
כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד
"ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוה' ֵּבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַּבֹּכל" )כד א(

דרש רבי יוסף נחמיה קורניצר, רבה של קראקא:

וקשיים  בעיות  על  הרף  ללא  להתלונן  רגילים  האדם  בני 
כשהם  זקנתם  לעת  ורק  חייהם,  בימי  הם מתמודדים  שעימם 
לראות  הם  נוכחים  בצעירותם,  עליהם  שעבר  את  משחזרים 

שכל מאורעותיהם היו לטובה.

ַּבָּיִמים"  ָּבא  ָזֵקן  "ְוַאְבָרָהם  שלפנינו:  הכתוב  רמז  זאת  לעובדה 
– רק כשמגיע האדם לעת זקנה, אזי מבין הוא כי "ַוה' ֵּבַרְך ֶאת 
טובה  טמונה  הייתה  עליו  שעבר  מאורע  בכל   – ַּבֹּכל"  ַאְבָרָהם 

וברכה.

בדרך זו ביאר רבי יוסף נחמיה את נוסח הברכה האחרונה בסדר 
'שבע ברכות' הנאמרות בשמחת נישואין: "קול מצהלות חתנים 
דרכם  מראשית   – 'מחופתם'  שכבר  אנו  מתפללים  מחופתם"; 
בחיים יכירו בני הזוג בטובה האופפת את דרכם, ולא יהיו מאלו 
שבצעירותם חשים בצער ומכאוב ורק לעת זקנה נוכחים לדעת 

כי הכול היה לטובתם.

'דרשות רבנו יוסף נחמיה' עמ' תג

אין להזכיר כבוד בשר ודם בתפילה
"ֹאָתּה ֹהַכְחָּת ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק" )כד יד(

אם נדקדק בלשון הפסוקים נגלה כי להלן )פסוק מד( כשדיבר 
אליעזר עם בתואל אמר: "ִהוא ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ֹהִכיַח ה' ְלֶבן ֲאֹדִני" 
ואילו כאן בתפילתו נקט: "ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק". מהו פשר ההבדל?

ביאר רבי משה נפתלי אולמן:

החתי  שאוריה  הסיבה  כי  חכמים  אמרו  א(  )נו  שבת  במסכת 
הייתה משום שהתבטא  ונידון למיתה,  נחשב כמורד במלכות 
בפני דוד המלך בלשון: "ַואֹדִני יֹוָאב" )שמואל ב' יא יא(. מעתה 
נוכל להבין; אם בפני מלך בשר ודם אסור לאדם לחלוק תיאורי 
מלכי  מלך  בפני  וכמה  כמה  אחת  על  לאחרים,  וסמכות  כבוד 
לנקוט  שלא  ה'  לפני  בתפילתו  אליעזר  הקפיד  לכן  המלכים. 
'בן  ורק כשדיבר לפני בתואל הזכיר  'אדוני' כלפי יצחק,  לשון 

אדוני'.

 'ניצוצי התורה'

להודות גם על ההצלחות 'הקטנות'
"ַוִּיֹּקד ָהִאיׁש ַוִּיְׁשַּתחּו ַלה'" )כד כו(

מוסר נפלא למד הגה"ח רבי יהושע העשיל ברים ראש ישיבת 
'תפארת ישראל' רוז'ין מהודאתו של אליעזר:

להשיגה  שכדי  מסוימת,  למטרה  להגיע  האדם  חותר  לעתים 
כאשר  ורק  משוכות.  וכמה  כמה  בהצלחה  לעבור  הוא  זקוק 
לבו.  בכל  כך  על  הוא  מודה  להצלחה,  הוא  זוכה  לבסוף 
מאליעזר עבד אברהם למדנו כי אל לו לאדם לשכוח להודות 
גם על ההצלחות 'הקטנות' שנחל בדרך, עוד בטרם התגשמה 

משאלתו במלואה.

להצלחה  להתייחס  שלא  אליעזר  היה  יכול  היה  כאן  אף 
'הקטנה' שנחל בעצם פגישתו עם רבקה, שהרי טרם ידע 

אם תסכים ללכת עמו ליצחק, ולמרות זאת הוא נעצר במיוחד 
להודות על הצלחה זו.

'מרבה חיים' ח"א עמ' קכג

תפילה בכוונה מתקבלת
"ֲאִני ֶטֶרם ֲאַכֶּלה ְלַדֵּבר ֶאל ִלִּבי" )כד מה(

ביאר הגאון רבי זלמן סורוצקין:

 – לבי'  'אל  שהתפללתי  "כיוון  וללבן:  לבתואל  אליעזר  אמר 
המים  עין  על  רבקה  עם  אני שפגישתי  הלב, משוכנע  בכוונת 
ליצחק  מיועדת  אכן  ורבקה  הזכה,  מתפילתי  כתוצאה  הייתה 
אדוני. שהרי כלל ברור הוא כי תפילה הנאמרת בכוונה בוודאי 

מתקבלת".

'אזנים לתורה'

ההצלחה תלויה בתפילה
"ֲאֹחֵתנּו ַאְּת ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה ְוִייַרׁש ַזְרֵעְך ֵאת ַׁשַער ֹׂשְנָאיו" )כד 

ס(

זה,  בפסוק  מלבד  כי  הטורים'  'בעל  הביא  לפסוק  בפירושו 
'רבבה' בשלושה פסוקים נוספים, ולכולם זכו  הוזכרה המילה 
ישראל מכוח הברכה שהתברכה רבקה: א. "ּוֵמָאה ִמֶּכם ְרָבָבה 
ִיְרֹּדפּו" )ויקרא כו ח(. ב. "ּוְׁשַנִים ָיִניסּו ְרָבָבה" )דברים לב ל(. ג. 

"ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתיְך" )יחזקאל טז ז(.

למדו  ב(  )ס  חולין  במסכת  סופר':  ה'חתם  מרן  וביאר  הוסיף 
צדיקים'  של  לתפילתם  מתאוה  הוא  ברוך  ש'הקדוש  חכמים 
מכך שבבריאת העולם לא יצאו הצמחים בטרם התפלל האדם 
על הגשמים. לדבר זה רומזת ה'מסורה' שלפנינו: "ְרָבָבה ְּכֶצַמח 
הכתובות  בברכות  לזכות  ישראל  עתידים   – ְנַתִּתיְך"  ַהָּׂשֶדה 
בפסוקים שמוזכרת בהם המילה 'רבבה', ובתנאי שיתפללו על 
בטרם  העולם  בבריאת  מלצאת  שהתעכב  ַהָּׂשֶדה'  'ְּכֶצַמח  כך, 

התפלל האדם על הגשמים.

מועדי התפילות נרמזו בשמות האבות

"ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב" )כד סג(

ידועים הם דברי חז"ל )ברכות כו ב( כי תפילות אבות תיקנום; 
אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה, ויעקב 

תפילת ערבית.

השנייה  באות  וענייניהם(:  התפילות  )תיקון  ה'אבודרהם'  כתב 
שתיקן:  התפילה  מועד  נרמז  מהאבות  אחד  כל  של  בשמו 

'אברהם' – בוקר, 'יצחק' – צהריים, ו'יעקב' – ערב.

על פי דרך זו הביא הגאון רבי שאול משה זילברמן מוויערשוב 
בשם ה'חידושי הרי"מ' כי את תפילת 'ותיקין' תיקן לוט, שהרי 
האות השנייה בשמו היא ו' – 'ותיקין', וייתכן שזכות זו עמדה לו 
להינצל דווקא במועד זה, ככתוב )לעיל יט כג(: "ַהֶּׁשֶמׁש ָיָצא ַעל 

ָהָאֶרץ ְולֹוט ָּבא ֹצֲעָרה".

  הגהות הגריש"מ בראש ספר 'פרדס יוסף' ח"ב

ברייתא דרבי ישמעאל

"ַוִּיְקְּברּו ֹאתֹו ִיְצָחק ְוִיְׁשָמֵעאל ָּבָניו" )כה ט(

נכבדות  בו  דיברו  לפרקו,  מקראקא  העשיל  ר'  הרבי  כשהגיע 
בבתו של גביר ידוע ומפורסם. כדי לתהות על קנקנו נפגש עמו 
הגביר באכסניה קטנה על אם הדרך, וכיוון שלא מצא שם כל 
ספר קודש מלבד סידור תפילה בלה, הצביע הגביר על 'ברייתא 
יש  "האם  החריף:  הנער  בפני  תוהה  כשהוא  ישמעאל'  דרבי 

באמתחתך דבר חידוש על ברייתא זו?"

ומיד החל להרצות את פלפולו:  הרהר רבי העשיל לרגע קל, 
ייתכן  כיצד   – הראשונה  זו:  ברייתא  על  לי  קושיות  "שלוש 
 – השנייה  כישמעאל?  רשע  בשמו של  הקדוש  התנא  שנקרא 
מדוע נפתחת היא במילים 'רבי ישמעאל אומר', כביכול קדם לו 
תנא שנחלק עליו בדבר, והשלישית – תמה אני על מידות: 'כלל 
שהקדימה  מכך  הלכה  לדרוש  ניתן  כיצד  וכלל',  ו'פרט  ופרט' 
התורה את הכלל לפרט או להפך, הרי כלל הוא בידינו כי: 'אין 

מוקדם ומאוחר בתורה' )פסחים ו ב(?

מהפסוק  חכמים  הוכיחו  ב(  )טז  בתרא  בבא  במסכת  והנה, 
שב  ימיו  שבסוף  ישמעאל  לפני  יצחק  נכתב  שבו  שלפנינו, 
ישמעאל בתשובה, שאם לא כן כיצד הניח ליצחק אחיו הקטן 
שעשה  שאחר  לומר  ויש  אביהם.  בלוויית  לפניו  ללכת  ממנו 
תשובה הכיר בגדולת תורתו של יצחק, ולכן כיבדוֹ  ללכת לפניו. 
זאת מסדר  למדו  כיצד  יש להקשות,  כאן  אף  אלא שלכאורה 
כתיבת השמות בפסוק, הלוא 'אין מוקדם ומאוחר בתורה'? ויש 
להסיק מכאן שכלל זה נאמר על שני עניינים שונים, אך בעניין 
אחד – הקפידה התורה על כתיבת הדברים כסדר התרחשותם.

מותר  כאחת:  הקושיות  שלוש  יתורצו  הללו  הגמרא  בדברי 
לדרוש  אף  ניתן  'ישמעאל', שהרי עשה תשובה,  לקרוא בשם 
מכאן את מידת 'כלל ופרט', שכן בעניין אחד לא חל הכלל של 
'אין מוקדם ומאוחר בתורה', ואת כל זאת 'רבי ישמעאל אומר' 

– למדים אנו משמו של התנא 'רבי ישמעאל'.

'חנוכת התורה', 'קונטרס אחרון' שבסוף הספר

פרשת חיי שרה

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאוצרות אמונים

סגולה לזיווג הגון 
"הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ִמָּׁשם" )כד ז(

ְוָלַקְחָּת"  ְלָפֶניָך  ַמְלָאכֹו  ִיְׁשַלח  "הּוא  התיבות  ראשי 
הם בגימטרייה צ"א כמניין אמן. מכאן שההקפדה 
על עניית אמן, סגולה היא לזכות בזיווג הגון )וכמו 

כן: 'זיוג הגון' בגימטרייה 'אמן'(.

א(  )קכא  תהלים  בספר  הדברים:  על  להוסיף  יש 
 – ֶעְזִרי"  ָיֹבא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים  ֶאל  ֵעיַני  "ֶאָּׂשא  נאמר: 
'אמן'  'אמן'; בזכות  ָיֹבא': סופי תיבות  ֵמַאִין  'ֶהָהִרים 

'ָיֹבא ֶעְזִרי' – האישה שעליה נאמר 'עזר כנגדו'.

רבי אברהם קסלר בעל 'נוטרי אמן', קונטרס 'מה' יצא הדבר' עמ' 123;
 'שמחה בלבי' תהילים קכא א ;

)כוונת  היום'  'סדר  ובספר  ולרפואה,  לישועה  נפלאה  כסגולה  נודעה  הכתב  ומתוך  בכוונה  יצר'  'אשר  ברכת  אמירת 
הברכות( הובא כי סגולה זו מועילה אף לבריאים שלא יחלו חלילה. ואם כה גדולה היא סגולת הברכה, על אחת כמה 

וכמה גדולה סגולת עניית אמן אחריה, שהרי אמרו חכמים )ברכות נג א(: "גדול העונה אמן יותר מן המברך".
יהודי יקר!

בבואך לברך 'אשר יצר' הקפד תמיד שמישהו יענה אחריך אמן, כך תזכה ותַזכה עמך אחרים, 
ותמשוך עליך ישועה, רפואה והצלחה לאורך ימים ושנים. אמן.

בני אמונים. אמן ענית לישועות זכית.

רפאנו ה' ונרפא
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הארות בסדר התפילה  סיפור שבועי על אמן ותפילה תענה אמונים  מעשה אמונים
מעלתה וסגולתה של ברכת אשר יצר

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. )אגרת הרמב"ן(

התפילין שהושבו מאשפתות

פעמים מספר בכל יום זוכים אנו להודות לה' בברכת 'אשר יצר' על הנס הגדול הטמון בעובדת תפקודן 
התקין של מערכות גופנו – העשוי כולו 'נקבים נקבים... שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם 
חיים  עומדים  הרינו  בקרבנו,  רוחנו  את  ה' השומר  מכוח חסדי  ורק  ולעמוד...',  אי אפשר להתקיים 

וקיימים לפניו.

כולו  שיעסוק  מאמר  לטובת  התפילה,  לביאורי  המוקדשים  המאמרים  מרצף  לעצור  אפוא  בחרנו 
רצון שיעמדו הדברים  יהי  ולישועה.  הנודעת לרפואה  ובסגולתה  זו  ומעלתה של ברכה  בחשיבותה 

לזכותם ולרפואתם של כל חולי עמו ישראל.

הנס הגדול ביותר מתרחש בקרבנו
במילה 'נס' רגילים אנו בדרך כלל להביע את התפעלותנו ממאורעות 'על-טבעיים' המתרחשים סביבנו 
מפעם לפעם. אלא שאם נעצור ממרוץ החיים ונתבונן בתהליך המופלא המתחולל בגופנו בכל רגע 
ורגע, נבין אל נכון כי הנס הגדול ביותר מתרחש בקרבנו, לא לעתים נדירות, כי אם בכל עת ובכל שעה. 
בתוך תוכנו מתנהלת לה מערכת מורכבת אשר אילו הייתה מתרחשת חלילה סטייה קלה ביותר בסדר 

פעילותה הקבוע, יכול היה הדבר להמיט עלינו אסון חמור, רחמנא ליצלן.

הדברים אמורים בפרט בייחס למערכת העיכול; האדם מכניס לפיו אוכל מגוון, לועסו ובולעו, ומכאן 
מערכת 'אוטומטית' לחלוטין דואגת להפריד את רכיבי המזון אלו מאלו, לדחות את הפסולת, לסנן 
את הנוזלים, להפוך את הרכיבים הנחוצים לחלקיקים שיש בהם כדי להזין את מערכת הדם, העצמות 
כדי  אנו  זקוקים  חסד  לכמה  לגוף.  מחוץ  אל  ולדוחקה  הפסולת  את  ולעבד  לסנן  ובסיום  והגידים, 
שאבות המזון ייספגו בגוף ולא יידחו אל מחוצה לו, ולהפך – שאף חלקיק של פסולת לא יזהם את 

מערכות האיברים.

כדי  ורגע  רגע  בכל  אדם  כל  על  ומשגיח  בחכמתו  לעשות'  'מפליא  רחמיו  ברוב  הוא  ברוך  הקדוש 
שחלילה לא תארע תקלה במערכות גופו.

רגיל היה המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין לציין בהתפעלות בפני שומעי לקחו; "שימו לבכם לעובדה 
פועל במתכונתו משך עשרות  הגוף  ואילו  לעת  ביותר, מתקלקלת מעת  אף הפשוטה  שכל מכונה, 
רבות בשנים, עשרים וארבע שעות ביממה ללא הרף בלא שיתרחש בו קלקול... על מה אם לא על 
כך אמר איוב )יט כו(: 'ּוִמְּבָׂשִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹו-ַּה' – הלוא נס זה אינו פחות מנס יציאת מצרים!" )'תפילת 

חנה' עמ' סו(.

בשו"ת 'מן השמים' )סי' לד( שאל רבי יעקב מַמאְרִוויש מבעלי התוספות: האם צריך האדם לברך 'אשר 
יצר' בכל עת שנצרך לנקביו, או שדי שיברכנה פעם אחת בבוקר? והשיבו לו מן השמים: "הלוא ידעת 
כי ארבעה צריכים להודות )בברכת 'הגומל', ראה ברכות נד ב(, ו'חולה' הוא אחד מהם, ואין לך חולה 

גדול מזה, כמו שכתוב )ישעיהו נא יד(: 'ִמַהר ֹצֶעה ְלִהָּפֵתַח ְוֹלא ָימּות'".

הוסיף ואמר הגאון רבי יצחק זילברשטיין: יכול כל אדם ללמוד מתשובה זו, כי את ברכת 'אשר יצר' 
'ברכת  דבריו בהקדמה לספר  )מתוך  'הגומל'  והנשמה, לא פחות מברכת  צריך לברך בערגת הנפש 

איתן'(.

וכך הובא ב'ילקוט מעם לועז' )בראשית ח"א עמ' פח(: "כל מי שמתבונן בסוד יצירת האדם ואיבריו, 
יהיה נוכח שהאדם צריך לעבוד את השם יתברך בלב ונפש, אפילו בלי קבלת שכר, אלא רק בגלל 
החסדים הגדולים שעשה עמנו – שעשה אותנו בכל השלמות. ומאחר שהקדוש ברוך הוא עשה חסד 
גדול כל כך שברא אדם עם כל תיקוני איברים, לכן אנו חייבים לברך את ה' ולשבח אותו על הטוב 

הזה שעשה עמנו".

להודות על חסדי ה'
כדי שנוכל להתבונן בדברים ולהודות כראוי על חסדי ה' תיקנו לנו חכמים )ברכות ס ב( לברך את 
ברכת 'אשר יצר' בכל עת שנפנה האדם לנקביו. שעה זו שבה מתגלם מול עינינו הנס הגדול הכרוך 

בפעילותו התקינה של הגוף, היא הזמן הראוי ביותר להודות על כך.

המשגיח הצדיק רבי ירוחם הלוי ממיר המשיל זאת לאדם שהוצרך לעבור ניתוח קשה במעיו; הלוא 
על  להם  לבשר  כדי  לשלומו  הדואגים  למכיריו  מברק  לשלוח  יזדרז  סיומו  עם  שמיד  וברור  פשוט 
הצלחת הניתוח. באותה מידה צריך היה האדם לשלוח כמה מברקים שכאלו בכל יום ויום, ומאתנו לא 

נדרש אלא להודות למשך שניות בודדות בכובד ראש ובכוונה כראוי )'תפילת חנה' שם(.

ברכה על עצם מהות החיים
עוד אמר הגרש"ד פינקוס: אם נתבונן בנוסח הברכה נבחין כי היא אינה מסתיימת בבקשה על העתיד 
כברכות שמונה עשרה וכדומה, אלא בהצהרה: "גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יפתח אחד מהם או 

יסתם אחד מהם אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך!"

דומה הדבר לילד המבקש מאביו שיקנה לו אופניים כדי לנסוע בהם או משחק כדי להשתעשע בו, 
זועק  והיה  זקוק הילד לתרופה מצילת חיים,  יכול לדחותו בתואנות שונות. אולם אילו היה  שאביו 
לאביו: "אבא, אם לא תעזור לי להשיג את התרופה – אמות!", וכי יכול היה אביו להתעלם מבקשתו?!

כך גם בענייננו: בכל ברכה אחרת, כדוגמת 'חונן הדעת', איננו יכולים לומר: 'ריבונו של עולם, חנון אותי 
בדעת שאם לא כן אמות!', אך בברכה זו; אחר שהודינו בפירוט על נס קיום החיים, שוב איננו זקוקים 
לבקש יותר, די אם נאמר: 'גלוי וידוע... שאם יפתח... אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך', כדי לעורר 

רחמים לפני אבינו שבשמים שימשיך להעניק לנו את מתנת החיים )'ברכת איתן' עמ' 47(.

לפני כסא כבודך
על נקודה מיוחדת עורר רבי יעקב דב מרמורשטיין, נשיא "בני אמונים": אם נתבונן בנוסח ברכה זו 
נמצא בה לשון שאיננו רגילים לנקוט אותה בכל ברכה או תפילה אחרת: "גלוי וידוע לפני כסא כבודך 
שאם יפתח אחד מהם... אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך". ועלינו להתבונן: כבר בדקות הראשונות 
של היום, בעיצומן של ברכות השחר אנו מעידים על הקשר המיוחד שיש בינינו לבין הקדוש ברוך 
הוא, קשר המתבטא דרך כל אחד ואחד מאיברינו שעליו משגיח בורא העולם השוכן גבוה מעל גבוה, 

מכיסא הכבוד בכל רגע נתון )ראה הגהת הרמ"א או"ח ו א(.

נמצא אפוא שברכות השחר שבהן אנו מודים על הטובות שעושה עמנו ה' בכל יום, הינן היסוד לקשר 
'כסא כבודך'. כיוון שכך עליהן להיאמר בצורה  האיתן שבינינו לבין הבורא יתברך, קשר המגיע עד 
המושלמת ביותר, מתוך ידיעה עמוקה שאי אפשר להתקיים כלל, ולו לרגע אחד מבלי להזדקק לחסדי 
ניתן לחזק באמצעות הקפדה על עניית אמן אחריהן, שזו היא הצהרת אמונה  ואת הידיעה הזו  ה'. 

שאין כדוגמתה.

קיץ תדש"ם. שדה התעופה 'קנדי' ניו יורק. ר' יקותיאל הביט סביבו במבוכה רבה. הייתה זו הפעם 
הראשונה שבה יצא לחו"ל לצורך שליחות של מצווה. ועתה, מבלי לדעת מילה אחת באנגלית, 
עמד הוא בטבורו של שדה התעופה הסואן נבוך ותוהה. הדקות נקפו ומי שהיה אמור לאוספו 
משדה התעופה בושש מלהגיע. הוא חשב לנסוע במונית לעבר מקום האכסניה שתוכנן לו, אולם 
גוי מגושם  מבלי לדעת אנגלית התקשה להסתדר. בעודו מתבונן סביבו, הופיע לפתע מאי שם 
שנראה היה כנהג מונית, וכשהבחין בר' יקותיאל התקדם לעברו במהירות והחל להמטיר עליו 
שאלות באנגלית כבדה. ר' יקותיאל ניסה להסביר לו בתנועות ידיים כי אינו מבין מילה משאלותיו, 

אולם הגוי המשיך בשלו, עד שלפתע איבד את סבלנותו ונעלם כפי שהופיע...

בלית בררה החליט ר' יקותיאל לצאת מהטרמינל. 'בחוץ מן הסתם ייקל עליי למצוא מונית', הרהר 
לעצמו, אלא שכאשר התכופף לעבר מזוודותיו נפלטה מפיו צווחת אימה; תיק היד שלו נעלם 
כאילו בלעה אותו האדמה. הוא ניסה לסקור את סביבתו אולם עד מהרה התייאש. כעת הוא הבין 
את מבוקשו של אותו 'נהג מונית' מוזר... כך, ברגע אחד של היסח הדעת נפל הוא קרבן בפני גנב 
מתוחכם וערמומי. דמעה סוררת התגלגלה מזווית עינו. בתיק זה הטמין את התפילין היקרות שלו, 
תפילין של רש"י ורבנו תם, שנכתבו על ידי אחד מזקני הדור, סופר צדיק וירא חטא. כמה יגיעות 

יגע וכמה טרחות טרח עד שהצליח להשיגן, ועתה... מי ייתן לו תמורתן?!

בתוך ים הגויים שסביבו חש הוא בודד ונעזב. לא היה לו כל מושג כיצד עליו להתנהל במקרה זה. 
פיו החל למלמל תפילה חרישית, ולפתע כמו משמים הופיע המלאך המושיע:

אליו  ניגש  הוא  והמבולבל.  הכאוב  באברך  הבחין  ומכובד,  אמיד  פנים  סבר  בעל  חרדי,  יהודי 
והתעניין לסיבת דאגתו, ומששמע את אשר ארע עמו, הסביר לו כי גנבים מסוג זה מצויים בניו 
יורק לרוב. הוא ייעץ לו להגיש תלונה בפני הגורמים המתאימים, אולם לא הסתפק בייעוץ בלבד. 
ברוחב לב הוא הוביל את האברך למכוניתו שחנתה בסמוך, סייע בידו להניח את מזוודתו בתא 
המטען, ומשם פנה עמו לסיבוב ארוך ומתיש בין משרדים משמימים. בכל מקום שאליו פנה נדו 
לו הפקידים בראשם. 'אין לך סיכויים רבים', הם אמרו לו, 'מדובר בגנבים מתוחכמים ביותר'. ר' 
יקותיאל חש אי נעימות מפני מיטיבו הזר. הוא ידע כי האיש מפסיד בגינו שעות עבודה יקרות, 

אלא שהלה התעקש בתוקף לסייע לו, וטען שהם מחויבים להשתדל ככל הניתן.

משהסתיים הסיבוב החליט האיש לגמור את המצווה; הוא התעניין למגמת פניו של ר' יקותיאל, 
ומשנענה כי עתיד הוא להתאכסן בשכונת פלטבוש שבברוקלין, פנה ללא היסוס להסיעו למחוז 

חפצו.

בחום.  ובירכו  לו  שהודה  לפני  לא  מיטיבו,  של  מרכבו  יקותיאל  ר'  יצא  מאוחרת  לילה  בשעת 
כשהתעניין לשמו הופתע לשמוע כי היה זה לא אחר מתומך התורה הנודע בשערים, הרב שרגא 

נייהוז זצ"ל.

בכך לא סיים ר' יקותיאל את פרשת ההודאה. הוא פנה מיד לבית הכנסת הסמוך כדי להתפלל 
עמו  העתיד שיעשה  על  והתחנן  העבר  על  בדמעות  הודה  הוא  בתפילת שמונה עשרה  ערבית. 

הבורא נס ויזכהו למצוא את התפילין היקרות.

בימים הקרובים התרכזו מאמציו של ר' יקותיאל בעיקר במישור התפילה. ידידו המארח סייע בידו 
להשיג בהשאלה זוג תפילין חילופי, והוא מצדו לא חדל לרגע מלהתפלל כי יתרחש הנס, והוא 

יזכה להניח את תפיליו היקרות.

עם  פגישה  לו  נקבעה  קווינס, שם  לשכונת  לנסוע  יקותיאל  ר'  הוצרך  מכן  לאחר  ספורים  ימים 
במניין  תפילה  להפסיד  לא  וכדי  מוקדמת,  בוקר  לשעת  נקבעה  הפגישה  המקום.  מרבני  אחד 
פנה  למקום  בהגיעו  בקווינס.  להתפלל  כוונה  מתוך  בבוקר  השכם  מאכסנייתו  יקותיאל  ר'  יצא 
לבית הכנסת המקומי לתפילת שחרית. לאחר התפילה ניגש לאחד המתפללים וביקשוֹ  כי יואיל 
להשאיל לו את התפילין דרבנו תם לכמה דקות. האיש נענה בשמחה. משסיים ר' יקותיאל לקפל 

את התפילין התעניין בעל התפילין לשמו ולקורותיו, והשניים נפרדו לשלום.

חדל  לא  הוא  שאת.  ביתר  בתפילתו  יקותיאל  ר'  התחזק  לשובו,  עד  שנותרו  הספורים  בימים 
מלהתפלל בדמעות שליש, אולי יחוס אולי ירחם. יומיים לאחר מכן הופתע ר' יקותיאל כשמארחו 
הודיעו על שיחת טלפון הממתינה בעבורו. האיש שמעבר לקו הזדהה בשם חיים נוישטטר, ור' 

יקותיאל נזכר מיד בשם שהופיע על נרתיק התפילין דרבנו תם ששאל בבית הכנסת של קווינס. 

"האם קנית לאחרונה ארון בנגרייה פלונית השוכנת בשכונת 'בית ישראל' בירושלים?", התעניין 
ר' חיים, ור' יקותיאל שהופתע לחלוטין מהשאלה מיהר להשיב בחיוב. "עלה מהר על מונית וסע 

לקווינס, התפילין שלך נמצאו", בישר לו ר' חיים וניתק את השיחה.

נרגש והמום מיהר ר' יקותיאל לנסוע לקווינס, שם המתין לו ר' חיים בקוצר רוח. מיד עם בואו 
הזמינו ר' חיים למכוניתו ופתח בנסיעה. לאחר כמה דקות נעצר הרכב ליד בית נאה למראה. הדלת 

נפתחה בידי יהודי מסביר פנים, שהזמינם לשבת ליד השולחן והחל לספר:

הגדול הסמוך  בפארק  ילדי  עם  לבלות  כדי  החופשה  את  לנצל  ראשון האחרון, החלטתי  "ביום 
לקווינס. שהינו בפארק עד רדת החשכה, ומשסיימנו פנינו להשליך את הפסולת לפח האשפה 
הגדול שניצב בפאתי הפארק. השלכתי את הפסולת ופניתי לעזוב את השטח, אלא שלפתע צדו 
ונדהמתי לגלות קופסה אדומה של  עיניי דבר מה מוזר שבצבץ מהפח הגדוש. התקרבתי שוב 
קצה שחור  קלטו  עיניי  נדהמתי שבעתיים:  הקופסה  את  ליטול  ידי  את  כאשר שלחתי  תפילין. 
של רצועה שבצבץ ממעמקי הפח. התגברתי על אי הנעימות והתחלתי לחפור במעמקי הפח. כך 
גיליתי בזעזוע קופסה אדומה נוספת, ועוד קופסה, ולאחר זמן מה כבר היו בידיי שני זוגות תפילין 
ולסדרן  התפילין  את  לנקות  פניתי  בבית  זיהוי.   סימן  כל  נעדר  קטיפתי  נרתיק  ואף  מושלמות, 
בכבוד הראוי להן, ואז הבחנתי בין כפלי הנרתיק בקבלה המדוברת. עדיין לא היה בידי קצה חוט 
שיסייע בידי למצוא את בעליהן. החלטתי ליטול עמי את התפילין לבית הכנסת הסמוך ולהתעניין 

בקרב המתפללים.

וסיפר כי  ר' חיים בהתרגשות,  וכבר קפץ  בטרם הספקתי לסיים את הרצאתי לפני המתפללים, 
לפני כמה ימים פגש יהודי מארץ ישראל שתפיליו נגנבו ממנו בשדה התעופה. הוא הוסיף וסיפר 
הדרך  הייתה  קצרה  ומשם  אכסנייתו,  ולמקום  לשמו  המאבד  את  לשאול  החליט  מה  משום  כי 
להשיגך". תוך כדי דיבור הגיש האיש לר' יקותיאל את התפילין. ר' יקותיאל לא יכול היה לעצור 
את בכיו הנרגש, הוא חיבק את התפילין בשתי ידיו ושחזר במוחו את שרשרת הִנסים שעברו עליהן 
בשבוע האחרון. הוא לא ניסה להבין מדוע החליט הגנב להשליך את התפילין דווקא באותו פח 
נידח בפאתי הפארק של קווינס, הוא גם לא ניסה להבין מדוע לא רוקנו עובדי העירייה את הפח 
במשך השבוע שקדם למציאתן. לכשעצמו הוא יכול היה רק להרהר: מה היה מתרחש אילו לא 
היה מקדים לצאת כדי להספיק תפילת שחרית בקווינס, מה היה מתרחש אילו לא היה מקפיד 
להניח תפילין דרבנו תם למרות אי הנעימות הכרוכה בבקשתן מזרים. התפילין היו נמצאות בחסדי 

שמים וניצלות מביזיון, אולם הוא היה שב לארץ בהיעדרן.

כמה גדול הוא כוחה של תפילה.
                                                                                                                       'ניצוצי אש' עמ' תשצח


