
בזכות השתיקה בשעת התפילה
עת עמדו בני ישראל במצב הנואש ביותר, כאשר חומות בלתי עבירות סגרו עליהם 
מכל עבר, וכבר החלו קולות של ייאוש להישמע במחנה, הופיע לפתע משה כמלאך 
מושיע, מרעיף עליהם טללי נוחם ותקווה: אל תיראו! התייצבו וראו את ישועת ד'... 

ד' יילחם לכם ואתם תחרישון!
וכאשר רוח האמונה שבה לפעם בקרב העם, לא הייתה זו הפתעה לעם למוד נסים 

זה, כאשר ארע הנס הגדול מכל והים נבקע לגזרים.
זיכרון קריעת הים יפה לשעתו ולדורות, בכל יום ויום, מאז, מקפידים אנו להיזכר 
בו כמה פעמים. הפסוק: "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" הפך כבר מזמן לסמלו של 

עמנו במהלך שנות דור ודור.
כך,  כלפינו.  כתביעה  גם  זו  בפסוק  השתמשו  ישראל  מגדולי  וכמה  כמה  אולם 
לדוגמא, מסופר על הצדיק רבי יעקב יוסף מאוסטרהא, מתלמידי המגיד ממעזריטש 
זי"ע, אשר תדיר היה מרבה לעורר על איסור השיחה בבית הכנסת, ואף חיבר על כך 
קונטרס מיוחד בשם 'מורא מקדש'. פעם כאשר הזדמן בשבת 'שירה' לעיר אחת 

ושם לב שבני המקום מרבים לשוחח בשעת התפילה, קם 
מיד ודרש בפני הציבור:

שאמר  משה  על  קוראים  אנו  השבוע  בפרשת  רבותי, 
וכיון  תחרישון",  ואתם  לכם  ילחם  "ה'  ישראל:  לבני 
ניתנה  כאילו  התורה  את  לראות  אדם  כל  חייב  שכידוע 
לו מחדש בדורו, נמצא שקריאה זו של משה מכוונת אף 

אלינו, יושבי בית הכנסת.
והנוקבת:  הקצרה  דרשתו  את  האורח  סיים  לכם,  דעו 
אם רק תקפידו על 'ואתם תחרישון' ע"י הימנעות מכל 
דיבור סרק בשעת התפילה, מיד תרגישו כיצד 'ה' ילחם 
וינצח  ילחם  ובעצמו  בכבודו  הוא  ברוך  הקדוש   – לכם' 
בשלח.  חכמה'  )'אמרות  וחילותיו.  השטן  את  עבורכם 

וראה קונטרס 'מורא מקדש' אות יז(

קל וחומר מאומות העולם
של  חומרתו  בתיאור  נשפכו  כבר  בוודאי  דיו  של  נהרות 

איסור שיחה בטלה בבית הכנסת בכלל ובשעת התפילה בפרט, במסגרת קצרה זו 
נצטט אך מעט מהדברים הבולטים שנכתבו על כך בספרים הקדושים:

בספר חסידים )רט( כתב: "אם תראה בית הכנסת חרב או שרשעים או גוים דרים בו, 
דע שישראל היו נוהגים בו דרך בזיון, וכן בית המדרש שנוהגים בו קלות ראש סופו 
נופל ביד ערלים, ודיו לעבד שיהא כרבו כי לא נהגו נכרים קלות ראש ובזיון בבית ה' 

עד שנהגו בו ישראל".
עוד כתב הסמ"ק )סוף מצוה יב(: "יש לנו לעשות קל וחומר בעצמנו, כי אם הגויים 
שאינם מאמינים כלום, בבית חרפות שלהם עומדים כאילמים, כל שכן אנו שעומדים 
לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה. וכבר ספרו לנו אבותינו ואף ראינו בעצמנו כמה בתי 

כנסיות אשר נהפכו לעבודה זרה על אשר נהגו בהם קלות ראש".
)עמוד  'חידת שמשון'  לציין כאן לדברי בעל ספר  ענין, ראוי  ומעניין לעניין באותו 
יום כשעומד השטן  עבודה ד"ה במסכת סוכה( שהביא את דברי המדרש, שבכל 
אומר  הם',  'גנבים  השטן  אומר  אם  דבריו,  את  הקב"ה  דוחה  ישראל  על  לקטרג 
וכן כל כיוצא בזה.  גנבים יש אצל אומות העולם,  לו הקב"ה: צא וראה כמה אלפי 
אמנם גם לשטן ישנה טענה אחת הנותרת ללא מענה, שכאשר טוען הוא שישראל 
להפנותו  ניתן  לא  שוב  התפילה,  בשעת  ומשוחחים  הכנסת  בית  בכבוד  מזלזלים 
לגוים, שכן אדרבה, הם בבית יראתם באמת נוהגים בכבוד ונזהרים משיחה בטילה.

 – לכם"  יילחם  "ה'  הפסוק:  בלשון  נרמזו  שמשון',  ה'חידת  כותב  אלו,  חז"ל  דברי 
אם רוצים בני ישראל שהקב"ה יילחם עבורם כנגד השטן וינצחו בכל טענותיו, 
עליהם לקיים "ואתם תחרישון" ולא לשוחח בבית הכנסת, כך לא תיוותר ולו 

טענה אחת של השטן ללא מענה.
מדרשותיו  באחת  סופר  החתם  מרן  של  הנוראים  דבריו  נפלאו  ומה 
חת"ס,  )דרשות  זה  נורא  איסור  על  להוכיח  הרבה  בהן  הרבות, 

ח"ב דף שט ב(: "הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו השאיר לנו מקדש מעט, בתי כנסיות 
ארץ  קדושת  עתה  גם  להם  ...יש  אז  קודש,  בהם  נוהגים  אנו  אם  מדרשות.  ובתי 
ישראל, והתפילות משתלחות מהן לשער השמים. אך אם ח"ו אנו נוהגים בהם בזיון 
ומדברים בהם דברים בטלים, הבל זה של דברים בטלים הוא טמא, ומתלבש בו שר 
של טומאה, וגם הוא נעשה בעל הבית בבית הכנסת, ומקבל התפילות ומכניסן אל 

החיצונים רחמנא ליצלן". 

אלפי גמלים טעונים אף וחמה
ומאד שלא  ליזהר מאד  "צריך  זה:  בענין  א(  )נו  ברורה'  ה'משנה  דברי  וידועים הם 
יוסף  בבית  )הובא  ארץ  דרך  במסכת  וכדאיתא  קדושה  או  קדיש  באמצע  להשיח 
לאליהו  אשכחיה  חמא  דר'  ליתא(  שלפנינו  ארץ  דרך  ובמסכת  קכה  סימן  או"ח 
המקומות  באלו  המדבר  וכל  לאלו  לשלם  וחימה  אף  טעונים  גמלים  אלפי  בכמה 
עליו הכתוב אומר "ולא אותי קראת יעקב". וכתוב ב'ספר חסידים' )סי' נח, הובא 
מוריקות,  ופניו  במותו  אחר  לחסיד  שראה  אחד  בחסיד  מעשה  רסח(  או"ח  בטור 
היה  שהש"ץ  בשעה  מדבר  שהייתי  מפני  לו:  אמר  מוריקות?  פניך  למה  לו:  אמר 
הביא  תיא(  )סי'  משה'  'מטה  ובספר  ו'ביתגדל'.  אבות'  'מגן  וברכת  'ויכולו'  אומר 
בשם מדרש שחכם אחד נתראה לתלמידו בחלום וראה 
התלמיד שהיה לו כתם במצחו ואמר לו, מפני מה אירע 
לך כך? אמר לו, מפני שלא הייתי נזהר מלדבר כשהחזן 

היה אומר קדיש.

ההיזק שנגרם מהדיבורים בתפילה
בספר 'עבודת ישראל' למגיד מקאזניץ )אבות ה ה( כתב: 
צריך להיזהר שלא לדבר בביהכנ"ס שום דיבור קל חוץ 
מן התפילה, כי כשמדבר דברים בטלים בשעת התפילה, 
דומה למי שמדבר עם המלך, והופך פניו ממנו ואומר: 
אדוני המלך, איני יכול לדבר עמך עתה, רק אדבר חפצי 
ח"ו.  השכינה  רגלי  דוחק  ובזה  עמך,  לדבר  אשוב  ומיד 
ואף שאר העם המתפללים תפילתם בכוונה, יתכן שלא 

תתקבל תפילתם בעוון המדברים.
ובספר 'יערות דבש' )דרוש ד( הסמיך על כך רבינו יהונתן 
אייבשיץ את לשון הפסוק באיכה )ג מד(: "סכותה בענן לך 
מעבור תפילה", ענן זה, כותב רבי יהונתן, נוצר מן האדים וההבל היוצאים מפיהם 
של המשוחחים שיחה בטילה בבית הכנסת, בפרט בשעת התפילה, והוא יוצר מעין 

מחיצה המונעת מהתפילות הנאמרות באותו בית כנסת מלעלות לשמי מרום.
איסור  שעושים  האלו  "...השוטים  ד(:  נה  )או"ח  הט"ז  כתב  למעשה  ולהלכה 
בהפסקת שיחה בטילה ...באמת אני אומר שחלילה מלהצטרף עם אנשים פושעים 

שכאלה, אם לא שאין מנין זולתם".
ואחד מגדולי פוסקי גולת ארה"ב, הגאון רבי משה שטרן זצ"ל מדברצין מעיד )שו"ת 
'באר משה' ח"ז סימן קיא( כי פסק פעם לאדם שהיה רגיל לשוחח בשעת התפילה 
יותר  לו לבוא  ונשנות של הרב והמתפללים, שאל  נענה לגערותיהם החוזרות  ולא 
לבית הכנסת, אף אם משום כך יצטרך להתפלל ביחידות. עוד הוסיף ה'באר משה' 
ואמר לאותו אדם: אם יבואו אליך בבית דין של מעלה בטענה - מדוע לא התפללת 

במניין? אמור להם שאני פסקתי לך כך, להלכה ולמעשה! 

מי שברך...
אחת התקופות הקשות שעמדו לישראל מאז ומעולם התרחשה בשנות ת"ח ות"ט, 
עד  נחרבו  רבות  וקהילות  ישראל  אלפי  רבבות  ד'  קדושת  על  ונשחטו  נהרגו  אז 
היסוד. אחד מענקי אותה תקופה, רבי יו"ט ליפמן העליר זי"ע, בעל ה'תוספות יום 
טוב' שניצול בחסדי שמים מן הגזירות, לא מצא מנוח לנפשו ובקש לדעת את סיבת 

הצרות הנוראות, לצורך כך הרבה בתעניות ובתפילות, ואף ערך 'שאלת חלום' 
כדי שיודיעוהו מן השמים על מה עשה ד' ככה לעמו.

התשובה שקיבל התוספות יו"ט מן השמים הייתה נוראה ומפתיעה: כלל 
כך שהקל ראשו באיסור החמור של  בגזירות אלו על  נענש  ישראל 

שיחה בשעת התפילה, ועל זאת באה עליהם הרעה ונחרבו מאות 

 פרשת בשלח
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

ממנו  לקטו  ה'  ציוה  אשר  הדבר  "זה   
מספר  לגולגולת  עמר  אכלו  לפי  איש 
תקחו"  באהלו  לאשר  איש  נפשותיכם 
)שמות טז טז(. "מספר נפשתיכם איש" 
התיבות  וסופי  'אמן',  תיבות  ראשי 
להיות  האדם  שעל  ללמדך  'שמר'. 
אמן  לענות  לשמור   - אמנים"  ֵמר  "שֹׁ

כראוי, ובזכות זה יזכה בשמירה לנפשו.
'תפארת אבות' פרשת בשלח.



ֶרִצין שבהונגריה. שקט שרר בבית הכנסת  ליל שבת קודש, בית הכנסת הגדול בעיר ֶדּבְ
עת פתח הרב נשוא הפנים בדרשתו השבועית. האוזניים היו כרויות לרווחה, איש לא 
רצה להפסיד ולו מילה אחת. ידוע היה הרב בדרשותיו המופלאות, במילים פשוטות 
המיוסדות על מקורות איתנים ממעיינה הבלתי נדלה של היהדות, היה הרב מרביץ 
מוסר בשומעי לקחו, מדריכם בנתיבות יושר ומלמדם ארחות חיים. גם כאשר נזקק 
היה להעיר על הנהגתם של אי אלו מקרב הציבור, דבריו שיצאו מלב טהור תמיד היו 

מוצאים נתיבות ללב השומעים, ומחוללים בקרבם את השינוי המיוחל.
כבכל שבוע גם בליל שבת זה פתח הרב בדרשתו הקבועה, אולם הפעם, נראה היה 
כי בלבו מתחוללת סערה. פניו השלוות האדימו קמעא והרצינו, כאשר החל לדבר 
על נושא טעון וכאוב עד מאד. לדאבון לב, כך אמר, נראה כי לאחרונה נפרצה פרצה 

בית  כבוד  בקהילתנו, 
בו  נושא  ומוראו,  הכנסת 
קהילתנו  תמיד  הצטיינה 
בתקופה  החל  לשבח, 

האחרונה להתחלל...
החלו  מהמתפללים  "כמה 
בשעת  לשוחח  לאחרונה 
בקול  הרב  אמר  התפילה" 
להביא  החל  וכאן  רועד, 
את  השומעים  בפני 
דבריהם הנוראיים של חז"ל 
אודות חומר איסור השיחה 
בבית הכנסת בכלל ובשעת 
בבקיאותו  בפרט,  התפילה 
מדברי  עבר  רבה  כי 
הראשונים,  לדברי  חז"ל 
לדברי  הראשונים  ומדברי 
שסיים  עד  האחרונים, 
המובאים  התיבות  בראשי 
ב'ספר הגן': ראשי התיבות 
"שתיקה  הם:  שיב"ה  של 
כי  התפילה",  בשעת  יפה 
בשעת  לדבר  שלא  הנזהר 
לאריכות  יזכה  התפילה 

ימים...
לקום  החל  הקהל 
ממקומו, נראה 
כי  היה 
הדרשה 

רבת הרושם הסתיימה, אלא שאז בקש הרב לפתע להוסיף מספר מילים: רבותיי, 
שמענו כאן ברכה נפלאה לאלו שיזהרו מדיבור בשעת התפילה, אך דעו לכם כי 'מכלל 

לאו אתה שומע הן', ואינני רוצה חלילה לומר להיפך...
באותם רגעים נדמו מילותיו של הרב כסתומות, לא הכל הבינו את עומק הדברים. 
של  סיפורו  לשמע  הכנסת  בית  כל  רעש  ימים,  מספר  כעבור  אחד,  שבבוקר  אלא 
אחד המתפללים: הלילה, כך סיפר, חלמתי שעומד אני לפני בית דין של מעלה, שם 
לדאבון לבי נגזר דיני לחובה. כמובן שהתחלתי מיד להתחנן ולבקש על נפשי העומדת 
לעזוב את העולם בטרם עת, אך נעניתי שאת הנעשה אין להשיב, שכן לצערי הייתי 
מ'ראשי המדברים' בשעת התפילה, עברתי על איסור חמור זה בשאט נפש, ועל כך 

נגזר דיני.
כי  לטעון  ניסיתי  לתומי 
חמור  כמה  עד  ידעתי  לא 
אותי  היסה  אז  אך  העניין, 
הדין  בית  מיושבי  אחד 
לי: הכיצד לא תבוש  ואמר 
באוזניך  הלא  כך?  לטעון 
המרא  דברי  את  שמעת 
קהילתכם  של  דאתרא 
תוקף,  בכל  כך  על  שדרש 
את  לפניכם  הביא  ואף 
המלמדים  התיבות  ראשי 
כי הנזהר בכך יזכה לאריכות 
שהמזלזל  לכך  ורמז  ימים, 

ייענש מדה כנגד מדה.
הגזירה,  שנחתמה  כמעט 
אלא  האיש,  סיים 
רגליי  על  נעמדתי  שאז 
לפני  נחרצות  והתחייבתי 
בית דין של מעלה כי מיום 
בכל  בכך  אזהר  ואילך  זה 
בכל  אשתדל  ואף  כוחי, 
ולהזהיר  לעורר  תוקף 
אז  רק  כך,  על  אחרים 

להפוך  משמים  הסכימו 
את גזר דיני לטובה...

)שו"ת 'באר משה' 
ח"ז סימן קיא(
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

מי יחיה - ומי ימות

בתי כנסיות, מלבד רבבות אלפי ישראל שנחשבו כצאן טבחה.
והחליט  נרעש  הטהור,  לבבו  למעמקי  נגעו  שהדברים  יו"ט  התוספות 
מיוחד  שברך'  'מי  בביהכנ"ס  שבת  בכל  לומר  תיקן  הוא  מעשה,  לעשות 
תפוצות  בכל  כך  על  לעורר  והרבה  התפילה,  בשעת  מלדבר  הנזהרים  לאלו 

ישראל )'מורא מקדש' לרב ייב"י מאוסטראה(.
ודברים נפלאים בעניין זה כתב ה'יערות דבש' ) חלק א דרוש ט(: תארו לעצמכם בית 
כנסת שעכשיו ממש נצבע בלבן מרהיב וצח, והנה יבוא אדם וישליך עליו בוץ עד 
שיתמלא כתמים מכוערים, האם לא תכעסו עליו מאד?! והאמת היא שהבל פה של 
חטא זה היוצא מפי המדברים בית הכנסת, הרי הוא מנוול ומטנף את כל חלל בית 
הכנסת בכתמים ונגעים, ואף מסיר מאתנו את צל השכינה, ככתוב )דברים כג טו(: 

"ולא יראה בך ערוות דבר... ושב מאחריך", נורא ואיום!
היו  מפוארים  כנסיות  בתי  כמה  ומעיד,  דבש'  ה'יערות  ממשיך  הרבים,  בעוונותינו 
אין  ובוודאי  היסוד,  עד  ונהרסו  העולם  בכל  היה  לא  כדמותם  אשר  פראג  בעירנו 
הקב"ה חשוד על עשיית דין חינם, ובלי ספק שארע זה הואיל ומלאו בתי כנסיות 

אלו בהבל פה של חטא.
הקהילות  רבני  כל  את  מעורר  ט"ו(  )ליום  משה'  דרך   - הגן  'ספר  הקדמון  בחיבור 
ומוסיף  התפילה",  בשעת  יפה  "שתיקה  התפילה:  קודם  שיכריז  השמש  על  לגזור 
על כך ברכה ייחודית, שהמקפידים על כך יזכו ל'שיב"ה טובה' - ראשי תיבות של 

ההכרזה הנ"ל.

במי לא פגעה השואה
והנה אף בדורנו אנו ראינו כדבר הזה בשואה הנוראה, כאשר נכרתו מעמנו מיליוני 
יהודים, בהם רבים כשרים וצדיקים, וכאשר רבים תמהו על העובדה שמקרב יושבי 
ארצות אירופה נהרגו רוב מניין ובניין, ואילו מקרב בני עדות המזרח כמעט ולא נפגעו 
כלל, אמר כ"ק האדמו"ר ה'אמרי אמת' מגור זצ"ל, שהסיבה שעמדה ליהדות ספרד 
בו  שוחחו  ולא  הכנסת  בית  קדושת  על  ששמרו  בזכות  היתה  הגזירות  מן  להינצל 

בשעת התפילה )שו"ת 'תשובות והנהגות' או"ח א קנז(.

אנטוורפן  קהילת  מיוצאי  אחד  סיפר  זה  בעניין  נורא  מעשה 
שבבלגיה: בילדותו, סיפר האיש, נהג להתפלל בבית כנסת 'אייזנמן' 

בעירו, אשר מתפלליו הקפידו מאד מאד על כבודו, וכאשר היה נקלע 
זר לבית כנסת זה והיה מתחיל לשוחח בשעת התפילה, היה ניגש אליו מיד 

ֶלט שהוכן מראש עליו היה כתוב: "בבית כנסת זה אין מדברים  הגבאי כשבידו ֶשׁ
בשעת התפילה כלל!". אם היה פוסק הלה משיחתו – מוטב, ואם לאו, אחז אותו 

הגבאי בנחת בדש בגדו, הוציאו החוצה וסגר אחריו את הדלת...
באנטוורפן  הכנסיות  בתי  כל  כמעט  נחרבו  וסיפר,  האיש  המשיך  הנוראה,  בשואה 
עד היסוד, אך בית כנסת זה נותר לפליטה בלא שהיה לצוררים כל שליטה עליו, עד 
כדי כך, שכל ספרי התורה, ספרי הקודש ותשמישי הקודש שבו נותרו על מקומם 
ללא נזק. הכל התפלאו על כך, אך אני שידעתי את הנהגתם המיוחדת של מתפלליו, 

הבנתי מיד מדוע נבדל בית כנסת זה משכניו... )'המעין' כרך מד גליון ד עמ' 94(. 

הפסד עניית אמן 
עצם  מלבד  הכנסת,  בבית  שיחה  בעוון  כך  כל  החמירו  שבגינן  הסיבות  מן  אחת 
וכך  אמן.  עניית  של  רבות  מצוות  מפסידים  השיחה  שע"י  היא  בכך,  שיש  הביזיון 
כותב הסמ"ק )סוף מצוה יב(: "אמרו חכמים 'גדול העונה אמן ...ופותחין לו שערי 
גן עדן ...ומשעה שהתינוק עונה אמן הוא מזומן לחיי העולם הבא', ואם כן, אוי להם 
התפילה  בשעת  הכנסת  בבית  ראש  קלות  או  שחוק  או  בטלים  דברים  למדברים 

ומונעים בניהם מחיי העולם הבא
גם בפרשתנו אנו מוצאים רמז נאה למעלת ההקפדה על עניית אמן: "זה הדבר אשר 
לאשר  איש  נפשותיכם  מספר  לגולגולת  עמר  אכלו  לפי  איש  ממנו  לקטו  ה'  ציוה 
וסופי  'אמן',  נפשתיכם איש" ראשי תיבות  "מספר  באהלו תקחו" )שמות טז טז(. 
אמן  לענות  לשמור   - אמנים"  ֵמר  "שֹׁ להיות  האדם  שעל  ללמדך  'שמר'.  התיבות 

כראוי, ובזכות זה יזכה בשמירה לנפשו. 
'תפארת אבות' פרשת בשלח.

ניתן לשמוע שיעור זה מפי הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן במוקד 'קול אמונים'03-9139191

כל  יסוד  שהאמונה  ...ומפני 
רז"ל  לנו  תקנו  כולה  התורה 
אמן,  לענות  ובברכות  בתפלה 
אמונה  מלשון  נגזר  שהוא 
עליו  שמקבל  הודאה  ומלשון 
וזהו  בהם,  ומודה  המברך  דברי 
שאמרו רז"ל )שבועות לו ע"א(: אמן 
קבלה ...אמן קיום ]=היינו שיש באמן 
וגם  המברך,  דברי  את  שמקבל   - קבלה  גם 

קיום - שהוא גורם שהברכה תתקיים[.

גדול  ע"א(:  סו  )נזיר  אמרו  זה  ועל 
המברך.  מן  יותר  אמן  העונה 
מעיד  המברך  כי  הענין:  ובאור 
שהוא  הקב"ה  של  בברכתו 
מקור הברכה, והעונה אמן הוא 
העיקר,  והוא  השטר  מקיים 
ראשון  בעד  העדות  קיום  שאין 
שני,  בעד  אלא  אחד'[  ]='עד 

והעונה  ידו,  על  נגמר  שהעדות 
אמן הוא העד השני, וצריך הוא 

שיצטרף עם העד הראשון שהוא 
המברך, כי עמו העדות קיים.

והכופל אמן אמן  ...וכל המכוון 
]=להלכה למעשה ראה ברמ"א )או"ח סא יב( 
שאין לענות אמן אמן וראה עוד במשנ"ב שם 
זוכה לב' עולמות ]=עולם  )ס"ק כח([ 
הזה ועולם הבא[ ...וזה המכבד את ה' 
אמר  עליו  אשר  באמת  יתברך 
ַדי  ְמַכּבְ י  'ּכִ ל(:  ב  א'  )שמואל  הכתוב 

ד'. ֲאַכּבֵ
אמן  במלת  נזהר  שאינו  מי  וכל 
הרי  וכוונתו  כחו  בכל  לכוין 
יתברך,  השם  את  מבזה  זה 
)שם(:  הכתוב  אמר  ועליו 
שיש  מדורין  ומז'  ֵיָקּלּו',  'ּובַֹזי 
לאחרון  אותו  מורידים  בגיהנם 
]=כפי  פּול  ָכּ שהוא  שבכולם 
שיבואר להלן[, והוא נקרא )איוב י, כב(: 
ֵעיָפָתה', והוא ארץ שאול  'ֶאֶרץ 
אחד  מדור  'שאול'  כי  תחתית, 

ואותו  שני,  מדור  ו'תחתית' 
)משלי  וזהו  אבדון  נקרא  תחתית 
אֹול ַוֲאַבּדֹון ֶנֶגד ה'', מי  טו, יא(: 'ׁשְ

שיורד לאבדון שוב אינו עולה.

יג(:  ב,  )ירמיה  הכתוב  אמר  זה  ועל 
ים'  ַחּיִ ַמִים  ְמקֹור  ָעְזבּו  'אִֹתי 
עזבו  אמן  לענות  המבזים   -
הנובע  הוא  חיים,  מים  מקור 
מקור  הוא  ]=ש'אמן'  למעלה  שנרמז 
יהיה  ומה  לעולם[.  ברכה  להשפיע  נובע 

בארות  להם  'לחצוב   – ענשם 
הרי  כלומר:  נשברים',  בארות 
מדרגה  לגיהנם  יורדים  הן 
וזהו  פּול,  ּכָ בעונש  מדרגה  אחר 
והכל  בארות",  "בארות  שכפל: 
בין  בעונש  בין  מדה  כנגד  מדה 
]=ש'אמן' הוא מקור נובע להשפיע  בשכר 

ברכה לעולם[.

!? ת מ א מיהו המכבד את ה' ב
להלן ציטוט מתוך דברי רבינו בחיי בפרשתנו, 

ֲאִמינּו". בשלהי דבריו הנפלאים  יְראּו ָהָעם ֶאת ה' ַוּיַ על הפסוק )שמות יד, לא(  "ַוּיִ
אודות מעלתה וקדושתה של עניית אמן, מגלה הוא לנו תשובה מפתיעה לשאלה זו:


