
ח ָהָעם  )שמות ז יד( ּלַ ְרעֹה ֵמֵאן ְלׁשַ ֵבד ֵלב ּפַ ה ּכָ ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מׁשֶ
דומה כי אין איש שאינו מכיר בהלכה המפורשת ב'שולחן ערוך' )או"ח קכד ו( שיש 
אינם  רבים  לב  לדאבון  זאת,  למרות  הנשמעת.  ברכה  כל  אחר  בכוונה  אמן  לענות 
מתוך  רבות  לעתים  זו,  פשוטה  הלכה  לקיים  בכדי  ומאמץ  מחשבה  די  מקדישים 

שכחה והסחת הדעת.
בספר הקדמון 'דרך משה' )ליום יא( הזהיר במיוחד על עניית שני אמנים מיוחדים 
במיוחד,  בהם  מזלזלים  המחבר,  מעיד  כך  רבים,  היתירה,  מעלתם  למרות  אשר 
ואלו הם: א. אמן שאחר ברכת 'המחזיר שכינתו לציון', שמתוך שנחפזים הציבור 
לומר עם החזן 'מודים דרבנן', שוכחים הם לענות קודם 'אמן'. ב. אמן שאחר ברכת 
'ושמרו'  שאמירת  שבת,  בלילות  הנאמרת  ירושלים'  ...ועל  שלום  סוכת  'הפורס 

]בנוסח ספרד[ שאחריה, משכיחה לעתים רבות את ענייתה.
ברכת  ]אודות  הגאולה  על  תפילה  בהן  שיש  בכך  התייחדו  אלו  ברכות  שתי 
'השכיבנו' ראה לשון הגמרא בברכות )ד ב( 'השכיבנו כגאולה אריכתא דמיא', וראה 
עוד בפירוש רבינו יונה שם[ ועניית אחריהן מבטאת את ציפייתנו להתגשמותה של 

תפילה זו.

תשובה מן השמים
אחד  חסיד  אודות  ומספר  מוסיף  )שם(  משה'  ב'דרך 
שאלה  על  משמים  תשובה  לקבל  כדי  רבות  שהתענה 
שהציקה לו עד מאד: כיצד זה ייתכן שעדיין לא נגאלנו 
מהגלות הקשה והארוכה, למרות כל הייסורים שעברנו 
כלל  ידי  על  שנישאו  הרבות  התפילות  ולמרות  כה  עד 

ישראל במהלך הדורות?
ממרום  תשובה  לקבל  חסיד  אותו  זכה  מעלתו  לגודל 
נענה   – הגאולה  לבוא  תוכל  כיצד  הנוקבת:  לשאלתו 
החסיד בשאלה - כל זמן שאין הציבור מקפידים לענות 
עליה:  ישראל  מבקשים  בהם  הברכות  שתי  על  אמן 
ובכך  שלום',  סוכת  ו'הפורס  לציון'  שכינתו  'המחזיר 

מראים הם שכביכול אינם חפצים להיגאל...
הקהילות  בכל  מתקן  אני  משה',  ה'דרך  מסכם  כן,  על 

ובכל מקום אליו אני נוסע לַזּכֹות את הרבים, שיגזרו על כל החזנים שקודם שיתחילו 
'מודים' וקודם שיאמרו 'ושמרו' ימתינו מעט, ואף יכו באגרוף על התיבה, כדי שיהיה 

פנאי לציבור לענות אמן כיאות.
חזן שלא יעשה כן, עלול חלילה לגרום מיתה לאותו מתפלל ששמע ולא ענה, אמנם 

אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה, לכן יבוא לידי עניות ו'עני חשוב כמת'.
על  אמן  עניית  שאחר  הוא  מטעמו  שפסק  כה(  ס"ק  )קכד  ברורה'  ב'משנה  ]וראה 

ברכת 'המחזיר שכינתו לציון' יש לשהות מעט קודם אמירת 'מודים דרבנן'.[
רבים  נכשלים  בה  נוספת  'אמן'  אודות  להזהיר  הוסיף  מז(  )אות  הפנים'  ב'ספר 
בעוונותינו, היא ה'אמן' שאחר ברכת מחיה המתים, שרבים פותחים מיד באמירת 

'קדושה' ושוכחים לענותה.

המיוחד באמנים של ברכות הגאולה
נוכל להבין את העניין המיוחד שיש בעניית אמן אחר ברכות אלו,  לאור המבואר 
בספר 'תורת אמת' )פרשת החודש תרל"א( שמקדים ומפרש את הפסוק )תהילים 
לא כד( "אמונים נצר ה'" על פי לשון הכתוב )משלי כז יח( "נצר תאנה יאכל פריה", 
שמשמעותו - מי שממתין ומייחל לעץ התאנה שיבשיל פירותיו, יזכה בבוא העת 
לאכול מהם. ולענייננו, "אמונים נוצר ה'" -  הקב"ה כביכול מייחל ומצפה לעניית אמן 
שלנו. מדוע? משום שהמברך אמנם ממשיך שפע ברכה ממרום, אך כדי שברכה 
זו תחול יש צורך ב'כלי קיבול', ועל ידי עניית אמן שמשמעותה קיווי וציפייה - 

'הלוואי שתחול הברכה', נעשה מעין 'כלי קיבול' המסייע לברכה לחול.
לאור דבריו נוכל להבין את העניין המיוחד שיש בעניית אמן אחר ברכות 
אלו, שכיון שאמן זו מסמלת את ציפייתנו לישועה, ולציפייה זו מייחל 

גם הקב"ה, אם כן בודאי זכות זו תעמוד לנו וברחמיו יחיש הוא לנו את הגאולה.

סגולתם של אמנים אלו
צרור החיים  מלבד סגולתם של אמנים אלו להחשת הגאולה, כתב בספר הקדום 
)אות פט( בשם רבי ליבער הגדול מברדיטשוב, שהמדקדק בעניית אמן אחר ברכת 

'המחזיר שכינתו לציון' ו'הפורס סוכת שלום' יזכה לאריכות ימים ושנים.
ומסופר על פועל הישועות הנודע הצדיק רבי חיים משה מנדל זצ"ל, שפעם בא אליו 
בו מאד שיעתיר בעדו כדי שיזכה להיפקד  והפציר  זקוק לישועה  יהודי אשר היה 
בדבר ישועה ורחמים. אלא שבמקום ברכה המליץ לו הרב מנדל לעורר את רעיו 

וידידיו לענות אמן אחר הברכות הנ"ל, והבטיחו שבזכות זאת יזכה לישועה.
האיש הופתע עד מאד מהמענה הבלתי צפוי, אך מתוך אמונת חכמים דבק בדברי 
הרב ולמן אותו יום החל לעורר את כל מכיריו להקפיד על עניית אמנים אלו. למותר 
לציין כי לאחר זמן לא רב נושע האיש למעלה מדרך הטבע. )נוטרי אמן ח"ב עמ' 

כא(.

רמז מפרשתינו
מחכמי  זצ"ל  הכהן  ציון  רבי  כתב  לפרשתנו  בהקשר 
יד(:  ז  )שמות  אומר  הכתוב  ציון':  'יושיע  בספרו  ג'רבה 
"כבד לב פרעה מאן לשלח העם", 'מאן' אותיות 'אמן', 
אמן  עניית  אי  בסיבת  הוא  הגאולה  שעיכוב  רמז  מכאן 
ו'הפורס  לציון'  שכינתו  'המחזיר  הגאולה  ברכות  אחר 

סוכת שלום'
מפסוק  רמז  לכך  מביא  עב(  )עמ'  בנימין'  'בני  בספר 
בישע",  אשית  ה'  יאמר  אקום  "עתה  ו(:  )יב  בתהלים 
עולים  א-דני"   יאמר  יקום  "עתה  של  התיבות  ראשי 
למנין צ"א, כגמטריה של 'אמן', רמז לכך שבזכות עניית 

אמן יחיש הקב"ה את ישועתנו.

למען ציון לא אחשה
ובשם ה'בית הלוי' מובא שרמז זאת מן הפסוק בישעיה 
לא  ירושלים  ולמען  אחשה  לא  ציון  "למען  א(:  )סב 
'המחזיר שכינתו  נזהרים בעניית אמן אחר ברכת  אשקוט", שעל כך שאין העולם 
לציון' ואחר 'הפורס סוכת שלום ...ועל ירושלים', הקב"ה אינו מחשה ושוקט, אלא 

תובע את עוון אי ענייתן ובשל כך מתעכבת הגאולה )'עולם עשיה' דף קה ע"ב(
דורשי רשומות הוסיפו והמליצו על כך את אשר אומרים אנו בתפילת 'נחם': "על כן 
ציון במר תבכה וירושלים תתן קולה לבי לבי על חלליהם", שיש כאן רמז לשלושת 
ברכות הגאולה שאין נזהרים כראוי לענות אמן אחריהן: "על כן ציון במר תבכה" – 
רמז לברכת 'המחזיר שכינתו לציון' אשר 'במר תבכה' על כי אין נזהרים לענות אמן 
אחריה. "וירושלים תתן קולה" – רמז לברכת 'הפורס סוכת שלום ...ועל ירושלים' 
לברכת  רמז   – חלליהם"  על  לבי  "לבי  אמן.  אחריה  עונים  שאין  על  קולה  הנותנת 
'מחיה המתים' ]מתים=חללים[ הבוכה במר לבה על אלו שאין נזהרים בעניית אמן 
שלה. )'הליכות שלמה' - תפילה פרק ט הערה 11; 'כוס יגונים' עמוד שלו, וראה עוד 

ב'מעשה רב השלם' עמ' עב בשם הגר"א(.

כי מחכים אנחנו לך...
רגיל היה מרן ה'חפץ חיים' לומר, כי משיח צדקנו יבוא בפתע פתאום, אם רק נחכה 
לו. והוסיף החפץ חיים, כי אמנם כולנו אומרים בהזדמנויות רבות 'כי מחכים אנחנו 
לך', 'אחכה לו בכל יום שיבוא' וכיוצא בזה, אלא שהבעיה בכך היא שאנו אומרים 

זאת רק מן השפה ולחוץ. נורא.
את  להושיב  בריסק  העיר  אנשי  שבקשו  שבעת  חיים  החפץ  סיפר  זה  בענין 

הגאון רבי יוסף דב הלוי סולובייציק זצ"ל הנודע בכינויו ה'בית הלוי', שלחו 
משלחת למקום מושבו בוורשא הבירה כדי למסור לו כתב רבנות, אך 

בענוותנותו מאן הוא לקבל עליו את עול הרבנות והשיב פניהם ריקם.

 פרשת וארא
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

אמונה עם בסיס
"ויאמר ד' אל משה נטה את ידך על השמים 

ויהי ברד בכל ארץ מצרים". )שמות ט כב(

אמן. לרמז  נטה" ראשי תיבות  משה  "אל 
לבסס  הייתה  מצרים  מכות  של  תכליתם  כי 
את האמונה בלבם של ישראל, כפי שכותבת 
הים  קריעת  לאחר  הנסים,  בסיום  התורה 

)שמות יד לא(: "ויאמינו בד' ובמשה עבדו".

)'נפלאות מתורתך' ערך אמן(



לעניית  שוורץ  הרב  נחשף  לחלוטין,  צפוי  בלתי  באופן 
במשך  בעולם  שתעתה  גלמודה  נשמה  של  'אמן' 
בקבורה  אותה  זיכתה  שענתה  ה'אמן'  שנה.  חמשים 

יהודית מהודרת.
יש קונה עולמו באמן אחת... 

שוורץ  יעקב  הרב  הדבר,  ארע  ספורות  שנים  לפני 
מבתי  באחד  ומסובך  קשה  לניתוח  חולה  ללוות  נסע 
החולים הגדולים בארצות הברית. בשל מצבו הסבוך 
יעזוב אותו לבדו  של החולה הזהירוהו הרופאים לבל 
אף לרגע קט. כך, נכון להתמסר לחולה בכל לבו יצא 

הרב שוורץ לדרכו.
בית  מבנה  השתרע  אמריקאי,  חולים  לבית  כיאה 
החולים על פני שטח רחב ואף התנשא לגובה רב, לא 
קל היה להתמצא בסבך מבואותיו, למרות זאת מילא 
הרב שוורץ את תפקידו נאמנה ולא עזב את החולה אף 

לרגע.
הרב  החולה.  של  במצבו  הרעה  חלה  קודש  בשבת 
לשלחו  הורה  וזה  הרופא,  את  להזעיק  מיהר  שוורץ 
נכנסו  אחדים  רגעים  תוך  בדיקות.  לסדרת  בדחיפות 
מיטתו  את  תפסו  גברתניים,  כושים  שני  החדר  אל 
ידוע.  בלתי  ליעד  אותה  מגלגלים  והחלו  החולה  של 
והרב שוורץ בעקבותיהם, צעדו   – יצאו מן החדר  הם 
והמפותלים  הארוכים  המסדרונות  לאורך  נמרצות 
לאחריותו  נאמן  פסיעותיהם,  להדביק  מנסה  והוא   –
האיץ הילוכו עמם, כדי לא לעזוב את החולה אף לרגע 

אחד. 
דלפק  לפני  הכושים  נעצרו  העיקולים  באחד  אי-שם 
אחיות שסביבו תור לא קצר של חולים, הממתינים גם 

הם בקוצר רוח לבדיקות.
החולה,  עם  ולהמתין  לשבת  נוח  מקום  מחפש  עודו 
השוכבת  הגבורות  בגיל  באישה  שוורץ  הרב  הבחין 
ומנופפת  ההמתנה  אולם  של  האחר  בעברו  במיטה 
אותה  בירך  בנפנוף,  לה  השיב  הוא  לשלום.  בידה  לו 
בלבביות בשבת שלום ומבורך, ואף איחל לה החלמה 
קרובה  ורפואה  מלזעוק  היא  'שבת  כי  והוסיף  מהירה 

לבוא'.
היה  נראה  ולא  הזדחל  התור  התארכה,  השעה 
את  הביא  החולה  בפני  מבט  קרב.  קצו  כי 
הרב שוורץ למסקנה כי כדי למנוע הרעה 
מה.  דבר  לאכול  עליו  במצבו  נוספת 

אולם כיון שידע הרב שוורץ כי החולה דנן מקפיד מאוד 
שלא להכניס לפיו שום דבר מאכל קודם שיקדש על 
החולה  את  לעזוב  אם  כי  ברירה  בידו  נותרה  לא  היין, 

למספר דקות כדי להביא מחדרו יין וגביע.
תוך זמן קצר שב אל ידידו, מזג את היין אל הגביע והחל 
רועש של חולים שהה באולם  רם. קהל  בקול  לקדש 
ההמתנה, אך בקדשו את השבת ובברכו על היין גבר 
ומילא את החלל. המעמד הסתיים ב'אמן'  קולו הרם 
ההפתעה  ולמרבה  החולה,  מפי  שנשמעה  חלוש 
...באמן נוספת, צלולה וברורה יותר, שנשמעה מקצה 

אולם ההמתנה.
מגלה  הוא  והנה  הקול,  עבר  אל  מבטו  הרים  מופתע 
כי אותה אישה שזמן מה קודם לכן נופפה לו לשלום, 
עוצמת כעת את עיניה בדבקות עילאית ובהתרוממות 
הנפש, לקח לו זמן מה להבין שהיא זו שהשמיעה את 

אותה 'אמן' נפלאה.
מהעוגה  וטעם  'מזונות'  בירך  הכוס,  מן  שתה  הוא 
שלפניו, ובעוד ידידו החולה טועם גם הוא מן המזונות, 
פיזם לעצמו זמירות שבת. כל אותה העת הבחין הרב 
שוורץ בזווית עינו כי הזקנה מביטה בו בערגת קודש, 

כשמבט מצועף נסוך על פניה.
המיוחדת  האישה  מיהי  סקרנותו:  גברה  לרגע  מרגע 
אשת  מעש,  ועתירת  דגולה  רבנית  היא  שמא  הזאת? 
קם  הוא  בעמיו?!  נכבד  חכם,  תלמיד  ליהודי  חבר 
כבוד  ביראת  אליה  ניגש  האולם,  את  חצה  ממקומו, 
סיפרה  הרבה  לתדהמתו  ולמעשיה.  למוצאה  ושאלה 
שורשי  יהודי  בבית  והתחנכה  גדלה  היא  כי  האישה 
בין  לבדה  הוריה  הניחוה  הזעם  בשנות  אך  באירופה, 

הגויים, ושם אבדה מכור מחצבתה.
"יותר מחמישים שנה שלא שמעתי תפילה", סיפרה 
האישה בדמעות, "אף ברכה לא שמעתי בכל השנים 
הרבות האלה. הברכה שבירכת על היין עוררה בתוכי 
'אמן'  לענות  זכיתי  וכאשר  עתיקים,  ילדות  זיכרונות 
חשתי כי ה'אמן' ממלאת את כל ישותי ומחזירה אותי 

הביתה, לכור מחצבתי".
וגם  האישה,  של  פניה  על  בחופשיות  זלגו  הדמעות 

בעיניו של הרב שוורץ הופיעה לחלוחית מלוחה.
והצלחה,  ברכה  לה  איחל  בלבביות,  ממנה  נפרד  הוא 
ומעל הכול – שתזכה לשמוע עוד ועוד ברכות ולענות 

עוד ועוד אמנים רבים מתוך בריאות הגוף והנפש.

ידידו  של  שמו  את  הכריזה  בלבן  אחות  חלפה,  דקה 
בסייעתא  הבדיקות.  חדר  אל  נכנסו  והשניים  החולה, 
של  הרגשתו  ואף  תקינות,  הבדיקות  נמצאו  דשמיא 

החולה השתפרה מאוד.
האישה  את  שוורץ  הרב  חיפש  החדר  מן  בצאתם 
הזקנה, כדי לברכה שוב בברכת שבת שלום, אך כאשר 
בחדר  ששהו  הקצר  בזמן  כי  גילה  מיטתה  אל  ניגש 
האישה  קטנה:  דרמה  במקום  התחוללה  הבדיקות 
נפחה את נשמתה בפתאומיות, ועתה היא ישנה בפנים 

מכוסות, שינת עולמים.
דמעותיו,  לעצור  שוורץ  הרב  היה  יכול  לא  הפעם 
חמישים שנה של בדידות וניכור מוחלט, הסתיימו להן 
באבחת 'אמן' אחת, גדולה ומהדהדת - חשב לעצמו, 
ושפתיו מללו כמאליהן: "יש קונה עולמו באמן אחת!".
זיכרון הברכה שבירך את האישה אך לפני שעה קלה: 
ועוד  עוד  ולענות  ברכות  ועוד  עוד  לשמוע  תזכי  עוד 
לחינם  לא  לבו,  חדרי  את  עתה  הציף  רבים...  אמנים 

הגיעתני ההשגחה העליונה לכאן, הוא חשב לעצמו.
ממלא  לשם  שנקרא  לפני  לא  לחדרו,  הושב  החולה 
משימה  עתה  נכונה  שוורץ  לרב  עמו,  שישהה  מקום 
חדשה, חשובה לא פחות, להשיג מניין יהודים ולהביא 

את האשה הגלמודה לקבורה כבת ישראל.
עם צאת השבת נערכה ההלוויה. בקול נרגש ספד הרב 
לפני  בהקריאו  היום,  עד  הכיר  שלא  לאישה  שוורץ 
בראשית  )אגדת  המדרש  דברי  את  המצומצם  הקהל 
ר  הִמְדָבּ כלומר,  נאווה",  "ומדברך  בפסוק  נאמר  עט(: 
שבכם נאה לפני. איזה הוא מדבר זה? אלו עמי הארץ, 
שאינם יודעים לקרות ולשנות כמדבר זה שאינו מגדל 
פרות, אך כשהם נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות 

ועונין אמן, אפילו אין בידן אלא שכר אמן  זו - דיים! 
יד  על  נעמד  והמיוחד,  הקצר  הספדו  את  משסיים 
מיטתה לומר את הקדיש, כשסביבו עומדים המלווים, 

מקשיבים בריכוז ועונים בקול רם 'אמן'. 
בדרכה  הנוכחים  אותה  ליוו  מדודות  בפסיעות 
האחרונה, למקום שבו צרורות הנשמות בצרור החיים 

לשער  ניתן  שם,  רק  שם,  עלמיא.  ולעולמי  לעלם 
את שכרה העצום של 'אמן' אחת. בודדה. 

כתר מלוכה עמוד שסה
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

אמן - בפעם האחרונה בחיים

משכך, הוסיפו פרנסי בריסק ושלחו משלחת נכבדת מן הקודמת, 
יאמרו  לקבלם,  הגאון  ימאן  שבאם  צאתם,  טרם  להם  הדגישו  כאשר 
לו: ידע נא כבוד תורתו, כי שלושים אלף יהודי בריסק יושבים ומצפים רק 
עליו! בסופו של יום התברר כי בחכמה עשו פרנסיה של בריסק, שכן משאך 

שמע רבי יוסף דב את הדברים הנ"ל, מיד לבש אדרתו והחל להתכונן לנסיעה...
מעתה, סיים החפץ חיים, הלא דברים קל וחומר: אם בשביל שלושים אלף יהודים 

לכבודם,  לבוא  והסכים  דעתו  את  הלוי'  ה'בית  שינה  לו  שציפו 
ציפייתם  את  ריקם  ישיב  לא  המשיח  שמלך  וכמה  כמה  אחת  על 

של ריבוא רבבות אלפי ישראל בכל הדורות העומדים ומצפים בכיליון 
עיניים לבוא )חפץ חיים על התורה פרשת ואתחנן(. 

הבה נתחזק כולנו מעתה בעניית אמן בכלל, ובפרט אחר ברכות קדושות אלו, 
והמקדש  הקודש  עיר  בבניין  המתים,  בתחיית  מהרה  לראות  נזכה  זאת  ובשכר 

ובפרוס הקב"ה סוכת שלומו עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים.

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

תשעים אמנים ביום
על האדם לענות מדי יום לכל 

הפחות תשעים פעמים אמן 
)תיקוני זהר חדש פג א(

האומר תשעים אמנים
 ביום אינו ניזוק 

)החיד"א, 'מדבר קדמות' א לג(

לעתיד לבוא יישאל כל אדם אם הקפיד על מנהג 
זה, כי אין אדם נקרא צדיק אלא אם הקפיד לקיים 

נוטריקון צדי"ק ]צ' אמנים, ד' קדושות, י' קדישים וק' 
ברכות[ בכל יום )'ספר הגן' ליום יא(

את מנהג אמירת ברכות השחר בקול רם בבית 
הכנסת ועניית אמן אחריהן, תיקנו קדמונים כדי 
לסייע בידינו להגיע למניין תשעים אמנים ביום 

)שו"ת הרמ"ע מפאנו סי' קט; וראה משנה ברורה ו יג(

התחל עוד היום להקפיד בעניית אמן אחר ברכות השחר של חבריך, 
כך תזכה להשלים חובת עניית תשעים אמנים מידי יום ולהיקראות 'צדיק'.

הידעת?!


