
בלתי לה' לבדו
"ְוִיְקחוּ ִלי ְּתרּוָמה" (כה ב)

אמר  לשמי",   – ִלי'  "'ְוִיְקחוּ  זה:  בפסוק  רש"י  של  ביאורו  לאור 
ה'  בית  את  כי  מכאן  למדנו  זצ"ל:  שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון 
 – נוספות  וכוונות  פניות  שום  ללא  שמים,  לשם  לבנות  חובה 

טהורות ככל שתהיינה.

בית  את  לבנות  המלך  מדוד  הוא  ברוך  הקדוש  מנע  לפיכך 
המקדש: שהרי דוד המלך ערך מלחמות רבות בשנות מלכותו, 
ומנצח  בו  מתפלל  היה  בוודאי  קיים  המקדש  בית  היה  ולוּ 
הייתה  חסרה  שבבנייתו  ונמצא  יג),  ז  אסת"ר  (ראה  במלחמותיו 

כוונת 'לי – לשמי'.

רמז לדבר נוכל ללמוד מן הפסוק שנאמר בו (דה"י א' כב ח): "ָּדם 
ִלְׁשִמי",  ַבִית  ִתְבֶנה  א   – ָעִׂשיָת  ְּגדֹלֹות  ּוִמְלָחמֹות  ָׁשַפְכָּת  ָלרֹב 
הבית  יהיה  לא  לכן  עשית,  גדולות  שמלחמות  כיוון  כלומר, 
'לשמי', כי תרצה בבניינו כדי שיתקבלו בו תפילותיך  שתבנה: 

על נצחון האויבים.
'שיחות מוסר' תשל"א מאמר ט 

רמז לימים שקוראים בהם בתורה
"ְוזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחוּ ֵמִאָּתם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶֹׁשת" (כה ג)

בשם מרן ה'חתם סופר' הובא, כי בעשר האותיות המרכיבות את 
שבהם  לימים  רמז  למצוא  נוכל  ו'ְנחֶֹׁשת',  'ֶכֶסף'  'ָזָהב',  המילים: 

קוראים בתורה בבית הכנסת:

הכיפורים;  יום   - כ'  וחמישי;  שני  ימי   - ב'  ה'  קודש;  שבת   - ז' 
ס' - סוכות; פ' - פורים ופסח; נ' - ימי הדלקת נרות החנוכה; ח' 
- ראשי חודשים (ובכללם ראש השנה); ש' - שבועות, שמיני עצרת 

ושמחת תורה; ת' - תעניות.

הפסוק:  תחילת  גנוט:  מרדכי  רבי  הגה"ח  הוסיף  לדברים  נופך 
"ְוזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחוּ ֵמִאָּתם" רומזת למנהג ישראל לנדב 

מהונם לצדקה בעלותם לתורה בימי: "ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶֹׁשת".
'אוצר אפרים'

התשובה תמיד מתקבלת
של  הגדול  תלמידו  למד  התשובה,  לעניין  הנוגע  נפלא  לקח 
הגאון רבי מרדכי בַּנֶעט מפסוק זה: במהלך חיי האדם קיימים 
בתשובה;  ולחזור  להתחזק  יכול  הוא  שבהם  מועדים  שלושה 
המועד המשובח מכולם הוא בימי הנעורים, השני במעלתו הוא 
חייו  ברגעי  בתשובה  השב  הוא  שבכולם  והפחות  הזקנה,  בימי 

האחרונים.

שלושה מועדים אלו נרמזו במילים 'זהב', 'כסף' ו'נחושת': 'זהב' 
הוא רמז לימי הנעורים, בעת שהאדם במלוא כוחו ופניו צהובות 
כזהב; 'כסף' הוא רמז לימי הזקנה כשפניו מכסיפות ומלבינות; 
שבהם  האחרונים  החיים  לרגעי  רמז   - נחש  מלשון   - 'נחושת' 
נפטר האדם משליטתו של היצר הרע המכונה 'נחש הקדמוני'.

התרומות  התקבלו  שבמשכן  שכשם  מכאן,  למדנו  מקום  מכל 
הקודם:  בפסוק  ככתוב  הממעיט,  ואחד  המרבה  אחד  מכולם, 
גם  כך  ְּתרּוָמִתי",  ֶאת  ִּתְקחוּ  ִלּבֹו  ִיְּדֶבּנוּ  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ָּכל  "ֵמֵאת 
אימת  וכל  התשובה,  בפני  העומד  דבר  לך  אין   – בתשובה 
תמיד  האדם,  של  בלבו  לתשובה  אמתי  רצון  שיתעורר 

תתקבל תשובתו באהבה.
'דרושים ולקחי מוסר' לתלמיד ר"מ בנעט

ביאור בקשת 'ושמחנו בתיקונו'
"ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" (כה ח)

בנוסח תפילת מוסף של שלושת הרגלים אנו מבקשים: "בנה 
ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו והראנו בבנינו ושמחנו 
השלישי  המקדש  בית  הלוא  להבין,  יש  ולכאורה  בתיקונו", 
עתיד לרדת בשלמותו מן השמים (סוכה מא א) ומה צורך יהיה 

עוד בתיקונו?
ביאר הגאון מהרי"ל דיסקין:

כיוון שבניית בית הבחירה הינה אחת ממצוות עשה (ספר המצוות 
מ"ע כ) בוודאי אין לומר שלעתיד לבוא תתבטל מצווה זו. לפיכך 
השלישי  המקדש  בבית  ישאיר  הוא  ברוך  שהקדוש  להניח  יש 
את  לקיים  ישראל  שיוכלו  כדי  תיקון,  הטעונים  דברים  כמה 
"והראנו  בתפילה:  מבקשים  אנו  כן  על  הבית.  בניין  מצוות 
מעט  לנו  הנח   – בתיקונו"  "ושמחנו  זאת  כל  עם  אך  בבניינו", 

לתקן בו כדי שנוכל להיות שותפים במצוות בניינו.
מהרי"ל דיסקין עה"ת, בהעלותך

עצה מעשית להינצל מהיצר
"ֵׁשׁש ָמְׁשָזר" (כו א)

בלב,  התלויות  מצוות  שש  החינוך  ספר  בעל  מנה  בהקדמתו, 
שיכול האדם לקיים בכל רגע ורגע מחייו, ולפיכך אין קץ למתן 
ג.  זרה  בעבודה  להאמין  שלא  ב.  ה'  אמונת  א.  הן:  ואלו  שכרן, 
מחשבת  אחר  לתור  שלא  ו.  ה'  יראת  ה.  ה'  אהבת  ד.  ה'  ייחוד 

הלב וראיית העיניים.
אין  לאגור  זוכה  אלו,  מצוות  על  יום  בכל  דעתו  לתת  המקפיד 

ספור זכויות, ובנוסף גורם שלא תהיה לשטן שליטה עליו. ורמז 
לדבר נוכל ללמוד מכתוב זה: "ֵׁשׁש ָמְׁשָזר" – על ידי קיום שש 

מצוות אלו, 'מש' היצר הרע המכונה 'זָר' מן האדם.
'ערוגת הבושם' 

שמירה על קדושתו של הדומם

"ַוֲהֵקמָֹת ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְּכִמְׁשָּפטֹו ֲאֶׁשר ָהְרֵאיָת ָּבָהר" (כו ל)
יש  "וכי  הכתוב:  לשון  על  חז"ל  תמהו  ג)  יב  (שבת  בירושלמי 
לשולחן  (סמוך  בצפון  להינתן  שזכה  קרש  אלא,  לעצים?  משפט 

הטהור) יינתן בצפון, בדרום (סמוך למנורה) יינתן בדרום".

מדברי חז"ל אלו למד השל"ה הקדוש (מס' חולין כא, הובא במג"א 
ח ו) כי יש להיזהר לסַמֵּן בטלית של מצווה את העטרה שלצד 
הראש, כדי שחוטי הציצית שרגילים להיות בצד הראש יישארו 

שם ולא יוחלף מקומם.
*  *  *

בדרך זו ביאר הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל את דברי חז"ל 
(מגילה כט א): "עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחוץ לארץ 

שייקבעו בארץ ישראל", ואף כאן לכאורה היה מקום לתמוה: 
לשם מה יש להעבירם לארץ, וכי מה היה גרוע אילו היו נבנים 

חדשים במקומם?
על  לשמור  להקפיד  יש   – דומם  חפץ  שגם  למדנו  מכאן  אלא, 
שבהם  כנסיות  בתי  שאותם  ראוי  אין  לפיכך  קדושתו.  דרגת 
וירדו  שוממים  יישארו  בתפילתם  כמים  דמעות  יהודים  שפכו 

בקדושתם.
'שביבי אור' עמ' קצח

המזבח החיצון והמזבח הפנימי

"ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֲעֵצי ִׁשִּטים" (כז א)
המעיין בסדר הכתובים ימצא כי שני מזבחות היו בבית המקדש: 
בעלת  קטורת  הקטירו  ועליו  טהור  מזהב  עשוי  היה  'הפנימי' 
ריח נפלא, ו'החיצוני' היה עשוי מנחושת ואבנים, ועליו הוקטרו 
איברי הקרבנות וחלביהם – דברים שמטבעם הם בעלי ריח רע.
מוסר השכל נפלא למד מכך הגה"צ רבי שמשון פינקוס זצ"ל:

 – כ'קרבן'  נעשית  שלהם  יומית  היום  ה'  שעבודת  אדם  בני  יש 
הם קמים לתפילה 'במסירות נפש', מתפללים במניין 'במסירות 
נפש', נשארים בבית הכנסת עד סוף התפילה 'במסירות נפש', 

וכן הלאה...
בשמחה  מצוותיהם   כל  את  העושים  יהודים  גם  קיימים  אולם 
מעשיהם  אלא  'קרבן',  שהקריבו  חשים  לא  כלל  הם  ובחשק; 
נעימים להם כקטורת. אין דבר מתוק יותר בעבורם מלהשכים 

בבוקר לתפילה במניין ולהתעכב ככל האפשר בבית ה'.

שני סוגי האנשים עובדים את ה', אולם בעוד את הראשונים יש 
לדמות ל'מזבח החיצון', בכך שעטופים הם בגשמיות ומעשיהם 
נעשים בחיצוניות וללא רצון פנימי, את האחרונים ראוי לדמות 

ל'מזבח הפנימי' – מזבח הזהב, שכן הם עושים את המצוות 
בפנימיות וברוחניות – כזהב טהור ומזוקק.

פרשת תרומה

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

אמן משפיעה ישועות
"ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" (כה ח)

דרש הרה"ק רבי אברהם מסלונים: בהיות המקדש 
שרתה  מתכונתה,  על  הקרבנות  ועבודת  מכונו  על 
השכינה בישראל והשפיעה עליהם טובות וישועות. 
אנו  יכולים  בעוונותינו,  שאיבדנום  כיום  גם  אולם 
הכנסת,  בבית  הציבור  תפילת  בזכות  לכך  לזכות 
לענות  זוכים  בציבור  שהמתפללים  משום  וזאת 
ואדנות,  הוי"ה  שמות  (בגימטרייה)  המאחדת  'אמן' 
ובכך גורמים ששם ה' ישכון בקרבם וישפיע עליהם 

שפע ברכות וישועות.

מתפילת  התיבות  בראשי  למצוא  נוכל  לכך  רמז 
שמניינם  אתה'  ישועות  'פועל  רבה:  אהבה 
ומכאן  'אמן',  של  כגימטרייה  צ"א  בגימטרייה 

שעניית אמן משפיעה ישועות.
'נחל איתן' פרשת תרומה

עע  הואהוא  לילי..."..." בבַַ טטֶֶ ""כמעטכמעט  ּכּכְְ

אמן! השקעה קטנה – תוצאה גדולה. 

                                                                                     'נפש דוד' כגלקיים מצוות למאות בכל יום, בנקל ובלי ֵלאּות".ובדרך קל כזה יוכל כל אחד לקנות לו עולם הבא,בתחילה היו מזלזלים בהם, ולא החשיבו את המצווה הזאת לכלום...וממני ילמדו כל הרואה אותי לעשות כן, לחבב עניית 'אמן' ו'אמן יהא שמיה רבא', אשר זו, עד שכמעט כטבע הוא לי, שהורגלתי בכל יום לשמוע ברכות השחר מכמה אנשים. "מאוד מאוד הייתי נזהר בעניית אמן עוד מילדותי, ואני אוהב ורץ בחיבה יֵתרה למצווה כך העיד על עצמו הגאון רבי אליהו דוד תאומים זצ"ל - האדר"ת (נפ' ג' באדר א' תרס"ה):
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הסיפור שלפנינו נשמע מכלי ראשון מפי הגאון רבי אברהם בקרמן שליט"א, ראש 
ישיבות טְשֶׁכְנוֹב לצעירים וחתן הגאון הגדול רבי אשר וייס שליט"א:

הגה"ח  של  המופלאה  דמותו  מעולמנו  נעקרה  האחרון  החנוכה  חג  של  בעיצומו 
רבי משה וייס זצ"ל, תלמיד חכם, ירא שמים מרבים ואיש חסד מופלא, אוד מוצל 
מאש אשר שרד את מוראות השואה האיומה בהיותו שבוי במחנה אושוויץ הזכור 

לשמצה.

מי  זצ"ל,  מקלויזנבורג  האדמו"ר  מרן  בכ"ק  נפשו  נקשרה  המחנה  גדרות  בין  שם, 
שלימים היה למחותנו. ולמן היום שבו נפגשו לא זזה ידו מתוך ידו והיו קשורים 

זה לזה בעבותות אהבה.

פרק מיוחד בקשר זה התבטא בסיום המלחמה, עת עסקו שניהם יחדיו, במסירות 
נפש של ממש, בעבודת קבורת מתי המצווה הרבים, הרוגי צעדות המוות שהתגוללו 

באותה עת כדומן על פני השדה.

באחד מאותם ימים קשים, כשחש רבי משה שכוחותיו כלים וגופו מחשב להישבר 
לו: "כל  אמר  לפועלו  הרבה  ובהערכתו  זצ"ל,  הרבי  עודדו  המאומצת,  העבודה  מן 

שתבקש ממני עתה – מבטיח אני לתתו לך!"

כי  רק  אני  מבקש  כבוד.  או  חיים  מבקש  "איני  משה:  רבי  שביקש  היה  צפוי  כמה 
הרבי  בש"ס".  תוספות  בכל  בקיאים  יהיו  לי  שייוולדו  שהילדים  הרבי  לי  יבטיח 
שליט"א  בניו  כששבעת  במלואה  התממשה  וההבטחה  בחום,  ובירכו  לו  הבטיח 

מצויים כיום בשורה הראשונה של תלמידי החכמים שבדורנו.

גם בהמשך עמד רבי משה זצ"ל לימין הרבי מקלויזנבורג בכל פעולותיו הכבירות 
לקימום היהדות החרדית מן האפר, הן בדאגה רציפה לרוחניותם של ניצולי השואה 
עם  מנשוא  קשה  התמודדות  תוך  ותהיות,  שאלות  אפופי  ימים  באותם  שסבבו 
קשיים רוחניים וגשמיים והן בהקמת קרית צאנז המעטירה והמוסדות המתנוססים 

בה לתפארה.

אחת מן המצוות החביבות שליוו את רבי משה במרוצת ימי חייו, היא מצוות עניית 
בבתי  משה  רבי  היה  מחזר  זו  מצווה  אחר  השחר.  ברכות  אחר  ובפרט  בכלל,  אמן 
הכנסת, ומדי יום היה מקשיב ועונה 'אמן' אחר מאות (!) ברכות השחר שנאמרו על 
ידי המתפללים. בערוב ימיו היו אלו בניו ונכדיו שהיו באים לומר את הברכות בפניו, 

והוא היה עונה אחריהם אמן בשמחה.

דקותיו  הן  אלו  כי  הורו  הרפואיים  המדדים  כל  לחייו.  האחרון  בלילה  זה  היה 
האחרונות, ובני משפחתו, ילדיו ונכדיו, נקראו אל מיטתו. בחרדה הולכת וגוברת 
הביטו הצאצאים במכשירים שאותתו על ירידה דרסטית בלחץ הדם, וכאשר ניתן 

האות החלו באמירת הווידוי ובקריאת שמע ישראל.

התייצבות  לפתע  חלה  שמע,  קריאת  לומר  סיימו  כאשר  הפלא,  שלמרבה  אלא 
מסוימת והמדדים הראו כי עדיין פועמים החיים בקרבו. והנה, דקות ספורות לאחר 
מכן החלו המדדים לרדת בשנית. שוב החלו הצאצאים באמירת הווידוי ובקריאת 
שוב  שכן  מגופו,  לצאת  סירבה  כמו  הסבא  של  הטהורה  שנשמתו  אלא  שמע, 

התייצבו המדדים לזמן מה, ולאחר מכן שבו לרדת בשלישית.

משה  רבי  כי  היה  ניכר  עצמה.  על  המופלאה  התופעה  חזרה  הלילה  כל  משך  כך, 
משתוקק למשהו טמיר ונעלם. נשמתו כמו ממתינה לדבר מה שיגרום לה לצאת 

מן הגוף לעולם שכולו טוב.

בודדים מבין ששים הצאצאים שעמדו לצד מיטתו במסירות ניחשו בליבם את פשר 
התופעה, אולם הם לא העזו להעלות את הדברים על דל שפתותיהם.

בין כך ובין כך האיר היום. אתא ובא זמן אמירת ברכות השחר, ולפתע העלה אחד 
הנכדים רעיון: "הלוא כולנו זוכרים עד כמה השתדל סבא כל ימיו לשמוע ברכות 
השחר פעמים רבות בכל יום. אולי ננצל את ההזדמנות לזַכות אותו בשמיעת ברכות 

כל זמן שנשמתו עדיין מצויה בינינו".

אמר ועשה: בזה אחר זה נעמדו צאצאיו של רבי משה לאמירת הברכות איש באוזני 
רעהו. רבי משה שכב על המיטה ללא ניע, אולם הסובבים היו בטוחים ללא צל של 

ספק: הוא מאזין ומקשיב לכל מילה.

הברכות  אמירת  סיום  עם  ואכן  חלפו,  קדושה  של  רגשות  ספוגות  ספורות  דקות 
קראו הסובבים קריאת שמע בכוונה ויצאה נשמתו בטהרה.

נשמתו  את  צחורים  כמלאכים  ליוו  החולים  בית  בחלל  שפרחו  האמנים  מאות 
כאשר  חייו,  ימי  כל  בענייתם  השתדל  שכה  הגדול  האדם  של  והמזוככת  הטהורה 
מלאכי מרום מכריזים לעומתם: "ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים" (ישעיהו 

כו, ב).

וציין  הוסיף  מהם  ואחד  המופלא,  הסיפור  לשמע  רבים  התעוררו  השבעה  בימי 
בהתפעלות: "נראה כי לא לחינם האריך רבי משה ימים עד שנתו התשעים. הרי כל 

ימיו הקפיד במסירות נפש על עניית תשעים אמנים בכל יום".

זה  מנהג  אמן.  אחריהן  שיענה  מי  בפני  השחר  ברכות  אמירת  מנהג  בישראל  נפוץ  בשנים  רבות  זה 
אחריו  וענו  השחר  ברכות  אחד  שבירך  שאחר  נוהגין  "יש  ד):  ו  (או"ח  ערוך  בשולחן  להלכה  הובא 
אמן  שענו  אותם  כל  עושים  הזה  וכסדר  אמן,  אחריו  ועונים  ומברך,  אמן  מהעונים  אחד  חוזר  אמן, 
'ברכי יוסף' לחיד"א (או"ח תרעז ב) כתב על דברי ה'שולחן ערוך': "וכידוע נתפשט  תחילה"... ובספר 

המנהג בכרכים ועיירות גדולות".
כפי שאמר מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל (בכינוס מנהלים שנערך ע"י 'בני אמונים' בי"ג באלול תש"ע): "מנהג נפלא זה 
נשכח בשנים האחרונות ובמשך שנים רבות היה כ'מת מצווה', עד שבא הר"ר יעקב דב מרמורשטיין 

וזכה להחיותו ולייסדו מחדש במסגרת ארגון 'בני אמונים', בבחינת: 'שכחום וחזרו ויסדום'".
במאמר שלפנינו ננסה לתמצת את טעם המנהג, מעלותיו וסגולותיו.

להשלים צ' אמנים בכל יום
וכתבו  יום.  בכל  אמנים  צ'  לענות  ב)  מ  דף  ִתְּשְׁסֵרי  (תיקו"ז  הקדוש  בזוהר  שהובאה  התקנה  היא  ידועה 
בספרים קדמונים ('תפלה למשה' לרמ"ק או"ח ו כא ועוד) כי: "אין אדם נקרא צדיק אלא אם ענה צ' אמנים 

בכל יום".
כיוון שלמניין צ' אמנים אלו ניתן לצרף רק את אלו שנענו על ברכות [ולא על קדיש וכיו"ב] (שו"ת 
רמ"ע מפאנו סי' קט, וביתר ביאור בפירוש מהר"ם לזוה"ק וילך רפה ב), ויש שכתבו שיש אף להקפיד לענותם 
טרם תפילת שמונה עשרה (בעל 'עטרת צבי מזידיטשוב הובא בהג' בני אבא על 'פתורא דאבא' ברכה"ש), לפיכך 
הקפידו רבים לומר את ברכות השחר בבית הכנסת ולענות אמן על ברכת אחרים המברכים, כי בכך 

ניתן בנקל להשלים עניית צ' אמנים בכל יום.
רבנו חיים ויטאל, תלמידו הגדול של האר"י ז"ל, סיפר על רבו הקדוש שהיה מקפיד לשמוע ברכות 
השחר מפי כמה וכמה אנשים בכל בוקר, והיה מפסיק לצורך כך אפילו באמצע פסוקי דזמרה ('פרי 
עץ חיים', הברכות ד; ודבריו הובאו להלכה ב'שערי תשובה' שם מובא שהאר"י נהג לענות אפילו אחר מאה אנשים או"ח ו 

ו), ועשה כן כדי להשלים את תקנת עניית צ' אמנים עוד לפני תפילת שמונה עשרה.
והרה"ק רבי אהרן הגדול מקרלין זי"ע כתב על כך בהתפעלות: "האריז"ל היה שומע ברכות השחר 
לא  הכי  אפילו  העולמות,  כל  את  לייחד  אחת  ברגע  יכול  שהיה  פי  על  אף   – אנשים  ממאה  אפילו 
השגיח על העת, ולא היה מתעצל לשמוע אפילו מאה פעמים 'הנותן לשכוי בינה' וכל הברכות" (הנהגות 

ואזהרות, תחילת ספר 'בית אהרן').

השחר  ברכות  אמירת  מנהג  את  להלכה  הביאו  יג)  (ו  ברורה  ובמשנה  ט)  ו  (או"ח  הרב  בשו"ע  כן  כמו 
בחברותא כדרך מעולה להשלים אמירת צ' אמנים ביום.

מנהג גדולי עולם
עדויות רבות נודעו על רבים מגדולי ישראל שהקפידו לשמוע ולומר ברכות השחר בחברותא; כך על 
הגאון רבי מרדכי בנעט זצ"ל העידו, כי: "תמיד היה מעשרה ראשונים בבית הכנסת, ושמע מכל אחד 
ואחד את ברכות השחר כדי לענות אמן אחריהם, ואחרי כן אמר הוא בעצמו את הברכות על הסדר 

בקול נעים ובכוונה קודם שעמד השליח ציבור בתפילה" (ספר תולדותיו עמ' 16).
כעין זה סופר על המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל כי היה רגיל להשכים בכל יום ולבוא 
להיכל הישיבה שעה ארוכה לפני תחילת התפילה, שם המתין לו בחור שהיה אומר לפניו את ברכות 

השחר כדי שיזכה המשגיח לענות אמן אחר ברכותיו ('עמוד היראה והעבודה' עמ' 67).
וכך כתב הרה"ק מקאמרנא זי"ע בהנהגותיו: "יאמר כל בר ישראל הקדוש, ובפרט בעל נפש יקרה, 
ברכות השחר, מן 'הנותן לשכוי בינה' עד 'הנותן ליעף כח' דווקא בבית המדרש, כדי לזכות את ישראל 
בעניות אמן, ועוד שהוא התחלת קבלת מלכות שמים, וכך נהג מרן הבעל שם טוב זלה"ה" (הקדמת 

ספרו 'אור עינים').

סגולות וישועות
הכתוב  מלשון  א)  ו  ברכות  (ח"א  המהרש"א  רבנו  דרש  זה  קדוש  מנהג  על  למקפידים  נפלאה  ברכה 
(ישעיהו מח יח): "לּוא ִהְקַׁשְבָּת ְלִמְצוָֹתי ַוְיִהי ַכָּנָהר ְׁשלֹוֶמ ְוִצְדָקְת ְּכַגֵּלי ַהָּים": "'ְלִמְצוָֹתי' – מלשון צוות 
שתשמע  ברכה  כל  על  אמן  לענות  ומקשיב  ממתין  שהיית  ִהְקַׁשְבָּת',  'לּוא  פירושו:  ויהיה  וחבורה, 

מחברך צוות לך בבית הכנסת, יהיה שכרך 'ַכָּנָהר ְׁשלֹוֶמ ְוִצְדָקְת ְּכַגֵּלי ַהָּים'".
כמו כן מסופר על הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז, שהבחין פעם באדם המברך ברכות השחר לעצמו 
מבלי שיענו אמן אחר ברכותיו, פנה אליו בתוכחה מוסתרת ואמר לו: "בתחילת פרשת ראה (יא כז) 
נאמר: 'ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוֹת ה' ֱאקֵיֶכם', ורמז טמון שם בעבורנו: 'ֶאת ַהְּבָרָכה' יש לברך 
באופן של 'ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו' - שישמעו הסובבים ויענו אמן, ואין לזלזל חלילה בדבר, כיוון שהוא בכלל 

'ִמְצוֹת ה' ֱאֵקיֶכם'..." ('עטרת חיים' עמ' קג).
אף הרה"ק מנעשכיז זצ"ל העיד כי כשישראל מתקבצים לבית הכנסת ומברכים ברכות השחר בפני 
אחרים העונים אמן, אזי מתבטלים המון רב מהחיצונים ומתבטלות גזֵרות מישראל ('זכרון טוב' מאמר 

סיום בטוב אות יב).

כארי יתנשא
רמז נפלא בלשון הפסוק: "ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא" (במדבר כג, כד) דרש רבי יעקב די-אלבה, 

מגדולי חכמי איטליה:
סופי התיבות של המילים 'ֶהן ָעם ְּכָלִביא', הם 'אמן' - רמז ל'אמן' הנענית בסוף כל ברכה. וכן המילה 
'ָיקּום' בהיפוך אותיות היא 'ק' יום' - רמז למאה הברכות שאותן חובה לברך בכל יום. במילים 'ְוַכֲאִרי 
היא  ברכות,  מאה  אמירת  ושל  אמן  עניית  של  זו  קלה  מצווה  זכות  כי  לומר,  בלעם  ביקש  ִיְתַנָּׂשא' 

שעמדה לישראל להתנשא נגדו כאריה, ולמנוע ממנו לקללם ('תולדות יעקב' פר' בלק).
בפסוק  דווקא  לרמוז  בלעם  בחר  'אמן'  מצוות  שאת  העובדה  מן  כי  ולומר,  להוסיף  אולי  וייתכן 
המתייחס לזריזותם של ישראל בהשכמתם בבוקר, נוכל ללמוד אף על מעלתה היתֵרה של עניית 

אמן אחר ברכות השחר, אותן ברכות הנאמרות השכם בבוקר.

אמ"ן - אני מוסר נפשי
לסיום נביא את אשר דרש הר"ר יעקב דב מרמורשטיין שליט"א, נשיא ומייסד 'בני אמונים':

אחת המצוות שבהן נדרש השימוש במידת 'עזות דקדושה', היא מצוות עניית אמן ואמירת ברכות 
אמן  לענות  או  ברכותיו  אחר  אמן  שיענו  לאחרים  לפנות  האדם  מתבייש  לעתים  בחברותא.  השחר 
בקול רם כהלכה. אולם רבותינו לימדונו שדווקא אז נבחן האדם במידותיו, ועל כן יאזור חיל וישים 
לנגד עיניו את לשונו של בעל הטורים בפתיחת ספרו הגדול (טור או"ח סי' א): "יהודה בן תימא אומר 
ונמנע  מצווה  לעשות  חפץ  אדם  שפעמים  יתברך.  הבורא  בעבודת  גדול  כלל  הוא  כנמר...  עז  הוי 
תמנע  ואל  המלעיגין  כנגד  פניך  שתעיז  הזהיר  כן  ועל  עליו,  שמלעיגין  אדם  בני  מפני  מלעשותה 

מלעשות המצוה" וכו'. 
וכבר רמז בעניין זה ב'ספר הגן ודרך משה' (ליום יא) כי מילת 'אמן' היא ראשי התיבות 'אני מוסר נפשי', 

ומכאן שכל אחד מישראל מחויב למסור נפשו על עניית אמן.

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

צדיק שומר אמונים

מעתע האר סססיפפפפום  ם

מר

לא המדרש עיקר אלא המעשה 

מעלת אמירת ברכות השחר בחברותא


