
הסיבה המשותפת לטהרה ולקריאת שמע
"ּוָבא ַהֶּׁשֶמׁש ְוָטֵהר ְוַאַחר יֹאַכל ִמן ַהֳּקָדִׁשים" (כב ז)

שמע  את  קורין  "מאימתי  במילים:  נפתחת  ברכות  מסכת 
ויש  בתרומתן".  לאכול  נכנסים  שהכהנים  משעה   – בערבית 
להבין את הקשר בין הדברים, ומדוע השתמשו חכמים דווקא 

בדוגמה זו כדי להמחיש את זמן קריאת שמע?

ביאור נפלא לכך הביא ה'אבני נזר' מסוכוטשוב בשם אביו רבי 
נחום זאב רבה של ביאלה: 

לשוב  וטבלו  שנטמאו  הכוהנים  על  נאסר  שבגינה  הסיבה 
ולאכול בתרומה עד צאת הכוכבים, היא העומדת בבסיס חיוב 
קריאת שמע של ערבית; כפי שהטומאה לא פגה מהאדם אחר 
טבילתו עד שתעריב עליו השמש, כך, להבדיל, רושם הקדושה 
עד  ממנו  פג  אינו  שחרית  של  שמע  בקריאת  האדם  על  החל 
הערב, ורק בערב זקוק הוא לחדשָהּ. על כן תיקנו חכמים לשוב 

'אגלי טל' הקדמהולקרוא קריאת שמע בערבית.

הטעיננו בברכת מועדיך
"ְוִהִּׂשיאּו אֹוָתם ֲעוֹן ַאְׁשָמה ְּבָאְכָלם ֶאת ָקְדֵׁשיֶהם" (כב טז)

"'ְוִהִּׂשיאּו אֹוָתם' – את עצמם יטענו עוון באוכלם את קודשיהם" 
(רש"י).

פירוש  לפי  ונשיאה,  הטענה  לשון  הוא  רש"י: "ְוִהִּׂשיאּו"  לדברי 
זה ביאר רבי יחיאל מיכל פיינשטיין את נוסח בקשתנו בתפילת 
ברכת  את  אלוקינו  ה'  "והשיאנו  ה רגלים:  שלושת  של  המוסף 
שנרווה  זכנו  עולם:  של  ריבונו   – ולשלום..."  לחיים  מועדיך 
שתהיה  עד  ורבה,  גדושה  במידה  המועדים  מברכת  קדושה 

הברכה עלינו כמשא טעון וכבד.
'שר התורה' עמ' שנו

השבת מברכת את הקרבנות
"ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז... ּוִמּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה 

ַלה'" (כב כז)
שתעבור  עד  קרבן  לפני  תביאו  'לא  הוא:  ברוך  הקדוש  "אמר 

עליו שבת'" (ויק"ר כז י).
שבת)  של  (מוסף  הלקט'  'שבולי  בעל  פירש  המדרש  דברי  פי  על 
"תכנת  שבת:  של  מוסף  תפילת  נוסח  למקרא  העולה  תמיהה 
הקדוש  חפץ  השבת  בקרבנות  רק  וכי  קרבנותיה";  רצית  שבת 
אין  כי  המדרש  לדברי  אלו  במילים  יש  רמז  אלא,  הוא?  ברוך 

הקרבן עולה לרצון עד שתעבור עליו השבת.

להודות על הטוב והמוטב
"ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ּתֹוָדה ַלה' ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבחּו" (כב כט)

פירש ה'כתב סופר':

בנוהג שבעולם, בעל הנס המודה על הצלתו, חש בעמקי לבבו 
שלא תבוא עליו הצרה ולא יזדקק  היה מעדיף  כי מלכתחילה 
על  כהודאה  בא  הוא  שאף  התודה  קרבן  לגבי  כן  על  לישועה. 
ִּתְזָּבחּו"  "ִלְרֹצְנֶכם  התורה:  לנו  מורה  יב),  ז  לעיל  רש"י  (ראה  הנס 
שאמרו  כפי  לטובתכם,  היה  לכם  שנגרם  הצער  אף  כי  דעו   –
חכמים (ברכות לג ב): "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך 
ברצון  קרבנכם  את  הקריבו  זאת  ידיעה  ומתוך  הטובה",  על 

ובחפץ לב.

ברכת: "הגומל  נוסח  את  סופר'  ה'כתב  וביאר  הוסיף  זה  ביסוד 
לחיבים טובות שגמלני כל טוב"; מדוע לא די בנוסח: 'שגמלני 
הישועה  על  ההודאה  בשעת  כי  ללמדנו  הדבר  בא  אלא  טוב'? 
צריך המברך להכיר בכך שאף הצרה הייתה לטובתו, ולהודות 

'כתב סופר החדש' עמ' קמהעל הטוב ועל המוטב כאחד.

'קהל עם' בסעודת הודאה
"ַּבּיֹום ַההּוא ֵיָאֵכל א תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר" (כב ל)

קדשים  משאר  ולילה  ליום  הנאכל  התודה  קרבן  שונה  מדוע 
קלים הנאכלים לשני ימים?

ביאור נפלא לכך אמר רבי יצחק מוולוז'ין:

התורה  ציוותה  הנס,  על  כהודאה  בא  התודה  שקרבן  כיוון 
שיאכלוהו בזמן קצר. כך ייאלץ המקריב להזמין אנשים רבים 
לסעודתו כדי שלא ייוותר מן הבשר לאחר זמן אכילתו, ומתוך 
לא-לב):  (קז  בתהלים  שנאמר  כפי  עם,  בקהל  נִסו  יתפרסם  כך 

"יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם; ִוירְֹממּוהּו ִּבְקַהל ָעם".

'פה קדוש'

'בתוך' עשרה מ'בני ישראל'
"ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (כב לב)

מפסוק זה למדו חכמינו זיכרונם לברכה (ברכות כא ב) שכל דבר 
שבקדושה צריך להיאמר במניין עשרה מבני ישראל.

שראשי  מכך  הגמרא  לדברי  רמז  הוסיפו  רשומות  דורשי 
התיבות: "ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני" הם בגימטרייה עשר.

'ברית יצחק'

הפורש מן הציבור מחלל שם שמים
ה'  ֲאִני  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני   ְּבתֹו ְוִנְקַּדְׁשִּתי  ָקְדִׁשי  ֵׁשם  ֶאת  ְתַחְּללּו  "ְוא 

ְמַקִּדְׁשֶכם" (שם)

דרש מרן ה'חתם סופר':

מתקיים:  ובאמצעותם  הכנסת  בבית  עשרה  יש  כאשר  אף 
עצמו  לפטור  ליחיד  לו  אל  ִיְׂשָרֵאל",  ְּבֵני   ְּבתֹו "ְוִנְקַּדְׁשִּתי 
מלהתפלל במניין בתואנה כי בין כך ובין כך יתקדש שמו יתברך 
באמצעות המניין הקיים בבית הכנסת, שהרי בהקדשת ישראל 
את שמו יתברך מתקיים בהם: "ֲאִני ה' ְמַקִּדְׁשֶכם", והמוותר על 

קדושה זו נמצא הוא מחלל את שם ה'.

'דרשות חתם סופר' ח"ב רסח ב

להוציא מלבם של צדוקים
"ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת" (כג טו)

לעומר:  הראשון  ביום  הספירה  נוסח  פשר  על  תמהו  רבים 
"היום יום אחד בעומר", מדוע איננו אומרים: "היום יום ראשון 
בעומר", שהרי כך היא לשון ראויה יותר, כפי שמשמע מדברי 
התורה  הזכירה  בפרשתנו  ואף  ה),  א  (בראשית  התורה  על  רש"י 

פעמים מספר: "ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון"?
לברכה  זיכרונם  חכמינו  נתנזון:  שאול  יוסף  רבי  הגאון  ביאר 
תיקנו כך כדי להוציא מדעתם המעוותת של הצדוקים כי את 
השבוע  של  הראשון  ביום  דווקא  להתחיל  יש  העומר  ספירת 
מקום  היה  ראשון'  'יום  מונים  היינו  אילו  א);  סה  מנחות  (ראה 
לטעות חלילה כשיטתם, לפיכך מקפידים אנו למנות: 'יום אחד' 

– אין זה דווקא היום הראשון בשבוע, אלא ראשון לספירה.
'דברי שאול'

כדי לטהרנו מקלפותינו
שח האדמו"ר רבי חיים מקוסוב:

רמז  מכאן  מקלפותינו".  לטהרנו  "כדי  תיבות:  ראשי   – 'ָלֶכם' 
"רבונו  העומר:  ספירת  לאחר  אומרים  שאנו  התפילה  לנוסח 
לטהרנו  כדי  העמר...  ספירת  לספור  צויתנו...  אתה  עולם  של 

'תורת חיים'מקלפותינו ומטמאותינו".

אם כבנים אם כעבדים
ְמֶלאֶכת  ָּכל  ָלֶכם  ִיְהֶיה  קֶֹדׁש  ִמְקָרא  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  "ּוְקָראֶתם 

ֲעבָֹדה א ַתֲעׂשּו" (כג כא)
מבקשים:  אנו  הדין  ביום  הנאמרת  עולם'  הרת  'היום  בתפילת 
לך  עינינו  כעבדים  ואם  בנים,  על  אב  כרחם  רחמנו  כבנים  "אם 
עדיפה  כלומר,  משפטנו...",  כאור  ותוציא  שתחננו  עד  תלויות 
העבד  של  מדרגתו  אביו,  ברחמי  הבטוח  הבן  של  דרגתו  היא 
שיתרצה  ופעמים  בבקשה,  רבו  לפני  תמיד  תלויות  שעיניו 

לבקשתו ופעמים לאו.
והנה, בגמרא (ר"ה טז א) מבואר כי המועדים כולם נקראים ימי 
הפסוק  לשון  את  אייבשיץ  יהונתן  רבי  ביאר  זאת  ולאור  דין, 

שלפנינו בדרך דרוש:
"ּוְקָראֶתם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִמְקָרא קֶֹדׁש" – בימים הטובים שהִנם 
הקפידו   – ַתֲעׂשּו"  א  ֲעבָֹדה  ְמֶלאֶכת  "ָּכל  בעבורכם:  דין  כימי 
כפיה  מתוך  רבו  את  העובד  כעבד  בוראכם  את  לעבוד  שלא 
והכרח, אלא באהבה ובשמחה כבן המשמש את אביו, וכך תזכו 
להיות בטוחים ברחמי ה', כבן הבוטח באביו, ולא כעבד שעיניו 

'תפארת יהונתן'תלויות תמיד ברבו.

אתרוג ספוג בדמעות
"ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר" (כג מ)

דבר נפלא כתב ה'שם משמואל' מסוכטשוב (מועדים, סוכות תרע"ח):

אתרוג  לקנות  רצו  שלא  שלפנינו  בדור  הקדושים  על  "שמענו 
עד אחר יום הכיפורים באמרם שלפי מסת התפילה, כן מזדמן 
להם אתרוג נקי, ובדמעותיהם מדיחין את הכתמים מן האתרוג 
שבא  כמו  צָרוּר  אתרוג  ולקחו  יפה  כוחם  שהיה  ויש  שלהם. 
ממרחקים ולא ראו אותו ולא פתחו אותו כלל עד יום א' דסוכות, 

שפתחו אותו למצווה והיה נמצא תמיד הדר ומהודר".

פרשת אמור

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
שמע את

פני ם

הנדבה המובחרת ביותר
"ְלַפֵּלא ֶנֶדר אֹו ִלְנָדָבה" (כב כא)

אין  כי  ללמוד  נוכל  מכאן  'אמן'.  בגימטרייה  "ִלְנָדָבה" 
להסתפק רק באותם 'אמנים' שהן חובה על האדם, כגון 
אחר שמיעת ברכה או קדיש בשעת התפילה, אלא יש 
לחזר אחר מצוות עניית אמן, ככתוב (ישעיהו כו ב): "ׁשֵֹמר 

קובץ 'ויזרע יצחק' טו עמ' 43ֱאֻמִנים".

ה' ַיֲעֶנה" (ישעיה נח ט), 
"ָאז ִּתְקָרא ַו

אותיות  שמונה  אלו  'אז'?  מהו 

הוי"ה  שמות  של  בגימטרייה 8)  ('אז' 

כאחד  שמתייחדים  ואדנ"י 

בגימטרייה של 'אמן'. העונה 'אמן' 

של  כוחם  את  מעורר  כוחו,  בכל 

שתתקבל  לו  ומובטח  אלו,  שמות 

של  דין  גזר  לו  וייקרע  תפילתו 

קוני זוהר' דף מ א
שבעים שנה.     'תי

„ר˘ב"י  „הילול‡  ביומ‡ 
ה˜„ו˘, נ˘ים מול עינינו ‡˙ 
מעל˙ה  על  ה˜„ו˘ים  „בריו 
עניי˙  מˆוו˙  ˘ל  הנ˘‚ב˙ 
‡מן, ויהי רˆון ˘נזכה וזכו˙ו 
˙‚ן עלינו לה˙ברך בכל מילי 

„מיטב. ‡מן.
‰‡ט'ס ‚יפועל'ט ‡לעס ‚וט. ‡מן!
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היה זה בליל שבת קיצית של שנת תשמ"ט, בעיצומה של ה'אינתיפאדה הראשונה'. הרב ש. החיש את 
צעדיו במעלה הדרך העולה מן הכותל המערבי בואכה שער שכם. בשעה מאוחרת זו כבר היה השוק 
הצועד  באברך  רושפות  עיניים  שנעצו  משועממים  צעירים  מעט  מתי  ומלבד  למדי,  שומם  הערבי 

במהירות בשוק, לא נראתה נפש חיה בכל הסביבה.

רגיל היה הרב ש. לרדת בערבי שבתות מביתו שבשכונת 'גאולה' אל העיר העתיקה, לשם העתיקה 
אמו המבוגרת את מקום מגוריה. לאחר שהיה שוהה לצִדה בשעת כניסת השבת, מיהר אל הכותל 
הרובע  דרך  לביתו  במהירות  צעד  כך  אחר  ומיד  המוקדמים  המניינים  באחד  להתפלל  המערבי 

המוסלמי שהמה מתפללים יהודיים ששבו לביתם באותה שעה.

בשבת זו לא חשה אמו בטוב, ובשל כך נאלץ הרב להתעכב אצלה מעבר לרגיל. כשסוף סוף יכול היה 
לצאת מביתה, הייתה השעה מאוחרת כדי למצוא מניין באחד מבתי הכנסת הסמוכים. לרגע חלפה בו 
המחשבה, שמא ילך לביתו ושם יתפלל ביחידות, אולם מיד אחר כך גמלה בלבו ההחלטה לרדת אל 

הכותל. שם, כך קיווה, ימצא מניין גם בשעה כה מאוחרת.

ברחבת הכותל נאלץ להמתין עוד דקות ארוכות עד שהתאסף מניין מתפללים, וכשהסתיימה התפילה 
מיהר לצעוד לביתו. לרגע התלבט אם לצעוד בדרך הארוכה והבטוחה יותר, אולם השעה דחקה והוא 

החליט לצעוד בדרך הקבועה. הוא לא שיער עד כמה הייתה יד ההשגחה מעורבת בהחלטתו.

הסמטאות השוממות, יחד עם העלטה ששררה מסביב לא תרמו לשלוותו של הרב ש. שפתיו נשאו 
תפילה חרישית לשמירה בדרך, ורגליו ניסו להחיש את צעידתן עד קצה גבול היכולת.

מעט לאחר שיצא משער שכם לכיוון רחוב שבטי ישראל נחרד הרב ש. למשמע זעקה ומיד לאחריה 
אברך  דוד,  בר'  לחרדתו  והבחין  הקול  מקור  לעבר  מבטו  הפנה  הוא  במהירות.  נמלטים  צעדים  קול 
מוכר שעמו היה רגיל להיפגש בכל ליל שבת ולצעוד יחדיו מהכותל. ר' דוד זה, פסע למולו ברגליים 

כושלות כשכתם אדום טרי הולך ומתפשט על בגדיו השבתיים.

"נדקרתי ברגעים אלו ממש על ידי מחבל ערבי", הספיק ר' דוד ללחוש לפני שהתמוטט על מקומו 
באין אונים, "אנא, הזעק עזרה בדחיפות!", ביקש כשהכרתו הולכת ומתערפלת.

בכביש הסמוך חלפו מפעם לפעם רכבים ערביים, אך הרב ש. חשש לעוצרם, שמא יבולע לשניהם. 
לרגע חשב להציע לידידו להתאמץ עוד מעט ולצעוד עד לצומת הסמוך, אולם מיד הבין כי הדבר 

עשוי להחמיר את מצבו שגם כך היה קשה מנשוא.

הוא גם חשש להותיר את ר' דוד לבדו ברחוב המסוכן וללכת להזעיק עזרה פן ישוב המרצח להשלים 
את מזימתו השפלה. מעט הרגעים שחלפו נדמו לו כנצח. ר' דוד הלך וקמל אל מול עיניו, ולא היה 

לאל ידו להושיע.

הרב ש. חש כעומד במבוי סתום בודד וחסר ישע, ומבלי משים עצם את עיניו בחזקה ומשפתיו פרצה 
תפילה קצרה ויוקדת אל האחד והיחיד שיכול היה להושיעם בשעתם הקשה.

במקום  שחלף  משוריין  משטרתי  רכב  בלמים.  חריקת  קול  לפתע  כששמע  בבהלה  נפקחו  עיניו 
במפתיע עצר לצדם, ושניות ספורות הספיקו לשוטרים שבתוכו כדי להבין הכול.

חנו  הצלה  רכבי  וכמה  השטח  את  האיר  גדול  פרוז'קטור  קרב.  כשדה  המקום  היה  נראה  דקות  תוך 
קמעא,  מתייצב  שמצבו  היה  וכשנראה  בפצוע,  חירום  החייאת  ביצע  לבן  בחלוק  רופא  מסביבם. 

הניחוהו החובשים באלונקה ומיהרו לדהור לבית החולים ביללות סירנה מחרישות אוזניים.

רק אז עזב הרב ש. את המקום כשלבו הומה מדאגה, ותפילתו לא משה משפתיו. תחילה עבר דרך 
ביתו כדי להרגיע את משפחתו המודאגת, ולאחר שביקש את רשותם להתעכב עוד קמעא, המשיך 
בריצה אל ביתו של הגאון הנודע רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל. הגרי"י הקשיב לסיפור, מיהר לקרוא 
כדי  המנתחים  מטובי  אחד  את  החולים  לבית  להזעיק  לו  והורה  בסמוך  שדר  רפואי  לעסקן  מיד 

שיתערב בטיפול בפצוע. רק לאחר מכן שב הרב ש. לביתו לקידוש ולסעודת השבת.

השבת חלפה על הרב ש. במתח ובדאגה. עם צאת הכוכבים מיהר להתעדכן דרך בני משפחתו של ר' 
דוד במצבו. רווח לו כאשר שמע כי הניתוח המידי שביצע המנתח המומחה שהוזעק לבית החולים 

בסיועו של הגרי"י פישר הציל את חייו של ידידו וכי מצבו הולך ומשתפר בחסדי שמים.

שבעתיים  נדהם  הוא  אולם  לחוות,  זכה  שאותה  המופלאה  הפרטית  מההשגחה  נפעם  עמד  ש.  הרב 
כאשר שמע את המשכו של הסיפור מפי המנתח בעצמו. 

הגיע  שהמנתח  בזמן  בדיוק  ידידו  אצל  חולים  לביקור  ש.  הרב  הגיע  האירוע  לאחר  ספורים  ימים 
לביקורת.

העזרה  הייתה  אילו  כי  העובדה  את  ממנו  הסתיר  ולא  הניתוח  מהלך  את  דוד  ר'  בפני  תיאר  המנתח 
מתעכבת מלהגיע ולו בדקתיים כבר לא היה מה להציל...

המשיך המנתח וסיפר: "הסכין שננעצה בבטנך נעצרה אמנם סמוך ונראה לעורק הלב וכך ניצלו חייך, 
אולם היא הצליחה לחדור אל תוך חלל המעיים. נחרדנו לגלות זאת תוך כדי הניתוח, וחששנו פן גרם 

לך הדבר לנזק בלתי הפיך אשר ישפיע על כל מהלך חייך בעתיד, אלא שאז הבחנתי בדבר מדהים:

המעיים, באורח פלא, לא היו במקומם. ככל הנראה היה לך שבר בדופן המעיים שלא היית מודע לו. 
שבר זה גרם לכך שחלק מהמעיים נדו ממקומם אל תחתית חלל הבטן, וכך חלפה הסכין סמוך אליהם 

בלא שגרמה להם נזק משמעותי".

ר' דוד שמע את הדברים בהתרגשות, ולאחר שהרהר קמעא אמר:

"האמת היא שדבר קיומו של השבר נודע לי כבר לפני למעלה משלוש שנים בביקור שערכתי אצל 
רופא המשפחה לאחר שחשתי כאבים בדופן הבטן. הרופא המליץ לי על ניתוח שיאחה את השבר, 
אולם כשהלכתי כדרכי להתייעץ עם מורי ורבי, רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע, הופתעתי כאשר הורה 
לי הרבי להמתין מלנתחו. צייתי לדבריו ללא אומר ודברים, וכעת מתברר כי עצתו של הרבי הצילה 

אותי מחיי צער וסבל".
'משה איש האלוקים' פרק כו עמ' 311

ב'ספר  יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  של  המיוחדת  התייחסותו  היא  המפורסמות  מן 
הזוהר' למצוות עניית אמן. אם נרצה להעתיק את כל דבריו על אודות שגב גדולתה וקדושתה 

של מצווה זו בכל אתר ואתר במרחבי דבריו הקדושים, נזדקק ליריעה רחבה ביותר.

לכבוד ל"ג בעומר, פורשים אנו לפני הקוראים מקצת דבריו, ואף כי הננו מקצרים במקום 
שאמרו להאריך, הרי כבר ידוע מאמר החכם מכל אדם (משלי ט ט): "ֵּתן ְלָחָכם ְוֶיְחַּכם עֹוד", 

וכל דורש ה' ומבקשו יוכל לעיין בדברים במקומם.

בזכות אמן מתקבלות התפילות
כשישראל בעולם הזה שומרים לענות אמן בכוונת הלב כראוי, כמה פתחי ברכה נפתחים 

למעלה, וכמה טובות נשפעות לכל העולמות! כמה שמחה נמצאת בכל מקום!

מה שכרם של ישראל שגרמו לכך? יש להם שכר בעולם הזה ובעולם הבא:

בעולם הזה – בשעה ששונאיהם מֵצרים להם והם מתפללים לפני ה' שיושיעם, הקול מכריז 
בכל העולמות: "ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים" (ישעיה כו ב), אל תקרי 'ֱאֻמִנים' 
אלא 'ָאֵמִנים'; כשם שישראל פתחו את שערי הברכה להוריד שפע לעולם, כך עתה ייפתחו 

שערים לקבל תפילותיהם ויינצלו מצריהם.

בעולם הבא – אותו אדם שהיה 'שומר' לענות אמן, כלומר, שהיה ממתין עד סיום הברכה 
כדי לענות אחריה אמן כראוי; כשיוצאת נשמתו מן העולם אחר פטירתו, מכריזים לפניה: 
'פתחו שערי גן עדן לפניה', כמו שהוא היה פותח את שערי הברכה בכל יום כשהיה 'שומר 

'זוהר' וילך רפה באמונים'.
חיוב צד"י אמנים ביום

המקפיד לענות צ' אמנים בכל כוחו, מצרף לייחוד 'אמן' (בגימ' הוי"ה ואדנו"ת) את ייחוד 'בכל 
'תיקוני זוהר חדש' קלב אכחו' (בגימ' 'א-להים'), ובכך הוא נותן כוח לשרפי מעלה, וקורעים לו גזר דין של שבעים שנה.

ברכה מושלמת פותחת שערים
כשעולות הברכות שהתקיימו בעניית אמן למעלה, כל הממונים פותחים את כל הפתחים 
בשלמות  שנעשה  הדורון  זהו  למלך,  פלוני  ששלח  הדורון  "זהו  הרקיעים:  בכל  ומכריזים 

כראוי". ומהו הדורון? זו הברכה שענו אחריה אמן.

ברכה  היא  אם  שכן  וכל  העליונים.  בעולמות  כוח  נותנת  למעלה,  העולה  ברכה  אותה 
קדושים  בעיטורים  אותה  ומעטרים  ביותר,  גדולה  קדושתה  שאז  רבים,  מפי  שנתברכה 
בסוד 'אמן'. 'אמן' היא סוד כל הקשרים והייחודים, והיא המעטרת את הברכה בעיטורים 

קדושים כפי שראוי להיות.

ולא עוד, אלא שהקדוש ברוך הוא שמח, תאב וחושק בברכות הנענות באמן, שהן נותנות 
ל),  ב  (ש"א  ֵיָקּלּו"  וּבַֹזי  ֲאַכֵּבד  ְמַכְּבַדי  "ִּכי  נאמר:  כך  ועל  העליונים.  בעולמות  וחיזוק  תוקף 
"ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד" – אלו המברכים את הקדוש ברוך הוא כראוי, "וּבַֹזי ֵיָקּלּו" – אלו שאינם 

מברכים את הקדוש ברוך הוא כראוי, ובכך מונעים מהשפע לרדת לעולם.

'זוהר' עקב (רע"מ) רעא א

אחד מברך ושניים עונים אמן
מעשה ברבי יהודה ורבי חזקיה שהיו הולכים מקפוטקיא ללוד, והיה רבי יהודה רוכב על 
החמור ורבי חזקיה הולך על רגליו. אדהכי והכי ירד רבי יהודה מן החמור ואמר: "מכאן 

ואילך נעסוק בתורה".

עמדו ודרשו בלשון הכתוב (דברים לב ג): "ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבּו גֶֹדל ֵלאקֵינּו", שמשמע מכך 
כי הברכות צריכות להיאמר באמצעות שלושה (האחד קורא ושניים עונים כנגדו).

אמר לו רבי חזקיה: "מדוע בברכות צריך שלושה?" אמר לו: "הרי אמרו: משום שנאמר: 
'ָהבּו גֶֹדל ֵלאֵקינּו' (שם), ויש סוד גדול בדבר זה, שיתעלה שבחו של הקדוש ברוך על ידי 
שלושה, אחד מברך ושנים שעומדים ועונים אמן, וזהו קיום הברכות בסוד העליון כראוי 

ובסוד שלושה שיקיימוה".
'זוהר' ויצא קס א

קורעין לו גזר דינו
 – אדנ"י  הוי"ה  אותיות:  שמונה  אלו  'אז'?  לשון  מהו  ט);  נח  (ישעיה  ַיֲעֶנה"  ַוה'  ִּתְקָרא  "ָאז 
שסכומן בגימטרייה הוא 'אמן'. זוהי משמעות דברי חכמי המשנה: "העונה אמן בכל כוחו" 

– בכוח ייחוד קדוש זה, "קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה".
'תיקוני זהר' מ א

חיוב הכוונה בעניית אמן
"ּובַֹזי ֵיָקּלּו" (ש"א ב ל) – זהו מי שאינו מכוון בעניית אמן לייחד את השם הקדוש ולקשור את 
קשר האמונה, ובכך להמשיך את הברכות למקומן הראוי ולייקר את שמו של קודשא בריך 
הוא. שהרי על כך שנינו (ברכות נג ב): "גדול העונה אמן יותר מהמברך" (שהמברך מזכיר רק שם 

הוי"ה, והעונה אמן מייחד הוי"ה עם אדנ"י).

לפיכך כל מי ששמע ברכה מהמברך ולא התכוון ב'אמן', עליו נאמר: "ּובַֹזי ֵיָקּלּו" – שכפי 
העולם  מן  שכשיוצא  אלא  עוד,  ולא  לו.  פותחים  אין  כך  למעלה,  ברכות  פתח  לא  שהוא 

ננעלות כל הברכות לפניו, אוי לו ואוי לנשמתו.

מה נואלו אותם אנשים שמבזים את עניית אמן, ובכך איבדו אמנים רבות שלא ענו מתוך 
למדור  ויורדים  בגיהינום,  אותם  דנים  העולם  מן  נשמתם  כשיוצאת  אותן.  החשיבו  שלא 

התחתון ביותר ואינם עולים משם לעולם, אלא אם עשו תשובה קודם מיתתם.

ולעומת זאת על המקדשים את שם ה' לכוון ב'אמן' כראוי נאמר (שם): "ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד", 
והם עולים דרגה אחר דרגה וזוכים להתעדן מאותו עולם ששם נמשך השפע בלא הפסק.

ועל כך נאמר בתהלים (לא כד): "ֱאמּוִנים נֵֹצר ה'" – אלו המקפידים על 'אמן' שזוכים להתעדן 
בעולם הבא, "ּוְמַׁשֵּלם ַעל ֶיֶתר עֵֹׂשה ַגֲאָוה" – אלו המזלזלים ב'אמן' שיורדים למדור התחתון 

שבגיהינום.

'זוהר' וילך רפה א – רפו א

הארות בסדר התפילה  ההאאארתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
תורתו מגן לנו

עניית אמן במשנתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

ישועה מתוך אין-אונים


