
ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגֹדָלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְּבִמְצַרִים ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת  ה' ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' 
ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו (יד לא)

ה'  את  העם  "ויראו  ישיר':  'אז  שירת  תחילת  טרם  בפרשתנו,  המובא  הפסוק  על 
ויאמינו בה' ובמשה עבדו", כותב רבנו בחיי - מגדולי מפרשי התורה - את דבריו 
הנודעים: "...ומפני שהאמונה היא יסוד כל התורה כולה, תקנו לנו חז"ל בתפילה 
ובברכות לענות אמן, שהוא נגזר מלשון אמונה ומלשון הודאה שמקבל עליו דברי 

המברך ומודה בהם".

היא  אמן  עניית  של  משמעותה  כי  הברורה,  העובדה  וצפה  עולה  אלו  מדברים 
הצהרת אמונה בה' יתברך, וכפי שכתב בעל 'מגלה עמוקות' (פרשת ואתחנן) כעין זה, 

כי עיקר האמונה תלויה בעניית אמן.

כוונת  אודות  ו)  קכד  (או"ח  ערוך'  ה'שולחן  בפסק  גם  למצוא  נוכל  לכך  מעשי  ביטוי 
שיכוון  ...ובכוונה  ברכה  כל  אחר  אמן  "ויענו  אמן:  עניית 

בלבו: אמת היא הברכה שבירך המברך, ואני מאמין בזה.

על  "חובה  יא):  קכד  (או"ח  השולחן'  'ערוך  בעל  כותב  וכך 
כל מי ששומע הברכה לענות אמן... ומי שלא ענה אמן 
- עבירה גדולה בידו ...ובאמן תלוי עיקר האמונה, לכן 
ילמד בניו הקטנים שיזהרו לענות אמן, ומיד שהתינוק 

עונה אמן יש לו חלק לעולם הבא.

ומעניין לציין כאן לדברי המהרש"א (ח"א שבת ל א) שסדר 
כיון  ו),  לג  (ישעיה  'אמונת'  הכתוב  בלשון  מכונה  זרעים 
דנים  בה  ברכות  מסכת  היא  בו  הראשונה  שהמסכת 
אמן,  לענות  חייבים  שעליהם  הברכות  במאה  חז"ל 

ועניית אמן מהותה היא אמונה.

בנים לא אמן בם
כיון שמצות עניית אמן נוגעת ביסוד כה חשוב בעולמנו 
בעונשו  רבותינו  החמירו  מדוע  מובן  האמונה,  יסוד   -
של המבטל עניית אמן, עד שאמרו שהגלות הקשה בה 
אנו נתונים נגזרה בעטיו של הזלזול בעניית אמן, שכך 
דרשו חז"ל (ספרי האזינו פיסקא שכ) את הפסוק הדן בענין זה: 
"ויאמר אסתירה פני מהם ...בנים לא אמן בם" (דברים לב 
כ): "רבי דוסתאי בן יהודה אומר: אל תהי קורא 'לא אמון 
בם', אלא 'לא אמן בם', ללמדך שלא היו רוצים לענות 
אמן על דברי הנביאים, על כן הסתיר הקב"ה פניו מהם 

וגלו מארצם". 

והנה לכאורה היה מקום להבין, מדוע העובדה שלא ענו אמן על דברי הנביאים 
נחשבה להם לחטא כה גדול עד שבגללה גלו מארצם? אולם לאור האמור נוכל 
להבין, שמתוך שעניית אמן הינה ביטוי כה חזק לאמונה, לכן כשלא ענו אמן אחר 
דברי הנביאים נחשב היה להם הדבר לחיסרון באמונה, וכשאין מאמינים נענשים 

בהסתרת פנים שתוצאותיה חורבן הבית וגלות ('ודרשת וחקרת' בשלח תשמ"ג).

אמונה עמוקה ושורשית
היותה של מצוות עניית אמן יסודה של האמונה, הינה גם הסיבה לגודל השכר 

המובטח למקפידים לקיימה: 

דברי  על  פ"א)  האמונה  (נתיב  עולם'  'נתיבות  בספרו  המהר"ל  כותב  נפלאים  דברים 
ריש לקיש (שבת קיט ב) - "כל העונה אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן": כיון 
שמשמעותה של עניית אמן היא אמונה, לכן צריך שיאמרה האדם בכל כוחו. כי 
כל עניין האמונה הוא שיאמין האדם בה' בכח ובחוזק כיתד שלא תימוט, באופן 
שכל הרוחות שבעולם אינן מזיזות אותו מאמונתו ודבקותו בה'. לכן גם זוכה הוא 
נטועים  שבו  המקום  הוא  העדן  גן  כי  עדן,  גן  שערי  בפניו  שייפתחו  זאת  בשכר 
מקומו  בה'  באמונה  שדבק  אמן  והעונה  עולמים,  לעולמי  בה'  ודבקים  הצדיקים 

מובטח בגן עדן שייעודו דביקות בה'. 

לעומת זאת ה'שפת אמת' (כי תבא תרמ"א) מבאר ששכרו של 
העונה אמן הינו 'מידה כנגד מידה': עניית אמן מבטאת 
מסכים  'אמן'  העונה  שכן  ושורשית,  עמוקה  אמונה 
לדברי המברך גם אם אינו משיג ומבין את עומק דבריו, 
בו  לו  אין  דרגתו  מצד  אם  אף  הבא  לעולם  זוכה  לכן 

השגה. 

הצדיק  הסבא  היה  רגיל  עניין,  באותו  לעניין  מעניין 
רבי שמחה זיסל זיו זצ"ל מקעלם, להשוות את ההבדל 
קדמונים  בספרי  ודרישות  חקירות  מתוך  המאמין  בין 
שאינה  חושית  באמונה  שמאמין  זה  לבין  ופילוסופים, 
תלויה בדבר, רק מתוך התבוננות במהלך המופלא שבו 
אדם  אותו  בין  להבדל  ורגע;  רגע  בכל  העולם  מתנהל 
שאכל כיכר לחם עד כדי שביעה, לרעהו שמעולם לא 
יש  ללחם  כי  בספרים  והבין  קרא  רק  לחם,  טעם  טעם 

תכונות המקנות שובע לאוכלו.

כי גם בענייננו אמונתו של הפילוסוף, אף שעמוקה היא, 
יכולה לקרוס בנקל באם רק יבוא כנגדו פילוסוף אחר 
רעהו  של  אמונתו  ואילו  וטענות,  קושיות  עליו  ויגבב 
גדולה  בוודאי  ומעלתו  תימוט,  שלא  כיתד  היא  איתנה 

לאין ערוך ('נוטרי אמן' ח"א עמ' לט).

לאלו  יעקב'  ה'קהילות  בעל  רבנו  מייעץ  היה  וכבר 
שרח"ל התעוררו בקרבם ספיקות באמונה, להקפיד על 
עניית אמן ויהש"ר בכוונה ובקול, כי בכך ישרישו אמונה 
בלבם ויסירו את המחשבות הרעות המבלבלות אותם, עד שאמרו חז"ל שאפילו 

יש באדם שמץ של מינות מוחלים לו ('קריינא דאגרתא' מהדו"ח, ח"א אגרת פ).

בדורנו, דור עקבתא דמשיחא, בו - כדברי רבותנו - יגדל ניסיון האמונה עד מאוד, 
אמונתנו  תהיה  ובכך  הראויה,  בכוונה  אמן  עניית  ידי  על  בכך  שנתחזק  ראוי  מה 
כיתד שלא נימוט וכך נצליח בס"ד לצלוח את נסיונות התקופה, ולזכות לישב עם 

הצדיקים בחיי העולם הבא.

פרשת בשלח

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  בנבנתיבות אמונים

ם

מע ם
אמן באמונה

שפע משמים
"ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים ְוָיָצא ָהָעם 

ְוָלְקטּו..." (טז ד)
רמז  'אמן'.  תיבות  סופי   - ויצא"  השמים  "מן 
למובא בזוהר הקדוש (וילך רפה ב) שבזכות עניית 

אמן מוריד הקב"ה לישראל שפע משמים.
'קרן לדוד ולזרעו' פרשת בשלח

שומר אמונים
ַלֻּגְלֹּגֶלת  עֶֹמר  ָאְכלֹו  ְלִפי  ִאיׁש  ִמֶּמּנּו  "ִלְקטּו 
ִּתָּקחּו"  ְּבָאֳהלֹו  ַלֲאֶׁשר  ִאיׁש  ַנְפׁשֵֹתיֶכם  ִמְסַּפר 

(שמות טז טז).

'אמן'  תיבות  ראשי   - איש'  נפשתיכם  'מספר 
האדם  על  כי  ללמדנו  'שמר'.  תיבות  וסופי 
להיות "שומר אמונים" (ישעיה כו ב) היינו לשמור 
בשמירה  יזכה  זה  ובזכות  כראוי,  אמן  לענות 

לנפשו.
'תפארת אבות' פרשת בשלח

פרשת בשלח, בה הגיעו ישראל לדרגות גבוהות של אמונה חושית, 
כפי שנאמר "ויאמינו בה' ובמשה עבדו", נקראת לעולם קודם ט"ו בשבט - ראש השנה לאילן.

זה  יום  כי  ללמדך  'אמן',  בגימטרייה  'אילן'  רמז:  בדרך  מסיגעט  לב  ייטב  בעל  הרה"ק  ואמר 
מסוגל מאוד לחיזוק האמונה, ובו מתעוררת ביותר בכל שנה חובת האדם להתחזק 

בכל עת באמונתו האיתנה בה' יתברך ('ייטב פנים' ח"ב לימי שובבים).

יהודי יקר!
ביום ט"ו בשבט - ראש השנה לאמונה

הקפד להרבות בעניית אמן שהיא יסוד האמונה.
שנה טובה ומבורכת - אמן!
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באותו ערב פשטה לה העיירה נשואת סיפורנו את בגדי החולין, ועטתה על עצמה 
אדרת של קדושה. באוירת שמחה עילאית מהולה בכובד ראש צעדו להם במאסף 
בידיהם,  כשלפידים  הנערים  צעדו  לפניהם  הדורים,  דגלים  נושאי  ילדים  תהלוכת 

ובראש צעדו כלל תושבי העיירה כשבראשם פרנסיה וספרי תורה בידיהם.

מעמד קבלת הפנים הסתיים זה מכבר. את ספסלי בית המדרש המקושט לכבודה 
של תורה, כבר גדשו מאות רבות מתושבי העיירה, מלמדנים חריפי שכל ועד בעלי 

מלאכה פשוטים, הכל נקבצו ובאו לשמוע את דרשתו הראשונה של רבם החדש.

והם לא התאכזבו כלל ועיקר. בדבריו הפליא הרב לחרוז דברי תורה ואגדה בחריפות 
ובעמקות שאין דוגמתה, עד שהפכו יחדיו למארג זוהר שהאיר את עיני השומעים 

והותירם בפה פעור.

בסיום הדרשה פנו הכל לעבר מקומו של הרב, מי כדי לברך וליטול הימנו ברכת 
המוני  איש  שמער'ל,  גם  נדחק  ביניהם  העמוקים.  בדבריו  לפלפל  כדי  ומי  שלום, 
שלא קרא ולא שנה מימיו, אולם למרבה הפליאה הוא לא הסתפק בברכה גרידא, 
אלא הוסיף והודה במילים חמות לרב על דבריו הנפלאים, הערבים והנעימים לאוזן 

וללב!

הדברים היו בלתי מקובלים בעיני העומד בתור אחריו, אברך צעיר ונמרץ. בתרעומת 
גלויה הוא משך את מיודענו לצד וקבל בפניו: שמער'ל, הכיצד יכול אתה להעיד 
על ערבותם ואיכותם של הדברים, הלא מכירך אני היטב כאיש פשוט שאינו יודע 

פלפול מהו?!

את האמת - השיב שמער'ל בכנות מהולה בצער עמוק - לא הבנתי מילה אחת, אף 
לא מדברי האגדה שנשזרו בתוך דרשתו של הרב! אולם הגד לי ידידי, וכי העובדה 
שליט"א  מורנו  הלא  ואמיתותם,  באיכותם  משהו  פוגמת  הדברים  את  מבין  שאיני 
נודע בשערים מזה שנים כלמדן עצום וכדרשן מופלא, מדוע אסבור שהפעם איכזב 

בדבריו?!

קורנות  כשפניו  לשיחה  שהאזין  הצד  מן  למישהו  לב  השניים  שמו  לא  בטרדתם 
מהתפעלות, היה זה הרב בכבודו ובעצמו...

מטהרת  מאוד  עד  נפלאתי   - מבושה  שהסמיק  לשמער'ל  הרב  אז  פנה   - יהודי  ר' 
לבך, הריני להזמינך אפוא לביתי למחר, כעת חיה, אשמח לשבת ולחזור בפניך על 

דרשתי עד שתבינה הדק היטב, ולו ייקח הדבר כמה שעות.

ביום המחרת שב שמער'ל והודה לרב על דרשתו הנפלאה, אולם הפעם הייתה זו 
הודאה מושלמת, כזו שנאמרה בהשכל וידוע...

סיפור נפלא זה אינו אלא משל לדברי חז"ל הידועים (תנחומא צו ט): "כל מי שעונה 
אמן בעולם הזה זוכה ועונה אמן לעולם הבא". כי בענותו 'אמן' בכוונה מבטא האדם 
את אמונתו בהנהגת ה' בעולם, למרות שבעולם הזה היא בבחינת "עמוק עמוק מי 
ימצאנו". על כן בבואו לעולם הבא, יזכה בשכר זאת שהקב"ה בכבודו ובעצמו יראנו 
נכוחה את משפטי ה' אמת אשר צדקו יחדיו, ואז יזכה לענות אמן באמת ובתמים, 

מתוך הבנה והכרה אמתית
 ('דרש אב',פר' עקב דרוש לא).

סגר עליהם ַהְמַדֵבּר 
"ְוָאַמר ַּפְרעֹה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻבִכים ֵהם ָּבָאֶרץ ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִּמְדָּבר (יד ג)

בדרך רמז דרש הרה"ק בעל 'חסד לאברהם' מראדומסק: 
בשעה שבני ישראל "נבוכים הם בארץ", כלומר שקועים בארציות ובגשמיות, 
אזי "סגר עליהם המדבר" - ַהְמַדֵבּר, כלומר, נסגר פיהם ואין הם מסוגלים לדבר 

דיבורי תורה ותפילה.
(חסד לאברהם, פר וארא)

שתיקה יפה בשעת התפילה
"ה' ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון" (יד יד)

חוזר  שש"צ  בשעה  חולין  שיחת  ישיח  "לא  ז):  קכד  (או"ח  ערוך'  ה'שולחן  פסק 
התפילה, ואם שח הוא חוטא, וגדול עוונו מנשוא, וגוערים בו". 

למד  התפילה,  בעת  חולין  משיחת  הנמנעים  של  מעלתם  לגודל  נפלא  רמז 
הרה"ק רבי יעקב יוסף מאוסטרהא מכתוב זה: "ה' ילחם לכם" - ילחם עבורכם 
מכל  תמנעו   - תחרישון"  ש"אתם  בתנאי  אבל  רעתכם,  ומבקשי  בשונאיכם 

דיבורי סרק בשעת התפילה.
('רב ייבי', מאמר מורא מקדש)

אומנותו של אדם
"ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה'" (יד י)

"אל  כז):  יט  (בראשית  אומר  הוא  באברהם  אבותם.  אומנות  תפשו  רש"י:  פירש 
יא):  כח  (שם  ביעקב  בשדה";  "לשוח  סג):  (שם  כד  ביצחק  שם";  עמד  אשר  המקום 

"ויפגע במקום".
למדנו מדברי רש"י שהתפילה הייתה אומנותם של אבותינו, 'אומן' ניתן לקרוא 
אנו  ואף  התפילה,  באומנות  התמחו  אבותינו  מסוים,  במקצוע  שהתמחה  למי 

אחריהם תפשנו אומנות זו כדרך חיים.
'מבעה'  המשנה  בלשון  מכונה  האדם  כי  מבואר  ב)  (ג  קמא  בבא  במסכת  ואכן, 
על שם הכתוב "אם תבעיון בעיו" המדבר מעניין התפילה. והיה אומר המשגיח 
הגרא"א דסלר בשם רבו הסבא מקעלם זצ"ל, שמכאן נוכל ללמוד על מעלתה 
של התפילה, שהלא כל מהות האדם נקראת על שם התפילה שהוא נושא בפיו 
('מכתב מאליהו' ח"ג עמוד 68).  

ויש שהביא לכך רמז מכך שמן האותיות המרכיבות את המילה 'אדם' במילואה 
('אותיות האלף בית' אות אלף). [=אל"ף דל"ת מ"ם] עולות המילים 'אדם מתפלל'  

ארחץ בנקיון כפי
"ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶֹׁשה ָידֹו ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל ְוַכֲאֶׁשר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק" (יז יא)

לכך  רמז  ידו",  "יניח  או  ידו"  ב"ירים  כאן  תלויה  משה  של  תפילתו  קבלת 
היא  עולה   - הגזל  מן  ידיו  מרים  הוא  הן  אם  בידיו,  תלויה  אדם  של  שתפילתו 
ונשמעת לרצון, ואם חלילה הוא מניח ידו על ממון שאינו שלו - הרי כבר העיד 
על כך הנביא (ישעיהו א יג) באומרו: "גם כי תרבו תפילה איני שומע ידיכם דמים 

('גבעות עולם' חלק הדרוש דרוש א)מלאו".

איזו ברכה ברכו על המן
"ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִּכי א ָיְדעּו ַמה הּוא" (טז ד)

כה דרשו דורשי רשומות: "ויאמרו איש אל אחיו מן הוא", 'מ"ן' ראשי תיבות - 
'מה נברך', "כי לא ידעו מה הוא", כי לא ידעו ישראל איזה מין מאכל הוא זה ('זקן 
אהרן' בשלח). ובאמת כבר דנו רבים מרבותינו המפרשים בשאלה איזו ברכה ברכו 

ישראל לפני אכילת המן. להלן כמה מן הדעות שנאמרו בזה:
מן  לחם  ב. "המוציא  תתתתמ);  סי'  מ"מ,  הוצ'  חסידים  (ספר  השמים"  מן  לחם  א. "הנותן 
השמים" (רמ"ע מפאנו, 'מאמר שבתות ה'' ח"ו); ג. "הממטיר לחם מן השמים" (הבא"ח בשו"ת 
"בורא  ה.  סז);  אות  בשלח  צדיק'  ('שפתי  הארץ"  מן  לחם  "המוציא  ד.  סג);  סי'  לשמה  תורה 

פרי האדמה" ('חמדת ישראל' ח"ב סי' יד); ו. בחול לא ברכו כלל כיון שנבלע באיברים, 
ובשבת ברכו "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לאכול סעודת שבת" (בני יששכר מאמרי 
השבתות ג ג); ז. לא היתה בו ברכה קבועה, רק כל אחד בירך לפי הטעם שטעם בו 

('מרכבת המשנה' על מכילתא בשלח עמ' סח).

התנאה לפניו בברכות 
"ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאֵקי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהּו" (טו ב)

נאה  סוכה  לפניו  עשה  במצוות,  לפניו  "ִהְתָנֶאה  ב):  קלג  (שבת  חז"ל  דרשו  מכאן 
ולולב נאה ושופר נאה, ציצית נאה וספר תורה נאה"...

בהן  להיזהר  שראוי  מצוות  הינן  יום  מדי  לברך  אנו  מצווים  אותן  הברכות  אף 
שתהיינה נאות, והרי נפסק להלכה (ראה רמ"א או"ח קסז ב ומשנ"ב שם כ) כי רק ברכה 
אנו  מחויבים  ואנוהו'  אלי  'זה  מצד  כן  אם  שלימה,  ברכה  הינה  באמן  הנענית 
להשתדל שברכותנו תהיינה נאות ומושלמות על ידי שנאמרן בפני מי שיענה 

אמן אחריהן.
(אמונת יצחק)

סיפור שבועי על אמן ותפילה מאוצרות רבותינו על אמן ותפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

פנינים משולחנם של גדולי ישראל 
בשגב גדולתה של עניית אמן משולחן אמונים

להבדיל בין אמן לאמן

ותמהו  המברך",  מן  יותר  אמן  העונה  "גדול  ב):  נג  (ברכות  חז"ל  אמרו 
מהברכה  יותר  תגדל  אמן  עניית  שזכות  ייתכן  הכיצד  המפרשים, 
המעשה,  עיקר  את  שעושה  הוא  המברך  לכאורה  הלא  עצמה, 

ובלעדיו אף לא הייתה כלל עניית אמן?

השבוע נביא את הסבריהם של בעל 'צמח צדק' ושל ה'בת עין' זי"ע:

מעשיית  נברא  שגופו  מלאך  נברא  מישראל  אדם  שעושה  מצוה  מכל   
מברך  מישראל  שאדם  בעת  בה.  העוסק  מכוונת  נבראת  ונפשו  המצוה 
ברכה בורא הוא בכך את גוף המלאך, אולם הנפש אינה ניתנת בו אלא 
הברכה,  של  הפנימית  הכוונה  כלולה  שבה  באמן,  נענית  שהיא  אחר 

לפיכך גדול העונה יותר מהמברך.
מכת"י בעל ה'צמח צדק', מובא ב'עדן ציון' עמ' קצו

 במסכת שבת (קיט ב) אמרו חז"ל ש'אמן' הוא ר"ת 'א-ל מלך נאמן', לפיכך 
'גדול העונה יותר מהמברך', כי המברך אמנם מכריז בברכתו על מלכות 
ה', ואילו העונה אמן מוסיף ומעיד מלבד זאת אף על היותו 'נאמן' לקיים 

את הבטחתו ולהחיש גאולתנו.
'בת עין' פר' ויקהל

מע פני
סגר על

מאו סיפם ם
בין דיל


