֵהם ֲחׁשּוִדים ַעל ְׁשִפיכּות 
ָּדִמים!! ַרק ִאם ֵיׁש ָלֶהם ֶאְפָׁשרּות ְלַהְפִסיד - ָאז ֵיׁש ֶאְפָׁשרּות ִלְסמֹ (שולחן ערוך, 

יורה דעה סימן קנה סעיף א).

ֲאָבל 'ַפְייֶזר' ֶהְחִּתימּו ֶאת ָּכל ַהְּמִדינֹות 'ֶׁשֵאין ָלֶהם ׁשּום ַאֲחָריּות!' ָּכל ַהְּמִדינֹות 
ַאְחָרִאּיֹות, ִמי ֶׁשָּימּות ִמָּכל ַהְּמִדינֹות - ֵהם ְיַׁשְּלמּו! ְוא ַפְייֶזר!! ָאז ָמה ַהְּבָעָיה 
.ָלֵתת ָלֶכם ַּגם ַרַעל?! ִאי ֶאְפָׁשר ִלְתֹּבַע אֹוָתם - ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשִּנְפָסק ַּבֻּׁשְלָחן ָערּו

נּו, ַוֲאָנִׁשים א ְמַעְנֵין אֹוָתם ַּגם ֻׁשְלָחן ָערּו. ָיָׁשר ִהְתַנְּפלּו: 'א ָלַגַעת ַּבְּמזּוזֹות, 
 ,ְל-ֶל ִמְנָיִנים,  ַלֲעׂשֹות  א  ָיָׁשר:  ּתֹוָרה!  ֵסֶפר  ְלַנֵּׁשק  א  ְמזּוזֹות,  ְלַנֵּׁשק  א 
ָהרֹוְפִאים –  ַעל ַהּתֹוָרה. א  ִהְתַנְּפלּו  ָיָׁשר  ִמְדָרׁש...'  ְלֵבית  ְלִהָּכֵנס  ֶל-ְל ,א 

ָהַרָּבִנים! א ְיֻאַּמן ִּכי ְיֻסַּפר!! 

ֶזה א ָהָיה ַמֵּגָפה ְלִפי ַהִּמְׁשָנה7  ְוֶזה א ָהָיה ַמֵּגָפה ְלִפי ַהֶּטַבע, ֶזה ָהָיה ְּבלֹוף ֶׁשל ִּביל 
ֵּגְיְטס ְוָהאּו"ם ּוָפאּוִצ'י ְוָכל ָהְרָׁשִעים. 

ֲאָבל ַמה ַּלֲעׂשֹות? - ֲאָנִׁשים ַּפְחָדִנים! ָאז ִאם ַאֶּתם ָּכֵאֶּלה ַּפְחָדִנים - ִהֵּנה! ֲאִני נֹוֵתן 
ָלֶכם ֲהַגּנֹות. א ֶׁשִּלי. ֲהַגּנֹות – ְּבָרכֹות. ָלָּמה ִּתְּקנּו ְּבָרכֹות? ַאֶּתם ׁשֹוְמִעים ַמה ָּכתּוב? 

ָּכל ַהְּבָרכֹות ֵהן ָמֵגן ֲהִכי ָּגדֹול. ַהָּמֵגן ֲהִכי ָּגדֹול! 
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7'ומבואר במשנה: 'ֵאיֶזהּו ֶּדֶבר? ִעיר ַהּמֹוִציָאה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַרְגִלי, ְוָיְצאּו ִמֶּמָּנה ְׁשלָׁשה ֵמִתים ִּבְׁשלָׁשה ָיִמים ֶזה ַאַחר ֶזה, ֲהֵרי ֶזה ֶּדֶבר; ָּפחֹות ִמָּכאן, ֵאין ֶזה ֶּדֶבר' (תענית ג, ד) מה 
שאומר שבבני ברק לדוגמא, היו צריכים למות כל יום ח"ו אלף מאה ארבעים (1,140) איש במשך שלושה (3) ימים רצוף! בכל יום! (1). וכך נפסק שולחן ערוך (אורח חיים סימן 
תקעו' סעיף ב'), אבל פחות מכך? אין זה דבר! אז איפה המגפה? ממתי פוסקים על מגפות שלא על פי הכתובים אלא על פי הרופאים והפוליטיקאים?!... ' – מ'תגובת הרב אמנון 

יצחק לקלטת המבושלת...'.

ַאֶּתם יֹוְדִעים, ַאַחת (1) ַהִּסּבֹות ֶׁשֵּיׁש ְּבָרָכה ִלְפֵני ָּכל ָּדָבר, ֶזה א ַרק ְלהֹודֹות ְוכּו' 
ֶאָּלא ְּכֶׁשָּבא ֵיֶצָה"ע ְורֹוֶאה ֶׁשַאָּתה הֹוֵל ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה, ָאז הּוא ָּבא ַעל ְמָנת ִלְמנַֹע. 
ֲאָבל ְּכֶׁשֲאִני ְמָבֵר ְּבָרָכה - ְּבָרָכה ָּכָראּוי - הּוא א ָיכֹול ְלִהְתָקֵרב. ָלָּמה? - ֲאִני 

ַמְזִּכיר ֵׁשם ה'. ָּכל ָמקֹום ֶׁשַּמְזִּכיִרים ֵׁשם ה' ּוְמַׁשְּבִחים אֹותֹו - הּוא א ָיכֹול. 



ֵיׁש ַמֲעֶׂשה, ִמְּׁשַנִים ֶׁשהּוא ָּבא ֲאֵליֶהם ְוָאַמר: 'ֶאָחד ִמֶּכם ֲאִני ָצִרי ָלַקַחת'. 

ָאז הּוא ָאַמר לֹו: 'ַרק ֶרַגע, ַּתְמִּתין ִלי ֶׁשֲאִני ֲאַׁשַּבח ַלָּקָּב"ה ְוַאַחר ָּכ ִּתַּקח אֹוִתי'. 

ָּבֶרַגע ֶׁשהּוא ִהְתִחיל ְלַׁשֵּבַח - ָעַזב אֹותֹו ְוָהַל! ִאם ָאָדם ְמַהֵּלל ֶאת ַהָּקָּב"ה - ֶזה 
ַהְּמִניָעה ִמְּפֵני ֵיֶצָה"ע. הּוא א ָיכֹול ְּבָמקֹום ֶׁשַאָּתה ְמַהֵּלל. ִאם ַאָּתה ְמַהֵּלל ֶאת 

.א ָיכֹול ָעֶלי ַהָּקָּב"ה - הּוא

ָלֵכן ֲאַנְחנּו ָׁשִרים ָּכל יֹום: 'ַהּכֹל יֹודּו ְוַהּכֹל ְיַׁשְּבחּו ְוַהּכֹל יֹאְמרּו ֵאין ָקדֹוׁש ַּכה' ' 
(ברכות קריאת שמע שבת שחרית).

ְּבָעָיה? ַּכָּמה ְזַמן ֶזה ָלַקח ַעְכָׁשו? ַּדָּקה (60 ְׁשִנּיֹות)?! ָּכל ַּפַעם ַּתְתִחיל ֵמָחָדׁש! 
ָּתִׁשיר, ָּתִׁשיר ַלָּקָּב"ה: 'ֶׁשְּבָרָאנּו ִלְכבֹודֹו' (ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל) א?! "ַעם זּו ָיַצְרִּתי 
ְוַעל  ִעָּמנּו  יֹום  ֶׁשְּבָכל   ִנֶּסי 'ְוַעל  ְּתַסְּפרּו!  כא)  מג,  (ישעיהו  ְיַסֵּפרּו"  ְּתִהָּלִתי  ִלי 
ִנְפְלאֹוֶתי ְוטֹובֹוֶתי ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים' (מֹוִדים) ְּתַסְּפרּו-ְּתַסְּפרּו. 

ַּתִּגידּו. ְּתַׁשְּבחּו - ֶזה ַהֲהַגָּנה ֶׁשָּלנּו. ֶזה ַהֲהַגָּנה! 

ַאֲחֵרי   ָהַל ַהְיָׁשָרה,   ַהֶּדֶר ִמן  ָנָטה  ָּבחּור  ַח"ְו  ִאם  ְלִהְתּבֹוֵנן:  ֶׁשֵּיׁש  נֹוָסף  ָּדָבר 
ַּתֲאוֹות עֹוָלם, ְוִהְצַלְחָּת ְלָקֵרב אֹותֹו - ְוַאֲחֵרי ְזַמן ָרִאיָת אֹותֹו יֹוֵׁשב ִּביִׁשיָבה ְולֹוֵמד, 
ַּכָּמה ִׂשְמָחה ֵיׁש ְל ֶׁשִהַּצְלָּת ֶנֶפׁש ֵמֶרֶדת ַׁשַחת?! ְוִאם ֶזה ָהָיה ָאִחי - עֹוד יֹוֵתר 

ָהִייָת ְמֻאָּׁשר! ְוִאם ֶזה ַאָּתה, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה. 

ָּדָבר  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ַּבִית  ַאֵחינּו  ֶאת  ַמִּציִלים  ֲאַנְחנּו   - ְמָבְרִכים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַּבְּבָרכֹות 
ְוִעְנָין! ְוַאֶּתם א יֹוְדִעים ַּכָּמה ַהְׁשָּפָעה ֵיׁש ַלְּבָרכֹות ֶׁשל ָאָדם ֶׁשְּמָבֵר ָּכָראּוי ַעל 
ַהְּסִביָבה ְוַעל ֲאֵחִרים!! ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ַּכָּמה ְיכֹוָלה ַלֲעֹזר ְל ְוַלֲאֵחִרים - א 

ְיֻאַּמן ִּכי ְיֻסַּפר! 

עֹוד ּתֹוָצָאה ֵמַהְּבָרכֹות, ְּבָּכל ְּבָרָכה ֶׁשֲאַנְחנּו ַמְזִּכיִרים ֶאת ֵׁשם ה' ְוֵׁשם ֱא-ִקים, 
ּוַב'ֲאֶׁשר ָיַצר' ֵיׁש עֹוד ֶאת ֵׁשם ה' ּוְכֶׁשָהָאָדם ַמְזִּכיר ֶאת ֵׁשם ה', אֹוֵמר ַהָּקָּב"ה: 
"ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶלי ּוֵבַרְכִּתי" (שמות כ, כ) ַמְבִטיַח 

 !!ֲאִני ַאְצִליַח אֹוְת !ֲאִני ַאֲעִׁשיר אֹוְת - ה': ָּכל ָמקֹום ֶׁשְּׁשִמי ַעל ִּפי

ֶמה ָהָיה ַהּסֹוד ֶׁשל יֹוֵסף? 'ֵׁשם ָׁשַמִים ָׁשגּור ְּבִפיו' (רש"י בראשית לט, ג). הּוא ָעַבר 
ִיּסּוִרים, ּבּוׁשֹות, ַהְׁשָּפלֹות, ִעּנּוִיים, ִּבְזיֹונֹות - ִמָּלה הּוא א ִּדֵּבר, קּוְׁשָיה הּוא א 

ִהְקָׁשה, הּוא ַרק ִהְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים ָּתִמיד.
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"ִּבְלָעָדי" (בראשית מא, טז) - ה'. "ִּבְלָעָדי". ה'! ה'!! ה'!!! ֻּכָּלם ָראּו ֶׁשהּוא ַמְצִליַח. 
ּוַמה ֶּזה ָעָׂשה ַּבּסֹוף? - ֶׁשה' הֹוִציא אֹותֹו ֵמַהֶּכֶלא ְוָהַפ אֹותֹו ְלֶמֶל ַעל ִמְצַרִים 

ְוָהעֹוָלם ֻּכּלֹו – ְׁשמֹוִנים (80) ָׁשָנה! ָלָּמה? - ֵׁשם ָׁשַמִים ָׁשגּור ַעל ִּפיו! 

נּו, ַמה ְמֻסָּב? ַמה ְמֻסָּב ְלַהְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים ָּכָראּוי? א ַמִּגיַע לֹו?!

 "ּוֵבַרְכִּתי ָאבֹוא ֵאֶלי" ֲאִני  ָאז ה' ַמְבִטיַח: ָּכל ָמקֹום ֶׁשַּתְזִּכיר ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשִּלי, 
זֹאת.  ַמְבִטיַח  ְוַהָּקָּב"ה  ָעִׁשיר?  ִלְהיֹות  ּפֹה  רֹוֶצה  א  ִמי  נּו,  ַלֲעִׁשירּות.  ְוִתְזֶּכה 
ִעם  ֶׁשָאַמְרנּו:  ְּכמֹו  ַּתְזִּכיר  ֲאָבל   !אֹוְת  ִויָבֵר ָיבֹוא  ֶׁשהּוא  ּפֹוֶעֶלת  ה'  ַהְזָּכַרת 

ַהַּכָּונֹות ּוְלַאט, ְּבִׂשְמָחה! ְּבִׂשְמָחה!! 

 ...ֶמֶל ,ֶמֶל '!...ֶמֶל ָהָיה ֶאָחד ֵמַהְּגדֹוִלים ֶׁשָּקם ַּבּבֶֹקר ְוָאַמר: 'מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶני
 - 'הּוא ִהְסִּביר: ֶׁשְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר 'ֶמֶל ָלָּמה? ַאַחר ָּכ !א ָיכֹול ָהָיה ְלַהְמִׁשי –
 ...ֶמֶל -ֶמֶל-ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים: ֶמֶל .א ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ֶּבֱאֶמת ִעם ֶמֶל הּוא
ִעם  ְמַדֵּבר  ַאָּתה  ּוֶבֱאֶמת   –  !ֶמֶל ְוַקָּים...' אֹוְמִרים...  ַחי   ֶמֶל  ְלָפֶני ֲאִני  'מֹוֶדה 
ַהֶּמֶל. ֵאיֶזה ֶמֶל? – 'ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם!' ֲאָנִׁשים ְמַדְּבִרים ִעם ֶּבן ָאָדם ֶׁשהּוא ֶנְחָׁשב 
ְקָצת, ְמַדְּבִרים ִאּתֹו ְּבָכבֹוד ּוְבִיְרָאה. ִאם ֶזה ָאָדם ֶׁשְּבָידֹו ּכַֹח ְוַתֲעצּומֹות ְוֵיׁש ֲחָׁשׁש 
ֶׁשְּסִטָּיה ַקָּלה ֲעלּוָלה ִלְגרַֹע ְוִלְגרֹם ֶנֶזק - אֹוי ַוֲאבֹוי, ַּכָּמה ִנְזָהִרים! ַוֲאַנְחנּו ְמַדְּבִרים 
ִמי  ַיְעְנָקֶל'ה...  ִעם  ָּדִוד,  ִעם  ֻעִּזי,  ִעם  ְמַדְּבִרים  ְּכִאּלּו  ַהְּמָלִכים,  ַמְלֵכי   ֶמֶל ִלְפֵני 

ַמְרִּגיׁש ַמה הּוא אֹוֵמר? ִמי ַמְרִּגיׁש ַמה הּוא אֹוֵמר?! 

ָאז ּבֹואּו ַנֲעָׂשה ַּתְחּבּולֹות ַעְכָׁשו, ֵאי ֵנַדע ְלַכֵּון? 

ּוְלַצֵּיר  ְזַמן  ֶּפֶרק  ִלְׁשהֹות   ,ְלָבֵר ֶׁשהֹוְלִכים  ְּבָרָכה  ָּכל  ִלְפֵני   :(1) ִראׁשֹון  ָּדָבר  ָאז 
ְּבַנְפֵׁשנּו ֶאת ֶאָחד ֵמַהְּדָבִרים ֶׁשִהְזַּכְרנּו.

 - ָּכָראּוי  ַּתִּגיד  ֶׁשַעְכָׁשו  ַהּזֹאת  ַהְּבָרָכה  ְוַע"ְי  ֶׁשֶּזה חִֹלי,  ַמְרִּגיׁש  ְּכִאּלּו  ֶׁשַאָּתה    .1
ִּתְהֶיה ָּבִריא.

2.  ֶׁשַּבְּבָרָכה ֶׁשֲאַנְחנּו הֹוְלִכים ְלַהִּגיד - ֲאַנְחנּו נֹוְתִנים ּכַֹח ַלַּמְלָא ְוַלַּׂשר ַהְמֻמֶּנה 
ַעל ַהְּבִריאּות ִלְגרֹם ְּבִריאּות ִלי ּוְלעֹוד ֲאֵחִרים. 
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ַאֶּתם יֹוְדִעים, ַאַחת (1) ַהִּסּבֹות ֶׁשֵּיׁש ְּבָרָכה ִלְפֵני ָּכל ָּדָבר, ֶזה א ַרק ְלהֹודֹות ְוכּו' 
ֶאָּלא ְּכֶׁשָּבא ֵיֶצָה"ע ְורֹוֶאה ֶׁשַאָּתה הֹוֵל ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה, ָאז הּוא ָּבא ַעל ְמָנת ִלְמנַֹע. 
ֲאָבל ְּכֶׁשֲאִני ְמָבֵר ְּבָרָכה - ְּבָרָכה ָּכָראּוי - הּוא א ָיכֹול ְלִהְתָקֵרב. ָלָּמה? - ֲאִני 

ַמְזִּכיר ֵׁשם ה'. ָּכל ָמקֹום ֶׁשַּמְזִּכיִרים ֵׁשם ה' ּוְמַׁשְּבִחים אֹותֹו - הּוא א ָיכֹול. 
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ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ְּבֵסֶפר ֲאִני ְּתִפָּלה ֶׁשֵּמִביא ֶאת ַרִּבי ֶנַטע ְפַרְייְנד ַזַצ"ל, ֶׁשָאַמר ְּבֵׁשם 
'ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת  ֶׁשאֹוְמִרים  ְּבָׁשָעה  זתע"א:  ְזִוויֶלער  ְׁשֶמעְלָקא  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב 

 :ָיַצר' - ֵיׁש ְלַכֵּון ַעל ֲחִמָּׁשה (5) ֲחָסִדים ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר

א.  ֶׁשְּכִאּלּו ָעַבְרנּו ַעְכָׁשו ִנּתּוַח ְמֻסָּב ְמֹאד! ֹזאת אֹוֶמֶרת, ִּבְמקֹום ֶׁשַּנֲעֹבר ִנּתּוַח 
ְמֻסָּב, ָאז ְּבִבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּכָבר ָעַבְרנּו אֹותֹו ְוא ִנְצָטֵר ְלָכ, ַח"ְו.

ב.  ָעַבְרנּו ֶאת ַהִּנּתּוַח ֵאֶצל ָהרֹוֵפא ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר, ַהָּיִחיד ְוַהֻּמְמֶחה ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם! 
ֶזה ַהָּקָּב"ה. 

ג.   ַהִּנּתּוַח ָעַבר ְּבִלי ַהְרָּדָמה.
ד.  ְּבִלי ׁשּום ְּכֵאִבים.

ה.  ְּבִחָּנם! ְלא ַּתְׁשלּום. 

א ְּכַדאי? א ְּכַדאי ְלַהִּגיד ְּבָרָכה ַאַחת ָּכזֹאת ּוְלִהָּנֵצל ִמָּכל ַהִּנּתּוִחים ָהֵאּלּו ְוכּו'?! 

ִאם ַנְקִּדים ַמֲחָׁשבֹות ָּכֵאֶּלה ְלָפחֹות ַּפַעם ַאַחת (1), ַּפֲעַמִים (2), ָׁשׁש (3), ִנְתַרֵּגל 
ּוְנָבֵר - ַאֲחֵרי ֶזה ִּתְהֶיה ָלנּו ְּבָרָכה ָּכָראּוי, ִיְתעֹוֵרר ִלֵּבנּו ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה, ַנְמִּתין 

ַלְּבָרכֹות ַהָּבאֹות ְוַנֲעֶׂשה אֹוָתן ִּבְזִריזּות ּוְבֵחֶׁשק. 

3.   ִאם ָהִיינּו הֹוְלִכים ִּבְמקֹום ִנָּסיֹון ְורֹב ְּבֵני ָאָדם הֹוְלִכים ַאַחר ִיְצָרם ְוֵהם ְּבַסָּכָנה 
- ּוַבְּבָרָכה ַהּזֹאת ֲאַנְחנּו ְמַסְּלִקים ֶאת ַהֵּיֶצָה"ע ְוִנָּצִלים ֵמַהִּפּתּוִיים ְוָהֲעֵברֹות ֶׁשּלֹו. 

ָאז ָצִרי ַּגם ֶאת ֶזה ָלֵתת ֶאל ִלֵּבנּו.
 -  ְלָבֵר ֶׁשהֹוְלִכים  ַּבְּבָרָכה  ה',  ַּבֲעבֹוַדת  ִרחּוק  אֹו  ְקִרירּות  ֵאיזֹו  ָלנּו  ֵיׁש  ִאם    .4

ִמְתַנִּקים ּוִּמַּטֲהִרים. 

ַהַחִּיים  ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ְקדֹוָׁשה,  ְּברּוַח  ִמְתַלְּבִׁשים  ַהְּבָרָכה  ַע"ְי  ָּדָבר,  5.  עֹוד 
ֶׁשָאָדם ִנְמָצא ַמָּמׁש ִּבְבִחיַנת ַּג"ֵע! 

6.   ְּכֶׁשַּמְזִּכיִרים ֶאת ֵׁשם ה' – ִנְזּכֹר ֶׁשַהָּקָּב"ה ָיבֹוא ֵאֵלינּו ִויָבֵר אֹוָתנּו! 
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ִּבְרַּכת   ְלָבֵר ָרִגיל  ָהָיה  ְיהֹוֻׁשַע,  ַהֶחְלַקת  ַּבַעל  זתע"א,  ִמִּביָאֶל'ה  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב 
ַהֵּבית  ֶׁשּלֹו  ַלַּבִית  ִמַּתַחת  ָעַבר  ַאַחת  ַּפַעם  ָּגדֹול!  ּוְבקֹול  ְּבִהְתַלֲהבּות  ָיַצר'  'ֲאֶׁשר 

ִיְׂשָרֵאל ְוהּוא ָׁשַמע ֶאת ַהּקֹולֹות. 

 ְּבִהְזַּדְּמנּות הּוא ָׁשַאל אֹותֹו: 'ַמה ֵּפֶׁשר ַהָּדָבר?'
ַאֶּתם יֹוְדִעים ֶמה ָעָנה לֹו ָהַרב ִמִּביָאֶל'ה? 

ָעָנה לֹו: 'ִּפְרסּוֵמי ִנָּסא! ִּפְרסּוֵמי ִנָּסא!!'.

'ְנָקִבים  ָּבנּו  ָּבָרא  ַהֵּנס. ה'  ְלַפְרֵסם ֶאת  ִנְקָרא  ֶזה  ִּכי  ְּבקֹול  ָיַצר'  'ֲאֶׁשר   ֵּבֵר הּוא 
ְנָקִבים. ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים... ֶׁשִאם ִיָּסֵתם... ִאם ִיָּפֵתַח...' - ֶזה ִנִּסים!! ִנִּסים! 'ִּפְרסּוֵמי 

ִנָּסא' ָלֵכן הּוא ָהָיה ְמָבֵר ְּבקֹול ָּגדֹול. 

ָמָרן  ֵאֶצל  ְּבֵעיַני  'ָרִאיִתי  ָּכַתב:  ַזַצ"ל,  ְּבִרים  ַחִּיים  ַרִּבי  ַלָּגאֹון  ַחִּיים  ַמְרֶּבה  ְּבֵסֶפר 
ַהֲחזֹון ִאיׁש ַזַצ"ל, ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֵּבֵר ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ֶנֱעַמד ְלַיד ַהִּקיר ְּכֶׁשָּפָניו 
מּוַסּבֹות ֶאל ַהִּקיר, ְוָהָיה ִמְתַאֵּמץ ָּכל ָּכ ְּבִבְרָכתֹו ַעד ֶׁשָּכל ָּפָניו ִנְתַאְּדמּו ִמַּמֲאָמץ 
לֹוַמר  ֵּכיַצד  ְּבֵבאּורֹו  ַהְּלָבבֹות  ַהחֹובֹות  ֶּׁשָּכַתב  ַמה  ָעָליו  ְוָראּו  ַהֶּׁשַבח!  ִמִּבְרַּכת 
ּוִמָּכל  ְוָהעֹוַה"ָּב  ָהעֹוַה"ֶּז  ַמֲעֵׂשה  ִמָּכל  ּגּופֹו  ֶׁשְּיַפֶּנה  ְלַהֵּׁשִי"ְת:  ַהֶּׁשַבח  ִּבְרַּכת 

ַמֲחָׁשבֹות ַהּטֹוְרדֹות אֹותֹו! (שער חשבון הנפש, פרק ג' וט').

 - ִּביְרְנּבֹוְים  ָהַרב  ִמיר,  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ֶׁשל  ַהֵּבן  ִּביְרְנּבֹוְים,  ָהַרב  ִעם  ִלְלמֹד  ָזִכיִתי 
ְמנּוָחָתם ֵעֶדן! ְוָרִאיִתי אֹותֹו ַמָּמׁש ָּכָכה ְמָבֵר ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר'. הּוא ָהָיה ִמְסּתֹוֵבב 
 ֶמֶל 'ֱא-ֵקינּו  צֹוֵעק!   – ה'...'  ַאָּתה   ָּברּו'  :ְמָבֵר ְוָהָיה  ַמָּמׁש!!  ּוִמְתַאֵּדם  ַלִּקיר 
ָהעֹוָלם' ָּכָכה ִמָּלה-ִמָּלה, ַמה ֶּזה? ְּבַמֲאַמִּצים! אֹוי ַוֲאבֹוי ִאם ִמיֶׁשהּו ָהָיה עֹוֵמד ַעל 

 ָידֹו - ְמַקֵּבל ַמָּכה...
נּו, ַאֶּתם ְמֻסָּגִלים ַלֲעׂשֹות ָּכֶזה ָּדָבר? - ַאֶּתם ִּתְתַּבְּיׁשּו! 

-   'ָמה, ֲאִני ֶאֱעמֹד ַעְכָׁשו, ַאְתִחיל ְלַנְעֵנַע ֶאת ַהִּקירֹות ַוֲאִני ַאְתִחיל?! ֶזה... ְּבֵסֶדר... 
'ֲאֶׁשר ָיַצר... (בולע מילים) ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות' ִּבי....' 

לֹוְקִחים ְׁשִתָּיה, 'ַעל ַהֶּדֶר'. עֹוד א ֵהַרְמָּת ֶאת ַהּכֹוס - ּוְכָבר ִסַּיְמָּת ֶאת ַהְּבָרָכה 
ֲאִני   .ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ֶאְתֶכם  ִיְׁשַאל  'ָלָּמה?'  ִלי:  ַּתִּגידּו  ָלָּמה?!  ִּבְפִנים.  ַהּכֹל  ְוִצ'יק 

ׁשֹוֵאל ַעְכָׁשו... 
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 ?א ֶהֱעַרְכָּת ֶאת ַמה ֶּׁשָּנַתִּתי ְל ָלָּמה ִזְלַזְלָּת ִּבְכבֹוִדי? ָלָּמה' :ה' ִיְׁשַאל ַאַחר ָּכ
ֲאבֹוָקדֹו  ֵאיֶזה  ִּתְרֶאה  ָּבָנָנה,  ֵאיזֹו  ִּתְרֶאה  ַּתּפּוַח,  ֵאיֶזה  ִּתְרֶאה  ֵּפרֹות,  ֵאיֶזה  ִּתְרֶאה 
ֵהֵבאִתי ְל, ֲאָנָנס, ִּתְרֶאה ַמה ֵהֵבאִתי ְל. ַהּכֹל ֵהֵבאִתי ְל טֹוב! ָלָּמה א ֵּבַרְכָּת 
ָעִׂשיִתי  ֶזה  ְׁשִּיַעְדִתי ְל. ָּכל  ֵמַעְצְמ ֶאת ָּכל ַהּטֹובֹות  ָמַנְעָּת  ֶזה,  ָּכָראּוי? ְוא ַרק 

ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיְהֶיה ְל טֹוב!' 

ֵמֳחָלִאים  ְמֻׁשּנֹות,  ִמִּמיתֹות  ִמְּגֵזרֹות,  ַמִּצילֹות  ְּבָרכֹות   (100) ֵמָאה  ְּכָבר,  ְוָׁשַמְענּו 
ָרִעים, ְוַהּכֹל! 

ִּבְזַמן ָּדִוד ַהֶּמֶל ֵמתּו ֵמָאה (100) ְיהּוִדים ָּכל יֹום. ַמה ָּמַנע זֹאת? - 100 ְּבָרכֹות! 

טֹוב, ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשִּדַּבְרִּתי ָּברּור, ַוֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַּכָּמה ֲאָנִׁשים ְלָפחֹות ַיְתִחילּו ִעם ֶזה - 
ַאֶּתם ִּתְראּו ִׁשּנּוי ַמהּוִתי! ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם: ֵמָאז ֶׁשֲאִני ִהְתַחְלִּתי ְלַהְקִּפיד ַּבְּבָרכֹות 
ִיְהֶיה  ַהַּכָּונֹות ֶׁשא  ֲאִני ּתֹוֵקַע ֶאת  ְּבָכל ָמקֹום  ּוְכמֹו ֶׁשִהְסַּבְרִּתי,  ְמאֹד-ְמאֹד-ְמאֹד 
ָמקֹום ֶׁשא ִיְהֶיה ִלי - ָהעֹוָלם ִהְׁשַּתָּנה ְלַגְמֵרי! ַהַחִּיים ִנְרִאים ֲאֵחִרים. ַהּכֹל ַאֶחֶרת. 

ַהּכֹל הֹוֵל ָחָלק - א ְיֻאַּמן ִּכי ְיֻסַּפר!! 

ָּכל ַהֵּבית ְּכֶנֶסת ֶאְצֵלנּו ('ְקִהּלֹות ָּפז' ְּבֵני ְּבַרק) ָּכל ֵאֶּלה ֶׁשּלֹוְמִדים ִמֶּמִּני ְוׁשֹוְמִעים - 
ְמָבְרִכים ַּבּצּוָרה ַהּזֹאת. ַרק ֶׁשַאֶּתם רֹוִאים ֶאת ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ֵאֶּלה ֶׁשְּמָבְרִכים ַעל ֵסֶפר 
ַאֵחר  ְלַגְמֵרי! עֹוָלם  ַאֵחר  ֵסֶפר ּתֹוָרה - עֹוָלם  ַעל  ֶׁשִּלי ֶׁשעֹוִלים  ֲאָנִׁשים  ּתֹוָרה אֹו 

ְלַגְמֵרי!! 

ְּכלּום.  ְּבִלי  ַּכָּוָנה,  ְּבִלי  ֲחִׁשיָבה,  ְּבִלי  ַהְּבָרכֹות  ֶאת  ְמַׁשְּגִרים  ֲאָנִׁשים   ֵאי ְיֻאַּמן  א 
ַמְטְּבעֹות  ִלְזרֹק   ָצִרי ְוַאָּתה  ְּבַטאֶנל'  עֹוֵבר  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ָּכֶזה.  ַמאְסט'  ִמן  ְּכִאּלּו 
ְוַלֲחף... ֶזהּו. ֶזה ְּכִאּלּו ַמְטֵּבַע ְלִׁשְחרּור, ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ֶלֱאכֹל ְוא ִנָּקֵרא: 'ַּגְזָלִנים'. א 

ֲחָבל?! 

'ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים' - ֵיׁש ָלנּו ִהְזַּדְּמנּות ָּבעֹוַה"ֶּז ְלַׁשֵּבַח אֹותֹו!! ָאז ָצִרי ְלַׁשֵּבַח 
ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ְצִריֻכּיֹות.  ַהְרֵּבה-ַהְרֵּבה  ָלנּו עֹוד  ָנכֹונּו  אֹותֹו ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי - א?? 
ְּבָכל  ַּבְּׁשֵכנּות,  ָּבֲעָסִקים,  ַּבְּבִריאּות,  ַּבַּפְרָנָסה,  ַּבְיָלִדים,  ְוַׁשַעל;  ַצַעד  ָּכל  ַעל  אֹותֹו 
 - ָּדָבר. ַאָּתה רֹוֶצה ֶקֶׁשר ָקרֹוב ַלּבֹוֵרא? – ִהֵּנה! 100 ְּבָרכֹות ָּכל יֹום ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי

ַאָּתה ְמֻחָּבר ַלָּקָּב"ה ְּכמֹו ְּבִאיְנפּוְזָיה!! 

ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשאֹוְכִלים 'ִּבְׁשִביל ְלָבֵר' ְוֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשְּמָבְרִכים ִּבְׁשִביל ֶלֱאכֹל. ְּכַדאי 
ְּבָרָכה.  ַנֲעֶׂשה  'ָּתִביא-ָּתִביא   ...ְלָבֵר ִּבְׁשִביל  אֹוְכִלים  ֶׁשֵהם  ֵמֵאֶּלה  ִלְהיֹות 

ָּתִביא-ָּתִביא ַנֲעֶׂשה ְּבָרָכה...!' ַאי ַאייי.

ֲאִני ְמַאֵחל ָלֶכם: ֶׁשִּתְזּכּו ְּבֶעְזַרת ה' ִלְהיֹות ֵמַהְמָבְרִכים ְוַהְמבָֹרִכים - ָאֵמן!

ת.ו.ש.ל.ב.ע.

עיקר הדרשה  ע"פ הספר 'להתעלות' באדיבות הרב שמחה אהרונוב שליט"א מחבר הספר: 'שמחה ואושר בבית היהודי'. 
. main@shofar.tv את השיעורים הללו נתן לשמוע בטל' גם בקומה הכשרה 02-3724787, וכן נתן לקבל במייל
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סגולה זאת מתוך הספר הנפלא 'ישמחו במלכותך' 
אשר כבוד הרב שליט"א מסר ממנו סדרת שיעורים 'ערך השבת ומעלותיה'.

   ניתן לצפיה באתר שופר ולשמיעה בשופר קול גם בקומה הכשרה!

ְוָכַתב ָהַרַה"ק ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנְּדל ֵמִריְמנֹוב זיע"א,

ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָּכל ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ָּכל ָׁשבּוַע יֹוֵרד ְּבָׁשָעה זֹו,

ָלֵכן ְיַכֵּון ָהָאָדם ַּבֲאִכיָלתֹו ֶאת ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית

ְלַהְמִׁשי ֶׁשַפע ְלָכל ַהָּׁשבּוַע ֻּכּלֹו.

ְּדַהְינּו, ֶׁשַּבֲחִתיַכת ַהַחָּלה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשאֹוֵכל ְיַכֵּון

ְלַהְמִׁשי ֶׁשַפע ְליֹום ִראׁשֹון,

ּוַבֲחִתיָכה ַהְּׁשִנָּיה ְליֹום ֵׁשִני,

ְוֵכן ָהְלָאה, ּוִבְזכּות ָּכ ֻמְבָטח לֹו ֶׁשא ֶיְחַסר לֹו,

ֶׁשַפע ֶׁשל ַּפְרָנָסה ְלָכל ַהָּׁשבּוַע ֻּכּלֹו.

ְוֵכן ָּכַתב ַּבַעל ַה"ְּבֵני ִיָּׂששָכר" זיע"א, ֶׁשְּמֻסֶּגֶלת

ְסעּוָדה זֹו ְלַפְרָנָסה טֹוָבה, ִמְּפֵני ֶׁשְּסעּוָדה זֹו ִהיא

ְּכֶנֶגד ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש

ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא:

"ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש" ְוכּו'.

ְוֵכן ָּכַתב ַרִּבי ִּפְנָחס ִמּקֹוִריץ זיע"א, ֶׁשָּׁשָעה זֹו ִהיא

ֵעת ָרצֹון ִלְפֹעל ָּבּה ַּפְרָנָסה טֹוָבה ְלָכל ַהָּׁשבּוַע ֻּכּלֹו.
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יהודים יקרים!
 הצגנו עבורכם חלק מעשרת ה"מסלולים" 

כסא בית כנסת
בתרומת 2,000 ₪

תזכו בכסא לשנה בבית כנסת 
'קהילות פז' עם שמכם חרוט; 

לרפואה שלימה, או לעילוי נשמת 
יקירכם, ולכל הענינים. 

בתרומת 4,000 ₪

 VIP תזכו לכסא
ליד כבוד הרב לשנה 
)בשורה הראשונה!(.

תרומה לחלוקת ספרי מוסר 
חלוקת ספרים "אעירה שחר", "ישמחו במלכותך", 

"ישראל והזמנים", "שלום רב", "אשא עיני" 
מאת הרב ישראל שלמה. 

בשקל וחצי ליום - להציל יהודים!

גם אתם בתרומה של שקל וחצי בלבד 
ליום תוכלו לתת כתף ולשמש כמנוף 
כדי שנוכל להגיע לעוד יהודים 
להכיר להם את היהדות 

ולקרבם אל אבינו שבשמים!

הוצאה לאור של ספרי
'גנזי המלך'

 הוצאת ספרי "גנזי המלך" מאוצרות דרשותיו של 

הרב אמנון יצחק שליט"א 
שנמסרו ברחבי הארץ והעולם 

ונדפסו והופצו בכ-90 אלף עותקים בכל ערב שבת 
במשך כעשור )בין השנים 2003-2013( ברחבי הארץ 
על חמישה חומשי תורה, מועדי ישראל וחגי השנה. 

ועכשיו! זו ההזדמנות הנדירה שלכם!! 
לזכות ולקחת חלק 
בהפצת דברי התורה היקרים מפז 
על פרשיות השבוע ומועדי השנה 
ב-2 כרכים 'גנזי המלך' 
בעימוד חדש ובסדר נאה - 
כדי שיהיה דבר נאה ומתקבל!

בתרומת 700 ש"ח 

ובתרומת 300 ש"ח 
קלטת אודיו

מסלול חוזרים בעבר 
תזכו להפיק קלטת וידאו נדירה מהרצאותיו הראשונות, 

הנפלאות והמיוחדות של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א 
מרחבי הארץ והעולם, משנות ה-80 ועד שנת 2009 שלא 

פורסמו מעולם!

מסלול קרן הרצאות 
בתרומת 50 ₪ למשך 12 חודשים 

נר למאור
הנכם זוכים להיות שותפים בכל התפילות 

ההרצאות והשיעורים 
בבית מדרש 'קהילות פז' 

ובזכויות של לומדי הכולל ובחורי הישיבה 
לבעלי תשובה! 

ואחזקת בית המדרש לשנה שלמה.

בתרומת 4,000 ₪

יחולקו עבורכם בהרצאות ברחבי הארץ
40 דיסק און קי עם מאגר השו"ת הגדול בעולם 

של הרב אמנון יצחק שליט"א

בתרומת 2,000 ש"ח 

מתאים לשמיעה ברכב - שיעורי תורה במגוון נושאים -
מאגר השו"ת הגדול בעולם - חלק ב'!!! ב"ה בדרך...

מסלול דיסק און קי 

זכות הקרנת הרצאה
שידורים חיים של הרב אמנון יצחק שליט"א 

ברחבי הארץ והעולם מועברים באתר שופר

 ומעתה גם בבית כנסת 'קהילות פז' בבני ברק 
עבור אלו שאין להם אפשרות לצפות בבית.

 כעת, ניתן לרכוש את זכות הקרנת 
שידורים חיים בבית הכנסת 

ולהקדיש לרפואה/לעילוי נשמת ועוד...

חלוקת עשרות סטים 
'לכתחילה' 

העוסקים  למקום  ובנ"א  לחבירו  בנ"א  מצוות  בקיום 
המצוות  לקיום  ענק  צוהר  ופותחים  הנצרכים  בנושאים 

'לכתחילה' 
תקציר ברור: מחובות האדם בכל תחום 

)12 כרכים!!!(
בפועל!!  לקיים  איך  מהמצוות  הרבה  יודעים  וכך 
לתקן  איך  סגולות  ויש  דברים!!!  ומתחדשים 

כאבי רגלים, ראש, מחלות, צרות, 
קיום  ע"י  מהכל!  להשתחרר  ב"ה  ואיך 

מצוות ספציפיות.

תזכו להיות שותפים באחזקת 
אתר 'שופר' ובשידורים חיים )גם בטל' 073-3376900( 

ובשידורים חוזרים המשודרים בארץ ובעולם, אפליקציית 
"שופר" ו'שופר קול' )גם בקומה הכשרה 02-3724787(.

מסלול מדיה 

עלות ספר: 15.5 ש"ח 



ובתרומת 300 ש"ח 
קלטת אודיו

מסלול חוזרים בעבר 
תזכו להפיק קלטת וידאו נדירה מהרצאותיו הראשונות, 

הנפלאות והמיוחדות של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א 
מרחבי הארץ והעולם, משנות ה-80 ועד שנת 2009 שלא 

פורסמו מעולם!

מסלול ספרים ודיסקים
בתרומת 1,000 ₪               

הנכם זוכים שארגון "שופר" יחלק לזכותכם 
ספרי קודש )ספרי יסוד ועוד( 

ודיסקים לצפיה ולשמיעה.
לזיכוי הרבים ברחבי הארץ, 

וגם יחולק על ידי 
הרב אמנון יצחק שליט"א 

בהרצאותיו.

מסלול קרן הרצאות 

תזכו להיות שותפים בארגון הרצאותיו 
של הרב אמנון יצחק שליט"א

ברחבי הארץ.

בתרומת 50 ₪ למשך 12 חודשים 

בתרומת

 ₪50 
של הרב אמנון יצחק

קרן הרצאות
מסלול

תזכו להיות שותפים בארגון ההרצאות

משפיעים בגדול-2! 
מארז 50 דיסקים לצפיה ולשמיעה - 

הינם הדרך הטובה ביותר להכיר את היהדות 
גם לרחוקים מהיהדות!

נר למאור

מסלול דיסק און קי 

זכות הקרנת הרצאה
שידורים חיים של הרב אמנון יצחק שליט"א 

ברחבי הארץ והעולם מועברים באתר שופר

 ומעתה גם בבית כנסת 'קהילות פז' בבני ברק 
עבור אלו שאין להם אפשרות לצפות בבית.

 כעת, ניתן לרכוש את זכות הקרנת 
שידורים חיים בבית הכנסת 

ולהקדיש לרפואה/לעילוי נשמת ועוד...

חלוקת עשרות סטים 
'לכתחילה' 

העוסקים  למקום  ובנ"א  לחבירו  בנ"א  מצוות  בקיום 
המצוות  לקיום  ענק  צוהר  ופותחים  הנצרכים  בנושאים 

'לכתחילה' 
תקציר ברור: מחובות האדם בכל תחום 

)12 כרכים!!!(
בפועל!!  לקיים  איך  מהמצוות  הרבה  יודעים  וכך 
לתקן  איך  סגולות  ויש  דברים!!!  ומתחדשים 

כאבי רגלים, ראש, מחלות, צרות, 
קיום  ע"י  מהכל!  להשתחרר  ב"ה  ואיך 

מצוות ספציפיות.

בתרומת 20 ש"ח לכרך 
או 200 ש"ח לסט.

תזכו להיות שותפים באחזקת 
אתר 'שופר' ובשידורים חיים )גם בטל' 073-3376900( 

ובשידורים חוזרים המשודרים בארץ ובעולם, אפליקציית 
"שופר" ו'שופר קול' )גם בקומה הכשרה 02-3724787(.

בתרומת 1,200 ש"ח לשנה

מסלול מדיה 

תזכו לשיעור בשידור חי וחוזר בהקדשה אישית 

מהרב אמנון יצחק שליט"א; 
לעילוי נשמת, רפואה שלמה, 

פרנסה, זיווג הגון ועוד...

בתרומת 1,000 ש"ח

הדרך שלך להגיע לכל בית יהודי -            
           בשיעור תורה על הבוקר!

מסלול נציב יום

בזכות סעודה שלישית ניצלים מחבלו של משיח, 
מדינה של גיהנם, וממלחמת גוג ומגוג )שבת קיח, א( 

ַרֲעִוין" )"רצון הרצונות"(  "ַרֲעָוא ְדּ
עם הרב אמנון יצחק שליט"א 

בבית הכנסת קהילות פז רח' מתתיהו 10 בני ברק 
סעודה שלישית כיד המלך ודברי תורה מתוקים מדבש 

     ניתן להקדיש את הסעודה לע"נ או להבדיל 
לרפואה שלימה, הצלחה, זיווג הגון, זרע קודש 

בר קיימא, ועוד... כל הקודם זוכה! 

המחיר לזמן מוגבל 1,000 ש"ח

מסלול סעודה שלישית

כדי שתוכלו לבחור את המסלול שמתאים לכם לזכות את הרבים, 
ולהיות מבני העולם הבא עם זכויות לאין שיעור!




