
≤∂®∑Æ∂Æ±±© ‡¢Ú˘˙ ÔÂÈÒ· ß‰    ‚Á ÛÒÂÓ  

אסתר מלכה

שיחה עם אסתר מונוביץ היא ה
חוויה בפני עצמהÆ בחוץ העולם 
ממשיך במרוץ הקדחתני שלו¨ 
כמו במין סחרחורת אינסופית¨ אך בפנים קיימת 
וחסד  טוב  ßאך  שבה  ומגוננת¨  מוגנת  בועה  לה 
שהכול  ברורה  בידיעה  חשים  שבה   Æßירדפוני
בעזרת  לשנות  אפשר  הכול  ואת  יתברך  מאתו 
פרקי תהילים¨ ולכן יש להרבות באמירתם בכל 
מאלו  היא  שיחתי  שבת  תחשבו  ואל  ועת¨  זמן 
שזמנן פנוי למכביר¨ היא יוצרת ומרצה לספרות 
במכללה במרכז הארץ¨ עוסקת בכתיבת ספרים¨ 
לאחרונה   Æאישי וייעוץ  לנשים  הרצאות  נותנת 
תהילים  ספר  של  עוצמתו  על  הרצאות  נותנת 

 Æדרך הסיפורים שלקטה
©ואולי דווקא  למרות כל העיסוקים הרבים 
הכי  יש  עסוקים  לאנשים  כידוע  כי  בזכות¨ 
הרבה זמן להספקים נוספים® היא יושבת עם 
תהילים¨  באמירת  ומרבה  נשים  של  קבוצות 
חולמת  אלא  בכך  מסתפקת  איננה  וכמובן 
ומצפה לרגע שבו היא תוכל לשוב ולומר כל 

Æיום בתמידות את כל הספר בשלמותו

הפח (מטוס) נשבר ואנחנו נמלטנו
היא   ¢øהכול התחיל  איך  שואלת  ¢את 

מתחייכת למשמע השאלה הבנאלית¨ ¢פשוט 
אחד  על  לשמוע  לי  יצא   Æסופרים קנאת 
את  יום  כל  האומר  מפורסם  רופא  משכניי¨ 
קל  ממנו  ולמדתי  התהילים¨  מזמורי  ק¢ן 
את  מוצא  כך  כל  העסוק  הוא  אם  וחומר¨ 
הזמן לאמירת תהילים¨ אז אני בוודאי יכולה 
לעשות זאת¨ והתחלתי¨ ומאז חשתי איך חיי 
אמירת  בזכות  והצלחות  בישועות  מוקפים 

Æהתהילים
היה  לנו  שקרו  המרגשים  המקרים  ¢אחד 
 ±∞ כבר  חובב  טייס  הוא  בעלי  במטוס¨  הנס 
שניםÆ באחת מהטיסות שלו בשמי הארץ יחד 
לנחיתה  התכונן  הוא  הוא¨  גם  טייס  חבר  עם 
בשדה התעופה בהרצליה¨ והנה במהלך הדרך 

 Æ¢כבה לו פתאום המנוע

להיות  בלי  גם  התחלחלתי¨  ירחם¨   ßה  ≠
מומחית בטיסה¨ ידעתי מה משמעות מילים 

 Æמצמררות אלו
¢כן¨ מדובר במצב מסוכן ביותר¨ בעלי עשה 
המנוע  את  לעורר  נואשים  ניסיונות  כמה 
ברירה  בלית   Æצלחו לא  הם  אך  לתחייה¨ 
 Æאונס בשטח הפתוח נחיתת  על  הוא החליט 
לעבר  המטוס  צלל  שבהם  האימה  רגעי  את 
הקרקע הוא לא ישכח לעולםÆ עם הנגיעה של 

המטוס בקרקע¨ התהפך המטוס וניזוק קשות¨ 
בדרך  הוא  הסטנדרטי  ההמשך   Æנמעך ממש 
מועטים  שכזו  מתאונה  ביותר¨  טרגי  כלל 
קולה  התרגש  והנה¢¨  בחיים¨  היוצאים  אלו 
הטייסים  צמד  לא¨  או  ¢תאמיני  אסתר¨  של 

ההמומים יצאו ממנו שלמים ללא כל פגע°
בוחנים    המטוס  מתוך  יוצאים  הם  ¢בעוד 
לאור השמש השוקעת¨ ממששים  עצמם  את 
נותרו  הם  באמת  אם  ובודקים  אבריהם  את 
לי  שגרם  ברור  לא  דחף  חשתי  שלמים¨ 
בדיוק  לשלומו¨  ולשאול  לבעלי  להתקשר 

Æברגעים קריטיים אלו
¢בעלי הופתע מהעיתוי המדויק של שיחת 
 ßÆÆÆמאמין לא  פשוט  ßאני  ופלט∫  הטלפון 

Æבהמשך התברר לנו דבר מפתיע עוד יותר
מספר  ßלפני  המילים∫  באלו  לו  ¢אמרתי 
ספר התהילים  כל  את  להגיד  סיימתי  דקות¨ 
ומשהו בתוכי דחף אותי להרים אליך טלפון 

ßøפשוט רציתי לדעת מה שלומך Æעכשיו
השגחה  ßאיזו  לי∫  צעק  הנרגש  ¢בעלי 
נפלאה° אין לך מושג כמה השאלה השגרתית 
סיפר  הוא   ¨ßאלה ברגעים  משמעותית  הזו 
ועל  האונס¨  נחיתת  על  שקרה¨  מה  על  לי 
בבדיחות  ואמר  והוסיף   Æשהתהפך המטוס 
תהלים  להגיד  המשכת  שלא  ßחבל  הדעת∫ 

שיחה עם אסתר מונוביץ היא ה
חוויה בפני עצמהÆ בחוץ העולם 
ממשיך במרוץ הקדחתני שלו¨ 
כמו במין סחרחורת אינסופית¨ אך בפנים קיימת 
וחסד  טוב  ßאך  שבה  ומגוננת¨  מוגנת  בועה  לה 
שהכול  ברורה  בידיעה  חשים  שבה   Æßירדפוני
בעזרת  לשנות  אפשר  הכול  ואת  יתברך  מאתו 
פרקי תהילים¨ ולכן יש להרבות באמירתם בכל 
מאלו  היא  שיחתי  שבת  תחשבו  ואל  ועת¨  זמן 

מתחייכת למשמע השאלה הבנאלית¨ ¢פשוט 
אחד  על  לשמוע  לי  יצא   Æסופרים קנאת 
את  יום  כל  האומר  מפורסם  רופא  משכניי¨ 
קל  ממנו  ולמדתי  התהילים¨  מזמורי  ק¢ן 
את  מוצא  כך  כל  העסוק  הוא  אם  וחומר¨ 
הזמן לאמירת תהילים¨ אז אני בוודאי יכולה 
לעשות זאת¨ והתחלתי¨ ומאז חשתי איך חיי 
אמירת  בזכות  והצלחות  בישועות  מוקפים 

Æהתהילים

המטוס בקרקע¨ התהפך המטוס וניזוק קשות¨ 
בדרך  הוא  הסטנדרטי  ההמשך   Æנמעך ממש 
מועטים  שכזו  מתאונה  ביותר¨  טרגי  כלל 
קולה  התרגש  והנה¢¨  בחיים¨  היוצאים  אלו 
הטייסים  צמד  לא¨  או  ¢תאמיני  אסתר¨  של 

ההמומים יצאו ממנו שלמים ללא כל פגע°
בוחנים    המטוס  מתוך  יוצאים  הם  ¢בעוד 
לאור השמש השוקעת¨ ממששים  עצמם  את 
נותרו  הם  באמת  אם  ובודקים  אבריהם  את 
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לקראת חג השבועות, שבו נולד ונפטר נעים זמירות ישראל, יצאנו, יחד עם מדריכת דרך מנוסה, יוצרת 

ומרצה, אסתר מונוביץ, למסע מופלא ביותר בעקבות הספר ’הללוהו’, שבו נחשפו לעינינו עשרות עדויות על ניסים 
שהתרחשו, גזרות שהתבטלו, וחיים שהשתנו, בעקבות אמירת פרקי תהילים £ לקרוא ולהתרגש

ילדים בקריאת תהילים


