
פטירתו של יעקב 
של  לפטירתו  שקדמו  המרטיטים  הרגעים  מתוארים  א)  נו  (פסחים  חז"ל  בדברי 
ובקש  בניו  את  יעקב  אסף  א)  מט  (בראשית  בפרשתנו  כנאמר  בהם,  אבינו,  יעקב 
הגורלית  להכרזה  בדריכות  והמתינו  נאספו  וכאשר  הגלות,  קץ  את  להם  לגלות 
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".

של  ורבו  התפילה  מפרשי  מגדולי  יקר,  בר  יהודה  רבי  מוסיף  הגמרא  דברי  על 
הרמב"ן, שלפני שאמרו "שמע ישראל", כאשר הבינו בני יעקב שלא יוכלו לדעת 
את  יודעים  שאיננו  למרות  כלומר,  נאמן!"  מלך  ואמרו: "א-ל  הוסיפו  הקץ,  את 
בעת  ויגאלנו  להבטחתו  נאמן  שהקב"ה  לבנו  בכל  אנו  ומאמינים  בוטחים  הקץ, 

שיעלה רצון לפניו (פירוש התפילות והברכות עמ' ט).

להשלים רמ"ח תיבות
א-ל מלך נאמן! למן אותו היום ואילך, עד עצם היום 
יהודים,  מיליוני  מפי  זו  נצחית  קריאה  מהדהדת  הזה 
שמצהירים על אמונתם בכל ליבם בקב"ה ובהבטחתו 
לגאלם ממחשכי הגלות. הבה ננסה אפוא לעמוד מעט 

על מקורו ומשמעותו של שבח נפלא זה.

מני,  רבי  "אמר  מובא:  ו)  (קדושים  תנחומא'  ב'מדרש 
בה  שיש  מפני  בעיניך,  קלה  שמע  קריאת  תהא  לא 
רמ"ח תיבות כמנין איברים שבאדם". והנה, אם נבוא 
לנו  שחסרות  נמצא  שמע  קריאת  תיבות  את  למנות 
אנו  ולפיכך  רמ"ח,  למניין  להשלים  כדי  תיבות  תשע 
לעולם  מלכותו  כבוד  שם  "ברוך  ואומרים  מוסיפים 
התיבות  שלשת  ואת  תיבות,  שש  הם  שיחדיו  ועד" 
ידי  על  משלימים  אנו  בציבור  בתפילה   - הנותרות 
אמת",  אלוקיכם  "ה'  המילים  על  הש"ץ  שחוזר 
ובתפילה ביחיד על ידי אמירת "א-ל מלך נאמן" לפני 

'שמע ישראל'. (הרוקח ברכות שכ; שלחן ערוך או"ח סא ג).

וכתבו רבותינו בעלי התוספות ('דעת זקנים' דברים ו ד) שישנו עניין מיוחד להשלים 
רמ"ח תיבות בקריאת שמע, שכל האומר רמ"ח תיבות של קריאת שמע כתיקנן, 
מֹר ִמְצֹוַתי ֶוְחֵיה",  הקב"ה משמר את רמ"ח אבריו, כמאמר הכתוב (משלי ד ד) "שְׁ
אותו פירשו חז"ל: אמר הקב"ה, שמור רמ"ח שלי, ואני אשמור רמ"ח אברים שלך. 

כמו כן כותב ה'בן איש חי' (פר' וארא) שרמ"ח תיבות קריאת שמע הינם כ'רומח' 
[=חרב] בידינו להינצל מן האויבים הקמים עלינו, וכפי שאמרו חז"ל על הנאמר 
בפנחס (במדבר כה ז) "ויקח רַֹמח בידו", שהצליח במעשיו בזכות רמ"ח תיבות של 
קריאת שמע, ועניין זה נרמז גם בכתוב (שמות ח יט) "ושמתי פדות בין עמי ובין 
עם  פדות  הקב"ה  עושה  שמע  שבקריאת  תיבות  מח"ר  שבזכות  למחר...",  עמך 

ישראל.

נאמן לקיים הבטחתו
ו'מלך'  'א-ל'  תוארים:  בשני  הקב"ה  מתואר  בו  זה,  שבח  של  עומקו  את 
את  מכנים  אנו  השנה  ימות  בכל  ב):  קיט  שבת  (ח"א  ה'מהרש"א'  מבאר 
יתברך  הוא  הנוראים  בימים  זאת  לעומת  'א-ל',  בתואר  הקב"ה 

אלו  בימים  חותמים  אנו  הקדוש  'הא-ל  ברכת  את  [לכן  'מלך'  בפינו  מכונה 
על  נאמן'  מלך  'א-ל  באמירת  מצהירים  אנו  כאשר  לפיכך  הקדוש'].  ב'המלך 
אמונתנו בהקב"ה שיקיים 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 בשר ודם המכונה רק 'מלך', ומעבודה זרה המכונה 
רק 'אל' [כלשון הפסוק (שמות לד יד): "לא תשתחוה לאל אחר"] שכוחם מוגבל 

ומצומצם.

היא,  נאמן'  מלך  'א-ל  שמשמעות  המהרש"א  כתב  ב)  (קי  סנהדרין  ובמסכת 
באי  כל  את  שידון  בעת   - הבא  לעולם  'מלך'  הזה,  בעולם  'א-ל'  הוא  שהקב"ה 
העולם ביום הדין הגדול והנורא, ו'נאמן' הוא לשלם שכר ועונש לכל איש כדרכיו 

וכפי מעלליו.

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

('עיני יצחק' שבת שם).

וכעין זה אמר האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור (ויחי תשנ"ו 
ד"ה המלאך): ראשי 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.

אמ"ן = 'א-ל מלך נאמן'
אחר שלמדנו אודות חשיבותו ומעלתו של שבח 'אל 
המיוחד  הקשר  על  לעמוד  עלינו  שומה  נאמן',  מלך 
שיסודו  קשר  אמן,  עניית  מצות  ובין  בינה  הקיים 
ב): "אמר  (קיט  שבת  במסכת  הידועים  הגמרא  בדברי 
ריש לקיש: כל העונה אמן בכל כחו - פותחין לו שערי 
שמר  צדיק  גוי  ויבא  שערים  "פתחו  שנאמר  עדן,  גן 
אמנים" - אל תיקרי שמר אמנים אלא שאומרים אמן. 

מאי אמן? אמר רבי חנינא: 'א-ל מלך נאמן'.

הפשוטה  משמעותה  שמלבד  הוא,  הדברים  ביאור 
של המילה 'אמן' כהסכמה לדברי המברך, יש בה משמעות נוספת הגלומה בכך 
א)  קיא  ובסנהדרין  (שם  רש"י  שמפרש  וכפי  נאמן',  מלך  'א-ל  התיבות  ראשי  שהיא 
שהעונה אמן מעיד על בוראו שהוא 'א-ל מלך נאמן' ובכך מקבל על עצמו עול 

מלכות שמים בלב שלם.

עוד מבואר בתוספות שם שבעת עניית אמן יש להרהר במילים 'א-ל מלך נאמן', 
א): "כל  מז  (ברכות  חז"ל  אמרו  שכאשר  מוסיף  קצג)  סעודה  (הל'  זרוע'  ה'אור  ובעל 
בה  להאריך  שיש  לקבוע  התכוונו  ושנותיו",  ימיו  לו  מאריכים  באמן  המאריך 

כשיעור שלש מילים אלו.

אנו  כי  ברורה  הצהרה  מהווה  נאמן'  מלך  'א-ל  היא  שמשמעותה  אמן  אמירת 
מכירים בהשגחתו של הקב"ה עלינו, ואנו סומכים עליו באופן מוחלט. וזה לשון 
מלך  א-ל  נוטריקון  אמן  "אותו  (שם):  התפילות  בפירוש  יקר  ב"ר  יהודה  רבי 

נאמן, כלומר אין להרהר על מה שאמר לעשות שלא יעשה, כי הוא מלך נאמן 
לקיים דברו, דכתיב: "לא איש א-ל ויכזב ובן אדם ויתנחם". ועוד הוסיפו 

הראשונים ש'נאמן' הוא כינוי לדבר חזק הקבוע במקומו כיתד שאינה 
ממהרת ליפול (ראה רשב"ם עה"ת במדבר יב ז).
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

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

הבא 

(ראה מסכת עוקצין ג יב).

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



שיצאה  שגרתית  שיחה  כעוד  נראית  הייתה  זאת 
ממשרדי ארגון 'בני אמונים'. מעבר לקו ענתה אמו 
של אחד הילדים שזכו בהגרלה האחרונה שנערכה 
על  לשמוע  שמחה  כקודמותיה  היא  ואף  בארגון, 

זכייתו של ילדה בפרס נאה.
לא  הארגון  במשרדי  מתקיימות  שכאלו  שיחות 
הורגל  כבר  המיומן  הצוות  ביום,  פעמים  מעט 
מילות  גם  כמו  לקו,  מעבר  שמחה  קריאות  לשמוע 
הפעם  גם  המאושר.  הזוכה  מצד  וברכה  תודה 
הייתה אמורה השיחה להסתיים חיש מהרה ולפנות 
אם  ביקשה  שאז  אלא  בתור,  הבא  לזוכה  מקומה 
וכה  סיפורה,  את  לספר  רשות  הנרגשת  המשפחה 

היו דבריה:
פנה  טרם  שעבר,  בחודש  הקרים,  הלילות  "באחד 
עצמו  דעת  על  העשר  בן  בני  החליט  הלילה  לשנת 
למיטתו,  סמוך  שעמד  לתנור  שעון-שבת  לחבר 
בבוקר.  שש  בשעה  לפעול  שיתחיל  כך  ולכוונו 
אותו  ידרבן  התנור  של  שחומו  התכוון  זה  במעשהו 
ביותר  קשה  עבודה   - מוקדמת  בוקר  בשעת  לקום 
בהתחשב בהבדל התהומי שבין חום המיטה לבוקר 

הסגרירי שבחוץ.
כפי הנראה עלה בראשו הרעיון כבר בלילה הקודם, 
ניסה  הוא  השבת,  שעון  את  ממני  בקש  הוא  אז 
הייתי  אך  לשעון  זקוק  הוא  מה  לצורך  לי  להסביר 
מקום  מכל  דבריו,  את  הבנתי  ממש  ולא  עסוקה 
בו  השתמש  גם  הוא   - וכאמור  בידו  היה  השעון 

לביצוע תכניתו. 
בוקר  בכל  משנתי  להתעורר  אני  רגילה  כלל  בדרך 
מוסבר  בלתי  משהו  הזה  בבוקר  אולם  שבע,  בשעה 
חככתי  שש.  בשעה  יותר,  מוקדם  להשכים  לי  גרם 
בדעתי האם להמשיך לישון עוד שעה או שמא לקום 
ולהתחיל את סדר היום, אולם אז היכה הריח החרוך 
לספק.  מקום  הותיר  שלא  עז  ריח  זה  היה  באפי, 

שריפה פרצה בבית!
קפצתי ממיטתי בבהלה והחילותי לחפש אחר מקור 
הריח. המקום הראשון שיש לבדוק בו הוא המטבח, 
כפי  ושקט  נקי  עמד  המטבח  אולם  לעצמי,  חשבתי 
שקט  היה  הבנות  חדר  גם  אמש.  בליל  שהותרתיו 
נמלטה  הילדים  לחדר  משהגעתי  אולם  ורגוע. 

מפי זעקת שבר.
יאמן:  בלתי  היה  לעיני  שנגלה  המחזה 
על  ישרים  שנת  ישן  העשר  בן  בני 

מיטתו, והתנור המונח לצד מיטתו בוער, כאשר האש 
בעוד  מונח,  ראשו  עליה  הכרית  את  מלחכת  כבר 
של הילד! צעקתי  לשערו  היו הלהבות מגיעות  רגע 
מיד  שדאג  מי  היה  הבית,  כל  את  הרעידה  הנוראה 
לכבות את האש, ואט אט שב הבית למסלולו הרגיל.

פנאי  מצאתי  הסערה,  כשוך  שעות,  כמה  לאחר  רק 
להרהר במה שאירע הבוקר, ומרגע לרגע הבנתי מה 

גדול היה הנס שהתרחש עמנו.
בני  את  שאלתי  "ילדים", 
משפחתי בצהרי היום, "האם 
יש לכם רעיון שיסביר מדוע 
איזו  שכזה?  גלוי  לנס  זכינו 
אחיכם  חיי  את  הצילה  זכות 

היקר?"
הילדים העלו הערות שונות, 
מהם  אחד  זינק  כשלפתע 
הוא  המקרר.  לכיוון  ורץ 
הסיר ממנו דף צבעוני שהיה 
לעברנו:  ושעט  עליו  תלוי 
ארע  הזה  הדף  "בזכות 
דף- היה  הזה'  ה'דף  הנס!". 

אמן  עניית  לחיזוק  מבצע 
"בני  הנפלא:  ארגונכם  של 
התנוסס  בראשו  אמונים", 
בכל  "אמן  המבצע:  שם 
האחרונה  בתקופה  בית". 
פופולרי  להיות  זה  דף  הפך 
בן  אצל  במיוחד  ביותר 
להתמסר  שהחליט  העשר 
הוא  מיוחד,  באופן  לעניין 
להשתתף  כולם  את  עודד 
שאחד  פעם  ובכל  במבצע 
אמן  ענה  המשפחה  מבני 
הוא רץ לסמן זאת על הדף. 
כי  כולנו,  הסכמנו  ספק,  אין 
הזו  הגדולה  ההתחזקות 
היא שגרמה לנו לנס ההצלה 

המופלא. 
בני  אליי  אז  פנה  "אמא", 
גיבור הסיפור, "הבה ונחליף 

את שם המבצע".
המבצע?  שם  את  "נחליף 

מדוע? ְלָמה?" תמהנו.
זכינו  ואנו  מלאך,  בגימטריה  היא  שאמן  ידוע  "הרי 
עלינו  כן  "אם  הילד,  הסביר  בחוש",  זאת  לראות 
ל"מלאך  בית"  בכל  מ"אמן  המבצע  שם  את  לשנות 
על  בברכה  הרעיון  לא במפתיע התקבל  בית!".  בכל 
עניית  על  להקפדה  מרץ  משנה  והוסיף  כולם,  פני 
ואילך  זה  שמיום  הקפדה  ובהידור,  כהלכה  אמן 

תקבל אצלנו משמעות מיוחדת".
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

מלאך בכל בית

וכאן מקום להוסיף עוד את שכתבו הראשונים (ראב"ן ברכות 
מלך  'א-ל  שאמירת  מהראשונים)  ועוד  ב)  מה  (ברכות  מאירי  קפד; 
נאמן' לפני קריאת שמע היא כעין עניית אמן אחר ברכת 'אהבה רבה', 
נאמן'  מלך  'א-ל  של  התיבות  ראשי  היא  אמן  שהמילה  הגמרא  וכדברי 

[וראה ברמב"ן (ברכות יא א)]. 

מילה אחת - שלוש משמעויות
שלא כבכל ראשי התיבות הידועים, בהם המילה היא העיקר, ובאותיותיה נרמזו 
ראשי התיבות של משפט או פסוק כלשהו, שונה היא המילה 'אמן', שכל מהותה 
נובעת מכח ראשי התיבות שלה - 'א-ל מלך נאמן', משום שמילים אלו רומזות 
הוא  'מלך'  העולם,  מושתת  שעליו  חסד  בחינת  הוא  'א-ל'  היסודות:  לשלושת 
בחינת יראה וקבלת עול מלכות שמים, ו'נאמן' הוא בבחינת אמונה שהיא יסוד 

הכל.

משום כך אף אמרו חז"ל כי גדול העונה אמן יותר מן המברך, שכן בנוסח הברכה 
יסוד  גם  נוסף  אמן  בעניית  ואילו  מלך],  [=הוי"ה  ומלכות  חסד  בחינת  רק  יש 

האמונה בחיים הנצחיים - חיי העולם הבא ('בת עין' ויחי).

שהתיבות  האזינו),  קצרים  (דרושים  בדרשותיו  בנעט  מהר"ם  ביאר  נוספת  בדרך 
'א-ל מלך נאמן' רומזות לשלושת עיקרי האמונה: מציאות ה', תורה מן השמים 
ואמונה בשכר ועונש, וכדלהלן: המילה 'א-ל' רומזת למציאות ה'; המילה 'מלך' 
זו  [ומשפט  אהב"  משפט  מלך  "ועוז  ד)  צט  (תהלים  הכתוב  כלשון  לתורה  רומזת 
לחיי  רומזת  'נאמן'  והמילה  אמת"];  ה'  "משפטי  י)  יט  (תהילים  הנקראת  התורה 

העולם הבא וכלשון רש"י בפירושו על התורה (שמות ו ב) "נאמן לשלם שכר".

אמונה  הצהרת  הוא  אמן  עניית  ועומק  שיסוד  האמור,  לאור 
והכרה בכך שהקב"ה הוא 'א-ל מלך נאמן', באר המשגיח הגרא"א 

דסלר זצ"ל את דברי חז"ל הידועים "כל העונה אמן בכל כוחו פותחים 
לפנים  ושער  מדרגות  לפנים  דרגות  יש  עדן  בגן  שאף  עדן":  גן  שערי  לו 

אמן  עניית  ידי  על  הזה  בעולם  באמונה  יותר  מתחזק  שאדם  וככל  משער, 
בכוונה, כך תהיה לו יותר אחיזה בעולם הבא, כי האמונה היא הכלי שדרכו ניתן 

ליהנות מזיו השכינה.

לעתיד  שולחנם  שיתבזבז  לצדיקים  גרם  ב): "מי  מח  (סוטה  חז"ל  אמרו  זה  וכעין 
אמונתם  שחסרון  והיינו  בהקב"ה",  האמינו  שלא  בהם  שהייתה  קטנות   - לבוא 
בעולם הזה היא המעכבת אותם מלראות בזיו השכינה לעולם הבא (מכתב מאליהו 

ח"ה עמ' 443).

אחד יחיד ונאמן
משל נאה הממחיש את הקשר בין אמירת 'א-ל מלך נאמן' ל'שמע ישראל' מובא 
בספר 'קרבן אשר' (עמ' כח): מדרך העולם הוא שלשני בני אדם מאמינים יותר 
מלאיש אחד, והראיה היא שעדות מתקיימת בשני אנשים, וכמו כן כשאדם מלווה 
מעות לחברו, דרכו לבקש מהלוה שיביא עמו אדם נוסף שיהיה ערב בעדו. אמנם 
אם האחד הוא איש נכבד ביותר, אזי מאמינים לו גם אם בא בפני עצמו, כי הכל 

מכירים ויודעים שאדם נכבד שכזה לא יפר את דברו גם בעד כל הון שבעולם.

לפי זה יש לומר שקודם שאנו מצהירים באמירת 'שמע ישראל' כי הקב"ה הוא 
אינה  יתברך  שאחדותו  נאמן',  מלך  'א-ל  ומכריזים  אנו  מקדימים  ויחיד,  אחד 
מהווה חלילה סתירה לנאמנותו, אלא אדרבה היא הנותנת שנאמין בו בלב שלם 

ונסמוך עליו בכל מאודנו.
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אמן, כי גם אני מאמין

לגאולה קרובה ונאמר אמן
"חסיד אחד התענה בכדי שיתגלה לו סוד אריכות הגלות, ונתגלה לו בחלום 
כדברים האלה: 'איך תבוא הגאולה והעולם אינם משגיחים לענות אמן על 
דרבנן",  ב"מודים  מיד  פותחים  שהקהל  לפי  לציון",  שכינתו  ברכת "המחזיר  הגאולה' [-  ברכות 

וברכת "ופרוש עלינו" לפי שהקהל פותחים מיד באמירת "ושמרו"].

ועתה בעוונותינו הרבים גם אחר ברכת מחיה המתים אינם נזהרים לענות 
אמן ומתחילים תיכף הקדושה, והם ג' אמנים גדולים מאד אשר בהם תלוי 

הגאולה, על כן כל אחד יהיה נזהר בזה מאד..."
('דרך משה' ליום יא)


