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ברגשי גיל ושמחה, הלל והודאה, לעונג הוא לי להקדיש את הוצאת חיבור נפלא        ונאמר אמן   בברכה שלימה
זה שכולו קודש להאדרת המצוה הנפלאה והמיוחדת, מצוות עניית אמן, לכבוד 
ידיד נפשי הדגול, בן איש חיל רב פעלים לתורה ולתעודה, אוהבן של ישראל 

ולא ייגע, למען הנחלת מהפכת 'בני אמונים' בכל תפוצות ישראלודורש טובתם הרוחנית בכל עת, עושה ומעשה ללא לאות, יומם ולילה לא ייעף 

הרב יצחק מנדלקורן הי"ו
מנהל "בני אמונים"

 ולמשפחתו הכבודה תחי'
הברכה אחת היא לחתן ולכלה למחותנים החשובים ולסבים הדגולים שיחיו,  "והריקותי לכם ברכה עד בלי די". אמן..בריות גופא ונהורא מעליא, ויתקיים בהם מקרא שכתוביהי רצון שיזכו עוד רבות בשנים להרבות תורה ומצוות בישראל מתוך נחת והרווחה, החתן  שמואל שרגא אירנשטיין ני"ו לאוי"ט עב"ג החתן המופלג שמו מפאריםשמחת נישואי בתם הכלה המהוללה שתחי'בתת ה' שמחה במעונם, בבוא עת דודים,

יהי נועם ה' עליהם ויפרוש כנפיו עליהם להצליח דרכם ולהאיר נתיבותיהם כל 
הימים, ויהא זה הבית הנבנה לתפארת בישראל לבניין עדי עד, בית מלא ברכת 

ה', מעון ונווה לשכינה, בו תשרה הברכה ובאהלו תשכון השלווה, ויזכו לראות 
את הבריות ומקרבים אותם לתורה.דורות ישרים מבורכים הולכים בדרך התורה, עושי חסד לאלפים אוהבים 

יעקב דב מרמורשטייןכעתירת וברכת המברך בלב נרגש ומתוך ידידות איתנה
ניו יורק ארה"ב



אמ"ן ואמ"ןה

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

"ָּברּוְך ה' ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל 
ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם
 ָאֵמן ְוָאֵמן" 

)תהלים מא יד(.

זכינו לברך על המוגמר בהוצאת  המרומם על כל ברכה ותהילה, עת  ויתעלה  היוצר  ישתבח 
חיבור נפלא זה שכולו קודש להאדרת המצווה היקרה של עניית אמן אחר כל ברכה ובקשה.

ארגוננו  ונשיא  ראש  יושב  של  הששים  הולדתו  יום  שמחת  לכבוד  הוקדשה  זה  חיבור  הוצאת 
גורנה קפ"ח רמזים  ובה ליקטנו כעמיר  ר' יעקב דב מרמורשטיין שליט"א,  'בני אמונים' הרה"ח 

נפלאים, כמניין שמו 'יעקב דב', וכמניין תיבות 'אמן ואמן'.

חביבות  לרוב  אשר  רבותינו,  של  נדלה  הבלתי  מאוצרם  ונאספו  לוקטו  ככולם  רובם  הרמזים, 
העניין, טרחו לחשב את אותיות התורה ולשקול את גימטריותיה, במטרה להנחיל לישראל את 
כמה  עד  לדורות  ולהמחיש  ודקדוקיה,  פרטיה  כלל  על  אמן  עניית  מצות  של  ויקרתה  גדולתה 
עמוקים שורשיה של מצוה זו בתורה, בנביאים ובכתובים, בדברי חז"ל ובכל פרט מעולמו של 

היהודי.

במסגרת עבודתנו זו השתדלנו לברור מבין החומר הרב שעמד לפנינו את הרמזים היותר קרובים 
לדרך הפשט, אמנם ברי לנו כי ישנם עוד רמזים רבים שלא הובאו כאן, אם משום שטרם הגענו 

עדיהם, ואם משום שהם עוסקים בעניינים גבוהים ונשגבים מבינתנו.

עמלנו רבות כדי להביא את הדברים בשפה ברורה ושווה לכל נפש למען יהיו לתועלת לרבים 
המבקשים להתחזק במצות עניית אמן, אולם כבר אמר החכם כי כשם שאי אפשר לבר בלא 
כי  והמעיינים,  הקוראים  בפני  בקשתנו  שטוחה  ובזאת  שגיאה,  בלא  לספר  אפשר  אי  כך  תבן 
יואילו להמציא לנו הערותיהם המחכימות למען נוכל לתקנם ולשלבם במהדורות הבאות אי"ה.



ו אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

כיוצא בזה מדברים שיש בהם כדי לחזק  וכל  נוספים,  ידו רמזים  כי מי שיש תחת  נבקש  עוד 
ולעודד את מצות עניית אמן בקרב ישראל, אם מספרים שלא הגענו עדיהם, ואם מפי השמועה 

נחלה נא פניו כי לא ימנע טוב מבעליו וישתדל להמציאו לנו.

בפתח השער נודה לכל אלו העושים ללא לאות למען הצלחת ארגוננו: בראש ובראשונה ליושב 
ראש, נשיא ומייסד הארגון הנגיד הרב ר' יעקב דב מרמורשטיין שליט"א, אשר למן היום בו עלה 
בדעתו להקים את ארגון 'בני אמונים' ועד עצם היום הזה, נושא את הארגון כנשוא האומן את 

היונק ואינו חוסך כל מאמץ והשקעה למען הרבות עוני אמן בעולם כולו.

הברכה אחת היא לאיש אשר על המלאכה, מנהל הארגון בתבונה ובדעת הרב יצחק מנדלקורן 
שליט"א; ליו"ר ועדת הרבנים הגאון רבי אהרן צבי מרמורשטיין שליט"א ר"כ סערט וויז'ניץ ב"ב; 
הארגון;  פרסומי  וביתר  זה  ספר  במלאכת עריכת  רב  שחלקו  שליט"א  סבו  יצחק  רבי  להרה"ג 
למזכיר הנמרץ הרב יאיר מילר שיחי'; למנהל פרוייקט 'שחר אקדמך' הרב יוסף דושינסקי שיחי' 
כל  ה'  שימלא  יה"ר  ופריחתו,  הצלחתו  למען  ובאמונה  במסירות  העושים  הארגון  צוות  ולכל 

משאלות ליבם לטובה ויזכו לרוב הצלחה בכל העניינים. אמן.

בברכה נאמנה 
מערכת בני אמונים



אמ"ן ואמ"ןז

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

פרק ראשון

חמשה חומשי תורה

חומש בראשית

              א.                                               ברכה בקול

"ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאֹלִקים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ" )בראשית א א(.

המילה 'בראשית' היא ראשי התיבות 'בקול רם אברך שם יי תמיד', רמז לחובת האדם לומר 
ברכותיו בקול רם כדי שיענו אחריהן אמן. 

נחל קדומים )להרב חיד"א( פרשת בראשית

ואפשר להוסיף בזה נופך, כי המילה 'ברא' היא ראשי התיבות 'בקול רם אמן'.
העורך

              ב.                                                       איש צדיק

"ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבֹדֹרָתיו ֶאת ָהֱאֹלִקים ִהְתַהֶּלְך ֹנַח" )בראשית ו ט(.

ראשי התיבות 'איש צדיק', עולים לגימטרייה צ"א כגימטרייה של אמן, וכן מצינו שהמקפיד על 
עניית אמן נקרא צדיק, כפי שדרשו חז"ל )שבת קיט ב( מלשון הכתוב )ישעיה כו ב( "פתחו שערים ויבוא 

גוי צדיק שומר אמנים" - אל תקרי שומר אמונים אלא שאומרים אמן. 

זכרון מאיר ח"ג דרוש לב, מראות הצובאות פר' בראשית

              ג.                                        ברכה על כל מאכל

"ְוַאָּתה ַקח ְלָך ִמָּכל ַמֲאָכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְוָאַסְפָּת ֵאֶליָך" )בראשית ו כא(. 

ראשי התיבות 'מכל מאכל אשר יאכל' עולים לגימטרייה צ"א כגימטרייה של 'אמן'. מכאן רמז 
לחובת האדם לענות אמן אף אחר ברכות המאכלים. 

כרם ד"ל פרשת נח



ח אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

               ד.                                                  גשמים בזכות אמן

"ַוִּיָּסְכרּו ַמְעְיֹנת ְּתהֹום ַוֲאֻרֹּבת ַהָּׁשָמִים ַוִּיָּכֵלא ַהֶּגֶׁשם ִמן ַהָּׁשָמִים" )בראשית ח ב(.

'ויכלא הגשם מן' - סופי תיבות 'אמן'. רמז שהגשמים יורדים בזכות עניית אמן ואם אין עונים 
יורדים  "אין גשמים  )תענית ח א(:  זכרונם לברכה  וכמאמר חכמינו  נעצרים,  אמן כהלכה הגשמים 

אלא בשביל בעלי אמנה". 

שמנה לחמו בראשית ח ב; אסיפת גרשון א יג

              ה.                                            צ' אמנים 

"ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִקים ֶאל ֹנַח ֵלאֹמר. ֵצא ִמן ַהֵּתָבה ַאָּתה ְוִאְׁשְּתָך ּוָבֶניָך ּוְנֵׁשי  ָבֶניָך ִאָּתְך" )בראשית ח טו, טז(. 

ידועים דברי הזוהר )תיקוני זוהר תק' יח דף לג א( שעל האדם להקפיד לענות צ' אמנים מידי יום, וכתבו 
קדמונים שרק המקפיד על מכסת דברים שבקדושה המרומזים בתיבת 'צדיק' ]צ' אמנים, ד' קדושות, 

י' קדישים, ק' ברכות[ נקרא צדיק.

והנה הקב"ה העיד על נח )שם ז א( "כי אתך ראיתי צדיק לפני", ולפי האמור הלא בודאי הקפיד גם 
על עניית צ' אמנים ביום, ויש לומר שדבר זה נרמז בפסוק שלפנינו: "ויאמר אלקים אל נח לאמר 

- צא מן", 'צא מן' אותיות צ' אמן. 

דברי ישראל ]מודז'יץ[ פרשת נח 

                ו.                                             שפע רב

"ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶלְך ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון" )בראשית יד יט(.

 סופי התיבות 'הוציא לחם ויין' הם 'אמן', והמילים 'לחם ויין' הינם סמל להשפעות טובות, מכאן 
שכל העונה אמן בכוונה יש לו כח להשפיע השפעות לישראל.

בן גרני פרשת לך לך; תפארת שלמה ]לרש"א אוירבך[ שם

               ז.                                                    אמן לדורות

"ְוֶהֱאִמן ַּבה' ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה" )בראשית טו ו(. 

שהוא קצת משמע  'ְוֶהֱאִמן'  'ויאמין' אלא  הנה לכאורה יש להעיר על כך שלא נאמר כאן לשון 
לשון ֶהְפעיל, גם יש להבין מדוע נכתבה כאן המילה והאמין בכתיב חסר. ונראה שרמז הכתוב 
בכך, שאחר שנתברך אברהם אבינו ע"ה מפי הקב"ה בברכת "כה יהיה זרעך", ענה הוא אמן אחר 



אמ"ן ואמ"ןט

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

'והאמין'  הברכה, ובכך טבע לדורות בקרב בניו אחריו את מצות עניית אמן, ולכן אמר הכתוב 
]בלשון הפעיל[ שגרם לכל הבאים אחריו שיקפידו אף הם על עניית אמן.

בית אברהם )שערמאן( פר' לך לך

              ח.                                                    אמן קטופה

"ְודֹור ְרִביִעי ָיׁשּובּו ֵהָּנה ִּכי ֹלא ָׁשֵלם ֲעֹון ָהֱאֹמִרי ַעד ֵהָּנה" )בראשית טו טז(.

מאותיותיה  אחת  שהושמטה  שאמן  היא  הלכה  והנה  'אמן',  הם  עון'  שלם  'לא  התיבות  סופי 
נקראת 'אמן קטופה' )שו"ע או"ח קכד ח וביאור הלכה שם(. ואפשר שזהו הרמז בפסוק זה: 'כי לא שלם' - 

מי שאינו עונה אמן בשלימות, כלומר שמחסר אחת מאותיותיה, נחשב הדבר בידו ל'עוון'. 

חלק יעקב פר' לך לך

              ט.                                                            אמן לכל ברכה

"ַוֹּיאַמר ֲאֹדָני ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶּדָך" )בראשית יח ג(. 

ראשי התיבות 'אם נא מצאתי' הם 'אמן', ובדרך רמז יש לפרש בלשון הכתוב כך: 'ויאמר אדנ-י' 
- היינו כאשר תשמע אדם המברך בשם ה', אזי 'אם נא מצאתי' - ענה אחריו אמן.

ויתילדו על משפחותם עמ' רצה

               י.                                                       נשיאות חן

"ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך" )בראשית יח ד, מז כט, שמות לג יג(.

'אם נא מצאתי' - ראשי תיבות אמן. רמז לכך שהמקפיד על עניית אמן זוכה לנשיאות חן בעיני 
ה', וכפי שמובא בזוהר הק' )וילך רפה ב( שבזכות עניית אמן מתקבלות תפילותיהם של ישראל.

תפארת אבות פרשת כי תשא

             יא.                                                            אריכות ימים

"ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוה' ֵּבַרְך ֶאת  ַאְבָרָהם ַּבֹּכל" )בראשית כד א(.

'זקן בא בימים' - סופי תיבות 'אמן', ללמדנו כי בזכות עניית אמן מאריכים ימיו של אדם, כמאמר 
חכמינו זכרונם לברכה )ברכות מז א( "כל המאריך באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו".

תוספות השלם בראשית כד א



י אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

עוד יש לפרש: 'זקן בא בימים' בגימטרייה 'אל מלך נאמן' )272(, מכאן שכתוב זה רומז לעניית אמן 
כמאמר חז"ל )שבת קיט ב(: "מאי אמן? א-ל מלך נאמן!  ואפשר שכאן רמזה לנו התורה שאברהם 
היה מקפיד להאריך באמן, והיה עונה אותה בכוונה הראויה שהשי"ת הוא א-ל מלך נאמן ועל כן 

זכה לאריכות ימים, כמאמר חז"ל )ברכות שם(: "כל המאריך באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו"

צמח דוד פר' חיי שרה

ומה יומתקו הדברים לאור פסק השו"ע )או"ח קכד ח( ששיעור האריכות הראויה בעניית אמן הוא 
עד כדי אמירת 'א-ל מלך נאמן'.

             יב.                                                     טובה לנפשו

"ַוָּיֹבא ָהִאיׁש ַהַּבְיָתה ַוְיַפַּתח ַהְּגַמִּלים ַוִּיֵּתן ֶּתֶבן ּוִמְסּפֹוא ַלְּגַמִּלים" )בראשית כד לב(.

'תבן ומספוא לגמלים' - סופי תיבות 'אמן', ועוד יש לרמוז: 'תבן' מלשון תבונה, 'מספוא' מלשון 
'אסיפה' ו'גמלים' מלשון גמול. ללמדך כי על האדם לאסוף עוד ועוד אמנים הנאמרים בתבונה 

]-בכוונת הלב[ ובכך יגמול עם נפשו רוב טובה וברכה.
תפארת שלמה )אויערבך( פרשת חיי שרה

                 יג.                                           אמן על תפילת יצחק

"ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה' ְלֹנַכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא" )בראשית כה כא(.

ברש"י: "זה עומד בזוית זו ומתפלל וזו עומדת בזוית זו ומתפללת".

בדרך אפשר יש לפרש בלשון חז"ל שרבקה שהאמינה ובטחה שתתקבל תפילתו של יצחק, 
הקשיבה לתפלתו ובקשתו של יצחק וענתה אחריו 'אמן', ובכך גדלה מעלת תפילתה כמאמר 
חז"ל "גדול העונה אמן יותר מן המברך". רמז לכך ניתן למצוא בכך שראשי התיבות "אשתו כי 

עקרה" עולים לגימטרייה צ"א כגימטרייה של אמן.
דברי ישראל )מודז'יץ( פרשת תולדות

              יד.                                             מוריד שפע לעולם

"ְוִיֶּתן ְלָך ָהֱאֹלִקים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ ְוֹרב ָּדָגן ְוִתיֹרׁש. ַיַעְבדּוָך ַעִּמים" )כז כח-כט(.

ראשי התיבות 'לך האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ' עולים לגימטרייה 'אמן', ללמדנו כי 
בזכות עניית אמן יורד שפע לאדם ואויביו נופלים תחתיו, כנאמר בסמוך "יעבדוך עמים".

ככר זהב מערכת ב'

    



אמ"ן ואמ"ןיא

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

             טו.                                          אמן על ברכות יעקב

"ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ִיְצָחק ְלָבֵרְך ֶאת ַיֲעֹקב ַוְיִהי ַאְך ָיֹצא ָיָצא ַיֲעֹקב ֵמֵאת ְּפֵני ִיְצָחק ָאִביו ְוֵעָׂשו ָאִחיו 
ָּבא ִמֵּצידֹו" )בראשית כז ל(.

יש להבין, מדוע כפלה התורה לכתוב "אך יצא יצא יעקב"? והביאור בדרך רמז הוא: שבעת שברך 
יצחק את יעקב, עמדה שם רבקה וענתה אמן אחריו, ולפי שברכת יצחק נאמרה בשני פסוקים 
- צ"א בגימטרייה  יצא'  'יצא  )שם כח כט( ענתה רבקה פעמיים אמן. לכך כפלה התורה לכתוב 

נוכל להבין מדוע אף שגילה יצחק את טעותו,  אמן, לרמז שרבקה ענתה פעמיים אמן. לפיכך 
אמר )שם לג( "גם ברוך יהיה", לפי שידע הוא שברכה הנענית באמן סופה להתקיים.

חיי יצחק פרשת תולדות

             טז.                                       ענה אמן על ברכת אביו

"ְוִיֶּתן ְלָך ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך ְלִרְׁשְּתָך ֶאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֲאֶׁשר ָנַתן ֱאֹלִהים ְלַאְבָרָהם" 
)בראשית כח ד(.

'מגריך  בברכה זו נתברך יעקב מפי אביו בצאתו לפדן ארם, ויש לרמוז בזה, כי ראשי התיבות 
אשר נתן' הם 'אמן', ומכאן שיעקב ענה אמן על ברכת אביו ובזכות זאת התקיימה הברכה.

מראות הצובאות בראשית כח ד 

              יז.                                         ניצולים מהמקטרגים

"ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו" )בראשית לב יב(.

 "נא מיד אחי" - ראשי תיבות 'אמן'. ללמדך כי בזכות עניית אמן ניצולים מהשטן, שבתחילה 
נדמה לאדם כאח ומפתהו לחטא, ואחרי כן עולה ומשטין עליו. והוא כמאמר הזוהר הקדוש )תיקוני 

זוהר מ א(: "העונה אמן בכל כוחו קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה". 

דברי שמואל ]סלונים[ פרשת וישלח; עולת שלמה שם

             יח.                                                 מזרעא דיוסף

"ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל ָּבָניו ִּכי ֶבן  ְזֻקִנים הּוא לֹו" )בראשית לז ג(.

הנה ידוע כי יוסף הצדיק הינו בסוד אמן, ויש לומר כי לכן נרמז 'אמן' בסופי התיבות 'בן זקנים 
קמה  "והנה  החיזיון  את  ז(  )שם  בחלומו  לראות  יוסף  זכה  אף  כך  משום  כי  לומר  יש  ועוד  הוא'. 
אלמתי וגם נצבה". 'אלמתי' מלשון 'אילם', ללמדנו כי זכות עניית אמן שהוא סוד כוחו של יוסף 

היא המשתיקה את המקטרגים.

   



יב אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

וראה זה פלא, כי בשעה שנולד יוסף היה יעקב אבינו בן צ"א - כגימטרייה של אמן. 

מגלה עמוקות וישב לז ז אופן לה 

ובסדר הדורות )ערך רבי יוחנן( מובא כי רבי יוחנן הידר אחר עניית אמן, ולכן מצאנו שרבי יוחנן אמר 
"אנא מזרעא דיוסף קאתינא" )ברכות כ א(, שהרי יוסף הצדיק הינו סוד 'אמן'.

ארצות השלום ברכות כ א

             יט.                                           סגולה להטבת חלום

"ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו ֲחלֹום ָחַלְמנּו ּוֹפֵתר ֵאין ֹאתֹו ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ֲהלֹוא ֵלאֹלִקים ִּפְתֹרִנים ַסְּפרּו ָנא ִלי" 
)בראשית מ ח(. 

הנה אמרו חכמינו זכרונם לברכה )שיר השירים רבה ג יא( כי הרואה חלום רע ישמע ברכת כהנים ויענה 
אחריה אמן ואז אין דבר רע מזיקו. וניתן להביא רמז לכך מלשון הכתוב: 'ֲחֹלם' - בגימטרייה 78 
כגימטרייה של שלושת שמות הוי"ה שבברכת הכהנים, ו'נא לי' - בגימטרייה 'אמן', ללמדך עד 

כמה גדול כוחה של עניית אמן אחר ברכת הכהנים להטבת חלום רע.

תורת חיים פרשת וישב 

              כ.                                                    אמן של קטן

"ְוֶאת ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ָּתִביאּו ֵאַלי ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם" )בראשית מב כ(.

במסכת סנהדרין )קי ב( מובאים דברי רבי מאיר: "קטן מאימתי בא לעולם הבא? ...משעה שיענה 
זוכה הקטן  ...הקטן תביאו אלי" - בזכות מה  "ואת  נוכל ללמוד מלשון הכתוב:  אמן". רמז לכך 
לעולם הבא, בזכות 'ויאמנו דבריכם' – היינו שמלמדו אביו לענות אמן אחר כל ברכה ששומע.

ליקוטי בני שלשים פרשת מקץ

"כי אם בבוא  )מב טו(:  יוסף לאחיו  נוסף לכך מלשון הכתוב בהמשך דברי  ואפשר להוסיף רמז 
אחיכם הקטן הנה" - 'בבוא אחיכם הקטן' סופי תיבות 'אמן'. 

העורך

            כא.                                       הנהגתו של יעקב אבינו

"ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל ַיֲעֹקב ַּכָּמה ְיֵמי ְׁשֵני ַחֶּייָך. ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ַּפְרֹעה ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁשֹלִׁשים ּוְמַאת 
ָׁשָנה" )בראשית מז ח-ט(.

182 כחשבון הגימטרייה של אמן פעמיים. כמו כן, הגימטרייה  שמו של 'יעקב' הינו בגימטרייה 
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ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

של ראשי התיבות 'פרעה אל יעקב' ושל ראשי התיבות 'יעקב אל פרעה' היא 91.

על פי זה נוכל לומר בדרך רמז שבשאלת פרעה 'כמה ימי שני חייך?' התכוון לשאול את יעקב – 
מהי דרך הנהגתך המיוחדת בעולם הזה שעל ידה זכית להגיע לדרגתך הגבוהה. ועל כך ענה לו 
יעקב שסוד הנהגתו טמון בסודות העמוקים הטמונים במילה 'אמן', אשר כאמור, אף שמו מעיד 

עליה.

מאור ושמש בראשית מז ח

             כב.                                                    ש"י עולמות

"ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ִיְׂשָרֵאל ָלמּות ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוֹּיאֶמר לֹו ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ִׂשים ָנא ָיְדָך ַּתַחת 
ְיֵרִכי" )בראשית מז כט(.

המילים 'שים נא', הינם בהיפוך אותיות - 'אמן ש"י', רמז להבטחת חז"ל כי המקפיד על עניית אמן 
עתיד לנחול ש"י עולמות בגן עדן.

ויבחר משה עמ' שכ

             כג.                                                אפרים ומנשה

ֶאת  ַוָּיֶׂשם  ְוִכְמַנֶּׁשה  ְּכֶאְפַרִים  ֱאֹלִקים  ְיִׂשְמָך  ֵלאֹמר  ִיְׂשָרֵאל  ְיָבֵרְך  ְּבָך  ֵלאמֹור  ַההּוא  ַּבּיֹום  "ַוְיָבֲרֵכם 
ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנֶּׁשה" )בראשית מח כ(

. ראשי התיבות' אפרים מנשה' הם אמן 
פני מנחם ויחי תשנ"ו ד"ה המלאך

והנה כבר ידוע שאפרים רומז על מדת החסד, ומנשה על מדת הדין ]ראה רמ"ד וואלי בראשית 
מח טו[ מכאן נוכל ללמוד שבין אם מתהלך עמנו ד' במדת החסד ובין אם במדת הרחמים, תמיד 

עלינו להאמין בו ולהצדיק את דינו עלינו.

העורך
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ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

חומש שמות

             כד.                                             בזכות האמונה

"ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה" )שמות א א(.

צירוף האותיות השניות במילים 'ואלה שמות בני' הוא 'אמן'. ללמדך כי מכל צרה הפוקדת את 
האדם ]='הבאים מצרימה' מלשון מיצר-צרה[ יכול הוא להנצל בזכות עניית אמן, כמבואר בזוהר 

הקדוש )וילך רפה ב(. 

 ראה: יכהן פאר פרשת שמות ; בן לאשרי שם.

            כה.                                             אמן במתינות

"ַוָּתֹבאָנה ֶאל ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן ַוֹּיאֶמר ַמּדּוַע ִמַהְרֶּתן ֹּבא ַהּיֹום" )שמות ב יח(.

'מהרתן בא היום' - סופי תיבות 'אמן'. רמז לכך שיש לענות אמן במתינות וכפי שאמרו חז"ל 
)ברכות מז א( "כל המאריך באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו".

תורה מסיני שמות ב יח

             כו.                                            גאולה שלימה

"ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ָּכֵבד ֵלב ַּפְרֹעה ֵמֵאן ְלַׁשַּלח ָהָעם" )שמות ז יד(. 

זוכים עדיין לגאולה השלימה, היא לפי  'אמן', מכאן רמז לכך שהסיבה שאין אנו  'מאן' אותיות 
שהגאולה  יא(  )ליום  משה'  'דרך  בספר  שכתוב  וכפי  אמן,  עניית  על  כראוי  מקפידים  אנו  שאין 
מתארכת לפי שאין נזהרים בעניית אמן על ברכת 'המחזיר שכינתו לציון', לפי שממהרים לומר 
מודים דרבנן אחריה, ועל ברכת 'הפורש סוכת שלום... ועל ירושלים' הנאמרת בליל שבת, לפי 

שאומרים אחריה 'ושמרו'.

יושיע ציון פר' וארא
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             כז.                                      לבסס האמונה 

"ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל  ַהָּׁשַמִים ִויִהי ָבָרד ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים" )שמות ט כב(.

לבסס  כדי  הייתה  מצרים  מכות  של  שתכליתן  לכך  רמז  אמן,  תיבות  ראשי  נטה'  משה  'אל 

האמונה בלב ישראל, כפי שכתוב בחתימת הניסים )שמות יד לא(: "ויאמינו בה' במשה עבדו".

נפלאות מתורתך ערך אמן

            כח.                                            כוחות הקדושה

"ַוִּיֶפן ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרֹעה" )שמות י ו(.

'ויפן ויצא מעם' - סופי תיבות אמן. מכאן שבצאת משה מבית פרעה לקח עמו את כל כוחות 

הקדושה אשר נרמזו בתיבת 'אמן' שהיא בגימטרייה הוי"ה אדנ-י.

לב שמח פרשת בא; ויקח משה שם; יושיע ציון פרשת וארא

            כט.                                    ניצולים מחושך ואפילה

"ֵצא ַאָּתה ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶליָך" )שמות יא ח(.

המילה 'צא' היא בגימטרייה 'אמן'. אפשר שפסוק זה נאמר אחר מכת חושך, כדי לרמוז כי על 

ידי עניית אמן בכוונה ניצול האדם מהאופל והחושך שבהם נידון המזלזל בעניית אמן כמבואר 

בזוהר הקדוש פרשת וילך )רפה ב–רפו א( ובספר פרי עץ חיים )שער כוונת אמן פרק ג(.

אמרי נועם פרשת בא

              ל.                                          מותנה בעניית אמן

"ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה" )שמות יב ב(.

סופי התיבות 'ראשון הוא לכם' הם אמן, ללמדנו כי הברכה המושפעת בחודש ניסן שהוא ראשון 

לחודשי השנה, מותנית בכך שבני ישראל יענו עליה אמן ובכך יגלו דעתם כי רצונם לקבלה.

תורת אמת פרשת החודש תרל"א
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               לא.                                                   רפואה בזכות אמן

"ַוֹּיאֶמר ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול ה' ֱאֹלֶקיָך ...ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים ֹלא ָאִׂשים ָעֶליָך ִּכי 
ֲאִני ה' ֹרְפֶאָך" )שמות טו כו(. 

מבואר בזוה"ק כי בעת שישראל שומעים את הברכות ועונים אמן, על ידי כך מייחדים הם את 
שם ה', ומיד מזדמנת לשם השכינה הקדושה כדי ליהנות מהייחוד הנורא הזה, ועל ידי כך נפתחים 
שערי גן עדן ונשלחת להם מן השמים רפואת הנפש ורפואת הגוף. וזהו הרמז בפסוק: 'כי אני' - 

בגימטרייה 'אמן', שעל ידי ענייתה זוכים ל'ה' רופאך'. 

אמרי אהרן בשלח

                לב.                                                                 שפע משמים

"ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו" )שמות טז ד(.

"מן השמים ויצא" - סופי תיבות 'אמן'. רמז למובא בזוהר הקדוש )וילך רפה ב( שבזכות עניית אמן 
מוריד הקב"ה לישראל שפע משמים.

קרן לדוד ולזרעו פרשת בשלח

                לג.                                                                 סוד ה'מן'

"ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא" )שמות טז טו(.

 חז"ל הפליגו מאד במעלת עניית אמן, עד שאמרו )ברכות נג ב(: "גדול העונה אמן יותר מן המברך", 

וזהו משום כי סוד עניית אמן גדול הוא מאוד. והנה ידוע כי האות א' ב'אמן' רומזת להקב"ה שהוא 

אלופו של עולם, אכן מעלתם של בני דור המדבר היתה רמה ונשגבה כל כך, עד שהיו בבחינת 
'שויתי ה' לנגדי תמיד', ששם ה' עמד מול עיניהם תדיר. על כן אמרו בני ישראל 'מן' בלא תוספת 

א', שכיון שהא' הייתה כביכול תלויה כנגדם תמיד, מאליה נוספה היא ל'מן' ונעשה סוד 'אמן'.

חכימא ברמיזא בשלח

            לד.                                               שומר אמונים

ַלֲאֶׁשר  ַנְפֹׁשֵתיֶכם ִאיׁש  ִמְסַּפר  ַלֻּגְלֹּגֶלת  ֹעֶמר  ָאְכלֹו  ְלִפי  ִמֶּמּנּו ִאיׁש  ִלְקטּו  ִצָּוה ה'  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר  "ֶזה 
ְּבָאֳהלֹו ִּתָּקחּו" )שמות טז טז(.

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

'מספר נפשתיכם איש' - ראשי תיבות 'אמן', ללמדנו כי בזכות עניית אמן יורד השפע לאדם, 
כפי שהיה בירידת המן.

ככר זהב - ככר לאדן מערכת מ'

            לה.                                                      מלחמה בעמלק

"ְּבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשים ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק ָמָחר ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל ֹראׁש ַהִּגְבָעה" )שמות יז ט(. 

'מחר אנכי נצב' - ראשי תיבות 'אמן'. כי עמלק ביקש לקעקע את אמונתם של ישראל לדורות, 
והעצה להינצל ממזימתו זו היא להתחזק בעניית אמן שהיא המשרשת אמונה בלב ישראל.

ראה יכהן פאר פורים

             לו.                                                ידיו אמונה

"ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה" )שמות יז יב(. 

פירוד  ולעשות  האמונה  כי עמלק רצה לעקור  ו-'וה',  'אמן'  'אמונה' מורכבת מאותיות  המילה 
בשם הוי"ה ]היינו בין 'י-ה' ל-'ו-ה'[ כמאמר חז"ל "אין השם שלם ...עד שימחה עמלק מן העולם". 
ובעניית אמן שהיא יסוד האמונה אנו מוחים אותו ומפירים מחשבתו על ידי ייחוד שמותיו יתברך, 

כי 'אמן' הוא בגימטרייה 'הוי"ה' ו'א-דני' יחדיו.
ראה תפארת שלמה רמזי פורים; נפלאות מתורתך עמ' 803

             לז.                                               משה - אמן

"ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד ֹּבא ַהָּׁשֶמׁש" )שמות יז יב(. 

הנה ידוע כי עמלק רצה לעקור האמונה מישראל, ומשה ניצחו בכח האמונה, כמאמר חז"ל )ראש 
מעלה  כלפי  מסתכלים  שישראל  בזמן  ...אלא  מלחמה  עושות  משה  של  ידיו  "וכי  א(:  כט  השנה 

ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמים היו ניצולים". והרמז לכך הוא כי סופי אותיות שמו של 
נאמר  עמלק  של  סופו  על  כי  ועוד,  ל'אמן',  יחדיו  מצטרפים  ה"א'  שי"ן  'מ"ם   - במילואם  משה 
)במדבר כד כ(: "ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אבד', 'אבד' - ר"ת הפסוק 'דרך אמונה בחרתי', 

רמז לכך שסופו של עמלק יהיה בזכות האמונה הרמוזה בשמו של משה כנ"ל.

חסד לאברהם פר' תצוה
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             לח.                                            זכות עניית אמן

"ִאם ְּבַגּפֹו ָיֹבא ְּבַגּפֹו ֵיֵצא" )שמות כא ג(. 

'בגפו' בגימטרייה 91 כגימטרייה של אמן. מכאן רמז לדברי חז"ל )אגדת בראשית עט( שגם אדם שיש 

בידו רק זכות עניית אמן לבדה יזכה להנצל בשכר זאת מדין שמים, ורמז לכך הכתוב: 'אם בגפו' 

- בזכות עניית אמן לבדה, 'יבא' - לדין, 'בגפו' - בזכות האמן, 'יצא' - זכאי מן הדין.

ליקוטים מפרדס עמ' שלא

            לט.                                                 אמן יתומה

"ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום ֹלא ְתַעּנּון" )שמות כב כא(.

 'ויתום לא תענון' סופי תיבות 'אמן'. "תענון" מלשון 'עונה', רמז לאיסור עניית אמן יתומה, דהיינו 
להשתהות בעניית אמן לאחר שכלתה הברכה מפי המברך.

פרפראות לתורה פרשת משפטים )מובא מכת"י ישן בקובץ פעמי יעקב נב(

              מ.                                         היהלום שבכתר

"ְוַהּטּור ַהֵּׁשִני ֹנֶפְך ַסִּפיר ְוָיֲהֹלם" )שמות כח יח, לט יא(.

)עקב רעא א( שכאשר אותה ברכה שנענתה באמן  'אמן'. רמז לנאמר בזוה"ק  'יהלום' בגימטרייה 
עולה למעלה, נפתחים בפניה כל שערי שמים, ומכריזים לפניה: זהו הדורון ששלח פלוני למלך! 
וכשם שה'יהלום' שובץ בחושן, כך ה'אמן' הינה היהלום שבכתר אותו מגישים עם ישראל בכל 

יום יום לפני מלכו של עולם.

שערי ניסים ח"א עמ' רפא

               מא.                                                      חשב האפוד

"ְוִיְרְּכסּו ֶאת ַהֹחֶׁשן ִמַּטְּבֹעָתיו ֶאל  ַטְּבֹעת ָהֵאפֹוד ִּבְפִתיל ְּתֵכֶלת ִלְהיֹות ַעל ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד" )שמות כח 
כח(. 

'אפוד' בגימטרייה 'אמן'. ואם כך, 'חשב האפוד' הנמצא בראש האפוד הינו רמז לכך שעל האדם 
לתת מחשבתו בעניית אמן, לענותה בכוונה כהלכתה.

דברי שמואל )לר"ש מניקלשבורג( פרשת תצווה
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                מב.                                                 תשמור שם א-דני

"ִּכי ִתָּׂשא ֶאת ֹראׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )שמות ל יב(.

'תשמור שם א-דני', וכיצד אנו שומרים את שם ה'? בעניית אמן אחר הברכה! כי  'תשא' ר"ת 
שהיא  'אמן'  ובענייית  אדנ-י,   – נקרא  שהוא  כפי  רק  השם  שם  את  מזכירים  אנו  הברכה  בעת 

בגימטרייה הוי"ה ואדנות יחד, אנו שומרים ומשלימים את שם השם. 
תוספות השלם שמות ל יב 

ויש להוסיף בעניין זה עוד: 'תשא' הוא גם ר"ת 'תשמור שיענו אמן' וכן 'תשעים אמנים'.
העורך

                מג.                                                                   צידוק הדין

"ְוַעָּתה ִאם ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת" )שמות לב לב(. 

'אין מחני נא' ראשי תיבות 'אמן'. רמז לכך שמשה רבינו הצדיק עליו את הדין, ואמר שגם אם 
חלילה לא ישא ה' את עוונם של ישראל, עדיין הוא באמונתו התמימה כי הקב"ה א-ל מלך נאמן.
תוספות השלם שמות לב לב

                מד.                                                  קורעין לו גזר דינו

"...ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת" )שמות לב לב(.

'אין מחני נא' - ר"ת 'אמן', וגם סופי התיבות 'תשא חטאתם ואם-אין' הם 'אמן' ]המילים "ואם-אין" 
מחוברות במקף וניתן להחשיבם כמילה אחת[. ללמדך שבזכות ההקפדה על עניית אמן בכוונה 
זוכה האדם שייקרע גזר דינו וימחה שמו מכל גזירה שנחתמה עליו חלילה, כמובא בתיקוני זוהר 

)מ א( "כל העונה אמן בכל כוחו קורעין לו גזר דין של שבעים שנה".

שבט מיהודה פרשת כי תשא; חידושי אבר"ח שם

               מה.                                                מאמן נברא מלאך

"ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵלאֹמר" )לה ד(.

התיבות  ראשי  הינה  'לאמר'  והמילה  'אמן',  בגימטרייה  הם  עדת"  כל  "אל  התיבות  ראשי 
'לגבריאל, אוריאל, מיכאל, רפאל', כשמות ארבעת מלאכי השרת.

 נחלי יעקב פר' ויקהל, וראה שם פר' בשלח

דברים אלו תואמים מאוד לרמז הקדמונים ש'אמן' בגימטרייה 'מלאך' ללמדך שמכל אמן נברא 
מלאך. 



כ אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

                מו.                                                        עבודת הלויים

ַאֲהֹרן  ֶּבן  ִאיָתָמר  ְּבַיד  ַהְלִוִּים  ֲעֹבַדת  ֹמֶׁשה  ִּפי  ַעל  ֻּפַּקד  ֲאֶׁשר  ָהֵעֻדת  ִמְׁשַּכן  ַהִּמְׁשָּכן  ְפקּוֵדי  "ֵאֶּלה 
ַהֹּכֵהן" )שמות לח כא(.

'הלוים' בגימטרייה צ"א כגימטרייה של 'אמן', ואם כן יש לומר ש'עבודת הלוים' היתה מעין עבודת 
הייחוד של שמות הוי"ה וא-דני, אשר שניהם יחד כלולים בגימטרייה של 'אמן'. 

בת עין פר' פקודי



אמ"ן ואמ"ןכא

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

חומש ויקרא
 

                מז.                                     עניית אמן כהקרבת קרבן

"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" )ויקרא א ב(.

בפרשת הקרבנות מופיעים שלשה סוגי קרבנות: אשה, מנחה ונסכים, קרבנות אלו מצטרפים 
מנחה,  'אשה,  לעתים – כבקרבן מוסף עמו יש להביא מנחה ונסכים. והנה ראשי התיבות של 
נסך' הוא 'אמן', מכאן רמז כי הייחוד והתיקון שנעשה בביהמ"ק על ידי שלשה קרבנות אלו, הוא 

מעין הייחוד שנעשה על ידי עניית אמן המאחדת את שמותיו של הקב"ה.

שבטי י-ה )לרמ"ד וואלי( במדבר כח יא

               מח.                                      כעולה שכולה כליל

"ְוָכל ִמְנַחת ֹּכֵהן ָּכִליל ִּתְהֶיה ֹלא ֵתָאֵכל" )ויקרא ו טז(.

המילה 'כליל' ]עם הכולל[ היא בגימטרייה אמן, רמז לכך שהייחוד הנעשה על ידי עניית אמן בכל 
כחו, דהיינו בכוונת צירוף שם ה' בכתיבתו ובקריאתו, הרי היא כמנחת כהן העולה כליל לה', ובגין 

כך קורעים לאדם את גזר דינו של שבעים שנה, כקטורת.

תולדות יצחק )כהנא( עמ' קסח בהערה, וראה 'ויקרא יעקב' פר' צו

                מט.                                                                   זה לעומת זה 

"ֹזאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמֹצָרע..." )ויקרא יד ב(. 

'סגירא', יש ללמוד שעוון  )ח"ג מט ב( מבואר שמכך שתרגום המילה 'מצורע' הוא  בזוהר הקדוש 
לשון הרע מביא לסגירת שערי השפע, ונראה שכוונת הזוהר לאותם שערים הנפתחים על ידי 

עניית אמן, כפי שמבואר בדברי הזוהר הידועים בפרשת וילך )רפח ב(.

אומר,   - נוכל ללמוד מכך שראשי התיבות של שלושת השותפים בעוון לשון הרע  רמז לזה 
ֶנֱאַמר ]=נשוא הסיפור[ ומקבל, הוא אמן. ועוד נוכל להוסיף, שכשחוזר המצורע בתשובה ונטהר 



כב אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

מצרעתו עליו להביא לטהרתו ציפורים ואזוב, שראשי התיבות שלהם הוא צ"א כגימטרייה של 
אמן, כיון שעל ידי טהרתו שוב נפתחו אותם שערי 'אמן' שננעלו בפניו.

פרפראות לחכמה; מגן אברהם )למגיד מטריסק( פר' מצורע

                  נ.                            אמן כהשלמה למאה ברכות 

"ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִהיא ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת  ַנְפֹׁשֵתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם" )ויקרא טז לא(. 

סופי התיבות 'שבתון היא לכם' הם אמן, מכאן רמז לשיטת הרא"ש )ברכות פ"ט כד( שבשבתות 
ובימים טובים ]המכונים 'שבתון'[ בהם חסרות כמה וכמה ברכות להשלמת חובת אמירת מאה 
ברכות ביום ]ובפרט ביום הכיפורים - אליו מתייחס פסוק זה - בו חסרות 47 ברכות )ראה מגן אברהם 
מז ח([ נוכל להשלים למאה ברכות על ידי עניית אמן לברכותיהם של העולים לתורה ולברכות 

ההפטרה, כמבואר בספרי ההלכה.

'פרי יצחק' מערכת א

                 נא.                                                      איש אשר בו מום

"ִאיׁש ִמַּזְרֲעָך ְלֹדֹרָתם ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו מּום ֹלא ִיְקַרב ְלַהְקִריב ֶלֶחם ֱאֹלָקיו" )ויקרא כא יז(.

בפרשת אמור מקדישה התורה פרשה שלימה האוסרת על כהן בעל מום לעבוד בבית המקדש. 

הרמב"ם בהלכות ביאת מקדש )ח א( מונה תשעים מומים שונים הפוסלים את הכהן הלוקה בהם 
מעבודה. ואמר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א: כידוע תקנת מאה ברכות נוסדה כדי להציל 
את ישראל ממאת הקללות המוזכרות בתורה. אם כן, אפשר לומר שטעם החיוב לענות תשעים 

אמנים ביום, אף היא נועדה כדי להצילנו מתשעים המומים הפוסלים בכהנים.

 קובץ שו"ת המודפס בסוף ספר עלינו לשבח ח"ג תשובה ע"ח 

ובספר מאורות הדף היומי )בכורות מג א( נוסף לכך נופך בדרך רמז: 'המום' בגימטרייה 'אמן' - 91.

                 נב.                                                  ונתנה הארץ פריה

"ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה ַוֲאַכְלֶּתם ָלֹׂשַבע ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ָעֶליָה" )ויקרא כה יט(. 

ראשי התיבות 'ונתנה הארץ פריה' הם בגימטרייה 91 כגימטרייה של 'אמן'. מכאן רמז לברכות 
הכבירות להם זוכה האדם בשכר עניית אמן.

אהבת ישראל פרשת בהר



אמ"ן ואמ"ןכג

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

                 נג.                                                     וצויתי את ברכתי

"ְוִכי ֹתאְמרּו ַמה ֹּנאַכל ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ...ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם" )ויקרא כה כ- כא(. 

המילה 'לכם' )עם הכולל( היא בגימטרייה 'אמן', ולפי זה ניתן לדרוש את הפסוק כך: "וכי תאמרו מה 
עליכם  מצווה  ברכתי - לכם" - הקב"ה  את  אזי "וצויתי:  מזונכם,  את  לאכול  תבואו  נאכל" - טרם 

שתברכו תחילה על המזון, ואחר הברכה יענו השומעים אמן.

ציצים ופרחים פרשת בהר 



כד אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

חומש במדבר

                 נד.                                                       במחיצת גדולים

"ֵאֶּלה ְקרּוֵאי ָהֵעָדה ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֵהם" )במדבר א טז(. 

'נשיאי מטות אבותם' - ראשי תיבות אמן. רמז לדברי חז"ל שהעונה אמן פותחים לו שערי גן 
עדן ושוהה במחיצת ראשי אלפי ישראל.

חתם סופר פרשת במדבר; כרם ד"ל שם

                 נה.                                                         חינוך הילדים

"ֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכֲהִנים ַהְּמֻׁשִחים ֲאֶׁשר ִמֵּלא ָיָדם ְלַכֵהן" )במדבר ג ג(. 

סופי התיבות 'מלא ידם לכהן' הם 'אמן', והמילה 'מלא' היא מלשון חינוך )ראה שמות כט ט(. מכאן 
לחובת האדם לחנך את ילדיו לענות אמן אחר הברכות כפי שפסק הרמ"א )או"ח קכד ז(.

חלק יעקב פרשת במדבר

                  נו.                                                                   הוי"ה ואדנו"ת

"ְוָאְמָרה ָהִאָּׁשה ָאֵמן ָאֵמן" ) במדבר ה כב(. 

כידוע הגימטרייה של תיבת 'אמן' עולה כמספר הגימטרייה של שני השמות הקדושים - הוי"ה 
ונורא זה בעולמות העליונים, כבר כתבו גדולי עולם  ייחוד גדול  יחדיו. על פעלו של   - ואדנות 

גדולות ונצורות.

אף כאן יש לומר שכופלת האשה ייחוד זה פעמיים, כדי שבכל מקרה יפעל הוא לטובתה. בין 
אם תימצא טהורה, אז תזכה מכוחו לקיום הברכה "ונקתה ונזרעה זרע", ובין אם חלילה תימצא 



אמ"ן ואמ"ןכה

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

משונה  מיתה  אותה  ידי  על  שחת,  מרדת  היא  ותינצל  עוונה  יתכפר  הפחות  לכל  שאז  טמאה, 
הנזכרת בלשון הכתוב )שם כז( "וצבתה בטנה ונפלה ירכה".

רמ"ד וואלי, שבטי י-ה נשא

                 נז.                                                         תשעים אמנים כקטורת

"ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת" )במדבר ז יד(. 

המילים 'זהב מלאה' הינם בגימטרייה תשעים, רמז לחובת עניית תשעים אמנים ביום. ומכך יש 
ה'  לפני  הדבר  לו  נחשב  חז"ל,  יום כתקנת  בכל  תשעים אמנים  לענות  שאדם המקפיד  ללמוד, 

כאילו העלה לפני ה' קטורת לריח ניחוח.

תולדות יצחק - אלף המגן עמ' נא

                 נח.                                            המקום אותו אתן לכם

"ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ְלֹחָבב ֶּבן ְרעּוֵאל ַהִּמְדָיִני ֹחֵתן ֹמֶׁשה ֹנְסִעים ֲאַנְחנּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ה' ֹאתֹו ֶאֵּתן 
ָלֶכם" )במדבר י כט(. 

ראשי התיבות 'משה נסעים אנחנו' הם 'אמן', רמז למאמר חז"ל )שבת קיט ב( שכל העונה אמן בכל 
כוחו פותחים לו שערי גן עדן - "המקום אשר אמר ה' אותו אתן לכם". 

אמונת יצחק פרשת בהעלותך

                נט.                                                        מחילת עוונות

"ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְּכֹגֶדל ַחְסֶּדָך" )במדבר יד יט(. 

'נא לעון העם', סופי תיבות 'אמן'. רמז לכך שעל ידי עניית אמן נמחלים עוונותיו של אדם.

ברכת אברהם עמ' עה

                 ס.                                                 להיות לכם לאלקים

"ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִקים ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם" )במדבר 
טו מא(. 

91 כגימטרייה של אמן. מכאן  אני' היא  לאלוקים  לכם  'להיות  הגימטרייה של ראשי התיבות 
נוכל ללמוד את חשיבותה של עניית אמן לביסוס האמונה בקב"ה שהוא גואל ישראל.

עדות ביהוסף תהלים פרק צא



כו אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

                סא.                                                    גאולה בזכות אמן 

"ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאֶפר ַהָּפָרה" )במדבר יט ט(. 

על פסוק זה מביא בעל הטורים עוד שני פסוקים נוספים בתנ"ך בהם נאמר לשון 'ואסף': "ואסף 
המצורע" )מלכים ב' ה יא(; "ואסף נדחי ישראל" )ישעיה יא יב(. דרכו של 'בעל הטורים' לשייך בין תיבות 
נדחי  כשיתקבצו  לבוא  שלעתיד  ללמדנו  בא  שהדבר  הוא  דורש  וכאן  זו,  עם  זו  לדורשן  זהות 
ישראל ]=ואסף נדחי ישראל[, יבולע המוות לנצח ]=ואסף המצורע - מצורע חשוב כמת[ ושוב 

לא יצטרכו לאפר פרה ]=ואסף ...את אפר הפרה[. 

ויש להוסיף עוד, כי ראשי התיבות 'אפר' 'מצורע' 'נדחי' הם אמן, רמז לכך שבזכות עניית אמן 
נזכה לראות בתשועת ישראל שנרמזה בשלשה פסוקים אלו כדברי בעל הטורים. 

דברי מאיר חקת

                סב.                                               להורות על עניית אמן

"ִׁשְמעּו ָנא ַהֹּמִרים ֲהִמן  ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים" )במדבר כ י(. 

סופי התיבות 'נא המרים המן' הם אמן. רמז לכך שחובה על מורי ההוראה בכל מקום להורות 
ולהזהיר את העם על עניית אמן, כמובא בספר דרך משה )ליום יא(.

חלק יעקב חוקת

                 סג.                                                        אמן באמונה 

"ַיַען ֹלא ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )במדבר כ יב(. 

לא  ואהרן  שמשה  שכיון  על  הייתה  ואהרן  משה  כלפי  הטענה  שעיקר  משמע  הכתוב  מלשון 
דיברו אל הסלע אלא היכוהו, היה בדבר משום חסרון באמונה.

כי עיקר האמונה תלויה בעניית אמן. מתוך כך  והנה, בפרשת ואתחנן כותב ה'מגלה עמוקות', 
מעניין לגלות כי דווקא בפרשת 'מי מריבה' נרמזה המילה 'אמן' בשני פסוקים סמוכים: "שמעו נא 
המרים המן הסלע הזה נוציא לכם מים" )כ י(; "יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל" 
)שם יב( ]אכן, כיון שלמיעוט השגתנו היה בכך חיסרון דק מן הדק באמונה, רמזה זאת התורה רק 

בסופי התיבות ולא בראשיתן[. 

נפלאות מתורתך ערך אמן



אמ"ן ואמ"ןכז

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

                סד.                                                            מאן בזכות אמן 

"ַוָּיקּומּו ָׂשֵרי מֹוָאב ַוָּיֹבאּו ֶאל ָּבָלק ַוֹּיאְמרּו ֵמֵאן ִּבְלָעם ֲהֹלְך ִעָּמנּו" )במדבר כב יד(.

'מאן' אותיות 'אמן', ללמדך כי בזכות עניית 'אמן' של ישראל, 'מאן' בלעם לקללם. ויש להוסיף 
'ברך'  המילה  אשיבנה",  ולא  וברך  לקחתי  ברך  "הנה  כ(  )כג  דבריו  בסוף  בלעם  שאמר  מה  זהו 
רומזת  ו'[  בתוספת  שנכתבה  ]כיון  'ברך'  מהמילה  גדולה  שהיא  'וברך'  והמילה  לברכה,  רומזת 
לאמן, כדברי חז"ל שגדול העונה אמן מן המברך, ללמדך כנ"ל שבזכות עניית אמן ניצולו ישראל 

מקללותיו של בלעם הרשע.

עונג שבת )קרקובסקי( פרשת בלק

                סה.                                                      בגויים לא יתחשב

"ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשֹּכן ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחָּׁשב" )במדבר כג ט(. 

'ישכון ובגויים לא' - סופי תיבות 'אמן', ללמדך כי בזכות ההקפדה על עניית אמן תבוא הגאולה 
ויגיעו ישראל למצב שעם ישראל "בגויים לא יתחשב".

חלק יעקב פרשת בלק

                 סו.                                                   אין הקללה שולטת

"ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא" )במדבר כג כד(. 

'הן עם כלביא' - סופי תיבות 'אמן', ובנוסף המילה 'יקום' הינה אותיות ק' יום, רמז למאה ברכות 
הנאמרות מידי יום ונענות באמן. ויש לומר שכך אמר בלעם: הקפדתם של ישראל על עניית אמן 

ואמירת מאה ברכות, גורמת להם ישראל להתנשא כארי, ולכך איני יכול לקללם.

תולדות יעקב )לר"י אלבה( פרשת בלק

וראה לשון חכמינו זכרונם לברכה בפרשה זו )במדבר רבה כ כא(: "כיוון שראה בלעם היאך משמרים 
יוכל לקלל את אלו ששומרים מצוותיו ושמו  )-מצוות עניית אמן(, אמר מי  ישראל המצוות הקלות 

משותף בהן".

                סז.                                                        אמן לכל ברכה

"ְנֻאם ֹׁשֵמַע ִאְמֵרי ֵאל" )במדבר כד ד(. 

שמאמירים   - אל"  אמרי  "שמע  הוא  כאשר  אמן  לענות  האדם  על  כי  רמז  'אמן'.  אותיות  'נאם' 
ומשבחים את הקדוש ברוך הוא בברכה.

שלשלת קאמארנא עמ' שעד בשם מהרי"ם מקאמארנא



כח אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

                סח.                                                        פעל בכח הקדושה

"ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )במדבר כה יא(. 

ראשי התיבות של המילים 'פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן' הם בגימטרייה 91 כגימטרייה של 
שמות הוי"ה ואדנ-י וכן של 'אמן'. ויש לומר בדרך רמז, שהתורה האריכה ליחס את פנחס אחר 
אהרן באופן שהגימטרייה של ראשי התיבות של שמו תעלה לגימטרייה צ"א, כדי להעיד עליו 

שכל פעולתו במעשה זמרי היתה בכח הקדושה ]וראה דברי רש"י בפסוק שם[.

ראה תורת משה )לחת"ס( פר' פנחס

               סט.                                                           בריתי שלום

"ָלֵכן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום" )במדבר כה יב(.

'בריתי  'אמן', רמז לכך שהעונה אמן זוכה לכן למתנת  'לכן אמור' טמונה המילה  בין התיבות 
שלום' - לחיי העולם הבא. כפי שאמרו חז"ל )שבת קיט ב(: "העונה אמן בכל כוחו פותחים לו שערי 
גן עדן". ומאידך אמרו )זוה"ק וילך רפו ב( שהמזלזל בעניית אמן יורד למדור התחתון שבגיהנם רח"ל.

צלח רכב פר' פנחס

               ע.                                            לא נפקד ממנו איש

"ֲעָבֶדיָך ָנְׂשאּו ֶאת ֹראׁש ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר ְּבָיֵדנּו ְוֹלא ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש" )במדבר לא מט(.

"בזכות מי נפרע הקב"ה לישראל מאומות העולם? בזכות בני  )רבא יא( מובא:  בתנא דבי אליהו 
הקב"ה  את  ומברכים  אמן,  ועונים  המדרש  ולבית  הכנסת  לבית  ומעריבים  שמשכימים  האדם 

באמן, עליהם הכתוב אומר )תהלים נה יט(: פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי".

רמז לדברי חז"ל האמורים נוכל למצוא בכך שראשי התיבות 'ולא נפקד ממנו איש' הם 'אמן', 
ומכאן שבני ישראל ניצחו במלחמתם בזכות עניית אמן, כדברי התנא דבי אליהו.

אמונת יצחק מטות

               עא.                                       מקור כוחם של ישראל

"ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְצאּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלִצְבֹאָתם ְּבַיד ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן" )במדבר לג א(.

וסופי  'אמן',  של  כגימטרייה   91 לגימטרייה  עולים  מצרים'  מארץ  יצאו  'אשר  התיבות  ראשי 
תיבות אלו הם 'צורם' ]מלשון חוזק[, רמז לכך שעניית אמן מעוררת רחמים וחסדים ]ראה זוה"ק 

וילך רפה ב[ והיא מקור כוחם וחוזקם של ישראל.

בן לאשרי פרשת מסעי



אמ"ן ואמ"ןכט

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

חומש דברים 

                עב.                                                                  לא לפחד

"ָוֹאַמר ֲאֵלֶכם ֹלא ַתַעְרצּון ְוֹלא ִתיְראּון ֵמֶהם" )דברים א כט(. 

'ולא תיראון מהם' - ראשי תיבות 'מות' וסופי תיבות 'אמן', ללמדך כי המקפיד על עניית אמן, 
אין לו לפחד מיום המוות שהרי מובטח הוא שיפתחו לו שערי גן עדן.

יושיע ציון פרשת דברים אות כד

                עג.                                                      עול מלכות שמים

"ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ִּכי ה' הּוא ָהֱאֹלִקים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו" )ד לה(. 

סופי התיבות 'הוא האלקים אין', הם 'אמן', ומסמיכותן לתיבות שאחריהן - 'אין עוד מלבדו' נוכל 
ללמוד שבעניית אמן מקבל האדם על עצמו עול מלכות שמים, ומעיד בנפשו כי אין עוד מבלעדי 
ובאר שם רש"י שבעניית אמןמאמין  נאמן',  'א-ל מלך  )שבת קיט ב( מאי אמן?  ה', כדברי הגמרא 

האדם ומעיד על בוראו שהוא מלך נאמן.

ויעתר יצחק שבת קיט ב

                עד.                                                            נהלל בעניית אמן 

"ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּׁשם ְלַמַען ָהִביא ֹאָתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֵתינּו" )דברים ו כג(.

סופי התיבות 'הוציא משם למען' הם 'אמן', וראשי התיבות 'למען הביא אותנו לתת' הם 'אהלל', 
רמז לכך שקב"ה הוציאנו ממצרים למען נהיה לו לעם סגולה ונאמין בו ונהללו בעניית אמן. 

 ראה הגש"פ לב שמח עמ' לג 



ל אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

                עה.                                                         ארץ נחלי מים

"ִּכי ה' ֱאֹלֶקיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים" )דברים ח ז(.

'ארץ נחלי מים' - ראשי תיבות אמן. רמז לדברי חז"ל שהעונה אמן נוחל גן עדן, שנקרא 'ארץ 
לארבעה  והיה  יפרד  ומשם  הגן  את  להשקות  מעדן  יצא  "ונהר  י(:  ב  )בראשית  ככתוב  מים',  נחלי 

ראשים".

יושיע ציון פרשת עקב

                עו.                                            הברכה אשר תשמעו

"ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹות ה' ֱאֹלֵקיֶכם" )דברים יא כז(. 

פעם הבחין הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז באדם המברך ברכות השחר לעצמו מבלי שיענו אמן 
אחר ברכותיו. פנה אליו הרבי ואמר לו: בתחילת פרשת ראה נאמר: "את הברכה אשר תשמעו 
'אשר  של  באופן  לברך  יש  הברכה'  ש'את  כאן,  נאמר  כאילו  זה  והרי  אלוקיכם",  ה'  מצוות  אל 
'מצוות ה'  ואין לזלזל חלילה בדבר, כיון שהוא בכלל  ויענו אמן,  תשמעו' - שישמעו הסובבים 

אלוקיכם'... 
עטרת חיים עמ' קג

ויש להוסיף על דבריו: 'את' - ר"ת 'אמן תענה', וע"י כך תזכה בברכה, כדברי הזוהר הקדוש )וילך 
רפה ע"ב( שעל ידי עניית אמן נשפעים הרבה ברכות וטובות, ע"ש. 

הרה"ג גמליאל רבינוביץ שליט"א, מח"ס גם אני אודך

                 עז.                                      המתנה המובחרת ביותר

"ְוָהָיה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' ...ָׁשָּמה ָתִביאּו ...ְוֹכל ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם ֲאֶׁשר ִּתְּדרּו ַלה'" )דברים יב יא(.

נוכל  'אמן'. רמז לכך שהמתנה המובחרת ביותר אותה  - ראשי תיבות  אשר'  נדריכם  'מבחר 
שמספר  מכך  להביא  אפשר  לכך  נוסף  רמז  אמן.  עניית  היא  הכנסת,  בבית   - ה'  בבית  להביא 

הדפים במסכת נדרים הוא צ"א, כגימטרייה של אמן.
קובץ ויזרע יצחק טו עמ' 33; הדרן עלך עמ' פה

               עח.                                                 צדק צדק תרדוף

"ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרֹּדף ְלַמַען ִּתְחֶיה ְוָיַרְׁשָּת ֶאת  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶקיָך ֹנֵתן ָלְך" )דברים טז כ(. 

מכאן נוכל ללמוד רמז לדברי חז"ל )ראה תיקוני זוה"ח קלב א( ש'צדק' רומז לצ' אמנים, ד' קדושות וק' 



אמ"ן ואמ"ןלא

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

אמנים שחייב אדם לומר בכל יום, ולמדנו מפסוק זה שאם ירדוף האדם אחר הנהגה זו ויתמיד 
בה בכל יום, יזכה להבטחת "למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך", כלומר - 

לאריכות ימים ולחיי העולם הבא.

ויעתר יצחק מערכת א

                עט.                                                        מ'מטה' ל'מעלה'

"ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ְוֹלא ִתְהֶיה ְלָמָּטה" )דברים כח יג(. 

ההפרש בין הגימטרייה של 'מעלה' לגימטרייה של 'מטה' הוא צ"א כמספר 'אמן', רמז לכך שעל 
ידי שעונה אדם אמן בכוונת ייחוד שני שמותיו יתברך, עולה הוא ומתעלה מעלה בדרגתו מ'מטה' 

ל'מעלה'.
ראה בן איש חי הלכות הקדמת כי תבוא

                 פ.                                                    רעת המזלזל באמן

"ַעל ִּכי  ֵאין ֱאֹלַקי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה" )דברים לא יז(.

91 כגימטרייה של 'אמן',  'כי אין' הם בגימטרייה  100, ואילו התיבות  'על' היא בגימטרייה  תיבת 
הרעות  ל"מצאוני  הגורמים  הם  אמן  בעניית  והזלזול  ברכות  מאה  אמירת  חסרון  כי  רמז  מכאן 

האלה" רח"ל.

נוטרי אמן ח"ב עמ' רצה

                פא.                                           לברך ולענות אמן בקול

"ַהֲאִזינּו ַהָּׁשַמִים ַוֲאַדֵּבָרה ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי" )דברים לב א(. 

ראשי התיבות 'ותשמע הארץ אמרי פי' הינם בגימטרייה אמן )עם הכולל(, רמז לכך שעל האדם 
לברך בקול רם את הברכות כדי שיוכלו לענות אחריו אמן ועל ידי כך תתקבל תפילתו. ולכך 
רמז הכתוב באומרו "האזינו השמים ואדברה" - אימתי ישמעו מן השמים את תפלתי? כאשר 

"ותשמע הארץ אמרי פ" - כשתאמר את הברכה בקול ואחרים יענו אחריה אמן.

חלקת יהושע פר' האזינו

                פב.                                                                  הבו גודל

"ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדל ֵלאֹלֵקינּו" )דברים לב ג(. 

]28[ רמז לדברי  ]28[ הוא בגימטרייה 'ענו אמן' במספר קטן  'הבו גודל' במספר קטן עם הכולל 
הגמרא )ברכות כא א וברש"י שם( שלמדה מפסוק זה את חובת עניית אמן.

מנחת יהודה פר' האזינו



לב אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

                 פג.                                                      אינו כשתי רשויות

"ה' ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר" )דברים לב יב(. 

לשתי  כמודה  שנראה  משום  מודים',  'מודים  בתפילה  לכפול  שאסור  אמרו  ב(  לג  )ברכות  בגמרא 
"ויענו כל  ו(  )נחמיה ח  ואמן' כלשון הכתוב  'אמן  רשויות ח"ו. אולם לגבי אמן אדרבה ראוי לכפול 
העם אמן אמן", והרמז לכך הוא, שהפסוק 'ברוך ה' לעולם אמן ואמן' שווה בגימטרייה לפסוק 
'בדד ינחנו ואין עמו אל נכר'. לכן מה טוב שיהיו תמיד אצל כל אדם שני רעים חברים מקשיבים 

ועונים אמן אחר ברכותיו.

ראה רמ"ע מפאנו, 'עשרה מאמרות' מאמר חקור הדין ח"ב פט"ו

                 פד.                                                        ניצולים מגיהנום

"ִּכי ָיִדין ה' ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם ִּכי ִיְרֶאה ִּכי ָאְזַלת ָיד" )דברים לב לו-לז(. 

הנה אמרו חז"ל שעל ידי עניית אמן ניצולים הרשעים מהגיהנום, ואפשר שרמז לכך הכתוב בכך 
שסופי התיבות 'עמו ועל עבדיו יתנחם כי' עולים לגימטרייה אמן עם הכולל, והנה כבר ידוע 
שהרשעים נקראים בשם עבדים והצדיקים בשם בנים, ויש לפרש אפוא בכתוב שלעתיד לבו 
כש'ידין ה' עמו', באותה שעה 'על עבדיו יתנחם' - יתנחם על עונשם ויוציאם מהגיהנום בזכות 

עניית 'אמן' הנרמזת בתיבות אלו.

ויאמר בועז ערך אמן

                פה.                                               יקום לתחיית המתים

"ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶּיה ָמַחְצִּתי ַוֲאִני ֶאְרָּפא" )דברים לב לט(. 

כתבו קדמונים שצירוף האותיות השניות במילים 'אני אמית ואחיה' בהיפוך אותיות הוא 'אמן', 
רמז לדברי חז"ל במדרש )דב"ר כי תבוא ז א( שכל מי שעונה אמן בעולם הזה זוכה לענות אמן לעתיד 
לבוא. ויש להוסיף שמילת 'אמן' נכתבה כאן בהיפוך אותיות, לומר שמי שאינו נזהר בכך - לא 
'מי שאין עונה אמן' שוות בגימטרייה  ועוד רמז לזה מכך שהמילים  יקום לתחיית המתים ח"ו, 

למילים - 'אינו קם בתחייה'.

ראה בגדי שש אבות פ"ה מ"ח

                 פו.                                                    ברכה בזכות אמן

"...ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ...ְוֹזאת ַהְּבָרָכה..." )דברים לב נב; לג א(.

'וזאת  אחריהן  הבאות  המילים  'אמן',  לגימטרייה  עולים  ישראל'  לבני  נותן  'אני  התיבות  ראשי 



אמ"ן ואמ"ןלג

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

הברכה' רומזות לדברי חז"ל שבזכות עניית אמן נשפעות ברכות לעולם.

ככר זהב מערכה א יג

על דרך זו אפשר להוסיף מכאן רמז לדברי הפוסקים שעניית אמן משלימה את הברכה, וזהו 
הנרמז בכתוב: 'אני נותן לבני ישראל' - רמז לעניית אמן 'אמן', 'וזאת הברכה' - ע"י כך הברכה 

נעשית מושלמת.



לד אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

פרק שני

נביאים וכתובים

ספר יהושע  

                פז.                                                     אימה בזכות אמן

"ָיַדְעִּתי ִּכי ָנַתן ה' ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכי ָנְפָלה ֵאיַמְתֶכם ָעֵלינּו ְוִכי ָנֹמגּו ָּכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם" )יהושע 
ב ט - הפטרת שלח(. 

ראשי התיבות 'נתן יי לכם את' הם בגימטרייה אמן, כי בזכות אותם הייחודים הנעשים בעניית 
אמן נפלה אימת בני ישראל על כל העמים וירשו הם את הארץ.

נחל שורק לחיד"א הפטרת שלח

                פח.                                                               אריכות ימים

"ְוַהֲחִיֶתם ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאִּמי ְוֶאת ַאַחי ְוֶאת ַאְחיֹוַתי ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ְוִהַּצְלֶּתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתינּו ִמָּמֶות" 
)יהושע ב יג - הפטרת שלח(.

 "את נפשתינו ממות" ראשי תיבות 'אמן', רמז למה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה )ברכות מז א( 
"כל המאריך באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו".

פרי יצחק מערכת א



אמ"ן ואמ"ןלה

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

ספר שמואל

                פט.                                                              מכבדי אכבד

"ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד ּוֹבַזי ֵיָקּלּו" )שמואל א' ב ל(.

עולה  עצמן,  האותיות  ששת  בתוספת  התיבות,  וסופי  ראשי  צירוף   - אכבד'  מכבדי  'כי 
לגימטרייה צ"א כגימטרייה של אמן. מכאן רמז לדברי הזוהר הקדוש )פר' תרומה קעח א( שעל הנזהר 
באמן נאמר "כי מכבדי אכבד" ]שזוכה לחיי העולם הבא[, ועל מי שאינו נזהר נאמר "ובוזי יקלו" 

]שנקלה באש הגיהנם רח"ל[.

ליקוטים מפרדס ערך אמן

                 צ.                                                             אמן וברכות

"ְוֵאֶּלה ִּדְבֵרי ָדִוד ָהַאֲחֹרִנים ְנֻאם ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ֻהַקם ָעל" )שמואל ב' כג א(.

'נאם' אותיות אמן, 'על' בגימטרייה מאה. בפסוק זה נרמזה הן תקנתו של דוד לברך מאה ברכות 
מידי יום, והן החובה לענות אמן על הברכות.

דעת זקנים י יב; ויאסוף דוד פר' וישלח

ספר מלכים 

                צא.                                                         מחיש הגאולה

"ְלַמַען ָיִקים ה' ֶאת ְּדָברֹו" )מלכים א' ב ד(. 

האותיות הנסתרות בתיבת 'אמן' ]אל"ף מ"ם נו"ן[ עולות כמספר הגימטרייה של 'דבר' ]206[, 
רמז כי בזכות עניית אמן בכוונה כראוי מקרב ה' את דברו להחיש את הגאולה העתידה בב"א.

רגל ישרה )לרצ"א מדינוב( מערכת א אות צט

                צב.                                                         אמן באמונה 

"ָּברּוְך ה' ֲאֶׁשר ָנַתן ְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִּדֵּבר" )מלכים א' ח נו(. 

הראשון  המקדש  בית  בחנוכת  שלמה  ברך  זו  ברכה  'אמן'.  תיבות  ראשי   - מנוחה'  נתן  'אשר 



לו אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

שחל בסוכות. 'אמן' היא מלשון אמונה, וחג הסוכות עיקרו היא האמונה בה', לא לשים מבטחו 
בדירת קבע, כי אם לצאת לדירת ארעי, וכידוע שנקראת הסוכה 'צילא דמהימנותא'. ואכן 'סוכה' 

בגימטרייה 'אמן' – 91.

חסד לאברהם )ראדומסק( לקוטי מאמרים

ספר ישעיה 

                צג.                                                והריקותי לכם ברכה

"ִּכי  ֲאֻרּבֹות ִמָּמרֹום ִנְפָּתחּו ַוִּיְרֲעׁשּו מֹוְסֵדי ָאֶרץ" )ישעיה כד יח(. 

ידי שילוב השמות הקדושים המרומזים  כי על  'אמן'.  נפתחו' - ראשי תיבות  ממרום  'ארבות 
במילה 'אמן', נפתחים הצינורות להריק שפע לעולם הזה.

תשועת עולמים )לרמ"ד וואלי( ישעיה כד

                צד.                                                       לשכון בגן עדן

"הּוא ְמרֹוִמים ִיְׁשֹּכן ְמָצדֹות ְסָלִעים ִמְׂשַּגּבֹו ַלְחמֹו ִנָּתן ֵמיָמיו ֶנֱאָמִנים" )ישעיה לג טז(.

'הוא מרומים ישכון' - סופי תיבות 'אמן'. רמז כי בזכות עניית אמן יזכה האדם לשכון מרומים 
בגן עדן כהבטחת חז"ל )שבת קיט ב(.

יפה ללב חלק ה סימן נו; פני מנחם פרשת ויחי תשנ"ו

                צה.                                                            ארך אפיים

"ְלַמַען ְׁשִמי ַאֲאִריְך ַאִּפי" )ישעיה מח ט(.

'אפי' בגימטרייה 'אמן'- 91, רמז לדברי חז"ל שהקב"ה מאריך אפו וסולח לישראל בזכות עניית 
אמן.

סימן טוב ערך אמן



אמ"ן ואמ"ןלז

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

                 צו.                                                  עשרה שעונים אמן

"ַמּדּוַע ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנה" )ישעיה נ ב(. 

ולא  הכנסת  בבית  בא  הוא  ברוך  שהקדוש  בשעה  יוחנן  רבי  "אמר  מובא:  ב(  )ו  ברכות  במסכת 
מצא בה עשרה מיד הוא כועס שנאמר: מדוע באתי ואין איש". לכאורה היה מקום להבין, מהיכן 
למד רבי יוחנן שהקב"ה כועס כשאינו מוצא עשרה, הלוא בפסוק נאמר רק 'איש'? אלא יש לומר 
שכך דרש רבי יוחנן: מדוע באתי ואין 'אי"ש' - ראשי התיבות י' שעונים אמן, מכאן אתה למד 

שכשאין הקב"ה מוצא עשרה בבית הכנסת מיד הוא כועס.

קדושת ציון )באבוב( חלק ב עמ' קח. וראה מעם לועז שמות כה ח

                צז.                                                       תקרא וה' יענה

"ָאז ִּתְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה ְּתַׁשַּוע ְוֹיאַמר ִהֵּנִני" )ישעיה נח ט(. 

'אז' בגימטרייה שמונה, רמז לשמונת אותיות שם הוי"ה וא-דני הכלולים יחדיו בגימטרייה של 
אמן. רמז לכך שאם 'אז תקרא' - תענה אמן, אזי 'וה' יענה' - הקב"ה ישמע לתפילתך.

ראה תיקוני זוהר, תקונא תשסרי מ א

                צח.                                                        שערי גן עדן

"ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָּטַעי ַמֲעֵׂשה ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר" )ישעיה ס כא(.

'ארץ נצר מטעי' - ראשי תיבות 'אמן', ללמדך כי בזכות ההקפדה על עניית אמן נעשה האדם 
צדיק וראוי לרשת גן עדן, כמאמר חכמינו זכרונם לברכה )שבת קיט ב(: "כל העונה אמן בכל כוחו 
פותחין לו שערי גן עדן", ובנוסף, סופי התיבות 'ארץ נצר מטעי' הם יצר, לרמז כי על ידי עניית 

אמן מתבטל היצר.

ראה שערי תשובה )לר"י אבוחצירא( אופן כב

                צט.                                               שני אמנים נבחרים

ם ֹלא ֶאְׁשקֹוט" )ישעיה סב א(.  "ְלַמַען ִצּיֹון ֹלא ֶאֱחֶׁשה ּוְלַמַען ְירּוָׁשלִַ

מכאן רמז ה'בית הלוי' לכך שהגאולה מתעכבת על כי אין העולם נזהרים לענות אמן אחר ברכת 
'המחזיר שכינתו לציון' ו'בונה ירושלים' )ראה דרך משה ליום יב(. ואפשר להוסיף לזה רמז מכך שראשי 

וסופי התיבות 'ירושלים לא אשקוט' מצטרפים יחדיו לגימטרייה של 'אמן'.

ראה עולם עשיה דף קה ב



לח אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

ספר ירמיה  

                 ק.                                                           מקור מים חיים

"ֹאִתי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחִּיים ַלְחֹצב ָלֶהם ֹּבארֹות ֹּבאֹרת ִנְׁשָּבִרים" )ירמיה ב יג(. 

למדור  ויורד  נענש  באמן  שהמזלזל  הזה"ק  לדברי  רמז  מכאן  אמן,  בגימטרייה  הכולל(  )עם  'מים' 
התחתון שבגיהנום - אל הבורות הנשברים רח"ל.

מנורת המאור - פרק התפילה

               קא.                                                            יסוד האמונה 

"ֲהלֹוא ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא ְנֻאם ה'" )ירמיה כג כד(. 

האמונה  יסוד  כי  'אמן'.  כאותיות  היא  'נאם'  המילה  גם  'אמן'.  תיבות  ראשי   - נאם'  מלא  'אני 
המתבטאת גם בעניית אמן, הוא להאמין שהקב"ה מלך יחיד ומיוחד בשמים ובארץ, ולכן נרמזה 

עניית אמן פעמיים בכתוב זה.

נפלאות מתורתך ערך אמן

                קב.                                                     ניצלים מחרון אף

"ּוַמְּלטּו ִאיׁש ֶאת ַנְפׁשֹו ֵמֲחרֹון ַאף ה'" )ירמיה נא מה(. 

'את נפשו מחרון' - ראשי תיבות 'אמן'. רמז כי בזכות עניית אמן ניצלים מחרון אף.

סימן טוב ערך אמן

ספר תרי עשר

                 קג.                                                    משככת חרון אף

"ֶאְרָּפא ְמׁשּוָבָתם ֹאֲהֵבם ְנָדָבה ִּכי ָׁשב ַאִּפי ִמֶּמּנּו" )הושע יד ה(.

נדבה' - ראשי תיבות 'אמן', כמו כן המילה 'אפי' בגימטרייה 'אמן'. רמז לכך  אהבם  'משובתם 
שעניית אמן משככת חרון אף וגורמת שיחזור הקב"ה לאהוב את עמו ישראל כבראשונה.

שערי תשובה )לר"י אבוחצירא( אופן כ



אמ"ן ואמ"ןלט

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

                קד.                                                      גאולה בזכות אמן

"ָרִּני ְוִׂשְמִחי ַּבת ִצּיֹון ִּכי ִהְנִני ָבא ְוָׁשַכְנִּתי ְבתֹוֵכְך ְנֻאם ה'" )זכריה ב יד(.

'נאם' אותיות 'אמן', מכאן רמז למבואר בספרים הקדושים כי עניית אמן מקרבת את הגאולה.

דברי התלמוד עמ' עו

ספר משלי 

                קה.                                                         ניצול מכישוף"

"ֵיׁש ּבֹוֶטה ְּכַמְדְקרֹות ָחֶרב ּוְלׁשֹון ֲחָכִמים ַמְרֵּפא" )משלי יב יח(. 

'ולשון חכמים מרפא' - סופי תיבות 'אמן', מכאן שעניית תשעים אמנים מידי יום מביאה לאדם 
קדמות  מדבר  בספרו  החיד"א  שכותב  כפי  מכישוף,  חלילה  יינזק  שלא  עליו  ושומרת  רפואה 

)מערכת א אות לג(.

אגלי חן עמ' ב; ישמח לבי משלי יב יח

                 קו.                                                               עץ חיים

"ַמְרֵּפא ָלׁשֹון ֵעץ ַחִּיים" )משלי טו ד(. 

ראשי וסופי התיבות 'מרפא לשון' מצטרפים יחד למילה 'לאמן', מכאן שעניית אמן ממשיכה 
חיים לאדם.

ככר זהב מערכת א אות ז

                 קז.                                           איש אמונות רב ברכות

"ִאיׁש ֱאמּונֹות ַרב ְּבָרכֹות" )משלי כח כ(.

וזהו  )בראשית כה כג( שתרגומו שהגדול ישתעבד לקטן.  "ורב יעבוד צעיר"  'רב' פירושו גדול כמו 
וכפי  המברך,  מן  רבה  מעלתו   - ברכות"  "רב  אמן,  העונה   - אמונות"  "איש  זה:  בפסוק  הנרמז 

שאמרו חז"ל )ברכות נג ב( "גדול העונה יותר מן המברך".

מגלה עמוקות פרשת ויגש



מ אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

ספר איוב 

                 קח.                                                              יורש גיהנום

"ַוָּיבֹוא ַגם ַהָּׂשָטן ְּבתֹוָכם" )איוב א ו(.

'גם השטן בתוכם' - סופי תיבות 'אמן', ויבואר על פי דברי רבינו בחיי )שמות יד א( שמי שאינו נזהר 

בעניית אמן בכוונה מורידים אותו למדור השביעי שבגהינום רח"ל.

קרן לדוד ולזרעו איוב א

                קט.                                                           מדור התחתון

"ֶאֶרץ ֵעיָפָתה ְּכמֹו ֹאֶפל ַצְלָמֶות ְוֹלא ְסָדִרים" )איוב י כב(. 

למבואר  רמז  'אמן',  של  כגימטרייה  צ"א  לגימטרייה  עולים  אפל'  כמו  'עפתה  התיבות  ראשי 

בזוהר הקדוש )וילך רפה כ( שהמבזה עניית אמן מורידים אותו למדור התחתון שבין שבעת מדורי 

גיהנום, והוא הנקרא 'עיפתה'.

מקדש מלך פרשת מקץ

                 קי.                                                        אמן והלל לה'

"ָּברּוְך ה' ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהֹעָלם ַוֹּיאְמרּו ָכל ָהָעם ָאֵמן ְוַהֵּלל ַלה'" )דברי הימים א טז לו(. 

זה:  נוכל למצוא בפסוק  נפלא להשי"ת,  והילול  עניית אמן שהיא שבח  וסוד  נאה למצוות  רמז 

הפסוק פותח במילים "ויאמרו כל העם אמן" הרומזות לחיוב עניית אמן, וממשיך במילים "והלל 

להוי"ה", והרמז בזה הוא, שכאשר נצרף את 'הלל להוי"ה', היינו את המילה 'הלל' שהגימטרייה 

נקבל את הגימטרייה צ"א כגימטרייה של אמן,   ]26=[ 'הוי"ה'  ]=65[ לשם  'אדנ-י'  שלה הוא שם 

ומכאן לסוד עניית אמן שהיא מאחדת שם ה' בקריאתו וכתיבתו כאחד.

ראה אור צדיקים אות יט



אמ"ן ואמ"ןמא

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

חמש מגילות 

                קיא.                                                            ברכות השחר

"ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶריָך ָּנרּוָצה ֱהִביַאִני ַהֶּמֶלְך ֲחָדָריו" )שיר השירים א ד(.

'משכני אחריך נרוצה' - ראשי תיבות אמן, כי מי שמקפיד ורודף אחר עניית אמן, זוכה ל"הביאני 
המלך חדריו" להתקרב להשי"ת.

דברי תורה )ל'מנחת אלעזר' ממונקאטש( מהד' ט אות יח,

וראה מאמר מאה קשיטה )לרמ"ע מפאנו( סי' פו

ואפשר להוסיף בזה כי האותיות השניות בכתוב "משכני אחריך נרוצה" הם 'שחר', רמז למנהגם 
של ישראל לענות אמן אחר ברכות השחר.

ראה עיני העדה שיר השירים א ד

               קיב.                                              בשובך לציון ברחמים

"ָּתׁשּוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה ֵמֹראׁש ְׂשִניר ְוֶחְרמֹון ִמְּמֹענֹות ֲאָריֹות ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים" )שיר השירים ד ח(.

'אמן', מלמדנו שהשכינה תחזור  - ראשי תיבות  נמרים"  מהררי  "אריות  סיום הפסוק במילים 
לשכון בישראל במהרה בימינו, בזכות עניית אמן בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.

נחל אשכול )לחיד"א( שיר השירים ד ח

ואפשר להוסיף רמז נוסף בפסוק זה, כי לפעמים מתבייש אדם לברך בקול או לענות אמן בקול, 
ומפסוק זה נוכל ללמוד שעל האדם להיות גיבור כארי ועז כנמר, לענות אמן ולזכות את זולתו 

בעניית אמן. 

יו"ר 'בני אמונים' - הרב יעקב דב מרמורשטיין 

                קיג.                                                              לא אמן בם

"ָזַנח ֲאֹד-ָני ִמְזְּבחֹו ִנֵאר ִמְקָּדׁשֹו" )איכה ב ז(.

"אד-ני מזבחו נאר" - ראשי תיבות 'אמן', "זנח" אותיות 'חזן'. ללמד שחטאו ישראל באותו דור 
שלא ענו אמן אחר ברכת החזן. ]וראה במדרש רות רבה )א ד( על הפסוק )דברים לב כ( "בנים לא אמן 

בם", שלא היו עונים אמן אחר הנביאים בשעה שהיו מברכים אותם[.

תוספות השלם איכה ב ז



מב אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

               קיד.                                                        תוכחה מוסתרת

"ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַּכָּדְרֹבנֹות ּוְכַמְׂשְמרֹות ְנטּוִעים ַּבֲעֵלי ֲאֻסּפֹות ִנְּתנּו ֵמֹרֶעה ֶאָחד" )קהלת יב יא(.

במצוות  המדקדקים  לאותם  מוסתרת  תוכחה  הינו  זה  רמז  'אמן',  ר"ת   - אחד'  מרועה  'נתנו 
ומזלזלים בעניית אמן, שהלא כולם 'נתנו מרועה אחד'.

ראה תוספות השלם קהלת יב יא; דברי בן שלמה עמ' שכ

               קטו.                                                          חינוך מקטנות 

"ַוְיִהי ֹאֵמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת  ֹּדדֹו" )אסתר ב ז(. 

המילה 'ֹאֵמן' נכתבה כאן בחסרון ו', מכאן רמז שמרדכי הצדיק חינך את אסתר מילדותה לאמונה 
תמימה על ידי שלמדה לענות אמן.

ידו בכל סי' תיד; ילקוט מעם לועז אסתר ב ז

               קטז.                                                     בזכות אמן נגאל

"ַוְיִהי ֹאֵמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת  ֹּדדֹו" )אסתר ב ז(. 

הדסה', 'הדסה'  תגאל  אזי  אמן  יחדיו  הקהל  יענו  'וכאשר  'ויהי אמן את הדסה' - נוטריקון: 
כי  לברכה  זכרונם  חכמינו  שכתבו  למה  רמז  מכאן  להדס,  שנמשלה  ישראל  לכנסת  כינוי  הוא 

בזכות עניית אמן זוכים ישראל לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

אורה ושמחה עמ' 47 בשם ספר ימי הפורים

                קיז.                                                       בקשת אסתר

"ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ִאם ַעל ַהֶּמֶלְך טֹוב ָיבֹוא ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן ַהּיֹום ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי לֹו" )אסתר ה ד(. 

'ַּכֵלה - אמן'. בכך כיוונה אסתר המלכה  'יבוא המלך והמן היום אל המשתה' - סופי תיבות 
לבקש מהקב"ה שיענה אמן אחר בקשתה לכלות את המן ולבטל את גזירתו.

נחל אשכול )לחיד"א( אסתר ד ד 



אמ"ן ואמ"ןמג

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

פרק שלישי

ספר תהילים 

               קיח.                                              כמוץ אשר תדפנו רוח

"ֹלא ֵכן ָהְרָׁשִעים ִּכי ִאם ַּכֹּמץ ֲאֶׁשר  ִּתְּדֶפּנּו רּוַח .ַעל ֵּכן ֹלא ָיֻקמּו ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפט ְוַחָּטִאים ַּבֲעַדת 
ַצִּדיִקים" )תהלים א ד-ה(.

'לא כן הרשעים' - סופי תיבות אמן, ואפשר שרמז בזה הכתוב שאלו הרשעים שאינם מחזקים 
אמונתם בהשי"ת על ידי עניית אמן, עתידים לעבור מן העולם 'כמוץ אשר תדפנו רוח', משום 
שלא יהיו להם זכויות לעמוד בפני משפט ה' לעתיד לבוא ולשכון בעולם הבא בעדת הצדיקים 
העונים אמן, כדרשת חז"ל )שבת קיט ב( שלעונה אמן פותחים שערי גן עדן, שנאמר: פתחו שערים 

ויבוא גוי צדיק שומר אמונים - שאומרים אמן.

ראה תורת יחיאל תהלים א

               קיט.                                 עניית אמן מצילה מהמקטרגים

"ִיְתַיְּצבּו ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְורֹוְזִנים נֹוְסדּו  ָיַחד ַעל ְיֹקָוק ְוַעל ְמִׁשיחֹו. ְנַנְּתָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו ְוַנְׁשִליָכה ִמֶּמּנּו 
ֲעֹבֵתימֹו" )תהילים ב ב-ג(.

כאשר ישראל מקפידים על ענית אמן, נוצר מכך חבל חזק, ככתוב )דברים לב ט(: "יעקב ]-בגימטרייה 
'קושרים' ומונעים מהמקטרגים מלקטרג עליהם, כמאמר  ובו הם  ב' פעמים אמן[ חבל נחלתו", 
בבקשם  הטומאה,  כוחות  כי  לדעת  יש  אולם  בזיקים".  מלכיהם  "לאסור  ח(  קמט  )תהילים  הכתוב 
למנוע את ישראל מכך גורמים להם לפטפט בשעת התפילה ולבטל עניית אמן. והרמז לכך הוא: 
ננתקה את מוסרותימו – ראשי תיבות 'אמן', כלומר מבקשים הם לנתק את אותו חבל שנוצר 

כתוצאה מעניית אמן, על ידי הסחת דעתם בתפילה.

עבודת ישראל ראש השנה; שומר אמונים מאמר פתחו שערים פרק טו 



מד אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

                קכ.                                                      גאולה בזכות אמן

"ַעָּתה ָאקּום ֹיאַמר ה' ָאִׁשית ְּבֵיַׁשע ָיִפיַח לֹו" )תהלים יב ו(. 

יי עולים בגימטרייה צ"א כגימטרייה של אמן, רמז לכך  יאמר  אקום  'עתה  ראשי התיבות של 
שבזכות עניית אמן יחיש ה' את ישועתנו וישלח לנו את הגאולה השלימה.

בני בנימין עמ' עב

              קכא.                                                                ויגל כבודי

"ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי ַוָּיֶגל ְּכבֹוִדי ַאף  ְּבָׂשִרי ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח" )תהילים טז ט(.

'ויגל כבודי' בגימטרייה צ"א, כגימטרייה של 'אמן', ללמדך כי בזכות עניית אמן זוכה האדם לשכון 
בטח שקט ושאנן מכל צרה וצוקה.

ראה אהבת ישראל פרשת תזריע

               קכב.                                                          ניצול מאבדון

"ִּכי ֹלא ַתֲעֹזב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול ֹלא  ִתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָׁשַחת" )תהילים טז י(.

סופי התיבות 'נפשי לשאול לא תתן' עולים בגימטרייה 'אמן', רמז למובא בתנא דבי אליהו )זוטא 
פ"כ( שלעתיד לבוא ינצלו פושעי ישראל מדין גיהנם בזכות עניית אמן, ויש להוסיף כי 'אמן' הוא 

ראשי התיבות 'ניצול ממדור אבדון'.

ליקוטי אמרי א-ל פרשת נח

               קכג.                                                 מצפה לעניית אמן

"ֶאֱהבּו ֶאת ה' ָּכל ֲחִסיָדיו ֱאמּוִנים ֹנֵצר ה' ּוְמַׁשֵּלם ַעל ֶיֶתר ֹעֵׂשה ַגֲאָוה" )תהלים לא כד(. 

כך מפרש הזוהר הקדוש )וילך רפה ב( פסוק זה אודות עניית אמן: "אמונים נוצר ה'" - הקב"ה שומר 
את העונים אמן, "ומשלם על יתר עשה גאוה" - ומעניש את אלו שבגאוותם מזלזלים בעניית 

אמן.

ואפשר להוסיף ולפרש בזה על פי לשון הכתוב "נצר תאנה יאכל פריה" )משלי כז יח( שמשמעותו 
- מי שממתין ומייחל לעץ התאנה שיבשיל פירותיו, יזכה בבוא העת לאכול מהם, ואף כאן תהיה 

משמעות הכתוב: 'אמונים נצר ה'', שהקב"ה כביכול מייחל ומצפה לעניית אמן של ישראל.

תורת אמת פרשת החודש תרל"א



אמ"ן ואמ"ןמה

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

               קכד.                                                                 נשוי פשע

"ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי ֶּפַׁשע ְּכסּוי ֲחָטָאה" )תהילים לב א(. 

'משכיל אשרי נשוי' – ראשי תיבות אמן, רמז לדברי חכמינו כי כל הנוהג בדעת ובהשכל ועונה אמן בכל 
כוחו, זוכה שימחלו לו עוונותיו ויכנס לגן עדן.

תורת יחיאל תהילים לב א

               קכה.                                                 ישמעו עונים וישמחו

"ַּבה' ִּתְתַהֵּלל ַנְפִׁשי ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו בה' תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו" )תהילים לד ג(. 

בדרך רמז יש לפרש פסוק זה כך: "בה' תתהלל נפשי" – כאשר מהללים את ה' באמירת קדיש, 
אזי "ישמעו ענוים וישמחו" - שומעים העונים ]'ענוים' אותיות 'עונים'[, וישמחו במצות עניית אמן 

שזכו לה.

ַאֵלף בינה )לר"י אבוחצירה( תהלים לד

               קכו.                                                              מגין ומציל

"ֹחֶנה ַמְלַאְך ה' ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחְּלֵצם" )תהילים לד ח(.

צ"א,  בגימטרייה  עולים  ליראיו'  סביב  'אד-ני  התיבות  ראשי  וגם  'אמן',  בגימטרייה  'מלאך' 
כגימטרייה של 'אמן'. מכאן רמז כי בזכות עניית אמן שומרת השכינה על יראי ה', ומגינה עליהם 

בעולם הזה ובעולם הבא.

אלף בינה תהילים לד ח

               קכז.                                                           נקרא אויל

"ִהְבִאיׁשּו ָנַמּקּו ַחּבּוֹרָתי ִמְּפֵני ִאַּוְלִּתי. ַנֲעֵויִתי ַׁשֹחִתי ַעד ְמֹאד" )תהילים לח ו-ז(.

'מפני אולתי נעויתי' ראשי תיבות אמן. רמז לכך שמי שאינו עונה אמן נקרא 'אויל' ועונשו גדול 
עד מאוד רח"ל, כפי שידוע המעשה המובא באותו חסיד שלא ענה אמן אחר ברכת הקטן ונענש 

על כך )ראה דרך משה ליום יא(. 

קרנות צדיק ג כט



מו אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

              קכח.                                                           התיקון השלם

"ְנִדיֵבי ַעִּמים ֶנֱאָספּו ַעם ֱאֹלֵקי ַאְבָרָהם ִּכי ֵלאֹלִקים ָמִגֵּני ֶאֶרץ ְמֹאד ַנֲעָלה" )תהילים מז י(.

'ארץ מאוד נעלה' - ראשי תיבות 'אמן', רמז לכך כי 'מגיני ארץ' - הצדיקים המקפידים על עניית 
אמן כראוי הרי הם מתקנים את הצריך תיקון באופן 'מאוד נעלה'.

ראה ביאור תהילים לרמ"ד וואלי תהילים מז א; שערי תשובה )לר"י אבוחצירא( אופן כב

              קכט.                                                                 כופר נפש

" ָאח ֹלא ָפֹדה ִיְפֶּדה ִאיׁש ֹלא ִיֵּתן ֵלאֹלִהים ָּכְפרֹו. ְוֵיַקר ִּפְדיֹון ַנְפָׁשם ְוָחַדל ְלעֹוָלם. ִויִחי עֹוד ָלֶנַצח ֹלא 
ִיְרֶאה ַהָּׁשַחת" )תהלים מט ח-י(.

'לא יתן לאלקים' - סופי תיבות אמן, רמז לדברי חז"ל שהעונה אמן זוכה לחיי העולם הבא וניצל 
לנפשו  כופר  לתת  נזהר  שלא  שהאדם  הכתוב  ורמז  גיהנם.  יורש  בה  נזהר  שאינו  ומי  מגיהנם, 
בו  יקוים  כראוי  אמן  לענות  הנזהר  אך  רח"ל,  לעולם'  'וחדל  הכתוב  בו  יקוים  אזי  אמן,  בעניית 

הכתוב 'ויחי עוד לנצח לא יראה השחת'.

תורת יחיאל תהלים מט

                קל.                                             חטופה קטופה ויתומה

"ְוָלָרָׁשע ָאַמר ֱאֹלִקים ַמה ְּלָך ְלַסֵּפר ֻחָּקי" )תהלים נ טז(. 

וניתן  ג' אמנים שאסור לענותם - חטופה קטופה ויתומה,  )שו"ע או"ח קנד( מבואר שישנם  בהלכה 
מי  זאת  לעומת  אך  צדיק,  נקרא  כראוי  אמן  שהעונה  ידוע  שהרי  זה:  מפסוק  לכך  רמז  למצוא 
שאינו עונה אמן כראוי נקרא רשע, וזהו שאמר הכתוב "ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חקי" 

- 'חקי' ר"ת חטופה קטופה יתומה, כלומר, אמנים אלו מוטב היה שלא תענם כלל.

דברי אליהו עמ' קסג

               קלא.                                                        גדול העונה אמן 

"ֶאְקָרא ֵלאֹלקִים ֶעְליֹון ָלֵאל ֹּגֵמר ָעָלי" )תהילים נז ג(.

עליונה  במעלה  נמצא  אמן  שהעונה  רמז  מכאן  'אמן',  תיבות  סופי   - עליון'  לאלוקים  'אקרא 
]-'עליון'[ לעומת המברך כמאמר חכמינו )ברכות נג ב(: "גדול העונה אמן יותר מן המברך".

אוצר תהילות ישראל תהילים נז א



אמ"ן ואמ"ןמז

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

              קלב.                                                           עונש המזלזל

"ְלכּו ּוְראּו ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִקים נֹוָרא ֲעִליָלה ַעל ְּבֵני ָאָדם" )תהילים סו ה(.

'אמן', ללמדנו כי עונשו של המזלזל בעניית אמן הוא  נורא' - ראשי תיבות  אלוקים  'מפעלות 
נורא, כפי שמסופר בספר 'דרך משה' )ליום אחד עשרה( על עונשו של החסיד שזלזל בעניית אמן 

על ברכת קטן.

זה השער תהילים סו ה

               קלג.                                                      לחיים ולא למוות

"ַהָּׂשם ַנְפֵׁשנּו ַּבַחִּיים ְוֹלא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו" )תהילים סו ט(.

'בחיים ולא נתן' - סופי תיבות 'אמן', רמז להבטחת חז"ל כי בזכות עניית אמן זוכה האדם לשכון 
בגן עדן וניצול מרדת שחת.

זה השער תהילים סו ט

               קלד.                                                           תנו עוז לאלוקים

"ְּתנּו ֹעז ֵלאֹלִקים ַעל ִיְׂשָרֵאל ַּגֲאָותֹו ְוֻעּזֹו ַּבְּׁשָחִקים" )תהילים סח לה(. 

ראשי התיבות 'על ישראל גאותו ועזו בשחקים' עולים לגימטרייה 'אמן'. רמז כי עניית אמן היא 
הנותנת עוז וכח לשכינה הקדושה, כמבואר בשל"ה הקדוש )מסכת תמיד אות פ(. 

יו"ר 'בני אמונים' הרב יעקב דב מרמורשטיין

               קלה.                                                         יראת שמים

"נֹוָרא ֱאֹלִקים ִמִּמְקָּדֶׁשיָך ֵאל ִיְׂשָרֵאל הּוא ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם" )תהילים סח לו(.

'נורא אלקים ממקדשיך' - ראשי תיבות אמן, רמז לכך שעניית אמן בכוונה מגבירה את האמונה 
בלב האדם ומוסיפה יראת שמים בליבו.

תוספות השלם חלק ה השלמות לעמ' קיג; נוטרי אמן ח"ב עמ' רסג

               קלו.                                                    לא ישוב דך נכלם

"ַאל ָיֹׁשב ַּדְך ִנְכָלם" )תהלים עד כא(.

ראשי התיבות 'אל ישב דך נכלם' הם 'אדנ-י', ואותיות סופי התיבות - 'לבכ"ם' הם בגימטרייה 



מח אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

צ"ב שהוא בגימטרייה 'אמן' עם הכולל, מכאן רמז לדברי חז"ל שאפילו אדם שהוא עני במעשים 
יזכה לכך ש'לא ישוב דך  טובים, אם ישתדל בעניית אמן בכוונתה המורה על אדנותו יתברך, 

נכלם' ויפתחו לו שערי גן עדן.

נוטרי אמן ח"א עמ' רל

               קלז.                                                       אלם בעניית אמן

"ַמֵּלא ְפֵניֶהם ָקלֹון ִויַבְקׁשּו ִׁשְמָך ה'" )תהלים פג יז(.

'מלא פניהם קלון' - סופי תיבות אמן, והמילה 'מלא' היא אותיות 'אלם' כי אותם השותקים כאלם 
בשעת חזרת הש"ץ ואינם עונים אמן, עליהם הכתוב אומר 'מלא פניהם קלון', כי מה יענו ליום 

פקודה בעת אשר ישאלום מדוע נמנעו מלענות אמן?!

רחמי האב אות נו; טהרת הקודש ח"ב עמ' יט

               קלח.                                                           מחיל אל חיל

"ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל ֱאֹלִקים ְּבִצּיֹון" )תהילים פד ח(. 

צירוף ראשי וסופי המילה 'בציון' הוא 'בן', וראשי וסופי התיבות של המילים 'אלקים בציון' - 
הם 'באמן'. רמז לכך שבזכות אמן שעונה הבן אמן, ניצלים הוריו מדינה של גיהנם ומעלה אותם 

מחיל אל חיל בגן עדן, עד יזכו לראות פני אלקים חיים עם שאר הצדיקים.

חזה ציון )לרבי עמנואל חי ריקי( תהילים פד ח

              קלט.                                                  אמן לשיבה טובה

"ָעִני ֲאִני ְוֹגֵוַע ִמֹּנַער ָנָׂשאִתי ֵאֶמיָך ָאפּוָנה" )תהלים פח טז(.

'מנער נשאתי אמיך' - ראשי תיבות אמן, מכאן רמז לדברי חז"ל שהעונה אמן קורעים לו גזר 
דינו, וכביכול מונח כאן הסבר לאותו אדם שבאחרית ימיו סובל מעוני ומכאובים, שאין זה אלא 
משום שמנערותו לא הרגיל עצמו לענות אמן עם הציבור, ואילו היה מקפיד על כך היה נקרע גזר 

דינו והיה פנוי ]-'אפונה'[ מן הייסורים.

תורת יחיאל תהלים פח

                קמ.                                                             יפול מצדך

"ִיֹּפל ִמִּצְּדָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך ֹלא ִיָּגׁש" )תהילים צא ז(. 

הנה ידועים דברי הזוהר שעל האדם לענות מידי יום צ' אמנים וד' קדושות, ונראה שדברים אלו 
נרמזו במילה 'מצדך' - רמז כי בזכות הצ' אמנים והד' קדושות שלך, לא יגשו אליך המזיקים.

עוללות יהודה תהילים צז א



אמ"ן ואמ"ןמט

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

              קמא.                                                       אמן מורידה שפע

"ַמְצִמיַח ָחִציר ַלְּבֵהָמה ְוֵעֶׂשב ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ" )תהלים קד יד(. 

'להוציא לחם מן הארץ' - סופי תיבות 'צ' אמן', רמז לכך שהמקפיד על תקנת חז"ל ומהלל את 
הקב"ה בכל יום בעניית צ' אמנים, מוריד שפע ממרומים לכל יושבי הארץ.

תורת יחיאל תהלים קד

              קמב.                                                     נמלטים מכל צרה

"ָאָּנה ה' ַמְּלָטה ַנְפִׁשי" )תהילים קטז ה(. 

'אנא מלטה נפשי' - ראשי תיבות 'אמן', רמז כי בזכות עניית אמן נמלטים מכל צרה.
אז ישיר משה עמ' רפא בשם הגר"א קסלר

              קמג.                                                          אריכות ימים

"ִּכי ִחַּלְצָּת ַנְפִׁשי ִמָּמֶות ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה" )תהילים קטז ח(. 

'אמן', ללמדנו כי עניית אמן כהלכתה הינה סגולה לאריכות  את' - ראשי תיבות  ממות  'נפשי 
ימים.

שער שמעון מערכת אלף אות ט

              קמד.                                                              מה אשיב

"ָמה ָאִׁשיב ַלה' ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי" )תהילים קטז יב(. 

ראשי התיבות 'מה אשיב לה כל' עולים לגימטרייה 91, כגימטרייה של 'אמן', כי כאשר מבקש 
האדם להודות להקב"ה ולהשיב לו ולו מעט על חסדיו הרבים, ראוי שיקפיד יותר על עניית אמן.

יו"ר 'בני אמונים' הרב יעקב דב מרמורשטיין

              קמה.                                              מבטלת גזירות רעות

"ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי. ֶעְזִרי ֵמִעם ה'" )תהילים קכא א-ב(.

'ההרים מאין יבוא' - סופי תיבות אמן, רמז לכך שעניית אמן מבטלת גזירות רעות.

שמחה בלבי תהילים קכא א



נ אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

               קמו.                                                             שומר ישראל

"ִהֵּנה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל" )תהילים קכא ד(.

'ינום ולא ישן' - סופי תיבות 'אמן', כי בכוח אמונתנו בבורא עולם זוכים אנו ל'שומר ישראל' - 
שהקב"ה ישמור ויגן עלינו ככתוב )ישעיה כב ב( "שמר אמנים".

פירוש לחם רב על פרק שירה אות כד

         
      קמז.                                                                                עוז ישועתי 

"ה' ֲאֹד-ָני ֹעז ְיׁשּוָעִתי ַסֹּכָתה ְלֹראִׁשי ְּביֹום ָנֶׁשק" )תהילים קמ ח(.

ראשי התיבות 'א-דני ֹעז ישועתי' עולים לגימטרייה צ"א כגימטרייה של 'אמן', וכמו כן המילה 
'סוכה' שעניינה מופיע בסמוך למילים אלו היא בגימטרייה צ"א, ללמדנו עד כמה גדול כוחה של 

אמן להצלה מכל פגע.

ראה ביאור ספר תהילים לרמ"ד וואלי תהילים קמ ח; פדה את אברהם מע' סמ"ך ד

              קמח.                                                    ימוטו עליהם גחלים

"ִיּמֹוטּו ֲעֵליֶהם ֶּגָחִלים ָּבֵאׁש ַיִּפֵלם ְּבַמֲהֹמרֹות ַּבל ָיקּומּו" )תהלים קמ יא(.

'גחלים' בגימטרייה אמן, מכאן רמז לדברי הזוהר הקדוש שעניית אמן משברת וממוטטת את 
ראש  על  תיפול  אמן  שעניית  כלומר  גחלים",  עליהם  "ימוטו  הכתוב  שאמר  וזהו  החיצונים,  כח 

המקטרגים ויפלו בתהומות שמהם לא יוכלו לקום.

שערי ארוכה אות ח

               קמט.                                              אך צדיקים יודו לשמך

"ַאְך ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך" )קמ יד(. 

ראשי התיבות 'אך צדיקים' עולים לגימטרייה 'אמן', מכאן רמז לדברי חז"ל )שבת קיט ב( שהעונה 
אמן פותחים לו שערי גן עדן, ויזכה להיות נמנה עם הצדיקים רואי פני ה' בגן עדן.

שמחה בלבי תהלים קמ יד



אמ"ן ואמ"ןנא

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

                 קנ.                                                           סגולה לפרנסה

"ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן  ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו" )תהילים קמה טו(. 

אליך' עולים לגימטרייה 'אמן', מכאן רמז כי מי שהוא 'שומר אמונים'  כל  'עיני  ראשי התיבות 
בהמשך  לנאמר  יזכה  אמן,  בעניית  ה'  שם  לקדש  לזכות  כדי  העת  כל  נשואות  שעיניו  כלומר, 
שאף   - ידך"  את  "פותח  הבא  שבפסוק  ולברכה  בעתו",  אכלם  את  להם  נותן  "ואתה  הכתוב: 

ראשי התיבות שלה עולות לגימטרייה 'אמן'.

נחל איתן פר' תרומה

              קנא.                                                        פותח את ידיך

"ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון" )תהילים קמה טז(. 

בעת הזכרת פסוק זה בתפילת 'אשרי', יש לכוון שראשי התיבות 'פותח את ידך' הינם בגימטרייה 
צ"א כגימטרייה של 'אמן'.

הנהגת האריז"ל, מובא בהנהגות אדם דף ו

ראשי התיבות 'פותח את ידיך' הם פא"י שזהו השם המסוגל לפרנסה, והגימטרייה שלהן שווה 
ל'אמן', כי ראשי התיבות אמן הם 'א-ל מלך נאמן', ובאמירת אמן בכוונת 'א-ל מלך נאמן' מגלה 
פרנסתו  כדי  לו  יזמין  ותמיד  ליראיו  טוב  שכר  לשלם  נאמן  שהוא  בהקב"ה  אמונתו  את  האדם 

בנחת ולא בצער.

צדה לדרך פרשת שלח

              קנב.                                               אמן בספר התהילים

תורה  חומשי  חמשה  כנגד  ספרים,  לחמשה  התהילים  ספר  את  חילק  ע"ה  המלך  דוד  כי  ידוע 
]כנזכר ב'יהי רצון שאחר אמירת תהילים[. והנה התוספות במסכת קידושין )לג א ד"ה שני( מציינים כי את כל 

הספרים, פרט לספר החמישי – האחרון, מסיים דוד המלך במילה אמן, וכדלהלן:

הספר הראשון מסתיים בפסוק: "ברוך ה' אלקי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן" )תהילים 
מא יג(; הספר השני בפסוק: "וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן. כלו 

תפילות דוד בן ישי" )שם עב יט-כ(; הספר השלישי בפסוק: "ברוך ה' לעולם אמן ואמן" )שם פט נג(, 
ואף הספר הרביעי מסתיים בפסוק: "ברוך ה' אלקי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם 

אמן, הללוי-ה" )שם קו מח(.
מפני מה הספר החמישי אינו מסתיים באמן? 



נב אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

'אמן' מסמלת סוף וסיום. אילו היה מסיים דוד המלך את ספר התהילים  מבאר הגר"ש אלגזי: 
את  אולם  באמן.  לא סיימו  כן  על  הקב"ה,  שבחי  כלו  שככביכול  מכך  משמע  היה  ב'אמן',  כולו 
יתר הספרים סיים ב'אמן' שכן הספרים שאחריהם בהם ממשיך דוד המלך להלל ולשבח את 
ה', מוכיחים שה'אמן' בה סיים את הספר הקודם אין משמעותה סוף וסיום לשבחי ה', כי אם סוף 

וסיום לאותו ספר.

גופי הלכות פרק כב כלל תקנב



אמ"ן ואמ"ןנג

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

פרק רביעי

ש"ס, סדר התפילה ועוד

תלמוד בבלי 

              קנג.                                                               בכח האמן

במסכת ברכות )ה ב( מסופר כי כשביקר רבי יוחנן את רבי אליעזר בעת חוליו נתן רבי יוחנן את 
ידו לרבי אליעזר והקימו ממיטת חוליו, ובלשון הגמרא: "יהב ליה ידיה ואוקמיה".

"יהב ליה ידיה" בגימטרייה 91 כגימטרייה של 'אמן', לרמז כי בכח ייחוד השמות הנעשה בעניית 
אמן שהיא מביאה חיים ושפע לעולם, הקים רבי יוחנן את רבי אליעזר ממיטת חוליו.

ארצות השלום ברכות ה ב

              קנד.                                               חמישים שערי בינה

"כל העונה אמן בכל כוחו - פותחין לו שערי גן עדן ...מאי אמן? א-ל מלך נאמן!" )שבת קיט ב(. רמז 
נ' רומזת  ומ'אמן', האות  נ'  'נאמן' מורכבת מהאות  נוכל למצוא בכך שהמילה  לדברי חז"ל אלו 

לחמישים שערי גן עדן ואחריה באה המילה אמן, ומכאן שהעונה אמן פותחים לו שערי גן עדן.

אמרי אמת ליקוטים עמ' קטו

              קנה.                                                   שמן אפרסמון 

במסכת תענית )כה א( מספרים חז"ל שהקב"ה אמר לרבי אלעזר בן פדת שמזומן לו לעולם הבא 
שלוש עשרה נהרות של שמן אפרסמון. 

למילה  מצטרפות  הנותרות  והאותיות  'פרס'  הם  אפרסֹמן  שמן  של  האמצעיות  האותיות  והנה 
'אמן' מכאן רמז לכך שהמקפיד על עניית אמן נפתחים שערי גן עדן ועתיד הוא להתענג מנחלי 

אפרסמון. עוד יש לרמוז בזה, כי אמן הוא ראשי התיבות 'מתענג נחלי אפרסמון'. 

בית היין מאמר ג 



נד אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

                קנו.                                                            מאן הוי ליומא

"רב איקלע לדרדשיר, מכריז ואמר: מאן הוי לי ליומא" )יבמות לז ב(.

 'מאן' אותיות 'אמן', ומכאן נראה לבאר בסוד כוונת חז"ל, שרב היה מחדש בכל יום ביתר שאת 
ובמעלה גדולה מאתמול, יחוד חדש בסוד אמן שהוא שילוב הוי"ה ואדנות, ועל ידי כך היה מוריד 

בכל יום השפעות חדשות לעולם.

תפארת שלמה מועדים, ליום הכיפורים

                קנז.                                                                   איזהו גיבור

"איזהו גיבור הכובש את יצרו" )אבות א יב(. 

בספר בית ה' כתב: איזהו גיבור? הכובש את יצרו בעניית אמן, שהרי חז"ל המשילו )ברכות נג ב( 
את העונה אמן לגיבור הנוצח במלחמה. רמז לדבריו נוכל למצוא בכך ש'הכבש יצרו' בגימטרייה 

'בעניית אמן'.

ואפשר להוסיף ולבאר שסגולת מצות אמן היא גדולה ביותר לכבוש את יצרו, שכן בכל מצוה 
אנו צריכים להקדים ולומר 'לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה', ואילו מצות עניית אמן, היא 

עצמה מהווה את ייחוד שמות ה', שכן היא בגימטרייה הוי"ה אדנ-י.

בגדי שש אבות א יב

               קנח.                                                   ואל תאמן בעצמך

'ואם לא תאמר אמן' רמז  "ואל תאמין בעצמך עד יום מותך" )אבות ה ח(. 'ואל תאמן' נוטריקון 
לדברי חז"ל שמי שאינו נזהר בעניית אמן יורש גיהנם, וזהו שאמרו חכמים 'בעצמך עד יום מותך', 

שיהיה בעצמותיו עד מותו ועד בכלל, ולא יקום בתחיית המתים רח"ל. 

ענף ע"ץ עבת אבות ה ח

                קנט.                                                              נקרא חסיד

"האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דברכות" )בבא קמא ל א(.

'מילי' )עם הכולל( בגימטרייה 'אמן', לרמז שהרוצה להיות חסיד לא די שיקפיד לברך את הברכה 
כדת וכדין, אלא עליו גם להקפיד שברכתו תיענה אמן כראוי.

הרה"ג ר' אהרן צבי מרמורשטיין - ר"כ סערט וויז'ניץ ב"ב



אמ"ן ואמ"ןנה

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

                קס.                                                                 צ"א פרקים

בסדר קדשים ישנם צ"א פרקים, ובספר 'מעשה רוקח' כתב שפרט זה הוא רמז לכך שהייחוד 
הנעשה על ידי הקרבנות הוא דוגמת הייחוד הנעשה על ידי עניית אמן שהיא בגימטרייה של שני 
השמות הקדושים, ועל כן נקראים הם בשם 'קרבן', שמקרבים ומייחדים את מידותיו של הקב"ה 

הנרמזות בשמות אלו.

בצרור החיים פ"י אות יג



נו אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

סדר התפילה

              קסא.                                                               פועל ישועות

בסיום ברכת אהבה רבה אנו אומרים "כי א-ל פועל ישועות אתה". 

בגימטרייה  הינם  ישועות'[  פועל  'א-ל  המילים  של  ]וכן  אתה'  ישועות  'פועל  התיבות  ראשי 
צ"א כגימטרייה של 'אמן', מכאן רמז כי על ידי עניית 'אמן' בה כלולים שני שמותיו של הקב"ה 

נשפעים על האדם חסדים וישועות.

נחל איתן פרשת תרומה

חמש עשרה ווים               קסב.                                                   

ויציב' פותחת במילה אמת ולאחריה יש חמש עשרה מילים רצופות המתחילות  'אמת  ברכת 
באות ו': 'ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל 
וטוב ויפה'. חמש עשרה פעמים ו' עולה למניין 90 ובתוספת א' שבראש המילה אמת יש בידינו 
כתקנת  ביום  אמנים  תשעים  לענות  כלשהי  מסיבה  יכול  שאינו  מי  כי  אמן.  של  כגימטרייה   91

חז"ל, יכוון בחמשה עשר הווין האלו ויחשב לו הדבר כאלו ענה תשעים אמנים. 

'תיקוני זהר חדש' קלב א

התיבות:  ראשי  שכן  זו,  תפילה  של  בסיומה  אף  נרמזת  אמן  שעניית  בזה  להוסיף  ויש 
"דורות זרע ישראל עבדיך" עולים לגימטרייה 'אמן'.

העורך

               קסג.                                                 גאל ישראל

סופי התיבות של הברכה "ברוך אתה הוי"ה גאל ישראל" עולים לגימטרייה צ', ויחד עם האלף 
של "אד-ני שפתי תפתח" הנאמרת מיד אחרי כן, עולים לגימטרייה צ"א כגימטרייה של 'אמן'.



אמ"ן ואמ"ןנז

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

ויש לומר בזה, שלפי שה'אמן' כבר כלולה בסופי התיבות של ברכת 'גאל ישראל', יוצאים בכך 
ידי חובת עניית אמן על ברכה זו, שהרי נמנעים מלענות אמן אחריה כדי לסמוך גאולה לתפילה 

)ראה שו"ע או"ח סו ז ומשנ"ב שם לד(, ומה טוב לכוון זאת באותה שעה.

ספר זכירה דף י

              קסד.                                                   מחילת עוונות

ראשי התיבות של תפילת "סלח לנו אבינו" הם בגימטרייה צ"א כגימטרייה של אמן, מכאן רמז 
כי בזכות עניית אמן זוכה האדם למחילה, סליחה וכפרה. 

שערי נסים עמ' פב

              קסה.                                                גזירת מלכות יוון

תפילת אין כאלוקינו מתחילה לפי סדר אותיות 'אמן' – אין כאלוקינו, מי כאלוקינו, נודה לאלוקינו, 
ומסתיימת בברכה – ברוך אלוקינו, אתה הוא אלוקינו, ומובא במדרש קדמות שבזמן מלכות 
יוון גזרו שלא לענות אמן, וכדי שלא תשכח תורת עניית אמן מישראל תיקנו תפילה זו, ואף על 

פי שהתבטלה גזירה לא עקרו תקנה ממקומה.

מאי חנוכה )לר"י רצאבי( בשם מהר"י ונה מחכמי תימן

ואפשר שלפי שגדול העונה יותר מן המברך לכך הקדימו כאן רמז ה'אמן' ל'ברוך אתה'.

              קסו.                                                  ובנה ירושלים

בסופה של הברכה השלישית בברכת המזון אנו אומרים: "ובנה ירושלים עיר הקודש" - ראשי 
התיבות בגימטרייה 'אמן'. מכאן רמז לדברי חז"ל )ספרי האזינו שכ( שחטאם של בני ישראל בדור 

החורבן היה על שלא ענו אמן אחר דברי הנביאים בשעה שהיו מברכים אותם. 

פרי יצחק מערכת א 

              קסז.                                  בברכה שלימה ונאמר אמן 

והנה  אמן",  ונאמר  שלימה  בברכה  יחד  כולנו  אותנו  יברך  "כן  אומרים:  אנו  המזון  ברכת  בסיום 
לכאורה היה מקום להבין ממי אנו מבקשים שיצטרף אלינו לעניית אמן?

ובדרך רמז יישב זאת בעל 'אמרי שאול' ממודז'יץ בג' אופנים:

א. ידוע כי המקפיד על עניית אמן זוכה לכל הברכות ולכל הטוב, ולזאת מרמזות מילים אלו - כי 
אם רוצים אנו לזכות 'בברכה שלימה' עלינו להקפיד על 'ונאמר אמן'.



נח אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

ב. עוד ידוע מספרי ההלכה כי ברכה מושלמת היא רק זו שענו אחריה אמן, וזהו הרמז: הרוצה 
שברכותיו יהיו בגדר של 'ברכה שלימה', עליו להקפיד על 'ונאמר אמן'.

ג. הלכה היא שיש להמתין מלענות אמן עד לסיום הברכה, ואין לענותה בטרם סיים המברך את 
ברכתו, וזהו הרמז: עליך להמתין עד שתהיה 'בברכה שלימה' - שהמברך ישלים את ברכתו ורק 

אז 'ונאמר אמן'.

אמרי שאול פר' נח

              קסח.                                                      המלכת הבורא

כי  עלינו  ותמלוך  תופיע  מלכנו  "ממקומך  אומרים:  אנו  שבת  של  בשחרית  הנאמרת  בקדושה 
מחכים אנחנו לך". 

ראשי  שהיא  'אמן',  של  כגימטרייה  צ"א  בגימטרייה  הן  לך'  אנחנו  מחכים  'כי  התיבות  ראשי 
התיבות 'א-ל מלך נאמן'. כי אין גדול מעניית אמן כדי לבטאות את כיסופיו של היהודי להמליך 

את הבורא על עולמו.

יו"ר 'בני אמונים' הרב יעקב דב מרמורשטיין

              קסט.                                                   ניתנה בסיני

שראשי  נצטוו"  מסיני  "אז  המילים  את  אומרים  אנו  שבת"  "תכנת  בתפילת  שבת  של  במוסף 
התיבות שלהם הוא 'אמן', מכאן רמז שאף מצוות עניית אמן נתנה בסיני.

פירוש התפילות והברכות לר"י בן יקר תפילת מוסף של שבת; מעט דבש סימן מז אות ת

                קע.                                                   מכבדים ומעריצים

מקום  איה  לזה  זה  שואלים  "משרתיו  אומרים:  אנו  שבת  של  במוסף  הנאמרת  כתר  בקדושת 
כבודו להעריצו". 

ראשי התיבות 'איה מקום כבודו להעריצו' הן בגימטרייה צ"א כגימטרייה של 'אמן', ללמדנו עד 
כמה מכבדת ומרוממת עניית אמן את הקדוש ברוך הוא.

יו"ר 'בני אמונים' הרב יעקב דב מרמורשטיין

               קעא.                                                  נצור מצות אלקיך

בסוף זמר 'דרור יקרא' נאמר: "נצור מצות אלקיך".

אלקיך' הם 'אמן'. מכאן רמז לחובת האדם להיזהר במצות עניית  מצות  'נצור  ראשי התיבות 
אמן.

שערי ניסים ח"א עמ' רפב



אמ"ן ואמ"ןנט

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

              קעב.                                               בורא עולם בקנין 

בזמר "איש חסיד היה"' הנאמר במוצאי שבת, אנו אומרים: "בורא עולם בקניין השלם זה הבניין".

סופי  ובנוסף  'אמן',  לגימטרייה  עולים  הבנין'  זה  השלם  בקנין  עולם  'בורא  התיבות  ראשי 
התיבות 'בורא עולם בקנין" הם 'אמן', מכאן רמז שהאמונה ]המבוטאת ביותר בעניית אמן[ היא 

יסוד הבריאה ויסוד הכל.

פירושים נחמדים עמ' נט

              קעג.                                                                ונאמר אמן

בברכת החודש אנו מסיימים את הבקשה - "יהי רצון שתחדש עלינו" במילים "ונאמר אמן".

בפשטות כוונתנו בכך היא לענות אמן על הבקשות שביקשנו שאכן יתקיימו. אולם האדמו"ר 
מהר"ש מיעריסלב מפרש זאת בדרך דרש, כי המילים "ונאמר אמן" הינם ברכה בפני עצמה - 
שיהיה בזה החודש רק שמחות וכל אחד יענה אמן על ברכת חבירו ואיחוליו, זהו "ונאמר אמן" 

- איש בשמחת רעהו.

טעמי המנהגים עמ' קצד



ס אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

מועדים
 

              קעד.                                                        עשרת ימי תשובה

'תשרי' בגימטריה 910 - כגימטרייה של עשר פעמים 'אמן', רמז לכך שבעשרת ימי תשובה על האדם 
להקפיד ביתר שאת על עניית אמן, שסגולתה רבה להועיל שיצא זכאי בדינו.

בת עין פרשת כי תבא, וראה חמדת ימים יוה"כ ג עה

               קעה.                                              סוכה בגימטרייה אמן 

המילה סוכה שווה בגימטרייה ]צ"א[ למילה 'אמן', עליה אמרו חז"ל )שבת קיט ב(: "מאי אמן - א-ל 
'על',  'א-ל מלך נאמן' עולים לגימטרייה 'סכך', ולגימטרייה  מלך נאמן". והנה, סופי התיבות של 
)במ"ר  ָעל", ודרשו חז"ל  ֻהַקם  ַהֶּגֶבר  "ּוְנֻאם  )שמואל ב' כג א(:  שכן כלפי דוד המלך ע"ה נאמר בפסוק 
קרח יח כא( ש'על' בגימטרייה מאה, רמז לכך שדוד הוא שתיקן מאה ברכות ]שעליהן עונים אמן[.

והעניין בזה הוא שהסוכה הנקראת צילא דמהימנותא מסמלת אמונה, וגם האמן הנאמרת על 
הברכות היא בחינת האמונה כפי שנאמר )ישעיה כו ב( "פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים", 

ודרשו חז"ל )שבת שם(: "אל תקרי 'שומר אמונים' אלא 'שאומרים אמן'.

פרדס אליעזר פ"ה; אזור אליהו סוכות

                קעו.                                                             ט"ו בשבט

"ויאמינו  שנאמר  כפי  חושית,  אמונה  של  גבוהות  לדרגות  ישראל  הגיעו  שבה  בשלח  פרשת 
בה' ובמשה עבדו", נקראת לעולם קודם ט"ו בשבט שהוא ראש השנה לאילן. והנה 'אילן' הוא 
ביותר  מתעוררת  ובו  האמונה,  לחיזוק  במיוחד  מסוגל  הוא  זה  זמן  כי  ללמדך  אמן,  בגימטרייה 

חובת האדם להתחזק בכל עת באמונה בה' יתברך.

ראה ייטב פנים ח"ב לימי שובבים 



אמ"ן ואמ"ןסא

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

עניינים שונים
 
 

               קעז.                                                       "אחד מלך נאדר" 

אמן היא ראשי התיבות 'אחד מלך נאדר', רמז לכך שהעונה אמן מייחד בכך את שני שמותיו 
של הקב"ה - הוי"ה ואדנ-י העולים יחדיו לגימטרייה אמן, ובכך נאדר שמו יתברך.

ראה ביאור הב"ח לפרדס רימונים עמ' א'

               קעח.                                                          במסירות נפש

'אמן' - ראשי תיבות 'אני מוסר נפשי', ללמדך שכל איש מישראל מחויב למסור נפשו על עניית 
אמן.

וכבר ידוע המעשה המובא בזוה"ק )פר' תרומה קסו א( אודות אותו נער שהיה נראה כעם הארץ גמור, 
אולם נלקח לחתן אצל אחד מגדולי הדור שראה כיצד מסר נפשו פעם וקפץ מן הגג לארץ כדי 
לענות אמן אחר הקדיש. לימים אכן התברר שאותו נער הסתיר עצמו ובאמת היה גדול מאוד 

בתורה וביראה, וכל זאת ניכר בו רק מתוך שמסר נפשו לעניית אמן.

ספר הגן ודרך משה ליום י"א, וראה 'ליקוטים מפרדס' ערך אמן

              קעט.                                                              אינו ניזוק

החיד"א )מדבר קדמות א לג, מובא לעיל במדור זה פרק ג(, מביא כי כל האומר תשעים אמנים ביום, אינו ניזוק 
מכישוף. ורמז לכך: 'אמן' ראשי תיבות: 'אינו ניזוק מכישוף'.

אבות הראש מערכת כ

                 קפ.                                                      בן העולם הבא

'אמן' סופי תיבות 'בן העולם הבא'. רמז לדברי חכמינו זכרונם לברכה )סנהדרין קי ב( שקטן זוכה 
לעולם הבא משעה שיענה אמן.

רמזים וגימטריאות ]ירושלים תרח"צ[ עמ' טו



סב אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

              קפא.                                                            א' קודמת לב'

האות הראשונה במילה 'ברכה' הינה ב' ואילו האות הראשונה של 'אמן' היא א', הקודמת לאות 
ב'. ללמדך כי עניית האמן חשובה מאמירת הברכה, כפי שאמרו חכמינו זכרונם לברכה )ברכות נג 

ב( "גדול העונה אמן יותר מן המברך".

אור התורה שיר השירים א ג

               קפב.                                                           ב' פעמים אמן

'מלאך' בגימטרייה 91 - 'אמן', וכן 'האל-קים' בגימטרייה 91 - אמן. שתי פעמים אמן עולה אפוא 
בגימטרייה 'מלאך האל-קים'. ולכן טוב שישמעו שתי אנשים את ברכותיו ויענו אמן אחריהם.

עשרה מאמרות מאמר חקור הדין חלק ב פרק טו

               קפג.                                              אחרי אמן נמשך הנס

בסדר האלף בית, האותיות שאחר א.מ.ן, הם ב.נ.ס - לרמז שאחרי אמן נמשך הנס.

נר ישראל )למגיד מקוז'ניץ( כוונת חנוכה

               קפד.                                                            עולם מלא

אמן בכתיב מלא ]אל"ף מ"ם נו"ן[ הוא בגימטרייה 297, כגימטרייה של 'עולם מלא' ]עי"ן וא"ו למ"ד 
עדן  גן  שערי  לו  פותחין  במילואו[  ]היינו  כוחו  בכל  אמן  שהעונה  חז"ל  לדברי  רמז  מכאן  מ"ם[, 
]הנקרא 'עולם מלא'[, וכן אמרו )סנהדרין י ב( שהתינוק זוכה לחיי עולם הבא משעה שיוכל לענות 

אמן.

'רגל ישרה' )לרצ"א מדינוב( מערכת א אות צח

               קפה.                                                      עשרה בטלנים

בתורה,  ועוסקים  ממלאכתם  שבטלים   - בטלנים  עשרה  עיר  בכל  שיהיו  הקדומה  התקנה 
נועדה גם שיהיו כל העת בבית הכנסת עשרה שעונים 'אמן'. רמז לדבר 'בטלן' בגימטרייה צ"א, 

כגימטרייה של 'אמן'.

לחמי תודה דף פט



אמ"ן ואמ"ןסג

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

                קפו.                                                            בשעת החופה

ואדנות שעולים צ"א כמנין  הוי"ה  לייחוד הנעלה של השמות הקדושים  'חופה' מרמזת  המילה 
'ופה'  האותיות  שלושת  ושאר  הקדושים,  השמות  של  אותיותיהם  לשמונה  מרמזת  ח'  'אמן': 
זה  רמז  על  להרהר  צריך  תורה  בן  שחתן  מראזוודוב  משה  רבי  הרה"ק  ואמר  צ"א,  בגימטרייה 

בעת חופתו.

קונטרס ימי שמחה ויז'ניץ עמ' מ"ג

               קפז.                                                  מעניית אמן נגאלים

כתב בעל 'עצי המערכה' )מערכה א אות ו( שהגאולה השלמה תבוא בזכות עניית אמן. רמז נאה לזה 
ניתן למצוא בכך ש'אמן' היא ראשי התיבות 'מעניית אמן נגאלים'.

עוד כתב ב'עצי המערכה' שהזהיר לענות אמן אחר כל הברכות ששומע, זוכה להתפרנס ברווח 
אמן  'מעניית  התיבות  ראשי  היא  שאמן  לכך  לרמוז  ויש  ודם.  בשר  מתנת  לידי  יצטרך  ולא 

נרווחים.

עוד ידוע מחז"ל )אליהו זוטא כ( שלעתיד לבוא ניצולים הרשעים מן הגיהנום בזכות עניית אמן, ורמז 
לכך הוא ש'אמן' היא ראשי התיבות 'אמן מצלת נידחים'.

משמחי לב מערכה א

              קפח.                                                                צדקו יחדיו

אמרו חז"ל במשנה )ברכות ט ה( "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה", וכן אמר 
הכתוב )תהלים יט י( "משפטי ה' אמת צדקו יחדיו", ללמד כי כל מדה ומדה שמודד הקב"ה לאדם 

היא לטובה.

ויש לומר בדרך רמז שעל זה אמר הכתוב )תהלים פט נג(: "ברוך ה' לעולם אמן ואמן", אמן ר"ת 'אם 
נוראים', דהיינו בין אם ה' מודד נעימות וטובות ובין אם מודד נוראות  מודד  ו'אם  נעים'  מודד 
ופחד, בכל עניין יהיה מבורך, ובתפילת הערב אומרים בני חו"ל: "ברוך ה' לעולם אמן ואמן, ברוך 
ה' ביום וברוך ה' בלילה" ללמד שהן ביום שהוא בחינת חסד והן בלילה שהוא בחינת דין תמיד 

אנו מהללים את שם ה'.

אלה דברי שמואל עמ' רנב, בשם רבי שמעלקא מניקלשבורג 





אמ"ן ואמ"ןסה

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

בבית  שנה.  ארבעים  לפני  הקטנה,  ברק  בני 
הכנסת הקטן בשכונת 'רמת אהרן', עומדים להם 
יהודי  סביב  מצטופפים  בצוותא,  דרדקים  כמה 

זורחות  שפניו  צורה  של 
נשמעת  מפיו  עילאי,  באושר 
'א-מ-ן'  המילה  ושוב  שוב 
ברכות  אחר  רבה  בכוונה 
דקיק  בקול  היוצאות  השחר 
שסיימו  לאחר  הילדים.  מפי 
שולף  הוא  ברכותיהם  את 
מכיסו כמה סוכריות ומחלק 
אותו  שזיכו  לילדים  בשמחה 

בעניית אמן. 

בית  ממתפללי  רבים  לא 
הכנסת יודעים כי אותו יהודי 
כשכיסיו  הכנסת  לבית  מגיע 

מלאים וגדושים כבר בשפע של 'אמנים', כי כך 
הנהיג האיש בביתו: מדי בוקר נעמדים בני ביתו 
לפניו וקוראים באוזניו בזה אחר זה את ברכות 
האב  את  לזכות  כדי  השחר, 
בשנים  גם  אמן.  בעניית 
שמתארח  צאצא  כל  הבאות, 
את  לברך  מתבקש  בביתו, 
ברכותיו באוזני הסבא שליבו 
עוד  לעניית  היוקד משתוקק 

אמן ועוד אמן.

בי"ג  השנים,  להן  וחולפות 
אותו  משיב  תשס"ג   אלול 
נשמתו  את  נלבב  יהודי 
לבניו  לבוראה.  הטהורה 
לעשות  שמבקשים  וצאצאיו 
אין  נשמתו,  לעילוי  משהו 

מעצמה של אמן
סיפורו המרתק של ארגון "בני אמונים"

לילדים  ז"ל  מרמורשטיין  ציון  בן  חיים  רבי  שחילק  המרשרשות  הסוכריות 
ידי  על  שנים  כעבור  תורגמו  התפלל,  בו  ברקי  הבני  הכנסת  בבית  אמן  שענו 
"בני  ארגון  ומייסד  נשיא  שליט"א,  מרמורשטיין  דב  יעקב  הרב  יבלחט"א  בנו 
אמונים", למאות אלפי פרסים יקרי ערך שחולקו למאות אלפי נערים ותלמידי 

ישיבות שהתעוררו בעניית אמן. 



סו אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

הם  פטירתו  עם  מיד  להסתפק.  במה  מידי  יותר 

מקבלים על עצמם להתחזק בעניית אמן. אך בכך 

לא מסתכם העניין. הזרעים הרוחניים שנטע האב 

הדגול מצמיחים עד מהרה משהו גדול בהרבה... 

פרויקט אגדי שלא נראה כמותו מעולם. 

קראו לו, לאותו יהודי זכור לטוב, רבי חיים בן 

באותיות  שנחרת  ושמו  זצ"ל,  מרמורשטיין  ציון 

של זהב בספרן של אותם יהודים ברי לבב שהיו 

עד  לדורות  וממחיש  מספר  במצוות",  "אגודים 

היכן מגיע כוחו של יהודי אחד שהתמסר כל ימיו 

מגיעה  רחוק  כמה  מיוחדת.  למצוה  כוחו  בכל 

השפעתו של יהודי שעורר והחדיר לסובביו את 

חשיבותה של מצוה אחת.

הסוכריות המרשרשות שחילק רבי חיים בן ציון 

תורגמו  התפלל,  בו  ברקי  הבני  הכנסת  בבית 

יעקב  הרב  יבלחט"א  בנו  ידי  על  שנים  כעבור 

ארגון  ומייסד  נשיא  שליט"א,  מרמורשטיין  דב 

ערך  יקרי  פרסים  אלפי  למאות  אמונים",  "בני 

ישיבות  ותלמידי  נערים  אלפי   למאות  שחולקו 

שלו  היוקדת  הבקשה  אמן.  בעניית  שהתעוררו 

לענות אמן אחר ברכות צאצאיו, הפכה לקריאה 

אדירה המהדהדת מקצה העולם ועד קצהו. הנה 

כל  פיו של  את  לה הבקשה הממלאת  התגשמה 

יהודי מידי יום "וימלא כבודו את כל הארץ אמן 

ואמן...."

ברכות השחר בחברותא
הרב  פנה  אז  תשס"ח,  שנת  בחורף  החל  הכול 

יעקב דב מרמורשטיין שליט"א מארה"ב אל כמה 
מידידיו ובפיו רעיון חדש וייחודי, להקים ארגון 
עם  בקרב  אמן  לעניית  המודעות  את  שיגביר 
ישראל. הרעיון נשמע תחילה יומרני מידי, רבים 
פקפקו בהצלחתו, איש לא האמין באותו שלב עד 
כמה עתיד הרעיון לחדור אל כל שכבות הציבור.

ממשימה  יירתע  דב  יעקב  כר'  איש  לא  אך 
הקמת  על  ההחלטה  במוחו  שנפלה  מרגע  כזו, 
הארגון דבר לא עמד בדרכו. הוא מחליט לצאת 
כך   – הטהורים  ישראל  ילדי  המרץ.  בכל  לדרך 
נרקמת התוכנית – יאמרו בכל יום ברכות השחר 
ב'חברותא', כאשר האחד מברך – השני עונה אמן 
אחריו, וכאשר השני מברך – יענה הראשון אמן 
אחריו. התוכנית קורמת עור וגידים – המהפכה 

החלה!

בראש ובראשונה, בטרם החל בצעדים של ממש, 
ישראל  גדולי  דב אל מעונם של  יעקב  ר'  עולה 
ומעלה בפניהם את הרעיון. בזה אחר זה מביעים 
דברים  ומוסיפים  מהרעיון,  התפעלותם  את  הם 
נשגבים במעלתה של מצות ענית אמן. פה אחד 
סומכים מרנן ורבנן את ידיהם על ראשי הארגון 

ומתווים להם את הדרך אשר ילכו בה.

זה לא קרה ביום אחד. בשלב הראשוני הצטרפו 
בבני  תורה  תלמודי  ילדי   5000 'רק'   לפרויקט 
בחברותא,  השחר  ברכות  לומר  שהחלו  ברק 
תאוצה  צובר  החדש  הרעיון  חברו.  באוזני  אחד 
תורה  תלמודי  ועוד  עוד  רגילה.  בלתי  והצלחה 
מביעים את בקשתם לצרף את חניכיהם לארגון 
עתה  זה  שהודלק  הקטן  והלפיד  אמונים"  "בני 

הופך עד מהרה לא –בוקה מאירה וזוהרת. 



אמ"ן ואמ"ןסז

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן



סח אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

כבר  המחנכים  גם 
את  להכיר  למדו 
החינוכית  התועלת 
שברעיון,  העצומה 
הרצינות שבה לוקחים 
הרעיון  את  הילדים 
מקום  מותירה  אינה 
הופכת  פתאום  לספק. 
לשעה  התפילה  שעת 
רצופת  חווייתית 

לא  עתה  שעד  קטנים  ילדים  רוחנית,  התעלות 
ציפו מהם להרבה מגלים לפתע בגרות ואחריות.

הביקוש הולך וגדל
התגובות אינן מאחרות לבוא. אל המשרד הצנוע 

מתחילות  ברק,  בבני  שנפתח 
בקשות  רעיונות,  לזרום.  הפניות 

תלמודי  ותגובות, 
מבקשים  נוספים  תורה 
בתי  וגם  להצטרף 
מתחילים  לבנות  הספר 
התעניינות.  לגלות 
הארגון  פעילות 

כנסי  ומתרחבת.  הולכת 
נערכים,  ומנהלים  מחנכים 
מכתביהם של גדולי ישראל 
רודף  מבצע  מתפרסמים, 
מבצע.

מגויסים  הזמנים  בין  ימי 

הפצת  למטרת  הם  אף 
כך  הארגון.  פעילות 
במודיעין  לדוגמא 
מתחם  עילית, 
משוכלל  שעשועים 
ילדי  לטובת  מוקם 
ישראל, הון רב מושקע 
בהקמתו, אך הפעילות 
כל  ללא  נערכת  בו 
כל  כספית.  תמורה 
שמבקשים מהילדים הוא לקבל על עצמם לענות 

עוד ועוד אמנים. 

עומד  הארגון  של  הקמתו  לאחר  ספורות  שנים 
לפנינו כבר ארגון מסודר, מטרותיו ברורות, צוות 
שליט"א,  מנדלקורן  יצחק  הרב  בראשות  נרחב 
מנהל ת"ת סערט ויזניץ בבני ברק, עמל כל העת 
לפתח רעיונות 
נוספים שיוכלו 
את  לקדם 
ת  ו ל י ע פ
 . ן ו ג ר א ה
משרדי  אל 
התורה  תלמודי 
ובתי הספר מגיעה 
תקופה  מדי 
חבילה של חומרי 
ובה  הסברה, 
פלקטים מרהיבי 
היוצר  מבית  עין 
המפואר של 'מלכות 

וקסברגר'.



אמ"ן ואמ"ןסט

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

מפעם לפעם נערכים כנסי חינוך למנהלי תלמודי 
במפעל.  המשתתפים  החינוך  ומוסדות  התורה 
טובי  את  אחד  שולחן  סביב  לראות  נפלא  כמה 
דור העתיד,  עיצובו של  המחנכים האמונים על 
ומסיקים  רעיונות  מעלים  רשמים,  מחליפים 
מסקנות, והכל למען מטרה אחת – חיזוק עניית 

אמן בקרב צעירי הצאן.

באומר בצליל ובמעש
במשך  הארגון  של  פעילויותיו  בדפי  קצר  עיון 
הגדושות  אך  בכמות  רבות  הלא  פעילותו  שנות 
באיכות, מותירה את המעיין פעור פה, מסוחרר 
משפע המבצעים והתכניות שהספיק ארגון אחד 
זמן קצר כזה. כך למשל,  להוציא לפועל בפרק 
תכנית  של  שמה  זהו  יעקב"  לבית  תאמר  "כה 
להחדרת  תשע"ב  בשנת  שהתקיימה  מיוחדת 

המודעות בקרב בנות ישראל.

נוספת  תכנית  של  שמה  זהו  עדן"  גן  "שערי 
ייחודית שנערכה בשנתיים האחרונות שמטרתה 

הילדים  את  להמריץ  המרכזית 
את  להעתיק 
אליו  החיזוק 
במסגרת  הגיעו 
הלימוד  מוסדות 
כתלי  לבין 
הבית. במסגרת 
ם  י ע צ ב מ ה
ילד  כל  קיבל 
מיוחד  כרטיס 

יום,  בכל  לענות  שזכה  האמנים  את  יציין  שבו 
וכמסורת הארגון, בסיומו של כל מבצע נערכה 

הגרלה על מגון פרסים יקרי ערך.

ואלו הן רק דוגמאות בודדות מתוך ים של מבצעים 
הספרים  על  מילה  אמרנו  לא  ועוד  ופעילויות, 
לאור  הארגון  שהוציא  אמונים"  "בני  המיוחדים 
בשבחה של עניית אמן, על העלונים המושקעים 
לאור  שיוצאים  מאמינים"  "וכל  העיניים  מאירי 
מידי שבת בשבתו בעשרות אלפי עותקים ברחבי 
עברית  שפות,  לשלשה  ומתורגמים  העולם 
עלון  לאור  יוצא  תקופה  מידי  ואידיש.  אנגלית 

ד  ח ו י ב130,000 מ מאמינים"  "בני  בשם 
עותקים.

The Practice as Found in Sources of ChazalJews have a special connection to pouring out their hearts in 
prayer at the graveside of tzaddikim and have done so since an-
cient times, believing that such prayer is conducive for blessing 
and salvation. In the diaries of ancient travelers, as well as in bi-
ographies, we always find mention of this time-old custom. In 
studying this weekly parsha and additional sources which we 
will quote later, we will readily see how deep and entrenched are 
the foundations of this custom.
One of the best known sources is evident in a pasuk in the par-
sha which describes the travels of the spies through the land of 
Canaan (13:22): “And they ascended in the Negev and reached [in 
the singular] Chevron.” Chazal asked (Sotah 34b): “It should have 
been written `And they reached…’ Rava suggests: This teaches 
that Calev withdrew from the council of the meraglim and went 
off to pray by the graves of the Avos. He said to them: `My an-
cestors – plead for mercy on my behalf that I not succumb to the 
counsel of the meraglim’.”
Chazal state fascinating reasons for the fact that Moshe Rab-
benu’s grave remained concealed (Ein Yaakov Sotah 14a and 
elsewhere in the Talmud):  “Why was Moshe’s grave hidden from 
the eyes of mankind? Because Hakadosh Baruch Hu knew that 
the Beis Hamikdash would eventually be destroyed and the Jews 
exiled from their land. If, at that time, they were to go to Moshe’s 
grave to weep and plead: `Moshe Rabbenu, arise and pray for us!’ 
-- Moshe would have stood in prayer and [successfully] annul the 
decree because tzaddikim are even dearer [more powerful] after 
their death than in their lifetime…”

The Special Segula Power of the Graves of TzaddikimIn the short space allowed us, we cannot hope to encompass the 
wealth of material written in holy sources about the special se-
gula of the tombs of tzaddikim as a site conducive for having 
one’s prayers received. But we will attempt to touch upon the 
hem of this robe and dredge a few pearls as found in the writings 
of the luminaries of past generations.The Maharil writes (Laws of Taanis 18}: “The reason why people 
visit cemeteries on fast days… is because these are the resting 
places of tzaddikim and subsequently, are places of holiness and 
sanctity, and prayer is best received on holy soil.”An additional explanation can be found in “Sefer Chassidim 
(450)” regarding the request of Barzilai Hagiladi’s request of Da-
vid Hamelech, “Let me die in my city” (Shmuel B’ 19:38). Barzilai 
wanted to enable those close to him to visit his gravesite be-
cause the deceased take pleasure when their dear ones visit their 
graves. The Sefer Chassidim adds that at such a time, when the 
living ask that the deceased intercede for them, they do so. Proof 
is that when Calev ben Yefune needed salvation, he went to pray 
at the tombs of the Avos.

What prayer is permitted at the graves of tzaddikim?We see that prayer by the tomb of a tzaddik is a very commend-
able thing, but it is important to clarify how to properly offer 

up such prayers. Our halachic authorities have different ap-proaches in this matter.
The Maharam Schick (Responsa Orach Chayim 293) states that it is altogether forbidden to appeal to the 

deceased and make specific requests. This falls under the prohi-
bition of “You shall not have other gods before Me” (Shmos 20:3), 
which means that one is totally forbidden to believe in the exis-
tence of any power aside from Hashem.The Pri  Megodim (Orach Chayim 581) understands from Chazal 
as quoted above (and in additional places – see Responsa of Min-
chas Elazar I 68) and from the ancient source of Maane Lashon 
that while must not make a direct request of the deceased, it is, 
however, permissible and even advisable to ask them to be a 
good interceder to pray for us before Hashem.Nevertheless, the Maharam Schick ruled, and as is also apparent 
from the words of the Maharil, that one must not ask the dead to 
pray for us, but upon visiting a grave, we can only unburden our-
selves of our troubles and leave it up to them to pray for us. As far 
as reconciling the words of Chazal regarding Calev, the Maharim 
Schick writes that perhaps he did not make a direct request of 
the Avos that they seek mercy but merely went to their graves to 
present his fears.
Some opinions maintain that even merely speaking with the 
dead might fall under the prohibition of “You shall not seek of 
the dead” and therefore, they wrote that one must not ask or say 
anything directly to the dead, but since the very gravesite of 
tzaddikim is holy and conducive for prayers to be received, it is 
therefore worthwhile to visit the graves and ask for mercy from 
Hashem that He deliver us from trouble. The Mishne Berura rules (481:27): “A cemetery is the resting place 
of tzaddikim, and prayers are received there more readily. But 
one should not make a request directly of the dead but only ask 
that Hashem show us mercy in the merit of those interred there.”The Prayer of R’ ChaimIt is worthwhile to note here what is written in “Moach V’Lev” (p 

108) about R’ Chaim Shmuelevitz zt”l, Rosh Yeshivas Mir. During 
one period in his life, he used to frequent the graves of past Torah 
leaders. He had special prayers for each separate gravesite, and 
upon visiting the graves, he would speak to the deceased in his 
own words, in the manner of conversation. He used to say that 
the closer the deceased is to our own generation, the close is the 
bond, and the more meaningful the prayer. The further away the 
generation, the wider the gap between the living and the dead, 
and the more difficult it is to pray.He had a special close feeling for the tomb of Rochel Imenu and 
visited it frequently. Each time, he would speak to her in his spe-
cial manner, tears falling freely. “Mama Rochel, Hashem asks you 
to `Desist your voice from weeping and your eyes from tears,’ 
but I, your son Chaim, asks of you: `Mama, don’t stop weeping! 
Go to the heavenly Throne and plead for mercy for your children 
who are suffering.”

The Promise of the Maharam BanetIt is told that the Maharam Banet, R’ Mordechai Banet, rabbi of 
Nikolsburg, met his death in the resort spa near Lichtenstein. 
The Jews of Lichtenstein wanted him to be buried in their city 
while the residents of Nikolsburg protested vehemently that R’ 
Banet himself had requested in his will that he be buried in 
his home town. The battle was so heated that the case was brought before a civil court which decided that the Rav 
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ָעלֹון ְמֻיָחד ְּבנֹוֵשׂא ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון

יֹוֵצא ְלאֹור ַעל ְיֵדי ִאְרּגּון ְּבֵני ֱאמּוִנים ת.ד 102 ְּבֵני ְּבַרק

 ְיָלִדים ְיָקִרים! 

ַהַּפַעם, ְּתַגּלּו ֵּבין ַּדֵּפי ֶהָעלֹון נֹוֵׂשא ָחָדׁש. ָחַרְגנּו ִמִּמְנָהֵגנּו ַהָּקבּוַע ַלֲעֹסק ְּבנֹוֵׂשא "ָאֵמן" ּוָבַחְרנּו 

נֹוֵׂשא ׁשֹוֶנה, ָחׁשּוב ְּביֹוֵתר. נֹוֵׂשא ֶׁשּפֹוֵגׁש אֹוָתנּו ַּפַעם אֹו ַּפֲעַמִים ַּבּיֹום; ְּבֵבית ַהֵּסֶפר אֹו ַּבַּבִית 

ְלַהִּכיר  ַמָּטָרה  ִמּתֹוְך  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ַעל  ִלְכֹּתב  ָּבַחְרנּו  ָהְרחֹוִקים.  ַהַּגן  ִמיֵמי  ּוְמַלֶּוה אֹוָתנּו עֹוד 

ָלֹעֶמק ֶאת ַהְּבָרכֹות ַהִּנְפָלאֹות ֶׁשָאנּו זֹוִכים ְלאֹוְמָרן ְּבֹאֶפן ְּתִמיִדי. 

ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִלְּמדּונּו ֶׁשִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִהיא ִמְצָוה ֵמַהּתֹוָרה, ֶׁשֵּכן ִּבְתִחָּלָתּה ֶׁשל ָּפָרַׁשת 

ֵעֶקב, ְלַאַחר ֶׁשְּמָתֶאֶרת ַהּתֹוָרה ֶאת ֶׁשַבח ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוֵפרֹוֶתיָה ֶנֱאָמר: "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת 

ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך" )ְּדָבִרים ח י(

אּוָלם, ָׁשִנים ַרּבֹות ִלְפֵני ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה, ְּכָבר ָהָיה ָאָדם ֶׁשִהְׁשִריׁש ָּבעֹוָלם ֶאת ַהחֹוָבה ְלָבֵרְך ַאַחר 

ַהָּמזֹון. ָהָיה ֶזה ֹלא ַאֵחר ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֶׁשְּלִפי ִּדְבֵריֶהם ֶׁשל ַרּבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים 

ִהְצַטָּוה ְמֹפָרׁשֹות ִמִּפי ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְלַפְרֵסם ֶאת ְׁשמֹו ָּבעֹוָלם ֶדֶרְך ָּכְך ֶׁשְּיַלֵּמד ֶאת ַהְּברּוִאים 

ְלָבֵרְך ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ָּכל ֲהָנָאה ְוטֹוָבה ֶׁשֵהם ְמַקְּבִלים )ַּדַעת ְזֵקִנים ְּבֵראִׁשית יב ב(.

ְוָאֵכן, ַעל ַהָּפסּוק: "ַוִּיַּטע ֶאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְקָרא ָׁשם ְּבֵׁשם ה'" )ְּבֵראִׁשית כא לג( מּוָבא ַּבִּמְדָרׁש 

ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֵהִקים ֹאֶהל ְּבִמְדַּבר ְּבֵאר ֶׁשַבע, ְוָהָיה ַמְכִניס ֶאת אֹוְרָחיו ְלָאֳהלֹו 

ּוְמַכְּבָדם ְּבַמֲאָכל ּוְבַמְׁשֶקה. ְלַאַחר ֶׁשָאְכלּו ְוָׁשתּו ְּכֵדי ָצְרָּכם ָהָיה מֹוֶרה ָלֶהם: "ָּבְרכּו ְלִמי ֶׁשָאַמר 

ְוָהָיה ָהעֹוָלם". ָאְמרּו לֹו: "ָמה ֹנאַמר?" ָאַמר ָלֶהם, ִאְמרּו: "ָּברּוְך ֵא-ל עֹוָלם ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו". ִאם 

ִקֵּבל ָהאֹוֵרַח ֶאת ְּדָבָריו ּוֵבֵרְך, ָהָיה ּפֹוֵטר אֹותֹו ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִמַּתְׁשלּום ַעל ָהֲארּוָחה ֶׁשָאַכל, ַאְך 

ִאם ֹלא ָרָצה ְלָבֵרְך ָהָיה אֹוֵמר לֹו ַאְבָרָהם: "ָעֶליָך ְלַׁשֵּלם ַעל ָמה ֶׁשָאַכְלָּת ְוָׁשִתיָת, ֹלא ְלִפי ַּתֲעִריף 

ַמֲאִכיל  ָהִייִתי  ְוִאְלָמֵלא  ְׁשָמָמה,  ְּבִמְדַּבר  ָּדר  ֲאִני  ֶׁשֲהֵרי  ְּבַהְרֵּבה,  ָּגֹבַּה  ַּתֲעִריף  ְלִפי  ֶאָּלא  ָרִגיל, 

ּוַמְׁשֶקה אֹוְתָך ְּבַוַּדאי ָהִייָת ֵמת ָּבָרָעב ּוַבָּצָמא".

ְּכֶׁשָהָיה ָהאֹוֵרַח ׁשֹוֵמַע ֶאת ִּדְבֵרי ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָהָיה ֵמִבין ֶׁשַּכָּוָנתֹו ָהְיָתה ְלַהְמִחיׁש לֹו ַעד ַּכָּמה 

ָּתלּוי ָהָאָדם ַּבֲחָסָדיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַעד ְּכֵדי ֶׁשִּבְלֲעֵדיֶהם ָהָיה ֵמת ָּבָרָעב, ּוִמָּיד ָהְיָתה 

)ְּבֵראִׁשית ַרָּבה  ְוָהָיה ְמָבֵרְך ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ָהֹאֶכל ֶׁשָאַכל.  ִיְרַאת ָׁשַמִים ְּבִלּבֹו  ִנְכֶנֶסת 

מט ד(

ּוֵמָאז ְוַעד ַהּיֹום, ַמְקִּפיִדים ְיהּוִדים ְלָבֵרְך ַאַחר ַהָּמזֹון. ַהְּבָרָכה ַהֹּזאת ִהיא ְּבֶעֶצם ֵמֵעין ַּתְׁשלּום 

ַעל ָהֲאִכיָלה, ּוְכִפי ֶׁשֹּלא ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשָאָדם ִיָּכֵנס ְלִמְסָעָדה, ְיַמֵּלא ְּכֵרסֹו ִּבְסעּוָדה ְּדֵׁשָנה 

ְוִיְׁשַּתֵּמט ִמְּלַׁשֵּלם, ָּכְך ֹלא ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשָאָדם ֵיָהֶנה ִמן ָהעֹוָלם ְּבִלי ְלָבֵרְך ַלֲאדֹון ָהעֹוָלם.

ָלנּו  ִּבְפִתיָחתֹו ָחׁשּוב  ְּכָבר  ְואּוָלם  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ִנְפָלִאים ַעל  ִּבְתָכִנים  ְוָגדּוׁש  ָמֵלא  ֻּכּלֹו  ֶהָעלֹון 

ִּבְרַּכת  ֶׁשִחּיּוב  ֵמַאַחר  ִּכי  ֵּדָעה  ַהֵּמִביא  ְמָגִדים"  "ְּפִרי  ַּבֵּסֶפר  ֶׁשָּמָצאנּו  ִנְפָלא  ְּבִחּדּוׁש  ְלַׁשְּתְפֶכם 

ַהָּמזֹון ִהּנֹו ִמן ַהּתֹוָרה ַאף ִחּיּוב ֲעִנַּית ָאֵמן ָעֶליָה ִהּנֹו ַּגם ֵּכן ֵמַהּתֹוָרה! )א"א רטו י(

ּוְמֻיֶחֶדת  ְּגדֹוָלה  ְּבִמְצָוה  ְלִהְתַחֵּזק  ֻּכָּלנּו  ְוֶׁשִּנְזֶּכה  ּוַמְחִּכיָמה,  ְמַהָּנה  ְקִריָאה  ָלֶכם  ְמַאֲחִלים  ָאנּו 

ֹזאת: ִלְטֹעם ֵמֲהָבַנת ְּגֻדָּלָתּה, ְוֵלָהנֹות ִמִּבְרכֹוֶתיָה ּוִמִּמילֹוֶתיָה ַהְּקדֹוׁשֹות.

ֶׁשָּלֶכם

                         ַמֲעֶרֶכת ְּבֵני ַמֲאִמיִנים
ַיֲעֹקב ֹּדב ַמְרמֹוְרְׁשֵטיין       

                       יֹו"ר 
             

           ְּפִניֵני ְּבָרָכה

ְסֻגָּלה ְלַפְרָנָסה

ְּבִבְרַּכת  ַהָּזִהיר  ֶׁשָּכל  ֵא-ל,  ִיְׁשְמֵרם  ֵמַרּבֹוַתי  ֲאִני  ְמֻקָּבל  "ָּכְך 

ַהָּמזֹון ]ֻמְבָטח לֹו ֶׁשִּיְהיּו[ ְמזֹונֹוָתיו ְמצּוִיים לֹו ְּבָכבֹוד ָּכל ָיָמיו 

ְוֹלא ִיְצָטֵרְך ַלְּבִרּיֹות" .  

)ֵסֶפר ַהִחּנּוְך ִמְצָוה תל( 

ְסֻגָּלה ְלֲעִׁשירֹות

ְלֲעִׁשירֹות,  ְסֻגָּלה  ִהָּנּה  ּוְבִׂשְמָחה  ְּבקֹול  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֲאִמיַרת 

ִּבְרַּכת  ְּכלֹוַמר,  י' כב'(  )ִמְׁשֵלי  ַתֲעִׁשיר"  ִהיא  ה'  "ִּבְרַּכת  ַּכָּכתּוב: 

ַהָּמזֹון ֶׁשִהָּנּה ִּבְרַּכת ה' - ֶׁשִּנְצַטִּוינּו ָעֶליָה ִמִּפי ה', ֶׁשֲהֵרי ִחּיּוָבּה 

ְלָבְרָכּה  ַהַּמְקִּפיד  ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁשַּתֲעִׁשיר  ֹזאת  ִהיא  ַהּתֹוָרה,  ִמן 

ָּכָראּוי!  

  )ִניצֹוֵצי אֹורֹות ]ַלִחיָד"א[ ַעל ַהֹּזַהר ב ריח א(

 ֵאין ְׁשִליָטה ַלֲחרֹון ַאף

ְלִפי  ַהָּמזֹון?  ְּבִבְרַּכת  סֹוִפית[  ]פ'  ף'  ָהאֹות  מֹוִפיָעה  ֹלא  ַמּדּוַע 

ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשְּמָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכָּוָנה ֵאין ׁשֹוֵלט ּבֹו ֹלא ַאף ְוֹלא 

ֶׁשֶצף ְוֹלא ֶקֶצף.

)ב"ח או"ח ִסיָמן קפא(

ַהְּתִפָּלה ַהְּמֻיֶחֶדת

ְלָבָניו,  ְּבַצָּוָאתֹו  ַעְצמֹו  ַעל  ֵמִעיד  ָהֲעבֹוָדה"  ְוֹׁשֶרׁש  "ְיסֹוד  ַּבַעל 

ְמֻיֶחֶדת  ְּתִפָּלה  ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ִלְפֵני  יֹום,  ֶׁשְּבָכל 

ִּבְׁשַעת  ְלֵביתֹו  ָאָדם  ִיָּכֵנס  ֶׁשֹּלא  ַיִּצילֹו  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

מֹוֶדה  ָהָיה  ְלָכְך  ּוְבנֹוָסף  ִמַּכָּוָנתֹו,  אֹותֹו  ְיַבֵּטל  ֶׁשָּמא  ַהְּבָרָכה, 

ְּבִסּיּום ַהְּבָרָכה ַלה' ַעל ֶׁשִּזָּכה אֹותֹו ְלָבֵרְך ֶאת ַהְּבָרָכה ִּבְׁשֵלמּות.

ְסֻגָּלה ַלֲאִריכּות ָיִמים

ּוְׁשנֹוָתיו.  ָיָמיו  לֹו  ַמֲאִריִכין  ָרם  ְּבקֹול  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ַהְּמָבֵרְך 

ּוְלֹזאת ְמַרֵּמז ַהָּכתּוב: "קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ה' ְּכִמְׁשָּפֶטָך ַחֵּיִני" 

ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  קֹולֹו  ַהַּמְׁשִמיַע  ְּכלֹוַמר  קמט'(,  קיט'  )ְּתִהִּלים 

ְלהֹודֹות ַלה' ַעל רֹוב ַחְסּדֹו ִיְזֶּכה ַלֲאִריכּות ָיִמים.

)"קֹול ַהַחִּיים" ]ְלַרִּבי ַחִּיים ָפאַלאִג'י[ ַהְנָהגֹות טֹובֹות, אֹות פ( 

ִאָּיר
תשע"ד

ֵאַלת ָחָכם  שְׁ

"ְוֹנאַמר  ַאַחת:  ַּפַעם  אֹוְמִרים  ָאנּו  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת 

ָלֵתת  ֲהֵתְדעּו  ָאֵמן".  "ְוִאְמרּו  נֹוֶסֶפת:  ּוַפַעם  ָאֵמן" 

ַטַעם ְלִׁשּנּוי ָלׁשֹון ֶזה?

ְלחּו ִל"ְבֵני ֱאמּוִנים" ת.ד.  ְתבּו ָלנּו, ׁשִ ׁשּוָבה ְנכֹוָנה? ּכִ ְמָצאֶתם ּתְ

ָרִסים ֻיְקָרִתִיּים. ַהְגָרָלה ַעל ּפְ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ָרק ְותּוְכלּו ְלִהׁשְ ֵני ּבְ 102 ּבְ

ָאֵמן 

ָאֵמן 

בס"ד

ְנִסיָעה ִמְׁשַּפְחִּתית ַּבֲאֵמְנּבּוס

ִמירּוָׁשַלִים   ִמְׁשַּפַחת אֹוֶיְרָּבְך 

ֵמֶאְלַעד  ִמְׁשַּפַחת ְּגִריְנֶפְלד  

ִטיָסה ִּבְׁשֵמי ָהָאֶרץ ְלָכל ַהִּמְׁשָּפָחה

ֵמַאְׁשּדֹוד  
ִמְׁשַּפַחת ַּדָּין  

ִמירּוָׁשַלִים  ִמְׁשַּפַחת רֹוֶטְנֶּבְרג 

ִמַּבת ָים 
ִמְׁשַּפַחת ֶּפֶרץ  

ִמֵּביָתר ִעיִלית   ִמְׁשַּפַחת ְׁשֶטְרן  

ִמְּבֵני ְּבָרק 
ִמְׁשַּפַחת ּגֹוְלד 

ְּתלּוֵׁשי ְקִנָּיה ִּבְסכּום ֶׁשל 500 ₪ ְּבֶרֶׁשת "ֵיׁש"

ִמִּמְגַּדל ָהֵעֶמק    ִמְׁשַּפַחת ֶצ'ִצ'יק 

ִמֵּבית ֶׁשֶמׁש   ִמְׁשַּפַחת ְפַרייֵּבר 

ִמֵּבית ֵאל   ִמְׁשַּפַחת ַוִיְסֶּבְרג 

ִמּמֹוִדיִעין ִעיִלית  ִמְׁשַּפַחת ּגֹוְלְדֶּבְרג  

ִמְּבֵני ְּבָרק 
ִמְׁשַּפַחת ְקַלְין 

ַמְצֵלָמה ִּדיִגיָטִלית

ִמֵּתל ָאִביב    ִמְׁשַּפַחת ָּדִוידֹוף  

ֵמַאְׁשּדֹוד  ִמְׁשַּפַחת ֶלִויְנֵּגר 

ִמְּבֵני ְּבָרק  ִמְׁשַּפַחת ְׁשַטייְנֶהְרֵטר 

ִמִּזְכרֹון ַיֲעקֹב 
ִמְׁשַּפַחת ַׁשַחר  

ִמּמֹוִדיִעין ִעיִלית   ִמְׁשַּפַחת ַזַעְפַרִני 

ַּכְרִטיס ֵסֶפר ְּבַסְך 500 ₪

ִמירּוָׁשַלִים    ִמְׁשַּפַחת ַּדייְטׁש  

ִמְּבֵני ְּבָרק   ִמְׁשַּפַחת ֶּבֶנִדיְקט  

ִמְּבֵני ְּבָרק   ִמְׁשַּפַחת ְקלֹוְיְזֵנר  

ִמֵּבית ֶׁשֶמׁש   ִמְׁשַּפַחת ַלְנָדּאּו 

ִמֵּביָתר ִעיִלית   ִמְׁשַּפַחת ֶהְרְׁשֵלר 

M.P 3  ַנָּגן

ִמְּבֵני ְּבָרק   ִמְׁשַּפַחת ַקְצּבּוְרג  

ִמְּצַפת   ִמְׁשַּפַחת ִּביֶדְרָמן  

ִמֵּבית ֶׁשֶמׁש   ִמְׁשַּפַחת זּוְלֶּדן  

ִמּמֹוִדיִעין ִעיִלית  
ִמְׁשַּפַחת ּדֹוֵאר 

ִמירּוָׁשַלִים   ִמְׁשַּפַחת ְּבָלאק  

ִמְּטֶבְרָיה   ִמְׁשַּפַחת ַצְדָקה  

ֵמֶאְלַעד   ִמְׁשַּפַחת ְׁשִּפיֶצר  

ֵמְרָכִסים   ִמְׁשַּפַחת ֶאְרְנְטרֹוי 

ִמירּוָׁשַלִים   ִמְׁשַּפַחת ְפֶרְנֶקל 

ִמירּוָׁשַלִים  ִמְׁשַּפַחת ַוְקְסֶּבְרֵּגר 

ְלַהָּלן ְׁשמֹות ַהּזֹוִכים ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ְלִמְׁשַּתְּתֵפי

ִמְבָצע 'ָאֵמן ְּבָכל ַּבִית' 
ְּבַמֲעַמד ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ַרִּבי ַחִּיים וֹואְזֶנר ַׁשִּליָט"א

ַהּזֹוִכים ִקְּבלּו הֹוָדָעה ֶטֶלפֹוִנית 

ְּבַהְצָלָחה!

זֹון ְמָבְרִכים,  ת ַהּמָ ְרּכַ ֶאת ּבִ

ים זֹוִכים. ּוִבְפָרִסים ֻיְקָרִתִיּ

ְבָרָכה  ֵ�ָמה     ּבִ ְונֹאַמר ָאֵמן!ׁשְ

ְיָלִדים ְיָקִרים! 

ַוֲעצּומֹות  ַרּבֹות  ְזֻכּיֹות  ִלְצֹּבר  ּתּוְכלּו  ֶׁשַּדְרּכֹו  ַחְדָׁשִני,  ְּבִמְבָצע  ּפֹוְתִחים  ָאנּו 

ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבַהְגָרלֹות ַעל ַמָּתנֹות ִיְקרֹות ֵעֶרְך. ְּבִמְבָצע ֶזה ֲעֵליֶכם ִיְהֶיה ְלַהְקִּפיד 

ַעל ְׁשֵני ִעְנָיִנים:

1. ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹוְך ַהְּכָתב, ִמיָלה ְּבִמיָלה ּוְבקֹול.

2. ְלִהְׁשַּתֵּדל ֶׁשַהּסֹוְבִבים 'ַיְׁשִלימּו' ֶאת ַאְרַּבע ַהְּבָרכֹות ֶׁשְּבִבְרַּכת 

ַהָּמזֹון ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. )ַהְּבָרכֹות ֵהן: "ַהָּזן ֶאת ַהֹּכל", "ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל 

ַהָּמזֹון", "ּבֹוֶנה ְּבַרֲחָמיו ְירּוָׁשַלִים" ּו"ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו"(

ָמה ֲעֵליֶכם ַלֲעׂשֹות?

ֻּכָּלם  ֶאת  ְלַסֵּמן  ֶׁשַּתְצִליחּו  ַּפַעם  ְּבָכל  ִעּגּוִלים.  ְוֶעְׂשִרים  ֵמָאה  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַּבֹּטֶפס 

ַעל  ְלַדֵּוַח   ,6 ְׁשלּוָחה   03-913-9191 ֱאמּוִנים'  'קֹול  ְלמֹוֵקד  ְלִהְתַקֵּׁשר  ּתּוְכלּו 

ָהִעּגּוִלים ֶׁשַאֶּתם  ְלִמְסַּפר  ַהְגָּבָלה  ֵאין  ְלִהָּכֵנס.  ַהְגָרָלה  ְלֵאיזֹו  ְוִלְבֹחר  ְצִביַרְתֶכם 

ּתּוְכלּו  ָּכְך  ְמֻסָּמִנים,  ִעּגּוִלים  יֹוֵתר  ֶׁשִּתְצְּברּו  ְּכָכל  ּוִמֵּמיָלא  ְלַסֵּמן,  ְיכֹוִלים 

ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבִמְגַון ַהְגָרלֹות ָּגדֹול יֹוֵתר ּוְלַהְגִּדיל ֶאת ִסּכּוֵייֶכם ִלְזּכֹות.

ְּכָלֵלי ִמּלּוי ָהִעּגּוִלים

1. ַּכֲאֶׁשר ְמָבְרִכים ֶאת ָּכל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹוְך ַהְּכָתב ִמיָלה ְּבִמיָלה ְּבקֹול ִנָּתן 

ְלַסֵּמן ְׁשֵני ִעּגּוִלים.

2. ַעל ָּכל ְּבָרָכה ֵמַאְרַּבע ַהְּבָרכֹות ֶׁשְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון, ֶׁשֻהְׁשְלָמה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַעל 

ְיֵדי ַאַחד ֵמַהּסֹוְבִבים ּתּוְכלּו ְלַסֵּמן ִעּגּול נֹוָסף.

3. ְלִסּכּום: ִאם ֵּבַרְכֶּתם ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבקֹול ִמּתֹוְך ַהְּכָתב ְוָענּו ָלֶכם ָאֵמן ַעל ָּכל 

ַאְרַּבע ַהְּבָרכֹות ֶׁשְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ּתּוְכלּו ְלַסֵּמן ִׁשָּׁשה ִעּגּוִלים. 

ִאם ֹלא ֲעַמְדֶּתם ְּבָכל ַהְּתָנִאים ּתּוְכלּו ְלַמֵּלא ִעּגּוִלים ְּבֶהְתֵאם ַלְּכָלִלים.

ִׂשימּו ֵלב: ַהִּמְבָצע ִאיִׁשי, ְוָלֵכן ִאם ִמְׁשַּתְּתִפים ּבֹו ְׁשַנִים ֵמאֹוָתּה 

ַהִּמְׁשָּפָחה, ַעל ָּכְך ֶאָחד ְלַמֵּלא ְקבּוַצת ִעּגּוִלים ִנְפֶרֶדת.

ַעל ָּכל ִּדּוּוַח ִּתְזּכּו ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבַאַחת ֵמַהַהְגָרלֹות ַהָּבאֹות:

ַהְגָרָלה ַעל ְנִסיָעה ַּבֲאֵמְנּבּוס ְלֶמֶׁשְך ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשעֹות

ַהְגָרָלה ַעל ְׁשֵּתי ְנִסיעֹות ַּבֲאֵמְנּבּוס ְלֶמֶׁשְך ֵׁשׁש ָׁשעֹות

ַהְגָרָלה ַעל ָׁשלֹוׁש ַמַעְרכֹות ְסְטֵריאֹו ְמֻׁשְכָללֹות

ַהְגָרָלה ַעל ֲחִמָּׁשה ֵסִטים ֶׁשל "ַהִּמְׁשָניֹות ַהְמֹפָארֹות" ַמֲהדּוַרת ִויְלָנא - ְמִתמיִדים

ַהְגָרָלה ַעל ֲחִמָּׁשה זּוגֹות וֹוִקי טֹוִקי ִנְטָעִנים

ַהְגָרָלה ַעל ָחֵמׁש ַמְצֵלמֹות ִּדיִגיָטִלּיֹות ֻיְקָרִתּיֹות.

ַהְגָרָלה ַעל ֲחִמָּׁשה ֵסִטים ֶׁשל "ִמְקָראֹות ְּגדֹולֹות" "עֹוז ְוָהָדר" ְמֻחָּלק    

     ְלָפָרׁשֹות ּוְבֻקְפָסה ְמֻהֶּדֶרת

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

שם_____
שם_____

שם_____
שם_____

שם_____

ַחת: _________________________________________  ִמְשּפַ

תֶֹבת: ____________________ ֶטֶלפֹון: _________________ ּכְ

ר ְוִסיָון תשע"ד  ים ִאּיָ ֳחָדׁשִ ם ּבָ ְבָצע ִיְתַקּיֵ ַהּמִ

ּמּוז תשע"ד. ם אי"ה בר"ח ּתַ ְתַקּיֵ ַהַהְגָרָלה ּתִ
לּו הֹוָדָעה,  ַהּזֹוִכים ְיַקּבְ

מֹוֵתיֶהם ְיֻפְרְסמּו ּוׁשְ

פֹוִני ּלֶ ּמֹוֵקד ַהּטֶ  ּבַ

                         ְּכָלֵלי ַהִּמְבָצע:

ַהְגָּבָלה  ֵאין  ַלַהְגָרָלה.  ִּבְכִניָסה  ֶאְתֶכם  ְמַזָּכה  ֲאֵמִנים  ֶאֶלף  ֲעִנַּית   •

ְלִהָּכֵנס  ֶׁשִּנָּתן  ַהְּפָעִמים  ְלִמְסַּפר  ְלָכְך  ּוְבֶהְתֵאם  ָהֲאֵמִנים  ְלָכל ַאַחת ִמן ַהַהְגָרלֹות.ְלִמְסַּפר 

ִאיִׁשית,  ֵאיָנּה  ַהְמֹצֶרֶפת  ַהַּטְבָלה  ּוְלָכְך  ִמְׁשַּפְחִּתי,  ִהּנֹו  ַהִּמְבָצע   •
ֶאָּלא ְמֻׁשֶּתֶפת ְלָכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה. 

ֶאֶלף  ְצִביַרת  ְּבִסּיּום  ִמָּיד  ֱאמּוִנים',  'ְּבקֹול  ְלֶמְרָּכִזַּית  ְלַדֵּוַח  ֵיׁש   •

ֲאֵמִנים. ַעל ָּכל ְצִביַרת ֶאֶלף ֲאֵמִנים ֵיׁש ְלַדֵּוַח ְלחּוד.

ֲאֵמִנים  ְוַרק  ַהַּבִית,  ְּבִמְסֶּגֶרת  ַהִּנְׁשָמִעים  ֲאֵמִנים  ַרק  ְלַסֵּמן  ִנָּתן   •

ַהִּמְצוֹות  ִּבְרכֹות  ַהֶּנֱהִנין,  ִּבְרכֹות  ְּכלֹוַמר,  ְּבָרכֹות.  ַעל  ֶׁשֶּנֱאָמִרים 

ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְוכּו'. ָאֵמן ַעל ִאחּול אֹו ַעל "ָהַרֲחָמן" ֶׁשְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון 
ְוַכּדֹוֶמה, ֵאיָנם ִנְכָלִלים ַּבִּמְבָצע.

ֶּׁשֲעִניֶתם,  ָהֲאֵמִנים  ֶאת  ִסַּמְנֶּתם  ֶׁשָּבֶהם  ַהְּסָפִחים  ֶאת  ִׁשְמרּו   •

ְלִמְקֶרה ֶׁשִּתְזּכּו ַּבַהְגָרָלה ְוִתְתַּבְּקׁשּו ְלַהִּציָגם.

ְּבַהְצָלָחה

ָאֵמן 
ְּבָכל ַּבִית

ָׁשלֹום ָלֶכם!
ִמְבַצע 'ָאֵמן ְּבָכל ַּבִית', ִּכְׁשמֹו ֵּכן הּוא: ָּכל ְּבֵני ַהַּבִית ִמְׁשַּתְּתִפים 

ְּבִמְבָצע ִיחּוִדי ֶזה ְוצֹוְבִרים ֲאֵמִנים.

ֶׁשעֹוִנים  ָאֵמן  ָּכל  ַעל  ִמְׁשְּבצֹות.   1,000 ֵיׁש  ַהְמֹּצֶרֶפת  ְּבַטְבָלה 

ִמְׁשֶּבֶצת ַאַחת.ַּבַּבִית )ָּכל ְּבֵני ַהַּבִית ְיכֹוִלים ְלִהְׁשַּתֵּתף, ּכֹוֵלל ַההֹוִרים( ְמַסְּמִנים 

ְצַבְרֶּתם ֶאֶלף ֲאֵמִנים?
ִהְתַקְּׁשרּו ַלּמֹוֵקד 'קֹול ֱאמּוִנים' 03-913-9191 ְׁשלּוָחה 6, 

ַדְּוחּו ַעל ָּכְך ְוִהָּכְנסּו ְלַהְגָרַלת ְּפָרִסים ֻיְקָרִתית:

ְלָכל זֹוֶכהְּבַסְך 500 ₪ ְקִנָּיה ְּבֶרֶׁשת "ֵיׁש" 5 ְּתלּוֵׁשי 

5 ַּכְרִטיֵסי ֵסֶפר
 ֶׁשל  ִסְפֵרי 
אֹור ַהַחִּיים 

ְּבַסְך 500 ₪ 
ְלָכל זֹוֶכה

2 ְזִכּיֹות ִלְנִסיָעה 
ִמְׁשַּפְחִּתית ַּבֲאֵמְנּבּוס – 

אֹוטֹוּבּוס ָחִדיׁש ֶׁשַּיֲעֹמד 

ְלֵׁשרּוְתֶכם ִלְנִסיָעה 
ַלְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים

ְמֻׁשְכָללֹות ִּדיִגיָטִלּיֹות 5 ַמְצֵלמֹות 

5 ְזִכּיֹות 
ְלִטיָסה 

ִּבְׁשֵמי ָהָאֶרץ 
ְלָכל ַהִּמְׁשָּפָחה

1 2 3
4 5 6

7 8 9
* 0 #

ִנים,  דֹוֵלי ָהַרָבּ ָרׁשֹות ִמְגּ ֵני ֱאמּוִניםְדּ ְמֻיָחד ְלַיְלֵדי ְבּ ִבּ ִקים  עּוִרים ְמַרְתּ הִשׁ ִפָלּ ֵבאּוֵרי ְתּ ְבּ ָרִגיִסּפּוִרים ִנְפָלִאים  ָלִדים ר' ְשׁ ֵמָחִביב ַהְיּ

ת  ָפָרַשׁ ה ְבּ ָנהָאֵמן ּוְתִפָלּ ל ַהָשּׁ בּוַע ּוְבַמְעַגּ ַהָשּׁ ה עֹוִנים,  ִפָלּ ֵבאּוֵרי ְתּ ֵאלֹות ְבּ ַעל ְשׁ
ַהְגָרָלה ֶנֱהִנים פּות ְבּ ְתּ ַתּ ּוֵמִהְשׁ קֹות  ימֹות ְמַרְתּ יִעיםְמִשׂ ּוִמְבָצִעים ַמְפִתּ

ִרים  ֻאָשּׁ מֹות ַהזֹּוִכים ַהְמּ ֵני ֱאמּוִנים"ְשׁ ל "ְבּ ַהְגָרלֹות ֶשׁ ַבּ ִרים  ִרים ַעל ָאֵמןֵמיַטב ַהַזָּמּ ָשׂ ְלֵדי ֱאמּוִנים ֶאל קֹול ֱאמּוִנים.  ֶכם ֵאֵלינּוִמַיּ ָלּ ת ַההֹוָדעֹות ֶשׁ ַנּ ִפּ

ְפִריט ֲחָזָרה ַלַתּ

   
     

 

       

ָרׁשֹות ְדּ

עּוִרים ִשׁ

ִסּפּוִרים 

ה ָרָשׁ ָפּ ָאֵמן ַבּ
ִמְבָחִנים

ִמְבָצִעים 

מֹות ַהזֹּוִכים ְשׁ
יַרת ֲאֵמִנים ִשׁ

03-913-9191הֹוָדעֹות
קֹול ֱאמּוִנים

ּוִמָּׁשַמִים ֵנָעִנים.ִמְּתַחְזִקים ְוֶנֱהִנים,ַלּמֹוֵקד ְמַטְלְּפִנים,ָאֵמן עֹוִנים,
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ִכְסֵלו תשס"ז "ע יב' ּבְ הּו ַוְקס ָז"ל - ִנְלּבַ ן ָהַר"ר ֵאִלָיּ ַמת ָהַר"ר ַאֲהרֹן ּבֶ ְלִעּלּוי ִנְשׁ

ֶׁשל  ַהּדֹורֹון  "ֶזהּו   : ַמְכִריִזים  ְלַמְעָלה  ָאֵמן עֹוָלה  ָעֶליָה  ֶׁשָענּו  ְּכֶׁשְּבָרָכה 

)ֹזַהר ֵעֶקב רעא' א'(

ַהֶּמֶלְך ֶׁשָּׁשַלח ְּפלֹוִני" 
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יֹוֵצא ְלאֹור ַעל ְיֵדי ִאְרּגּון ְבֵּני ֱאמּוִנים ת.ד 102 ְבֵּני ְבַּרקָעלֹון ְמֻיָחד ְלִחזּוק ֲעִנַיּת ָאֵמן

ֹלא ִמְּזַמן ִהְתָרִאינּו ֵמַעל ַּדָּפיו ֶׁשל ָעלֹון ֶזה, ִמּתֹוְך ַמָּטָרה ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ְוִהֵּנה ָאנּו ִנְפָּגִׁשים  ְיָלִדים ְיָקִרים! 

ׁשּוב ְלאֹוָתּה ַמָּטָרה ְּבִדּיּוק. ְּבַוַּדאי ַאֶּתם ִמְתַּפְּלִאים ַעְכָׁשו - ְּבָמה עֹוד ִנָּתן ְלִהְתַחֵּזק? ָמה ֵיׁש 

ֶהָעלֹון  ֶאת  ְּכֶׁשִּתְקְראּו  אֹוִתּיֹות?  ָׁשלֹוׁש  ַּבת  ִמיָלה  ְקַטָּנה,  ַאַחת  ִמיָלה  ַעל  ְוִלְכֹּתב  ְלַדֵּבר  עֹוד 

ְּבִהְתַחְּזקּות  ֵאיָתן  ִנְדָּבְך  ְלֻכְּלֶכם  ֶׁשּיֹוִסיפּו  ֲחָדִׁשים  ְוַרְעיֹונֹות  ִּגּלּוִיים  ּבֹו  ִלְמֹצא  ֻּתְפְתּעּו  ְּבַוַּדאי 
ַּבֲעִנַּית ָאֵמן.

ֹלא ַרק ַרְעיֹונֹות ּתּוְכלּו ִלְקֹרא ְּבָעלֹון ֶזה, ַּגם ִמְבָצע ָחָדׁש ְוִיחּוִדי ִּתְמְצאּו ּבֹו; ִמְבַצע "ָאֵמן ְּבָכל 

ַּבִית" ֶׁשְּיַדְרֵּבן ֶאְתֶכם ְוֶאת ָּכל ְּבֵני ֵּביְתֶכם ִלְצִביָרה ְמֻׁשֶּתֶפת ֶׁשל עֹוד ָועֹוד ֲאֵמִנים, ַעד ֶׁשֵּיֵצא 

ַהּקֹול ִמָּכל ַּבִית ּוַבִית ְּבִיְׂשָרֵאל ִּכי ַלה' ַהְּמלּוָכה ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה.

ָעלֹון ֶזה ִהּנֹו ֶהְמֵׁשְך ָיִׁשיר ְלִסְדַרת ֲעלֹוֵני "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה" ֶׁשאֹוָתם ִהַּכְרֶּתם ַוֲאַהְבֶּתם. ִׁשִּנינּו ֶאת 

ַהּנֹוְׂשִאים  ִמִּמְכלֹול  ֶאָחד  ְלנֹוֵׂשא  ֻמְקָּדׁש  ִיְהֶיה  ָעלֹון  ָּכל  ֹזאת  ּוִמַּפַעם  ְׁשמֹו,  ְוֶאת  ֶהָעלֹון  צּוַרת 

ֶׁשְּבֶיְדֶכם עֹוֵסק  ֶהָעלֹון  ּוְתִפָּלה.  ְּבָרכֹות  ָאֵמן,  ֵהם:  ֲהֹלא  ֶׁשַּבֵּלב,  ָהֲעבֹוָדה  ַעּמּוד  ֶאת  ַהַּמִּקיִפים 

ְּבַמֲעָלָתּה ָהֲעצּוָמה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ּוַבְזכּות ָהַרָּבה ֶׁשֵּיׁש ִּבְצִביַרת ֲאֵמִנים ְלֵאין-ְספֹור.

ְּבֶהְקֵׁשר ְלָכְך ְרצֹוִני ְלַׁשְּתְפֶכם ְּבִאְמָרה ִנְפָלָאה ֶׁשְּמִאיָרה ְּבאֹור ְמַעְנֵין ְוִיחּוִדי ֶאת ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל 

ַהַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ִאְמָרה ֶׁשאֹוָתּה ָזִכיִתי ִלְראֹות ַּבֻּקְנְטֵרס "ֲעִנַּית ָאֵמן ְּכִהְלָכָתּה" )ֶּפֶרק א'( 
ֶׁשָּיָצא ָלאֹור ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות:

ְוִיְׁשְקלּו ֶאת ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים, ַאְך אֹוי!  ַיַעְמדּו  ָיֹבא ָּכל ָאָדם ִלְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה,  "ַּכֲאֶׁשר 

ֶׁשִאם  ֲהֵרי  ִיְהֶיה,  ָּכְך  ָחִליָלה  ִאם  ִמְּלַקְּיָמן.  ְוִנְמַנע  ִמְצוֹות  ַּכָּמה  ַעל  ִוֵּתר  ִּכי הּוא  ִיְתָּבֵרר  ְלֶפַתע 

יּוַכל  ַאֵחר,  ֹקִׁשי  ְּבָכל  אֹו  ְּגדֹוָלה,  ַּכְסִּפית  ְּבהֹוָצָאה  ַרב;  ְּבֹטַרח  ָּכרּוְך  ֶׁשִּקּיּוָמּה  ְּבִמְצָוה  ְמֻדָּבר 

לֹו  ָהָיה  ָקֶׁשה  ִּכי  ַהִּמְצָוה,  ֶאת  ְלַקֵּים  ָאנּוס ֶׁשֹּלא  ָהָיה  ִּכי  ְוִלְטֹען  ָעָליו  ָסֵנגֹוְרָיה  ְלַלֵּמד  ַהָּסֵנגֹור 

ְוִיְׁשְקלּו ֶאת ַמֲעָׂשיו ִיְראּו ִּכי הּוא  ַיְמִׁשיכּו  ַלֲעֹמד ַּבֹּטַרח אֹו ַּבהֹוָצָאה ַּכְסִּפית ֶׁשָּכזֹו. אּוָלם ִאם 

ִוֵּתר ְּבַקּלּות ַאף ַעל ִמְצָוה ֶׁשֶאְפָׁשר ָהָיה לֹו ְלַקְּיָמּה ְלֹלא ׁשּום ֹקִׁשי, ֹטַרח אֹו הֹוָצָאה – ְּכמֹו ִמְצַות 

ֲעִנַּית ָאֵמן, ׁשּוב ֹלא ִיְהֶיה ִּפְתחֹון ֶּפה ַלָּסֵנגֹור ַאף ַעל אֹוָתן ִמְצוֹות ֶׁשָּקֶׁשה ָהָיה לֹו ְלַקְּיָמן". 

ִעְנָין ֶזה ִנְרָמז ַּבְּפסּוִקים ֶׁשִּבְתִחַּלת ָּפָרַׁשת ֵעֶקב: "ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון" – ְמָפֵרׁש ַרִׁש"י: "ֵאּלּו ֵהן 

ַהִּמְצוֹות ַהַּקּלֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו", ְוֶהְמֵׁשְך ַהָּפסּוק הּוא: "ְוָׁשַמר ה' ֱאֹלֶקיָך ְלָך ֶאת ַהְּבִרית 

ִקּיּום  ִּבְזכּות  ְּכלֹוַמר,  ז'(.  )ְּדָבִרים  ּוֵבַרְך..."  ּוֵבַרְכָך...  ַוֲאֵהְבָך  ַלֲאֹבֶתיָך:  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ַהֶחֶסד  ְוֶאת 

ְוַאף  ְזכּות  ְלַכף  אֹותֹו  ֶׁשָּידּונּו  ָהָאָדם  ִיְזֶּכה  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ְּכֻדְגַמת  ַּבֲעֵקָביו  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם  ִיְתָּבֵרְך ְּבָכל ַהְּבָרכֹות.ַהִּמְצוֹות 

ְּבָכל  ְּבָכְך  ַנְתִמיד  ְוִאם  ֹזאת,  ְּגדֹוָלה   – ְקַטָּנה  ִמִּמְצָוה  ָועֹוד  ֶלֱאֹסף עֹוד  ַעְצֵמנּו  ַעל  ְנַקֵּבל  ָהָבה 

ַיֲעֹקב ֹּדב ַמְרמֹוְרְׁשֵטייןִּבְבָרָכה ֶנֱאָמָנהִלֵּבנּו, ְּבַוַּדאי ִיְגֹרר אֹוָתנּו ַהָּדָבר ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ֶּבֱאמּוָנה ּוְבַאֲהָבה.
יֹו"ר

 - ָמה ַיֲעֶנה ְּביֹום ַהִּדין? -  ַמֲעַלת ֲעִנַּית ָאֵמן ִּבְמקֹורֹוֵתינּואֹוְצרֹות ֱאמּוִנים 
ֵיׁש ְלִהָּזֵהר ְמֹאד ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ִּכי ָמה ַיֲעֶנה ָהָאָדם ְליֹום ְּפקּוָדה 

ִהיא?  ָקָׁשה  ֲעבֹוָדה  ְוִכי  ָאֵמן,  ָעִניָת  ֹלא  ָלָּמה  ְּכֶׁשִּיְׁשָאלּוהּו 

יז'(- סֹוֵפי ֵּתבֹות ָאֵמ"ן. ְוֶאְפָׁשר ֶׁשַעל ֶזה ָרַמז  ַהָּכתּוב: "ַמֵּלא ְפֵניֶהם ָקלֹון" )ְּתִהִּלים ּפג' 

)"ַרֲחֵמי ָהָאב" אֹות נו'( 

 - ָלרּוץ ַלֲענֹות ָאֵמן - 
ּוִמי  ֲאֵמִנים.  ַּבֲעִנַּית  ִלְזּכֹות  ָלרּוץ  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָאָדם  ְלָכל  ָראּוי 

ַּכָּמה  ְלַהְרִויַח  ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים  ְּכמֹו  ֲאֵמִנים  ַּבֲעִנַּית  ְוִיְׁשַּתְּדלּו  ִיֵּתן 

ְּפרּוטֹות. ַעל ְּכגֹון ֶזה ֶנֱאָמר: "ִאם ְּתַבְקֶׁשָּנה ַכָּכֶסף ְוַכַּמְטמֹוִנים 
ַּתְחְּפֶׂשָּנה ָאז ָּתִבין ִיְרַאת ה'" )ִמְׁשֵלי ב' ד'(.  

)"ֶחֶסד ַלֲאָלִפים" נו' א'(

- ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּון - 
ְּכֶׁשָרָאה ַּפַעם ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַה"ִּדְבֵרי ַחִּיים" ִמַּצאְנז ֵאיְך ֶׁשָאָדם 

ָאֵמן  ֶׁשַּיֲענּו  ִמְּבִלי  ְּבַלַחׁש  ְלַעְצמֹו  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ְמָבֵרְך  ֶאָחד 

ַאַחר ִּבְרכֹוָתיו ָּפָנה ֵאָליו ְוָאַמר לֹו: "ִּבְתִחַּלת ָּפָרַׁשת ְרֵאה ֶנֱאָמר: 

"ֶאת ַהְּבָרָכה, ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹות ה' ֱאֹלֵקיֶכם" )ְּדָבִרים יא' 

ִּתְׁשְמעּו"  "ֲאֶׁשר  ְּבֹאֶפן  ְלָבֵרְך  ֵיׁש  ַהְּבָרָכה"  "ֶאת  ְּכלֹוַמר:  כז'(.  

ְלִפי  ּבֹו  ְּתַזְלֵזל  "ַאל"  ֶזה  ְוָדָבר  ָאֵמן,  ַוַּיֲענּו  ַהּסֹוְבִבים  ֶׁשִּיְׁשְמעּו 
ֶׁשהּוא ִנְמֶנה ִּבְכַלל "ִמְצוֹות ה' ֱאֹלֵקיֶכם"". 

)"ֲעֶטֶרת ַחִּיים" ַעּמּוד ק'(

- ִחָּבה ְיֵתָרה -
"ְמֹאד ְמֹאד ָהִייִתי ִנְזָהר ַּבֲעִנַּית ָאֵמן עֹוד ִמַּיְלּדּוִתי, ַוֲאִני אֹוֵהב 

ִלי,  הּוא  ְּכֶטַבע  ֶׁשִּכְמַעט  ַעד  ֹזאת,  ְלִמְצָוה  ְיֵתָרה  ְּבִחָּבה  ְוָרץ 

ֶׁשֻהְרַּגְלִּתי ְּבָכל יֹום ִלְׁשֹמַע ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ִמַּכָּמה ֲאָנִׁשים, ּוִמֶּמִּני 

ִיְלְמדּו ָּכל ָהרֹוֶאה אֹוִתי ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ְלַחֵּבב ֲעִנַּית ָאֵמן )ְוָאֵמן ְּיֵהא 

ֶהְחִׁשיבּו  ְוֹלא  ָּבֶהם,  ְמַזְלְזִלים  ָהיּו  ִּבְתִחָּלה  ֲאֶׁשר  ַרָּבא(,  ְׁשֵמיּה 

ֶמה  הּוא[  ָקָטן  ]=ַהִאם  זּוָטר  ּוִמי  ִלְכלּום.  ַהֹּזאת  ַהְּמֻצֶּוה  ֶאת 

ֶׁשִהְפִליגּו ֲחַז"ל ְּבִׁשְבָחּה?! ּוְבֶדֶרְך ַקל ָּכֶזה יּוַכל ָּכל ֶאָחד ִלְקנֹות 

ּוְבִלי  ְּבָנֵקל  יֹום  ְּבָכל  ְלֵמאֹות,  ִמְצוֹות  ְלַקֵּים  ַהָּבא,  עֹוָלם  לֹו 
ֵלאּות".

)"ֶנֶפׁש ָּדִוד" ]ְלָהַאֶּדֶר"ת[ אֹות כג' ג'(

ִּכְסֵלו 
תשע"ד

ֵאַלת ָחָכם  שְׁ
ֵהיָכן ָמָצאנּו ְׁשֵּתי ְּתִפּלֹות ַהֶּנֱאָמרֹות ְּבַלַחׁש ִמְּבִלי 

ֶׁשַהִּצּבּור ִיְׁשָמָען ּוְבָכל ֹזאת ַהִּצּבּור עֹוֶנה ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן?

 ֶרֶמז:  ֻׁשְלָחן ָערּוְך ֹאַרח ַחִּיים  ִסיָמן  קכ"ח
ַרק ֵני ּבְ לֹח ִל"ְבֵני ֱאמּוִנים" ת.ד. 102 ּבְ ׁשּובֹות ֵיׁש ִלׁשְ ֶאת ַהּתְ

ָרִסים ִיְקֵרי ֵעֶרְך. ַהְגָרָלה ַעל  ּפְ פּו ּבְ ּתְ ּתַ ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה ִיׁשְ

ַהִּמְבָצע ִיְתַקֵּים ֵּבין ַהַּתֲאִריִכים י"ב ְּבִכְסֵלו  – י"ב ִּבְׁשָבט תשע"ד
ַהַהְגָרָלה ִּתְתַקֵּים ְּבט"ּו ִּבְׁשָבט תשע"ד

ַהּזֹוִכים ְיַקְּבלּו הֹוָדָעה, ּוְׁשמֹוֵתיֶהם ְיֻפְרְסמּו ַּבּמֹוֵקד ַהֶּטֶּלפֹוִני. 

ִּבְכִניָסה  ֶאְתֶכם  ְמַזִּכים  ֶׁשְּצַבְרֶּתם  ֲאֵמִנים  ֶאֶלף  ָּכל  ִׂשימּו ֵלב! 

ְלַהְגָרָלה. ֵאין ַהְגָּבָלה ְלִמְסַּפר ָהֲאֵמִנים ֶׁשַאֶּתם ְיכֹוִלים ִלְצֹּבר. ִאם 

ְלָהִכין  אֹו  ֶזה,  ַּדף  ְלַצֵּלם  נֹוָסִפים ּתֹוְכלּו  ֲאֵמִנים  ִלְצֹּבר  ְּבַעְצְמֶכם ַּדף ֶזֶהה.ִּבְרצֹוְנֶכם 

נֹוָסִפים  ִמְבָצע  ַּדֵּפי  ְלַהִּׂשיג  ִיְהֶיה  ִנָּתן  ה'  ְּבֶעְזַרת  ְלָכְך,  ְּבנֹוָסף 

ְמָצעּוּת ַהַפְקס ֱּבמֹוֵקד 'קֹול ֱאמּוִנים' 03-913-9191 ְׁשלּוָחה 6, ְּבאֵֶ

מושיע, מרעיף עליהם טללי נוחם ותקווה: אל תיראו! התייצבו וראו את ישועת ד'... מכל עבר, וכבר החלו קולות של ייאוש להישמע במחנה, הופיע לפתע משה כמלאך עת עמדו בני ישראל במצב הנואש ביותר, כאשר חומות בלתי עבירות סגרו עליהם בזכות השתיקה בשעת התפילה
בו כמה פעמים. הפסוק: "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" הפך כבר מזמן לסמלו של זיכרון קריעת הים יפה לשעתו ולדורות, בכל יום ויום, מאז, מקפידים אנו להיזכר זה, כאשר ארע הנס הגדול מכל והים נבקע לגזרים.וכאשר רוח האמונה שבה לפעם בקרב העם, לא הייתה זו הפתעה לעם למוד נסים ד' יילחם לכם ואתם תחרישון!

כך, עמנו במהלך שנות דור ודור. כלפינו.  כתביעה  גם  זו  בפסוק  השתמשו  ישראל  מגדולי  וכמה  כמה  ושם לב שבני המקום מרבים לשוחח בשעת התפילה, קם קונטרס מיוחד בשם 'מורא מקדש'. פעם כאשר הזדמן בשבת 'שירה' לעיר אחת זי"ע, אשר תדיר היה מרבה לעורר על איסור השיחה בבית הכנסת, ואף חיבר על כך לדוגמא, מסופר על הצדיק רבי יעקב יוסף מאוסטרהא, מתלמידי המגיד ממעזריטש אולם 
שאמר מיד ודרש בפני הציבור: משה  על  קוראים  אנו  השבוע  בפרשת  וכיון רבותי,  תחרישון",  ואתם  לכם  ילחם  "ה'  ישראל:  ניתנה לבני  כאילו  התורה  את  לראות  אדם  כל  חייב  לו מחדש בדורו, נמצא שקריאה זו של משה מכוונת אף שכידוע 

והנוקבת: אלינו, יושבי בית הכנסת. הקצרה  דרשתו  את  האורח  סיים  לכם,  וינצח דיבור סרק בשעת התפילה, מיד תרגישו כיצד 'ה' ילחם אם רק תקפידו על 'ואתם תחרישון' ע"י הימנעות מכל דעו  ילחם  ובעצמו  בכבודו  הוא  ברוך  הקדוש   – בשלח. לכם'  חכמה'  )'אמרות  וחילותיו.  השטן  את  וראה קונטרס 'מורא מקדש' אות יז(עבורכם 
קל וחומר מאומות העולם

של  חומרתו  בתיאור  נשפכו  כבר  בוודאי  דיו  של  נופל ביד ערלים, ודיו לעבד שיהא כרבו כי לא נהגו נכרים קלות ראש ובזיון בבית ה' דע שישראל היו נוהגים בו דרך בזיון, וכן בית המדרש שנוהגים בו קלות ראש סופו בספר חסידים )רט( כתב: "אם תראה בית הכנסת חרב או שרשעים או גוים דרים בו, נצטט אך מעט מהדברים הבולטים שנכתבו על כך בספרים הקדושים:איסור שיחה בטלה בבית הכנסת בכלל ובשעת התפילה בפרט, במסגרת קצרה זו נהרות 
)עמוד כנסיות אשר נהפכו לעבודה זרה על אשר נהגו בהם קלות ראש".לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה. וכבר ספרו לנו אבותינו ואף ראינו בעצמנו כמה בתי שאינם מאמינים כלום, בבית חרפות שלהם עומדים כאילמים, כל שכן אנו שעומדים עוד כתב הסמ"ק )סוף מצוה יב(: "יש לנו לעשות קל וחומר בעצמנו, כי אם הגויים עד שנהגו בו ישראל". 'חידת שמשון'  לציין כאן לדברי בעל ספר  ענין, ראוי  יום כשעומד השטן ומעניין לעניין באותו  אומר עבודה ד"ה במסכת סוכה( שהביא את דברי המדרש, שבכל  הם',  'גנבים  השטן  אומר  אם  דבריו,  את  הקב"ה  דוחה  ישראל  על  וכן כל כיוצא בזה. לקטרג  גנבים יש אצל אומות העולם,  להפנותו אמנם גם לשטן ישנה טענה אחת הנותרת ללא מענה, שכאשר טוען הוא שישראל לו הקב"ה: צא וראה כמה אלפי  ניתן  לא  שוב  התפילה,  בשעת  ומשוחחים  הכנסת  בית  בכבוד  – לגוים, שכן אדרבה, הם בבית יראתם באמת נוהגים בכבוד ונזהרים משיחה בטילה.מזלזלים  לכם"  יילחם  "ה'  הפסוק:  בלשון  נרמזו  שמשון',  ה'חידת  כותב  אלו,  חז"ל  מדרשותיו טענה אחת של השטן ללא מענה.עליהם לקיים "ואתם תחרישון" ולא לשוחח בבית הכנסת, כך לא תיוותר ולו אם רוצים בני ישראל שהקב"ה יילחם עבורם כנגד השטן וינצחו בכל טענותיו, דברי  באחת  סופר  החתם  מרן  של  הנוראים  דבריו  נפלאו  חת"ס, ומה  )דרשות  זה  נורא  איסור  על  להוכיח  הרבה  בהן  הרבות, 

ארץ ח"ב דף שט ב(: "הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו השאיר לנו מקדש מעט, בתי כנסיות  קדושת  עתה  גם  להם  ...יש  אז  קודש,  בהם  נוהגים  אנו  אם  מדרשות.  של טומאה, וגם הוא נעשה בעל הבית בבית הכנסת, ומקבל התפילות ומכניסן אל ומדברים בהם דברים בטלים, הבל זה של דברים בטלים הוא טמא, ומתלבש בו שר ישראל, והתפילות משתלחות מהן לשער השמים. אך אם ח"ו אנו נוהגים בהם בזיון ובתי 
ומאד שלא אלפי גמלים טעונים אף וחמההחיצונים רחמנא ליצלן".  ליזהר מאד  "צריך  זה:  בענין  א(  )נו  ברורה'  ה'משנה  דברי  יוסף וידועים הם  בבית  )הובא  ארץ  דרך  במסכת  וכדאיתא  קדושה  או  קדיש  באמצע  לאליהו להשיח  אשכחיה  חמא  דר'  ליתא(  שלפנינו  ארץ  דרך  ובמסכת  קכה  סימן  המקומות או"ח  באלו  המדבר  וכל  לאלו  לשלם  וחימה  אף  טעונים  גמלים  אלפי  מוריקות, עליו הכתוב אומר "ולא אותי קראת יעקב". וכתוב ב'ספר חסידים' )סי' נח, הובא בכמה  ופניו  במותו  אחר  לחסיד  שראה  אחד  בחסיד  מעשה  רסח(  או"ח  היה בטור  שהש"ץ  בשעה  מדבר  שהייתי  מפני  לו:  אמר  מוריקות?  פניך  למה  לו:  הביא אמר  תיא(  )סי'  משה'  'מטה  ובספר  ו'ביתגדל'.  אבות'  'מגן  וברכת  'ויכולו'  לך כך? אמר לו, מפני שלא הייתי נזהר מלדבר כשהחזן התלמיד שהיה לו כתם במצחו ואמר לו, מפני מה אירע בשם מדרש שחכם אחד נתראה לתלמידו בחלום וראה אומר 

היה אומר קדיש.
ההיזק שנגרם מהדיבורים בתפילה

ח"ו. אדוני המלך, איני יכול לדבר עמך עתה, רק אדבר חפצי דומה למי שמדבר עם המלך, והופך פניו ממנו ואומר: מן התפילה, כי כשמדבר דברים בטלים בשעת התפילה, צריך להיזהר שלא לדבר בביהכנ"ס שום דיבור קל חוץ בספר 'עבודת ישראל' למגיד מקאזניץ )אבות ה ה( כתב:  השכינה  רגלי  דוחק  ובזה  עמך,  לדבר  אשוב  ואף שאר העם המתפללים תפילתם בכוונה, יתכן שלא ומיד 
איסור מחיצה המונעת מהתפילות הנאמרות באותו בית כנסת מלעלות לשמי מרום.של המשוחחים שיחה בטילה בבית הכנסת, בפרט בשעת התפילה, והוא יוצר מעין מעבור תפילה", ענן זה, כותב רבי יהונתן, נוצר מן האדים וההבל היוצאים מפיהם אייבשיץ את לשון הפסוק באיכה )ג מד(: "סכותה בענן לך ובספר 'יערות דבש' )דרוש ד( הסמיך על כך רבינו יהונתן תתקבל תפילתם בעוון המדברים. שעושים  האלו  "...השוטים  ד(:  נה  )או"ח  הט"ז  כתב  למעשה  בהפסקת שיחה בטילה ...באמת אני אומר שחלילה מלהצטרף עם אנשים פושעים ולהלכה 

יותר 'באר משה' ח"ז סימן קיא( כי פסק פעם לאדם שהיה רגיל לשוחח בשעת התפילה ואחד מגדולי פוסקי גולת ארה"ב, הגאון רבי משה שטרן זצ"ל מדברצין מעיד )שו"ת שכאלה, אם לא שאין מנין זולתם". לו לבוא  ונשנות של הרב והמתפללים, שאל  נענה לגערותיהם החוזרות  במניין? אמור להם שאני פסקתי לך כך, להלכה ולמעשה! ואמר לאותו אדם: אם יבואו אליך בבית דין של מעלה בטענה - מדוע לא התפללת לבית הכנסת, אף אם משום כך יצטרך להתפלל ביחידות. עוד הוסיף ה'באר משה' ולא 
מי שברך...

עד אחת התקופות הקשות שעמדו לישראל מאז ומעולם התרחשה בשנות ת"ח ות"ט,  נחרבו  רבות  וקהילות  ישראל  אלפי  רבבות  ד'  קדושת  על  ונשחטו  נהרגו  כך שהקל ראשו באיסור החמור של התשובה שקיבל התוספות יו"ט מן השמים הייתה נוראה ומפתיעה: כלל כדי שיודיעוהו מן השמים על מה עשה ד' ככה לעמו.הצרות הנוראות, לצורך כך הרבה בתעניות ובתפילות, ואף ערך 'שאלת חלום' טוב' שניצול בחסדי שמים מן הגזירות, לא מצא מנוח לנפשו ובקש לדעת את סיבת היסוד. אחד מענקי אותה תקופה, רבי יו"ט ליפמן העליר זי"ע, בעל ה'תוספות יום אז  בגזירות אלו על  נענש  שיחה בשעת התפילה, ועל זאת באה עליהם הרעה ונחרבו מאות ישראל 
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

ממנו  לקטו  ה'  ציוה  אשר  הדבר  "זה  מספר   לגולגולת  עמר  אכלו  לפי  תקחו" איש  באהלו  לאשר  איש  התיבות )שמות טז טז(. "מספר נפשתיכם איש" נפשותיכם  וסופי  'אמן',  תיבות  להיות ראשי  האדם  שעל  ללמדך  אמן 'שמר'.  לענות  לשמור   - אמנים"  ֵמר  כראוי, ובזכות זה יזכה בשמירה לנפשו."שֹׁ
'תפארת אבות' פרשת בשלח.

זכירת יציאת מצרים

בפרשת השבוע אנו קוראים על אחד המאורעות הגדולים שהתרחשו לעם ישראל 

מאז ומעולם, הלא הוא יציאת מצרים. יציאת מצרים מסמלת את הפיכת עם ישראל 

לעם ד', כמובא בפרשתנו )שמות יב לא( "ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו 

ולכו עבדו את ה' כדברכם". על ידי יציאת  צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל 

ושלש  ואת שש מאות  בו קבלנו את התורה  מצרים התאפשר מעמד מתן תורה, 

עשרה מצוותיה, ולאחר מכן התאפשרה הכניסה לארץ ובנין בית המקדש.

את יציאת מצרים אנו זוכרים על ידי מספר רב של מצוות. ביניהן ניתן למנות את 

השבת ואת המועדים כולם, כפי שאנו אומרים בנוסח התפילות והקידושים. ישנה 

גם מצוה מיוחדת לזכור את יציאת מצרים בכל יום, בוקר וערב, שנאמר )דברים טז 

ג(: "למען תזכור את יום צאתך ממצרים כל ימי חייך", ופעם אחת בשנה גם להקדיש 

לילה שלם לכך – ליל הסדר.

ברכת הגאולה

 - שמע  קריאת  אחר  בתפילה,  מיוחדת  ברכה  גם  לכך  מוקדשת  האמור,  מלבד 

'אמת  ברכת  ובערבית  ויציב,  'אמת  ברכת  בשחרית 

בשם  גם  חז"ל  בלשון  הנקראות  אלו,  בברכות  ואמונה'. 

ביציאת  ד'  ניסי  את  ומפרטים  מספרים  אנו  'גאולה', 

'גאל   – בהודאה  ומסיימים  סוף,  ים  ובקריעת  מצרים 
ישראל'.

הכנה  היא  זו  ברכה  שבתפילה,  הברכות  כשאר  שלא 

עד  אחריה,  שבאה  עשרה'  'שמונה  לתפילת  ישירה 

הבא?  עולם  בן  "איזהו  ב(:  ד  )ברכות  יוחנן  רבי  שאמר 

בתפילת  הפותח  כלומר,  לתפילה".  'גאולה'  הסומך  זה 

מפסיק  ואינו  הגאולה  ברכת  לאחר  מיד  עשרה  שמונה 

ביניהן – נחשב מיד ל'בן עולם הבא'.

רש"י )שם( מוסיף ומביא את דברי הירושלמי )ברכות 

א א( שחובת סמיכת גאולה לתפילה נלמדת מסמיכות 

"ד'  בו מסתיים במילים  י"ט  הפסוקים בתהלים, שפרק 

כ' שלאחריו פותח בפסוק  ופרק  ]=גאולה[  וגאלי"  צורי 

"יענך ה' ביום צרה" ]=תפילה[. עוד כתב המהרש"א )ח"א 

שם ט ב( שסמיכות זו תוכל להוות מקור גם לדברי חז"ל )שם( ש"כל הסומך גאולה 

לתפילה אינו ניזוק כל היום כולו", שלשון "יענך ד' ביום צרה" משמעו שינצל מכל 

צרה וצוקה שעלולים לפקדו באותו היום. 

בן העולם הבא

רבים כבר תמהו לפשר מעלתה הגדולה של סמיכת גאולה לתפילה, ומה ראו חז"ל 

להבטיח על כך עולם הבא? ובאר רבינו יונה )שם ב ב בדפי הרי"ף( שבכך שסומך 

אבותינו  את  שגאל  שכשם  בד'  בטחונו  את  הוא  מביע  לתפילתו,  גאולה  האדם 

את  וברצון  ברחמים  יקבל  כך  בו,  ביטחונם  בזכות  הטבע  כדרך  שלא  ממצרים 

לחיי  בכך  הוא  זוכה  האמונה  מצות  מעיקרי  הוא  בה'  שהביטחון  ומאחר  תפילתנו, 
העולם הבא. 

התפילה  מטרת  עיקר  תרמ"ז(:  )שמיני  אמת'  ה'שפת  בעל  כותב  נוספת  בדרך 

]'התפשטות  בבורא  וידבק  שבו  החומריות  הבחינות  מכל  האדם  שיתרומם  היא 

הכח  את  בהם  וטבע  ישראל  את  הקב"ה  רומם  מצרים  יציאת  בעת  הגשמיות'[. 

רגשות  באדם  מתעוררים  הגאולה  הזכרת  שבכח  ולפי  מהחומריות,  להתרומם 

קודש המסוגלות לשחרר עצמו מהשפלות החומרית ולהידבק בד', הסמיכו ברכה 
זו לתפילה. 

דפיקה על חדרו של המלך

לתפילה  גאולה  סמיכת  חשיבות  את  המחישו  א(  א  )ברכות  בירושלמי 
באמצעות משל: 

היה  נצרך  אדם  אותו  המלך.  על  מאוד  אהוב  שהיה  באדם  מעשה 

בה  הבירה,  עיר  אל  הגיע  כך  לשם  המלך,  מאת  מסוימת  לטובה 

מתגורר המלך בארמונו. הנסיעה הייתה ארוכה, מייגעת ומתישה, אך לבסוף הוא 

הגיע. מאחר שהיה ממקורבי המלך המובהקים, נתנו לו השומרים להיכנס פנימה עד 

לפתח חדרו המיוחד של המלך. ליד הדלת הוא עמד בנשימה עצורה, יישר כל קמט 

בלתי נראה בבגדיו, חזר לעצמו שוב מה הוא מבקש ודפק בזהירות על הדלת. המלך 

כבר קם לפתוח את הדלת, אבל... בדיוק כאן אחזה אותו רוח שטות, ולאחר שדפק 

שתים ושלש דפיקות, הוא פסע לאחור ו...הלך! כאשר פתח המלך את הדלת ולא 

מצא מאחוריה דבר, הוא סגר אותה בחזרה. לצמיתות. 

שוטה שבעולם! הגעת סוף סוף לפתח המלך, כעת אתה הולך... לא חבל?!

אף האומר את ברכת אמת ויציב, מזכיר את יציאת מצרים וחותם 'ברוך אתה ה' גאל 

ישראל', הרי הוא כדופק על פתח המלך. ברכת הגאולה מקרבת אותו אל מלך מלכי 

המלכים, הקב"ה, הפותח את הדלת ומזומן לשמוע את בקשותיו. נותר לו רק לבקש 

בתפילה. אם במקום לנצל את ההזדמנות הוא שוהה בין 'גאולה' לתפילה – הרי הוא 

כאותו שוטה, שאחר שכבר הגיע לדלתו של המלך ונקש עליה, הוא פונה והולך... 

רבי שמשון פינקוס  )נפש שמשון על סידור התפילה עמ'  זו לומד הגאון  מגמרא 

שעו( שישנם שלשה שלבים בכניסה אל המלך: א. דפיקה על פתח חדרו של המלך. 

ג. הפגישה עם המלך.  יציאת המלך לקראת הדופק.  ב. 

מפתח  המלך  ביציאת  תיכף  להיות  צריכה  הפגישה 

בברכת  להמתין.  המלכות  מכבוד  זה  אין  שכן  החדר, 

הגאולה אנו דופקים על דלתו של המלך, בסיומה פותח 

לנו המלך את הדלת, ומיד לאחר מכן זוכים אנו להיוועד 

עם המלך בתפילת שמונה עשרה. 

אמן אחר 'גאל ישראל' 

נחלקו  ישראל'  'גאל  ברכת  אחר  אמן  עניית  בעניין 

ז(: לדעת המחבר אין  והרמ"א )שו"ע או"ח סו  המחבר 

ולדעת  לתפילה,  גאולה  בין  להפסיק  לא  כדי  לענותה 

יש  ולכך  הגאולה  מברכת  לחלק  נחשבת  היא  הרמ"א 

לצאת  שכדי  לד(  )ס"ק  ברורה  המשנה  וכתב  לענותה. 

ידי כל השיטות ראוי לסיים ברכת גאל ישראל יחד עם 

תפתח..."  שפתי  "ד'  הפסוק  את  להתחיל  או  הש"ץ, 

מעט לפני הש"ץ, כך נמצא שכבר התחיל 'שמונה עשרה' 
ואינו יכול לענות אמן.

דבר נפלא כתב ב'ספר זכירה' )עמ' ז( בענין זה: סופי התיבות של הברכה "ברוך אתה 

"א-דני שפתי תפתח"  ויחד עם האלף של  צ',  בגימטרייה  ישראל" הם  גאל  א-דני 

עולה 91 כגימטריה של 'אמן', נמצא שבאמירה זו יוצאים ידי חובת עניית אמן.

שחרית  של  הגאולה  ברכת  בתחילת  שגם  ב(  )פג  חדש'  זהר  ב'תיקוני  מובא  עוד 

נרמזת עניית אמן, הכיצד?! ברכה זו פותחת במילה 'אמת' ולאחריה יש חמש עשרה 

וחביב  ואהוב  ונאמן  וישר  וקיים  ונכון  'ויציב  ו':  באות  המתחילות  רצופות  מילים 

ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה'. חמש עשרה פעמים ו' עולה 

למניין 90 ובתוספת א' שבראש המילה אמת יש בידינו 91 = אמן. כהמשך לדברים 

מביא שם הזהר את ההלכה הידועה, שכל אדם חייב לענות בכל יום תשעים אמנים, 

ו'  באות  המתחילות  אלו  תיבות  עשרה  בחמש  לכוון  יכול  הדבר  ממנו  שנבצר  ומי 

וייחשב לו כאילו ענה תשעים אמנים. 

המורה שלא דיבר... 

מאחורי מסך הברזל, ברוסיה הקפואה שלא נתנה לשביב של אש דת לבעור בה, חי 

יהודי מופלא, רבי יצחק זילבר שמו. איש זה, אשר לבו בער באהבת השם יתברך, 

קיים את המצוות ונותר דבוק באלוקיו למרות משטר הכפירה ששרר בחוצות. את 

הסיפור דלהלן מצאנו בספר 'להישאר יהודי' )עמ' 158(:

ביום מן הימים נכנס ר' יצחק - שעבד לפרנסתו כמורה בכיתה של גויים ברוסיה 

- לכיתה, ופנה לתלמידים ב... תנועות ידים! הוא פתח את ספר החשבון בו 

הלוח,  על  הצביע  היום,  לפתור  עליהם  תרגילים  אלו  להם  והראה  למדו 

ענה  התרגילים,  את  לפתור  ולנסות  לגשת  פלוני  לתלמיד  סימן 

לשאלותיהם בסימנים שעשה באצבעותיו, ובצורה מוזרה זו ניהל 
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

חדשים  ראש  לכם  הזה  החדש 

השנה"  לחדשי  לכם  הוא  ראשון 
)שמות יב ב(. 

תיבות  סופי  לכם"  הוא  "ראשון 

בחודש  המושפעת  הברכה  אמן. 

השנה,  לחודשי  ראשון  שהוא  ניסן 

מותנית בכך שבני ישראל יענו עליה 

אמן, כלומר שיצפו לקבלה.

תורת אמת פרשת החודש תרל"א

 בהיכלי הישיבות הקדושות'בני אמונים'מן הכינוס הגדול לנציגי מראות וקולות 
ירושלים עיה"ק תובב"אכ"ה מנחם אב ה'תשע"ד

אמןואמר כל העם 



ע אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

דרך  אף  על  מוותרים  לא  אמונים"  "בני  בארגון 
להטמעת חשיבות עניית אמן, רבים מכם האזינו 
שהפיקו  ואמן"  "אמן  המושקע  לדיסק  בוודאי 
לאכסניה  ובאו  נקבצו  בו  אמונים"  "בני  בארגון 

היהודי  הנגינה  עולם  טובי  אחת 
קודש,  שכולה  מטרה  למען 

ה  ת ר ד א ה
ה  מ ו ס ר פ ו
רבבות  בקרב  וסגולותיה  אמן  עניית  מצות  של 
ולו  ויתרו  לא  הארגון  מנהלי  ישראל.  אלפי 
התוצאה  שתהיה  כדי  ביותר,  הקטן  הפרט  על 

מושלמת מכל הבחינות.

שחר אקדמך, מיזם ייחודי 
התמקד  הארגון  של  הראשונות  בשנותיו  אם 
הרי  נוער,  לבני  בפעילות  במיוחד  הארגון 
תחומי  את  הארגון  הרחיב  האחרונות  שבשנים 
העם  להמון  וגם  הישיבות  לתלמידי  פעילותו 
הרעיונות  אחד  זהו  אמן"  "גבאי  הכנסת.  בבתי 
חשיבות  את  להעמיק  במטרה  לפועל  שהוצאו 
עניית האמן בקרב מבוגרים. בבתי כנסיות רבים 
את  לעודד  שתפקידם  מיוחדים  גבאים  הוצבו 

עניית האמן על ברכות השחר.

חדש  במיזם  הארגון  יצא  האחרונה  בתקופה 

וייחודי ושמו 'שחר אקדמך'. מיזם זה נועד לקדם 
ולהפיץ את נושא עניית אמן אחר ברכות השחר 
במסגרת  הקדושות.  הישיבות  בני  כלל  בקרב 
השחר  ברכות  את  שיברך  בחור  כל  הפרויקט 
באוזני בחור נוסף ויזכה אותו בעניית אמן אחר 
יוקרתיים.  פרסים  על  להגרלה  נכנס  ברכותיו, 
בחורי   10,000 מעל  לתכנית  הצטרפו  כה  עד 
חמד בישיבות קדושות ברחבי הארץ והיד עוד 

נטויה אי"ה. 

בן ישיבה יקר !

בכל בוקר, עת שחר חדש מאיר את היקום ומבשר על יום נוסף העומד לפתחך, גדוש בתורה ומעשים 

טובים, ניצבת בפניך הזדמנות פז להתקרב לקודשא בריך הוא ושכינתיה, על ידי  אמירת ברכות השחר 

בחברותא, כאשר חברך יענה אמן אחר ברכותיך, ולאחר מכן תענה אתה אמן אחר ברכותיו.

ארגון בני אמונים אשר שם לעצמו כמטרה להשיב את עטרת אמן ליושנה, על ידי חיזוק מצות עניית 

אמן בקרב כלל הציבור, הקים את מיזם 'שחר אקדמך', למען בני הישיבות המבקשים להצטרף לרבבות 

שכבר מקפידים על אמירת ברכות השחר בחברותא מדי בוקר.

כעידוד לבני הישיבות שקיבלו על עצמם להתחזק בהנהגה נפלאה זו, עורך הארגון הגרלות חודשיות 

על מתנות יקרות ערך, בין אלו שעמדו באתגר הקדוש בהצלחה. אך מעל הכל ולפני הכל, חשוב שתזכור 

כמה מעלות רוחניות נשגבות תוכל להשיג על ידי  התחזקותך במצוה רבה זו:

ָמע ׁשְ ב ה' ַוּיִ ְקׁשֵ רּו ִיְרֵאי ה' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיַ ָאז ִנְדּבְ

)מלאכי ג טז(

א. יתגבר כארי

רבים מבין אלו שזכו להתרגל במנהג נפלא זה מעידים 

כי הם ראו שיפור נפלא בתפילתם, ה'חברותא' לברכות 

מוקדם,  לקום  ועידוד  תמריץ  להם  הייתה  השחר 

התפילה  את  ולומר  כראוי  תפילין  להניח  להספיק 

היתירה  המעלה  מלבד  זאת  מעות.  כמונה  במתינות 

שיש לעשרה הראשונים בבית הכנסת.

ב. מנהג הקדמונים 

כולנו מבקשים לצעוד בדרכם של גדולי ישראל, חשוב 

הייתה  בחברותא  השחר  ברכות  שאמירת  שנזכור 

מדור  אמונים'  'בני  בספר  ראה  )להרחבה  ימימה  מימים  הנהגתם 

מתוך  לצטט  אך  נוכל  כדוגמא  ד(.  פרק  אמונים'  'אוצרות 

"וכבר היה לעולמים מנהג  זה:  ספרים שכתבו בנושא 

קדמונים" )ספר 'עמק ברכה' לאבי השל"ה(; "כך היה מנהג בתי 

כנסיות שבבבל" )סבוב רבי פתחיה מרגנשפורג(; "כך נהגו רבנו 

לך  "אין  ה(.  ו  או"ח  תשובה  שערי  )ראה  ותלמידיו"  ז"ל  האר"י 

רעים האהובים יותר מאלה" )שו"ת רמ"ע מפאנו קט(. "וכבר 

נתפשט כמנהג הזה בעיירות הגדולות" )'ברכי יוסף' לחיד"א 

או"ח תרעז(.

ג. ברכות מושלמות

ברכות השחר הינן הודאה נפלאה לקב"ה על אינספור 

טובות שעושה עמנו בכל רגע, האם לא ראוי שנאמרן 

באופן מושלם?! עניית אמן הופכת את הברכה למתנה 

מושלמת וראויה למלך מלכי המלכים כדברי הזוה"ק 

ושורש  )'יסוד  שכאלו.  לברכות  תאב  והקב"ה  א(  רעא  )עקב 

העבודה' שער האשמורת י(. וכבר אמרו קדמונים שברכה בלא 

אמן היא כפלג גופא )'נתיבות צבי' עמ' מא(.

ד. אמירת הברכות והבקשה שאחריהן 

בהתבוננות ובמתון

לחשיבותן  ערוך  אין  אשר  השחר  ברכות  לדאבוננו 

נאמרות על ידי רבים במרוצה ובחוסר מחשבה, בדרך 

לבית הכנסת או לאחר התפילה, לעתים רבות אף מתוך 

זלזול. אמירת ברכות השחר בחברותא מחייבת מתינות 

מן  הנאמרת  מכזו  הברכה  את  שיהפוך  מה  ומחשבה, 

השפה ולחוץ, לברכה שנאמרה מעומקא דליבא.

ה. צדיק באמונתו יחיה

באמירת אמן אחר ברכות השחר, תוכלו בנקל לקיים 

בכל  אמנים  את החובה החשובה של אמירת תשעים 

יג(,  ובמ"ב שם ס"ק  ד  ו  )או"ח  כפי שהובא בשולחן ערוך  יום, 

ובפרט שבין תשעים אמנים אלו יכולים אנו להחשיב 

רק את אלו שנענו אחר ברכות )שו"ת רמ"ע מפאנו קט(, וכבר 

אמרו קדמונים שאין אדם נקרא 'צדיק' אלא אם הקפיד 

על תקנה זו בכל יום )'דרך משה' ליום יא(.

ומעל הכל, הכי נוכל לשער את ערכה של אמן אחת, 

עליה אמרו חז"ל "כל העונה אמן בכל כוחו פותחים לו 

שערי גן עדן".

אלא  לנו  אין   - הנכונה  בדרך  בחרת  יקר,  ישיבה  בן 

לברכך בברכת הצלחה...

בפתח חודש הרחמים והסליחות הבא עלינו לטובה,

הבה נקבל על עצמנו לברך בכל יום ברכות השחר בחברותא. 

כך, במאמץ קטן יתווספו לנו ולחברינו עוד ועוד אמנים, 

ואלו בוודאי יכריעו את הכף לזכותנו ביום הדין הבעל"ט

המקפידים שברכות השחר הנאמרות על ידם מדי בוקר 

יושלמו בעניית אמן על ידי זולתם 

ישתתפו בהגרלה על הפרסים הבאים: 

₪ 1800
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כרטיס ספר בשווי 1800 ₪ 

לרכישת ספרי קודש ברשת ספרי אור החיים

חמשה חומשי תורה מקראות גדולות 

בכריכת עור עתיק

   5 חליפות מהודרות

הזוכים בחליפה יוכלו לבחור בין  חליפה ארוכה )בטנה מלאה( 3 חלקים 

מבית 'רויאל' או חליפה יוקרתית מבית 'בגיר' ברשת 'ליבוביץ'

5 זכויות לכובע מהודר 

מבית בלומנטי או סאפרים.

5 סטים
חידושי המאירי

7 כרכים הוצאת זכרון יעקב 

5 סטים 
חידושי הריטב"א
 7 כרכים הוצאת זכרון יעקב

הגרלת חודש אלול 

תתקיים אי"ה  

ביום ראשון י"א תשרי תשע"ה 

בלמונטי - עיצוב בראש איטלקי

"שחר אקדמך"
    מיזם מיוחד לבני הישיבות

ללגיונו  להצטרף  המבקשים  הישיבות,  לבני  מיוחד  במיזם  פונה  אמונים  בני  ארגון 

של מלך אומרי ברכות השחר בחברותא מדי בוקר. בין המשתתפים במיזם ייחודי זה 

ייערכו מדי חודש הגרלות נושאות פרסים יקרי ערך, כעידוד והוקרה לבני הישיבות.

כיצד מצטרפים? 

א. מקפידים במשך כל החודש ]ולכל הפחות עשרים יום מתוכו[ על אמירת ברכות השחר בפני 

'חברותא' שיענה אמן אחריהן. אין אפשרות לצרף 20 יום משני חודשים.

ב. בסוף החודש יהיה עליכם לדווח במערכת הממוחשבת שמוקד הטלפוני על כי עמדתם ביעד 

במשך החודש החולף. ניתן לדווח עד היום שלפני מועד ההגרלה החודשית.

שימו לב: מעתה תוכלו  להירשם ולדווח על השתתפותכם גם אצל הרכז בישיבתכם, או 

במענה אנושי מדי יום בין 8:00 ל10:00 בערב במוקד הטלפוני - שלוחה 5.

בכל חודש תיערך הגרלה על פרסים יקרי ערך בין בני הישיבות שאישרו את השתתפותם  ג. 

בתוכנית. שמות הזוכים יושמעו במוקד בני אמונים לבני הישיבות שלוחה 4.

ד. בנוסף, לאחר שישה חודשים בהם אישרתם את השתתפותכם בתוכנית תקבלו ללא הגרלה 

שי אישי ויוקרתי מתנת ארגון 'בני אמונים'.

בברכת הצלחה
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להלן שמות הזוכים 

   בהגרלה שהתקיימה        

בין בחורי החמד שהשתתפו 

במיזם
 'שחר אקדמך'
 ב'חודש תמוז' 

שהתקיימה אצל 
הגאון הגדול

רבי שמחה 
הכהן קוק שליט"א

רבה של רחובות 

בפרס הראשון חליפה מהודרת וכובע יוקרתי זכה

רפאל גֹוטפריד מישיבת טשיבין ירושלים

 בחליפות מהודרות מבית רויאל 

או מבית בגיר ברשת ליבוביץ זכו:
מנחם חיים שיינברגר

מישיבה גדולה קמניץ
ירושלים יעקב צבי אטינגר

מישיבת ברסלב
ירושלים ברוך חיימסון

מישיבת בית מאיר
בני ברק דוד ביטון

מישיבת יקירי ירושלים
ירושלים פנחס אברמוביץ

מישיבת אמרי אמת
בני ברק שאול יצחק ברנדויין

מישיבה גדולה רמ"א 
ירושלים ישראל מרטין

מישיבת כנסת ישראל
טבריה דוד רוטשילד 

מישיבת פוניבז' לצעירים
בני ברק שמואל אברג'ל 

מישיבת עטרת מאיר 
אשדוד פנחס שטיגליץ

מישיבת דרך התורה
מודיעין עילית

בסט תלמוד בבלי 'ובלכתך בדרך' 

בהוצאת 'עוז והדר' במארז מפואר זכו:
נחמן טאויבר

מישיבת שער התלמוד
ביתר עילית משה שחר

מישיבת היכל טוביה
בני ברק חיים מנחם פרנקל

מישיבת סלאנים
ירושלים בנימין עזר

מישיבת רינת התורה
ירושלים משה נחום ברג

מישיבת ארחות תורה
בני ברק יהושע שוימר

מישיבת באבוב
בני ברק שמעון זיידה 

מישיבה גדולה ויז'ניץ 

מודיעין עילית  נתנאל כהן 
מישיבת דברי שלמה 

מודיעין עילית  אברהם מרגליות 
מישיבת תורה ויראה 

ירושלים נועם אלימלך
מישיבת נר שמואל

ירושלים
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אמ"ן ואמ"ןעא

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

'בני  בארגון  הקימו  העיקר  על  מרובה  כתוספת 
אמונים' את קו הטלפון הייחודי והמצליח "קול 
בתכנים  גדושה  זו  טלפונית  מערכת  אמונים". 
אמן.  בעניית  כולם  העוסקים  מרתקים  חינוכיים 
של  ארוכה  רשימה  בתוכו  מאגד  הטלפון  קו 

וסיפורים  י שיעורים  פ מ
הרבנים,  גדולי 

ם  י כ נ ח מ
ם  י ל ו ג ד
וְמַסְּפִרים 
י  ל ע ב
בקו  שם. 

המשוכלל 
נערכים מדי חודש מבחנים הלכתיים מעשירי-

ידע לאלפי ילדים ונערים שלוקחים בהם חלק 
דרך הטלפון. 

ההבטחה שקוימה
כיום, כאשר פעילות הארגון מקיפה כבר מאות 
נחמד  והעולם,  הארץ  ברחבי  אלפי משתתפים 
ימי  מראשית  קטנה  באפיזודה  ולהיזכר  לשוב 
הארגון. בסיומו של כנס שנערך בשנה הראשונה 
לקיומו של הארגון, נעמד לפתע רבי יעקב דב 
על רגליו והכריז בהתרגשות, אך בקול נחוש – 
"רבותי! לשנה הבאה מתחייב אני בעז"ה להגיע 
לכמות של 50.000 ילדים שישתתפו בפעילות 

הארגון".

ההלם  שקט.  באולם  השתרר  הדברים  למשמע 
וכמה  בפליאה  הורמו  גבות  מוחלט,  היה 

מהמשתתפים אף נדו בראשם. 50.000 ילדים זהו 
מספר מוגזם לכל הדעות, האם הפעם לא לקח 
על עצמו רבי יעקב דב מעמסה כבדה מדי?! אך 
המציאות  התבררה  ד',  בחסדי  השנה,  לפקודת 
ילדים  מ50.000  למעלה  דמיון.  כל  על  העולה 

השתתפו במהלך השנה בפעילות הארגון. 

ולשנה הבאה כשעמד ר' יעקב דב בכנס מנהלי 
יצורפו  ילדים   200.000 כי  והבטיח  הארגון 
לארגון עד סוף השנה הבאה, איש כבר לא הרים 
גבה או הניף ידו בביטול. הפעם כבר ידעו כולם 

כי בעזרת ה' בסייעתא דשמיא כך אכן יהיה.



עב אמ"ן ואמ"ן

ּוָברּוְך ֵשׁם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּׂכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן

ֶלְך רפה ב ה זוה"ק ַוֵיּ ִפּלָ ֶלת ַהּתְ ָנה ִמְתַקּבֶ ַכּוָ ת ָאֵמן ּבְ ְזכּות ֲעִנּיַ ּבִ
ה  ָשׁ ּקָ ַבח ְוַגם ּבַ ם ׁשֶ ֵהם ּגַ ש ּבָ ּיֵ ָרכֹות ׁשֶ ּבְ ּבַ

ְבָרָכה זֹאת ֱאֶמת  ֱאָמר ּבִ ִנים: ַהּנֶ ְמַכּוְ
ָבֵרְך. ת ַהּמְ ׁשַ ּקָ ם ּבַ ְתַקּיֵ ּתִ ְוַהְלַואי ׁשֶ

ָרָכה ָנהַהּבְ ּוָ ָרָכהַהּכַ ָנהַהּבְ ּוָ ַהּכַ

ין ִפּלִ ל שמו"ע ֱאֶמתְנִטיַלת ָיַדִים, ִציִצית ּתְ ָרכֹות ִראׁשֹונֹות ׁשֶ 3 ּבְ
ת מֹוִדים ֱאֶמתּוִבְרּכַ

ְרכֹות שמו"עֱאֶמת ְוַהְלַואיְוַהֲעֶרב ָנא ָאר ּבִ ֱאֶמת ְוַהְלַואיׁשְ

ת כֲֹהִניםֱאֶמתנֹוֵתן ַהּתֹוָרה ְרּכַ ָרָכה ִלְפֵני ּבִ ֱאֶמתּבְ

ָמה ר ָיַצר, ֱאלַֹקי ְנׁשָ ת ּכֲֹהִניםֱאֶמתֲאׁשֶ ְרּכַ ַהְלַואיּבִ

יָנה ַעד  ְכִוי ּבִ ֶ ַהּנֹוֵתן ַלׂשּ
ֵעף ּכַֹח ַהּנֹוֵתן ַלּיָ

ָרֵאלֱאֶמת ַאל ִיְשׂ ֲעִריב ֲעָרִבים ָגּ ֱאֶמתַהּמַ

יֵבנּוֱאֶמת ְוַהְלַואיַהּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ּכִ ָרֵאל ַהׁשְ ֱאֶמת ְוַהְלַואיאֹוֵהב ַעּמֹו ִיְשׂ

ח ּבַ ּתַ ָאַמר, ִיְשׁ רּוְך ׁשֶ יׁשֱאֶמתּבָ ַהְלַואיַקּדִ

אֹורֹות  ת - שמו"עֱאֶמת ְוַהְלַואייֹוֵצר ַהּמְ ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ֱאֶמת ְוַהְלַואיְמַקּדֵ

ה ת – ִקידּוׁשֱאֶמת ְוַהְלַואיַאֲהָבה ַרּבָ ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ֱאֶמתְמַקּדֵ
ְמקֹורֹות:  שו"ע או"ח קכד ו; ָמֵגן ַאְבָרָהם ָשם י;  של"ה ַמֶּסֶכת ָּתִמיד אֹות נט-סא; ִמְׁשָנה ְּברּוָרה קכד כה, ּוְרֵאה ֵּבאּור 

ֲהָלָכה ָשם;  עֹוַלת ָּתִמיד ֶּפֶרק כג;  נֹוְטֵרי ָאֵמן ח"ב ֶּפֶרק ג ְסִעיף ח.

ָראּוי: ת ָאֵמן ּכָ ֲעִנּיַ ן ּבַ ה ְלַכּוֵ ֶ ְתַקׁשּ ּמִ יִקים" ְלִמי ׁשֶ ם ֵסֶפר "אֹור ַצּדִ ׁשֵ ה ּבְ ִפּלָ ֶרק לא ְסִעיף טו( מּוֵבאת ּתְ ֶבט מּוָסר )ּפֶ ֶפר ׁשֵ ּסֵ ּבַ

ַנת  ּוָ ּכַ ן  ְלַכּוֵ ּכַֹח  י  ּבִ ְוֵאין  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ ֲאִני  ׁשֶ ְלָפֶניָך  ְוָידּוַע  לּוי  ּגָ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ִעם  י,  ִלּ ׁשֶ ָאֵמן  ַנת  ּוָ ּכַ עֹוָלה  ֵהא  ּתְ ׁשֶ ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי  ָלֵכן,  ָראּוי,  ּכָ ָאֵמן 
ָראּוי. ּכָ ָאֵמן  ת  ֲעִנּיַ ַנת  ּוָ ּכַ ן  ְלַכּוֵ ַהּיֹוְדִעים  ִֹריִדים  ַהְשּ ֵמאֹוָתם  ָאֵמן  ַנת  ּוָ ּכַ

ִפָלה: ּתְ ֱאָמרֹות ּבַ ָרכֹות ַהּנֶ ַנת ָאֵמן ַעל ּבְ ּוָ רּוט ּכַ ן ּפֵ ְלַהּלָ

ִנים:  ַבח ְמַכְוּ ֶ ּבְבָרכֹות ַהּשׁ
ָבֵרְך  ְבֵרי ַהּמְ ֱאֶמת ֵהם ּדִ

ָכְך. ַוֲהֵריִני ַמֲאִמין ּבְ

ה  ׁשָ ּקָ ְבָרכֹות ַהּבַ ּבִ
ם  ְתַקּיֵ ּתִ ִנים: ַהְלַואי ׁשֶ ְמַכּוְ

ָבֵרְך. ת ַהּמְ ׁשַ ּקָ ּבַ

טבלת כונת אמן


