
בנים  על  אם  והכני  יבוא  פן  אותו  אנכי  ירא  כי  עשיו  מיד  אחי  מיד  נא  הצילני 
)בראשית לב יב(

כל הקורא פסוק זה ודאי ייפלא עד מאד, הלא אח אחד לו ליעקב, עשיו שמו, 
מדוע זה ראה אפוא יעקב לכפול לשונו ולפרט "מיד אחי מיד עשיו"?

הזוהר הקדוש  – בספר  זו, יסודותיה בהררי קודש  ובאמת, קושיה קדומה היא 
ולאורה  מובאת,  היא  ב(  קיט  ברורה  המשנה  הביאו  א,  קסט  )ח"א  בפרשתנו 
תפילתו  לפרש  צריך  שהמתפלל  מכאן  להלכה:  ברורה  מסקנה  הזוהר  מסיק 
נא",  יעקב: "הצילני  ומפרט את סדר תפילתו של  כראוי. מכאן ממשיך הזוהר 
שמא תאמר מיד לבן, תלמוד לומר "מיד אחי", שמא תאמר מיד קרובים אחרים 

שאף הם מכונים 'אחים', תלמוד לומר "מיד עשיו". ומסיים הזוהר: מאותה 
שיצילנו  מהקב"ה  הוא  מבקש  מדוע  והסביר  יעקב  המשיך  גם  סיבה 

מעשיו - "כי ירא אנכי אותו פן יבוא והכני אם על בנים".

אולם עדיין יש מקום לנסות ולהבין, הלא הקב"ה בוחן כליות 
ולב, וכי יעלה על הדעת חלילה שאין הוא מבין את רצון 

בריותיו, מדוע חשוב כל כך לפרט את הבקשה ואין 
די בהזכרת עיקריה?

בפשטות:  כך  על  משיב  הקדוש  השל"ה 
"נראה לי, כי התיבות של התפילה המתהוות 

ובוקעות  למעלה  עולות  קדושות,  מאותיות 
בתפילה  להאריך  ענין  יש  כלומר:  הרקיעים". 

ולפרט הבקשה, כיון שלכל מילה של תפילה יש משקל 
מיוחד במרום, ובאריכותה תפעל היא יותר בשמים.

* * * * *

הגאון הבלתי נשכח רבי שמשון פינקוס זצ"ל בספרו 'שערים בתפילה' 
ז(:  )אסת"ר  נפלא המובא בחז"ל  צג(, מטעים את הדברים במעשה  )עמוד 

מעשה באדם שהיה מהלך בדרך, הדרך הלכה והתמשכה עד שהתעייף האיש 
וברכיו כשלו, ואז נזרקה מפיו משאלה: "הלוואי היה מזמן לי כאן ד' איזה חמור 
טוב...". והנה, תוך זמן קצר בקשתו התקבלה. שר רומאי עבר במקום עם אתונו, 
וכשראה את ההלך החליט שאין מתאים ממנו לסחוב את העייר הרך שילדה לו 
אתונו זה מכבר והתקשה לצעוד ברגליו. מכאן עד סוף הדרך היה למסכן חמור, 

אך במקום שהחמור יסחוב אותו, נאלץ הוא לסחוב את החמור על גביו.

לכשהסתימה לה הדרך הקשה שח האיש בכאב: "בקשתי אמנם התקבלה, אך 
טעות עשיתי שלא בקשתיה כיאות, היה עלי לפרט כי אני מבקש חמור לרכב 

עליו, ולא חלילה לנושאו על כתפיי...".

מתבאר אפוא מדברי המדרש שהתפילה אינה סגולה בעלמא, אלא השתדלות 
של ממש שיש בידה כוח לפעול באופן טבעי, כמו – להבדיל - הליכה לרופאים 
וכיוצא בזה. אם כן, מבאר הרב פינקוס, כפי שמדרך ההשתדלות הראויה 
ראוי ללכת לרופא הטוב ביותר, כך גם בתפילה ראוי להתפלל לקב"ה 
בצורה הברורה ביותר, וכך תגדל תועלת התפילה ותתקבל לרצון.

מתורת המהרי"ל דיסקין, מספר העורך שבין  אגב, בהקדמה לספר 'אהלים' – 
כתביו של מהרי"ל דיסקין נמצא פתק, עליו רשום: "תפילה, בכוונה ובפירוש, 
שובה  שבת  לדרשת  פרקים  כראשי  נכתב  הפתק  כי  מתברר  דחמור".  עובדא 
של המהרי"ל, אולם את הרשום בו רק הגאון רבי רפאל קצנלנבוגן זצ"ל הצליח 
לפענח. המהרי"ל בקש לעורר את הקהל על חשיבות התפילה בכוונה ובפירוט, 

ולצורך כך לספר את המעשה שהובא במדרש, באיש ששאל חמור ונענה...

נוסף המלמד על החשיבות הרבה שיש ליחס לפירוט הבקשה,  סיפור מעניין 
וכיסופיו  שאהבתו  אדם  על  ב(  כה  בתרא  בבא  )ח"א  המהרש"א  רבינו  מביא 
לכסף לא ידעו גבולות, הגיעו הדברים לידי כך שבאחד הימים בקעה לפתע תפילה 
ממעמקי לבו: "מי ייתן שכל דבר שאגע בו יהפוך מיד לכסף". זמן מה חלף והאיש 
היה  בו  נוגע  שהיה  חפץ  כל   – שאלתו  את  הקב"ה  מלא  כי  לגלות  הופתע 
הופך מיד לכסף! בתחילה הכול נראה היה נפלא, בתוך זמן קצר בא הוא 
לידי סיפוקו, ואף  הרבה יותר מכך. אלא שעד מהרה החלו הבעיות 
כלות  בעיניים  לראות  הופתע  לבו  את  לסעוד  כשבקש  לצוץ, 
כיצד הופכת ככר הלחם שבידו לככר כסף... קערות המזון 
בדרך  למד  הוא  כך  הדרך.  זה  על  וכן  כסף,  לקערות 
הקשה ש "אוהב כסף לא ישבע כסף" )קהלת ה ט(.

* * * * *

)פ"ג  ברכות  בירושלמי  מובא  לכך  בדומה 
ושתים  חמישים  חי  הנביא  ששמואל  ה,א( 
דקדקה  לא  אמו  שחנה  משום  וזאת  בלבד,  שנה 
כג(:  א  א'  )שמואל  ובקשה  תפילתה  בנוסח  מספיק 
"וישב שם עד עולם", וכיון ששמואל היה לוי ו'עולם' של 
לויים הוא חמישים שנה כמבואר בפסוק "ומבן חמישים שנה 
ישוב מצבא העבודה", חי שמואל רק כפי שהתפללה עליו אמו 

]בתוספת שתי שנים, שכבר היה בן שנתיים בעת שאמו התפללה[.

על פי יסוד זה מסביר האור החיים הקדוש את הפסוק הפותח את פרשת 
הסתפק  לא  ע"ה  רבנו  שמשה  לאמור",  ההיא  בעת  ד'  את  "ואתחנן  ואתחנן: 

בתפילה קצרה, אלא פירט ובקש היטב את בקשתו.

אמנם, זאת עלינו לדעת, כי אף אם לא פירט בקשתו כראוי, ביד הקב"ה הכל 
יכול לקבל תפילתו בבחינת "ארשת שפתיו בל מנעת סלה", כפי שכותב ה'בן 
יהוידע' )עירובין נד א(. אולם כבר כתב ה'פלא יועץ' בספרו 'בית תפילה', שאל לו 
לאדם לסמוך על כך שהקב"ה לבטח ישמע לתפילתו, אלא עליו לפרשה כהוגן. 
רחוקה  הייתה  להקב"ה  שקרבתם  ומשה  יעקב  אם  וחומר,  קל  דברים  והלא 

מהשגתנו הקפידו לפרש שיחתם, על אחת כמה וכמה אנו.

בתפילה  נאותה  דרך  הזוהר  למד  ממנו  פסוק  שמאותו  לציין,  ענין  בנותן  יש 
]"הצילני נא מיד אחי מיד עשיו"[ מובא בספרים )'דברי שמואל' וישלח; 'עולת 

שלמה' שם( רמז נאה לגודל מעלת עניית אמן: ראשי התיבות של המילים 
"נא מיד אחי' הם 'אמן', רמז לכך שבזכות עניית אמן ניצולים מהשטן – 

הוא היצר הרע, שבתחילה נדמה כאח וידיד, מהר מאד מפתה את 
האדם לחטא, ולסיום אף עומד לפני הקב"ה ומקטרג עליו.

"הצילני נא 
מיד אחי מיד עשיו" 

)בראשית לב יב(. 

"נא מיד אחי" 
ראשי תיבות 'אמן'.

בזכות עניית אמן ניצולים מהשטן 
שבתחילה נדמה לאדם כאח ומפתהו לחטא, 

ואחרי כן עולה ומשטין. 
דברי שמואל ]סלונים[ 

פרשת וישלח; 
עולת שלמה שם

 פרשת וישלח
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שיעורו השבועי של הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן שליט"א  אמן ותפילה בפרשה 



מעלת הברכה הנענית באמן  בברכה שלימה 

זקוקים לברכה? מצפים לישועה?
רוצים לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא?

קבלו על עצמכם לחזק את אמירת 'אמן' בבית הכנסת בו אתם מתפללים,
עוררו את  ידידיכם ומכריכם לאמירת ברכות השחר בחברותא,

בכך תזכו להרבות שם שמים בעולם, להחיש את בוא הגאולה ולזכות בישועה.

להצטרפות למערך 'גבאי אמן' שע"י 'בני אמונים' התקשרו לטלפון – 03-6150809
ותקבלו עד פתח ביתכם חומרי הסברה וכלים נוספים שיסייעו בידכם להצלחת המשימה

מענה אנושי בין השעות 13.00-15.00. בשאר שעות היום ניתן להשאיר הודעה. 

אין גדול לפני הקב"ה יותר מאמן שישראל עונים 

בקול רם אברך
יי  שם  אברך  רם  'בקול  תיבות:  ראשי  "בראשית" 
כדי  רם  בקול  לברך  האדם  שעל  רמז  מכאן  תמיד'. 
שיענו אמן אחר ברכותיו. ]ויש להוסיף: "ברא" ראשי 

תיבות: בקול רם אמן.[

נחל קדומים פרשת בראשית

גילוי אליהו
את סיפור המעשה הזה סיפר הגאון הגדול רבי זעליג 

ראובן בנגיס זצ"ל, שקיבל איש מפי איש:

שלא  מוולוז'ין,  חיים  רבי  הצדיק  עצמו  על  גדר  גדר 
הנהגה  אמן.  אחריה  שיענה  מי  אין  אם  ברכה  לברך 
זו שאב רבי חיים מדברי הזהר הקדוש, שברכה בלא 

אמן הרי היא כאיגרת שאינה יכולה להפתח.

והגה  חיים  רבי  ישב  כאשר  הלילות,  באחד  והנה, 
רבי  בקש  נורא.  צמא  לו  להציק  לפתע  החל  בתורה, 
אך  ברכתו,  אחר  אמן  שיענה  מישהו  למצוא  חיים 
ללא הועיל, כל בני הבית היו שקועים בשינה, ובשעה 
כזו אף עובר אורח לא שוטט בחוץ. הדקות התארכו 
דפיקה  נשמעה  שלפתע  עד  וגובר,  הולך  והצמא 
בקש  אשר  הישיבה  מבני  אחד  עמד  ובפתח  בדלת, 
להבין פשרה של גמרא מסויימת. שמח רבי חיים עד 
חיים  ורבי  ענה אמן  בכונה, הבחור  מאד, ברך שהכל 
הרוה את צמאונו. לאחר מכן התפנה רבי חיים לענות 

לבחור על שאלתו.

 למחרת בבוקר, כאשר נכנס רבי חיים לבית המדרש 
כהרגלו, ניגש תחילה למקומו של הבחור הנזכר ובקש 
להודות לו שוב על שבזכותו התאפשר לו לברך. אך 
כלל  זוכר  אינני  רבי,  ואמר:  בפליאה  הביט  הבחור 
כהרגלי  יצועי  על  עליתי  בלילה  אתמול  זה,  ממעשה 

בשעה מוקדמת ולא ירדתי ממנה עד הבוקר.

האמת היא, שאליהו הנביא הוא זה שהופיע בדמותו 
שכה  חיים  לרבי  לאפשר  במטרה  בחור,  אותו  של 
הקפיד שלא לומר ברכה בלא אמן, לומר את הברכה 

ולהרוות את צמאונו.

שאל אביך ויגדך חלק א עמוד פז

ויעש נורא וקדוש
רבי  הנודע  הצדיק  סיפר  הסתלקותו  קודם  מה  זמן 

שמעלקא מניקלשבורג זצ"ל לסובביו: 

שלא  להזהר  ומקדם  מאז  היתה  דרכי  לכם,  כידוע 
הנהנין,  ברכת  או  המצוות  מברכת  ברכה  לברך 
אלא במקום שיש שומע שיוכל לענות אחרי 
'אמן', כיון שמהברכה נברא מלאך, ולא 

תושלם יצירתו אלא באמירת אמן.

פעם אחת הוזמנתי על ידי  בעל בית עשיר לאחת 
העיירות על מנת להתכבד בסנדקאות בברית מילה 

שערך לבנו, לצורך כך שלח אלי העשיר עגלה רתומה 
באמצע  ופוחז.  ריק  יהודי  עגלון  ע"י  ונהוגה  לסוסים 
הדרך כאשר בקשתי לברך 'אשר יצר' הבנתי לחרדתי 
שאין מי שיוכל לענות אחרי אמן, כיון שהעגלון הלז 
היה כל כך גס ומגושם עד כדי שלא היה מקום לצרפו 

לשום דבר שבקדושה.

לא ידעתי לשית עצות בנפשי, עד שלפתע כמו מאי 
בצורתם  משונים  יהודים  שני  היער  מן  הופיעו  שם 
את  באזניהם  שברכתי  לאחר  אלי,  בסמוך  ונעמדו 
הברכה ענו הם אמן במתיקות והתלהבות לא מצויה 
שהבנתי  עד  ונפחד,  נרעש  שם  עמדתי  נעלמו.  ומיד 
לענות  כדי  השמים  מן  אלי  נשלחו  אלוקים  שמלאכי 

אמן אחר ברכתי.

בדרך צחות דרש אז רבי שמעלקא את הכתוב באיוב 
)כג יג(: "והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש", 
בתוספת  הוא  מובא  השנה  ראש  בתפילות  אשר 
את  משלים  אמן  העונה  כידוע  וקדוש':  'נורא  הסיום 
נאלץ  אשר  האיש  יעשה  מה  כן,  אם  המברך,  דברי 
יחידי בביתו ואין מי שיענה אחריו אמן? על כך אומר 
הכתוב: 'והוא באחד' - כאשר האדם מברך ביחידות, 
'ומי ישיבנו' - ואין מי שיענה אחריו אמן, 'ונפשו אותה 
מתוך  נאמרות  ברכותיו  אם   - וקדוש'  נורא   - ויעש 
'נורא  מלאך  מהם  נברא  הנפש,  והתרוממות  כיסופין 

וקדוש' אשר יענה אמן אחר ברכתו.

שו"ת תשובה מאהבה או"ח סי' ריב; 
אהל יצחק עמוד 71 

בברכה שלימה ונאמר אמן
'ברכת  בסוף  הנאמר  אותי'  יברך  הוא  'הרחמן  את 
כולנו  אותנו  יברך  במילים:"כן  מסיימים  אנו  המזון' 
מדוע  ולכאורה  אמן".  ונאמר  שלימה  בברכה  יחד 
דווקא כאן אנו מסיימים במילים "ונאמר אמן"? אלא 
שמרומז כאן  דברי הזוהר)עקב רפה ב( שברכה שענו 
 – שלימה'  'בברכה  מושלמת:  ברכה  היא  אמן  עליה 
הרוצה שברכתו תהיה מושלמת , 'ונאמר אמן'- יענה 

אמן אחר הברכה.
דברי ישראל פרשת נח

בעניית אמן הברכה מתעלה
אותו  מעורר  הוא  מברך  שהאדם  ברכה  שכל  לפי 
ואורה  שורשה   שם  אשר  ההיא  הברכה  של  העולם 

על  כמסכים  הוא  הרי  אמן  עונה  .........וכשחבירו 
הוא  למעלה.......ואמן  יותר  מעלהו  ובזה  דבריו 

שבח על כל העולמות.

נועם אלימלך פרשת בלק 

    ויתנו לך כתר מלוכה

הקשיש  הצורף  היה  יושב  אומרים,  כך  שנים,  במשך 
בגומחתו, ראשו רכון על שולחן העץ הפשוט וגופו כמעט 
ולא זע. אם ניחונת בעין חדה במיוחד, יכולת להבחין בידיו 
הנעות בתנועות קלות, כמעט בלתי מורגשות, מתעסקות 
האיש  עסוק  כי  בביטחון  אמרו  דבר  יודעי  מה.  בדבר 
במלאכה חשובה עד מאד, אך גם הם לא ידעו להצביע על 

מידע מדויק.
הוא  אולם  ופחתה,  בו  ההתעניינות  הלכה  הזמן  במשך 
סודו  עת  שהגיע  עד  בדביקות,  במלאכתו  המשיך 
להתגלות. באותו יום נראה היה האיש כשהוא יוצא מפתח 
ביתו וחבילה עטופה בידו. הבשורה המרנינה עברה חיש 
מהר מפה לאוזן, הכל קיוו כי הגיע עת פתרון התעלומה, 

והם לא התאכזבו...
בעיניים  להכריז  ראשון  הסנדלר  שכנו  היה  למלך'  'כתר 
נוצצות, 'כתר למלך' החרו החזיקו הכל אחריו בהתרגשות. 
תעלומה של שנים הפכה ברגע אחד לשיחת הכל. שיירה 
של כרכרות התארגנה בזריזות, והתהלוכה הכבודה עשתה 

את דרכה לארמון המלוכה.
בפתח הארמון נעצרה השיירה, רק הצורף הורשה להיכנס 
שב  לראותו  כבר  ציפו  הכל  גאה,  בחוץ  המתח  פנימה, 
העיירה.  לכל  עולם  תהילת  מביא  כשהוא  המלך  מהיכל 
לאחר שנים כה רבות של עבודה, לא היה לאיש ספק כי 

הכתר שיצא מתחת ידיו האמונות היה כליל השלימות.
מה רבה היתה האכזבה כאשר ראוהו יוצא מפתח הארמון 
ציפה  לא  הוא  כושלות.  ובברכיים  דומעות  בעיניים 
לשאלות. הכתר היה מושלם, פאר והדר! אמר בקול רועד, 
בסך הכל היה חסר בראשו את 'היהלום שבכתר', ובשביל 
זה הורדתי לטמיון עמל של שנים, הוסיף, כשהוא מפנה 

את גבו לעבר הקהל ההמום, צועד לדרך לא נודעת.
כך כותב הזוהר הקדוש )עקב רעא א(: 

ופתח  פתח  שום  אין  מלמטה,  הברכות  אלו  כשעולות 
אלו  כל  פותח  שאינו  למעלה,  ממונה  שום  ואין   למעלה, 
זהו  הרקיעים,  אותם  בכל  ואומרים  ומכריזים  הפתחים, 
הדורון של המלך ששלח פלוני, זהו דורון בקיום ושלימות 
היא  כראוי?  בשלימותה  היא  ברכה  ואיזו  להיות,  כראוי 
הברכה שענו עליה אמן. כי כל ברכה שענו עליה אמן, זו היא 

ברכה במעמדה ובשלימותה כראוי להיות.
כאשר אנו אומרים את הברכה כראוי, נעשית הברכה כתר 
למלכו של עולם, אולם כאשר נענית הברכה באמן, נוספים 
שהקב"ה  לכך  הגורמים  נפלאים  וקישוטים  עיטורים  לה 

שמח בברכות אלו, כפי שכותב הזוהר.
כולנו מתאמצים לברך מדי יום את ברכות השחר בכוונה, 

האם לא כדאי שנתאמץ עוד מעט ונאמרם בשלימות?!
הצטרפו גם אתם לרבבות אלפי ישראל המברכים בכל יום 
את ברכות השחר בשלימות, כהנהגתם של גדולי ישראל 
אמן  שיענה  מישהו  שיהיה  תמיד  השתדלו  הדורות,  בכל 
מתנה  למלך  להגיש  אתם  גם  תזכו  כך  ברכתכם,  אחר 

מושלמת.

ברוכים תהיו
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