
ירח האיתנים
עומדים אנו בעיצומו של חודש תשרי, החודש המכונה בלשון הכתוב (מלכים א' 
ש'איתן'  (שם)  דוד'  ה'מצודת  מבאר  המושג  משמעות  את  האיתנים'.  'ירח  ב)  ח 
משמעותו לשון חוזק, ולפיכך מכונה חודש תשרי בשם זה, כי בחודש זה חלים 

המועדים המחזקים ומיישרים את האדם אל דרך השלמות.
ואכן, בחודש מיוחד זה כולנו חשים כיצד אנו עולים ומזדככים מדרגה לדרגה. 
תשובה  של  ימים   - הכיפורים  ליום  השנה  ראש  שבין  הקדושים  בימים  החל 
והתעלות רוחנית, המשך בימים הקודמים לחג הסוכות בהם אנו מתאמצים עד 
הסוכות  חג  בליל  וכבר  מהודרים,  מינים  ארבעה  ובהשגת  הסוכה  בבניית  כלות 

ישובים אנו בקדושה וטהרה בדירת ארעי. בצל האמונה.

בצילא דמהימנותא
הישיבה בסוכה מכונה בפי חז"ל 'בצילא דמהימנותא' - בצל האמונה, כפי שכותב 
הזוהר הקדוש בכמה מקומות (תצוה קפו ב; אמור קג א): שכל יהודי ויהודי היושב 
בסוכה הרי הוא כיושב תחת צל האמונה, ובשעת הישיבה בסוכה השכינה פורסת 
עליו כנפיה מלמעלה ומגינה עליו בכל שעה שנזקק לכך ואף המקטרגים פורשים 

ממנו.
יתברך  בבורא  האמונה   הוא  הסוכה  של  ענינה  כי  עולה  הקדוש  הזוהר  מדברי 
והחסיון בצלו, וכותב  הגאון רבי דוד טעביל ממינסק שכדי להזכירנו זאת  פסלו 
על  מורה  החמה  זריחת  שכן  מצילתה,  מרובה  שחמתה  סוכה  א)  ב  (סוכה  חז"ל 

כוחות הטבע וההנהגה המוסדרת על ידי צבא השמים, 
ולפי שמצוות סוכה ניתנה לנו  כדי שנחקוק בליבנו כי 
פרטית  בהשגחה  הבורא  בידי  מסורה  העולם  הנהגת 
ולא באמצעות המזלות והכוכבים, פסלו חכמים סוכה 
שהשמש חודרת לרוב שטחה (דרשות 'נחלת דוד' דרוש א).

כי יצפנני בסוכו
יצפנני  "כי  ה)  כז  (תהילים  ביקש  ע"ה  המלך  דוד  אף 
האבן  ופירש  אהלו".  בסתר  יסתירני  רעה  ביום  בסוכו 
שהדרך  והכיר  ידע  גדלו  לרוב  המלך  שדוד  שם  עזרא 
ידי  על  היא  ואויב  צר  מכל  לשומרו  שיכולה  היחידה 

שהקב"ה יצפון אותו בסוכתו ויסתירנו בצל כנפיו.
וכי  בסוכה?!  דווקא  מדוע  להבין,  יש  שלכאורה  אלא 
או  במבצרו',  יצפנני  'כי  לבקש  יותר  מתאים  היה  לא 

בכל בניין חזק אחר?
זצ"ל:  פרידלנדר  חיים  רבי  המשגיח  כך  על  אמר 
שיכול  בעולם  מבצר  אין  כי  להיאמר,  ניתנת  האמת 
שהמשמעות  משום  הסוכה,  של  בחוזקה  להתחרות 
בה'  מאמין  וכשאדם  אמונה!  בעצם  היא  הסוכה  של 
באמונה שלימה ובוטח בו שיגן עליו מכל רע, הרי זה 
הוא כאילו נמצא ממש תחת כנפי השכינה, ושם בודאי 

אין מי שיוכל להרע לו.
משמעותה  עומק  בעצם  היא  שזו  נראה  ולכשנתבונן 

כל  את  ימים  שבעה  במשך  לסוכה  מכניסים  אנו  הסוכות  בחג  סוכה.  מצות  של 
מהלך חיינו על ידי  שאנו אוכלים, שותים, לומדים, יושבים וישנים בסוכה, ובכך 
אנו מראים את אמונתנו בבורא יתברך שהוא מחזיק אותנו ומכלכלנו במהלך כל 

החיים ורק בזכותו אנו קיימים ('שפתי חיים' - מועדים א עמ' שלג).

וזכרת את ה' אלוקיך
הבנה נוספת לדברים האמורים נוכל לקבל מתוך פירושו של הרשב"ם (ויקרא 
כג מג) המבאר מדוע מצות הישיבה בסוכה נתקנה דווקא בזמן של "באספך 
דווקא  בסוכה  לישב  התורה  אותנו  ציוותה  שבכוונה  ומיקבך":  מגרנך 
שאספנו  אחר  ויצהר -  תירוש  דגן  טוב  כל  מלאים  בתינו  בו  זה  בזמן 

את תבואת עמלנו מן השדה, משום שידעה התורה שאז עלולה להתפשט בלב 
האדם הרגשה מסוכנת של 'כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה', מה שעלול 

להביאו עד מהרה לכפירה ח"ו.
לפיכך נצטוינו לצאת מן הבית החם והמוגן אל הסוכה הארעית, על ידי כך נזכור 
את הימים בהם ישבו אבותינו במדבר בלא שהייתה להם נחלה או בתים לשבת, 
ונשיב אל לבבנו כי כשם שאז ניכר היה לכל שהקב"ה הוא שדאג לספק לישראל 
את כל צרכיהם, כך גם היום הוא הנותן לנו כח לעשות חיל ודואג למלאות את 

כל סיפוקנו.
הנאמר  הפיוט  לשון  את  מגור  אמת'  ה'אמרי  בעל  פירש  האמור  היסוד  פי  על 
ביוצרות לחג הסוכות: "בל תהי מצות סוכה בעיניך קלה, כי כנגד כל מצוות דת 
חוקותיה שקולה".  כי מכיון שמצות סוכה היא מבחן האמונה בהקב"ה, ממילא 
שקולה היא כנגד כל המצוות, כפי שאמרו חז"ל (מכות כד א) "בא חבקוק והעמידן 
[=את כל המצוות] על אחת - וצדיק באמונתו יחיה" ('אמרי שמאי' תשרי אות קפד).

אמן - אמונה
הגאון הנודע רבי יעקב יוקב עטלינגר זצ"ל, בעל ה'ערוך לנר', בחר לפתוח את 
חיבורו על הלכות סוכה בדברים הבאים: "ישמחו הישרים ויגילו האשורים, אף 
בו  שיש  החג  שמחת  מחובת  חוץ  אשר  הזה",  הקדוש  בחג  ישראל,  נחלת  דלי 
כפולה.  שמחתו  ולכן  שמחתנו'  'יום  גם  מיוחד  באופן  הוא  נקרא  החגים,  כבכל 
וכשם ששמחתו כפולה כך גם קדושתו כפולה, כיון שהגימטרייה של 'סוכה' הוא 
צ"א כמספר שני השמות הקדושים הכלולים בגימטרייה 

במילה 'אמן'.
כפולה  שמחתו  זה  שחג  כיון  לנר':  ה'ערוך  ומסיים 
את  לקיים  מאוד  להיזהר  יש  כן  על  כפולה,  וקדושתו 
מצות סוכה כראוי, והמקיים מצוה זו כהלכתה בודאי 

יזכה - מדה כנגד מדה - לשכר כפול מן השמים.
היא,  כפולה  הסוכה  שקדושת  כשם  נאמר:  אנו  אף 
כך גם קדושת אמן היא כפולה, וכשם שמצות סוכה 
אף  אמונה.  מסמלת  אמן  עניית  כך  אמונה,  מסמלת 
 - ו'אמן'  'סוכה'   - אלו  מצוות  שתי  של  הגימטרייה 
שווה במניינה 91. ואף סופי התיבות 'א-ל מלך נאמן' 
עולים לגימטרייה 'סכך' (הרה"ק רבי אליהו מוויסקיט זצ"ל 

מתלמידי השרף מקוצק בספרו 'אזור אליהו' – סוכות ).

א-ל מלך נאמן
צורך  אין  כי  דומה  לאמונה,  אמן  שבין  הקשר  על 
להרחיב. שכן מלבד שהמילה 'אמן' היא שורש המילה 
'אמונה', אף כל מהותה של מצוה זו מסמלת אמונה, 
וכפי שכבר אמרו חז"ל (שבת קיט א) שמשמעות המילה 
אמן היא 'א-ל מלך נאמן', ופירש רש"י (שם), שהעונה 

אמן מעיד על בוראו שהוא 'א-ל מלך נאמן'.
עולם'  ('נתיבות  המהר"ל  כותב  הגמרא  דברי  בביאור 
נתיב העבודה פי"א): כי האות א' במילה 'אמן' רומזת על 
התחלה, ומלמדת אותנו שהקב"ה קדם לכל הנבראים 
רומזת  ב',  הא'  אותיות  באמצע  שמקומה  מ'  האות  העולם;  כל  את  ברא  והוא 
בעולם  העולמים  מלך  של  דירתו   – שהמשכן  כפי  העולם,  על  הקב"ה  למלכות 
הזה - היה עומד באמצע מחנה ישראל, ולהבדיל, כך היא גם דרכו של מלך בשר 
ודם לשכן את ארמונו באמצע המדינה; האות ן' [סופית] נמשכת למטה כאות 
שאין לה סוף, והיא רומזת למילה 'נאמן' ללמדנו שלנאמנותו של הקב"ה אין סוף, 
ואנו מאמינים שהוא עתיד לקיים את כל הבטחותיו, להחיות את המתים ולהביא 

את הגאולה השלימה. 

מאמינים ועונים אמן
ב'מדרש תהילים' נאמר בביאור הפסוק (תהילים לא כד) "אמונים נוצר 

סוכות
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

כי יצפנני בסוכו 
'סוכה' בגימטריה 'אמן'   

מסמלות  הסוכה,  מצות  כמו  'אמן'  עניית 
מלשון  היא  'אמן'  יתברך.  בבורא  אמונה 
בחיי  (רבנו  האמונה  מיסודי  והיא  אמונה, 
אמונה  מסמלת  סוכה  מצות  ואף  א),  יד  שמות 
כאשר יוצא האדם מביתו המוגן לחסות בצל 

השכינה, בדירת עראי.

(שיר  הכתוב  בלשון  גם  נרמז  זה  מיוחד  קשר 
הביאני  נרוצ  אחריך  "משכני  ד):  א  השירים 

המלך חדריו נגילה ונשמחה בך":
בזכות  כי  אמן,  ר"ת   - נרוצה  אחריך  משכני 
האמונה זוכה האדם ל"הביאני המלך חדריו" 
[כמאמר  הסוכה,  של  המגונן  בצל  לחסות   -
בסוכו  יצפנני  "כי  ה):    כז  (תהילים  הכתוב 
זמן  הסוכות -  בחג  אהלו"]  בסתר  ...יסתירני 

שמחתנו בו "נגילה ונשמחה בך".

(חסד לאברהם [ראדומסק] לחג הסוכות)

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



הסיפור שלפנינו התרחש בבני ברק, לפני לא הרבה 
היתה  השעה  סוכות.  של  ראשון  יו"ט  בליל  שנים, 
יושב  הקטנה  בסוכתו  מאד,  מאוחרת  לילה  שעת 
(ועלוול)  זאב  רבי  הוא  הלא  תקווה'  מפתח  'הצדיק 
תמיד  עליו  החופפת  השמים  יראת  זצ"ל.  אידלמן 
בכל  לא  הן  הקורנות,  פניו  על  במיוחד  עתה  ניכרת 
הישיבה  כמצות  מיוחדת  כה  מצוה  לו  מזדמנת  יום 

בסוכה.
ורבי  נוקפות  השעות  מכבר,  זה  הסתיימה  הסעודה 
ועלוול הישיש כבר עייף מאד, המיטה מוצעת לפניו, 
הוא כבר סיים את כל ההכנות לשינה, אך הוא שומר 
על עיניו בכל כוחו שלא תעצמנה חלילה, הוא עדיין 
מצות  את  ולקיים  לעיניו  תנומה  לתת  מוכן  אינו 
סוקר  לחלון,  ניגש  הוא  פעם  מדי  בסוכה.  השינה 
הוא  כי  היה  נראה  למקומו.  ושב  החשוך  הרחוב  את 

ממתין למישהו.
אחד  סוכתו  ליד  עובר  מאוד  מאוחרת  בשעה  והנה, 
להיכנס  לו  וקרא  הצדיק  בו  הבחין  אך  ממקורביו, 
היה  הזקן  ועלוול  רבי  מאד,  התפלא  האיש  לסוכה. 
אמור לישון כבר מזמן, מה גרם לו לקרוא לו לסוכתו 

בשעה כה מאוחרת, שמא זקוק הוא לעזרה?!
ברגע שנכנס לסוכה הופתע האיש עוד יותר, כאשר 
וברך  קטנה,  עוגייה  השולחן  מעם  זאב  רבי  נטל 
ו'לישב  מזונות'  מיני  'בורא  ובדביקות  בכוונה  עליה 

בסוכה'...
'אמן'  ענה  שהאיש  לאחר  מיד.  נפתרה  התעלומה 

בכוונה, פנה הצדיק והסביר לו:
בסוכה'  'לישב  ברכת  לברך  הקפדתי  ומעולם  מאז 
לצאת  כדי  בסוכה,  השינה  לפני  מזונות  אכילת  על 
השינה  על  בסוכה'  'לישב  לברך  שאין  השיטות  ידי 
של  כמנהגו  אני  נוהג  שנים  מזה  מאידך,  אך  בסוכה. 
מאמירת  להימנע  ומשתדל  מוולוז'ין  חיים  רבינו 
למרות  לכן  אחריה.  אמן  שיענה  מי  כשאין  ברכה 
המתנתי  לשינה,  שפרשתי  מאז  שעות  כמה  שעברו 

עד שהגעת כמלאך משמים לענות אמן על ברכתי.
הנס  את  לתלמידו  ועלוול  רבי  סיפר  מעמד  באותו 
הגלוי שארע עם רבינו חיים מוולוז'ין בזכות הקפדתו 

על הלכה חשובה זו:
מדקדק  היה  זצ"ל  מוולוז'ין  חיים  רבי  כאמור, 
עד מאוד שלא לברך שום ברכה, אלא כאשר 
אחת,  פעם  אחריו.  אמן  שיענה  מי  נמצא 
חיים  רבי  הרגיש  הלילה  באמצע 
ביקש  הוא  בגרונו,  צמא  תחושת 

אחריו,  אמן  שיענה  מי  היה  שלא  כיון  אך  לשתות, 
נמנע מלשתות.

רבי  אך  וגברה,  הלכה  הצמא  תחושת  נקפו,  השעות 
לשמור  עמו  היה  וגמור  מנוי  לעצמו,  ויתר  לא  חיים 

על הקפדתו זו בכול נפשו ומאודו.
עמד  בפתח  הדלת.  על  דפיקות  נשמעו  פתע  והנה, 

הישיבה,  מתלמידי  אחד 
בחור מתמיד משכמו ומעלה, 
על  חמורה  שאלה  בפיו 
בישיבה.  הנלמדת  הסוגיה 
טרם  עין  לעצום  יכולתי  לא 
אמר   - הדברים  לי  יתחוורו 
שאני  על  סליחה   - כמתנצל 
הישיבה  ראש  את  מטריח 

בשעה מאוחרת שכזו...
וביקש  חייך  חיים  רבי 
נטל  קמעא,  להמתין  ממנו 
וברך  בידו  המים  כוס  את 
בכוונה "שהכל נהיה בדברו", 
בכוונה,  'אמן'  ענה  התלמיד 
רבי חיים הרווה את צימאונו 

ופנה להקשיב לשאלה.
חיים  רבינו  פתר  מהר  חיש 
התלמיד  הספיקות.  כל  את 
על  כשצהלה  הבית  את  יצא 
לחדרו,  פנה  חיים  ורבי  פניו, 
לאגור מעט כוח לעבודת יום 

המחר.
חיים  רבי  בבוא  למחרת, 
תחילה  פנה  המדרש,  לבית 
והודה  הבחור  של  למקומו 
לו בחום על כי פקד את ביתו 
אמש. 'היית כמלאך משמים' 
שהוא  תוך  חיים,  רבי  אמר 
את  תלמידו  בפני  מגולל 

קורות הלילה.
הבין.  לא  שהתלמיד  אלא 
אתמול  מדבר,  הרבי  מה  'על 
ישנתי  שעה  באותה  בלילה, 
פקדתי  לא  וכלל  מיטתי  על 

את ביתו' - - - 
משמים  כי  הוברר  אז  רק 
העריכו את חסידותו של רבי 

לו נשלח אליו מלאך ממרומים בדמותו  חיים, ובצר 
של אותו תלמיד כדי שיענה אמן אחר ברכתו.

(נוטרי אמן ח"א עמ' שלה; 
'רבי ועלוועל דער אידלמאן' עמ' 153).
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

מדוע נדדה שנת הצדיק

ה'" - כך: אלו ישראל שאומרים 'ברוך מחיה המתים' ובאמונה 
אף  המתים,  שמחיה  בקב"ה  כוחם  בכל  שמאמינים   - אמן  עונים 
לא  ועדיין  ישראל'  'גואל  אומרים  המתים;  תחיית  באה  לא  שעדיין 
נגאלו; אומרים 'בונה ירושלים' ועדיין לא נבנית. אמר הקדוש ברוך הוא: 
בי  מאמינים  הם  ועדיין  ונשתעבדו,  וחזרו  לשעה  אלא  נגאלו  לא  ישראל 
שאני עתיד לגואלם, זהו שאמר עליהם הכתוב "אמונים נוצר ה'", כלומר, אלו 

המאמינים ועונים אמן - אותם נוצר ה' (וראה 'סדר רב עמרם' הלכות סעודה).
קשורה  שהאמונה  כיון  אמונה):  (ערך  הקמח'  'כד  בספרו  בחיי  רבינו  כתב  עוד 
בעניית אמן, לכן צריך אדם להזהר בתפילה וברכות שיענה אחריהם אמן, שהיא 
מלה נגזרת מלשון אמונה. וכל מי שעמדו אבותיו על הר סיני וקבלו את התורה 
הנקראת אמונה, והוא מזרעו של אברהם אבינו שהוא ראש האמונה והעידה עליו 
התורה (בראשית טו ו): "והאמין בה'"; חייב הוא לכוין לבו ומחשבתו בעניית אמן. 
וחלילה לא שיזכיר שליח ציבור הברכות והוא כחרש לא ישמע וכאלם לא יפתח 
פיו, או שְיַרֶצה דברים עם חבירו כאילו היה ברחובות קריה... כי זה עוון פלילי, 
שהרי העבד השומע שמברכין את רבו - חייב הוא מדרך השכל שיענה אמן, וכל 
שכן מי ששומע את חברו מברך לאלוקים אשר בידו נפש כל חי, שיתחייב השומע 

לענות אמן אחריו.
צדיק  גוי  ויבוא  שערים  הכתוב "פתחו  לשון  בביאור  ב)  קיט  (שבת  חז"ל  דברי  על 
שומר אמונים" - "אל תקרי שומר אמונים אלא שאומרים אמן", כותב בעל 'מגלה 
עמוקות' (פר' האזינו): נראה שבמקרה זה ניתן לדרוש גם את ה'קרי' - אמונים, וגם 
את ה'כתיב' - אמנים. כיון שעיקר האמונה תלויה בעניית אמן, שכן העונה אמן 

מחבר בכך את שני השמות - הוי"ה ואדנות, ובכך מחזק את האמונה בעולם.
אף ה'ערוך השולחן' כתב כעין זה (או"ח קכד יד): באמן תלוי עיקר האמונה לכן 
ילמד כל אדם את בניו הקטנים שיענו אמן, כי מיד שהקטן עונה אמן יש לו חלק 

לעולם הבא.

אני מוסר נפשי
מוצאים  אמן,  מצות  של  קדושתה  שגב  על  המלמדנו  מעניין  חידוש 

אנו בספר הקדמון 'ספר הגן' (ליום יא): "וזהו סוד אמן, כתבתי ליודעים 
דבריו  שיאמנו  דברים,  האמנת  היינו  אמן  פשוטו,  לפי  ...ופירושו  ומבינים 

ויקוים הברכה. על כן כל איש מישראל ששומע הברכה מישראל מחויב לענות 
אמן, אפילו שומע מאשה או מקטן. ואם שומע ואינו עונה חייב מיתה; וסימנך: 
אמן נוטריקון 'אני מוסר נפשי' - מכאן שכל אחד מישראל מחויב למסור נפשו 

על עניית אמן ...כיון שהיא עדות על הברכה שהיא אמת".
אף המהר"ם שיף הביא באחת מדרשותיו מתוך דברי הזוהר הקדוש, שהמבטל 
את  מכנה  הכתוב  שאם  ראיה,  לכך  והביא  באמונתו,  פוגם  הוא  הרי  אמן  עניית 
העונה אמן 'שומר אמונים', נמצא שמי שאינו נזהר בכך הרי הוא גורע מאמונתו 

ח"ו ('ספר הפנים' אות ע).

שיהיה בשלימות 
בחג  ישראל  תרים  לחינם  לא  זצ"ל:  מאלקוש  העשיל  יהושע  ר'  הרה"ק  אמר 
ראשי  הוא  ש'אתר"ג'  משום  צד,  מכל  ומושלם  נאה  שיהא  אתרוג  אחר  הסוכות 
תיבות 'אמונה תשובה רפואה גאולה' - ארבעת הדברים עליהם אנו מתפללים 
החזירנו   – תשובה  שלימה,  באמונה  מאמין  אני   – אמונה  בשלימות:  שיהיו 
בתשובה שלימה, רפואה - רפואה שלימה לכל מכותינו, גאולה – גאלנו גאולה 

שלמה ('בלבת אש' ח"א עמ' רצד). 
על דברים אלו יש שהוסיפו ללמוד בדרך רמז מסדר האותיות את-רג, שכביכול 
 - והתשובה  האמונה  דהיינו   - שלי  השתיים  תקיימו  אם  הקב"ה:  לנו  אומר 

בשלימות, אף אני אתן לכם רפואה וגאולה בשלימות ('יקרה מפנינים' פר' אמור).
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