
שמע ישראל...

המרטיטים  הרגעים  מתוארים  א(  נו  )פסחים  לברכה  זכרונם  חכמינו  בדברי 
שקדמו לפטירתו של יעקב אבינו, בהם, כנאמר בפרשתנו )בראשית מט א( אסף 
יעקב את בניו ובקש לגלות להם את קץ  הגלות, וכאשר נאספו והמתינו בדריכות 
להכרזה הגורלית שעתידה הייתה להכתיב את גורל האומה הישראלית כולה, 

נטרפה לפתע השעה ונסתלקה השכינה מאביהם.

תוהה  אביהם  יעקב  את  לשמוע  יותר  עוד  הבנים  נחרדו  אלו  נוראיים  ברגעים 
אבי  וכמו  בקב"ה,  מאמין  שאינו  מישהו  בכם  נמצא  חלילה  שמא,  בניי,  בכאב: 
שיצא ממנו עשו ואבי אבי שיצא ממנו ישמעאל, כך גם בזרעי יימצא פסול?! ואז 
פתחו כולם והכריזו: "שמע ישראל, ד' אלוקינו ד' אחד!" אבינו היקר! דע לך כי 
כשם שאין בלבך אלא ד' אחד, כך אין בלבנו אלא ד' אחד. לשמע הדברים נחה 

דעתו של יעקב והוא הודה לבוראו: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

א-ל מלך נאמן

מגדולי  יקר,  בר  יהודה  רבי  מוסיף  המדרש  דברי  על 
מפרשי התפילה ורבו של הרמב"ן,  )פירוש התפילות 
ישראל",  "שמע  שאמרו  שלפני  ט(  עמ'  והברכות 
הקץ,  את  לדעת  יוכלו  שלא  יעקב  בני  הבינו  כאשר 
שאיננו  למרות  כלומר,  נאמן",  מלך  "א-ל  אמרו: 
לבנו  בכל  אנו  ומאמינים  בוטחים  הקץ,  את  יודעים 
רצון  שיעלה  בעת  ויגאלנו  להבטחתו  נאמן  שהקב"ה 

לפניו.

עצם  עד  ואילך,  היום  אותו  למן  נאמן!  מלך  א-ל 
מיליוני  מפי  זו  נצחית  קריאה  מהדהדת  הזה  היום 

ליבם  בכל  עול מלכות שמים מצהירים על אמונתם  לפני קבלת  יהודים, אשר 
בקב"ה ובהבטחתו לגאלם ממחשכי הגלות. הבה ננסה לעמוד מעט על מקורו 

ומשמעותו של שבח נפלא זה:

מאתיים ארבעים ושמונה תיבות

במדרש תנחומא )קדושים ו( מובא: "אמר רבי מני, לא תהא קריאת שמע קלה 
נבוא  אם  והנה,  שבאדם".  איברים  כמנין  תיבות  רמ"ח  בה  שיש  מפני  בעיניך, 
למנות את תיבות קריאת שמע נמצא שחסרות לנו תשע תיבות כדי להשלים 
שם  "ברוך  אמירת  ע"י  מילים  שש  מוסיפים  אנו  להשלימן  כדי  רמ"ח.  למנין 
כבוד מלכותו לעולם ועד", ואת שלשת התיבות הנותרות, בתפילה בציבור אנו 
משלימים ע"י חזרת הש"ץ על המילים "ד' אלקיכם אמת", ובתפילה ביחיד ע"י 

אמירת "א-ל מלך נאמן" לפני 'שמע ישראל'. )שלחן ערוך או"ח סא ג(.

את עומקו של שבח זה, בו מתואר הקב"ה בשני תוארים: 'א-ל' ו'מלך' מבאר 
המהרש"א )ח"א שבת שם(: בכל ימות השנה אנו מכנים את הקב"ה בתואר 
'א-ל', לעומת זאת בעשרת ימי תשובה הקב"ה מכונה בפינו 'מלך', לכן את 
'הא-ל הקדוש אנו חותמים בימים אלו בתואר 'המלך'. לפיכך  ברכת 
לקיים  נאמן  שהוא  בהקב"ה  אמונתנו  על  מצהירים  אנו  כאשר 

הבטחתו, משתמשים אנו בשני שבחים אלו גם יחד, משום שרק מי שנקרא גם 
'א-ל' וגם 'מלך' יש לו את היכולת לקיים את דברו, להבדיל אלפי הבדלות ממלך 
הפסוק  ]כלשון  'אל'  רק  המכונה  זרה  ומעבודה  "מלך",  רק  המכונה  ודם  בשר 

)שמות לד יד(: "לא תשתחוה לאל אחר"[ שכוחם של שני אלו מוגבל.

מדת החסד ומדת הדין

בדרך נוספת באר המגיד מוילקומיר, רבי חיים יצחק רפפורט זצ"ל, בספרו 'עין 
יצחק': הכינוי א-ל רומז על מידת החסד, כלשון הכתוב בתהלים )נב ג(: "חסד 
ד(:  'מלך' רומז על מידת הדין, ככתוב )משלי כט  זאת  א-ל כל היום". לעומת 
"מלך במשפט יעמיד ארץ". נמצא שבאמירת 'א-ל מלך נאמן' אנו מכריזים שבין 
אם הקב"ה מתנהג עמנו במידת החסד ובין אם במידת הדין, נאמן ומוסכם עלינו 

שכוונתו אך לטובתנו.

בדומה לכך אמר ה'פני מנחם' בפרשתנו )תשנ"ו ד"ה 
המלאך( שראשי התיבות של א-ל מלך נאמן – 'אמן', 
הם גם ראשי התיבות של 'אפרים מנשה', וכבר ידוע 
שאפרים רומז על מדת החסד, ומנשה על מדת הדין 
]ראה רמ"ד וואלי בראשית מח טו[ ללמדנו שבין אם 
מתהלך עמנו ד' במדת החסד ובין אם במדת הרחמים, 

תמיד עלינו להאמין ולהצדיק את דינו עלינו.

אמן בראשי תיבות

למעשה אמירת 'א-ל מלך נאמן' ועניית אמן קשורים 
כתבו  שכך  מצאנו  וכבר  יינתק,  בל  בקשר  בזה  זה 
קריאת   – ופירושה  שחרית  )תפילת  האבודרהם 
נאמן'  מלך  'א-ל  שאמירת  מהראשונים,  ועוד  שמע( 
לפני קריאת שמע היא כעין עניית אמן אחר ברכת 'אהבה רבה', כדברי הגמרא 
בשבת )קיט ב( המילה אמן היא ראשי התיבות של 'א-ל מלך נאמן'. עוד מבואר 
נאמן',  מלך  'א-ל  לכוין  יש  עניית אמן  חנינא( שבעת  א"ר  ד"ה  )שם  בתוספות 
ובעל ה'אור זרוע' )א קצג( מוסיף שכשחז"ל קבעו שיש להאריך באמן, התכוונו 

לקבוע שיש להאריך בה כשיעור שלש מילים אלו.

עניית אמן = ש"י עולמות

'ויבחר משה' )עמ'  רמז נפלא בפרשתנו אודות מעלת עניית אמן מובא בספר 
לבנו  ויקרא  ישראל למות,  ימי  "ויקרבו  כט(:  מז  )בראשית  נאמר  שכ(: בפסוק 
ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי" – 'שים נא' הם 
ש"י  לנחול  עתיד  כראוי  אמן  עניית  על  שהמקפיד  ללמדך  'אמן-ש"י',  אותיות 

עולמות בעולם הבא.

כרטיס למחלקה ראשונה

את  נפלא  באופן  הממחיש  חיים  החפץ  רבינו  של  הקולע  למשלו  ומכאן 
מעלתה של עניית אמן )נוטרי אמן ח"א עמ' מט(: מעשה בכפרי נבער 

שהוצרך לנסוע בדחיפות לעיר הגדולה, צרר חיש מהר את מעט 

 פרשת ויחי
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א-ל מלך נאמן – מקורו ומשמעותו
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שיעורו השבועי של הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן שליט"א  אמן ותפילה בפרשה 

ויקרא  ימי ישראל למות  "ויקרבו 
נא  אם  לו  ויאמר  ליוסף  לבנו 
ידך  נא  שים  בעיניך  חן  מצאתי 
כט(.  מז  )בראשית  ירכי"  תחת 
אותיות  הם  נא",  "שים  המילים 

'אמן ש"י'.

המקפיד על עניית אמן נוחל ש"י עולמות בגן 
עדן )ויבחר משה עמוד שכ(.



יש סגולות רבות שבגינן זוכה אדם לישועה ולאריכות ימים. אך יש סגולה 
עצום  ופסק שכוחה  פיינשטיין,  רבי משה  הגאון  מופלאה שעליה המליץ 

ונשגב. התרצו לדעת מהי סגולה זו? על כך תקראו בסיפור שלפניכם.

 בארצות הברית התגורר רופא מפורסם, ששמו הטוב והאמין התפרסם 
בקרב הציבור. רופא זה חזר בתשובה במהלך חייו. היו שחשבו שהסיבה 
שבגללה חזר בתשובה היא שבתור רופא נתקל בנסים רפואיים כה רבים 
ומתוך כך הכיר את יוצרו, היו שסברו שפלאי הבורא העצומים שנגלים 
בגופו של האדם הם שעוררהו לשוב אל ריבונו של עולם. אך לא היה אחד 

שידע להצביע על הנקודה שחוללה בו את המהפך הגדול.

יום-הולדתו  לרגל  מסיבה  לאביו  ערך  הרופא  של  מבניו  אחד  והנה, 
אחיו  את  שסקרנה  השאלה  את  העלה  זאת  ובמסיבה  וחמש,  השבעים 
ענה: "אספר לכם,  ואביו  כולם, הוא שאל את אביו מדוע חזר בתשובה 
על אף שהדבר לא קרה ביום אחד. הייתה נקודה בחיי שגרמה לי לתפנית 
הרצינית שעשיתי; לפני כשלושים שנה הגיע אליי לטיפול חולה אנוש, 
מצבו היה בכי רע, והוא סבל סבל בל יתואר. ביקש ממני החולה שאערוך 
והן  וכלל,  כלל  מרנינות  היו  לא  הבדיקות  מצבו.  את  ואקבע  בדיקות,  לו 
בחצי  רק  חייו  את  ויאריך  ניתוח  יערוך  כן  אם  אלא  קרוב,  שקצו  הראו 
שנה. כששמע היהודי את הנתונים, התעגמו פניו והוא נראה אבוד וכואב. 
"וכי מוסמך אני להכריע  עיניו כששאל את הרופא:  בזוית  דמעה עלתה 
בשאלה הרת גורל שכזו? האם אני יכול לפסוק האם עליי לסבול סבל בל 
וידיעותיי.  וגדולה מכוחותיי  יתואר בשביל חיי שעה? השאלה מורכבת 
אנא ממך, גש לרבי ומורי, הגאון רבי משה פיינשטיין ושאל אותו לעצתו. 

ולפי פסיקתו אנהג!"

הבטתי בפליאה במטופל שלי: "אתה רוצה לשלוח אותי אל רבך הגדול? 
אתה  שכזה.  מסוג  בקשה  ידי  תחת  שעבר  מחולה  שמעתי  לא  מעולם 

ביותר  המתאים  האדם  הוא  שאני  משוכנע 
ללכת אליו?"

"כן", השיב החולה בנחרצות, "בידך מונחים 
הפרטים הרפואיים המדויקים ביותר, ואתה 
המצב   את  לרב  להסביר  שתיטיב  זה  הוא 
החריגה  לבקשתו  נעניתי  לאשורו".  הסבוך 
והן  הן מתוך התחשבות במצבו היענות 
מתוך רחמים. החולה הודה לי מקרב 

לבו, ואני התכוננתי לנסיעה.

עוד  עם  חיכיתי  הגדול.  הרב  של  ביתו  אל  ונסעתי  בכיפה  הצטיידתי 
עשרות יהודים שציפו לשמוע את מוצא פיו של הרב. אחד הממתינים, 
היו מטופל שלי בעבר והוא דיבר עם באי ביתו של הרב שאוכל לקצר את 

תהליך ההמתנה ולהיכנס בהקדם, וכך היה.

שקרוב  לי  הסביר  הוא  ללב.  נוגע  בבכי  פרץ  שאלתי,  את  הרב  כששמע 
לעשרים שנה לא שמע מתלמידו זה וכעת הוא שומע שמצבו כה חמור 
להינחם  ממאן  פיינשטיין  משה  רבי  בכה  כך  מאוד.  אותו  מייסר  והדבר 
והוא  וסבוכה  מורכבת  שהשאלה  ואמר  בי  הביט  לבסוף  שעה,  כחצי 

מבקש שהות של יום כדי ללמוד ולעיין ולהגיע להכרעה הקשה.

הביטחון שבו אמר הרב את דבריו, העוצמה וההתלהבות חלחלו בתוכי 
וערכתי את חשבון נפשי. אמנם אינני יהודי שומר תורה ומצוות", סיים 
את  ליצור  רוצה  אני  גם  "אמן"?  לומר  התחיל  שלא  מדוע  "אך  הרופא, 
חומת ההגנה שעליה דיבר הרב! וכך התחלתי לומר "אמן" על ברכות של 
ומהברכות  בעצמן,  לברכות  עברתי  ומ"אמן"  סביבי.  שבירכו  מטופלים 
הרופא  כולה".  התורה  את  בהדרגה  לקיים  עברתי  ומשם  לתפילות 
התיישב, נותן לאנשים שסביבו לעכל את דבריו. "חייב אני את חיי למילה 
והגנה  שמירה  ויוצרת  מלאכים  בוראת  אותיות,  שלוש  בת  מילה  אחת, 

מופלאה, חייב אני את חיי למילה- "אמן". 

אותי  זיהה  כבר  והפעם  פיינשטיין  משה  רבי  אל  הגעתי  שוב  למחרת, 
הגבאי, ונתן לי להיכנס ישירות אל חדר לימודו של הרב. הרב פתח ואמר: 
"צריך לנתח!! אנחנו נתפלל בעבורו ונתחנן לרחמי שמיים ושיזכה לשנים 
ארוכות ונעימות, ובעזרת ה' הוא עוד יזכה להאריך ימים!" כשראה רבי 
משה פיינשטיין שאני תמה על פשר קביעתו והחלטתו חייך אליי והסביר 
הוא  לחיות,  יזכה  החולה  שבהם  הנוספים  ששת החודשים  "במהלך  לי: 
הברכות  כל  על  אמנים  אלפי  לומר  יזכה 
יושר,  מליץ  מלאך  נברא  אמן  מכל  שישמע. 
שיגן וישמור עליו ועל בריאותו באופן המופלא 
של אלפי  כזו  עם שמירה אדירה  וכך,  ביותר! 
בטוח  בכוונה,  אמן  מאמירת  שנוצרו  מלאכים 
אני שתהיה לו חומת הגנה עבה שבזכותה יזכה 

לאריכות ימים ולבריאות איתנה".
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 סיפור שבועי על עניני אמן ותפילה מעשה אמונים

ההגנה הטובה בעולם

עשרה בטלנים 
עשרה  עיר  בכל  שיהיו  הקדומה  התקנה 
ועוסקים  ממלאכתם  שבטלים   - בטלנים 
בתורה, נועדה גם שיהיו כל העת בבית הכנסת 
'בטלן'  לדבר  רמז  'אמן'.  שעונים  עשרה 

בגימטריה צ"א, כגימטריה של 'אמן'.
לחמי תודה דף פט

חסכונותיו וניגש לתחנת הרכבת, כאשר נשאל ע"י הקופאי באיזו 
כמובן!  בראשונה,  היסוס:  ללא  השיב  לנסוע?  הוא  מבקש  מחלקה 

בלא שממש הבין את משמעות השאלה.

לאחר שנקב הקופאי במחיר והכסף החליף ידיים, ניגש הכפרי לרציף והצטרף 
שריקה  שהתיישב,  היכן  התיישב  לרכבת,  שנדחקה  ביותר  הגדולה  לקבוצה 
מבעד  המתחלפים  במראות  הביט  מוקסם  בנסיעה.  פתחה  והרכבת  נשמעה 
לחלונות הרחבים, הייתה זו הפעם הראשונה בה יצא מגבולות כפרו והוא נדהם 

לראות עולם גדול ורחב מעבר לד' אמות שהכיר עד כה.

פתע קלטו אוזניו תכונה בלתי שגרתית, הסיט מבטו מהחלון והבחין כי רבים 
מבוהל  מחבוא.  מקום  אחר  ותרים  ממקומם  בבהלה  קמים  אותו  מהסובבים 
כולו מיהר גם הוא להידחק אל מתחת לספסל והמתין בדריכות לבאות. לאחר 

דקה נפתחה דלת הקרון ונשמעה קריאה סמכותית: כרטיסים! 
החוצה  שבצבצו  רגליו  אך  ממחבואו,  לצאת  מיהר  לא  אמנם  הוא 

הסגירוהו והוא נמשך החוצה בגסות.

חשבת להתחמק, לנסוע בלי כרטיס... לגלג הכרטיסן, אך הכפרי שלף מיד 
את הכרטיס המקומט מכיסו והגישו אל מול עיניו המשתאות. משאך התבונן 
למחלקה  כרטיס  לך  היה  שכמותך!  שוטה  בתדהמה,  קרא  בכרטיס  הכרטיסן 
הראשונה, ולא די שלא השתמשת בו, אלא אף נדחקת תחת הספסל כאחרוני 

הקבצנים, היתכן?!

בידינו  הלא  נוקבת,  בשאלה  חיים  החפץ  סיים  כפרי?  מאותו  אנו  שונים  האם 
מדוע  בכוונה,  אמן  עניית  ידי  על  הראשונה  למחלקה  כרטיס  בקלות  להשיג 
האוצר  בערך  להכיר  בלי  הזה  העולם  רפש  ְבּ לבוסס  אפוא  אנו  ממשיכים 

שבידינו?!


