
מז  )בראשית  לפרעה  אבינו  יעקב  בין  המתנהל  מעניין  שיח  לדו  עדים  אנו  בפרשתנו 
ח-ט(: "ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך: ויאמר יעקב אל פרעה  ימי שני מגורי 
שלושים ומאת שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי בימי 

מגוריהם".

רבותינו בעלי התוספות בפרשתנו מביאים על כך את דברי המדרש: בשעה שאמר יעקב 
לפרעה "מעט ורעים", אמר לו הקב"ה: אני מילטתי אותך מעשו ומלבן והחזרתי לך את 
דינה וגם את יוסף, ואתה מתרעם על חייך שהם מעט ורעים. חייך שכמנין התיבות שיש  
יצחק אביך. שלשים ושלש  יחסרו משנותיך, שלא תחיה כחיי  בשני פסוקים אלו, כך 
תיבות יש מ'ויאמר' עד 'בימי מגוריהם', ושלשים ושלש שנים חסרו שנותיו של יעקב 
משנותיו של אביו יצחק, שהרי יצחק חי מאה ושמונים שנה, ויעקב לא חי אלא מאה 

ארבעים ושבע שנים.

נקדים ונאמר שאין לנו השגה כלל בקומתם הרוחנית הגבוהה של אבותינו הקדושים, 
לנו הרשות לשפוט את מעשיהם, אך בדברי המדרש מובע מסר חשוב  בוודאי שאין 

מאד לדורות, ובו נעסוק במסגרת זו. 

במסכת ברכות )ס ב( מביאה הגמרא את דברי התנא הקדוש 
רבי עקיבא אשר מלמדנו את המבט הנכון שעל האדם לסגל 
לעצמו ביחס לקשיים וצרות העוברים עליו בחיים: "לעולם 
]=כל  כל דעביד רחמנא לטב עביד"  לומר:  רגיל  יהא אדם 
הוא עושה[. מוסיפה הגמרא  מה שעושה הקב"ה, לטובה 
ומביאה על כך את המעשה הידוע, שפעם הלך רבי עקיבא 
בדרך, וכשירד הלילה בקש להתארח בעיר הסמוכה ונענה 
בשלילה, במקום להתרעם על כך אמר: כל דעביד רחמנא 
לטב עביד. הלך לישון בשדה ועמו חמור, תרנגול ונר, והנה 
באה רוח וכבתה את הנר, לאחר מכן הגיע חתול ואכל את 
התרנגול, לאחר מכן יצא אריה מן היער ואכל את החמור, 
על כל צרה הגיב מיד רבי עקיבא: 'כל דעביד רחמנא לטב 

עביד'.

לבסוף זכה רבי עקיבא לראות את השגחת ה' בעיניו, כאשר 
ואז  יושביה,  כנופיית שודדים עלתה על העיר ושבתה את 
שכל  בעיניכם  ראיתם  הנה  לתלמידיו:  עקיבא  רבי  אמר 
שעושה הקב"ה לטובה עושה, שאילו הייתי לן בעיר ודאי 
היו  אילו  במדבר,  כשלנתי  ואף  יושביה,  עם  נשבה  הייתי 
הנר, החמור והתרנגול קיימים, לבטח הייתי מתגלה על ידי 
השודדים בכניסתם או ביציאתם, לכן הרגילו עצמכם תמיד 

להאמין שכל מה שעושה ה' -  לטובה עושה. 

להלכה  הימים  ברבות  תורגמו  עקיבא  רבי  של  דבריו 
אדם  יהא  "לעולם  ה(:  רל  )או"ח  ערוך  בשולחן  מפורשת 

רגיל לומר: כל מה דעביד רחמנא, לטב עביד". 

כו א[  למעשה רבי עקיבא בדבריו אלו המשיך בדרכו של רבו הגדול  ]ראה שבועות 
זו  "גם  כל מאורע קשה:  לומר על  רגיל תמיד  היה  זו', שאף הוא  גם  'נחום איש  התנא 
לטובה". ואכן, מדברי ה'ארחות צדיקים' )שער ט( נראה שמשקל אחד יש לדברי הרב 
ולדברי התלמיד, שכך היא לשון ה'ארחות צדיקים: "וירגיל פיו לומר 'גם זו לטובה' או 

'כל מה דעביד רחמנא לטב עביד'.

 ואולם הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל בהגהותיו לשולחן ערוך )שם( , כותב שראוי יותר 
זו לטובה', ולא כדברי השולחן ערוך, תוך שהוא מציין כי בספרו על התורה  לומר 'גם 

בפרשת ויקרא הוא מסביר את החילוק בין דברי רבי עקיבא לדברי נחום איש גם זו.

על פרשת ויקרא לעמוד על דעתו בדבר  הגר"ש קלוגר  והנה אין בידינו את ספרו של   
ויחי(  )פרשת  יוסף"  יעקב  "תולדות  בספר  ואולם  זו'  ל'גם  דעביד'  'כל  בין  החילוק 
זו:  גם  איש  נחום  לדברי  עקיבא  רבי  דברי  בין  החילוק  את  נפלאה  בדרך  מבאר 
רבי עקיבא שאמר 'כל דעביד רחמנא לטב' היה מסתכל על הרעה כרעה, אך 
היה סמוך ובטוח שבעתיד תתהפך לטובה. לעומת זאת נחום איש גם זו 
קבע שאפשר להסתכל על הרעה עצמה בעין טובה, וממילא תיהפך 

היא מיד לטובה, כפי שמעיד על כך המעשה שארע עמו, שכשנשלח ע"י אחיו היהודים 
לטובה'  זו  'גם  אמר  בעפר,  האוצר  את  לו  החליפו  שגנבים  וגילה  לקיסר  דורון  להביא 
והמשיך בדרכו לקיסר, ואכן לבסוף הפכה הרעה לטובה, שכשהשליך המלך את העפר 

על שונאיו הפך העפר לחרבות וחיצים.

ולכאורה היה מקום לתמוה, כיצד סמך נחום על הנס והלך לקיסר כשעפר בידו, הלא 
יש לומר שמבחינת  ודאי  גם את כלל אחיו היהודים. אלא  יכול היה לסכן  זה  במעשה 
נחום לא היה זה בגדר נס כלל, אלא היה לו בטחון מלא שהדבר שנראה היא לו כרע הוא 

בעצם טוב, לכן יכול היה להמשיך בדרכו כאילו לא ארע דבר.

'מדרש  בשם  ביותר  תמוה  מאמר  מביא  ד(  ו  )אבות  חכמים'  מדרש  בספר  אגב,  דרך 
פליאה': "צדיקים אין אוכלין אלא מן הגזל ...ואומרים כדרלעמר", ופירש זאת הרה"ק 
רבי יעקב שמשון משפיטובקה, ש'גזל' הוא ראשי תיבות 'גם זו לטובה', ו'כדרלעמר' הוא 
ראשי תיבות 'כל מה דעביד רחמנא לטב עביד', וכוונת המדרש להלכה זו שהבאנו לעיל.

ידוע המעשה אודות רבי זושא מאניפולי, שפעם נשאל רבו המגיד ממעזריטש זי"ע ע"י 
אחד מחסידיו על דברי הגמרא )ברכות נד א(: 'חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך 

על הטובה' - כיצד יתכן לחייב אדם לברך על הטובה ועל הרעה באותה שמחה?

במקום תשובה הפנה אותו המגיד לרבי זושא שהיה יושב 
באותה שעה בבית המדרש. פנה החסיד לרבי זושא וסיפר 
לשאלתו.  תשובה  ממנו  לקבל  המגיד  ידי  על  נשלח  כי  לו 
זושא,  רבי  של  פניו  על  תימהון  הבעת  התפשטה  בתגובה 
הוא לא האמין למשמע אזניו, וכי יכול אני לענות תשובה 
על שאלה כזו, התפלא רבי זושא, הלא מעולם לא ארע לי 

משהו רע...)אוצרות התורה בפרשתינו(.

מילים  די  שאין  זושא  רבי  אותו  זה  היה  כי  שנזכור  חשוב 
בביטחון  ואומר  שעומד  זה  והוא  חייו,  מרירות  את  לתאר 
יכול להגיע רק אדם  זו  שמעולם לא ארע לו רעה. לדרגה 

שהפך את דברי נחום איש גם זו לדרך חיים.

לוקחים  היו  שאם  מפשיסחא  בונם  רבי  פעם  אמר  וכבר 
החבילות  את  יניחו  צרותיו,  חבילת  את  ואחד  אחד  מכל 
יחדיו ויציעו לכל אחד ליטול איזו חבילה שיחפוץ, ייקח כל 

אחד ואחד את חבילתו בחזרה )אמרי אמת קרח תרע"ו(. 

מניצולי  יהודים  לכמה  איש  החזון  מרן  פעם  המשיל  וכך 
המאורעות  את  באהבה  לקבל  שהתקשו  הנוראה  השואה 
הקשים שעברו עליהם: מעשה באדם שנכנס לחייט, והנה 
אותו  וגוזר  עין  מרהיב  בד  החייט  נוטל  כיצד  הוא  רואה 
לקרעים. מיד החל אותו אדם לזעוק לעברו, האם נטרפה 
החייט  אך  הנפלא?  הבד  את  הורס  אתה  מדוע  דעתך, 
סימן לו להמתין בצד עוד מעט, ואכן, לאחר מספר שעות 

התברר כי קרעי הבד הפכו יחדיו לבגד נפלא.

גם אתם, סיים החזון איש, ראיתם כיצד קורע החייט את הבגד לקרעים, הלוואי שתזכו 
ניימן  לחזות בעיניכם בבגד הנפלא שיתפור הקב"ה מקרעים אלו. )מעדותו של הגר"י 

זצ"ל – אוצרות התורה שם(

 * * * * *

נסיים ברמז מן הפרשה אודות הקשר בין 'אמן' לפסוקים שבהם פתחנו את מאמרנו, את 
הרמז הנפלא כותב ה'מאור ושמש' בפרשתנו: 'יעקב' בגימטריה 182 כחשבון הגימטריה 
של המילה אמן ]=91[ פעמיים. כמו כן, הגימטריה של ראשי התיבות ')ויאמר( פרעה 

91, משום שבשאלתו  ' )ויאמר( יעקב אל פרעה' היא  אל יעקב' ושל ראשי התיבות 
'כמה ימי שני חייך' התכוין פרעה לשאול את יעקב – מהי דרך הנהגתך המיוחדת 

בעולם הזה שעל ידה זכית להגיע לדרגתך הגבוהה. ועל כך ענה לו יעקב שסוד 
הנהגתו טמון בסודות העמוקים הטמונים במילה 'אמן', אשר כאמור, אף 

שמו מעיד עליה.
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שיעורו השבועי של הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן שליט"א  אמן ותפילה בפרשה 

חייך:  שני  ימי  כמה  יעקב  אל  פרעה  "ויאמר 
ויאמר יעקב אל פרעה  ימי שני מגורי שלושים 

ומאת שנה...." )בראשית מז ח-ט(.

הגימטריה  כחשבון   182 בגימטריה  'יעקב'   
כן,  כמו  פעמיים.   ]91=[ אמן  המילה  של 
הגימטריה של ראשי התיבות ')ויאמר( פרעה 
אל יעקב' ושל ראשי התיבות ')ויאמר( יעקב 
91, משום שבשאלתו 'כמה  פרעה' היא  אל 
את  לשאול  פרעה  התכוין  חייך?'  שני  ימי 
בעולם  המיוחדת  הנהגתך  דרך  מהי   – יעקב 
הזה שעל ידה זכית להגיע לדרגתך הגבוהה. 
טמון  הנהגתו  שסוד  יעקב  לו  ענה  כך  ועל 
'אמן',  במילה  הטמונים  העמוקים  בסודות 

אשר כאמור, אף שמו מעיד עליה.

מאור ושמש שם



מנהג אבותינו בידינו
על כל אדם לענות מידי יום תשעים אמנים על 
השחר  ברכות  לברך  רבים  נהגו  לפיכך  ברכות. 
מברך  שהאחד  באופן  בצוותא,  הכנסת  בבית 
בקול רם וחבריו עונים אמן על ברכותיו, ולאחר 
שלו  ברכותיו  ומברך  עומד  העונים  אחד  מכן 

וחבריו עונים אמן, וכן כל החבורה כולה.

שלחן ערוך או"ח ו ד; משנה ברורה שם יג

אפילו היו מאה
המברכים  אחר  אמן  עונה  היה  הקדוש  האר"י 
מאה  היו  אפילו  המדרש,  בבית  השחר  ברכות 

היה עונה אמן אחריהם.
שערי תשובה שם ו ה

טוב להנהיג
השחר  ברכות  יברך  שש"ץ  להנהיג  טוב  ומה 
בקול רם, והעונים יכוונו שלא לצאת ידי חובת 
ברכה, ולא זו בלבד, אלא חברים הישנים בחדר 
וחבריו  לעצמו,  אחד  כל  לברך  ...ישכימו  אחד 
יענו אמן, ואחר כך אל בית אלקים יהלכו ברגש.

ומי שמברך לעצמו, ואח"כ אשתו ובניו גדולים 
רעים  לך  אין  גונא,  כהאי  לו  מברכים  וקטנים 
אהובים יותר מאלה. והוא הדין למברכים בבית 
הכנסת זה אחר זה, לזכות את הרבים שיענו אמן 

בכינופיא.
שו"ת הרמ"ע מפאנו סימן ק 

אמן מדאורייתא
לדעת  העשין  שכחת  המצוות  )ספר  הרמב"ן 
הרמב"ן מצווה טו( סובר שברכת התורה הינה 
מן  רבים  דעת  וכן  התורה,  מן  עשה  מצוות 
חיובה  התורה  שברכת  והפוסקים   הראשונים 
מז(.  סימן  ריש  ברורה  משנה  )ראה  התורה  מן 
אחר  וכתבו הפוסקים  שלדעתם גם עניית אמן 
עשה מן התורה, וכל  הינה מצוות  ברכת התורה 
אחריה  אמן  עונה  ואינו  התורה  ברכת  השומע 

הינו מבטל מצוות עשה דאורייתא.
 צדה לדרך דברים לב ג ; תיבת גמא שם ; פרי מגדים 
א"א רטו ו 

כל אחד מישראל
'הנותן  מן  השחר  ברכות  ישראל  בר  כל  יאמר 
בבית  דווקא  'הנותן ליעף כח'   לשכוי בינה' עד 
אמן,  בעניית  ישראל  את  לזכות  כדי  המדרש, 
ועוד שהוא התחלת קבלת עול מלכות שמים, 

וכן נהג מרן הבעל שם טוב זלה"ה.

הנהגות צדיקים ח"ב עמוד תרנג, 
בשם רבי אליעזר צבי מקאמרנא

עולם הבא בנקל
מאוד מאוד הייתי נזהר בעניית אמן עוד מילדותי, ואני אוהב ורץ בחיבה יתירה 
השחר  ברכות  לשמוע  יום  בכל  לי, שהורגלתי  זו, עד שכמעט כטבע הוא  למצוה 
אנשים, וממני ילמדו כל הרואה אותי לעשות כן לחבב עניית אמן )ואמן  מכמה 
יהא שמיה רבה(, אשר בתחילה היו מזלזלים בהם, ולא החשיבו את המצוה הזאת 
אחד  כל  יוכל  כזה  קל  ובדרך  בשבחה,  חז"ל  שהפליגו  מה  זוטר  ומי  לכלום, 

לקנות לו עולם הבא, לקיים מצוות למאות, בכל יום בנקל ובלי ליאות.

נפש דוד ]להאדר"ת[ אות כג 

את הברכה אשר תשמעו
הרה"ק מצאנז בעל  "דברי חיים" ראה 

בלחש  לעצמו  השחר  ברכת  מברך  אחד 
אליו  פנה  ברכותיו.  אחר  אמן  שיענו  מבלי 

)דברים  נאמר  ראה  פרשת  בתחילת  לו:  ואמר 
ה'  מצות  אל  תשמעו  אשר  הברכה  "את  כז(:  יא 
באופן  לברך  יש  הברכה"  "את  כלומר,  אלקיכם" 
אמן  ויענו  הסובבים  שישמעו  תשמעו"  "אשר 
בכלל   נמנה  שהוא  לפי  בו  תזלזל  אל  זה  ודבר 

"מצות ה' אלקיכם".
עטרת חיים עמוד קג

שומר אמונים
לבוא  משכים  היה  לוינשטין  הגר"י  המשגיח 
תפילת  התחלת  לפני  ארוכה  שעה  לישיבה 
לומר  שנתבקש  בחור  היה  ...בישיבה  שחרית 
לפניו כל בוקר את ברכות השחר כדי שיוכל לענות 

אמן אחר ברכותיו.
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הביאני המלך חדריו
אחר  אמן  עניית  חשיבות  על  נפלא  רמז   
א  השירים  )שיר  בפסוק  נרמז  השחר  ברכות 
חדריו".   המלך  הביאני  נרוצה  אחריך  משכני  ד(: 
מי  אמן.  תיבות  ראשי  נרוצה"  אחריך  "משכני 
ל"הביאני  זוכה  אמן,  עניית  אחר  ורודף  שמקפיד 

המלך חדריו" להתקרב להשי"ת.

נרוצה"  האותיות השניות בכתוב "משכני אחריך 
אמן  עניית  על  שההקפדה  לרמז  'שחר'.  הם 
לפי  להשי"ת  ביותר  מקרבת  השחר  ברכות  אחר 

שברכות אלו נאמרות בתחילת היום.  

מאמר מאה קשיטה ]לרמ"ע מפאנו[ סימן פו ; דברי תורה 
]לבעל ה'מנחת אלעזר' ממונקטש[ חלק ט אות יח ; עיני 
העדה שיר השירים א ד

להחזיר עטרה ליושנה
וכבר מילתי אמורה זה כמה להחזיר עטרה ליושנה 
ולהנהיג בבתי מדרשינו סדר התפילה עם הש"ץ 
כפי שהיה נהוג מאז ומקדם שבכל מנין שהתפללו 
אומר  הש"ץ  שתחילה  השחר,  מברכות  התחילו 

את הברכות ואחר כך אומר כל אחד לעצמו.

כדי  אנשים  כמה  מעוד  לשמוע  ישתדל  ויר"ש 
לענות אחריהם ברוך הוא וברוך שמו ואמן, ואצל 
דבר  קבוע  יום  חק  היה  זי"ע  מצאנז  הקדוש  זקני 
ביומו שאחד, ולפעמים שנים, מהילדים היה אומר 
לפניו ברכות השחר, אם בניו הקדושים בקטנותם 

או אחד מנכדיו או ילד אחר.
דברי יציב קרח תשל"ט

שכחום וחזרו ויסדום
איתא בספר חסידים )סי' רס"א(, שמצוה שהיא 
מוזנחת ואין לה עוסקים, וכן מסכת שאין בני אדם 
מצוה,  מת  בבחינת  היא  הרי  בה,  ללמוד  רגילים 

ועל האדם להתחזק ולאחוז במצוה זו ובלימוד זה דווקא.
  אף אנן נאמר הכא: מנהג ישראל ישראל קדום היה, שהיו אומרים כל ברכות השחר 
והיו כל הקהל  בינה' ואילך,  'הנותן לשכוי  ברכת  שלפני  גם סדר הברכות  בציבור, 
מברכים הברכות בצותא חדא, האחד מברך וחבירו עונה ואח"כ היו מתחלפים, זה 
מברך  ומשנהו עונה על ברכותיו. מנהג זה נשתכח בתקופות האחרונות, וידידינו 

החשוב ר' יעקב דב מרמורשטיין הי"ו, זכה לאחוז בעץ החיים של זיכוי הרבים, 
רבן אשר עליהם העולם  בית  תינוקות של  עניית אמן אצל  לחזק  בפעולתו 

עומד, וברצונו להחיות ולייסד מחדש מנהג קדום זה, בבחי' )שבת קד. 
ועוד( שכחום וחזרו ויסדום.

מדברי מרן הגר"ש ואזנר שליט"א בכינוס מנהלים - 
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פנינים על מעלת 
עניית אמן אחר ברכת השחר

אעירה שחר 
"ויגש אליו יהודה"

הבעל שם טוב הקדוש אמר לפרש את הפסוק "ויגש 
אליו יהודה ויאמר בי אדני" כך:

חכמינו זכרונם לברכה אומרים )ברכות לב א(: "לעולם  
כך  ואחר  הוא  ברוך  הקדוש  של  שבחו  אדם  יסדר 
יתפלל". כאשר האדם מקפיד לסדר שבחו של מקום  
לפני תפילתו ומכיר בכך שמלוא כל הארץ כבודו וגם 
בעת צרתו נמצא הקב"ה עמו, אזי מתקבלת תפילתו 

ברחמים וברצון.  

ועל פי זה מתפרש הכתוב כך: 

]ראה  להתפלל  ניגש  יהודי  כאשר  אליו"-  "ויגש   
להודות  עליו     - 'יהודה'  קודם  ו[,   צג  רבה  בראשית 
ולסדר שבחו של מקום ואחר כך 'בי אדוני' -  יתפלל 
בעיא  לשון  משמעותו  רש"י  ]שכלשון  תפילתו 
תפילתו  שתתקבל  יזכה  וכך  ותחנונים[  )=בקשה( 

ותעבור הצרה מעליו .
)'תולדות יעקב יוסף' תחילת פרשת ויחי(

יהודי יקר! 
הבורא  לפני  גדול  שבח  לך  אין 
יותר מברכות השחר אותן  יתברך, 
יום  בכל  לברך  חכמינו  לנו  תיקנו 
מודים  אנו  ובהן  התפילה,  קודם 
סידור  "על  להקב"ה  ומשבחים 
הטור  ]כלשון  והנהגתו"  העולם 
אלו  ברכות  של  ערכן  מו[.  או"ח 
עונים  כאשר  שבעתיים  עולה 
גדולי  של  כהנהגתם  אמן,  אחריהן 

הדורות.

של  שבחו  לסדר  בבואך 
גש  התפילה,  קודם  מקום 
ובקש  רעך  אל  אפוא  נא 
אחר  אמן  שיענה  ממנו 
להגיש  תזכה  כך  ברכותיך, 
הבורא  לפני  מושלם  שבח 
ואז בוודאי תתקבל  יתברך, 

תפילתך ברחמים וברצון.


