
תפילת הדרך לשלוחי מצווה
”ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכ ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמ ֶוְהֵיה ְּבָרָכה" (יב ב)

פריה  ממעטת  דברים:  לשלשה  גורמת  שהדרך  ”לפי 
לכך  השם,  את  וממעטת  הממון,  את  וממעטת  ורביה, 
ועל  הבנים,  על  שהבטיחו  הללו  ברכות  לשלש  הוזקק 

הממון, ועל השם“ (רש“י, ע“פ ב“ר לט יא).
על פי דברי המדרש ביאר רבי משה בצלאל לוריא אב“ד 
סייני את הטעם שתיקנו קדמונינו לבקש בתפילת הדרך 
שגורמת  דברים  שלושה  אותם  כנגד  בקשות  שלוש 

הדרך:
הממון,  מיעוט  כנגד   – ידינו“  במעשי  ברכה  ”ותשלח 
חכמים  שדרשו  ורביה, [כפי  פריה  כנגד   – לחן“  ”ותתננו 
...” בבנים“],  אותך  יחון   – כה)  ו  (במדבר  ”‘ִויֻחֶּנָּך‘  ו):  יא  (במ“ר 

ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו“ – כנגד מיעוט 
השם.

בכך נוכל אף להבין מפני מה אף שלוחי מצווה זקוקים 
א):  ח  (פסחים  חכמים  שאמרו  אף  הדרך,  תפילת  להתפלל 
”שלוחי מצוה אינן ניזוקין“? שכן כאמור, תפילה זו אינה 
הדברים  משלושת  אף  אלא  הדרך,  מסכנת  רק  מצילה 
שתגן  היזק  נחשבים  אינם  אלו  ודברים  ממעטת,  שהיא 

המצווה מפניהם.
’מעשה בצלאל‘ על הריקאנטי סי‘ לח

אמירת ’א-ל מלא רחמים‘ בעבור כמה נפטרים יחד
”ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכ ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמ ֶוְהֵיה ְּבָרָכה" (יב ב)

אברהם‘,  ’אלקי  שאומרים  זהו   – ָּגדֹול‘  ְלגֹוי  ”‘ְוֶאֶעְׂשָך 
 ‘ְׁשֶמ ’ַוֲאַגְּדָלה  יצחק‘,  ’אלקי  שאומרים  זהו   –  ‘ַוֲאָבֶרְכ’
בכולן?  חותמין  יהו  יכול  יעקב‘.  ’אלקי  שאומרים  זהו   –
חותמין  ואין  חותמין,  בך   – ְּבָרָכה‘  ’ֶוְהֵיה  לומר  תלמוד 

בכולן“ (פסחים קיז ב). 
מנהג רווח היה בתפוצות ישראל, לומר בבית הכנסת את 
נפטרים  של  נשמתם  לעילוי  רחמים‘  מלא  ’א-ל  תפילת 
הציבור.  צורכי  למען  נכבד  סכום  מירושתם  שהותירו 
השנים  במשך  הצטרפו  העיירות  ובאחת  היה  מעשה 
לייחד  לטורח  הקהל  לראשי  שהיה  כיוון  רבים.  נפטרים 
שכל  לתקן  הם  ביקשו  עצמו,  בפני  נפטר  לכל  תפילה 

הנפטרים יוזכרו בתפילה אחת בזה אחר זה.
רבה  טננבוים  צבי  שרגא  רבי  בפני  השאלה  כשהובאה 
לשנות  שלא  פסק  שורק‘,  ’נטע  ובעל  מעזאטשאט,  של 
האמורים,  הגמרא  דברי  על  דבריו  סמך  הוא  מהמנהג. 
נראה  שמהם  חותמין“,  ”בך  לאברהם:  הובטח  שבהם 
עצמו.  בפני  שם  כל  להזכרת  מיוחדת  חשיבות  שקיימת 
וכיוון שעל דעת כן תרמו הנפטרים את הונם לציבור, אין 

רשות לגבאים לגרוע מחלקם.
על  מטשיבין,  הרב  לפני  הובא  שונה,  אך  דומה,  מקרה 
האם  נפטר;  בעבור  קדיש  לומר  שנשכר  אדם  אודות 
נפטר  בעבור  הקדיש  באמירת  לכוון  הוא  יכול 

הדבר  אין  כי  מטשיבין  הרב  פסק  זה  במקרה  נוסף? 
דומה להבטחת ”בך חותמין“, שכן באמירת הקדיש אין 
שמענו  לא  הלב  לכוונת  ובייחס  כלל,  שמות  מזכירים 

שיש הקפדה שלא לכוון על נפטר נוסף.
שו“ת ’נטע שורק‘ או“ח ח; שו“ת ’דובב מישרים‘ ח“ב טו

ברכה – מעומק הלב
”ֶוְהֵיה ְּבָרָכה“ (יב ב)

שילך  מקום  שכל  שציווהו  ציווי,  לשון   – ְּבָרָכה‘  ”‘ֶוְהֵיה 
 – עשה  וכן  ולברכו.  בוראם  להכיר  אדם  בני  שילמד 
זקנים  (’דעת  ה‘‘...“  ְּבֵׁשם  ’ַוִּיְקָרא  ח):  (פס‘  לקמיה  כדכתיב 

מבעלי התוספות‘).

’ילקוט  בעל  ניימן,  בצלאל  שמעון  רבי  ופירש  הוסיף 
הרועים‘:

ְּבָרָכה‘,  ’וְֶהֵיה  בלשון:  הגבורה  מפי  אברהם  נצטווה  לכך 
שתהיה  כך  בכוונה  ברך  מברך,  שאתה  בשעה  לאמור; 
דורך  בני  ילמדו  שממך  כדי  הברכה,  במילות  כולך  נתון 
כיצד ראוי לברך. ומטעם זה אף הפסוק: ”ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל 
דרשו  שממנו  יב)  י  (דברים   “ֵמִעָּמ ׁשֵֹאל   קֶיֱא ה‘  ָמה 
ביום,  ברכות  מאה  אמירת  חובת  את  ב)  מג  (מנחות  חכמים 
נאמר בלשון ’מעמך‘ ולא ’ממך‘; ללמדך שהברכה צריכה 

להיאמר מעומק פנימיותו של המברך.
דוד  כך  על  שביקש  עד  העניין,  חשיבות  היא  רבה  כה 
 – ֻחֶּקיךָ“  ַלְּמֵדִני  ה‘  ַאָּתה   ָּברּו” יב):  (קיט  בתהלים  המלך 
למדני כיצד לומר ’ברוך אתה ה‘‘, על ’לחם חוקי‘ – מזוני, 

בכוונה ומעומק הלב.
’פנינים יקרים החדש‘ תרומה 

שבע ברכות בשבת על שום מה?
”ּוָברּו ֵא-ל ֶעְליֹון ֲאֶׁשר ִמֵּגן ָצֶרי ְּבָיֶד“ (יד כ)

כתב רבנו יעקב בעל הטורים (לעיל פס‘ יט):
בשבעה פסוקים בתורה מצינו לשון ’ברכה‘ כלפי הקדוש 

ברוך הוא:

א. ”ָּברּו ה‘ ֱאקֵי ֵׁשם“ (ְלֵעיל ט כו).

ב. בפסוק שלפנינו.

ג. ”ָּברּו ה‘ ֱאקֵי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם“ (להלן כד כז).

ד. ”ָוֲאָבֵר ֶאת ה‘ ֱאקֵי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם“ (להלן כד מח).

ה. ”ָּברּו ה‘ ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם“ (שמות יח י).

ו. ”ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה‘“ (דברים ח י).

ז. ”ּוְלָגד ָאַמר ָּברּו ַמְרִחיב ָּגד“ (שם לג כ).

הלחש  בתפילת  ברכות  שבע  לברך  לנו  תיקנו  כנגדם 
אלו  פסוקים  בשבעה  כן  כמו  טובים.  ובימים  בשבתות 
אדם  שצריך  ברכות  מאה  כנגד  תיבות  מאה  יש  יחדיו 

לברך בכל יום (מנחות מג ב). 

אברהם יכול היה להשיג את הרכוש בתפילתו
 :ְסדֹם ֶאל ַאְבָרם ֶּתן ִלי ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח ָל ַוּיֹאֶמר ֶמֶל”
ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶל ְסדֹם ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל ה‘ ֵאל ֶעְליֹון קֵֹנה 

ָׁשַמִים ָוָאֶרץ" (יד כא-כב). 

אריה  יהודה  רבנו  אמר  הפסוק  בלשון  נפלא  ביאור 
מחכמי  ציוידאל  אביגדור  רבי  על  בהספדו  ממודינא 

ונציה:

כשהציע מלך סדום לאברהם אבינו (לעיל פס‘ כא): ”ְוָהְרֻכׁש 
לו  הן  לכספך?  אני  זקוק  וכי  אברהם:  השיבו   ,“ָל ַקח 
ומיד  בתפילה,   – ה‘“  ֶאל  ָיִדי  ”ֲהִרמִֹתי  בכסף:  חפץ  הייתי 
ָׁשַמִים  ”קֵֹנה  הוא  ה‘  שהרי  בקשתי,  ממלא  הוא  היה 

ָוָאֶרץ“, ובידו לתת לי ככל שיחפוץ.
’מדבר יהודה‘ [ונציה שס“ב] דף עה ב

הקדוש ברוך הוא התאווה לתפילתו של אברהם
”ְוָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם א ָיְלָדה לֹו“ (טז א)

יש להבין את תוספת תיבת ’לו‘; הרי הסיבה שלא ילדה 
שרה לא הייתה רק מחמת אברהם, שהרי אף היא הייתה 

עקרה (לעיל יא ל)?

פירש רבי פנחס הלוי רבה של וונגרוב: 

במסכת יבמות (סד א) אמרו חכמים: ”מפני מה היו אבותינו 
עקורים? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתן של 
צדיקים“. עוד אמרו שם: ”שאינו דומה תפילת צדיק בן 
שעקרותם  נמצא  זה  לפי  רשע“.  בן  צדיק  לתפלת  צדיק 
של אברהם ושרה נגרמה מפני שהתאווה הקדוש ברוך 
הוא דווקא לתפילתו של אברהם, שהיה ’צדיק בן צדיק‘, 
תשובה,  עשה  שתרח  יח)  שמות  (תנחומא  במדרש  כמבואר 
א  ַאְבָרם  ֵאֶׁשת  ”ְוָׂשַרי  באומרה:  התורה  דקדקה  ולכך 
שיתפלל  הוא  ברוך  הקדוש  שהתאווה  מפני  לֹו“ –  ָיְלָדה 

בעבורה.
’נחלת עזריאל‘, פרפראות לחכמה

פרשת לך לך

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
וה

(י ")

פני ם

להקדים ’אמן‘ לברכה
”ְוָהַעי ִמֶּקֶדם“ (יב ח)

’אמן‘  כי  התורה  רמזה  ’אמן‘,  בגימטרייה  ”ְוָהַעי“ 
שהרי  הברכה,  מן  חשובה  כלומר,  ”ִמֶּקֶדם“  הינה 
”גדול העונה אמן יותר מן המברך“ (ברכות נג ב). עוד 
האדם  צריך  שמברך  לפני  כי  בכך,  התורה  רמזה 
לדאוג ל‘אמן‘, בכך שיברך בפני אחרים. וזאת לפי 

שעניית אמן משלימה את הברכה.
’נחלי מים‘ ערך אמן
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רזי אמונים 
ל

ב“ד 
רזידרך

’אמן‘ לבר ם

מרמזי אמןם 
בפרשה

בכל יום צריך כל אדם לעשות ’צדקה‘, דהיינו לומר: צ' אמנים, ד' קדושות, 
ק' ברכות, ה' חומשי תורה, ובזכות ’צדק"ה' זו מרחם הקדוש ברוך הוא על 
תיקוני זוהר חדש, ח“ב פג א בריותיו. 

יהודי יקר, 

השחר  ברכות  המברכים  ישראל  אלפי  לרבבות  אתה  אף  הצטרף 
בחברותא. כך תוכל לצבור מידי יום תשעים אמנים ותזכה להיפקד 

בדבר ישועה ורחמים כהבטחת הזוהר הק‘. 

ב˜ול                בכוונ‰                 בחברו˙‡.ברכו˙ ‰˘חר:
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

הסיפור המיוחד שלפנינו משלב בתוכו תפילה, ביטחון בה‘ וישרות בלתי מצויה. הסיפור אירע בשנים האחרונות בביתו 
ימי  במהלך  המשפחה  בני  מפי  וסופר  שנותיו,  במיטב  לאחרונה  נפטר  אשר  המפורסמות  הישיבות  מראשי  אחד  של 

ה‘שבעה‘.

להשיא  הישיבה  ראש  עמד  פטירתו,  קודם  מספר  שנים 
את בתו הצעירה לחתן בן תורה מופלג ובר אוריין. כמנהגו 
בעבור  גדול  סכום  על  להתחייב  הוא  הוצרך  עולם,  של 
רכישת דירה לזוג הצעיר למען יוכל החתן המופלג לשבת 

על התורה ועל העבודה מתוך נחת והרחבת הדעת.

שכל  בהיות  הישיבה,  לראש  מאוד  עד  הדבר  היה  קשה 
ימיו, ואף לאחר שזכה לחתן כמעט את כל ילדיו, הקפיד 
עושים  לא  מה  אולם,  לאיש.  דבר  חייב  להיות  שלא  הוא 
התחייב  לא  הישיבה  ראש  תורה?!  בן  בחתן  לזכות  כדי 
שבאמצעותה  ברורה  כלכלית  תוכנית  ערך  בטרם  אפוא 

קיווה לממן את חלקו בדירה לזוג הצעיר.

הרעיון שמאחורי התוכנית היה פשוט: למכור את הדירה 
שבה דר עד עתה, ולרכוש תחתיה דירה בעיר מרוחקת. 
הפרש המחיר שבין שתי הדירות אמור היה להותיר בידיו 
בדירה  חלקו  כל  את  לכסות  כדי  בו  שהיה  נאה  סכום 

המיועדת לזוג הצעיר בלא ליטול חובות כלל.

החתונה  לאחר  קצר  שזמן  אלא  נפלאה,  הייתה  התוכנית 
שנחוגה בשעה טובה ומוצלחת, התברר כי בשל הצטברות 
של כמה עניינים בירוקרטיים לא היה ניתן להוציאה אל 
אחרת  דרך  למצוא  הישיבה  ראש  על  אפוא  היה  הפועל. 

לגייס את הסכום הנדרש.

נראה היה כי אין לו מנוס אלא להתחיל ’לגלגל חובות‘ – 
כלשון העם, אולם ראש הישיבה החליט שלא להתייאש. 
לפני  חששם  את  הביעו  ואף  מודאגים  היו  הבית  בני 
ברורה:  ובהוראה  בתשובה  שהרגיעם  הישיבה  ראש 

”התפללו!!!“.

טל  משחר  הן  המשפחה,  בני  את  הפתיעו  לא  דבריו 
לבקש  אפשר  שאי  דבר  אין  כי  אביהם  לימדם  ילדותם 
בקרב  אביהם  נודע  ומתמיד  מאז  אף  העולמים.  מריבון 
מאלו  ורבים  התפילה‘,  כ‘עמוד  הרבים  ומכיריו  תלמידיו 
שזכו לשמוע את תפילתו היו מציינים בהתפעלות כי די 
בשמיעת ניגון תפילתו, כדי להבין מתוכו בנקל את פירוש 

המילים.

מי  כי  התחושה,  לליבם  התגנבה  זאת  בכל  שהפעם  אלא 
יצטרך  יחסית,  המבוגר  בגילו  עכשיו,  דווקא  אולי  יודע, 
לו  אין  הטבע  כשבדרך  בהלוואות  כספים  ’לגלגל‘  אביהם 
בפתע  עליהם  ’יפול‘  מהיכן  וכי  מכך.  להיחלץ  היכולת 

פתאום סכום כה גדול?!

לראש הישיבה, לעומת זאת, בביטחונו החזק בבוראו, לא 
היה כל ספק כיצד לפעול; הוא הורה מיד לבני המשפחה 
לרכישה,  מתאימה  דירה  אחר  חיפושים  במסע  לפתוח 
השיב  מנלן?“,  ”כסף  עצמן:  על  שחזרו  לשאלות  כאשר 

ראש הישיבה בביטחון: ”מתפללים!“.

וצנועה  נאה  דירה  המיוחלת,  הדירה  נמצאה  סוף  כשסוף 
באחת הערים החרדיות, לא נרתע ראש הישיבה מלחתום 
על חוזה הרכישה, מתוך ביטחון מוחלט בריבון העולמים 
שישמע תפילתו ויסייע בידו להמשיך לשבת על התורה 

ועל העבודה כשאיפתו הטהורה מבלי כל מפריע.

ליטול  הוא  נאלץ  הרכישה  תהליך  השלמת  לשם 
’משכנתא‘ גדולה מהבנק, ואף לפנות לכמה וכמה גמחי“ם 
לבקשת הלוואה, כדי להשלים את הסכום הדרוש, אולם 
במקביל הוא לא פסק מלהתפלל לפני ה‘. בתפילתו ביטא 
שאלתי  השלום: ”אחת  עליו  המלך  דוד  של  שאיפתו  את 
מאת ה‘ אותה אבקש, שבתי בבית ה‘ כל ימי חיי“ – מבלי 
שאאלץ להיטרד מלימוד התורה בגלגול חובות שאין לו 

מושג כיצד לפורעם. 

⋅

בשעת  יאמן;  הלא  התרחש  והנה  ימים,  כמה  חלפו  אך 
גדוש  בוקר  לאחר  לביתו  הישיבה  ראש  שב  עת  צהריים, 
הדובר  טלפון.  צלצול  לפתע  נשמע  תורה,  בהרבצת 
הופקד  אשר  אביבי  תל  דין  כעורך  הזדהה  לקו  שמעבר 
משפחה  קרוב  פלוני,  נפטר  של  ירושתו  על  כאחראי 
רחוק של ראש הישיבה. איש זה היה זקן וגלמוד, ובמשך 
כשמפעם  לקרבו,  הישיבה  ראש  השתדל  שנים  עשרות 
לו  לאחל  אליו  מתקשר  היה  חגים,  בערבי  ובפרט  לפעם, 

שנה טובה וכיוצא בזה.

בהלווייתו  השתתף  הישיבה  וראש  האיש,  נפטר  עתה  זה 
לו  שהיה  הנעים  הקשר  למרות  אולם  נרגשות.  והספידו 
כי  הדין  עורך  מפי  לשמוע  לחלוטין  הופתע  המנוח,  עם 
האיש חתם בפניו על צוואה שבה הוא מורה להוריש לו 
ש“ח  מיליון  של  סכום  על  העומד  מירושתו,  נכבד  חלק 

טבין ותקילין!

ההודאה  בקעה   – חסדו“  לעולם  כי  טוב  כי  לה‘  ”הודו 
כמאליה מפי ראש הישיבה משסיים את השיחה עם עורך 
כה  היה  שבו  בזמן  ובדיוק  לתפילתו  ה‘  שמע  הנה  הדין. 
זקוק לכך, שלח לו במפתיע סכום נכבד שכיסה את עלות 

הדירה ואף הותיר בידיו סכום נכבד ביותר.

⋅

אלא ששעות ספורות לאחר מכן חל מהפך מפתיע. שוב 
צלצל הטלפון בביתו של ראש הישיבה, ומעבר לקו נשמע 
קולו הרשמי של עורך הדין: ”ברצוני לעדכנך כי זה עתה 
לערער  החליטה  אשר  המנוח,  אחיינית  במשרדי  הופיעה 
מידיו  הצוואה  את  הוצאת  כי  בטענה  הירושה  צו  על 

במרמה ובלשון חלקלקות, תוך הפעלת לחץ נפשי וכו‘“.

מעבר לקו השתררה שתיקה של הלם. מיותר היה לומר 
מחשבותיו,  את  קרא  וכמו  שחר,  כל  היה  לא  לדברים  כי 
ממש  כל  אין  כי  לאחיינית  ”הבהרתי  הדין:  עורך  המשיך 
כן  כמו  הצוואה.  על  המנוח  חתם  בפניי  הלוא  בדבריה, 
הוספתי שבאפשרותי להעיד בכל בית משפט שאדרש, כי 
דבר הירושה נפל עליך כרעם ביום בהיר, וניכר היה שלא 
צו  את  להקפיא  כרגע  מתעקשת  שהיא  אלא  לו.  ציפית 
הירושה, ונראה כי לא יהיה מנוס מלהמתין לצו מחודש 

מבית המשפט“.

”ומכל מקום“, הרגיע עורך הדין את ראש הישיבה, ”ייתכן 
כי  כשמש  לי  ברור  זאת  למרות  רב.  זמן  ייקח  שהתהליך 
וכי  האחיינית,  טענת  את  יקבל  לא  המשפט  בית  לבסוף 

יורה להותיר את צו הירושה על כנו“.

דעתו  את  במעט  הניחו  הדין  עורך  של  הנחרצים  דבריו 
של ראש הישיבה, אלא שדקה קצרה לאחר שהסתיימה 
השיחה, החלו לקנן בליבו חששות אחרים, מהסוג שעורך 

הדין לא היה מסוגל להבין...

מן  קניינים.  בהלכות  שונות  סוגיות  חלפו  עיניו  לנגד 
קרובו  שכמסתבר,  כיוון  כי  החשש,  בלבו  עלה  הסוגיות 
הצוואה  על  חתם  לא  ומצוות  תורה  שומר  היה  שלא 
ב‘קניין‘ כדת של תורה, לפיכך אין לצוואה תוקף הלכתי, 
ועל הירושה לעבור אפוא לידי האחיינית, שדרגת קרבתה 

למנוח הייתה גבוהה בהרבה משלו.

מעמיק  בעיון  הישיבה  ראש  העביר  הבאים  הימים  את 
בספרי הלכה ושו“ת, כאשר אחר העיון הגיע למסקנה כי 
אולם  בצוואה,  חשש  כל  אין  הפוסקים  רוב  לדעת  אמנם 
יש  ורבו,  למורו  החשיב  שאותו  אלישיב,  הגרי“ש  לדעת 

חשש בדבר.

באומץ  החליט  ובסופם  בהרהורים,  שקע  הישיבה  ראש 
מעוניין  הוא  אין  הכספי.  לפיתוי  להיכנע  שלא  ובביטחון 
להיכנס אף לחשש קל של גזל, וליבו בטוח בה‘ כי ימציא 

לו את הכסף הנדרש לו בדרכים כשרות יותר.

⋅

בטרם יפוג תוקפה של ההחלטה, מיהר להתקשר לעורך 
הדין כדי להודיע לו כי בשל חששות הלכתיים הוא מוותר 

על חלקו בירושה.

אלא שלא הספיק הוא לפצות את פיו, וכבר נשמע מעבר 
לקו קולו הצוהל של עורך הדין:

אמש  סודרו.  העניינים  לדאוג,  צריך  אינך  הרב,  ”כבוד 
תוך  שוב,  לה  הבהרתי  האחיינית.  עם  מדעתי  נפגשתי 
שאני מגבה את דבריי במסמכים ובפסקי דין תקדימיים, כי 
לבקשתה אין כל סיכוי להתקבל. היא שמעה והשתכנעה, 

ולבסוף החליטה להגיע עמך לפשרה.

בפניך עומדות עתה שתי אפשרויות: או להסכים לפשרה, 
וכאמור,  דברו,  את  יאמר  המשפט  שבית  עד  להמתין  או 

הדבר יכול להימשך זמן רב“.

עם  נפגש  הוא  הפשרה.  בדרך  הישיבה  ראש  בחר  כצפוי, 
הסכום  גובה  על  בעצמה  להחליט  לה  והציע  האחיינית 

שאותו היא מבקשת כפיצוי על הסרת התביעה.

בהיסוס  שטחה  מכן  ולאחר  לרגע,  הרהרה  האישה 
אחוז,  עשרים  לעצמי  אטול  תסכים,  ”אם  הצעתה:  את 
הצעה  זו  הייתה  מבחינתה  בידך“.  יוותרו  אחוז  ושמונים 
לשם התמקחות גרידא. בטוחה הייתה שהרב יתעקש או 
ידרוש אחוזים גבוהים יותר, אך מה רבה הייתה הפתעתה 

כאשר ראש הישיבה הסכים מיד להצעתה.

ההסכם  ’ירושה‘.  בגדר  ולא  ’מתנה‘,  בגדר  זה  היה  הפעם 
לכסות  בו  שהיה  והכסף,  הדין,  עורך  של  במשרדו  נחתם 
מיד  הועבר  בדירה,  הישיבה  ראש  של  חלקו  את  ברווח, 
לחשבון הבנק של ראש הישיבה, ומשם להחזר החובות 
לזוג  המכובדת  הדירה  רכישת  לשם  נלקחו  עתה  שזה 

הצעיר. 

אף אנו זכינו בעקבות הירושה לסיפור נוסף שיש בו כדי 
להמחיש את כוחה המופלא של תפילה הבוקעת ממעמקי 
הלב, תפילה שבכוחה לפעול ניסים גלויים ולשדד את כל 

מערכות הטבע.
נשמע מפי בני המשפחה

יצירה בחכמה מופלאה
בשבחו  נפתחת  יצר‘  ’אשר  ברכת 
את  יצר  ”אשר  יתברך:  הבורא  של 
כי  הקדמונים  וכתבו  בחכמה“,  האדם 
הודאה  אנו  נותנים  ’בחכמה‘  בלשון 
שהרי  ה‘.  אותנו  שחנן  החכמה  על 
להכיר  אנו  יכולים  באמצעותה 
שעשה  הגדולים  בחסדים  ולהתבונן 
עתה (ראה להלן).  אתנו מבריאתנו ועד 
על כן בוודאי ראוי שנשתמש בחכמה 
את  עומק  וללמוד  לחזות  כדי  זו 
ביצירת  הטמונים  והחסד  החכמה 
לבוראנו  נודה  כך  ומתוך  האדם, 

מעומק הלב.
אנו  שעליה  החכמה  מהות  עצם  את 

מודים פירשו רבותינו בכמה אופנים:
ס  ברכות  (רש“י  מהמפרשים  רבים  א. 
כוונתנו  כי  ביארו  ועוד)  ומפליא,  ד“ה  ב 
המיוחדת  החכמה  על  להודות 
בשלימות  האדם  ביצירת  המתבטאת 
מפרטים  שאנו  וכפי  מופלאה, 
נקבים  נקבים  בו  ”וברא  בהמשך: 

חלולים חלולים“.
האריכו  העניין  חשיבות  גודל  על 
זו בפירוטם  לברכה  רבותינו בביאורם 
הקיימת  המיוחדת  החכמה  את 
במערכת גוף האדם. וכבר ידועים הם 
ובטחון‘  ב‘אמונה  איש‘  ה‘חזון  דברי 
במאמר  בעניין.  רבות  שהאריך  (פ“ב) 
מקצת  אך  להביא  בחרנו  זה  קצר 
ה‘  חכמת  בתיאור  האבודרהם  מדברי 

בבריאת גוף האדם:
ולראות  להביט  העינים  לו  ”עשה 
בהם. עשה לו העפעפיים לעצום עיניו 
לו  עשה  ברע...  להביט  ושלא  ולישן 
עשה  בהם...  לשמוע  האזנים  נקבי 
רוח  ולהוריד  להעלות  הגרגרת  לו 
הריאה  מתוך  הלב  מן  חיים  נשמת 
קול  ולהוציא  הפה,  ואל  הנחירים  אל 
סמפוני  מתוך  היוצא  הדבור  הברת 
חיים.  נשמת  מרוח  הבא  הריאה 
לרוח  מכון  בית  להיות  הלב  לו  עשה 
עשה  מחשבות...  כל  ולחשוב  החיים 
המרה  עם  שמאל  לצד  הטחול  לו 
הקרבים,  בקרתם  לקרר  השחורה 
ויחרבו  יתייבשו  שלא  והבטן  והמעים 
מה  כל  והנה  והמשקה...  המאכל 
לא  באדם  הוא  ברוך  הקדוש  שברא 
בראו אלא לצורך האדם ולהחיותו, וזו 

היא חכמה גדולה אין כמוה...“.
אף  ניכרת  זו  חכמה  כי  לציין  ראוי 
בדורנו שבו גבר כוח המדע; די לנו אם 
המחליפה  הדיאליזה,  במכונת  נתבונן 
לכך,  לזקוקים  הכליות  תפקוד  את 
שבפועל  אף  על  ליצלן.  רחמנא 
מהכליות  ערוך  לאין  נמוך  תפקודה 
הטבעיות, גודלה עצום בייחס לגודלן 
בסנטימטרים  הנמדד  הכליות  של 
ספורים. והנה הכליות הינן איבר אחד 
איברים  של  שלמה  מערכת  מתוך 
בדרך  אשר  מפעימות,  יכולות  בעלי 
חדרים  למלא  אמורים  היו  הטבע 
את  נתן  יתברך  הבורא  ואילו  שלמים, 
כולם בחלל הקטן של הבטן, ולא עוד 
אלא שהם מתפקדים יחדיו בהרמוניה 

מופלאה ובדיוק מדהים.

החכמה שבה נעלה האדם על כל 
הנבראים

ז  תפילה  מנוח  (רבנו  מהמפרשים  יש  ב. 
שלא  ועוד)  שם  ברכות  ח“א  מהרש“א  ה; 
יצירת  על  ’בחכמה‘  לשון  את  פירשו 
האדם  גוף  תכונות  כל  שכן  האדם, 
הברכה:  ומנוסח  בבהמה,  אף  קיימות 
כי  נראה  בו‘  ’וברא  האדם‘...  ’את 

המצויה  מיוחדת  חכמה  על  כוונתנו 
הודאתנו  כי  פירשו  כן  על  באדם.  אך 
שחנן  והשכל  החכמה  עצם  על  היא 
ה‘ את האדם שבה העלה אותו על כל 

בעלי החיים.

אלגזי  למהרי“י  ציבור‘  ’שלמי  בספר 
בשם  הביא  יצר)  אשר  הברכות,  (כוונת 
בשונה  כי  שפירש,  מהרימ“ט  דרשות 
לרפא  יכול  שאינו  ודם  בשר  מרופא 
הרפואה,  חכמת  את  שילמד  מבלי 
טבעית,  חכמה  טמונה  עצמו  בגוף 
הוא  זאת  לעשות  שילמדוהו  שמבלי 
ומקרב  המזיקים  את  מעליו  מרחיק 

אליו את המועילים לו.

עוד כתב שם מהרי“י אלגזי, כי אפשר 
דווקא  כך  על  לברך  תיקנו  כן  שעל 
הכסא.  מבית  האדם  שיוצא  בשעה 
מתגאה  האדם  היה  כן  אלמלא  כי 
בחכמתו ובהיותו נעלה מכל הברואים, 
לכפירה,  חלילה  היהלהגיע  ועלול 
הוא  מבין  הכסא  מבית  בצאתו  אולם 
את שפלותו, ואז אין חשש שיגיע לידי 
יחזקאל  יונתן  ותרגום  רש“י  (וראה  גאווה 
שיצטרך  באופן  האדם  נברא  כן  שעל  יג,  כח 
לנקביו בכל שעה, כדי שייזכר בשפלותו ולא 

ימרוד בבוראו).

המזונות קדמו לבריאת אדם
ג. בתוספות (ברכות ס ב ד“ה אשר) פירשו 
האדם  בבריאת  הגדולה  החכמה  כי 
הינה בכך שהותקנו לו מזונותיו טרם 
השישי  ביום  נברא  האדם  שכן  נברא, 
שנועדו  הנבראים  כל  בריאת  אחר 
כי  המפרשים  והוסיפו  לשמשו.  כדי 
שמיד  העובדה  כך  על  להעיד  יכולה 
מזונו  את  מוצא  הוא  נולד  כשהתינוק 

(ראה צל“ח ברכות י א).

בזה,  ופירשו  הוסיפו  החסידות  גדולי 
הרופא  חכמת  העולם  במנהג  כי 
לכל  מזור  למצוא  ביכולתו  נמדדת 
ביותר  החכם  הרופא  גם  אך  חולי, 
אינו יכול ליצור תרופה לחולי שטרם 
נמצא בעולם. אולם הקדוש ברוך הוא 
צפה והביט עד סוף כל הדורות, והכין 
לכל  תרופה  האדם  יצירת  לפני  עוד 
חולי ולכל חיסרון שיתחדש עליו בכל 
זמן. וזוהי החכמה היתירה שעליה אנו 

מודים (’עבודת ישראל‘ שמות פר‘ זכור).

יחזקאל  רבי  האדמו“ר  פירש  עוד 
בהקדמת  החכמה  כי  מקוז‘מיר 
עשה  שאלמלא  בכך  הינה  המזונות 
כל  דן  הוא  ברוך  הקדוש  היה  כן 
האם  שעה:  באותה  מעשיו  לפי  אדם 
מגיעים לו מזונות או שמא אינו זכאי, 
אך  בדין.  זכאי  לצאת  היה  יכול  ומי 
את  הקדים וברא  כבר  אחר שברחמיו 
לברואיו  מספק  הוא  הרי  המזונות, 
למעשים,  קשר  ללא  מזונותיהם  את 
בבחינת ”זה נהנה וזה לא חסר“ (’דברי 

ישראל‘ מצורע).

בריאת הגוף בחכמת התורה
ד. יש מהמפרשים שנקטו כי ’בחכמה‘ 
נברא  שבה  התורה  לחכמת  רומז 
המדרש  דברי  פי  על  וזאת  האדם, 
ניתנה  זו  ברכה  כי  ח)  שמיני  (תנחומא 
כהודאה על תרי“ג מצוות שניתנו לנו 
כנגד רמ“ח איברים ושס“ה גידים – כל 
לדבר  ורמזו  אחד.  אבר  כנגד  מצווה 
מכך שתיבת ’חכמה‘ במילואה [חי“ת, 
כ“ף, מ“ם, ה“י] היא בגימטרייה תרי“ג 
(’רזא דמאיר‘ על ’פענח רזא‘, פר‘ בראשית הע‘ 

ג; ’שפת אמת‘ מקץ תרנ“ב).

הארות בסדר התפילה  ההאאארתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעשה אמונים סססימעלהה  ם
ירושה שנשלחה משמים

רופא כל בשר
- א -


