
בכח התפילה לשנות את הטבע

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, פירחה בת רבקה

ְוָרֵחל  ַרּכֹות  ֵלָאה  "ְוֵעיֵני 
ִויַפת  ֹּתַאר  ְיַפת  ָהְיָתה 

ַמְרֶאה" )בראשית כט, יז(. 
)בבא  שואלים  רבותינו 
בתרא קכג ע"א( מה התכוונה התורה באומרה "ְוֵעיֵני ֵלָאה 

)נוטפות דמעה - רש"י שם(,  ַרּכֹות", אם הכוונה רכות ממש 
אפשר בגנות בהמה לא דיבר הכתוב, ובגנות צדיקים 

דיבר? 
וכתבה  בדיבור  התורה  האריכה  נח  בפרשת  נסביר, 
ּוִמן ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ֵאיֶנָּנה ְטֹהָרה )בראשית ז, ח(, ולא אמרה 
"ומן הבהמה הטמאה", כדי לא להזכיר בגנות בהמה, 
בגנות  התורה  שתדבר  הדעת  על  יעלה  וכי  כן  ואם 
מארבע  אחת  להיות  וזכתה  נביאה  שהייתה  הצדקת 
היהודית,  האומה  וממייסדות  הקדושות  האימהות 
ובניהם  השבטים  רוב  של  אמם  להיות  שזכתה 
שהתורה  להיות  יכול  וכי  ומלכות,  לויה  כהונה  שבט 
רכות  שעיניה  ותאמר  לאה  בגנות  תדבר  הקדושה 

ונוטפות דמעה? 
בשבחה  להגיד  באה  שהתורה  הגמרא  מתרצת  אלא 
בנים  "שני  לומר  רגילים  היו  הבריות  אמנו:  לאה  של 
לרבקה ושתי בנות ללבן אחיה, הגדולה לגדול והקטנה 
לקטן", כך סיכמו במשפחה, לאה לעשו ורחל הקטנה 
ליעקב. לאה הצדקת רצתה לדעת מי זה השידוך שלה 
מארץ  שהגיעו  האנשים  את  ושואלת  יוצאת  והייתה 

כנען אם שמעו על יצחק בנו של אברהם. 
ִיְצָחק  ַוִּיְזַרע  מכיר?  לא  "מי  לה,  עונים  היו  "בוודאי", 
ָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים.. )בראשית  ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא ַּבׁשָּ
מכירים  כולם  קודשים,  קודש  תמימה,  עולה  יב(,  כו, 

אותו.
"האם יש לו ילדים?" שאלה לאה. 

"כן", נולדו לו שני בנים מרבקה, אחד גדול ואחד 
קטן". 

"מה מעשיו של הגדול?" שאלה לאה.  
"יאבד זכרו מן העולם.. רשע מרושע, מלסטם את 
נכנס  וחומס,  גוזל  אדם  כל  עם  מתקוטט  הבריות, 
לשדות וחושב שכל העולם שלו, ְוֵׁשם ְרָׁשִעים ִיְרָקב 

)משלי י, ז(".

"ואיך  ליבה,  על  ונחרדת  לאה  זאת  שומעת  הייתה 
מעשיו של הקטן?" המשיכה לשאול.

מתיקות  בעל  מסוגו,  מיוחד  משהו  הרע,  עין  "בלי 
ועדינות נפש שאין כדוגמתה, בעל מידות תרומיות 
ְוַיֲעקֹב  ולילה,  יומם  ועוסק בתורה  יושב  ודרך ארץ, 
ִאיׁש ָּתם ֹיֵׁשב ֹאָהִלים )בראשית כה, כז(, ידען בכל תחומי 

החיים ואפשר לקבל ממנו עצה ותושיה. 
את  ושאלה  לאה  יצאה  שוב  קצרה  תקופה  לאחר 

אולי  עשיו,  אודות  כנען  מארץ  המגיעים  האנשים 
חזר בתשובה ושינה מידותיו ודרכיו, אך עשיו נשאר 

באותה דרך קלוקלת. 
חזרה לאה לביתה והתחילה לפרוץ בבכי ולומר תיקון 
לאה ותיקון רחל, ָּבכֹו ִתְבֶּכה ַּבַּלְיָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה 
)איכה א, ב(, לאיזה גורל נפלה, איזה חתן מיועד לה, אוי 

ואבוי, איך תצליח להקים משפחה מפוארה על אדני 
התורה והיראה עם חתן כזה? "ריבונו של עולם תציל 
אותי ממנו", הייתה בוכה לאה עד שנשרו ריסי עיניה 

מרוב בכי.
לא  רחל  ַמְרֶאה",  ִויַפת  ֹּתַאר  ְיַפת  ָהְיָתה  "ְוָרֵחל  אולם 
להתחתן  שעתידה  שידעה  כיון  לבכות  צריכה  הייתה 
ֹאָהִלים  ֹיֵׁשב  ָּתם  ִאיׁש  והקדוש,  הצדיק  יעקב  עם 
הנפש  ואצילות  הטובות  המידות  בעל  כז(,  כה,  )בראשית 



שינוי  על  והמטיב  הטוב  מברכים  א. 
יין אף על פי שאינו שותה ממנו אלא 

ברכה  היא  והמטיב  הטוב  ברכת  כי  מרביעית,  פחות 
שאינה  הגפן,  פרי  בורא  ברכת  במקום  שבאה  ראשונה 
ברכה  מברך  שהוא  כל  על  ואפילו  כלל.  שיעור  צריכה 

ראשונה, ואף בשינוי יין די בטעימה כל שהוא.

אפילו  אחר  יין  לו  והביאו  הראשון,  היין  כלה  אם  ב. 

אם  הפוסקים,  בזה  נחלקו  הראשון,  מן  משובח  הוא 
הבית  מרן  דעת  השני,  היין  על  והמטיב  הטוב  מברך 
יוסף והרמ"א שיש לברך הטוב והמטיב, ודעת הראב"ד 
והמטיב,  הטוב  מברך  שאינו  אחרונים  ושאר  והרדב"ז 

וספק ברכות להקל.
)כל הנ"ל מהספר חזו"ע ברכות עמוד ע"ה-ע"ז(. 

העלון מוקדש לעילוי נשמת  
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל,  רבקה בת אסתר ז׳׳ל ,  רבקה בת תאג'י רחל ז׳׳ל

הגבוהה.
ומוסר השכל גדול נוכל ללמוד מפרשה זו-  עד כמה גדול 

כחה של התפילה עד כדי כך שמשנה את כל הטבע!
ברוח  וראתה  ביטוח'  'תעודת  כביכול  היה  אמנו  לרחל 
קודשה שעתידה להתחתן עם יעקב. אך לאה אמנו בכתה 
להתחתן  וזכתה  תפילה  את  קיבל  והקב"ה  לה',  והתפללה 
הפרשה  בהמשך  שנאמר  וזהו  אבינו!  יעקב  עם  ראשונה 
ֲעָקָרה"  ְוָרֵחל  ַרְחָמּה  ֶאת  ַוִּיְפַּתח  ֵלָאה  ְׂשנּוָאה  ִּכי  ה'  "ַוַּיְרא 
)בראשית כט, לא(, אל תקרי "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה" אלא כי שנואים 

מעשיו של עשיו בעיניה )בבא בתרא שם, הובא ברש"י(.  
בגלל שהיו שנואים מעשה עשיו בעיניה והייתה מתפללת 
עמו,  להתחתן  תצטרך  שלא  יתברך  לה'  ליבה  מקירות 
זכתה  מעשו,  לעולם  עמלקים  חלילה  להוליד  ובמקום 
קדושים  שבטים  ששה  ממני  ושיצאו  תחילה  להיפקד 

מיעקב, ובניהם שבט כהונה לויה ומלכות.
לייאש  גדול כחה של התפילה! לעולם אין לאדם  עד כמה 
של  צווארו  על  מונחת  חדה  חרב  ואפילו  מהתפילה,  עצמו 
כח התפילה  י ע"א(,  )ברכות  מן הרחמים  עצמו  ימנע  לא  אדם 
באחד  החזו"א  שכותב  וכפי  לנצלו  ועלינו  מאוד  גדול 
אדם  כל  ביד  עוז  מטה  היא  התפילה  ב'(  סימן  )ח"א  מאגרותיו 

יתברך  בו  מבטחו  האדם  שישים  וככל 
כן יעלה וכן יצליח. 

ורמז רמזו בזה רבותינו )ברכות כו ע"א( בפסוק "ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום 
ֶמׁש" )בראשית כח, יא(, אין פגיעה אלא לשון  ַוָּיֶלן ָׁשם ִּכי ָבא ַהׁשֶּ

תפילה, מלמד שתיקן יעקב אבינו תפילת ערבית. 
יעקב אבינו תיקן את תפילתו בערב, ללמדנו שאפילו אם 
רואה האדם שהכל חשוך כמו הלילה ואין יותר מה לעשות, 
הרופאים אומרים שאין ברירה וכדו', אסור לו להשלים עם 
המצב אלא להתפלל מעומק הלב, והתפילה תועיל. תפילה 

מעומק הלב מועילה בכל מצב ומשנה את הטבע!
והראיה מלאה אמנו שעל פי טבע הייתה צריכה להתחתן 
את  שינתה  תפילותיה  בכח  אך  לגדול,  הגדולה  עשיו,  עם 
ניכר  חלק  ולהיות  אבינו  יעקב  עם  להתחתן  וזכתה  הטבע 

וחשוב מהקמת בית ישראל!
יהי רצון שה' יתברך יקבל תפילותינו ברחמים ונזכה בקרוב 

לגאולת ישראל השלימה, אמן.
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הלכות ברכות-ברכת הטוב והמטיב על היין


