
כחה של תפילה 

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

ַהִהוא  ָּבֵעת  ה'  ֶאל  ֶאְתַחַּנן  ָוֽ
ֵלאֽמֹר )דברים ג, כג(.

רבותינו אומרים  שמשה רבינו התפלל תקט"ו )515( 
כדי  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  "ואתחנן"  כמנין  תפילות 
שהפסיקו  עד  י(,  יא,  רבה  )דברים  ישראל  לארץ  שיכניסו 
ַרב  הזה,  בנושא  עוד  יתפלל  שלא  עליו  וציווה  הקב"ה 

ָלְך ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה )דברים ד, כו(. 

ולמדנו מכאן מסר לדורות, לּו הייתה למשה רבינו את 
האפשרות להמשיך להתחנן ולבכות לפני ה' יתברך כך 
היה עושה, אך הקב"ה מנע זאת ממנו, אולם אנו, שאין 
העת  כל  להמשיך  אנו  צריכים  בתפילותינו  הגבלה  לנו 
להתפלל ולא להפסיק, ואפילו כשרואים שלא מתקבלת 

התפילה נמשיך להתפלל ולא נתייאש מהרחמים.

יד(,  כז,  )תהילים  ה'  ֶאל  ְוַקֵּוה  ִלֶּבָך  ְוַיֲאֵמץ  ֲחַזק  ה'  ֶאל  ַקֵּוה 
ואם לא תתקבל תפלתך חזור וקוה )רש"י שם(, תתפלל 
עוד פעם ועוד פעם עד שלבסוף תשמע תפילתך, כיון 

שאין תפילה ששבה ריקם )ברכות לב ע"ב(. 

 

זצ"ל עורר על דבר מופלא שרואים  מרן החזון האיש 
תורה  משמירת  רחוקים  שהיו  אדם  בני  בדורנו,  אנו 
אחד  בהיר  ביום  לפתע  ממערב,  מזרח  כרחוק  ומצוות 
ומאירים  גדולים  ונעשים  שלימה  בתשובה  חוזרים 

בתורה.

שהייתה  בגלל  שזה  החזו"א  והסביר 
מעומק  שהתפללה  צדיקה  סבתא  לה 
הדלקת  בשעת  דמעות  והזליגה  הלב 

שיגדלו  ונכדיה  בניה  על  שבת  נרות 
בתורה ויראת שמים טהורה, אמנם היא 
לא זכתה שילדיה יהיו תלמידי חכמים, 
ואולי גם לא נכדיה, אך בדור השלישי 
ולפתע  התקבלה  תפילתה  והרביעי 

שלימה  בתשובה  הילדים  אחד  חוזר 
ועולה ומתעלה בתורה ובמצוות.

 

נספר,  מהו  תפילה  כח  ללמדנו  כדי 
ברק  מבני  ילדים  ברוכת  משפחה 
התכוננו לנסוע לציונו של רבי שמעון 

הייתה  מכוניתם  אך  בעומר,  בל"ג  במירון  יוחאי  בר 
את  להכיל  יכלה  ולא  מקומות(,  חמשה  )בעלת  קטנה 
דרך  לא  בדרך  במשפחה.  שהיו  הנפשות  תשעת  כל 
הצטופפו כל בני המשפחה והגיעו לציון הקדוש במירון. 

אמר אבי המשפחה לכל הילדים שביום זה הצדיק פועל 
ומבקש  האדם  שמתפלל  תפילה  וכל  רבות  ישועות 
בשמים.  ורצויה  מתקבלת  היא  מהצדיק  הלב  מעומק 
בנו הקטן בן השלוש שמע לדבריו וכשהגיע לציון ביקש 
מכונית  לאביו  שיביא  הקב"ה  לפני  שיתפלל  מרשב"י 
להצטמצם  המשפחה  בני  כל  יצטרכו  שלא  כדי  גדולה 



ז׳׳ל,  בן מלכה  יגאל  ר'  ז׳׳ל,  בן רחל  יעקב  ז׳׳ל,  מרים בת רחל  ז׳׳ל,  ירדנה   בן  אור אורי  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

אלא ישבו ברווח.. 

להורי  ונסעו  המשפחה  בני  כל  התאספו  מכן  לאחר 
כניסת  לפני  בשבת,  להתארח  בצפון  שגרו  האם 
כדי  נתן אבי המשפחה את המפתחות לחמיו  השבת 
שישמרם, ובצאת השבת ביקשם בחזרה, אך חמיו נתן 
לו מפתחות אחרות והכריז בשמחה שאלו המפתחות 

למכונית החדשה שלו! 

חמיו  לו  והשיב  ולמה,  מה  על  ושאל  האב  התפעל 
שברוך ה' זכה לחתן את כל בניו ובנותיו ואין לו צורך 
ומכיון  קטן,  משפחתי  ברכב  לו  די  גדול,  ברכב  כעת 
שהם משפחת ברוכת ילדים הוא החליט להעניק להם 

את הרכב הגדול במתנה. 

ללמדך כח של תפילה הנאמרת 
ִתֵּתן  ְּביֹומֹו  לפעול,  יכולה  מה  ובכוונה  הלב  מעומק 
וכבר  הבן,  התפלל  חמישי  ביום  טו(,  כד,  )דברים  ְׂשָכרֹו 
במוצאי שבת נענתה תפילתו וקיבלו כל בני המשפחה 

מכונית גדולה שיוכלו לשבת בה בנחת וברווח. 

אליו  ולהתפלל  כוחותינו  את  לנצל  שנזכה  רצון  יהי 
ישראל  בישועת  בקרוב  ונראה  שלם,  בלב  יתברך 

השלימה, אמן.

שבת שלום לכל בית ישראל

 א. ארבעה צריכים להודות בברכת הגומל, 
הים  יורדי  מחוליו,  ועמד  שנתרפא  חולה 
מדברות  הולכי  ממנו,  כשעלו  באניות 

ומי שהיה חבוש בבית האסורים  ליישוב,  כשהגיעו 
'י'ם,  'ח'בוש,  יודוך סלה.  וכל החיי"ם  וסימנך  ויצא. 

'י'סורין )חולה(, 'מ'דבר. 

ושנים  עשרה  בפני  הגומל  בברכת  להודות  וצריך 
מהם תלמידי חכמים, שנאמר וירוממוהו בקהל עם 
מעשרה  בפחות  קהל  ואין  יהללוהו,  זקנים  ובמושב 

)פסחים סד. וע"ע בתוס' כתובות ז: ד"ה במקהלות(. 

רם:  בקול  ומברך  בפניהם  עומד  מברך?  כיצד  ב. 
בא"י אמ"ה הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב. 
"הק- עונים לעומתו  "אמן",  והשומעים אחר שענו 
נצח  לעד  טוב  כל  יגמלך  הוא  טוב  כל  גמלך  ל אשר 

סלה". 

ואם אין שם תלמידי חכמים לא ימנע מלברך ברכת 
שם  אין  שאם  לעיכובא,  הם  העשרה  אבל  הגומל, 
עשרה לא יברך. וטוב שיברך בלי שם ומלכות. ונהגו 
אחרונה  ברכה  שמברך  אחר  הגומל  ברכת  לברך 

שאחר קריאה בספר תורה. 

ה'  אודה  "הללוי-ה  הברכה:  קודם  לומר  טוב  ומנהג 
ישרים  בסוד  לבב  בכל 
חסדו  לה'  יודו  ועדה, 
אדם"  לבני  ונפלאותיו 
דף  קצו  סימן  )אגודה 
שעלה  ומי  ע"א(.  קפד 
קדיש  אומר  משלים, 
מברך  כך  ואחר  תחלה, 
סי'  יעקב  ירך  )שו"ת  הגומל 

מ(.

ברכת הגומל 



העלון מוקדש לזיווג הגון
אלעד בן אילנה, רבקה בת תקוה, דוד רחמים בן אילנה

“ויחי יעקב”

העבר אין והעתיד עדיין 

השבוע )יום רביעי( חל יום פטירתו של מר אבי, רבי דוד אלבז בן איזה זצ”ל, שנפטר לפני עשרים ואחת 
שנה, בי’’ג טבת שנת תשנ”ו.  נכתוב מעט הנהגות בולטות בחייו שישמשו לנו לדגם ותדמית לחיינו. 

העלון מוקדש לרפואת
|גרשון חי בן רחל רוחם


