
הרהור בדברי תורה קודם ברכת התורה 
"ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאת ָהָהר" (יג יז)

תלמידו  הביא  דצניעותא',  ל'ספרא  הגר"א  לפירוש  בהקדמה 
רבי חיים מוולוז'ין סיפור מופלא שיש בו כדי ללמדנו על חובת 

הזהירות מעיסוק בדברי תורה לפני ברכת התורה.

ישבו  הגר"א  רבנו  לפני  פסח.  של  ראשון  טוב  ביום  זה  היה 
ומועד  חג  בכל  לראותו  היו  שרגילים  תלמידיו,  מגדולי  שניים 
שרוי בשמחה עצומה כראוי לימים טובים, ואילו הפעם הופתעו 

לגלות כי על פניו נסוכה עננה של צער.

רק לאחר שהפצירו בו רבות נעתר הגר"א וסיפר לתלמידיו את 
סיבת צערו: "בלילה הקודם זכיתי והתגלו לי חידושים נוראים 
ממתיבתא דרקיעא על הסודות הטמונים בפסוק: 'ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב'. 
יכולתי  לא  בגילויים,  שמחתי  מרוב  בבוקר,  לכשהתעוררתי 
להתאפק מלהרהר בהם קודם ברכת התורה, ונענשתי שנשכחו 

ממני כולם מיד".

מילים  מצאו  לא  הדגול  רבם  לדברי  שהקשיבו  התלמידים 
בפיהם לנחמו, וכשנפרדו מעליו איחלו לו כי יזכה שיתגלו לו 

בשנית.

עוז  התלמידים  אחד  הרהיב  מעשה  אותו  לאחר  מה  תקופת 
לשמחתו  חידושים.  אותם  בגורל  עלה  מה  רבו  אצל  והתעניין 
החידושים  לו  והתגלו  זכה  שמים  בחסדי  כי  הגר"א  לו  סיפר 
מאתיים  אלפיים  אלו  היו  כי  לספר  הוא  יכול  ועתה  בשנית, 
טמונים  מהם  אחד  שבכל  הפסוק,  בביאור  אופנים  ושישים 

סודות עמוקים עד אין חקר.

קניין 'חזקה' באמצעות הברכה
"ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ" (יג כ)

בין  סתירה  והציג  לוי  רבי  התנא  הקשה  א)  (לה  ברכות  במסכת 
ָהָאֶרץ  "ַלה'  א):  (כד  אומר  אחד  כתוב  מתהלים;  פסוקים  שני 
ּוְמלֹוָאּה", ואילו בכתוב השני (קטו טז) נאמר: "ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני 

ָאָדם"? ויישב: "כאן – קודם ברכה, כאן – לאחר ברכה".

מן  מביאלא  יהושע  יחיאל  רבי  האדמו"ר  למד  לדברים  סמך 
וכפי  ָהָאֶרץ",  ִמְּפִרי  ּוְלַקְחֶּתם  "ְוִהְתַחַּזְקֶּתם  שלפנינו:  הכתוב 
ֵמִאָּבא  ְוִתְסּבּון  ֶחְזָקָתא  "ְוַתַעְבדּון  יונתן:  בתרגום  שפירשו 
ְדַאְרָעא"; כיוון שהארץ שייכת לקדוש ברוך הוא אין לנו רשות 
באמצעות  'חזקה'  קניין  בה  שנעשה  עד  מפירותיה,  ליהנות 

ברכת הנהנין.
'חלקת יהושע'

ולעולמי עד תמלוך בכבוד
"ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה" (יג ל)

עמרם?!'  בן  לנו  עשה  בלבד  זו  'וכי  ואמר:  צווח   – מֶֹׁשה'  "'ֶאל 
על  בלבם  שהיה  מתוך  בגנותו,  לספר  שבא  סבור  היה  השומע 
משה בשביל המרגלים שתקו כולם לשמוע גנותו, אמר: 'והלא 
השליו!'"  את  לנו  והגיז  המן  את  לנו  והוריד  הים  את  לנו  קרע 

(רש"י).

של  בגנותו  לספר  כלב  שבא  סבור  השומע  היה  מה  מפני 
משה?

ביאר רבי יעקב סולניק בעל ה'נחלת יעקב' – ממפרשי רש"י:

את לשון הכתוב בתהלים (ד ג): "ַעד ֶמה ְכבֹוִדי ִלְכִלָּמה" פירש 
בכך  בו  ומזלזלים  אותו  מכלימים  היו  דוד  של  שאויביו  רש"י 
שהיו נמנעים מלקרוא לו בשמו הפרטי אלא בכינוי: 'בן ישי'. אף 
כאן, כדי שיהיו השומעים סבורים שבכוונת כלב לזלזל במשה 
ולדבר בגנותו, התחכם וכינהו: 'בן עמרם', וכצפוי הטו הכול את 

אוזנם לדבריו מיד.

את  ירושלים  מגאוני  שחור  ליב  משה  רבי  פירש  לכך  בדומה 
ה'  'והיה  "ונאמר:  'עלינו':  תפילת  בסוף  מוסיפים  שאנו  הסיבה 
שכבר  אף  על  אחד'",  ה'  יהיה  ההוא  ביום  הארץ  כל  על  למלך 
הזכרנו בתפילה זאת פסוק המבטא מלכות: "ה' ימלוך לעולם 

ועד".

לפי היסוד האמור נוכל להבין: כפי שאדם מתבזה כשנמנעים 
הבדלות,  אלפי  אלף  להבדיל  כך,  המלא,  בשמו  לו  מלקרוא 
בשמו  נקרא  שאינו  זמן  כל  חסר  הוא  ברוך  הקדוש  של  כבודו 
"ולעולמי  'עלינו':  בסיום  מבקשים  שאנו  לאחר  לפיכך  המלא. 
עד תמלוך בכבוד", איננו מסתפקים בציטוט הפסוק: "ה' ימלוך 
לעולם ועד", אלא מוסיפים ומזכירים את הפסוק המבטא את 
כבוד מלכותו יתברך: "והיה ה' למלך... ביום ההוא יהיה ה' אחד 

ושמו אחד", שרק אז כששמו יהיה שלם ימלוך הוא בכבוד.

'כרם חמד'

תפילה על כבוד שמים מזכה בסליחה ובמחילה
"ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר" (יד כ)

"בשביל מה שאמרת: 'פן יאמרו מבלתי יכולת ה''" (רש"י).

החוזה  בשם  מאפטא  מאיר  רבי  הביא  לשמים'  'אור  בספרו 
על  שיתפלל  יהודי  שכל  משה  הובטח  זה  בפסוק  כי  מלובלין 
'ִּכְדָבֶר' – כדברי משה בתפילתו על כבוד שמים  כבוד שמים, 
(פס' טו-טז): "ְוָאְמרּו ַהּגֹוִים... ִמִּבְלִּתי ְיכֶֹלת ה'", מובטח לו שיזכה 

לסליחה ולמחילה.

דברי  יוסברו  בכך  כי  מאוז'רוב  יחיאל  משה  רבי  ודרש  הוסיף 
שמיה  יהא  אמן  העונה  "כל  ב):  (קיט  שבת  במסכת  הגמרא 
יהא  ש'אמן  כיוון  דינו";  גזר  לו  קורעין   – כחו  בכל  מברך  רבא 
שמיה רבא מברך' היא תפילה על כבוד שמים, לפיכך מוחלים 

לאומרה על עוונותיו, ומתוך כך מתבטלות הגזרות מעליו.

'באר משה'

רק מלך העולם יכול למחול על כבודו
ָּכל  ֶאת  ה'  ְכבֹוד  ְוִיָּמֵלא  ָאִני  ַחי  ְואּוָלם   ;ִּכְדָבֶר ָסַלְחִּתי  ה'  "ַוּיֹאֶמר 

ָהָאֶרץ" (יד כ-כא)

רבים תמהו: כיצד מועילה התשובה לחוטא, הרי גמרא מפורשת 
היא: "מלך שמחל על כבודו – אין כבודו מחול" (כתובות יז א)?

יש  גדול  חילוק  כי  להבין  נוכל  שלפנינו  הכתוב  לשון  פי  על 
בין מלך בשר ודם למלך מלכי המלכים: כבודו של מלך בשר 
ודם אינו שייך לו, אלא לעם שעליו הוא מולך, ולפיכך אין הוא 
נאמר:  המלכים  מלכי  מלך  על  אך  כבודו.  על  למחול  'בעלים' 
"ְוִיָּמֵלא ְכבֹוד ה' ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ" – כבודו אינו תלוי באיש, ולפיכך 

."יכול הוא לומר: "ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר

שמונה  בתפילת  הנאמר  את  לבאר  נוכל  הנ"ל  הפירוש  לפי 
עשרה של יום הכיפורים: "כי אתה סלחן לישראל... ומבלעדיך 
אין לנו מלך מוחל וסולח" – רק אתה, מלכו של עולם, שכבודך 
אינו תלוי באחרים יכול לסלוח לישראל, אך 'מבלעדיך אין לנו 
מלך מוחל וסולח' – כי כבודם של מלכי בשר ודם אינו נמצא 

ברשותם.
'קרן לדוד' (לרא"ד גרינוולד) – יום כיפור; 'קרית ארבע' (לר"ר חורי)

הציצית מִגנה על ישראל כנשר על גוזליו
"ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם" (טו לח)

ַּכְנֵפי  ַעל  ֶאְתֶכם  'ָוֶאָּׂשא  ד):  יט  (שמות  כנגד  ִבְגֵדיֶהם' –  ַּכְנֵפי  "'ַעל 
ְנָׁשִרים'" (רש"י להלן פס' מא).

לפני  אומרים  שאנו  התפילה  נוסח  יתבאר  אלו  רש"י  בדברי 
ורוחי  נפשי  תנצל  ציצית  מצות  ידי  "ועל  בטלית:  ההתעטפות 
ויצילם  עליהם  כנפיו  יפרוש  והטלית  החיצונים,  מן  ונשמתי 
הוא  הציצית  מצוות  טעם  ירחף";  גוזליו  על  קנו  יעיר  כנשר 
משום שמסוכך עלינו הקדוש ברוך הוא כנשר המגן על גוזליו, 
לפיכך מבקשים אנו בשעת קיומה שהטלית אכן תסוכך עלינו 
להצילנו מן החיצונים. ומעניין לציין כי אף 'בעל הטורים' רמז 

לכך בכותבו כי 'ציצית' הינה בגימטרייה 'נשרים'.
'יחלק שלל'

הזכרת יציאת מצרים בקריאת שמע
"ֲאִני ה' ֱאקֵיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם 

ֵלאקִים" (טו מא)

תמה הגרי"ז מבריסק: מפני מה קבעו את הזכרת יציאת מצרים 
בקריאת שמע, והלוא הן שתי מצוות נפרדות?

ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי  "ֲאֶׁשר  שלפנינו:  הפסוק  שמלשון  וביאר 
יציאת  תכלית  כי  לדייק  נוכל  ֵלאקִים"  ָלֶכם  ִלְהיֹות  ִמְצַרִים 
מצרים הייתה כדי שיקבלו בני ישראל עליהם את עול מלכותו 
קריאת  בתוך  מצרים  יציאת  הזכרת  את  כללו  לפיכך  יתברך. 

שמע שהרי מטרת שתיהן היא קבלת עול מלכות שמים.
הגש"פ 'שי לתורה' עמ' סח

פרשת שלח

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
התורה 

פני ם

שמונה חוטים שבציצית כנגד אמן
"ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת" (טו לח)

הפעמים  שמונה  כנגד  הינם  הציצית  חוטי  שמונת 
ידוע  ספרד).  (לנוסח  קדיש  בכל  'אמן'  עונים  אנו  שבהן 
'אמן' היא בגימטרייה שמות הוי"ה ואד-ני,  אף שתיבת 
שיחדיו יש בהם שמונה אותיות – כנגד שמונת החוטים 

שבציצית.
'בנפש דוד' [לר"ד הכהן סקלי] אות נו

יהודי יקר!
טורח,  וללא  בנקל  למאות  מצוות  יום  בכל  לקיים  ההזדמנות  בידך 
ובנוסף לזכות להבטחת "כל המזכה את הרבים – אין חטא בא על ידו" 
(אבות ה כא). הצטרף עוד היום למערך הארצי של מאות 'גבאי אמן' 
המזכים את הרבים בכל יום באמירת ברכות הודאה מושלמות (ראה 
משנ"ב קסז כ), בשפה ברורה ובנעימה למען כבוד שמו יתברך. היה 
גם אתה מרמי המעלה שעליהם כתב הרמ"ע מפאנו (שו"ת סי' קט):

"אין לך רעים אהובים יותר מאלה".
לפרטים ולהרשמה נא פנה לרכז גבאי אמן: 058-325-91-91

פד  דף  ח"ב  הקדוש (תיקוז"ח  צ' בזוהר  לענות  אדם  חייב  כי  הזוהר א) מבואר  ומדברי  יום,  בכל  קודם אמנים  להשלימן  ראוי  כי  נראה  לפיכך שם  עשרה.  שמונה  הדורות, תפילת  מגדולי  רבים  הקפידו 
ברכות ובראשם רבנו האר"י הקדוש (שע"ת  יום  בכל  ה) לשמוע  ו  ולענות או"ח  אנשים  מכמה  אחריהן אמן, כי רק באופן זה ניתן השחר 

בני אמונים. מרבים אמונה בעולם.להשלים חובה זו.
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מאביו  ששמע  מופלא  מעשה  לחסידיו  לספר  צדק'  ה'צמח  של  בנו  המהר"ש,  הרבי  היה  רגיל 
הגדול על כוחה של תפילה הנובעת מעומק לב, בפשטות ובתמימות. דמעות של התרגשות היו 

זולגות מעיני הרבי בכל עת שסיפר את דבר המעשה:

כבר  ותמים.  פשוט  כפרי  יהודי  התגורר  לירושלים  סמוך  קטן  בכפר  רבות.  שנים  לפני  זה  היה 
וללא  תורה  ללא  הוא  גדל  ומשכך  השדה,  בעבודות  בידיו  לסייע  אביו  לקָחו  קטן  ילד  בהיותו 

חכמה, ואף להתפלל כראוי לא ידע.

מנהג קדוש היה לכפרי זה: כיוון שלא ידע את סדר התפילה המתאים לכל יום ויום, מדי שבוע 
כדי  ירושלים  מרבני  אחד  אל  לגשת  נהג  מסחרו,  לצורכי  לירושלים  עולה  שהיה  בעת  בשבוע 
שירשום לו על דף את סדר התפילה הראוי לשבוע הבא. וכך היה יודע במשך השבוע, האם עליו 

להשמיט או להוסיף קטעים לתפילתו.

פן  שחשש  והכפרי  מעבים,  קודרים  השמים  היו  זה  ביום  המעשה:  אירע  חשוון  חודש  בראש 
מהרגלו  שינה  לירושלים,  להגיע  ממנו  ויימנע  לבוא,  המתעתדים  מהגשמים  הדרכים  ישתבשו 

וביקש מהרב שיכתוב בעבורו את סדר התפילה מכאן ועד לסיום חודש כסלו.

הרב הסכים לבקשתו ורשם בעבורו בפרוטרוט את סדר התפילה לכל יום ויום בשמונת השבועות 
הקרובים. הכפרי שב לביתו מרוצה, ואף שבפועל הגשמים לא ירדו, שמח שנחסכה ממנו ומהרב 

הטרחה המיותרת.

הכול יכול היה לזרום על מי מנוחות, אלמלא נקלע אותו כפרי לירושלים, מעט לפני ראש חודש 
שקטים  והרחובות  ובריח  מנעול  על  כולן  סגורות  היהודים  חנויות  כי  הבחין  להפתעתו  כסלו. 

ושוממים מאדם.

שלפתע  אלא  מהחגים.  אחד  חל  והיום  הימים,  בחשבון  טעה  שמא  וחשש  הכפרי  נבהל  לרגע 
הבחין ביהודי הצועד ברחוב עטור בטלית ובתפילין, ועיניו אורו. מראה היהודי הוכיח לו כי לא 
טעה בחשבון, אך עדיין לא היה רגוע. בהכירו את אופייה התוסס של ירושלים היהודית, הבין כי 

יש דברים בגו והחליט לברר את פשר הדממה.

הוא החיש פעמיו לעבר היהודי שצעד לאטו ברגליים כושלות, והתעניין לסיבת הדברים.

"איך אינך יודע?!", השתומם האיש, "והלוא היום קבעו תענית ציבור כללית!"

עתה  הלוא  התענית?!  קיום  על  דבר  לו  רשם  לא  שהרב  ייתכן  הכיצד  בתדהמה:  הוכה  הכפרי 
נכשל מחמת כך באכילה ביום התענית, ואף לא התפלל כנוסח התפילה הראוי לתענית ציבור.

ברוב צערו נטש הכפרי את חמורו ועגלתו במרכז השוק ורץ במהירות לביתו של הרב, אולם הרב 
לא נמצא בביתו. לשאלתו השיבו בני הבית כי הרב ספון עתה בבית הכנסת ולא ישוב עד הערב.

היישר  ופנה  ההמון  בין  נדחק  הוא  פה.  אל  מפה  מלא  לגלותו  והופתע  הכנסת  לבית  האיש  רץ 
אלא  הכפרי,  התייפח  לי?",  עשית  זאת  מה  "רבי,  בדמעות;  שטופות  כשפניו  הרב  של  למקומו 

שהרב לא הבין על מה האיש מדבר: "וכי מה עשיתי לך? בשל מה הבכי הנסער הזה?"

אך בקושי הצליח האיש להירגע מבכיו ולהסביר את תלונתו: "מדוע לא רשם לי הרב כי תענית 
ציבור היא היום? אילו היה הרב רושם זאת, לא הייתי נכשל באכילה וגם לא בהשמטת תוספות 

התפילה המיוחדות לתענית ציבור".

ציבור  תענית  יום  זה  אין  בני.  "הירגע  ברוך:  ואמר  חייך  הכפרי  של  תשובתו  את  הרב  כששמע 
והבורות  המתמשכת  הבצורת  בעקבות  ירושלים  חכמי  שגזרו  מיוחדת  תענית  אם  כי  קבוע, 

הריקים ממי שתייה".

מששמע זאת הכפרי זקף את אוזניו בפליאה והביט ברב בהשתוממות: "הייתכן? בגלל אי ירידת 
גשמים צריך לגזור תענית ציבור כללית? וכי לא מספיק לעשות את מה שאני עושה במקרים 
שכאלו: יוצא אני אל השדה, נושא עיניים לשמים הבהירים וזועק אל ה' מכל לבי: 'אבא! אני זקוק 

לגשמים!' ותוך זמן קצר מתחילים הגשמים לרדת".

אתה  נוהג  כך  מששמע הרב את הדברים שיצאו מלב תמים וטהור, נרעד כולו ואמר: "האם  
לעשות בעת שנעצרים הגשמים? אם כן מדוע לא תעשה זאת גם עכשיו?!" 

המוצפות  עיניו  את  נשא  הוא  הכנסת.  בית  בחצר  הכפרי  עמד  כבר  מכן  לאחר  ספורות  דקות 
בדמעות אל השמים וקרא: "אבא! הבט נא אל בניך השוכנים בעיר הקודש והמקדש. וכי ייתכן 
ברכה  בגשמי  וברך  מקודש  ישועתך  את  להם  שלח  אנא,  מרעב?!  יסבלו  אלו  צדיקים  שדווקא 

ובטללי רצון את אדמתם החרבה!"

הייתה זו אמנם תפילה קצרה, אך כיוון שהיא נבעה מעומק הלב ומתוך התבטלות מוחלטת לפני 
ריבון העולמים, עד מהרה נוכחו הכול בתועלתה; לא חלפה שעה מאותה תפילה, וגשמים עזים 

החלו לרדת בירושלים.

לריבון  והודיה  שבח  מלא  כשפיהם  צימאונם  את  הרוו  והאנשים  במהירות  התמלאו  הבורות 
העולמים.

שתפילתו  כדי  מהאדם  שנדרש  מה  כל  לעתים  הכפרי:  של  מתפילתו  הם  למדו  נוקב  מוסר 
אוזן  המטה  העולם,  והיה  שאמר  מי  בפני  מוחלטת  והתבטלות  תמימות  פשטות,  הוא  תתקבל 

תמיד לתפילותיהם של ישראל.
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הצלחה רבה למיזם 'גבאי אמן' בבתי הכנסת
במאמר זה בחרנו לחרוג קמעא מרצף המאמרים העוסקים בביאורה של תפילה ולהגיש בפני 
הציבור סקירה קצרה ומתבקשת על אודות המיזם הנפלא של 'גבאי אמן' בבתי הכנסת, שבזמן 

הקצר מאז הוקם כבר זכה להצלחה רבה ומדהימה, בסייעתא דשמיא.

אמן',  'גבאי  לפרוייקט  שהצטרפו  הכנסת  בתי  ממאות  לאחד  האחרונה  בשנה  שנכנס  מי  כל 
הופתע בוודאי מהמחזה הבלתי שגרתי: ליד שולחן צדדי או בכניסה לבית הכנסת משתרך תור 
קצר של מתפללים, סידור פתוח בידם והם ממתינים כדי לומר את ברכות השחר באוזניו של 

אברך נשוא פנים היושב מעברו השני של השולחן.

מיזם 'גבאי אמן' הינו פרי יוזמתו וחזונו האישי של יו"ר ומייסדה של מהפכת 'בני אמונים', הרב 
יעקב דב מרמורשטיין שליט"א, אשר בבחינת 'נאה דורש ונאה מקיים', מזה שנים רבות מקדיש 
האומרים  מתפללים  לעשרות  ארוכה  שעה  במשך  מקשיב  בוקר  ובכל  והעמוס,  היקר  מזמנו 

באוזניו את ברכות השחר, כדי להשלים את ברכותיהם בעניית אמן.

במסגרת המיזם התנדבו מאות אברכים יקרים להקדיש מזמנם כדי לשמש כ'גבאי אמן' בבית 
הכנסת שבו הם מתפללים כדי לזכות את הרבים בהשלמת ברכותיהם בעניית אמן אחריהן.

כבר ידועים ומפורסמים בפי כול הם דברי הזוהר הקדוש כי רק ברכה שנענתה ב'אמן' נחשבת 
כברכה מושלמת הראויה להיות מוגשת כדורון נפלא למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. 
ואם בכל הברכות הדברים אמורים, על אחת כמה וכמה בברכות השחר שכל מהותן הינה הודאה 
ראוי  ומה  מספר,  לאין  וחסדים  טובות  ויום  יום  בכל  עלינו  המרעיף  עולמים  כל  לבורא  ושבח 

שנברכנו ונודה לו על כך באופן המושלם ביותר.

ברבות  כיום  ואף  עברו  בשנים  אמירתן.  זמן  הינה  השחר,  ברכות  התייחדו  שבה  נוספת  נקודה 
מהקהילות נהגו להתחיל את התפילה בבית הכנסת באמירת ברכות השחר. לדאבון לב, בשנים 
או  'הודו'  באמירת  מתחילה  התפילה  לקצה.  הקצה  מן  אלו  לברכות  היחס  השתנה  האחרונות 

'ברוך שאמר', והציבור הורגל לומר את הברכות בדרך לבית הכנסת.

ובחוסר  בחטף  רבים  בפי  נאמרות  וחשובות  קדושות  ברכות  אותן  שדווקא  לכך  גרם  זה  הרגל 
שימת לב, וכבר ידוע מאמר רז"ל כי 'תפילה בלא כוונה הינה כגוף בלא נשמה'.

מיזם 'גבאי אמן' מבקש להשיב את עטרתן של ברכות אלו ליושנה, ומלבד שבזכותו מושלמות 
הברכות בעניית אמן, גורם הוא לכך שהברכות תיאמרנה בבית הכנסת במתינות ובכוונה כראוי 

לברכות הנאמרות בפני אחרים.

כל זאת מלבד הזכות הגדולה שיש לעונה עצמו, שמלבד שאמרו עליו חז"ל: "גדול העונה אמן 
יותר מהמברך" (ברכות נג ב), הרי אף הוסיפו ואמרו על שכמותו (אבות ה כא): "כל המזכה את 

הרבים אין חטא בא על ידו".

אין כאן המקום להאריך במעלתה היתרה של מצוות עניית אמן, שעל אודותיה אמרו חכמים: 
"אין גדול לפני ה' יותר מאמן שישראל עונין" (דברים רבה ז א), ועוד מבואר בספרי הקדמונים 
'אמן' היא יסוד האמונה. ואף על שכרו של העונה אמן הפליגו חכמינו עד מאוד עד  כי עניית 

שהבטיחו כי: "פותחים לו שערי גן עדן" (שבת קיט ב).

הכבירה  ההצלחה  על  מלא  בפה  להעיד  כבר  ניתן  המיזם  התחלת  לאחר  מספר  חודשים  כיום, 
'גבאי אמן' המתייצבים הכן  שלה זכה בסייעתא דשמיא, כאשר במאות בתי כנסת כבר התמנו 

מדי בוקר לזַכות את הרבים ולזכות בעצמם.

'בני אמונים' מסייעים לגבאים בחומר עשיר ורב תוכן העוסק במעלתה של מצוות עניית אמן 
בכלל, ובחשיבות הרבה של עניית אמן אחר ברכות השחר בפרט. החומר מחולק ל'גבאי אמן' 

בבתי הכנסת והללו דואגים לזכות בו את הציבור.

זהו המקום להעלות על נס, לשבח, לפאר ולרומם את אותם גבאים מסורים העושים מלאכתם 
ורק  אך  היקר,  מזמנם  ארוכות  ושעות  דקות  בוקר  בכל  ומקדישים  פרס,  לקבל  מנת  על  שלא 

מתוך הרצון העז המפעם בקרבם להרבות כבוד שמים באהבה ולזַכות את הרבים.

התגובות החמות של המתפללים מעידות אף הן על נחיצותו ותועלתו של המיזם. רבים מהם 
ציינו כי מזה זמן רב שאפו לומר את הברכות בפני אחרים, ומחסום הבושה הוא שעמד בפניהם 

ומנע מהם לעשות זאת. כעת התאפשר להם סוף סוף להפיק את רצונם מן הכוח אל הפועל.

רשמיהם  את  המעבירים  עצמם  מהגבאים  אף  מגיע  זה  מיזם  של  להצלחתו  המשוב  כי  יצוין 
מהצלחת המיזם ומההתלהבות הרבה שבה התקבל הרעיון בקרב המתפללים; "בתחילה", סיפרו 
הגבאים, "קיבלו חלק מהמתפללים את הרעיון בהיסוס מה. אולם ככל שהתמדנו לדבוק בנושא 
מבלי להתייאש, הוסיף וכבש הרעיון את לבבות המתפללים, עד שלאחר זמן קצר כבר השתרך 
ליד שולחננו מדי בוקר 'תור' של מתפללים המבקשים לומר את הברכות באוזנינו ובכך להצטרף 

ללגיונו של מלך. לגיון מקדשי שם שמים באמירת ברכות השחר בחברותא".

ברכותיהם  את  לברך  הרבים  את  מזכים  אנו  כי  "הידיעה  הגבאים,  סיכמו  התחתונה",  "בשורה 
מילות  מלבד  מצווה.  של  ובשמחה  רוחני  בסיפוק  מחדש  יום  בכל  אותנו  ממלאת  בשלֵמות 
להמשיך  כוח  בנו  שנוסכות  מילים  המברכים,  מפי  זוכים  אנו  שלהן  הרבות  והתודה  ההערכה 

הלאה".

בפעולות אלו ממשיכים ב'בני אמונים' את מסורת העשייה הבלתי פוסקת למען חיזוק התפילה 
והאדרתה על כלל ענייניה בקרב כל שכבות הציבור, תוך מתן דגש על עקביות מחד וחדשנות 
מאידך. וכל זאת למען הרבות כבוד שמים בעולם עד להגשמת החזון הנפלא: "ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת 

ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן" (תהלים עב יט).

הגאולה  בוא  את  להחיש  בעולם,  שמים  כבוד  להרבות  לבו  שנדבו  מי  לכל  פונה  אמונים'  'בני  הנהלת 
ולזכות בישועה, להצטרף למערך 'גבאי אמן' שע"י 'בני אמונים' בטלפון 058-325-91-91.

הארות בסדר התפילה  ההאאארתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
פרוייקט גבאי אמן

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

תפילה בפשטות ובתמימות


