
יצחק נשא תפילות בעושר
"ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה'" (כה כא)

לשון  את  שדרש  יוחנן  רבי  דברי  הובאו  ה)  סג  (ב"ר  במדרש 
'ויעתר': "ששפך תפילות בעושר" ('עתיר' הוא 'עשיר' בלשון ארמית, 
ראה אונקלוס לעיל יד כג). לכאורה יש להבין, מהי התועלת בריבוי 
ואחד  המרבה  "אחד  ב):  ה  (ברכות  שנינו  כבר  הלוא  תפילות, 

הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים"?

תירץ רבי אליהו מויסקיט, מתלמידי הרבי מקוצק, בספרו 'אזור 
כל  את  אבינו  יצחק  שנשא  הייתה  יוחנן  רבי  כוונת  אליהו':  
תפילותיו מתוך תחושה שכביכול עשיר הוא ואינו חסר מאומה. 
וזאת כדי שחלילה לא יתפרש מהן שיש בקרבו תרעומת כלפי 

מעלה על שלא זכה להיפקד בבנים.

באופן נוסף ביאר זאת בספר 'נחלת יעקב יהושע':

אשתו  בעבור  כלומר:  אשתו',  'לנוכח  תפילתו  את  נשא  יצחק 
ולמען כבודה, וכיוון שאמרו חכמים (בבא מציעא נט א): "לעולם 
יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של 
נשא  שיצחק  יוחנן  רבי  אמר  לפיכך  אשתו",  בשביל  אלא  אדם 
תפילות 'בעושר', כלומר שהתעשר בזכות תפילותיו על אשתו.

יצחק ורבקה לא ידעו להיכן לפנות בתפילתם
"ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו" (שם)

"'לנכח אשתו' – זה עומד בזוית זו ומתפלל, וזו עומדת בזוית זו 
ומתפללת" (רש"י).

מדוע הוצרכו יצחק ורבקה להתפלל בשתי זוויות שונות?
בספר הקדמון 'מים חיים' (דיהרנפורט ה' ת"נ) ביאר זאת הגאון רבי 

חיים הלוי הורוויץ בשם זקנו רבי פנחס זצ"ל:
במסכת בבא בתרא (כה א) אמרו חכמינו זיכרונם לברכה שעלינו 
רוחות  מארבע  לאיזו  שהודיעונו  על  לאבותינו  טובה  להחזיק 
השמים יש לפנות בשעת התפילה – לרוח מזרחית. מעתה יש 
לבאר: יצחק ורבקה שעדיין לא ידעו לאיזה צד לפנות בתפילה, 
בחרו לעמוד בשתי זוויות הבית, זה בזווית מזרחית דרומית, וזו 
תפילתם  את  הפנו  בוודאי  כי  ידעו  כך  צפונית,  מערבית  בזווית 

לצד שדרכו ראויה היא להתקבל.

תפילת 'יקום פורקן'
"ִּכי ֲעָקָרה ִהוא" (כה כא)

"אמר רבי יצחק: מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שהקדוש 
ברוך הוא מתאוה לתפלתן של צדיקים" (יבמות סד א).

בדרך צחות ביאר זאת בעל 'תפארת שלמה' מראדומסק:

להפריע  עלולה  הילדים  בגידול  הכרוכה  הטרחה  הטבע  בדרך 
לאדם בעבודת ה'. לפיכך, מאחר שהקדוש ברוך הוא 'מתאווה 
לתפילתם של צדיקים' ורצונו שתפילתם תהיה ביישוב הדעת 

ובמתינות, לכן מנע מהם פרי בטן.

הוסיף וביאר ה'תפארת שלמה' שמחמת סיבה זו מבקשים אנו 
בתפילת 'יקום פורקן': "זרעא חיא וקיימא, זרעא די לא יפסוק 
יהיו  שצאצאינו  שנזכה   – אורייתא"  מפתגמי  יבטול  לא  ודי 
נצטרך  לא  וכך  ונזק,  צער  להם  יארע  ולא  ושלמים  בריאים 

להפסיק ולהתבטל בגינם מתורה ומתפילה.

תפילתו של יצחק חיסרה משנות אביו
"ַוֵּיָעֶתר לֹו ה'" (שם)

"ויעתר לו' – נתפצר ונתפייס ונתפתה לו" (רש"י).
מדוע הוצרך יצחק להתפלל ולהפציר כל כך?

ביאר זאת אחד מן המגידים: הנה אמרו חכמינו זיכרונם לברכה 
(ב"ר סג יב) כי הקדוש ברוך הוא החסיר מחייו של אברהם אבינו 

חמש שנים, כדי שלא יראה בחייו את נכדו עשיו יוצא לתרבות 
רעה.

ועשיו  יעקב  של  לידתם  הייתה  אילו  כי  נמצא  זאת  לאור 
מתעכבת למשך חמש שנים נוספות, לא היה הקדוש ברוך הוא 
צריך לחסר משנותיו של אברהם כלל, שהרי עשיו לא היה יוצא 
לתרבות רעה בחייו. לפיכך מובן מדוע הוצרך יצחק להפציר כל 

כך עד  שנעתר לו ה'.
זצ"ל,  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגאון  בפני  הדברים  כשנאמרו 
הסכים עם הדברים ואף הוסיף על אתר ואמר כי רמז יש להם 
מלשון הכתוב, שכן המילים 'ַוֵּיָעֶתר לֹו ה'' הן בגימטרייה: 'חמש 

שנים'.
'כרם חמד'

תפילת צדיק בן צדיק
על הסיבה שנענה הקדוש ברוך דווקא ליצחק, ככתוב: "ַוֵּיָעֶתר 
לֹו ה'", ביאר רש"י: "'לו' ולא 'לה' – שאין דומה תפלת צדיק בן 

צדיק לתפלת צדיק בן רשע".

הסיבה  זצ"ל:  קמיל  חיים  רבי  'אופקים'  ישיבת  ראש  ביאר 
בן  צדיק  משל  יותר  רב  צדיק  בן  צדיק  תפילת  של  שכוחה 
רשע, אינה רק מחמת זכות אבות שעומדת לצדו, אלא אף מצד 
עצמו; שכן אינו דומה מי שבחר בדרך הִצדקּות מתוך שהכיר 
מקרוב את דרך הֶרשע שהלך בה אביו, וממנה הבין כי כדאי לו 
לזנוח דרך זו ולהיות צדיק, למי שיכול היה לנוח על זרי הדפנה, 

לסמוך על מעלתו הרוחנית של אביו ולהסתופף בצלו. ואם בכל 
זאת עמל ויגע עד שהגיע גם הוא לדרגתו של אביו, ראוי הוא 

לכבוד הגדול ביותר.
קובץ 'בשדה ובכרם' עמ' פח

רמז לארבע ברכות המזון
"ְוִיֶּתן ְל ָהֱאקִים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ ְורֹב ָּדָגן ְוִתירֹׁש; 
 "ָּברּו ָארּור ּוְמָבֲרֶכי ְלֻאִּמים... אְֹרֶרי ַעִּמים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְל ַיַעְבדּו

(כז כח-כט)

במסכת ברכות (מח א) ביארו חכמינו זיכרונם לברכה כי ברכת 
המזון שאנו אומרים לאחר אכילת פת, מורכבת מארבע ברכות 

שנתקנו בארבע תקופות שונות בחיי עם ישראל:
את ברכת 'הזן' תיקן משה רבנו על נס ירידת המן במדבר, את 
ברכת  את  ישראל,  לארץ  בכניסתו  יהושע  תיקן  'הארץ'  ברכת 
ירושלים  כיבוש  בעת  בנו  ושלמה  דוד  תיקנו  ירושלים'  'בונה 
 – האחרונה  הברכה  ואת  המקדש,  בית  ובניין  היבוסים  מידי 
בעת  החורבן,  בתקופת  ישראל  חכמי  תיקנו  והמטיב'  'הטוב 

שניתנו הרוגי ביתר לקבורה.
בדרך דרוש אמר הגאון רבי זלמן סורוצקין מלוצק, כי לארבע 

ברכות אלו רמז כאן יצחק אבינו ברוח קדשו:
"ְוִיֶּתן ְל ָהֱאקִים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים" – רמז לנס ירידת המן שעליו 
רמז   – ְוִתירֹׁש"  ָּדָגן  ְורֹב  ָהָאֶרץ  "ּוִמְׁשַמֵּני  'הזן',   ברכת  נתקנה 
ַעִּמים   ַיַעְבדּו" 'הארץ',  ברכת  נתקנה  שעליה  ישראל  לארץ 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְל ְלֻאִּמים" – על כיבוש ירושלים ובניין בית המקדש 
בעת מלכות דוד ושלמה, "אְֹרֶרי ָארּור ּוְמָבֲרֶכי ָּברּו" – כנגד 
תקופת הגלות והחורבן שבה ניכרה השגחת הקדוש ברוך הוא 
על עמו ישראל שלא יכלו וייכרתו רחמנא ליצלן, ועליה נתקנה 

'אזנים לתורה'ברכת 'הטוב והמטיב'.

חששו של רבי ירוחם
"אּוַלי ְיֻמֵּׁשִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִּכְמַתְעֵּתַע" (כז יב)

בתפילת  להאריך  ממיר  הלוי  ירוחם  רבי  המשגיח  היה  רגיל 
התחבא  פעם  ארוכות.  שעות  למשך  השנה  ראש  של  מוסף 
אחד מבני הישיבה סמוך למקומו מתוך רצון לדעת מה יעשה 

המשגיח עם סיום תפילתו.

הופתע  ואז  תפילתו,  את  המשגיח  שסיים  עד  חלף  רב  זמן 
התלמיד לראות את רבו מתיישב על מקומו בתשישות ובשברון 
ָאִבי  ְיֻמֵּׁשִני  "אּוַלי  הפסוק:  את  מלמלמל  חדל  אינו  כשפיו  לב 
לא  הרוחנית  קומתו  גובה  למרות  ִּכְמַתְעֵּתַע".  ְבֵעיָניו  ְוָהִייִתי 
הרפה מלב המשגיח החשש פן התערב שמץ של אבק רמאות 

'קדושת היום' ר"ה עמ' תצהבתפילתו. ויהי לפלא.

ההבדל בין צדקה לתפילה
"ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו" (כז כב)

הצדיק רבי יעקב יוסף מפולנאה בעל 'תולדות יעקב יוסף' דרש 
את הכתוב כך:

העוסק בתפילה ('קול') צריך לעשות זאת לשם שמים בבחינת 
את  עשה  אם  אף  ('הידים'),  צדקה  הנותן  אולם  יעקב',  'קול 

המצווה שלא לשמה בבחינת 'ידי עשיו' מעשיו עולים לרצון 
'חסידים מספרים' ח"ג עמ' 871לפני ה'.

פרשת תולדות

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
ר

פני ם

אמן מורידה שפע לעולם
 קִים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ... ַיַעְבדּוָהֱא ְוִיֶּתן ְל"

ַעִּמים" (כז כח-כט)

ּוִמְׁשַמֵּני  ַהָּׁשַמִים  ִמַּטל  ָהֱאִקים   ְל' התיבות:  ראשי 
עניית  בזכות  כי  ללמדנו  'אמן'.  בגימטרייה  הם  ָהָאֶרץ' 
כנאמר  תחתיו,  נופלים  ואויביו  לאדם  שפע  יורד  אמן 

בסמוך: "ַיַעְבדּו ַעִּמים".
'ככר זהב' מערכת ב'

ענה אמן על ברכת אביו
 ְמֻגֶרי ֶאֶרץ  ֶאת   ְלִרְׁשְּת ַאְבָרָהם...  ִּבְרַּכת  ֶאת   ְל "ְוִיֶּתן 

ֲאֶׁשר ָנַתן ֱאקִים ְלַאְבָרָהם" (כח ד)

ארם.  לפדן  בצאתו  אביו  מפי  יעקב  התברך  זו  בברכה 
ויש לדרוש בדרך רמז, כי ראשי התיבות: 'ְמֻגֶרי ֲאֶׁשר 
ָנַתן' הם 'אמן'. מכאן שענה יעקב אמן על ברכת אביו, 

ובזכות זאת התקיימה בו הברכה.
'מראות הצובאות' בראשית כח ד 

בימים אלו, שבהם כולנו זקוקים לשמירה – 
נקבל על עצמנו  לומר ברכות השחר בחברותא בבית הכנסת,

וכך נזכה לברכת: ”ַוְיִהי ַכָּנָהר ְׁשלֹוֶמ ְוִצְדָקְת ְּכַגֵּלי ַהָּים“. אמן.

סגולה נדירה ומיוחדת לשמירה מרבנו המהרש“א זי“ע
(נלב“ע ה‘ בכסליו שצ“ב)

”לּוא ִהְקַׁשְבָּת ְלִמְצוָֹתי ַוְיִהי ַכָּנָהר ְׁשלֹוֶמ ְוִצְדָקְת ְּכַגֵּלי ַהָּים...“
 (ישעיהו מח יח)

”‘ְלִמְצוָֹתי‘ מלשון צֶוות וחבורה, ויהיה פירושו: ”לּו ִהְקַׁשְבָּת“ - שהיית ממתין ומקשיב לענות אמן
 על כל ברכה שתשמע מחברך צֶוות לך בבית הכנסת, יהיה שכרך כנהר שלום...“

(לשון המהרש“א ח“א ברכות ו א)

וכ

ְלִמְצוָתי מלשון ֶצ
על כל ברכ
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הרבות  משיחותיו  באחת  חיים',  'שפע  בעל  זי"ע  מצאנז  הרבי  סיפר  שלפנינו  הסיפור  את 
הלב,  ממעמקי  הבוקעת  אמתית  תפילה  של  כוחה  גודל  על  עדתו  קהל  בפני  דרש  שבהן 

להביא לישועה רבה בכל הנצרך.
פסקה  לא  אז  ולמני  שנה,  מאות  כתשע  לפני  החלה  קראקא  בעיר  היהודית  ההתיישבות 
כס  על  אירופה.  בקהילות  והמפוארות  מהחשובות  זו  קהילה  הייתה  ומקדם  מאז  מעולם. 
רבנותה ישבו גדולי עולם כמאור ישראל, רבנו הרמ"א, ועוד, ובין בניה נמנו רבים וטובים 

ממעמידי הדת ביהדות פולין כולה.
רגבי  שבין  הישן'  החיים  'בית  היה  בעיר קראקא. הראשון  היו  רחבי ידיים  עלמין  בתי  שני 
אדמתו טמונים היו לא מעט מגדולי ישראל, קדושי עליון אשר התגוררו בקראקא במאות 
'בית החיים החדש', שאף בו  השנים הראשונות ליישובה. מלבד זאת היה קיים בקראקא 
נטמנו קדושי עליון, אלא שכפועל יוצא מכך שנחנך בשנים המאוחרות יותר, נחשבה דרגת 

קדושתו כפחותה מדרגתו של בית העלמין הישן.
אף כי בית העלמין הישן חדל זה שנים רבות מלשמש כמקום מנוחה למתי העיר קראקא, 
מפני שמאוכלס היה בצפיפות מרובה במצבות עתיקות, מכל מקום היה ונותר משאת נפשו 
של כל אחד מנכבדי העיר. הכול חלמו לזכות להיטמן בבוא יומם לצד הקדושים שנחו בו 

למנוחת עולמים, אולם רק מתי מעט זכו לכך.
מעשה  ואנשי  נגידים  עולם,  שועי  התחרו  בו,  נותרו  שעדיין  הפנויים  המקומות  מעט  על 
ה'חברא  אנשי  ועשרים.  מאה  אחר  בשלום  לנוח  יזכו  שבה  חלקה  בו  לרכוש  שביקשו 
קדישא' ניאותו מצדם למכור חלקות שכאלו אך ורק תמורת מחיר מפולפל, גבוה עשרת 

מונים ממחיר חלקה בבית העלמין החדש.
משכך, לא ייפלא אפוא שכאשר הביעה רעכל הזקנה בפני שכניה ומקורביה את רצונה העז 

להיקבר בבית העלמין הישן אחר מאה ועשרים, נדו לה הכול ברחמים.
רעכל הישישה הייתה מוכרת בקרב תושבי העיר קראקא כ'רעכל-בעלת-חסד', ולא בכדי. 
כל  את  להקדיש  הייתה  רגילה  מנעוריה  עוד  שכן  זה,  כבוד  לתואר  בהחלט  הייתה  ראויה 

שעותיה הפנויות לגמילות חסדים עם כל סובביה.
על אף שהתאלמנה בגיל צעיר לימים וגידלה את ארבעת ילדיה במסירות נפש, מתוך עוני 
ומחסור תמידי, תדיר היה בלבה מקום לאותן נשים גלמודות וקשות יום שמצאו בין כותלי 

ביתה הדל מקום מרגוע לנפשן האומללה.
לב  בחפץ  בידה  שהפקידו  לב  נדיבי  בתי  בין  לסובב  רגילה  הייתה  שבת  ערב  מדי  כן,  כמו 
ממיטב מטעמי השבת שברשותם, כדי שתמסרם לעניים ונזקקים שהיו מצויים לרוב בעיר 

קראקא.
להם  שגרם  מה  קראקא,  תושבי  בקרב  רבה  להערכה  רעכל  זכתה  ומעשיה,  פעליה  לרוב 

להרים גבה למשמע בקשתה המוזרה: לזכות באחרית ימיה להיקבר בבית העלמין הישן.
בנישואי  טוב'  'מזל  לה  לאחל  מכריה  באו  שכאשר  עד  זו,  נפשה  משאת  הייתה  גדולה  כה 
הישן.  העלמין  בבית  להיטמן  שתזכה  לברכה  יוסיפו  כי  מהמאחלים  היא  ביקשה  נכדיה, 
הקפידה  מצדה  והיא  כבקשתה,  לברכה  הסכימו  שאחזם,  הראשוני  ההלם  למרות  הללו, 

לענות 'אמן' בקול ובכוונה אחר ברכתם.
כי  ל'רעכל-בעלת-חסד'  לה  היה  זה  מה  בקראקא;  היום  לשיחת  מהרה  עד  הפך  הדבר 
אלא  וחס?!  חלילה  דעתה  עליה  התבלעה  וכי  הישן,  העלמין  בבית  להיטמן  היא  מבקשת 
שכעבור זמן מה התרגלו הכול לעובדה זו. ובטרם ביקשה, היו כולם מברכים אותה בחום: 

"שתזכי להיטמן בבית העלמין הישן", והיא כמובן הייתה עונה אחריהם אמן.
בני משפחתה הקרובים שנשאלו לפשר העניין לא ידעו להסביר את פשר בקשתה, אך זאת 
ידעו לומר, כי על פרקי התהלים שהייתה רגילה אמם לקרוא מזה עשרות שנים דבר יום 
ביומו, הוסיפה היא עוד כמה פרקי תהלים שהוקדשו כתפילה מיוחדת בעבור משאלה זו, 

לזכות להיטמן בבית העלמין הישן.
בשביל ילדי קראקא שימשה עובדה זאת לאטרקציה של ממש. בכל עת שהייתה עוברת 
רעכל הישישה ברחוב העיר, היו הללו רצים אחריה וקוראים לעברה: "מוּמֶע, אִיר זָאלְט לִיגְן 
אִין דֶעם אַלְטֶן בית החיים!" – "דודה, שתזכי להיטמן בבית-החיים הישן!", ואילו היא, לא 
די שלא נפגעה מכך, אלא אף הקפידה להאיר פנים לכל אחד מהם ולהשיב לו בתמימות: 

"אמן כן יהי רצון, יעזור ה' שכך אכן אזכה!"
כך חלפו להם שנים רבות שבהן לא הרפתה הזקנה אף ליום אחד מלהתפלל על משאלה 
זו, והנה הגיע היום. בבוקר בהיר אחד הודיעה רעכל לבני ביתה כי אינה חשה בטוב, ולאחר 

שעות ספורות השיבה את נשמתה הטהורה לבוראה.
ראויה  'רעכל-בעלת-חסד'.  של  להלווייתה  שנהרו  אדם  בני  המו  קראקא  העיר  רחובות 
הייתה רעכל לכבוד גדול זה בזכות מעשיה הטובים, אולם לא ניתן להכחיש את העובדה כי 

רבים מהמלווים נהרו למקום מתוך סקרנות לדעת כיצד ייפול דבר.
מאנשי  פעמים  מעט  לא  משפחתה  ובני  רעכל  ביקשו  השנים  במשך  כי  אמרו  השמועות 
הנכספת,  הקבר  חלקת  את  לה  ולהבטיח  הבקשה  את  למלא  ייאותו  כי  קדישא'  ה'חברא 
כמלוא  אף  מבקשתם  לסגת  אבו  ולא  עתק  סכום  שכזו  חלקה  תמורת  דרשו  הללו  אולם 

הנימה.
גם כעת עמדו אנשי ה'חברא קדישא' בסירובם העיקש להוציא את ההלוויה כרגיל, לכיוון 
זכתה  לא  אימם  שבקשת  העובדה  עם  השלימו  כבר  המשפחה  ובני  החדש,  העלמין  בית 

להיענות, ומי יודע חשבונות שמים.
מסע ההספדים החל בהספדו של רב העיר אשר שיבח את גודל מעשיה של הנפטרת, אלא 
שבטרם הספיק לומר כמה משפטים, התקדרו השמים בעבים, רוח עזה החלה לנשוב ותוך 

דקות מספר החל לרדת גשם עז ומפתיע.
המלווים הרבים התפזרו עד מהרה לבתים הסמוכים כדי למצוא מחסה מפני המטר העז, 
והמיטה הוכנסה אחר כבוד לבית הכנסת הסמוך, תוך תקווה כי בתוך דקות ספורות תירגע 

הסערה הפתאומית, והלוויה תשוב להתקיים כסדרה.
דקות ארוכות חלפו עד ששככה הסערה. השמש שהציצה מבין העננים בישרה למלווים 
כי ניתן לחזור ולחלוק כבוד לנפטרת. המספידים קיצרו בהספדם ועד מהרה החלו נושאי 

המיטה לשרך את דרכם במורד הרחובות הבוציים בואכה בית החיים החדש. 
אלא שככל שהתקרבו המלווים לעבר בית החיים, כך התבררו להם ממדי הסופה. ממרומי 
בית  שטח  את  שהציפו  המים  פני  מעל  המבצבצות  המצבות  ראשי  את  לראות  יכלו  ההר 

החיים החדש לכל רוחבו.
שלאחר  קדישא'  ה'חברא  לאנשי  בדריכות  המתינו  המלווים  באחת.  נעצרה  הלוויה 
שהתייעצו ביניהם קצרות סימנו למלווים לשוב על עקבותיהם. איש מהם לא השלה עצמו 
כי ניתן לקבור את הנפטרת במצב הנוכחי בבית החיים החדש, ולא נותרה בידם כל ברֵרה 

אלא לקוברה באחד מהמקומות האחרונים שנותרו בבית העלמין הישן.
"סיפור זה היה בגדר 'חידוש' אצלי", סיים ה'שפע חיים' את סיפורו, "כיצד יכול כל יהודי 
ישירות  נוגעים  שאינם  בדברים  אף  חפץ,  שלִבו  מה  כל  על  יתברך  הבורא  אצל  לפעול 
לא  אם  כמשמעו,  פשוטו  פה',  כל  תפילת  'שומע  הוא  ברוך  הקדוש  שהרי  ה'.  לעבודת 

שמבקשים חלילה דברים אסורים.
בתפילת  שבת,  נרות  בהדלקת  ה'  מאת  ומבקשים  מתחננים  והאם  כשהאב  שכן,  כל  לא 
בתורה,  עוסקים  חכמים  תלמידי  בנים  לגדל  להם  שיעזור  וזמן,  עת  ובכל  שמונה-עשרה 

שבוודאי יזכו לעזר מקודש והשם יתברך ימלא משאלות לבם לטובה".
'שפע חיים' – דרשות חומש רש"י, פר' ויצא

סגולה לרפואה
נתמקד  והפעם  יצר',  'אשר  ברכת  של  בייחודיותה  נעסוק  שלפנינו  במאמר  גם  הקודם,  למאמר  כהשלמה 

בסגולתה הנודעת לרפואה ולישועה.
נפתח בציון העובדה כי ברכת 'אשר יצר' התייחדה בכך שיש לה קשר ישיר לכל חלק וחלק מגוף האדם, 
כפי שדרשו חכמים (תנחומא שמיני ח) בדרך רמז, כי תיבות 'חלולים חלולים' הן בגימטרייה רמ"ח כמניין רמ"ח 

איברי האדם. 
כך גם הסיק ה'אבודרהם' (סדר ברכות השחר) מהלשון שאנו חותמים את הברכה: 'רופא כל בשר': אף שעתה 
נותנים אנו הודאה על כך שמערכת העיכול בגופנו פועלת כראוי, מכל מקום הלוא ידוע כי אם חלילה נוצרת 
סתימה בדרכי העיכול והפסולת אינה יכולה לצאת מהגוף, הגוף כולו נחלה תוך זמן לא-רב, והאדם עלול 
להיקלע לסכנה גדולה. נמצא שכאשר הפסולת יוצאת מהגוף בצורה תקינה נחשב הדבר כאילו נרפא כל 

גופו של אדם ('אבודרהם' סדר ברכות השחר).
לאור חשיבותה וייחודיותה של ברכת 'אשר יצר', לא ייפלא אפוא כי גדולי ישראל נתנו משנה חשיבות לאופן 

אמירתה – מתוך הכתב, בכוונה עצומה וברגש קודש, ויש מהם שהוסיפו כי יש בדבר אף סגולה לרפואה.
כך העידו על מרן ה'חפץ חיים' כי הקפיד לאומרה תמיד מתוך הכתב, כשאצבעו עוקבת אחר מילותיה ('מאין 

יבוא עזרנו' עמ' 17).

על הרה"ק משינובה זצ"ל סופר כי חסידיו שהגיעו ממרחקים לחסות בצלו, כשראו כיצד בירך ברכת 'אשר 
מצפייה  הן  לבתינו.  לשוב  כבר  אנו  "יכולים  זה:  עם  זה  מתלחשים  היו  במילה,  מילה  עצומה,  בכוונה  יצר' 
בברכתו של הצדיק כבר שאבנו די קדושה לכל השנה כולה"! מפורסם היה באותם ימים כי המתבונן באופן 
ברכת 'אשר יצר' של הרה"ק משינובה היה חש שלראשונה הבין את פירושה האמתי של ברכה זו. אף רבים 
'אמן'  אחריו  ולענות  מברך  הצדיק  את  לשמוע  כדי  ממרחקים  נוהרים  היו  ולרפואה  לישועה  זקוקים  שהיו 

כסגולה לישועה ('יסוד יוסף' – 'טהרת יום טוב' סי' פח).
כשהיו מזכירים בפני הרה"ק רבי מאיר'ל מפרימישלאן חולה הזקוק לישועה, ייעץ להקפיד על אמירת ברכת 

'אשר יצר' בכוונה עצומה, בהטעימו כי סגולה בדוקה ומנוסה היא לישועה (שם).
אף המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל רגיל היה לומר כי כאשר ברכה זו נאמרת בכוונה, סגולה גדולה היא 

לרפואת הגוף ('תפילת חנה' עמ' סו).
המגיד הנודע רבי שמשון פינקוס זצ"ל הרבה לעורר בשיחותיו על מעלתה של ברכה זו ועל גודל החיוב 
לאומרה בכוונה. כשמאן דהוא ציין לפניו את דבריהם של גדולי ישראל כי יש בה אף סגולה לרפואה, הגיב 
הרב פינקוס על אתר: "סגולה?! וכי גם כאשר הנך פותח את הברז ויוצאים ממנו מים תכנה זאת כ'סגולה'? 
הלוא זו עובדה ברורה ופשוטה שכאשר מברך האדם 'אשר יצר' כראוי הרי הוא פותח את צינורות הרפואה 

בשמים ומוריד רפואה וישועה לעולם!"
הוסיף ואמר הרב פינקוס: "ברור ופשוט לכל בר דעת כי אילו היינו מברכים ברכה זו כיאות לא היינו חולים 
כלל. רק משום שאיננו נזהרים להודות בה בכוונה וברצינות, אנו נחלים בחוליים שונים ומשונים" ('תפארת 

שמשון' בראשית; בשלח).

הצלה מופלאה ברכבת
הוצרך  ברכבת  מנסיעותיו  באחת  לופיאן:  אליהו  רבי  הצדיק  למשגיח  שאירע  המעשה  הוא  ומפורסם  ידוע 
לברך 'אשר יצר'. ביקש מיושבי הקרון, ביניהם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, שיענו אמן אחר ברכתו, 

תוך שהוא מסביר להם על כוחה הגדול של ברכה זו לישועה ולהצלה ממקרים קשים.
מפני כבודו והדרת פניו, נעתרו רבים מהנוסעים לבקשתו. בחרדת קודש הם הקשיבו לברכה שנאמרה מפיו 

בכוונה יתֵרה ובריכוז עצום, ובסיומה ענו יחדיו 'אמן' ברגש ובהתעוררות.
ההפתעה הגדולה ציפתה להם דקות ספורות לאחר מכן, כאשר הרכבת בלמה ממרוצה בפתאומיות ועצרה 
סנטימטרים ספורים לפני שפגעה במוקש רב עוצמה שהטמינו מרצחים ישמעאלים במטרה לפַגֵּע בנוסעי 
לזהותו  הצליח  הנהג  כאשר  ממש  של  נס  זה  והיה  לזהותו,  ניתן  היה  שלא  בצורה  הוטמן  המוקש  הרכבת. 
ממרחק ולעצור בשנייה האחרונה. כך ניצלו נוסעי הרכבת מאסון נורא בזכות ברכת 'אשר יצר' ('לב אליהו – 

חכמה ומוסר' בהקדמה).

הברכה הטובה ביותר
עדות נפלאה על מרן ה'חזון איש' מובאת בספר 'מעשה איש' (ח"ג עמ' קנו; רכה): מרן הקפיד במיוחד לומר 
ברכת 'אשר יצר' בכוונה יתרה, באריכות ובריכוז רב. הוא אף הקפיד טרם אמירתה ללבוש את בגדו העליון 

ולחגור את אבנטו לכבוד הברכה.
היה זה באחד הבקרים, עת עמד מרן בעיצומה של ברכת 'אשר יצר', פניו מופנות כלפי הקיר ופיו הוגה את 
מילות הברכה כמונה מעות. פתאום נכנס לחדרו אברך מבוהל והחל זועק על נפש בתו הפעוטה שחלתה 
קשות. היה זה בתקופה שבה התפרצה מחלת שיתוק הילדים במלוא עוזה, והחרדה מפניה פשתה בלבם 
של הורים רבים. כאשר בתו של אברך זה החלה לפתח חום גבוה בליווי תסמינים קשים נוספים שהיו חשש 

ברור להתפרצות המחלה, מיהר לבקש את ברכת ה'חזון איש'.
הופתעו  הברכה  חתימת  שלקראת  אלא  סביבו,  למתרחש  לב  שם  אינו  העצום  בריכוזו  שמרן  היה  נדמה 
בשר  כל  רופא  אתה...  בהטעמה: "ברוך  ומסיים  המבוהל  האברך  לעבר  מבטו  את  מפנה  לראותו  הסובבים 
ומפליא לעשות". האברך הנרגש מיהר לענות 'אמן' בצעקה רמה, ובטרם הספיק לפצות פה הפטיר לעברו 
הפליאה  מן  זה  היה  לא  לב.  וטוב  שמח  לביתו  והלך  הבין  האברך  הברכה...".  את  שמעת  כבר  מרן: "הלוא 

שבבואו לביתו כבר התבשר שבתו הבריאה בחסדי שמים.
ברכת 'אשר יצר' מעבר לקו

עוד מסופר על הרה"ק רבי איצק'ל מפשוורסק: היה זה בעת שהותו בעיירת נופש, כשלפתע הגיעה אליו 
הידיעה כי נכדתו חלתה קשות וזקוקה לרחמים גדולים. רבי איצק'ל שנודע בכל רחבי תבל כפועל ישועות 

הרגיע את סובביו כי ישועת ה' תבוא כהרף עין.
את  הרים  לקו  מעבר  נכדתו.  אושפזה  שבו  החולים  לבית  לחייג  ממקורבו  ביקש  מכן  לאחר  מספר  דקות 
השפופרת אחד מבני המשפחה. רבי איציק'ל ביקש ממנו שיקרב את השפופרת לאוזנה של החולה, ומיד 

החל לברך בדבקות את ברכת 'אשר יצר' כשבסיום נשמעה מעבר לקו 'אמן' חלושה.
כך גם במשך הימים הקרובים עד שהבריאה בחסדי שמים, בכל עת שהוצרך רבי איציק'ל לברך 'אשר יצר', 
התקשר קודם לכן לבית החולים כדי לברכה באוזני נכדתו ולזכותה בעניית אמן אחריה. בני המשפחה לא 
הופתעו כאשר בניגוד לתחזיות הרופאים, כמה ימים לאחר מכן הבריאה החולה ושבה לביתה בריאה ושלמה 

('נפלאים מעשיך', ח"ב עמ' תכז).

אחים יקרים!
רחמנא  ישראל  חולי  למעגל  שהצטרפו  נוספים  יהודים  על  העת  כל  אנו  שומעים  לישועה.  זקוקים  כולנו 
ליצלן. הבה נקבל על עצמנו להקפיד יותר על ברכה זו ולהודות לבוראנו יתברך שמו בכוונה גדולה ומתוך 
הכתב. ויהי רצון שזכות זו תבטל מעלינו כל גזרות קשות, ובמהרה נשוב לירושלים הבנויה בריאים ושלמים 

בגוף ובנפש. אמן.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
'אשר יצר' – המשך 

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

סופה פתאומית שהגשימה משאלות


