
היכן מצינו שיהודה ניגש לתפילה?
”ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאֹדִני ְיַדֶּבר ָנא ַעְבְּד ָדָבר ְּבָאְזֵני 

ֲאֹדִני ְוַאל ִיַחר ַאְּפ ְּבַעְבֶּד ִּכי ָכמֹו ְּכַפְרעֹה“ (מד יח) 
הוא  יוסף  לפני  יהודה  שבגשת  מבואר  ו)  צג  (ב“ר  במדרש 
ולתפילה.  למלחמה  לפיוס,  דברים:  לשלושה  התכונן 
ולכאורה, גישתו לפיוס ולמלחמה מבוארים בפסוק, כפי 

שהביא רש“י על אתר, אך היכן מצינו שהתפלל?
פירש רבי אלעזר אזכרי: 

בראשית דבריו כפל יהודה את המילה ’ֲאֹדִני‘ – ”ִּבי ֲאֹדִני 
ב‘ֲאֹדִני‘  כי  לפרש  ויש  ֲאֹדִני“,  ְּבָאְזֵני  ָדָבר   ַעְבְּד ָנא  ְיַדֶּבר 
אנא,   – ֲאֹדִני“  ”ִּבי  התפלל:  וכך  לשמיים,  כיוון  הראשון 
”ְּבָאְזֵני  שיתקבל  ָדָבר“   ַעְבְּד ָנא  ”ְיַדֶּבר  העולמים,  אדון 
ֲאֹדִני“ – יוסף אדון מצרים, שהלוא: ”ֶלב ֶמֶל ְּבַיד ה‘ ַעל 

ָּכל ֲאֶׁשר ַיְחּפֹץ ַיֶּטּנּו“ (משלי כא א).
אף שנראה היה כי יהודה מפנה את דבריו ליוסף, בליבו 
המהרש“א  שפירש  שמצינו  וכפי  לה‘.  להתפלל  כיוון 
(ח“א, ר“ה ג ב) את הפסוק (נחמיה ב ד-ה): ”ָוֶאְתַּפֵּלל ֶאל ֱאֵקי 
אך  המלך  לאוזני  דיבר  שנחמיה   “ַלֶּמֶל ָואַֹמר  ָמִים;  ַהּׁשָ

’חרדים על התורה‘ בליבו כיוון להתפלל לה‘. 

אופן הפסיעות קודם תפילת שמונה עשרה
”ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה“ (מד יח)

שמונה  תפילת  קודם  כי  שנב)  תפילה  (הלכות  הרוקח  כתב 
עשרה, צריך המתפלל להקדים ולפסוע שלוש פסיעות 
שתיבת  מהעובדה  הרוקח  למד  זה  למנהג  סמך  לפניו. 
פעמים:  שלוש  לתפילה  בנוגע  בתנ“ך  נאמרה  ”ויגש“ 
יח  (לעיל  ַאְבָרָהם“  ”ַוִּיַּגׁש   – סדום  על  אברהם  בתפילת  א. 
ג  צו  ב“ר  (ראה  ְיהּוָדה“  ֵאָליו  ”ַוִּיַּגׁש  שלפנינו:  בפסוק  ב.  כג). 
וביאור ה‘חרדים‘ לעיל). ג. ”ַוִּיַּגׁש ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא“ (מלכים א‘ יח לו) – 

כשהתפלל בהר הכרמל. 
ה‘אליה  דעת  הרוקח:  דברי  בהבנת  הפוסקים  נחלקו 
רבה‘ (צה ג) שכאשר הדבר מתאפשר ניתן לפסוע שלוש 
ואולם  לאחוריו,  ולפסוע  להקדים  מבלי  לפניו  פסיעות 
בספר ’קיצור השל“ה‘ (דיני שמו“ע) כתב שכוונת הרוקח היא 
כמנהגנו (ראה משנ“ב צה ג; קצש“ע יח ב), שתמיד יש להקדים 
לחזור  מכן  ולאחר  לאחוריו  פסיעות  שלוש  ולפסוע 

ולפסוע את אותן פסיעות לפניו. 

תפילה על הצלחת התפילה 
”ְיַדֶּבר ָנא ַעְבְּד ָדָבר ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני ְוַאל ִיַחר ַאְּפ ְּבַעְבֶּד ִּכי 

ָכמֹו ְּכַפְרעֹה“ (מד יח) 
דרש רבי שלום פרלוב מבראהין: 

קוננו,  לפני  להתפלל  שבגשתנו  לנו  רומז  זה  פסוק 
עלינו להקדים ולבקש: ”ְיַדֶּבר ָנא ַעְבְּד ָדָבר“ – זכני 

להתפלל כראוי כדי שיישמעו הדברים: ”ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני“.
’ברוך שאמר‘:  בכך ביאר רבי שלום אף את נוסח ברכת 
ונשבחך  נגדלך  ובזמרות,  בשבחות  אלקינו  ה‘  ”נהללך 
להודיע  אנו  באים  וכי  להבין:  ויש  ונמליכך...“  ונפארך 
לפרש  יש  האמור  ולפי  לעשות?  עומדים  שאנו  את  לה‘ 
בשירי  ולשבחו  לגדלו  ה‘  שיזכנו  בכך  לבקש  שכוונתנו 

’דברי שלום‘ דוד.

תשובה מתוך שמחה
”ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו“ (מה ה)

אמר האדמו“ר רבי שמואל מסלונים:
ואף  שמחה.  מתוך  זאת  לעשות  צריך  בתשובה  השב 
לו  אל  התשובה,  מתנאי  אחד  היא  העבר  על  שהחרטה 
היא  העצבות  שכן  בעצבות,  כן  מחמת  לשקוע  לאדם 
לרמוז  יוסף  כיוון  זה  ליסוד  ה‘.  בעבודת  גדול  מכשול 
מכירתי  על  בתשובה  לשוב  בבואכם   – ”ְוַעָּתה“  לאחיו: 
”ַאל  ו)],  כא  (ב“ר  תשובה“  אלא  ’ועתה‘  [”אין  למצרים 
ֵּתָעְצבּו“ – אל תעשו זאת מתוך עצבות אלא מתוך שמחה. 
’דברי שמואל‘ 

בשורתו של יוסף לאביו 
”ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ִּבְנ יֹוֵסף ָׂשַמִני 

ֱאִקים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים“ (מה ט)
כל  על  מולך  שבנו  הצדיק  ליעקב  היא  בשורה  איזו  וכי 

ארץ מצרים?
א. ביאר רבי ישראל מרוז‘ין:

תיבת ”ָׂשַמִני“ יכולה להתפרש אף כשתי מילים נפרדות 
שאף  לאביו  לבשר  בא  שיוסף  לומר  ויש  אני‘.  ’שם   –
במצרים לא התרפה במאומה באמונתו, ואדרבה: ”שם“ 
את  וללמד  לפרסם  פועל  ”אני“  מצרים,  טומאת  בתוך   –

המצרים את האמונה ש: ”אלוקים לאדון לכל מצרים“.
ב. באופן נוסף ביאר רבי יוסף חיים מבגדד:

בישר יוסף לאביו כי זכות ”ֹּכ“ה“ אותיות הפסוק: ”שמע 
ישראל ה‘ אלקינו ה‘ אחד“ אשר ”ָאַמר ִּבְנ יֹוֵסף“ בכל יום 
ופרעה  מצרים  קליפות  את  לנצח  לו  שעמדה  היא  ויום, 

עד ש: ”ָׂשַמִני ֱאִקים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים“.
’אור  ישיבת  ראש  ניימן  יעקב  רבי  אמר  נוסף  ביאור  ג. 

ישראל‘:
בבורא  אמונתו  חוסן  את  לאביו  יוסף  תיאר  אלו  בדבריו 
גדלותו  את  ולתלות  להתגאות  היה  שיכול  שאף  יתברך. 
זאת  בכל  פרעה,  את  שהרשימה  וחוכמתו  בתבונתו 
הוא מכריז ואומר בפה מלא: ”ָׂשַמִני ֱאִקים ְלָאדֹון ְלָכל 

ִמְצָרִים“ – האלוקים הוא שמינה אותי למלך במצרים. 
’ישמח ישראל‘; ’בן יהוידע‘ סוטה מב א; ’דרכי מוסר‘ 
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פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
ילה?

ּבא

פני ם

לענות אמן ב‘שנות השובע‘ 
”ְוֶלֶחם ֵאין ְּבָכל ָהָאֶרץ ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְמאֹד ַוֵּתַלּה ֶאֶרץ 

ִמְצַרִים ְוֶאֶרץ ְּכַנַען ִמְּפֵני ָהָרָעב“ (מז יג)

אמר המשגיח רבי אליהו לופיאן: 

ימי שנותינו בעולם הזה הן בבחינת ’שנות השובע‘; 
הזדמנויות  ספור  אין  לפנינו  נקרות  ויום  יום  בכל 
אותנו  שתלווינה  מצוות  לאסוף  יכולים  אנו  שבהן 
ל‘שנות הרעב‘ – בעולם הבא, שאז לא נוכל להוסיף 
ורגע  רגע  כל  ינצל  בראשו  שעיניו  החכם  זכויות. 
לחטוף עוד דף גמרא, עוד מצווה, עוד ברכה ועוד 
אם  גם  הבא,  בעולם  הרעב‘ –  ב‘שנות  שהלוא  אמן. 
דבר  אחת,  אמן  עוד  לענות  בשביל  מיליונים  ישלם 
חיותו  לימי  וישתוקק  יתגעגע  אז  או  לו,  יועיל  לא 

ויאמר לעצמו: למה לא חטפתי עוד זכויות...

הכתוב  לשון  את  לכך  מסמיך  חיים‘  ה‘חפץ  היה 
(שה“ש ג א): ”ַעל ִמְׁשָּכִבי ַּבֵּלילֹות ִּבַּקְׁשִּתי ֵאת ֶׁשָאֲהָבה 

לאחר   – משכבי‘  ’על  ְמָצאִתיו“;  ְוא  ִּבַּקְׁשִּתיו  ַנְפִׁשי 
מאה ועשרים, אז יתחיל האדם לבקש את המצוות 
שנשמתו אהבה כל כך, אך גם אם יחפש ויחפש, לא 
ימצא דבר. על כן איש נבון וחכם הרואה את הנולד, 

בוודאי לא יחמיץ ולו אמן אחת בעולם הזה.
ספר הזיכרון ’חסדי אברהם‘ עמ‘ קלב

הדיין מחוסט רבי יעקב קטינא היה אומר, כי בבית 
דין של מעלה תהיה תביעה מיוחדת על אדם שזלזל 
בעניית אמן, וכך כתב בספרו המפורסם ’רחמי האב‘ 

שהודפס בעשרות מהדורות:

ליום  יענה  מה  כי  אמן...  בעניית  מאד  ”להיזהר 
מה   – אמן  ענית  לא  ’למה  כשישאלוהו:  פקודה 
’מלא  יז):  פג  (תהילים  הרמז  בא  זה  ועל  היא?‘  עבודה 

פניהם קלון‘ – סופי תיבות אמ“ן“.
’רחמי האב‘ אות נו

גרשונוביץ  יוסף  ראובן  רבי  מנתיבות  הצדיק  על 
העידו: ”רגעים ספורים קודם יציאת נשמתו ביקש 
לשמוע ברכות השחר והתגבר בכל שארית כוחותיו 
ברכה  כשבכל  השחר,  ברכות  כל  על  אמן  לענות 

הולך כוחו ונחלש, עד שאזלו כוחותיו...“
’ניצוצי אש‘ עמ‘ קפה
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יהודי יקר!
אתה אשר זכית להכיר בשגב גדולתה של מצוות עניית אמן, אתה המקפיד להגיש בכל יום 

ברכות מושלמות לבורא העולם – מי כמוך יודע ערכה של ברכה שנענתה ב‘אמן‘!
בידך אפשרות נפלאה להציל בכל יום ברכות רבות שבלעדיך היו נאמרות 

שלא בשלמות ולצבור מידי יום אמנים רבים.

הצטרף עוד היום לקהל מזכי הרבים, 
גבאי אמן בבתי הכנסת, ואלפי ברכות מושלמות 

תיזקפנה בכל יום לזכותך.
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היה זה בשלהי תקופת שלטון המנדט הבריטי בארץ 
להצטרף  נאלץ  ונמרץ,  צעיר  בחור  יוסף,  ישראל. 
עת  באותה  שפעלו  המחתרת  מקבוצות  לאחת 
הערבים  מפרעות  ישראל  ארץ  יהודי  על  לשמור 
אשר תחת עיניהם המתעלמות של חיילי הממלכה 
היהודיים  ביישובים  רחם  ללא  טבחו  הבריטית, 

המתחדשים בארץ הקודש.
אורבים  הישמעאלים  הרוצחים  היו  פעם  אחר  פעם 
לשיירות היהודיות שהיו עושות את דרכן ליישובים 
ותרופות  מזון  אליהם  מובילות  כשהן  המבודדים, 
טובחים  יומי,  היום  לקיומם  שנצרכו  מוצרים  ושאר 
הוקמו  כך  לשם  שללם.  את  ובוזזים  ביושביהם 
את  ולשמור  השיירות  את  ללוות  שפעלו  קבוצות 
היהודיים  היישובים  על  שוטפת  שמירה  לצד  דרכן, 

שהוזנחו לגורלם בידי חיילי הלגיון הבריטי.
אנשי  היו  השגרתיות,  השמירה  פעולות  מלבד 
פעולות  לפעם  מפעם  לבצע  נדרשים  אלו  קבוצות 
יושביהם  אשר  הערביים,  הישובים  בעומק  סיכול 
ונדרשה  הארץ,  יושבי  על  רעות  הרף  ללא  זממו 
שמיים.  בחסדי  עצתם  את  לסכל  כדי  נועזת  פעולה 
כרוכות  היו  אשר  הללו  הפעולות  ביצוע  לצורך 
ומדוקדקת  מוקדמת  הכנה  נדרשה  רב,  בסיכון 
מצבורי  הטמנת  מדוקדק,  מודיעין  איסוף  שכללה 
בזה.  וכיוצא  האויב  שטח  בעומק  ופצצות  נשק 
מפני  מהם,  שנדרשה  הכפולה  הזהירות  מלבד  זאת 
עיניהם הפקוחות של חיילי המנדט, אשר פעלו כל 
העת באופן חד צדדי לטובת הישמעאלים, ומתוך כך 
עשו הכול כדי להצר את רגליהם של חברי קבוצות 

השמירה.
פעיל  חלק  נטל  ומוכשר  צעיר  בחור  שהיה  יוסף 
יהודה  ר‘  אביו  פעילויות.  באותן  מאוד  ומשמעותי 
מרדכי  רבי  האדמו“ר  של  חסידיו  מגדולי  שהיה 
כל  לפני  וכך  מאוד,  לו  דאג  מסדיגורא  יוסף  שלום 
פעולה שכזו הקפיד לפקוד את חדרו של מורו ורבו 
וביקש  לבדו  ולעיתים  בנו  בליווי  לעיתים  הגדול, 

מהרבי לברך את בנו שישוב בשלום וללא פגע.
באחד הימים נודע לר‘ יהודה שבנו אמור להשתתף 
ביותר,  נחוצה  אך  מסוכנת  בפעולה  המחרת  ביום 
שאליה התכוננו חברי הקבוצה במשך זמן רב. כדרכו 
ברכה  לבקש  כדי  הרבי  של  לחדרו  יהודה  ר‘  נכנס 

שישוב בשלום וללא נזק מהפעולה המסוכנת.
בכך  הרבי  הסתפק  שבהן  קודמות  לפעמים  בניגוד 
הקודש  אל  בהיכנסו  הפעם,  ברכתו,  את  שהעניק 
צאתם  שלפני  ליוסף  הרבי  הורה  בנו,  בליווי  פנימה 
בציבור,  ערבית  תפילת  וחבריו  הוא  יתפללו  לדרכם 

ורק לאחר מכן יצאו לדרכם.
שומרים  אינם  חבריו  שמרבית  להתנצל  החל  יוסף 
תורה ומצוות לדאבון לב, ומסתבר שלא יסכימו לכך, 
אולם הרבי לא השיב על כך דבר. רק חזר שוב על 
דבריו ואמר לו: ”אמור להם שיתפללו יחדיו בציבור, 
ורק לאחר מכן יצאו לדרך“. יוסף ניסה שוב להביע 
את חששו המוצדק שחבריו לא יקבלו את דבריו, אך 

הרבי הרגיעו ואמר לו: ”עוד תראה שהם יסכימו“.
הצלחה  בברכת  בחום  הרבי  בירכו  צאתו  טרם 
יוסף  ולשלום.  לחיים  לשוב  חבריו  עם  יחד  ושיזכה 
שהיה חדור באמונת חכמים ענה אחריה ’אמן‘ ופנה 
טרם  להיפגש  חבריו  נדברו  שבו  למקום  היישר 

צאתם לפעולה.
את  המפקדים  שהציגו  לאחר  המפגש,  במהלך 
היו  שהחברים  בזמן  בפרוטרוט,  הפעולה  תוכנית 
זכות  את  יוסף  ביקש  ובהתרגשות,  במתח  שרויים 

הדיבור ואמר:
היא  מסוכנת  כמה  עד  מבינים  כמוכם  מי  ”חברים, 
למען  זאת  עושים  אנו  אמת,  שלפנינו.  הפעולה 
שלומם של יהודי הארץ, אולם אנו זקוקים לזכויות 
אפוא,  דעתכם  מה  בשלום.  אותה  לצלוח  כדי  רבות 
ערבית  תפילת  יחדיו  נתפלל  לדרך  צאתנו  שבטרם 
את  ”נבקש  יוסף,  להם  הסביר  בתפילה“,  בציבור? 
ברכת: ’השכיבנו... לשלום והעמידנו מלכנו לחיים... 
והסר  בעדנו  והגן  מלפניך...  טובה  בעצה  ותקננו 
ומאחרינו...  מלפנינו  שטן  והסר  אויב...  מעלינו 
ובטוח  סמוך  ולשלום‘.  לחיים  ובואנו  צאתנו  ושמור 

המשימה  להצלחת  לנו  תעמוד  זו  שזכות  אני 
לשוב  כולנו  ושנזכה  שלפנינו  והמסוכנת  החשובה 

ממנה בריאים ושלמים“.
שנאמרו  יוסף  של  דבריו  היה.  כן  הרבי  דיבר  כאשר 
על  רושם  עשו  שורשית  אמונה  ומתוך  לב  מעומק 
ראה  יוסף  בהתלהבות.  הסכימו  והם  חבריו,  לבבות 
בכך סימן ראשון לקיום דברי הרבי ובטוח היה שגם 

הברכה שבירכם תתממש.
כך, משירד הלילה, דקות ספורות לפני מועד צאתם 
בתפילת  ופתח  ציבור‘  כ‘שליח  יוסף  ניגש  לדרך 
הפעם  אולי  זו  הייתה  מהחברים  לכמה  ערבית. 
הנרגשת  התפילה  במניין.  התפללו  שבה  הראשונה 

הסתיימה, והחברים יצאו לדרך.
בחושך סמיך התקדמה הקבוצה בזהירות רבה לעבר 
גבעה קטנה שהשקיפה אל היעד שאליו היו צריכים 
שקיבלו,  שהמודיעין  הבינו  הם  מהרה  עד  לחדור. 
שקועים  להיות  אמורים  היו  הכול  זו  בשעה  שלפיו 
כמה  בפועל  שגוי.  היה  מיטותיהם,  על  בשנתם 

מהבתים היו מוארים. 
הנראה  כפי  חש  אף  הערבים  אחד  מזאת,  יתרה 
חבריו.  את  להזעיק  מיהר  והוא  חריגה,  בתנועה 
הדבר הפתיע את חברי הקבוצה והפך את פעולתם 
זאת  למרות  אולם  שבעתיים,  למסוכנת  המתוכננת 
החליטו  ביניהם,  שנערכה  מהירה  התייעצות  לאחר 
לשוב  ובמקום  חזרה,  דרך  אין  שכבר  החברים 

לאחוריהם החליטו להמשיך בפעולתם בכל מחיר.
מסתבר  וכי  מנגד  להם  תלויים  חייהם  כי  ידעו  הם 
כי  הבינו  הם  אולם  בנפש,  אבידות  להם  יהיו  שאף 
לאחר שהתגלו כבר אין להם דרך חזרה, והם החלו 

מיד בפעולה.
והחלו  קטנות  לקבוצות  התפצלו  הם  כמתוכנן 
בהסתערות נועזת לעבר היעד. עד מהרה התאוששו 
באש  כנגדם  להשיב  והחלו  מההפתעה  הערבים 
מאות  מתוך  והפלא,  הנס  למרבה  אולם  צולבת, 
הכדורים ששרקו סביבם לא פגע בהם ולו אחד. ככל 
שניסו הערבים לפגוע בהם לא עלה הדבר בידם, וכך 
לבתיהם  הקבוצה  חברי  כל  חזרו  הפעולה  סיום  עם 

בשלום.
היה זה נס של ממש אשר לא הייתה כל דרך אחרת 
ושמרה  עליהם  שהגנה  התפילה  מלבד  להסבירו, 
עליהם מכל רע כהבטחת הרבי. כמה מהחברים אף 
בכוח  לראות  נוכחו  שבו  האירוע  בעקבות  התחזקו 
לכל  הוא  קרוב  וכי  בארץ  אלוקים  יש  כי  התפילה 
אשר  הדורות  לחכמי  ובפרט  באמת,  אליו  הקוראים 
מן הדברים ששם ה‘ בפיהם לא ייפול ארצה. בהמשך 
ובקיום  באמונה  להתחזקות  אף  הדבר  אותם  הביא 

המצוות.
תש“ס,  בשנת  מכן,  לאחר  שנה  מחמישים  למעלה 
קברו  על  שהשתטח  סדיגורא  מחסידי  אחד  הבחין 
של הרבי בעל ’אביר יעקב‘ מסדיגורא ביהודי ישיש 
מסתובב  אשר  חסיד,  כשל  הייתה  לא  שחזותו 
התעניין  החסיד  מה.  דבר  כמחפש  הקברים  בין 
מחפש  הוא  כי  לו  סיפר  והלה  הזקן,  של  למבוקשו 

אחר ציונו של רבי מרדכי שלום יוסף מסדיגורא.
החסיד התלווה לזקן והתנדב להראות לו את הדרך 
את  החסיד  שאל  צעידתם  כדי  תוך  כאשר  למקום, 
האיש  לו  סיפר  בתגובה  הרבי.  את  הכיר  מאין  הזקן 
את הסיפור האמור, תוך שהוא מציין כי הוא עצמו 
התחזק  ואף  זו,  בפעולה  מהמשתתפים  אחד  היה 
לאחר שזכה לראות בעיניו בהתגשמות ברכת הרבי 
חייהם  את  והצילה  עליהם  שהגנה  התפילה  ובכוח 

ממוות כמעט בטוח.
הזקן,  אמר  לישועה“,  זקוק  אני  שבה  פעם  ”בכל 
הרבי.  שהורה  כפי  כן  לפני  להתפלל  אני  ”מקפיד 
הפעם זקוק אני לישועה מיוחדת והחלטתי לפקוד 
בעבורי  יפעל  שבוודאי  בתקווה  הרבי  של  ציונו  את 
ישועה ורחמים...“ הסביר האיש ופתח מיד בתפילתו 

הנרגשת.
’קרית מלך‘ קובץ ח עמ‘ צח

סיפור שבועי על אמן ותפילה  ססייפפומעמעשה אמונים ם
 זיכוי הרבים בעניית אמן

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

’ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום‘
קוראים יקרים!

נוכחתם  וגם  שמעתם  בוודאי 
התפתחותה  את  בעיניכם  לראות 
’בני  מהפכת  של  המופלאה 
האחרונות.  בשנים  אמונים‘ 
דש  האדם  אשר  ’קלה‘  ממצווה 
זו  מצווה  הפכה  בעקביו,  אותה 
שלומי  בקרב  תפארת  לעטרת 
אמוני ישראל, אשר בזכות פעילות 
רבבות  נחשפו  אמונים‘  ’בני 
ולסגולותיה  הרבה  לחשיבותה 
עצמם  על  וקיבלו  המופלאות 

להתחזק בה בכל מאודם.
’בני  פעילות  של  הכותרת  גולת 
היא  הימים  משכבר  אמונים‘ 
בחברותא,  השחר  ברכות  אמירת 
ומשנהו  מברך,  האחד  כאשר 
עונה אמן אחר ברכותיו. הנהגה זו 
הוזכרה בקדמונים, הובאה בספרי 
הפוסקים, וגדולי ישראל נהגו בה 
היום  עצם  ועד  קדומים  מדורות 
רבה  באריכות  שפורסם  כפי  הזה, 

מעל במה זו במהלך השנים.
היתרה  מעלתה  למרות  ואולם 
רבים  קיומה,  פשטות  אף  ועל 
נמנעים מלנהוג בהנהגת קודש זו, 
מחמת  אם  שונות;  סיבות  מחמת 
הרגל, אם מתוך שמתביישים הם 
לפנות לזולתם ו‘להטריחו‘ לענות 
מחמת  אם  ברכותיהם,  אחר  אמן 
שהזמן  בשעה  לתפילה  הגעתם 
אמירת  את  מאפשר  אינו  כבר 
כמה  גם –  ויש  הברכות בניחותא. 
את  הבינו  שטרם  כאלו   – מפליא 

גודל חשיבותה.
אמונים‘  ב‘בני  הקמנו  זו  למטרה 
מערך  את  שנים  כמה  לפני 
הפועל  הכנסת,  בבתי  אמן‘  ’גבאי 
בהצלחה רבה מזה תקופה ארוכה 
במסגרת  והעולם.  הארץ  ברחבי 
’גבאים‘  מתנדבים  זה  מערך 
 – הכנסת  מבתי  ברבים  מיוחדים 
היקר  מזמנם  שפינו  ערך  אנשי 
הקודש:  מטרת  הגשמת  למען 
אמן  הארץ  כל  את  כבודו  ”וימלא 
בבית  קבע  דרך  בעומדם  ואמן“, 
לברכות  ובהקשבתם  הכנסת 
ברכותיהם  והשלמת  המתפללים 

בעניית ’אמן‘.
סייעתא  אותה  מתוך  כאמור, 
’בני  פעילות  את  המלווה  דשמיא 
גם  הדרך,  אורך  לכל  אמונים‘ 
מיוחדת  להצלחה  זכה  זה  מערך 
רבים  עתה  ועד  מאז  במינה. 
טוב‘  כי  וראו  ’טעמו  אשר  וטובים 
מלך,  של  ללגיונו  מכוחו  הצטרפו 
ברכות  אומרי  קום,  משכימי  קהל 
מנחת  מגישי  בחברותא,  השחר 
הודאה מושלמת למלכו של עולם 
באהבה וברצון למען שמו יתברך.

על  מדווחים  עצמם  הגבאים  אף 
שהם  מיוחדת  סיפוק  תחושת 
על  ואף  כך,  בעקבות  לה  זוכים 
בעיניהם  שראו  גדולות  ישועות 
בקודש  לשמש  החלו  מאז 

בשליחות זיכוי הרבים.
•

הצריכים  תורה  דברי  של  כדרכם 
חיזוק, התבקשנו במסגרת חשובה 
העניין  מעלת  על  שוב  לעורר  זו 
אמונים‘  ’בני  קהל  את  ולעודד 
מעלתה  בשגב  להכיר  זכו  אשר 
של מצווה זו, להצטרף ולהימנות 
אמן‘  ’גבאי   – הרבים  מצדיקי  עם 
בבתי הכנסת, באשר עדיין ברבים 
’גבאים‘  אין  עדיין  הכנסת  מבתי 
קבע,  בדרך  בקודש  המשמשים 

יום אחר יום ולא ישבותו.

אח יקר!
עד  ולהסביר  לפרט  למותר  אך 
כמה גדולה היא מעלתה של זיכוי 
שאין  זו  במצווה  ובפרט  הרבים, 
גדולה ממנה לפני ה‘ (דב“ר ז א). מה 
שיכולה  ’מצווה  בגדר  זו  שאין  גם 
מי  כי  אחרים‘,  בידי  להיעשות 
נאבדות  ’אמנים‘  מאות  כמה  יודע 
אתה  שבו  הכנסת  בבית  יום  בכל 
בו  נאמרו  ברכות  וכמה  מתפלל, 
שטרם  משום  רק  בשלמות,  שלא 
את  שיעודד  מתנדב  בו  נמצא 
ברכותיהם  את  לומר  המברכים 

בפניו ויענה אמן אחריהם?!
אין  כי  נכון  אל  אנו  יודעים  אמת. 
לביצוע.  פשוטה  משימה  זאת 
נפש  מסירות  נדרשת  כך  לשם 
של  תיבותיה  כראשי  עילאית, 
אולם  נפשי“,  מוסר  ”אני   – ’אמן‘ 
מכך,  שתפיק  העצום  הרווח 
ומסירות  השקעה  כל  מצדיק 

שהיא.
מכל  אשר  ’אמנים‘  מאות  כאמור, 
תיענינה  מלאך,  נברא  מהן  אחת 
מאות  בזכותך.  רק  שבוע  מדי 
בצורה  בזכותך  תיאמרנה  ברכות 
יזכו  יהודים  מאות  מושלמת, 
ברכותיהם  את  לומר  בזכותך 
מי  כל  שהלוא  יתרה,  בכוונה 
דומה  שאינה  יודע  בכך  שהתנסה 
אחרים  באוזני  הנאמרת  ברכה 
האדם  בין  הנאמרת  לברכה 

לעצמו.
והן אמרו חכמים (סנהדרין צט א): ”כל 
המְעשה את חבירו לדבר מצוה – 
מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה“, 
שה‘ְמעשה‘  זו  במצווה  ובפרט 
עניית  מצוות  את  מקיים  עצמו 
ומכופל  כפול  שכרו  ונמצא  ’אמן‘, 
על  והן  שלו  על  הן  השמיים  מן 

של חברו.
•

מעט  נפרט  הבאים  במאמרים 
של  ומעלותיה  מסגולותיה 
שליחות קודש זו, ואף נביא מקצת 
מסיפוריהם ומעדויותיהם של אלו 
שזכו לשמש בקודש כ‘גבאי אמן‘ 

וראו ישועות רבות בעקבות כך.
עזה תקוותנו שהדברים יפעלו את 
בכל  כי  ונזכה  הראויה  פעולתם 
ממונה  יהיה  בישראל  כנסת  בית 
הציבור  למען  מזמנו  יקדיש  אשר 

ויעוררם לעניית אמן.

ברכות השחר 
בחברותא תעתענה אמונים 

בע רבים

בררככו
בחחב ם 


