
מעשינו,  על  בתשובה  לשוב  השתדלנו  לקראתו,  התכוננו  יום  שלושים  במשך 
לצבור עוד ועוד מצוות ומעשים טובים שיעמדו לזכותנו, והנה הגיע היום הגדול 
- יום הדין. ביום זה יעברון לפניו כל באי עולם כבני מרון, ובו יקצוב הקב"ה לכל 

אחד מהם חיים, איש כפרי מעללו בשנה החולפת.
גם בעיצומו של יום ראש השנה, שעה בה מבקש כל אחד מאתנו להוסיף עוד 
מעט זכויות שיכריעו את הכף לטובה, ניתנת לנו האפשרות לעשות זאת. אם אך 
נשכיל לנצל את ההזדמנות כראוי, הרי שמלבד הזכויות שיתווספו לנו מכך, נוכל 

אף להפיק מכך תועלת מרובה לעבודת היום הגדול שלפנינו. 
כזו היא מצות עניית אמן, הניצבת לפתחנו בכל שעה ושעה, בראש השנה כמו 
בכל השנה. מצוה קלה ועתירת זכויות זו, מלבד עצם מעלתה, מהווה גם הזדמנות 
לחיזוק עיקר העבודה בה אנו מתמקדים בראש השנה - המלכת ה' יתברך על כל 
העולם כולו, שכן כל מהותה אומרת הצהרה על הכרה במלכות ה', כפי שאמרו 
חז"ל בגמרא (שבת קיט ב): "מאי אמן? ...א-ל מלך נאמן". ופירש רש"י: מעיד על 

בוראו שהוא א-ל מלך נאמן.
ננסה אפוא ללקט מעט מאמרים יקרים מתוך דברי רבותינו, דרכם נוכל לעמוד 
על הקשר המיוחד שבין מצות עניית אמן וכוונתה, לבין מהותו ועניינו של יום 

הדין הבא עלינו לטובה.

א-ל מלך נאמן
"מאי  לעיל:  שהבאנו  חז"ל  לדברי  שם)  שבת  (ח"א  המהרש"א  של  בביאורו  נפתח 

ומבאר  מקדים   - השנה  בכל  נאמן":  מלך  א-ל  אמן, 
'הא-ל  בתפילה  הקב"ה  את  מכנים  אנו   - המהרש"א 
היכולת  בעל  שהוא  בזה  לומר  וכוונתנו  וכו',  הקדוש' 
בראש  זאת,  לעומת  לכל.  וממשלה  כח  חולק  והוא 
השנה ויום הכיפורים אנו מכנים אותו 'המלך הקדוש' 
ו'המלך המשפט', לפי שאז הוא מתגלה במלכותו על 

כל העולם ודן בעצמו כל אחד ואחד.
אנו  אמן  שבעניית  הגמרא,  דברי  יבוארו  זה  לפי 
'א-ל'  השנה  בכל  הנקרא  הקב"ה  שרק  מצהירים 
ובימים הנוראים 'מלך' הוא הנאמן והאמיתי. להבדיל 
'אל'  רק  הנקראת  זרה  מעבודה  הבדלות  אלפי  אלף 
[בפסוק 'לא תשתחווה לאל אחר'], וממלך בשר ודם 
המכונה רק 'מלך', שבשניהם הכינוי הלזה הוא רק שם 
מושאל, ולא תואר אמיתי, ובודאי שאין להם נאמנות 

כלל.
בעומק דברי המהרש"א מוסיף ומבאר המשגיח רבי 
שלמה וולבה זצ"ל ('אבני שלמה' ח"ב עמ' כ) שהן הנהגת 
ראש השנה בו הקב"ה מלך על כל העולם, והן הנהגת 
יום הכיפורים שבו אין שליטה לשטן, בלתי לה' לבדו, 
לעתיד  שתהיה  ההנהגה  של  בחינה  מהוים  שניהם 
לבוא, אז יתגלה הקב"ה לעין כל כ'מלך על כל הארץ'.

אם כך, מסיק הרב וולבה, כמה עוצמה מקופלת במילה קטנה זו - אמן, המשלבת 
וכיון  כאחד.  לבוא  לעתיד  העולם  והנהגת  הזה  העולם  הנהגת  את  בקרבה 
ה' למלך על כל הארץ,  של כלל ישראל נעוץ בעתיד לבוא שאז יהיה  ששורשם 
נוכל להבין מדוע כה הפליגו חכמינו זכרונם לברכה במעלת עניית אמן, והחמירו 

בענייתה שתהא כתיקנה וכהלכתה.
כץ  צבי  רבי  הגאון  נחום'  'חזון  ישיבת  ראש  אמר  אמונים'  'בני  מכינוסי  באחד 
שליט"א: אם נעיין בדברי חז"ל נראה כי ערכה של מצות עניית אמן היה גדול 
וביאורם  ונצורות.  גדולות  עליה  למקפיד  שהבטיחו  עד  מאד,  עד  בעיניהם 
מקשיבים,  חברים  באוזני  ברכה  מברך  האדם  שכאשר  נראה,  דברים  של 
הרי הוא כעומד ומכריז על הקב"ה שהוא מלך העולם [כדברי הגמרא 
בברכות (מ ב): "כל ברכה שאין עמה מלכות אינה ברכה"] ומטרתו 

היא לעוררם להסכים עמו ולקבל עליהם עול מלכותו יתברך.
באה  אחריה,   - נאמן'  מלך  'א-ל   - אמן  ועונים  נאותים  השומעים  אם  מעתה, 
הכרזת המברך לידי תכליתה כ'ברכה שיש בה מלכות', אולם כאשר אינם עונים 
אחריה אמן, נמצא שברכת המברך לא הגיעה לתכליתה, כיון שאין מלך בלא עם, 
עונים  אינם  והם  המלך!",  "יחי  גדול  קהל  באוזני  וצועק  העומד  כאדם  זה  והרי 

אחריו דבר.
לפיכך נוכל להבין מדוע כה החשיבו חכמים את מצות עניית אמן, עד שהפליגו 
ואמרו (ברכות נג ב) 'גדול העונה אמן יותר מן המברך', ואף הוסיפו ואמרו (דברים 
רבה ז א) 'אין גדול לפני ה' יותר מאמן שישראל עונים', ומאידך החמירו בעונשו 

של מי שאינו מקפיד לענותה כראוי.

כלה כל צר ומשטין מעלינו
פרט נוסף שבו ניכרת מעלתה של עניית אמן ביום הדין, יתבאר על פי המובא 
פיות  לסתימת  מיוחדת  סגולה  ישנה  אמן  לעניית  כי  הקדושים,  בספרים 

המקטרגים המבקשים להרע לישראל בפרט ביום זה.

כשישראל  טו):  פרק  שערים  פתחו  (מאמר  אמונים'  'שומר  הקדוש  בספר  כותב  כך 
החבל  מכך  משתרג  אזי  אחד,  ובלב  אחד  בקול  אמן,  ביחד  עונים  הקדושים 
מתקיים  ידו  ועל  נחלתו",  חבל  ב)"יעקב  יט  (דברים  הפסוק  בלשון  הנרמז  הקדוש 
פיהם  שנסתם  היינו  בזיקים",  מלכיהם  ח) "לאסור  קמט  (תהילים  הכתוב  בישראל 

של המקטרגים העומדים על ישראל.
לנתק  מבקשים  מקטרגים  שאותם  בוודאי  אמנם 
חבל זה ולשוב לקטרג על ישראל, על כן הם אומרים  
"ננתקה את מוסרותימו" [- ר"ת אמן] על ידי שנבטל 
עצמו  יחזק  יהודי  כל  אם  אך  אמן.  מאמירת  אותם 
להתגבר בכל כוחו ולהיזהר שלא לבטל אף אמן אחת, 
בשמים  "יושב  ב)  ב  (תהילים  הכתוב  בנו  יקויים  אזי 
ובחרונו  באפו  אלימו  ידבר  אז  למו,  ילעג  ה'  ישחק 
עלינו  הקמים  על  ופחד  אימה  ה'  יפיל  כי  יבהלמו", 

לבל יקטרגו עלינו. 

לענות אמן על שבחו יתברך
לימים  במיוחד  הנוגעת  ומחייבת,  נפלאה  הערה 
 - (ח"ג  ימים'   'חמדת  הקדום  בספר  כותב  הנוראים, 
יוה"כ, פ"ג אות עה): מה נואלו אותם אנשים המקפידים 
'היום  אחר  הכיפורים  ויום  השנה  בראש  אמן  לענות 
החזן,  שאומר  בבזה  כיוצא  בקשות  ושאר  תאמצנו' 
עם הגדולים לענות  את בניהם הקטנים  ואף מזרזים 
ואין  קול  'אין  וקדישים  ברכות  בשמעם  ואילו  איתם, 
קורא  אני  אלו  על  אמן.  מלענות  הם  נמנעים  עונה' - 
את לשון הכתוב 'בנים לא אמּון בם' - לא ָאֵמן בהם, 
וה'  טפל,  העיקר  ואת  עיקר  הטפל  את  שעשו  משום 

הטוב יכפר בעדם.
ערי  בין  למסע  שריו  עם  שיצא  למלך  משל  ימים':  ה'חמדת  כך  על  וממשיל 
להעתיר  והחלו  העיר  מבני  גדול  קהל  לקראתו  יצאו  העיירות  באחת  ממלכתו. 

עליו ברכות כנהוג, כאשר שאר הנאספים עונים אחריהם בקול גדול 'אמן!'.
תוך כדי כך הבחין המלך שאחד מעבדיו הניצבים לפניו שותק ואינו עונה אמן 
עם כל הקהל, אך החליט להבליג על כך. אלא שלאחר זמן מה, כאשר הגיעה אל 

המלך משלחת מאותה עיר ובקשו ממנו לתת את ליבו ואת לב יועציו למען 
והחל  העבד  פתאום  התעורר  מאוד,  לה  נזקקים  הם  אשר  פלונית  טובה 

לענות אחריהם אמן בקול רם ובהתלהבות, מתוך שהיה חפץ אף הוא 
ליהנות מטובה זו.
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

המתקת הדינים  
להקדים  נוהגים  אנו  שופר  תקיעת  לפני 
לבני  נא) "למנצח  (תהלים  המזמור  את  ולומר 
"נדיבי  בפסוק:  המסתיים  מזמור...",  קורח 
עמים נאספו ...כי לאלוקים מגיני ארץ מאד 

נעלה".

ראשי התיבות "ארץ מאוד נעלה" הם 'אמן', 
מגיני  לאלוקים  'כי  התיבות  ראשי  כן  וכמו 
'אמן'.  לגימטרייה  יחדיו  מצטרפים  ארץ' 
ארץ'  'מגיני  המכונים  שהצדיקים  לכך  רמז 
הדינים  את  לטובה  ומעלים  המתקנים  הם 
ידי  על  וזאת  'אלוקים',  שם  רומז  אליהם 

עניית אמן בכוונה.
 (שערי תשובה [לר"י אבוחצירא] אופן כב, וראה ביאור 
ספר תהילים לרמ"ד וואלי תהילים מז א)

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



נתקבלה  מפורסמת,  מדינה  של  בדרומה  נידח  בכפר 
הבשורה: המלך ופמלייתו עומדים להגיע בעוד חודש! 
הכבישים  קדחתניות:  בהכנות  פתחה  הכפר  מועצת 
נשתלו  פרחים  רבב,  מכל  צוחצחו  הרחובות  שופצו, 
לפני  שבוע  חג.  לבש  כולו  והכפר  המדרכות  בצידי 
בוא  את  המברכים  ענק  שלטי  נתלו  המיוחל  התאריך 
המלך ומייקרים את שבחו, ומקהלת הנערים שהורכבה 
מתזמורת חגיגית ומיטב פרחי הזמר כבר התאמנה את 
נדדה  הנרגשים  התושבים  של  שנתם  האחרון.  אימונה 
הפעם  זאת  בעיניכם?!  היא  קלה  וכי  ציפייה.  מרוב 
עצמו  את  מטריח  שהמלך  שנים  מאה  מזה  הראשונה 

ומגיע אליהם, אל הכפר הקטן והפשוט. 

כי  הוחלט  המיוחל.  היום  והגיע  ביעף,  חלף  הזמן 
כשדגלים  הכניסה  שער  צידי  משני  יעמדו  הכפר  ילדי 
יפגוש  הוא  כך  אחר  ורק  למלך,  ויריעו  בידיהם 
משעות  כבר  בפנים.  לו  שימתינו  והנכבדים  במבוגרים 
הצהריים  ובשעות  למעמד,  מוכנים  כולם  היו  הבוקר 
המתח  הגיע  המלכותית,  המרכבה  צלילי  כשנשמעו 
המלך!"  "יחי  בצעקות:  פרצו  הקטנים  הילדים  לשיאו. 
"יחי המלך!" וקולם המתוק התמזג בציוצי הציפורים. 
צעקותיהם  גברו  התקרבה  הכבודה  שהשיירה  ככל 
המלך  של  כשהכרכרה  בדיוק  שאז,  אלא  המרוגשות, 
בתוכנית  כלול  היה  שלא  מה  דבר  קרה  בשער  עברה 
על  אבן  השליך  הילדים  אחד  ועיקר:  כלל  המקורית 
מבעד  לחדור  הצליחה  היא  המזל  ולרוע  המרכבה, 

החלון ולפגוע במלך!

 המלך הנזעם הורה לעצור את כל הסוסים השועטים 
דחופה  להתייעצות  מקורביו  סגל  את  כינס  פנימה, 
וקיבל החלטה לאסור את ראש הכפר, מנהל בית הספר 
המחוזי והורי הילד ולהאשים אותם בעוון זלזול בכבוד 
הושלך  הוא  נקי,  יצא  לא  עצמו  הילד  גם  המלכות. 
מרידה  על  לדין  להעמידו  והוחלט  כליאה  למתקן 

במלכות. 

באחת  התחלף  התושבים  של  המרומם  רוחם  מצב   
ביניהם  מדברים  החלו  והם  ושפוף,  ירוד  רוח  למצב 
וחרדים  כועסים  אלו,  את  אלו  ומאשימים 
שהיה  הכפר  שראש  עד,  מההתפתחויות. 
אדם פיקח ורב תושייה ביקש מהמלך כי 

אשר  הכבוד  בכיסא  ולהתיישב  ממרכבתו  לרדת  יאות 
אור  לשפוך  רוצה  שהוא  כיוון  הכפר,  בכיכר  לו  הוכן 
נועץ  המחוצפת.  ההתנהגות  את  ולהסביר  הנעשה  על 
הכיסא  על  ישוב  כשהוא  לרדת.  והחליט  בשריו  המלך 
את  המלך  שמע  לכבודו,  שהוכן  הרב  בהדר  ומביט 

ההסבר מפי ראש הכפר: 

"אדוני המלך ירום הודו!" פתח ראש הכפר, "כשנכנסת 
הרמות  בקריאות  אוזניך  התמלאו  בוודאי  לעיר 

הכפר  ילדי  של  והאוהבות 
במלוא  לכבודך  שהריעו 
גרונם. אי אפשר היה להתעלם 
מההערכה וההתפעלות הרבה 
וממלכותך  ממך  שלהם 
עצר  כאן  בקולם."  שנשזרה 
באצבעו  והורה  הכפר  ראש 
לכיוון הילד שבגינו התחוללה 
בין  היה  זה  "ילד  המהומה, 
וקולו  הנלהבים  התומכים 
בין  היה  ונרגש  המשולהב 
הקולות הרמים ביותר, עובדה 
שזריקת  להסיק  בכוחה  שיש 
אומללה  טעות  הייתה  האבן 
ומעשה משובה ילדותי בלבד- 
שאינה מעידה כלל ועיקר על 
שכן-  בכבודך.  ופגיעה  זלזול 
כיצד אפשר להריע למלך מכל 
לפגוע  לרצות  ובמקביל  לב 
בו?!" השאלה החזקה נשארה 
הנאשמים  באוויר,  תלויה 
לתפקודו  שב  והאירוע  זוכו 

המתוכנן.

עומד  כשאדם  הוא:  והנמשל 
מקירות  וזועק  הכנסת  בבית 
לבו בכל כוונתו: "אמן" מכריז 
הוא בכך על אמונתו במלכות 
האדם  את  ותוקפת  קורה  ה'. 
עובר  הוא  שבגינה  שטות  רוח 
מגיעים  שאז  אלא  עברה, 
מלאכי רחמים ומסנגרים לפני 

זה,  של  וקילוסיו  קריאותיו  את  עולם: "זכור  של  מלכו 
בשעה שעומד הוא לפניך בתפילה ומכריז: "אמן" ניכר 
הנאמן,  נתינך  להיות  מאוד  הוא  רוצה  לבבו  בעומק  כי 
ואין זה כי אם מעשה משובה והסתת היצר שגרמו לו 
למאוד  מועילה  זאת  וסנגוריה  לו".  מחל  אנא  לחטוא. 

מאוד.

 ('נוטרי אמן' עמ' כז-כח)
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

הקול שהכריע את הכף

ֵמַה ה'חמדת ימים', הלא  היש לך מבזה המלך גדול ממנו?! - תָּ
במעשיו גילה אותו עבד, כי לענות אמן אחר ברכות המלך - נבזה 
נעתר  ובשרו  עצמו  לטובת  שהם  לברכות  בנוגע  ורק  בעיניו,  ונמאס 
את  להפיק  המלך  שייעתר  שתחת  פלא  זה  היה  לא  כן  על  אמן.  לענות 

טובתו, פנה אליו ואמר לו: אל תוסף ראות פני, כי ביום ראותך פני תמות!

לזכות בשנה טובה
בשנה  עלינו  לבוא  העתיד  כל  על  מהקב"ה  לבקש  מרבים  אנו  השנה  ראש  בימי 
ומאושרים,  טובים  בחיים  להתברך  עוונות,  למחילת  לזכות  רוצים  כולנו  הבאה. 

בנחת מיוצאי חלצינו ובכל הברכות הטובות.
אם נקפיד יותר על עניית אמן, נוכל גם לקבל ערובה לברכות אלו מדברי חז"ל 
אודות הברכות השמורות לעוני אמן כראוי. כך, לדוגמא, בגמרא בברכות (מז א) 
אמרו חז"ל: "כל המאריך באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו", ובירושלמי (שם ח ח) 
הוסיפו: "בטובה". בספר הזוהר (תיקוני זוהר מ א) נאמר: "כל העונה אמן בכל כוחו 
עונה  שכאשר  וילך)  הזוהר (פר'  כותב  ועוד  שנה".  שבעים  של  דין  גזר  לו  קורעים 

האדם אמן נפתחים שערי שמים לפניו ותפילותיו מתקבלות לרצון.
ואמר האדמו"ר בעל 'דברי ישראל' ממודז'יץ: בברכת המזון אנו מבקשים: "כן 
מדוע  להבין,  יש  ולכאורה  אמן".  ונאמר  שלימה  בברכה  יחד  כולנו  אותנו  יברך 
חז"ל  דברי  שלאור  אלא  אמן"?  "ונאמר  במילים  לסיים  בוחרים  אנו  כאן  דווקא 
הידועים בכמה וכמה מקומות, בהם הפליגו לתאר את השפע הרב הנשפע לאלו 
המקפידים על עניית אמן כיאות, נוכל להבין שזהו שמבקשים אנו כאן: "כן יברך 
אותנו כולנו יחד בברכה שלימה", "ונאמר אמן" – בזכות ההקפדה על עניית אמן.

פעם  הביע  זצ"ל  ראטה  אלי'  רבי  הגה"ח  הנודע  המשפיע   ואף 
את מחשבותיו באוזני שומעי לקחו: "דעו לכם, כי על ידי עניית אמן 

כהוגן, משפיעים אנו על עצמינו השפעות טובות בגשמיות וברוחניות 
ומגרשים המחלות מן הבית. כל אדם צריך לחשב חשבונו של עולם, מה 

שהיא  בקול,  אמן  לענות  או  ברופאים  לדרוש  ללכת  האם  יותר,  אצלו  חשוב 
סגולה נפלאה להינצל מכל אלו ולהביא ישועה והצלחה בכל העניינים ('איש חסיד 

היה' [תולדות רבי אליהו ראטה] עמ' רלא).

'מראה  ובעל  אה"ו  אב"ד  זצ"ל  קצנלנבוגן  יחזקאל  רבי  הגאון  בברכת  נסיים 
יחזקאל', אשר כתב לבניו בצוואתו, אחר שעוררם להקפיד מאוד על מצות עניית 
אמן: "ובזכות אמן יהיו בתיכם מלאים כרימון, ותעלו כטוב שמן, והקמים עליכם 

יהיו כדומן, ויצליכם ה' משעיר ומתימן..." (הגהות צדיקים ח"ז עמוד תרנ).

המתקת הדינים  
לפני תקיעת שופר אנו נוהגים להקדים ולומר את המזמור (תהלים נא) "למנצח 
לבני קורח מזמור...", המסתיים בפסוק: "נדיבי עמים נאספו ...כי לאלוקים מגיני 

ארץ מאד נעלה".

ראשי התיבות "ארץ מאוד נעלה" הם 'אמן', וכמו כן ראשי התיבות 'כי לאלוקים 
המכונים  שהצדיקים  לכך  רמז  'אמן'.  לגימטרייה  יחדיו  מצטרפים  ארץ'  מגיני 
'מגיני ארץ' הם המתקנים ומעלים לטובה את הדינים אליהם רומז שם 'אלוקים', 
וזאת על ידי עניית אמן בכוונה. (שערי תשובה [לר"י אבוחצירא] אופן כב, וראה ביאור ספר 

תהילים לרמ"ד וואלי תהילים מז א)
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כולנו מברכים ברכות השחר בחברותא  


