
תפילה התלויה בקפיצת הדרך
”ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום“ (כח יא)

למילה ’ויפגע‘ יש שתי משמעויות: האחת – פגישת שניים 
הצועדים זה כנגד זה, והשנייה – תפילה. בפסוק שלפנינו 
מתפרשת תיבה זו בשתי המשמעויות כאחת: יעקב פגש 
שם,  שהתפלל  ובכך  לקראתו,  ובא  שקפץ  המוריה  בהר 

תיקן לדורות את תפילת ערבית (רש“י חולין צא ב ד“ה ויפגע). 
מדברי רבי יעקב ריישר בעל ’שבות יעקב‘ עולה כי שני 
הפירושים תלויים זה בזה, שכן אלמלא קפץ הר המוריה 
את  ולתקן  להתפלל  הוא  היה  יכול  לא  יעקב,  לקראת 
שבימי  מבואר  א)  סה  (עירובין  בגמרא  שכן  ערבית.  תפילת 
הקדמונים הבא מן הדרך לא היה יכול להתפלל שלושה 
ימים לאחריה, שמתוך שדעתו טרודה מטורח הדרך לא 
הייתה  ליעקב,  הדרך  שקפצה  כיוון  אך  לכוון.  היה  יכול 
דעתו מיושבת עליו ויכול היה להתפלל מיד ובכך לתקן 

את תפילת ערבית. 
’עיון יעקב‘ עירובין סה א

יעקב תלה בזכות המקום
ָנתֹו ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה‘  ”ְוִהֵּנה ה‘ ִנָּצב ָעָליו...; ַוִּייַקץ ַיֲעקֹב ִמּׁשְ

ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוָאֹנִכי א ָיָדְעִּתי“ (כח יג; טז)
פירוש  פי  על  זה  פסוק  הסביר  מליסקא  הירש  צבי  רבי 
מקום  הקובע  ”כל  ב):  ו  (ברכות  חכמים  למאמר  הצל“ח 
לתפלתו – אלקי אברהם בעזרו. וכשמת, אומרים לו: אי 
המקפיד  אבינו“:  אברהם  של  מתלמידיו  חסיד,  אי  עניו, 
לקבוע מקום לתפילתו מראה כי בשל רוב ענוותנותו אינו 
חש שתפילתו ראויה להתקבל מאליה, מבלי שתסייע לו 
קדושת המקום הנובעת מכך שהתפללו בו בקביעות, על 

כן ראוי לכנותו ’עניו‘.
יסוד זה נרמז בפסוקים שלפנינו: אף שהקדוש ברוך הוא 
ָעָליו“,  ִנָּצב  ה‘  ”ְוִהֵּנה  ככתוב:  עצמו,  בזכות  ליעקב  נגלה 
תלה זאת יעקב בזכות המקום שעמד בו, באומרו: ”ָאֵכן 
 – ”ְוָאֹנִכי“  ענוותנותו:  לרוב  שכן  ַהֶּזה“,  ַּבָּמקֹום  ה‘  ֵיׁש 
על  עלה  לא   – ָיָדְעִּתי“  ”א  בזכותו,  אירעה  שההתגלות 

דעתו כלל.
’צל“ח‘ ברכות ו ב; ’אך פרי תבואה‘ 

’לבן בן נחור‘ – האמנם?!
”ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהְיַדְעֶּתם ֶאת ָלָבן ֶּבן ָנחֹור ַוּיֹאְמרּו ָידָעְנוּ“ (כט ה)
מפסוק זה הביא רבי ישראל איסרלן בעל ’תרומת הדשן‘ 
ראיה לדברי רבי יהודה החסיד שבעת שקוראים לתורה 
(וכן  אביו  אבי  בשם  לקוראו  יש  גמור,  רשע  שאביו  אדם 
פסק בשו“ע או“ח קלט ג). אף כאן, כיוון שאבי לבן היה בתואל 

הרשע, הזכירו יעקב בשם סבו – ”ָלָבן ֶּבן ָנחֹור“.
’ספר חסידים‘ תשצא; ’תרומת הדשן‘ כא

תפילתו של רבי מאיר‘ל
”א ֵעת ֵהָאֵסף ַהִּמְקֶנה ַהְׁשקּו ַהּצֹאן ּוְלכּו ְרעּו“ (כט ז)

היה רבי מאיר מפרמישלן נושא תפילתו ומבקש:

ריבונו של עולם, אף אם חלילה: ”א ֵעת ֵהָאֵסף ַהִּמְקֶנה“ 
– טרם הגיע זמן הגאולה, אנא, לכל הפחות: ”ַהְׁשקּו ַהּצֹאן 
ּוְלכּו ְרעּו“ – הענק פרנסה ברווח לצאן קודשך, לישראל, 

’מרגניתא דרבי מאיר‘ בעת גלותם. 

אין דבר העומד בפני התפילה
”ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות“ (כט יז)

שהיו  לאה  ששמעה  ברש“י)  הובא  א,  קכג  (ב“ב  חכמים  פירשו 
הכול אומרים: ”שני בנים יש לה לרבקה ושתי בנות יש 
[רחל]  וקטנה  [עשיו],  לגדול  [לאה]  גדולה  ללבן;  לו 
לקטן [יעקב]“. כיוון ששמעה כך, הייתה בוכה ומתפללת 
כל העת שלא תיפול לידי עשו, ומרוב דמעות ששפכה 

נעשו עיניה רכות.
הוסיף וכתב האלשיך הקדוש:

שיעקב  לכך  נוספות  סיבות  היו  הגילאים,  סדר  מלבד 
בפסוקים  כמפורט  אחותה,  לאה  פני  על  ברחל  יבחר 
לאה  הצליחה  תפילתה  בכוח  כן,  פי  על  אף  בפרשתנו. 
וזכתה  יעקב,  של  השתדלותו  ועל  רצונו  על  לגבור 
להעמיד ממנו שישה שבטים מישראל. וסיים האלשיך: 
באמת,  יקראוהו  אשר  לכל  כאלוקינו  אין  כי  אומר  ”הוי 
קום,  משכימי  מכל  יתברך  הוא  יעזרנו  אשר  טוב  וטוב 

’תורת משה‘בכל כוחות שבעולם“.

מפני מה הקדימה לאה להיפקד?
ֲעָקָרה“  ְוָרֵחל  ַרְחָמּה  ֶאת  ַוִּיְפַּתח  ֵלָאה  ְׂשנּוָאה  ִּכי  ה‘  ”ַוַּיְרא 

(כט לא)

זכתה  מה  מפני  א).  עא  (ב“ר  כרחל  עקרה  הייתה  לאה 
להיפקד במהרה, בשונה מאחותה שנאלצה להמתין זמן 

רב?
פירש רבי לוי יצחק מברדיטשוב:

שהתאווה  מפני  הייתה  האימהות  של  עקרותן  סיבת 
הקדוש ברוך הוא לתפילתן (יבמות סד א). אך לאה שמשחר 
בחלקו  תיפול  שלא  להתפלל  מרבה  הייתה  ילדותה  טל 
(רש“י לעיל פס‘ יז), לא הייתה זקוקה לעקרות כדי  של עשו 
שתתפלל. וזהו שאמר הכתוב: ”ַוַּיְרא ה‘ ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה“ 
כן  ועל  ד),  ויצא  (תנחומא  בעיניה“  עשו  מעשי  ”ששנואים   –
ֶאת  ”ַוִּיְפַּתח  לכך:  בחלקו,  תיפול  שלא  רבות  התפללה 
הקדוש  שהתאווה  לפי  ֲעָקָרה“,  ”ְוָרֵחל  ואולם:  ַרְחָמּה“. 

ברוך הוא לתפילתה. 
באופן נוסף ביאר רבי צבי שרגא גרוסברד: 

לאה שהייתה בגדר ’שנואה‘ לא שמה מבטחה באדם כלל, 
וכיוון שהשליכה יהבה על ה‘ בלבד נפקדה במהרה. אך 
כי  חשבה  ”כי  ביעקב,  אף  מבטחה  שמה  לעומתה  רחל 
באהבתו אותה יתענה יעקב וילבש שק ואפר ויתפלל עד 
שיהיו לה בנים שלא תמות בצערה“ (רמב“ן להלן ל א). לפיכך, 
כל זמן שלא הפנימה שעליה להשליך את כל יהבה על ה‘ 

ולא לסמוך על תפילת אחרים, לא נפקדה.
’קדושת לוי‘; ’דעת שרגא‘
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פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
רך

פני ם

אמן – ’שער השמים‘
”ַוִּייָרא ַוּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית 

ָמִים“ (כח יז)  ֱאִהים ְוֶזה ַׁשַער ַהּׁשָ
ַׁשַער  ”ְוֶזה  בתיבות  כי  שפירא  נטע  נתן  רבי  כתב 
ָמִים“ התייחס יעקב למצוות עניית אמן הפותחת  ַהּׁשָ
גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  ”ִּפְתחּו  ב):  כו  (ישעיה  ככתוב  שערים 
לבנו  יעקב  מסר  ’אמן‘  סוד  את  ֱאֻמִנים“.  ׁשֵֹמר  ַצִּדיק 
יוסף אשר נולד לו בהיותו בן צ“א שנים [כגימטרייה 
ג):  לז  (בראשית  בפסוק  מצינו  לכך  רמז  ’אמן‘].  של 
הּוא  ְזֻקִנים  ֶבן  ִּכי  ָּבָניו  ִמָּכל  יֹוֵסף  ֶאת  ָאַהב  ”ְוִיְׂשָרֵאל 

לֹו“ – ”בן זקנים הוא“ – סופי תיבות אמן. 
’מגלה עמוקות‘ סוף פר‘ וישב 

אמן מפי שניים
”ְוַיֲעקֹב ָהַל ְלַדְרּכֹו ַוִּיְפְּגעּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאקִים“ (לב ב)

הא-להים‘  ’מלאך  תיבות:  כי  מפאנו  הרמ“ע  כתב 
’יעקב‘.  של  כגימטרייה  אמן‘,  ’אמן  בגימטרייה  הן 
רעים- שני  בפני  לברך  האדם  ישתדל  ולכתחילה 

מקשיבים שיענו אחריו ’אמן‘. 
’עשרה מאמרות‘ [לרמ“ע מפאנו] מאמר חיקור דין ב טו
(דבריו הובאו ב‘מחצית השקל‘ או“ח ו ט)

הנהגה זו כבר הוזכרה בזוהר הקדוש בפרשתנו (ד קפ 
”כי  ג):  לב  (דברים  הפסוק  לשון  את  לכך  סמכו  שם  א), 
שם ה‘ אקרא הבו גדל לאלקינו“; ”כי שם ה‘ אקרא“ – 
בברכה, ”הבו גדל“ – לשון רבים – ”לאלקינו“, ללמדך 
רש“י  (ראה  המברך  אחר  אמן  לענות  צריכים  ששניים 

ברכות כא א ד“ה כי). 

אוסטרר,  משה  רבי  מבראד  המגיד  מבאר  זאת,  פי  על 
למהוי  דבעי  מאן  ”האי  א):  ל  (ב“ק  חכמים  שאמרו  את 
מילי  לקיים  חסיד‘]...  להיות  הרוצה  [’אדם  חסידא 
אינה  הנהנין‘  ’ברכות  על  הקפדה  ולכאורה  דברכות“. 
את  לזכות  שאמורה  הדין,  משורת  לפנים  של  הנהגה 
הגמרא: ”לקיים  שכוונת  אלא  ’חסיד‘,  בתואר  המקפיד 
אמן  יענו  אנשים  ששני  שיקפיד  היינו  דברכות“  מילי 
אחר ברכותיו, כדברי הזוהר. הנהגה כזו היא הנהגה של 
בתואר  בה  המדקדק  את  ומזכה  הדין  משורת  לפנים 
’חסיד‘. לזאת אף כיוון דוד המלך באומרו (תהילים לא כד): 
”אהבו את ה‘ כל חסידיו אמונים נצר ה‘ ומשלם...“ – מי 
נמנה על ’חסידיו‘? זה ש‘אמונים נצר‘ – ששומר ומקפיד 
שאחרי כל ברכה שמוציא מפיו יענו שני אנשים אמן. 
רק  והוא  אמן  שעונים  הם  שאחרים  פי  על  אף  ואולם 

מברך, ’נוצר ה‘ ומשלם‘ שכר ענייתם גם למברך. 
מוסיף,  ברוך‘  ’מקור  כולל  ראש  מרמורשטיין  הגרא“צ 
(עם  ’מילי‘  שכן  הגמרא,  בדברי  נרמז  אף  זה  שביאור 

הכולל) בגימטרייה ’אמן‘. 
’דרש משה‘ תהילים לא כד
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כך כותב המקובל האלוקי רבי צבי הירש קאיידנובר 
בספרו ’קב הישר‘ (פרק צו) 

על כוחה המופלא של עניית אמן לפתיחת שערי ברכה:
”הקדוש ברוך הוא, ברוב רחמיו וחסדיו משגיח ומביט 
חכמה  רוח  ממרום,  קדושה  שפע  ולהשפיע  להאיר 
אמן  העונה  כל  כי  בכוונה.  אמן  עניית  ידי  על  ובינה... 
בכוונה וממהר לרוץ לבית הכנסת בשביל עניית אמן – 

זוכה לאלו ההשפעות“.
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הכרוכים  מופת  סיפורי  לרבבות  בינות 
המעמידים  האיומה,  השואה  ימי  בקורות 
שעמדה  האמונה  את  מופלאה  בצורה 
מבלי  החיים  ברצון  להחזיק  עמנו  לקדושי 
חרב  שכלה  מחוץ  כאשר  גם  להתייאש, 
המפעים  סיפורו  בולט  אימה,   – ומחדרים 
של רבי יעקב מארוקו ז“ל, סיפור שהוא אך 
חוליה אחת מתוך שרשרת הניסים שהביאו 
בספרו  ליבו  בדם  חרט  שאותם  להצלתו, 

המופלא – ’שאגת מעֻנֶּה‘.
מדגיש  השואה,  בימי  קורותיו  תיאור  בתוך 
בעמוד  היאחזותו  את  אחת  לא  יעקב  רבי 
ובמצוק  בצר  לו  שעמדה  זו  התפילה, 
כמו  סיכוי,  לכל  בניגוד  לעיתים  להינצל, 

בתיאור שלפנינו:
כך  ואוזלים,  הולכים  שגרגריו  חול  כשעון 
השואה  בשנות  פולין  יהודי  של  חייהם  היו 
הגרמנים  בידי  השמדתם  תהליך  האיומה. 
מלחמת  ימי  ראשית  עם  החל  הארורים 
העולם השנייה, והמשיך והורע בשלבים לכל 
אורכה. ככל שחלפו הימים, כך הלכה טבעת 
החנק הגרמנית והתהדקה סביב צווארם עד 
ה‘  ההשמדה.  במחנות  רובם  נרצחו  אשר 

ייקום דמם.
אלול  בחודש  התרחש  שלבים  מאותם  אחד 
תש“ב, אז התבשרו יושבי גטו ורשה, ובתוכם 
זוגתו  יעקב,  ר‘   – הצעירה  מארוקו  משפחת 
ובנם התינוק, כי החל ממחר מצטמצם שטח 

הגטו לשלושה רחובות בלבד. 
מאוחרת  בשעה  התפרסמה  כך  על  ההודעה 
שבה  האחרונה  השעה  כאשר  בלילה,  מאוד 
יכולים היו לעבור לגטו ’החדש‘ הייתה עשר 
בבוקר למחרת. ברורה הייתה אפוא כוונתם 
כל  של  דינם  את  לחרוץ   – הגרמנים  של 
שלמחרת,  בבוקר  כבר  ואכן  למיתה.  יושביו 
החדש,  הגטו  על  אס.  האס.  פלוגות  פשטו 
אלו  והיו  בו,  משוטט  שנתפס  מי  כל  כאשר 
אלפים רבים, נשלח על אתר למקום שממנו 

לא שב איש.
לחפש  מיהרו  הצעירה  ומשפחתו  יעקב  ר‘ 
בבהלה  שוטטו  הם  החדש,  בגטו  מחסה 
באישון לילה עד שלבסוף הבחין בהם אחד 
ממכריהם והכניסם אל המחבוא שבו שהה. 
היה זה בונקר לא גדול שבתוכו נדחסו כמאה 
ערמת  תחת  הוסווה  פתחו  איש.  וארבעים 

גרוטאות מתכת ישנות.
בעיניהם  אושרם.  נמשך  רב  זמן  שלא  אלא 
של כמה מיושבי הבונקר, הייתה הימצאותו 
עד  פחדו  הם  לצנינים.  הרך  התינוק  של 
של  ליבם  תשומת  את  בכיו  יעורר  פן  מוות 
הגרמנים ששיחרו לטרף, ועל כן גמרו אומר 
כי אין בררה אלא לשלחם אל מחוץ לבונקר.
בפחדם  אך  בפניהם,  להתחנן  ניסה  יעקב  ר‘ 
אטמו הללו את אוזניהם, ותוך שהם גוערים 
בהם על כך שהם מסכנים את חיי שאר יושבי 

הבונקר, החליטו כמה מהם לסלקם בכוח.
יעקב.  ר‘  היה  החוצה  שנהדף  הראשון 
זרועות חסונות אחזו בו והוא הוצא אל מחוץ 
הללו  הבינו  צאתו  עם  שמיד  אלא  לבונקר. 
מפתיחת  כתוצאה  הגורלית,  טעותם  את 
הדלת, זעה מעט ערמת הגרוטאות שכיסתה 
רעש  בקול  נפלו  גרוטאות  כמה  הפתח,  את 
הגרמנים  של  ליבם  תשומת  את  ועוררו 

ששהו בקרבת מקום.
יעקב  ר‘  את  מותירה  מיד,  נטרקה  הדלת 
בודד מחוצה לה. בררות רבות לא נותרו לו 

תוך  הסמוך,  הבית  אל  להימלט  מיהר  והוא 
שמזווית עיניו הוא מבחין בחיילים הגרמנים 

שהתחילו לחפש אחר מקור הרעש.
ודלתות  נטוש  היה  נכנס  שאליו  הבניין 
הנמלט  יעקב  ר‘  לרווחה.  פתוחות  דירותיו 
שבה  הראשונה  הדלת  אל  להיכנס  מיהר 
הדלת  זו  שתהיה  בנפשו  שיער  הוא  נתקל. 
אולם  בעדה,  ייכנסו  שרודפיו  הראשונה 

כאמור, לא היו לו בררות רבות.
בחדרון  והבחין  המטבח  אל  מיד  נכנס  הוא 
גרר  הרבה  לחשוב  מבלי  מתוכו.  שיצא  קטן 
החדרון,  פתח  את  בו  והסתיר  כבד  ארון 
תוך שהוא מותיר מאחוריו סדק צר שבעדו 
השתחל ונכנס אל החדרון. למפרע הבחין כי 
אל  שנשקף  ענק  חלון  פעור  הקטן  בחדרון 
בררה  לו  נותרה  לא  חיילים.  שהמה  הרחוב 
אלא להתכווץ על רצפת החדרון תוך תקווה 
ולא  מבית  לא  בו,  יבחינו  לא  שהגרמנים 

מחוץ.
נשואות  כשעיניו  מכווץ  שכב  יעקב  ר‘ 
לשמיים. ליבו המה מדאגה לגורל משפחתו 
שנותרה בבונקר. הוא ידע שחייו כמו חייהם 
את  לשמוע  היה  יכול  מבחוץ  מנגד.  תלויים 
אולם  אחריהם,  המחפשים  החיילים  המולת 
חדה...  חרב  ”אפילו  חכמים:  בדברי  נזכר  אז 
תפילה  ו“שערי  הרחמים“,  מן  יתייאש  אל 
תפילה  לשפוך  החל  ליבו  ומדם  ננעלו“,  לא 

רותחת בעד חייו וחיי משפחתו.
אינו  שפיו  תוך  כך,  שכב  ארוכות  שעות 
היושב  לפני  תפילה  מלמלמל  לרגע  פוסק 
קולות  את  שמע  הוא  לבין  בין  במרומים. 
שבבניין,  הדירות  כל  בין  העוברים  החיילים 
רהיטים  ושוברים  דלתות  פורצים  שהם  תוך 
בסנוורים,  הוכו  כמו  אולם  בחיפושיהם, 
שהייתה  הדירה  שהה,  שבה  לדירה  דווקא 
נכנסו  לא  לבניין,  לכניסה  צמודה  הכי 

הגרמנים הארורים.
לצאת  מיהר  הקולות  ושככו  הלילה  משירד 
את  עזב  שבו  המקום  אל  ולרוץ  ממחבואו 
הוא  ארוכות.  שעות  לפני  משפחתו  בני 
גישש דרכו בחשכה, ואכן, אשר יגור בא לו. 
המראות הקשים שנגלו לפניו סיפרו לו את 
את  גילו  הגרמנים  כי  מסתבר  מכול;  הנורא 

הבונקר והרגו את כל יושביו.
ובכל זאת, ר‘ יעקב לא התייאש. מתוך אמונה 
עזה בכוחה של תפילה הוא החליט לנסות... 
הייתה  רבה  ומה  הבונקר,  אל  נכנס  הוא 
בפינת  הנס.  התרחש  אכן  כאשר  תדהמתו 
הבונקר הוא גילה את זוגתו ואת בנו התינוק, 

מצונפים באימה, אולם חיים וקיימים. 
שפרצו  לפני  רגע  כי  לו  התברר  בהמשך 
הגרמנים אל הבונקר, הבחינה זוגתו בגומחה 
עם  בתוכה  נדחקה  היא  בפינתו.  זעירה 
תינוקה וחסמה את הפתח בכר נוצות גדול. 
בגומחה,  הגרמנים  הבחינו  לא  הנס  למרבה 
וכך נותרו האם ותינוקה בחיים יחידים מכל 

יושבי הבונקר.
תלאות רבות ואיומות עבר ר‘ יעקב עד שזכה 
להינצל בחסדי ה‘ מן התופת. סיפורו המופלא 
והבלתי ייאמן נחרט כאמור עלי ספרו, מספר 
עמו,  את  ה‘  ייטוש  לא  כי  אחרונים  לדורות 
וגם בתוך חושך וצלמוות, שערי דמעות לא 
ננעלו ובכוחה של תפילה הבוקעת ממעמקי 

הלב לקרוע גזר דין ולהציל ממוות לחיים.
’שאגת מעֻנֶּה‘ עמ‘ 701

פנינים וביאורים 
לברכת המזון פפננינניתעתענה אמונים 

ללבבר סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  סייפפומעמעשה אמונים ם
ברכת המזון – ’הטוב והמטיב‘ (ו‘)

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

ישועה כפולה בגיא צלמות
’הטוב והמטיב לכל‘

תיבות:  הן  והמטיב‘  ’הטוב  ברכת  תורף 
וכדברי  לכל“.  והמטיב  הטוב  ”המלך 
הברכה,  בהקדמת  שהובאו  הראשונים 
’הטוב  ברכת  תוקנה  שמלכתחילה 
בפני  העומדת  קצרה  כברכה  והמטיב‘ 
עצמה לזכר הנס שנעשה בהרוגי ביתר, 
ורק לאחר מכן כשקבעוה בברכת המזון 
הוסיפו  לעיל,  שהתבארו  מהטעמים 
שלוש  כגון  ושבחים,  בקשות  עליה 
ושלוש  ’גמולות‘  שלוש  ’מלכויות‘, 
’הטבות‘ (תוספות ברכות מו ב; ’ארחות חיים‘ ברכת 

המזון נה).

נאמרת  והמטיב‘  ’הטוב  ברכת  ככלל, 
על טובה שהיא טובה למברך ולאחרים 
שאף  לבאר  ויש  א).  רכב  או“ח  (שו“ע  כאחד 
להם  טובה  הייתה  ביתר  הרוגי  בנס 
ולאחרים; העובדה שלא הסריחו אף על 
פי שהיו מונחים זמן רב – הייתה טובה 
הייתה  לקבורה  ניתנו  וכאשר  להם, 
שהיו  זמן  כל  שכן  לחיים,  אף  טובה  זו 
גדולה  חרפה  הייתה  בביזיון  מוטלים 
לישראל (אבודרהם; ’הפשט והעיון‘ ברכות מח ב).

בנס  לאחרים  הטבה  של  נוספת  בחינה 
זה, פירש האדמו“ר רבי יואל מסאטמר 
על פי המבואר באבודרהם שהרוגי ביתר 
ישראל  שחכמי  לאחר  לקבורה  ניתנו 
ובראשם רבן גמליאל ובית דינו התפללו 
שבוודאי  כיוון  כך.  על  רבות  והתענו 
בעבור  ישועות  פעלו  אלו  בתפילותיהם 
בראשית  בזוהר  [כמבואר  הדורות  כל 
קלז א שתפילות הצדיקים עושות רושם 
לאחרים   – ’המטיב‘  כאן  הרי  לדורות] 

(’דברי יואל‘ ויחי עמ‘ תריא).

’הטוב‘  בתיבת  כי  שפירשו  יש  עוד 
יתברך  שכבודו  כך  על  מודים  אנו 
ביתר  הרוגי  היו  שאילו  התחלל,  לא 
שהיו  השנים  שבע  כל  מסריחים 
מכך  נגרם  היה  קבורה,  בלא  מוטלים 
כא  דברים  [ראה  לשכינה  ביזיון  חלילה 
כג: ”לא תלין נבלתו... כי קללת אלקים 
תלוי“, ופירש“י: ”זלזולו של מלך הוא“]. 
ובתיבת ’המטיב‘ אנו מודים על שהיטיב 
לקבורה,  שניתנו  בכך  ביתר  להרוגי 
אין  באדמה,  לא נקבר  שהגוף  זמן  שכל 
העליון  בעולם  מנוחה  הנפטר  לנשמת 

(’ויאמר שלום‘ ברכות מח ב).

יש שביארו בדרך דרוש, כי שבח מיוחד 
חפצו  שברוב  ’המטיב‘,  בלשון  יש 
נצרך  לעיתים  בריותיו,  עם  להיטיב 
הקדוש ברוך הוא לסייע לאדם להיטיב 
ממנו  ימנע  לא  שהחטא  כדי  מעשיו, 
וחסדיו,  רחמיו  טוב  שפע  את  לקבל 
וזהו לשון ’המטיב‘ – שעושה את האדם 
לטוב כדי שיוכל לקבל את הטובה (’בנין 

שלמה‘ ליקוטים אות לז בשם רא“י מסדיגורה).

מלכויות, טובות וגמולות
ד“ה  ב  מו  (ברכות  התוספות  בעלי  רבותינו 
זו  בברכה  להזכיר  שצריך  הביאו  והטוב) 
ושלוש  גמולות  שלוש  מלכויות,  שלוש 
כבר  המלכויות  שלוש  את  הטבות. 
שלוש  מזכירים  אנו  עתה  לעיל.  הזכרנו 
גמול,  לשונות  ושלוש  הטבה  לשונות 
הווה  עבר,  בלשון  משבחים  אנו  ובכולן 

ועתיד, כפי שיבואר בהמשך.
שלושת  כנגד  הן  אלו  הזכרות  שלוש 
עולם  המלאכים,  עולם  העולמות: 
ובהזכרתם  השפל,  ועולמנו  הגלגלים 
אנו מצהירים שהקדוש ברוך הוא מולך 

חסד  וגומל  כולם  עם  מיטיב  כולם,  על 
גשמית  בהטבה  ניזונים  מהם  כולם,  עם 
עמוד  משה‘  (’מטה  רוחנית  בהטבה  ומהם 

העבודה שלב).

להסמיך בקשה להודאה
היא:  והמטיב‘  ’הטוב  לשון  משמעות 
הוא  ברוך  הקדוש  של  שמהותו  כיוון 
לכל  ’מטיב‘  הוא  כך  מתוך  ’טוב‘,  היא 
עצם  מצד  טוב  שאינו  מי  שכן  בריותיו. 
מציאותו, אף כאשר הוא מיטיב לזולתו, 
(’באר  חפץ  שליבו  למי  אלא  מיטיב  אינו 

התורה‘ קונ‘ ברהמ“ז).

הטובות  על  לה‘  מודים  אנו  כאשר 
מביעים  ובהווה,  בעבר  עימנו  שהיטיב 
וייטיב  ימשיך  כי  ביטחוננו  את  אנו 
עימנו אף בעתיד. יש בנותן טעם להביא 
מרדזימין  קדישא  הסבא  דברי  את  כאן 
באיגרתו כי: ”בטחון הוא שמשיג האדם 
שלטוב של השם יתברך אין שיעור, ואף 
ולטובים,  לרעים  מטיב  שחטא,  פי  על 
 – הטוב  יותר  האדם  שמשיג  מה  וכל 

יותר יותר מושך האדם מה שצריך“. 
המגיד  בשם  הביא  אחרת  ובאיגרת 
מקוזניץ בביאור מאמר חכמים (שמו“ר כג 
לעתיד  שירה  לומר  ישראל  ”עתידין  ה): 
יצטרכו  שאם  ישראל‘  ”‘עתידין  לבוא“: 
שוודאי  בו  בוטחים  להיות  מה‘,  ישועה 
יעזור להם, ויקדימו לומר שירה להשם 
[’לעתיד  להם  שעזר  מקודם  יתברך 
העזרה“  לאחר  שאומרים  כמו  לבוא‘], 

(’ביכורי אבי“ב‘ במכתבי קודש שבסוף הספר).

עבר, הווה ועתיד
השבחים  את  מזכירים  אנו  זו  בברכה 
זאת  לעומת  ועתיד,  הווה  עבר,  בסדר: 
בנוסח השבח הידוע: ”ה‘ ֶמֶלך, ה‘ ָמָלך, 
ה‘ ימלוך לעולם ועד“, הסדר הוא: הווה, 
הביא  כה)  (סי‘  ב‘כלבו‘  ואכן,  ועתיד.  עבר 
כך  ואחר  טיב  בתחילה  גורסים  שיש 
הטיב, וטעמם על פי השבח האמור (וראה 

עוד ב‘משך חכמה‘ במדבר כג כא).

הסבר לגרסה המצויה לפנינו כותב רבי 
נתן שפירא אב“ד הורודנא (פירוש ברהמ“ז) 
המתייחס  מלך...“  ”ה‘  שבח:  שלגבי 
את  להקדים  ראוי  יתברך  לגדולתו 
הוא  ברוך  לקדוש  שביחס  מפני  ההווה, 
קב  (תהילים  כנאמר  זמן,  של  מציאות  אין 
כח): ”ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתי א ִיָּתּמּו“, וכל 
הם   – והעתיד  ההווה  העבר,   – הזמנים 
הנאמרות  ההודאות  אך  הווה.  בבחינת 
בני   – אלינו  נוגעות  המזון  בברכת 
ואינן  ההטבה,  את  המקבלים  האדם 
שאנו  וכפי  יתברך,  אליו  ’תואר‘  בגדר 
תמותה  שכבני  וכיוון  ”לנו“,  מדגישים: 
שנזכיר  ראוי  ועתיד,  הווה  עבר,  לנו  יש 
תחילה לשון עבר, שהוא הקודם בסדר 

הדברים.
משה  דוד  רבי  האדמו“ר  בשם 
מטשורטקוב הובא שפירש בדרך צחות 
תפילה,  של  משמעות  אף  בכך  שיש 
הטיב“  ”הוא  יתברך:  מה‘  אנו  מבקשים 
– שיהיה לנו טוב, ”הוא מטיב“ – שנהיה 
מאיתנו  שתצמח   – ייטיב“  ”הוא  טובים, 
טובה בכך שנזכה להיטיב לאחרים (’דברי 

דוד השלם‘ עמ‘ מא).


