
לעניית  הקטנים  לחינוך  מיוחד  דגש  נתנו  לברכה  זיכרונם  חכמינו 
רבי מאיר  זוכה הקטן לחיי העולם הבא? עונה  אמן. לשאלה: מאימתי 
במסכת סנהדרין )קי ב( משעה שיאמר אמן, שנאמר )ישעיה כו ב(: "פתחו 
שערים ויבא גוי צדיק שומר אֻמנים" – אל תקרי 'שומר אמנים' אלא 'שאומר 

אמנים'.

בעקבות דבריו אלו של רבי מאיר פוסק הרמ"א )או"ח קכד ז(: "וילמד בניו 
לעולם הבא".  לו חלק  יש  עונה אמן  כי מיד שהתינוק  הקטנים שיענו אמן, 
'מיד שהתינוק  'עבודת דוד' )סנהדרין קיא א( מדייק מלשון הרמ"א  ובספר 
עונה', שאפילו אין התינוק יודע עדיין לכוון בענייתו, זוכה הוא לחיי העולם 

הבא.

גם מדברי הרמב"ם נראה כי העניק משנה חשיבות לעניין זה, וכפי שמדייק 
רבינו מנוח מלשונו בהלכות תפילה )טו ט(: "בית הכנסת שכולן כהנים ...מי 
מינה  "שמעינן  מנוח:  רבינו  ומדייק  והטף",  הנשים   – אמן  אחריהם  עונה 

שצריך כל אדם ירא שמים ללמד אשתו ובניו וכל הנלווים עמו לענות אמן 
אחר כל הברכות".

רמז נפלא לכך מצא הרה"ק רבי יהוסף מקאסון בעל 'בני שלשים' 
)ליקוטים  מקץ( בפרשתנו: בפסוק נאמר )בראשית מב כ(: 

"ואת אחיכם הקטן תביאו אלי ויאמנו דבריכם", אפשר 
לחיי  זוכה  שהבן  זו,  להלכה  התורה  רמזה  שבכך 

שמלמד   – דבריכם'  'ויאמנו  בזכות  הבא  העולם 
ברכה  כל  אחר  אמן  לענות  האב  אותו 

בפרשתינו  יש  לכך  נוסף  רמז  ששומע. 
טֹן  בֹוא ֲאִחיֶכם ַהּקָ י ִאם ּבְ מהפסוק )טו(: " ּכִ
ֵהּנה" "בבוא אחיכם הקטן" סופי תיבות 'אמן.

ישיבת  ראש  זצ"ל  זליבנסקי  חיים  רבי  הגאון   
דעו  למחנכים:  בשיחה  פעם   עורר  התלמוד'  'מאור 

'לחיות  הוא  אדמות  עלי  יהודי  כל  של  מטרתו  כי  לכם 
אמונה', אמנם אין זה דבר הבא מאליו, אלא חובה על האדם 

להתאמץ כדי להגיע לכך ולבנות את האמונה בעומק לבו.

אם נרצה להחדיר בקרב הילדים את האמונה, יהיה עלינו לחזקם בכך 
כבר בהיותם קטנים ביותר, נוכל לעשות זאת על ידי שנרגיל אותם באמירת 
הברכות בכוונה ובעניית אמן אחריהן, שזו חובת ההלכה בבית היהודי, כפי 

שכבר פסק הרמ"א.

ילד קטן הוא בבחינת 'נייר חלק' וכל רושם שנחרט בנפשו נותר עמו לשנים 
רבות, לכן אם יתרגל לאמת בלבו את מלכות ד' יתברך בדרך קבע ע"י עניית 
בעומק  וייחרט  בלבו  שורשים  יכה  זה  שרושם  בוודאי  ברכה,  כל  אחר  אמן 
נפשו. לכן חובה על כל אב ואם להשריש בקרב ילדיהם – אף הקטנים ביותר 
- את חשיבות עניית אמן. אב ואם הזוכים לכך ֵידעו כי בכך נתנו לצאצאיהם 
ְתחּו בפניהם שערי גן עדן, סיים  את המתנה הטובה ביותר, מתנה שבשלה ִיּפָ

הגר"ח זליבנסקי )קונטרס שיחות חיזוק עמוד כה(.
של  דרכו  אודות  ז(  ב  )אסתר  לועז'  מעם  ב'ילקוט  כתב  מרטיטים  דברים 
אמן את  "ויהי  מרדכי הצדיק בחינוך אסתר למצוות: על הפסוק )שם(: 
הדסה" כותב ה'ילקוט' שהכתוב בא ללמדנו כיצד היה מרדכי מגדל 
לימדה  לדבר  שהחלה  שמיד  ד',  בדרכי  מילדותה  אסתר  את 

לענות 'אמן', וזהו חיוב כל אב לבנו, שברגע שגדל קצת עליו להביאו 
לבית הכנסת וללמדו לענות אמן בקול, שאם חס ושלום מת התינוק, 

עניית אמן עומדת לו שיקום לתחיית המתים, וכדי ללמדנו שכך היה עושה 
מרדכי נכתבה המילה 'אומן' חסרה – 'אמן'.

יג( באדם שהיה עומד  ב'תנא דבי אליהו' )רבה  נורא מובא  מאידך, מעשה 
יחד עם בנו בבית הכנסת בחג הסוכות, ובעוד כל העם היו עונים 'אמן' אחר 
העובר לפני התיבה, היה בנו עונה דברים של תפלות. כשהיו הקהל גוערים 
באביו ומבקשים ממנו שימחה בבנו, היה מיתמם האב: מה אעשה לו, תינוק 
הוא, ישחק כאוות נפשו. כך נמשך הדבר במהלך כל ימי חג הסוכות, כאשר 
הבן עונה אחר החזן דברי תפלות והאב אינו מוחה בו. לבסוף, מעיד ה'תנא 
עליו  מתו  ספורות  שנים  תוך  כאשר  קשה,  בעונש  האב  נענש  אליהו',  דבי 
אשתו, בניו ונכדו ובסך הכל חמש עשרה נפשות אבדו מתוך ביתו, ולא נותרו 

לו אלא שני בנים, האחד חיגר וסומא והשני שוטה ורשע.

)דרכי הלכה  ישיבות צאנז, מעיד בספרו  הגר"ח שמרלר שליט"א, ראש 
הלכות ברכות הנהנין סימן כה( על רבו האדמו"ר ה'שפע חיים' מצאנז 
זי"ע, כי מנהגו בקודש היה לחלק בשולחנו פירות לקטנים, אפילו 
לענות  שיוכל  כדי  עליהם  לברך  ובקשם  ביותר,  לקטנים 
אחריהם אמן. כה דבק הוא במנהג זה, עד שבשבת אחת 
בייסורים,  מדוכא  כשהוא  דווי  ערש  על  מוטל  שהיה 
לא היה בידו כוח לחלק שיריים לאיש מהמסובים, 
ויתר  לא  לקטנים  הפירות  חלוקת  על  אולם 
ובשארית כוחותיו ישב משך שעה ארוכה 

וענה אחריהם אמן.

חשיבות  אודות  נפלא  בסיפור  ונסיים 
עניית אמן אחר הקטן, הסיפור מובא באריכות 
נביא רק  י"א( כאן  )ליום  'דרך משה'  בספר הקדום 
את תמציתו: כאשר בקשו בני קהילת פוזנא למנות את 
לקהילתם,  לרב  ה'לבוש'  בעל  זצ"ל  יפה  מרדכי  רבי  הגאון 
לנסוע  כדי  חודשים  שלשה  של  ארכה  בקש  אך  להם,  נעתר 
ל'ונציה' וללמוד שם את הלכות קידוש החודש מפי החכםרבי יצחק 

אבוהב שהיה מומחה ביותר בתחום זה.

לאחר ששהה בבית החכם זמן מה, ארע מקרה ובזמן שהיו משוחחים יחדיו 
נעמד בנו של החכם, ילד כבן חמש, וברך בקול רם על פרי שאחז בידו. כל בני 
הבית ששמעו את הברכה ענו מיד 'אמן', אולם רבי מרדכי לא שם לב ושכח 

לענות. כשראה זאת החכם נזף בו בחומרה ואף גזר עליו נידוי.

רבי מרדכי נחרד עד מאד, ולאחר שהמתין שלשים יום כדין 'מנודה לרבו', 
אני  אוהב  כי  לך  דע  החכם:  לו  אמר  בתגובה  מהחכם.  מחילה  לבקש  עמד 
אותך יותר מאהבת אב לבנו, אך אולצתי לנדותך, כיון שראיתי כי לאחר שלא 
ענית אמן על ברכת בני חויבת במיתה מן השמים. כעת מסכים אני למחול 
לך, אולם בתנאי אחד: תבטיח לי שבכל קהילה שתגיע אליה, תפרסם ברבים 

את גודל חטאו של השומע ברכה ואינו עונה אמן.

אם נתחזק כולנו לחנך את ילדינו בענין חשוב זה, כפי שעוררו מרנן ורבנן 
גדולי ישראל בהזדמנויות רבות, בוודאי נזכה לרוות נחת יהודית מכל 

צאצאינו, ולהנחילם חיי נצח בזה ובבא.

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

ב'קול אמונים' המוקד הטלפוני של 'בני אמונים'

 תפילת 
אין כאלוקינו

 מתחילה לפי סדר 
אותיות 'אמן' – 

אין כאלוקינו, מי כאלוקינו, 
נודה לאלוקינו, ומסתיימת בברכה –

 ברוך אלוקינו, אתה הוא אלוקינו.
מובא במדרש שבזמן מלכות יוון גזרו שלא 

לענות אמן ולכך תיקנו תפילה זו. 
]ולפי שגדול העונה יותר מן המברך 

קודמת ה'אמן' לברכה עצמה.[
נוטרי אמן חלק א 
בשם מהר"י יונה 

מחכמי תימן

פרשת מקץ
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חינוך הקטנים לעניית אמן
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לזכות לניסים ונפלאות 
בזכות עניית אמן...

זקוקים לברכה?  מצפים לישועה?
יםרוצים לראות ניסים, כימים ההם – בזמן הזה?
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קבלו על עצמכם לחזק את מצות עניית 'אמן' 
בבית הכנסת בו אתם מתפללים,

 עוררו את ידידיכם ומכריכם לאמירת ברכות השחר בחברותא, 
כאשר האחד מברך ורעהו עונה אמן אחריו, 

חזקו את עניית האמן בחזרת הש"ץ ואחר אמירת קדיש,
ובכך 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

בסדר א-ב, אחר אותיות 
א'מ'ן' באות אותיות ב'נ'ס', 
ללמדך כי אחר עניית אמן 

בא הנס... 
)'נר ישראל' למגיד מקוז'ניץ זי"ע, 

כוונת חנוכה(


