
לנו חכמינו  ננעלו! כך קבעו  - שערי דמעות לא  ננעלו שערי תפילה  גם כאשר 
זכרונם לברכה )בבא מציעא נט א( ואף סמכו דבריהם מלשון הפסוק )תהלים 
ֱחַרׁש". שם, אגב, פירש רש"י )בד"ה שמעה תפילתי(  ְמָעִתי ַאל ּתֶ לט יג(: "ֶאל ּדִ
קביעה  אלא  בקשה,  אינה  תחרש"  אל  דמעתי  "אל  הכתוב  לשון  שמשמעות 
אינה  הדמעה  של  מעלתה  מדמעותינו.  יתעלם  לא  בוודאי  שהקב"ה   - ובטחון 
מתבטאת רק בהיותה חלק בלתי נפרד מן התפילה, אדרבה, לא מעט פעמים 

היא זו שגורמת לתפילה להתקבל.

אף מפרשתנו יכולים אנו ללמוד על כוחה של דמעה, וכך כותב רבינו אברהם 
הסמיכות  את  לבאר  המור'  'צרור  בספרו   - ספרד  גולת  מראשי   - זי"ע  סבע 
הפסוק  לפתיחת  אביו"  אותו  "ויבך  לה(:  )לז  ביוסף  שנאמר  הפסוק  סיום  בין 

יעקב אבינו ע"ה  "והמדנים מכרו אותו אל מצרים": דמעותיו של  שאחריו: 
הועילו מיד ובמקום שיקחו הישמעאלים את יוסף לארץ רחוקה, מכרוהו 

על  הוקל  רבות  שנים  לאחר  כך  לכנען,  קרובה  היתה  אשר  למצרים 
אביו להתאחד עמו מחדש.

הדמעות, כך נראה, היוו חלק בלתי נפרד מבניינו של עמנו, 
כך מוצאים אנו גם בפרשת ויצא, אותה קראנו זה מכבר, 

לאה  "ועיני  יז(:  )כט  הפסוק  על  רש"י  פירש  שם 
לפני  ולהתחנן  לבכות  הרבתה  שלאה  רכות", 

הקב"ה שלא תינשא חלילה לעשיו, והקב"ה 
שעה לדמעותיה וגרם לכך שתינשא ליעקב, 
וכך זכתה ליטול חלק מכריע בהעמדתם של 

שבטי קה.

'ספר  בעל  כותב  דמעה  של  בכוחה  נפלאים  דברים 
המקום  שיקבל  זכאי  שאינו  אדם  "יש  )קל(:  חסידים' 

תפילתו, אלא בעבור תוקף תחנונים ודמעת עיניו. ואשר תמיד 
זכות ומעשים טובים, מקבל  בוכה ומתחנן, אף על פי שאין בידו 

הקב"ה תפילתו ועושה חפצו". 

ובעסקנו בדמעותיו של יעקב אבינו עליו השלום, מן הראוי שנתן לב לדברי 
)אות י( לאחר שקבע כי דמעות  חז"ל אותם מביא רבינו יונה ב'שערי העבודה' 
המתפלל הן כנגד ניסוך המים בבית המקדש. וכך מובא במדרש )ב"ר עח טז( 
יודע  ע"ה,  אבינו  יעקב  ניסך  ניסוכים  כמה  לחשב  שיודע  "מי  יוחנן:  רבי  בשם 
לחשוב מי טבריה", כלומר, כפי שאי אפשר למדוד את מי הכנרת, כך לא ניתן 

למדוד את דמעותיו של יעקב בבית א-ל. 

זצ"ל: בא  רבו הגרא"ז מלצר  זצ"ל בשם  יודלביץ  שבתי  רבי  והיה אומר המגיד 
]=אם  יבבות שייבבה אותה מרשעת  כנגד מאה  שאם  של דמעות,  כוחן  וראה 
סיסרא[ תיקנו לדורות לתקוע מאה קולות בשופר מדי שנה )ראה תוספות ר"ה 
לג ב ד"ה שיעור( הרי גם לדמעותיה של גויה עלובה יש ערך במרומים, קל וחומר 

בנו של קל וחומר לדמעה אחת של יהודי )דרשות המגיד מועדים א עמ' צז(.

סיפור מרטיט מובא בספר 'פאר הדור )ח"ב עמ' רכה(: בעת מעמד יציקת אבן 
וראשה  הישיבה  מייסד  לפתע  פרץ  ברק,  בבני  פוניבז'  ישיבת  להיכל  הפינה 

הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל בבכי מר ונסער.

מן הצד עמד לו גאון ישראל מרן החזון איש זצ"ל, ומשהבחין בבכיו 
אבן  במעמד  ושמחים  צוהלים  כאשר  הפטיר:  כהנמן  הרב  של 

הפינה, אין בכך כל ערובה להצלחה, אך כאשר מזילים דמעות ומתפללים, כבר 
מובטח לנו ע"י נעים זמירות ישראל כי )תהילים קכו ה(:  "הזורעים בדמעה – 

ברנה יקצורו...".

עוד מסופר על הרופא הצדיק הנודע ד"ר גארדיה - מחסידיו הנלהבים של המגיד 
ממעזריטש – כי פעם התפרצה לביתו ילדה קטנה וקראה לעברו בזעקות שבר, 
אדוני הרופא, אבי חולה ומוטל במיטתו במצב אנוש, אנא, חוש מהר למיטתו 
לארון  ניגש  הוא  כלל,  מיהר  לא  גארדיה  ד"ר  להרגלו,  בניגוד  חייו!  את  והצל 
בפסיעות מדודות, הוציא ממנו את חליפתו המיוחדת ולבשה בקפידה. לאחר 
מכן ניגש למגרה, שלף את המברשת והחל לצחצח את כובעו ממושכות בטרם 

יחבוש אותו לראשו.

הילדה שראתה כי הרופא אינו ממהר לשום מקום, הבינה כי לא ממנו תבוא 
התשועה, ועל כן נשאה עיניה למרום וקראה בבכי : ריבונו של עולם, אם 
הרופא אינו יכול לעזור לאבא, חייב אתה לעזור לו בעצמך! כאשר 
שמע זאת הרופא הפנה אליה את מבטו הרך ואמר לה: יכולה 
את לשוב לביתך ברוגע, כי בעזרת ד' נרפא אביך ממחלתו. 
תפנית  חלה  כי  התבשרה  הביתה  כששבה  מיד  ואכן, 

מפתיעה במצבו, ותוך מספר ימים שב לאיתנו.

הילדה  של  מזעקותיה  הרופא:  הסביר  לימים 
נואש   אביה  של  מצבו  כי  מיד  מיד  הבנתי 
לכן  למחלתו,  תרופה  אין  הטבע  ובדרך 
להסיר  לה  שיגרום  מעשה  לעשות  החלטתי 
העולם,  בורא  לפני  ולהשליכו  ממני  יהבה  את 
חזרה  אותה  לשלוח  יכולתי  זאת  שעשתה  ומרגע 
לביתה מתוך בטחון מלא שהגיע מזור לאביה )נחלת צבי 

דברים לב יג(.

ופעם, כאשר אחד מגדולי ישראל שאל את מרן הגרי"ז מבריסק 
היא  והתורה  והישר  הטוב  בדרך  הולכים  ילדיו  שכל  זכה  כיצד  זצ"ל, 
נר לרגלם, ענה לו הרב מבריסק קצרות - כדרכו: "תהלים מיט טרערן" – 
תהילים עם דמעות. ואכן, ידוע ומפורסם עד כמה השקיע הוא זצ"ל תפילות 

ודמעות בילדיו, גם לאחר שכבר בגרו והיו לאנשים )בצל הקודש עמ' קכג(.

עניית  אודות  בפרשתנו  עמוקות'  ב'מגלה  המובא  עמוק  ברמז  נסיים  כמנהגנו, 
הוא  זקונים  בן  כי  בניו  מכל  יוסף  את  אהב  "וישראל  ג(  )לז  נאמר  בפסוק  אמן: 
הצדיק  ליוסף  רמז  "אמן",  הן  הוא"  זקונים  "בן  המילים  של  התיבות  סופי  לו", 
"והנה  ז(:  )פס'  נאמר  יוסף  של  בחלומו  בהמשך,  גם  כך  אמן.  בסוד  היה  אשר 
קמה אלמתי וגם נצבה", 'אלמתי' הוא מלשון 'אלם', ללמדך שזכות עניית אמן 
שהיא סוד כוחו של יוסף משתיקה את המקטרגים והופכתם לאלמים. גם בכך 
למצוא  אנו  יכולים  אמן,  בגמטריא   – שנים  צ"א  בן  בהיותו  ליעקב  נולד  שיוסף 

רמז לענין זה.

ודרך אגב, ב'סדר הדורות' )ערך רבי יוחנן( מובא, כי רבי יוחנן הידר מאד במצות 
עניית אמן, ולפי האמור לעיל שסודו של יוסף הצדיק הוא 'אמן' כתב בספר 

אמן,  עניית  מצות  אחר  יוחנן  רבי  חיזר  לחינם  לא  כי  החיים',  'ארצות 
שהרי היה הוא מצאצאיו של יוסף כפי שהעיד על עצמו )ברכות כ 

א(: "אנא מזרעא דיוסף קאתינא.

 "וישראל 
אהב את יוסף 

מכל בניו כי בן זקנים הוא לו"
 )בראשית לז ג(.

יוסף הצדיק הינו סוד אמן ולכן נרמז 'אמן' 
בסופי התיבות של הכתוב  "בן זקנים הוא". 

משום כך אף ראה יוסף בחלומו )שם ז( "והנה קמה
 אלמתי וגם נצבה". אלמתי מלשון 'אלם'.

 זכות עניית אמן- סוד כוחו של יוסף משתיקה את 
המקטרגים. השייכות של יוסף הצדיק ל'אמן' 

נרמזת גם בכך שיעקב היה בן צ"א שנה 
כשנולד יוסף. 
מגלה עמוקות
 פרשת וישב

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



פנינים על מעלת עניית אמן אחר ברכת השחר אעירה שחר 

מנהג אבותינו בידינו
על  אמנים  תשעים  יום  מידי  לענות  אדם  כל  על 
ברכות. לפיכך נהגו רבים לברך ברכות השחר בבית 
רם  בקול  מברך  שהאחד  באופן  בצוותא,  הכנסת 
אחד  מכן  ולאחר  ברכותיו,  על  אמן  עונים  וחבריו 
עונים  וחבריו  שלו  ברכותיו  ומברך  עומד  העונים 

אמן, וכן כל החבורה כולה.

שלחן ערוך או"ח ו ד; משנה ברורה שם יג

אפילו היו מאה
האר"י הקדוש היה עונה אמן אחר המברכים ברכות 
עונה  היה  מאה  היו  אפילו  המדרש,  בבית  השחר 

אמן אחריהם.

שערי תשובה שם ו ה

טוב להנהיג
בקול  השחר  ברכות  יברך  שש"ץ  להנהיג  טוב  ומה 
רם, והעונים יכוונו שלא לצאת ידי חובת ברכה, ולא 
זו בלבד, אלא חברים הישנים בחדר אחד ...ישכימו 
לברך כל אחד לעצמו, וחבריו יענו אמן, ואחר כך אל 

בית אלקים יהלכו ברגש.

גדולים  ובניו  אשתו  ואח"כ  לעצמו,  שמברך  ומי 
וקטנים מברכים לו כהאי גונא, אין לך רעים אהובים 
זה  והוא הדין למברכים בבית הכנסת  יותר מאלה. 

אחר זה, לזכות את הרבים שיענו אמן בכינופיא.

שו"ת הרמ"ע מפאנו סימן ק 

אמן מדאורייתא
הרמב"ן )ספר המצוות שכחת העשין לדעת הרמב"ן 
מצווה טו( סובר שברכת התורה הינה מצוות עשה 
מן התורה, וכן דעת רבים מן הראשונים והפוסקים  
משנה  )ראה  התורה  מן  חיובה  התורה  שברכת 
וכתבו הפוסקים  שלדעתם  ברורה ריש סימן מז(. 
עשה  הינה מצוות  אחר ברכת התורה  גם עניית אמן 
עונה  ואינו  התורה  ברכת  השומע  וכל  התורה,  מן 

אמן אחריה הינו מבטל מצוות עשה דאורייתא.

 צדה לדרך דברים לב ג ; תיבת גמא שם ; פרי מגדים א"א 
רטו ו 

כל אחד מישראל
יאמר כל בר ישראל ברכות השחר מן 'הנותן לשכוי 
בינה' עד 'הנותן ליעף כח'  דווקא בבית המדרש, כדי 
לזכות את ישראל בעניית אמן, ועוד שהוא התחלת 
קבלת עול מלכות שמים, וכן נהג מרן הבעל שם טוב 

זלה"ה.

הנהגות צדיקים ח"ב עמוד תרנג, 
בשם רבי אליעזר צבי מקאמרנא

עולם הבא בנקל

נזהר בעניית אמן עוד מילדותי,  מאוד מאוד הייתי 
ואני אוהב ורץ בחיבה יתירה למצוה זו, עד שכמעט 
ברכות  לשמוע  יום  בכל  שהורגלתי  לי,  הוא  כטבע 
השחר מכמה אנשים, וממני ילמדו כל הרואה אותי 
לעשות כן לחבב עניית אמן )ואמן יהא שמיה רבה(, 
אשר בתחילה היו מזלזלים בהם, ולא החשיבו את 
זוטר מה שהפליגו חז"ל  ומי  המצוה הזאת לכלום, 
לו  לקנות  אחד  כל  יוכל  כזה  קל  ובדרך  בשבחה, 
בנקל  יום  בכל  למאות,  מצוות  לקיים  הבא,  עולם 

ובלי ליאות.

נפש דוד ]להאדר"ת[ אות כג 

את הברכה אשר תשמעו
הרה"ק מצאנז בעל  "דברי חיים" ראה אחד מברך 
ברכת השחר לעצמו בלחש מבלי שיענו אמן אחר 
ברכותיו. פנה אליו ואמר לו: בתחילת פרשת ראה 
נאמר )דברים יא כז(: "את הברכה אשר תשמעו אל 
מצות ה' אלקיכם" כלומר, "את הברכה" יש לברך 
באופן "אשר תשמעו" שישמעו הסובבים ויענו אמן 
ודבר זה אל תזלזל בו לפי שהוא נמנה בכלל  "מצות 

ה' אלקיכם".

עטרת חיים עמוד קג

שומר אמונים

לבוא  משכים  היה  לוינשטין  הגר"י  המשגיח 
לישיבה שעה ארוכה לפני התחלת תפילת שחרית 
כל  לפניו  לומר  שנתבקש  בחור  היה  ...בישיבה 
בוקר את ברכות השחר כדי שיוכל לענות אמן אחר 

ברכותיו.
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הביאני המלך חדריו

 רמז נפלא על חשיבות עניית אמן אחר ברכות 
השחר נרמז בפסוק )שיר השירים א ד(: משכני 
"משכני  חדריו".   המלך  הביאני  נרוצה  אחריך 
שמקפיד  מי  אמן.  תיבות  ראשי  נרוצה"  אחריך 
ורודף אחר עניית אמן, זוכה ל"הביאני המלך חדריו" 

להתקרב להשי"ת.

נרוצה"  אחריך  "משכני  בכתוב  השניות  האותיות 
אחר  אמן  עניית  על  שההקפדה  לרמז  'שחר'.  הם 
ברכות השחר מקרבת ביותר להשי"ת לפי שברכות 

אלו נאמרות בתחילת היום.  

מאמר מאה קשיטה ]לרמ"ע מפאנו[ סימן פו ; דברי תורה 
]לבעל ה'מנחת אלעזר' ממונקטש[ חלק ט אות יח ; עיני 
העדה שיר השירים א ד

להחזיר עטרה ליושנה
וכבר מילתי אמורה זה כמה להחזיר עטרה ליושנה 
הש"ץ  עם  התפילה  סדר  מדרשינו  בבתי  ולהנהיג 
כפי שהיה נהוג מאז ומקדם שבכל מנין שהתפללו 
התחילו מברכות השחר, שתחילה הש"ץ אומר את 

הברכות ואחר כך אומר כל אחד לעצמו.

ויר"ש ישתדל לשמוע מעוד כמה אנשים כדי לענות 
זקני  ואצל  ואמן,  שמו  וברוך  הוא  ברוך  אחריהם 
ביומו  דבר  קבוע  יום  חק  היה  זי"ע  מצאנז  הקדוש 
לפניו  אומר  היה  מהילדים  שנים,  ולפעמים  שאחד, 
ברכות השחר, אם בניו הקדושים בקטנותם או אחד 

מנכדיו או ילד אחר.

דברי יציב קרח תשל"ט

שכחום וחזרו ויסדום
איתא בספר חסידים )סי' רס"א(, שמצוה שהיא מוזנחת 
ואין לה עוסקים, וכן מסכת שאין בני אדם רגילים ללמוד 
להתחזק  האדם  ועל  מצוה,  מת  בבחינת  היא  הרי  בה, 

ולאחוז במצוה זו ובלימוד זה דווקא.

קדום  ישראל  ישראל  מנהג  הכא:  נאמר  אנן  אף    
גם  בציבור,  השחר  ברכות  כל  אומרים  שהיו  היה, 
בינה'  לשכוי  'הנותן  ברכת  שלפני  הברכות  סדר 
ואילך, והיו כל הקהל מברכים הברכות בצותא חדא, 
זה  עונה ואח"כ היו מתחלפים,  האחד מברך וחבירו 
זה נשתכח  עונה על ברכותיו. מנהג  מברך  ומשנהו 
דב  יעקב  ר'  החשוב  וידידינו  האחרונות,  בתקופות 
מרמורשטיין הי"ו, זכה לאחוז בעץ החיים של זיכוי 
הרבים, בפעולתו לחזק עניית אמן אצל תינוקות של 
בית רבן אשר עליהם העולם עומד, וברצונו להחיות 
קד.  )שבת  בבחי'  זה,  קדום  מנהג  מחדש  ולייסד 

ועוד( שכחום וחזרו ויסדום.

מדברי מרן הגר"ש ואזנר שליט"א בכינוס מנהלים - 
בני אמונים - י"ג אלול תש"ע

הניחו ברכה בבתיכם

הניחו ברכה באהליכם והרגילו את בניכם ובנותיכם 
היקרים, לברך ברכת הנהנין תחילה וסוף וכן ברכת 
כל  את  והרגילו  ובנעימה,  ברורה  בשפה  יצר  אשר 
נהוג  וכן יהיה  בני הבית לענות אחריהם אמן בקול, 
ברכות  כל  את  יברך  הבית  מבני  שאחד  בוקר,  בכל 
השחר בקול ובמתינות, ויענו כולם אחריו אמן, ועל 

ידי זה תנוח ברכה בבתיכם.

מכתב מאת הגרי"מ שכטר שליט"א
מודפס בראש ספר "המברך יתברך"

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 
ִכְסֵלו תשס"ז "ע יב' ּבְ ן ָהַר"ר ֵאִלָיּהּו ַוְקס ָז"ל - ִנְלּבַ ַמת ָהַר"ר ַאֲהרֹן ּבֶ ְלִעּלּוי ִנְשׁ


