
מאימתי זוכה הקטן לעולם הבא
וכבר  אמן.  לעניית  הקטנים  לחינוך  מיוחד  דגש  נתנו  לברכה  זיכרונם  חכמינו 
ידועים דבריו  של רבי מאיר (סנהדרין קי ב): מאימתי זוכה הקטן לחיי העולם הבא 
- משעה שיאמר אמן, ואף סמך לכך מן הכתוב (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 הקטנים 
שיענו אמן, כי מיד שהתינוק עונה אמן יש לו חלק לעולם הבא". ובספר 'עבודת 
שאין  שאפילו  עונה',  שהתינוק  'מיד  הרמ"א  מלשון  מדייק  א)  קיא  (סנהדרין  דוד' 

התינוק יודע עדיין לכוין בענייתו, מכל מקום זוכה הוא לחיי העולם הבא.

שמדייק  וכפי  זה,  לעניין  חשיבות  משנה  שהעניק  נראה  הרמב"ם  מדברי  גם 
רבינו מנוח מלשונו בהלכות תפילה (טו ט): "בית הכנסת שכולן כהנים ...מי עונה 
אחריהם אמן – הנשים והטף" - "שמעינן מינה שצריך כל אדם ירא שמים ללמד 

אשתו ובניו וכל הנלווים עמו לענות אמן אחר כל הברכות".

רמז נפלא להלכה זו למד הרה"ק רבי יהוסף מקאסון מלשון הכתוב בפרשתנו 
נאמר  כביכול  דבריכם",  ויאמנו  אלי  תביאו  הקטן  אחיכם  "ואת  כ):  מב  (בראשית 

על  אמן  לעניית  הקטנים  את  שמלמדים  שבזכות  כאן 
כל הברכות, זוכים הם לחיי העולם הבא [='את אחיכם 

הקטן תביאו אלי'] ('ליקוטי בני שלשים' מקץ).

מרדכי חינך את אסתר לעניית אמן
בעת  הצדיק  מרדכי  אף  נהג  כך  כי  לגלות  ומפליא 
שחפץ לחקוק בלב אסתר בת-דודו את האמונה בה', 
כפי שכותב ב'ילקוט מעם לועז' על הפסוק (אסתר ב ז): 
"ויהי אמן את הדסה", שהכתוב בא ללמדנו בלשון זה 
כיצד היה מגדל מרדכי את אסתר מילדותה בדרכי ד', 
שמיד שהחלה לדבר לימדה לענות 'אמן', וכדי ללמדנו 

שכך היה עושה נכתבה המילה 'אֹומן' חסרה ו'.

כך  לדאוג  צריך  אב  כל  שאף  ה'ילקוט'  שם  ומוסיף 
לבניו, וברגע שיגדלו מעט ראוי שיביאם לבית הכנסת 
ימות  ושלום  חס  שאם  בקול,  אמן  לענות  וילמדם 
התינוק, ענית אמן תעמוד לו שיקום לתחיית המתים.

(רבה  אליהו'  דבי  ב'תנא  מובא  נורא  מעשה  מאידך, 
הכנסת  בבית  בנו  עם  יחד  עומד  שהיה  אדם  על  יג) 

אחר  'אמן'  עונים  היו  העם  כל  ובעוד  הסוכות,  בחג 
החזן, היה בנו של אותו אדם עונה דברים של תיפלות. 

כשהיו המתפללים גוערים באביו ומבקשים ממנו למחות בבנו, היה מיתמם האב 
ואומר: מה אעשה לו, תינוק הוא, ישחק כאוות נפשו.

דברי  החזן  אחר  עונה  הבן  כאשר  הסוכות,  חג  ימי  כל  במהלך  הדבר  נמשך  כך 
תיפלות והאב אינו מוחה בו. לבסוף, מעיד ה'תנא דבי אליהו', נענש האב בעונש 
חמש  הכל  ובסך  ונכדו  בניו  אשתו,  עליו  מתו  ספורות  שנים  תוך  כאשר  קשה, 
עשרה נפשות אבדו מתוך ביתו, ולא נותרו לו אלא שני בנים, האחד חיגר וסומא 

והשני שוטה ורשע רח"ל.

להחדיר אמונה בקרב הילדים
במילים נוקבות עורר על כך הגאון רבי חיים זליבנסקי זצ"ל ראש ישיבת 'מאור 
אדמות  עלי  יהודי  כל  של  מטרתו  כי  לכם  דעו  למחנכים:  בשיחה  התלמוד' 
הוא 'לחיות אמונה', אמנם אין זה דבר הבא מאליו, אלא חובה על האדם 

להתאמץ כדי להגיע לכך ולבנות את האמונה בעומק לבו.

כבר  בכך  לחזקם  עלינו  שומה  האמונה,  את  ילדינו  בקרב  להחדיר  נרצה  אם 
בהיותם קטנים ביותר, וזאת נוכל לעשות על ידי שנרגיל אותם באמירת הברכות 
בכוונה ובעניית אמן אחריהן. אין זה עניין בעלמא, אלא הלכה מפורשת שפסק 

הרמ"א.

ויש להסביר בזה, הוסיף רבי חיים, כי ילד קטן הוא בבחינת 'נייר חלק' וכל רושם 
מלכות  את  בלבו  לאמת  יתרגל  אם  לכן  רבות,  לשנים  עמו  נותר  בנפשו  שנחרט 
יכה  זה  שרושם  בוודאי  ברכה,  כל  אחר  אמן  עניית  ידי  על  קבע  בדרך  יתברך  ד' 

שורשים בלבו וייחרט בעומק נפשו.

ומכאן חובה על כל אב ואם להשריש בקרב ילדיהם – אף הקטנים ביותר - את 
חשיבות עניית אמן. אב ואם הזוכים לכך ֵידעו אל נכון כי זכו לתת לצאצאיהם 
סיים  עדן,  גן  שערי  בפניהם  ְתחּו  ִיפָּ שמכוחה  מתנה  ביותר,  הטובה  המתנה  את 

הגר"ח זליבנסקי (קונטרס שיחות חיזוק עמוד כה).

בסעודה  זי"ע,  מצאנז  חיים'  'שפע  בעל  האדמו"ר  של  בקודש  מנהגו  היה  כך 
שלישית היה מעמיד לפניו שולחן מלא פירות ואוסף סביבו את ילדי הקהילה, 
ילד  לכל  מחלק  היה  והרבי  ארוכה  בשורה  עמדו  הילדים  ביותר.  קטנים  מהם 
ולענות  הברכה  את  ממנו  לשמוע  וממתין  פרי  בתורו 

אמן אחריה.

כה דבק הוא במנהג זה, עד שבאחת השבתות, כאשר 
היה מוטל על ערש דווי כשהוא מדוכא בייסורים, ולא 
לאיש  שיריים  לחלק  כדי  כח  מעט  אף  כוח  בידו  היה 
לא  לקטנים  הפירות  חלוקת  על  אולם  מהמסובים, 
וענה  ארוכה  שעה  משך  ישב  כוחותיו  ובשארית  ויתר 
אחריהם אמן(דרכי הלכה [לגר"ח שמרלר] ברכות הנהנין כה) .

דוגמא אישית
הלכה  נכתבה  ערוך'  שב'שלחן  כך  על  שהצביעו  יש 
להלכה  בסמיכות  אמן,  לעניית  הקטנים  חינוך  של  זו 
כי  הכנסת,  בבית  חולין  שיחת  איסור  על  המורה 
המביאים  אנשים  לאותם  מגולה  תוכחת  בכך  יש 
בעניית  לחנכם  במטרה  הכנסת  לבית  ילדיהם  את 
עצמם  הם  מאידך  אולם  ערוך,  השולחן  כפסק  אמן 
אותו  ומחללים  הכנסת  בית  בקדושת  מזלזלים 

בשיחת חולין ובקלות ראש.

באופן זה בודאי לא יצלח בידי אנשים אלו לחנך את 
ילדיהם לעניית אמן ולזהירות בקדושת בית הכנסת, 
אבותיהם  בדרכי  ללכת  בעצמם  עשויים  לכשיגדלו  אלו  קטנים  להיפך,  אלא 
ובמקום להקשיב לברכות ולתפילות כדי לענות אמן אחריהן, לחלל את קדושת 

בית הכנסת בדברי חולין רח"ל ('מצווה ועושה' מאמר מורא מקדש).

שליט"א  שכטר  מאיר  יעקב  רבי  הרה"צ  של  מכתבו  לשון  ברבים  נודע  וכבר 
להורים ומחנכים: "הניחו ברכה באהליכם והרגילו את בניכם ובנותיכם לברכת 
הברכות בשפה ברורה ובנעימה, והרגילו את כל בני הבית לענות אחריהם אמן 
בקול, וכן יהיה נהוג בכל בוקר שאחד מבני הבית יברך את כל ברכות השחר בקול 
טוב  ומה  בביתכם.  הברכה  תנוח  כך  ידי  ועל  אמן,  אחריו  כולם  ויענו  ובמתינות 
ויאה שההורים והמחנכים יהוו 'דוגמא אישית' לכך  ...וימשיכו על ידי זה שפע 

חיים ושלום בגבולם" ('המברך יתברך' עמ' ז).

כמה לא מפתיעה הייתה תשובתו של אותו ילד לאמו ששאלה אותו מדוע 
ילדים  רק  הגדולים,  כמו  לברך  רוצה  אני  בשקט:  כך  כל  מברך  הוא 

לכך  להקדיש  אותנו  מחייבים  והדברים  בקול...!  מברכים  קטנים 

פרשת מקץ
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חינוך הקטנים לעניית אמן
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

מעלת אמן של קטן 
במסכת סנהדרין (קי ב) מובאים דברי רבי מאיר: 

"קטן מאימתי בא לעולם הבא? ...משעה שיענה 

הכתוב  מלשון  ללמוד  נוכל  לכך  רמז  אמן". 

(בראשית מב כ): "ואת אחיכם הקטן תביאו אלי" 

בזכות  הבא?  לעולם  הקטן  זוכה  מה  בזכות   -

'ויאמנו דבריכם' –שמלמדו אביו לענות אמן 

אחר כל ברכה ששומע.

('ליקוטי בני שלשים' פרשת מקץ)

הכתוב  מלשון  לכך  נוסף  רמז  להוסיף  ואפשר 

הקטן  אחיכם  בבוא  אם  "כי  טו):  מב  (שם  לעיל 

תיבות  סופי  הקטן'  אחיכם  'בבוא   - הנה" 

'אמן'. 

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



רפאל  רבי  הצדיק  היה  ולתעודה  לתורה  פעלים  רב 
בשנים  עשרות  במשך  שכיהן  מי  זצ"ל,  טולידנו  ברוך 
ימיו  ובערוב  במרוקו,  מקנס  העיר  של  הנערץ  כרבה 

עלה לחונן את עפר ארץ הקודש.

להגן  כדי  לאות  ללא  עשה  מקנס  ואב"ד  כרב  בכהנו 
שיצאה  ההשכלה  חרב  מפני  המעטירה  קהילתו  על 
את  לגדוע  בדרכה  אירופה  מארצות  ימים  באותם 
עטרת יהדות צפון אפריקה ולדרדר את מצבה הרוחני 
זרות  מהשפעות  למנוע  כדי  רח"ל.  תחתית  שאול  עד 
ענפה  רשת  ברוך  רפאל  רבי  הקים  לקהילתו,  להיכנס 
ספר  בית  תורה,  תלמוד  שכללו  חינוך  מוסדות  של 
הנצרך  תחום  בכל  עזרה  ארגוני  ייסד  כן  כמו  וישיבה, 

לבני הקהילה.

שקיננה  הנדירה  התורה  באהבת  היה  נודע  במיוחד 
בשערים  הנודע  פיוטו  כך  על  שיעיד  כפי  בקרבו, 
יכירו  רואיו  כל  אשר  התורה...",  לכבוד  שירה  "אשורר 
כי מילותיו חוצבו מלב טהור ספוג באהבת תורה. מתוך 
לשכנעם  כדי  לקחו  שומעי  בקרב  לאות  ללא  פעל  כך 
לשלוח את ילדיהם לישיבות קדושות, ובדרך זו הצליח 

להציל נשמות רבות מספור מרדת שחת.

אהבת  של  זו  בדרך  הדריך  אחריו  צאצאיו  את  אף 
בעבורם  בחר  הוא  בילדותם  פשרות,  כל  ללא  תורה 
לשלחם  דאג  ובהמשך  ביותר,  הטובים  המלמדים  את 
שבארץ  הטובות  לישיבות  המדינה  לגבולות  מחוץ  אל 

ישראל. 

בחרותי  שנות  בראשית  שליט"א:  מנכדיו  אחד  מספר 
כשהגעתי  אולם  פוניבז',  לישיבת  להתקבל  ביקשתי 
לראיון אצל ראשי הישיבה, נאלצו הללו להשיבני ריקם 
בהטעימם כי פנימיות הישיבה מלאות עד אפס מקום, 
אין  ומשכך  לאוכל,  לי  לדאוג  באפשרותם  אין  ואף 

באפשרותם לקבל עוד בחורים.

מאוכזב שמתי פעמיי לביתו של סבא זצ"ל וסיפרתי לו 
ממקומו  קם  ומיד  שמע  סבא  שקיבלתי.  התשובה  על 

ויצא לביתו של מרן הרב מפוניבז' זצ"ל.

הרי  ואכילה,  ללינה  מקום  חוסר  היא  הבעיה  'אם 
שמוכן אני ליטול על עצמי את העול, בביתי יישן 
העיקר  ישתה,  וממימי  יאכל  מפתי  הבחור, 
ולהתעלות  תלמודו  על  לשקוד  שיזכה 
לראש  הסבא  אמר   - בישיבתכם!' 

הישיבה בביטחון.

כששב סבא לביתו שמחתי לשמוע מפיו כי הרב זצ"ל 
נענה לבקשתו והסכים לקבלני לישיבה בתנאי שאת כל 

צרכיי הגשמיים ימלא הוא.

שבתי לבית הוריי בשמחה, ארזתי את מטלטלי ועשיתי 
את דרכי לבני ברק. והנה, מיד אחר שהתקבלתי במאור 

והסבתא  הסבא  ידי  על  פנים 
הסבא  של  פניו  הרצינו  ע"ה, 
יקירי  לך  דע  לי:  אמר  והוא 
חינם,  אוכל  אין  זה  בבית  כי 
יהיה עליך לשלם על כך טבין 

ותקילין!

לשמע  מאוד  הופתעתי 
הדברים, אולם הסבא המשיך 
זה  בבית  האכילה  והסביר: 
תמיד  שתקפיד  בכך  מותנית 
שיהיה  בלא  ברכה  לברך  שלא 
מי שיענה אחריה באמן, וכמו 
גם  להקפיד  עליך  יהיה  כן 

לענות אמן אחר ברכותיי.

לכך  שהסכמתי  כמובן 
היום  מאותו  ואכן  בשמחה, 
עשרות  יום  בכל  לענות  זכיתי 
הסבא  ברכות  אחר  אמנים 
כי  זכיתי  ואף  והסבתא 

ברכותיי נענו על ידם באמן.

אף  שליט"א:  הנכד  ומוסיף 
להאריך  שזכתה  ע"ה  הסבתא 
מנהג  על  הקפידה  ימים 
ימיה  בערוב  ואף  זה,  מיוחד 
למאוד,  עד  נחלשה  כאשר 
יבואו  יום  שבכל  הקפידה 
ובטרם  מנכדיה,  כמה  אליה 
לפניה  יאמרו  לישיבה  צאתם 
את ברכות השחר כדי שתענה 
אחריהם אמן, ואף הם יקשיבו 

ויענו אמן על ברכותיה.

ממש,  האחרונים  בימיה 
כאשר כמעט וניטל ממנה כוח 

וגם  זה,  במנהג  להתמיד  מצאצאיה  ביקשה  הדיבור, 
לענות  מקפידה  הייתה  וייסוריה  חולשתה  רוב  מתוך 

אחר ברכותיהם אמן חרישית.

ילדיהם  בחינוך  אלו  גדולים  של  דרכם  הייתה  כה 
לאמונה טהורה, מי ייתן ונזכה אף אנו ללמוד מדרכם.
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

הסבא שדרש תשלום מנכדו

למצוה  ילדינו  לחינוך  צעד  כל  שננקוט  ובטרם  יתירה,  מחשבה 
זו, מחובתנו להראות בפניהם 'דוגמא אישית' לכך ('נוטרי אמן' עמ' 

שדמ).

לענות אמן אחר ברכת קטן
אחר  אף  אמן  לענות  להקפיד  יש  אמן,  לעניית  הקטנים  חינוך  מחובת  כחלק 
לחינוך,  מגיע  שהקטן  שמשעה  ג)  רטו  (או"ח  ערוך'  ב'שולחן  שפסק  כפי  ברכתם, 

אם מברך על דבר מאכל וכיוצא בזה יש לענות אחריו אמן.

יש שכתבו שזמן החינוך לעניין זה הוא משעה שמתחיל לדבר (שו"ת אבן ישראל סי' 
יד). והעידו על מרן הסטייפלר זצ"ל שהיה עונה אמן אף על ברכת תינוק בן שנה 

וחצי שנתיים כדי לחנכו במצות עניית אמן ('ארחות רבנו' ח"ג עמ' רכג).

וראוי  מותר  שבודאי  כתב  זצ"ל  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  ירושלים,  של  רבה  אף 
לענות אמן אף אחר קטני קטנים משעה שהורגלו לברך על מאכלם, ויש משום 
קיום מצות חינוך הנלמדת מן הכתוב (דברים יא יט) "ולמדתם אותם את בניכם", 

שכן לעניין מצוה זו נחשב שכבר הגיעו לגיל חינוך (שו"ת 'שלמת חיים' סי' קצד).

סיפור נורא אודות חשיבות עניית אמן אחר הקטן מובא באריכות בספר 'דרך 
אל  לוונציה,  פעם  נסע  ה'לבוש'  בעל  יפה  מרדכי  רבי  הגאון  י"א):  (ליום  משה' 
לאחר  התכונה.  חכמת  את  ממנו  ללמוד  כדי  אבוהב,  יצחק  רבי  הנודע  החכם 
ששהה בביתו זמן מה ארע מקרה, ובעת שהיו משוחחים יחדיו נעמד בנו הקטן 
של החכם וברך בקול רם על פרי שאחז בידו, כאשר הכול ענו אחריו מיד 'אמן', 
כעס  בתגובה  לענות,  ושכח  לב  שם  לא  בפלפולו  טרוד  שהיה  מרדכי  רבי  אולם 

עליו החכם ואף גזר עליו נידוי.

לו  אמר  נידויו,  על  התרה  מהחכם  לבקש  מרדכי  רבי  בא  כאשר  מה  זמן  לאחר 
מכיון  כי  שידעתי  כיון  אליך,  אהבתי  למרות  לנדותך  אולצתי  כי  לך  דע  החכם: 

שלא ענית אמן על ברכת הילד חויבת במיתה מן השמים. כעת 
מסכים אני למחול לך בתנאי אחד: הבטח לי שבכל קהילה אליה 

אחר  אמן  מלענות  הנמנע  של  חטאו  גודל  את  ברבים  תפרסם  תגיע 
ברכה, ולחיזוק הדברים תספר להם את הסיפור הבא שאירע לפני שנים 

בארץ ספרד:

פעם גזר המלך גירוש על יהודי ארצו, נחרדו היהודים ושלחו חסיד אחד שהיה 
את  המלך  קיבל  כדרכו  הגזירה.  שיבטל  לבו  על  שידבר  כדי  המלך,  ללב  קרוב 
לחדר  כשנכנס  מה,  זמן  לאחר  בנעימות.  עמו  ושוחח  יפות  פנים  בסבר  החסיד 
ההזדמנות  את  החסיד  ניצל  מובהק,  ישראל  כשונא  ידוע  שהיה  הכמרים  ראש 
ופנה להתפלל מנחה, בינתיים ברך הכומר את המלך והכל ענו אחריו אמן, מלבד 

היהודי שהיה שקוע בתפילה.

כשהבחין בכך הכומר הרשע, ניצל את ההזדמנות ואמר למלך: דע לך כי ברכתי 
הלכה לאיבוד ולא תתקיים, רק משום שיהודי זה לא ענה אמן אחריה. מששמע 
זאת המלך בערה בו חמתו עד להשחית, וגזר על הצדיק עונש חמור ביותר של 

מיתה בייסורים קשים, ואף חידש את גזירתו לגרש לאלתר את יהודי המדינה.

לאחר זמן מה התגלה החסיד לחברו בחלום ואמר לו: דע לך כי מדקדק הייתי 
במצוות כל ימי, אולם פעם אחת כאשר ברך בני הקטן על הלחם נמנעתי מלענות 
אמן אחריו, וכיון שהקב"ה מדקדק עם הצדיקים עד חוט השערה גזר עלי עונש 
את  להפיץ  דאג  אנא,  חברו:  לפני  בקשתו  את  החסיד  שטח  וכאן  ביותר.  חמור 

הסיפור ברבים, שכן רק כך אזכה לכפרה! 

מרנן  עוררו  שכבר  כפי  זה,  חשוב  בעניין  ילדינו  את  לחנך  כולנו  נתחזק  הבה 
ורבנן גדולי ישראל בהזדמנויות רבות, וכך בוודאי נזכה לרוות נחת יהודית מכל 

צאצאינו, ולהנחילם חיי נצח בזה ובבא.

ך.
תי

כו
בר

ר 
אח

מן 
א

ה 
ענ

ו י
שה

מי
ש

ג 
דא

ר 
שח

 ה
ות

רכ
 ב

רך
מב

ה 
ת

שא
 כ

ר!
יק

די 
הו

י

בס"ד

גם אני, בעניית אמן זוכה לישועות

בסדר האלף בית, האותיות שאחר 

א.מ.ן. הם ב.נ.ס.
לרמז שאחר עניית אמן בא הנס.

נר ישראל {למגיד מקוז'ניץ} עניני חנוכה 


