
ִחּיּוב ֲעִנַּית ָאֵמן ַעל־ָּכל ְּבָרָכה, ֶׁשֵחֶלק ֵמַהּפֹוְסִקים ַמֲחִׁשיִבים אֹותֹו ְלִחּיּוב ִמן־ַהּתֹוָרה, ִנְדַרׁש ִּביֵדי ֲחַז"ל 
ֵמַהָּפסּוק ֶׁשְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ִּכי ֵׁשם  ה' ֶאְקָרא ָהבּו גֶֹדל ֵלאֹלֵקינּו", ֶׁשָּכְך ָאַמר מֶֹׁשה ְלִיְׂשָרֵאל: "ְּבָׁשָעה ֶׁשֲאִני 
ַמְזִּכיר ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה, ַאֶּתם ָהבּו ּגֶֹדל ַּבֲעִנַּית ָאֵמן", ְּדַהְינּו ֶׁשַהּשֹׁוֵמַע ֶאת־ַהְּבָרָכה מֹוִסיף ַּבֲעִנַּית ָאֵמן 
ּגֶֹדל ְלִׁשְבחֹו ֶׁשל־ַהָּקָּב"ה. ְוכֹה ָּגדֹול ְׂשָכרֹו ֶׁשל ָהעֹוֶנה ָאֵמן, ַעד ִּכי ָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר 
ִמן־ַהְמָבֵרְך ַעְצמֹו, ְוֵכן ָּכְתבּו ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשְּבָכל ֲעִנַּית ָאֵמן ַעל־ַאַחת ִמִּבְרכֹות ַהְּתִפָּלה, ֲהֵריהּו ְּכִאּלּו ֵּבַרְך 
י"ט ְּבָרכֹות, ּוִבְתִפָּלה ַאַחת ִעם־ַהִּצּבּור ֶׁשעֹוֶנה ָאֵמן ָּכָראּוי הּוא ְמַקֵּבל ָׂשָכר ֶׁשל ָז"ן ְּבָרכֹות. ְועֹוד ָאְמרּו 
ֲחַז"ל ֶׁשָהעֹוֶנה 'ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא' ְּבָכל־ּכֹחֹו, ִנְקַרע ֲאִפּלּו ְּגַזר־ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְלָרָעה, ְוֵכן ֶנֱאַמר 

ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשְּבכַֹח ֲעִנַּית ַהַּקִּדיׁש ִלְׁשּבֹר ַׁשְלְׁשָלאֹות ֶׁשל־ַּבְרֶזל, ּוְלַבֵּטל ָּכל־ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות. 
ְדָבִרים.  ְׁשֹלָׁשה  ֶיׁש־ָּבּה  ָאֵמן  ַּבר־ִסימֹון,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  "ָאַמר  ָאֵמן:  ַמהּו  ַמְסִּביִרים  ַרָּבה  ְּבִמְדַרׁש  ֲחַז"ל 
ְׁשבּוָעה, ַקָּבָלה, ֱאמּוָנה". ּוְבָכְך ֶׁשָאנּו עֹוִנים ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת "ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו" ְלָמָׁשל, ָאנּו ְמִעיִדים 
ִּמְתַרֵחׁש ָּבעֹוָלם, ַהּכֹל ַנֲעָׂשה  ַעל־ִּכי ִנְׁשָּבִעים ָאנּו, ְמַקְּבִלים ּוַמֲאִמיִנים ֶּבֱאמּוָנה ְּתִמיָמה, ֶׁשָּכל ַמה־ּׁשֶ
ִמן־ יֹוֵתר  'ָאֵמן'  ָהעֹוֶנה  ְׂשָכרֹו ֶׁשל  ָּגדֹול  ְוָלֵכן  ְּבָכל־ַהְּבָרכֹות.  ְוָכְך  ַהְנָהָגתֹו,  ִּפי  ְוַעל  ִּבְדָברֹו ֶׁשל־ַהָּקָּב"ה 
ֶּבֱאמּוָנה  ְּבַקָּבָלה,  ְדָבִרים,  ִּבְׁשֹלָׁשה  ַהְמָבֵרְך,  ִקֵּבל ַעל־ַעְצמֹו ֶאת־ִּדְבֵרי  'ָאֵמן'  ִמְּפֵני ֶׁשָהעֹוֶנה  ַהְמָבֵרְך, 
ּוִבְׁשבּוָעה. ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ַמְסִּביר ַּגם הּוא ַמּדּוַע ָהעֹוֶנה ְמַקֵּבל ָׂשָכר ָּגדֹול יֹוֵתר ֵמַהְמָבֵרְך, ִּכי ֶזה ֶׁשְּמָבֵרְך 
ָטר,  ָטר ְּכמֹו ֵעד ֶׁשחֹוֵתם ַעל־ַהּׁשְ ֵמִעיד ַעל־ַהָּקָּב"ה ֶׁשהּוא ְמקֹור ַהְּבָרָכה, אּוָלם ָהעֹוֶנה ְמַקֵּים ֶאת־ַהּׁשְ

ר ֶאת־ִּדְבֵרי ַהְמָבֵרְך.  ָכר ְמַקֵּבל ָהעֹוֶנה ַהְמַאּׁשֵ ּוְׁשָטר ְּבֹלא ֵעדּות ֵאין לֹו ֲחִׁשיבּות, ָלֵכן ִעַּקר ַהּׂשָ
ִּדְבֵרי ַהַּתָּנא ְּבָאבֹות: "ָיָפה ָׁשָעה ַאַחת ֶׁשל  ְוִהְזִּכיר ֶאת  יחֹוָתיו ֶׁשל 'ַהָּסָבא' ִמֶּקֶלם, ָּפַתח  ְּבַאַחת ִמּׂשִ
קַֹרת־רּוַח ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ִמָּכל ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהֶּזה", ְוִהְקָׁשה: "ִּבְזכּות ָמה זֹוִכים ְלקַֹרת־רּוַח ָּבעֹוָלם ַהָּבא? 
ַנֲעֶנה  ְּכֶׁשָהָאָדם  ֶׁשֲהֵרי  ֵּכן,  לֹוַמר  ַחס־ְוָׁשלֹום  ְׁשמֹו'?  ּוָברּוְך  'ָּברּוְך הּוא  ֲאִמיַרת  ַּבֲעבּור  ֶׁשָּמא ּתֹאְמרּו 
ְואֹוֵמר 'ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו' ְונֹוֵתן ֶׁשַבח ַלָּקָּב"ה, ֹלא ְיכֹוִלים ָּכל־ַהֲהָנאֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ְלַמֵּלא ֶאת־ְׂשָכרֹו. 
יּוַכל  ֶאָחד  ֶׁשְּיהּוִדי  ְּכֵדי  ַרק  ָׁשָנה,  ַאְלֵפי  ֵׁשֶׁשת  ְלֶמֶׁשְך  ֻּכּלֹו  ֶאת־ָהעֹוָלם  ִלְברֹא  ַלָּקָּב"ה  לֹו  ָהָיה  ּוְכַדאי 
ַלֲענֹות ֲאִפּלּו ַּפַעם ַאַחת 'ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו'. ֶאָּלא ֶׁשֶאת קַֹרת־ָהרּוַח ְיַקֵּבל ָהָאָדם, ֲאִפּלּו ַעל ֶׁשָּיַׁשב 
ב ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה,  ַּפַעם ַאַחת ְּבִלי מֹוָרא ָׁשַמִים, ְוִנְזַּכר ְלֶפַתע ִּכי 'ִׁשּוִיִתי ה' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד' ּוִמָּיד ִהְתַיּׁשֵ
ְוַעל־ֶזה ָאְמרּו ַּבִּמְׁשָנה ָיָפה ָׁשָעה ַאַחת ֶׁשל קַֹרת־רּוַח ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֲאִפּלּו ַעל ַמֲעֶׂשה ָּכֶזה ְיַקֵּבל ָׂשָכר 
ַרב ָּבעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשַעִין ֹלא ָרֲאָתה, אּוָלם ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ּוָברּוְך הּוא, ֶזהּו ָּדָבר ֶׁשֵאין לֹו ִׁשעּור ִלְׂשָכרֹו". 
ְו'ַהָּסָבא' ִהְמִׁשיְך ְוָאַמר: "ּוְדעּו ָלֶכם, ִּכי ֶאֶלף ְּפָעִמים 'ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו', ֵאיָנם ַמִּגיִעים ְלָׂשָכר ֶׁשל 
ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחת, ּוִבְׁשִביל ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחת ְּכַדאי לֹו ָלָאָדם ִלָּבֵרא ְוָלבֹוא ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ַוֲאִפּלּו ִלְסּבֹל ֶאת 
ְוִאּלּו ֶאֶלף ְּפָעִמים ֲעִנַּית ָאֵמן,  ִיּסּוֵרי ִאּיֹוב ְּבֶמֶׁשְך ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ַרק ִּבְׁשִביל ַלֲענֹות ַּפַעם ַאַחת ָאֵמן. 
ָכר ֶׁשל ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת 'ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש' אֹו 'ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה', ֶׁשַּמֲעָלָתם ְּגדֹוָלה ְלֵאין  ֵאיָנם ַמִּגיִעים ְלגֶֹדל ַהּׂשָ
ה ּוָבְרכּו ֶׁשְּמַקְּדִׁשים ָּבֶהם ֶאת ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך. ְוֶאֶלף ְּפָעִמים ֲעִנַּית ָאֵמן ָּכזֹו, ֹלא ַמִּגיִעים  ִׁשעּור, אֹו ִלְקֻדּׁשָ
"ְוֶאֶלף  ְוָאַמר:  ִהְׁשִלים  ָּכל־זֹאת  ְוַאַחר  ַּפַעם ַאַחת".  ַרָּבא'  ְיֵהא ְׁשֵמּה  'ָאֵמן  ֲעִנַּית  ָכר ֶׁשל  ַהּׂשָ ְלַמֲעַלת 

ְּפָעִמים 'ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא', ֵאיָנם ַמִּגיִעים ְלָׂשָכר ֶׁשל ְּדַבר־ּתֹוָרה ֶאָחד ִלְׁשמֹו"...
ַהּשֶֹׁרׁש ֶׁשל ַהִּמָּלה ָאֵמן, הּוא ֱאמּוָנה. ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָאנּו עֹוִנים ָאֵמן, ָאנּו ַמְׁשִריִׁשים ְּבִלֵּבנּו ֱאמּוָנה ְּתִמיָמה 
ַּבָּקָּב"ה ּוְבַהְנָהָגתֹו ָּבעֹוָלם, ְוֵכן ָּדְרׁשּו ְוָאְמרּו ֶׁש'ָאֵמן' ִהיא נֹוָטִריקֹון 'ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן', ִּכי ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ָאנּו 
ָאֵמן  ַּבֲאִמיַרת  ֵאפֹוא  ִנְתַחֵּזק  ּוַמֲעָׂשיו.  ְּבָכל־ְּדָרָכיו  ֶנֱאָמן  ֶמֶלְך  הּוא  ֶׁשַהָּקָּב"ה  ַעל־ֱאמּוָנֵתנּו  ַמְצִהיִרים 

ְּבקֹול ָרם ּוְבַכּוָָנה, ּוְבָכְך נּוַכל ִלְקרַֹע ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ּוְלָהִחיׁש ֶאת־ְּגֻאָּלֵתנּו ּוְפדּות ַנְפֵׁשנּו. 

בס"ד

ֲחַז"ל ִהְפִליגּו ְמאֹד ְּבַמֲעַלת ֲעִנַּית ָאֵמן, ַעד ֶׁשָאְמרּו 
ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ֵמָאֵמן  יֹוֵתר  ַהָּקָּב"ה,  ִלְפֵני  ָּגדֹול  ֶׁשֵאין 
ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחים  ְּבָכל־ּכֹחֹו  ָאֵמן  ְוָהעֹוֶנה  עֹוִנים, 
ָעה  ִמּׁשָ ַהָּבא  ָלעֹוָלם  ָּבא  ָקָטן  ַוֲאִפּלּו  ַּגן־ֵעֶדן, 
ִמן־ יֹוֵתר  ָהעֹוֶנה  ֶׁשָּגדֹול  ָאְמרּו  ְוֵכן  ָאֵמן.  ֶׁשּיֹאַמר 
ַהְמָבֵרְך, ְוִהְמִׁשילּו ֶאת־ַהָּדָבר ְלִמְלָחָמה ֶׁשַהַחָּיִלים 
ֵמָראֵׁשי  יֹוֵתר  ֶאת־ַהִּמְלָחָמה  ְמַנְּצִחים  ַהְּפׁשּוִטים 
ָאָדם  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  מּוָבא,  ַּבּזַֹהר  ַעְצָמם.  ַהִּמְלָחָמה 
ַמִים  ַּבּׁשָ ָעִרים  ָּכל־ַהּׁשְ ְלָפָניו  ִנְפָּתִחים  ָאֵמן,  עֹוֶנה 
ּוַמְכִריִזים ָעָליו ֶׁשְּפלֹוִני ֵהִביא ּדֹורֹון ִלְכבֹוד ַהֶּמֶלְך, 
ּוֵמִאיָדְך מּוָבִאים ָׁשם ְּדָבִרים ֲחמּוִרים ַעל ִמי ֶׁשֵאינֹו 
"ּובַֹזי  ַהָּפסּוק  ֶאת  ָעָליו  ְוָדְרׁשּו  ָּכָראּוי,  ָאֵמן  עֹוֶנה 
הּוא  ְוָעְנׁשֹו  ְׁשִמי",  ּבֹוֵזי  ַהּכֲֹהִנים  "ָלֶכם  ְוֵכן  ֵיָקּלּו", 
ַמִים ְלַבָּקׁשֹוָתיו, ּוְכֶׁשהּוא  ֶׁשֵאין ּפֹוְתִחים לֹו ִמן־ַהּׁשָ
יֹוֵצא ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה ַמְכִריִזים ָעָליו ִמְלַמְעָלה ִלְסּגֹר 
ַהְּבָרכֹות  ֶאת  ָּפַתח  ֶׁשֹּלא  ִמְּפֵני  ְלָפָניו  ַהְּפָתִחים 
ְׁשבּוָעה  ְלָאֵמן:  ֵיׁש  ַמְׁשָמֻעּיֹות  ַהֶּזה. ָׁשֹלׁש  ָּבעֹוָלם 
ה  ָהִאּׁשָ ְוָאְמָרה  ְוגֹו'  ַהּכֵֹהן  "ְוִהְׁשִּביַע  ֶׁשֶּנֱאַמר   -
ָּכל־ָהָעם  "ְוָאַמר  ֶׁשֶּנֱאַמר   – ַקָּבָלה  ָאֵמן",  ָאֵמן 
ֶבן־ְיהֹוָיָדע  ְּבָנָיהּו  "ַוַּיַען  ֶׁשֶּנֱאַמר   - ֶוֱאמּוָנה  ָאֵמן" 
ֶאת־ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ָאֵמן ֵּכן יֹאַמר ה'". ׁשֶֹרׁש ַהִּמָּלה 
"ְוַגם־ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ֱאֶמת,  ָאֵמן הּוא 
ָאְמָנה ֲאחִֹתי ַבת־ָאִבי ִהוא", ְוִתְרֵּגם ֻאְנְקלֹוס "ּוְבַרם 
ְּבֻקְׁשָטא" ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֱאֶמת, ְוֵכן ֶיׁש־ָּבּה ְלׁשֹון ְּתִפָּלה 
ַּבֲעִנַּית  ְלַכּוֵן  ֵיׁש  ָלֵכן  ִיְתַקְּימּו.  ַהְּדָבִרים  ִּכי  ְוִתְקָוה 
ָאֵמן ַעל ִּבְרכֹות ֶׁשַבח ֶׁשל־ַהָּקָּב"ה, ִּכי ַהָּדָבר ֱאֶמת, 
ְוִאּלּו ַעל ְּתִפּלֹות ּוַבָּקׁשֹות ְמַכּוְִנים ֶׁשִּיְתַקְּימּו ִּדְבֵרי 
ֱאֶמת  ַהַּכּוָנֹות,  ְׁשֵּתי  ְמַכּוְִנים ֶאת  ּוְלִעִּתים  ַהְמָבֵרְך, 
הּוא ִויִהי ָרצֹון ֶׁשַהָּדָבר ִיְתַקֵּים, ְּכגֹון ַּבְּבָרכֹות ֶׁשֵּיׁש 

ָּבֶהן ַּבָּקׁשֹות ּוְתִפּלֹות ַיַחד ִעם ִׁשְבֵחי ַהָּקָּב"ה. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ַהֲאִזינּו

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ָאֵמן  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ַרִּבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ ַהְּמִקִּלים ִּבְכבֹוד ה' 
ִליַח ַהִּצּבּור  ִּתָּבַקע ָהָאֶרץ ְלקֹוָלם ַלֲענֹות ָאֵמן ְּכֶׁשּׁשְ

אֹוֵמר 'ַהּיֹום ְּתַאְּמֵצנּו' ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים
ּוְמָזְרִזים ַעְצָמם ְוֶאת־ְּבֵניֶהם ַהְּקַטִּנים ַלֲענֹות ָאֵמן. 

ְואּוָלם ְּבָׁשְמָעם ְּבָרכֹות ְוַקִּדיִׁשים, ֵאין קֹול ְוֵאין עֹוֶנה. 
קֹוֵרא ֲאִני ֲעֵליֶהם "ָּבִנים ֹלא־ֵאֻמן ָּבם" - 'ֹלא ָאֵמן ָּבם'

ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת ַהָּטֵפל ִעָּקר, ְוֶאת ָהִעָּקר ָטֵפל...
)חמדת ימים(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ָנִעים,  ָהָיה  ָהֲאִויר  ֶמֶזג  ִמָּכל־ָעב,  ּוְנִקִּיים  ְּבִהיִרים  ָהיּו  ַמִים  ַהּׁשָ
ַהְּבִריָאה.  ִמיִפי  ְוֶנֱהנּו  ַצח  ֲאִויר  ֵראֹוֵתיֶהם  ְמלֹוא  ָנְׁשמּו  ְוָהרֹוְכִבים 
ְּברֹאׁש ָהרֹוְכִבים ָהָיה ֶמֶלְך ַקְסִטיְלָיה ֶׁשִּבְסָפַרד ִעם ָׂשָריו ַהֲחׁשּוִבים, 
ּוִמְּסִביָבם ׁשֹוְמִרים ֶנֱאָמִנים. ִמְנָהג ָהָיה ָלֶהם ְלַאְנֵׁשי ָהֲאֻצָּלה, ָלֵצאת 
ְלַמְּסעֹות ַצִיד ַּבְּיָערֹות, ּוְלִהְתָחרֹות ֶזה ָּבֶזה ְּבֵציד ַּבֲעֵלי ַחִּיים ׁשֹוִנים. 
ַעָּתה  ֶׁשֶּזה  ּגֹוֵסס  ְצִבי  ְלַמְרֶאה  ִמַּצַער,  ְּכָלל  ִמְתַּכּוֵץ  ָהָיה  ֹלא  ִלָּבם 
ִגים ֶׁשל 'ַצַער ַּבֲעֵלי ַחִּיים'  ָנֲעצּו ּבֹו ֶאת ִחֵּציֶהם ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם, ְוַהֻּמּׂשָ
אֹו ַהַּפַחד ֵמִהָּכֲחדּוָתם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים, ִעְנֵין אֹוָתם ִּכְקִלַּפת ַהּשּׁום. 
ֶׁשֹּלא  ּוִמֵּכיָון  ֶׁשְּבִקְרָּבם,  ַהֶהֶרס  ְלֵיֶצר  ֻּפְרָקן  ִּבְׁשִביָלם  ָהָיה  ַהַּצִיד 
ָהְיָתה ָלֶהם ַּדֲאַגת ַּפְרָנָסה, אֹוָתּה הֹוִתירּו ִּבְׁשִביל ַהְּנִתיִנים ַהִּמְסְּכִנים 
ֶׁשָעְמלּו ִמּבֶֹקר ְוַעד־ַלִיל, ִּבְזְּבזּו ֶאת־ְזַמָּנם ַהָּיָקר ִּבְרִדיָפה ְלֹלא ַּתְכִלית 
ַאַחר ַּבֲעֵלי ַחִּיים ׁשֹוִנים ְּבַרֲחֵבי ַהְּיָערֹות ָהֲעֻבִּתים. ְלַאַחר ּתֹם ַמַּסע 
ָהָיה  ְוָכל־ֶאָחד  ְּבָיָדם,  ְׁשָלָלם  ִעם  ָהֲאֻצָּלה  ַאְנֵׁשי  חֹוְזִרים  ָהיּו  ַהַּצִיד, 
ֶׁשל  ַהְמֻפְחָלִצים  ָראֵׁשיֶהם  ֶאת  ָלצּוד.  ֶׁשִהְצִליחּו  ַּבַחּיֹות  ִמְתָּגֶאה 

ַהַחּיֹות, ָהיּו ּתֹוִלים ְלַרֲאָוה ְּבַאְרמֹוָנם, ּוִמְתָּגִאים ְּבַקְרֵניֶהם ַהָּיפֹות. 
ַהֶּמֶלְך ָרַכב ְּברֹאׁש ַהֲחבּוָרה, ֶׁשֵּכן ִּבֵּקׁש ְלַהְראֹות ְּבָכְך ֶאת אֶֹמץ ִלּבֹו 
ְוֶאת חֶֹסר ַהַּפַחד ֶׁשּבֹו ַלְחּדֹר ֶאל ִנְבֵכי ַהַּיַער, ְוָדָחה ְּבבּוז ֶאת־ָהַאְזָהרֹות 
ֶׁשל ְמַפְּקָדיו ַהֶּנֱאָמִנים, ִּכי ַהָּדָבר ָעלּול ַלֲעלֹות לֹו ְּביֶֹקר ַרב. ְּבַׁשֲאגֹות 
ֶטֶרף, ָּפַתח ַהֶּמֶלְך ֶאת ַמַּסע ַהַּצִיד, ְוִדְרֵּבן ֶאת־סּוסֹו ַהֶּנֱאָמן, ֶׁשָּפַתח 
ָוָאָנה,  ָאֶנה  ָּבַלׁש  ַהַחּדֹות  ְּבֵעיָניו  ַהַּיַער.  ֶאל ּתֹוְכֵכי  ְמִהיָרה  ִּבְדִהיָרה 
ִנָּיה הּוא אֹוֵחז ְּבִנְׁשקֹו ַהָּדרּוְך.  ְּכֶׁשָּידֹו ָהַאַחת אֹוֶחֶזת ַּבּמֹוְׁשכֹות, ּוַבּׁשְ
ֶנְהָּדרֹות,  ַקְרַנִים  ַּבֲעֵלי  ְוַאָּיִלים  ְצָבִיים  ַהֶּמֶלְך  ָרָאה  ְלַפַעם,  ִמַּפַעם 
ַהחֹוְלִפים ִּביָעף ֵּבין ֲעֵצי ַהַּיַער, אּוָלם ַהָּללּו ָהיּו ְרחֹוִקים ּוְמִהיִרים ִמַּדי, 
ְוא ִּבְזֵּבז ֲעֵליֶהם ִּכְמַעט ֶאת ָּכל־ַהִחִּצים ֶׁשְּבַאְׁשָּפתֹו. ַהֶּמֶלְך ָהַלְך  ְוַלּׁשָ
ָאר ְּבֵני ַהֲחבּוָרה ֶׁשּנֹוְתרּו  ְוֶהֱעִמיק ַּבַּיַער, ְּבעֹודֹו הֹוֵלְך ּוִמְתַרֵחק ִמּׁשְ
ֵמֲאחֹוָריו. ּכֹחֹוָתיו ָהְלכּו ְוָאְזלּו, ְוַאף ַהּסּוס ֵהֵאט ֶאת־ְמרּוָצתֹו ִמּתֹוְך 
ְמֻאָחר  ֶזה  ָהָיה  ַּבַּיַער,  ְלַבּדֹו  נֹוַתר  ִּכי  ִּגָּלה  ְוַכֲאֶׁשר  ַוֲעֵיפּות,  ֻחְלָׁשה 
ְוַעל־ֲאָתר  ֶׁשָּכֵאּלּו,  ֵחרּום  ְלִעּתֹות  ּוְמֻצָּיד  ְמֻתְרָּגל  ָהָיה  ַהֶּמֶלְך  ִמַּדי. 
כֹות  ָׁשַלף ֲחצֹוְצָרה ְקָצָרה ֶׁשָהְיָתה ְנעּוָצה ַּבֲחגֹוָרתֹו, ְוָתַקע ָּבּה ְמֻמּׁשָ
ְוא ָהיּו ְּתִקיעֹוָתיו. הּוא ָהָיה  ְלִסַּמן ְמצּוָקה ּוַבָּקַׁשת ֶעְזָרה, אּוָלם ַלּׁשָ

ּכֹה ָרחֹוק ִמְּבֵני ֲחבּוָרתֹו, ַעד ֶׁשַהְּתִקיעֹות ֹלא ִהִּגיעּו ְלָאְזֵניֶהם. 
ּוְבעֹוד ַהֶּמֶלְך ְמַנֶּסה ְלַהְרֵהר ַעל־ַמָּצבֹו ֶהָעגּום, ָרָאה ְלֶפַתע זּוג ֵעיַנִים 
ְלֶרַגע,  ִנְבַעת  ְּתִחָּלה  ָהֵעִצים.  ַאַחד  ֵמֲאחֹוֵרי  ּבֹו  ַמִּביטֹות  ַמְבִריקֹות 
ָהעֹוֵמד  ְיָערֹות  ׁשּוַעל  ֶאָּלא  ֶזה  ֵאין  ִּכי  ֵהִבין,  ְזַמן־ָמה  ְלַאַחר  אּוָלם 
ְוצֹוֶפה ּבֹו ְּבֵעיָניו ָהַעְרמּוִמּיֹות ְוַהִּפְקִחּיֹות. ַּפְרָותֹו ֶׁשל־ַהּשּׁוָעל ָהְיָתה 
ְוָהָדר. "ֵמעֹוָלם ֹלא  ְוָכל־ֻּכּלֹו ָאַמר הֹוד  ְמֻנֶּמֶרת ִּבְצָבִעים ַמְבִהיִקים, 
ֶאל־ ּוְלָהִביאֹו  ְלָלְכדֹו  ְוֶהְחִליט  ַהֶּמֶלְך,  ָאַמר  ָיֶפה",  ָרִאיִתי ׁשּוָעל ּכֹה 

ָהָיה  ַרב  ִנָּסיֹון  ֶׁשַּבַעל  ִמֵּכיָון  ַהֻּמְצָלח.  ַּבַּצִיד  ְלִהְתָּפֵאר  ְּכֵדי  ַאְרמֹונֹו, 
ְּבֵציַדת ַּבֲעֵלי ַחִּיים, ִהְצִליַח ִּבְמִׂשיָמתֹו ַהְּסבּוָכה, ְוַהּשּׁוָעל ָנַפל ִּכְפִרי 
ְמַעט,  ָלנּוַח  ַהֶּמֶלְך  ב  ִהְתַיּׁשֵ לֹו.  ֶׁשִהְטִמין  ַהּיֹוְקִׁשים  ַּפח  ְּבתֹוְך  ָּבֵׁשל 
ִלְתקַֹע  ְוׁשּוב  ׁשּוב  ִנָּסה  ּוֵביְנַתִים  ְלַמְרְּגלֹוָתיו,  מּוָטל  ַהּשּׁוָעל  ְּבעֹוד 

ַּבֲחצֹוְצָרה ֶׁשְּבָידֹו, ְּכֵדי ְלַהְזִעיק ֶאת־ַחָּיָליו ַהֶּנֱאָמִנים ְוָלׁשּוב ְלֵביתֹו. 
ַהּיֹום ָהַלְך ְוֶהֱעִריב, ְוַהַּפַחד ֵהֵחל ְלַכְרֵסם ְּבִלּבֹו ֶׁשל־ַהֶּמֶלְך, ֶׁשָחַׁשׁש 
ַהַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ְּבִפי  ְלֶטֶרף  ִיְהֶיה  ֶּפן  ַהְמֻסָּכן,  ַּבַּיַער  ַּבַּלְיָלה  ְלִהּוֵָתר 
ְוִהֵּנה סֹוף־סֹוף ָׁשַמע ַהֶּמֶלְך ֵמָרחֹוק ְּתִקיעֹות ֲחצֹוְצרֹות,  ַהּטֹוְרִפים. 

ְוֵהִבין ִּכי ַחָּיָליו ָּתִרים ַאֲחָריו, ְוַאף הּוא ֵהֵחל ִלְתקַֹע ְלֻעָּמָתם. ֲהָקָלה 
ִהְׂשָּתְרָרה ְּבִלּבֹו ֶׁשל־ַהֶּמֶלְך ְּכֶׁשָרָאה ֶאת־ַחָּיָליו ִמְתָקְרִבים, ְוָאז ָקָרה 
ְּכֵדי  ֶׁשְּבָיָדיו,  ָּבֶרֶׁשת  ַהֶּמֶלְך  ִנְפֵנף  ַוֲעִליצּות,  ִׂשְמָחה  ֵמרֹב  ָהָאסֹון. 
ָהַעְרמּוִמי  ְוַהּשּׁוָעל  ִלְלּכֹד,  ֶׁשִהְצִליַח  ֶאת־ַהֶּטֶרף  ְלָׂשָריו  ְלַהְראֹות 
ִמֵהר ְלַנֵּצל ֶאת־ַהִהְזַּדְּמנּות. ְּבַבת־ַאַחת ִזֵּנק ַהחּוָצה, ְוָנַׁשְך ֶאת־ַרְגלֹו 
ֶׁשל־ַהֶּמֶלְך ִּבְנִׁשיָכה ַעָּזה ְוַחָּדה. ַהֶּמֶלְך ָחׁש ְלֶפַתע ְּכֵאב ָעצּום, ְועֹוד 
ְוֶנֱעַלם  ַהֲחַמְקַמק,  ַהּשּׁוָעל  ִזֵּנק  ִמִּפיו,  ִמָּלה  ְלהֹוִציא  ִהְסִּפיק  ְּבֶטֶרם 
ִלְראֹות ֶאת־ַמְלָּכם  ִהְסִּפיקּו  ַהַחָּיִלים עֹוד  ַהְּסבּוִכים.  ַהַּיַער  ֲעֵצי  ֵּבין 
ִמֲהרּו  ִמְּכֵאב,  ְמֻעּוִָתים  ּוָפָניו  ֶאת־ַרְגלֹו  אֹוֵחז  ְּכֶׁשהּוא  ַאְרָצה,  נֹוֵפל 
ְלָהִרימֹו ּוְלַהְׁשִּכיבֹו ַעל־ַאַחד ַהּסּוִסים ְוָאצּו ָלׁשּוב ְלַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה. 
ְּבִיּסּוִרים  לֹו  ֵהִציָקה  ַרְגלֹו  ַהּסּוס,  ַעל־ַּגֵּבי  ַהֶּמֶלְך  ָׁשַכב  ְוִנְכָלם  ָּפגּוַע 
לֹון ַהָּגדֹול ַעל ַהּשּׁוָעל ַהֶּנְהָּדר ֶׁשָחַמק  ָקִׁשים ְוִלּבֹו ָּבַער ֵמֲחַמת ַהִּכּׁשָ
ַעל־ ְוִהִּביט  ֶאל־ָהַאְרמֹון  ְּכֶׁשִהִּגיַע  אּוָלם  ָהַאֲחרֹון.  ָּבֶרַגע  ִמֵּבין־ָיָדיו 

ִלְמַמִּדים ַמְדִאיִגים,  ִהְתַנְּפָחה  ָהֶרֶגל  ָנַפל ִלּבֹו ִמִּקְרּבֹו.  ַרְגלֹו, ִּכְמַעט 
ְוִהיא ָהְלָכה ְוֶהֱאִדיָמה ֵמֶרַגע ְלֶרַגע. רֹוְפֵאי ָהַאְרמֹון ֻהְזֲעקּו ִמָּיד ֵאָליו, 
אּוָלם ֵהם ָּפְכרּו ֶאת־ְיֵדיֶהם ְּבֵיאּוׁש ְוֹלא ָיְדעּו ַּבֶּמה ְלַרֵּפא ֶאת־ִּפְצעֹו 
ֶהָחמּור ֶׁשל־ַהֶּמֶלְך. ִמּיֹום ְליֹום ָהַלְך ַמָּצבֹו ְוִהַּדְרֵּדר, ַעד ֶׁשַּסָּכַנת ָמֶות 
ֻמָּכר  ִּבְלִּתי  ִאיׁש  ַהֶּמֶלְך  ַאְרמֹון  ֶאל  ִהִּגיַע  ֶאָחד  יֹום  ְלַחָּייו.  ִנְׁשְקָפה 
ַמע ַמֲחָלתֹו ֶׁשל־ַהֶּמֶלְך ִהִּגיָעה ְלָאְזָניו, ְוִהִּציַע:  ִמְּקֵצה ַהְּמִדיָנה, ֶׁשּׁשֵ
"ַהְרׁשּו ִלי ְלַנּסֹות ְלַרֵּפא ֶאת־ַהֶּמֶלְך, ֶׁשֵּכן ַצָּיד ָוִתיק ֲאִני ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים 
ֲאֻרּכֹות ִויִדיעֹות ַרּבֹות ֶיׁש ִלי ִּבְרפּוַאת ַאְרָסם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַחִּיים ׁשֹוִנים". 
ֻּכָּלם ָנדּו ְּבראָֹׁשם ְּבִאי־ֵאמּון ְוִהְרֲהרּו: 'ַהִאם ַיְצִליַח ָהִאיׁש ַהָּזר, ַּבָּמקֹום 
ִאְפְׁשרּו  ַּבַּקׁש,  ַהֶּנֱאָחז  ְּכטֹוֵבַע  ַאְך  ָהרֹוְפִאים'?  טֹוֵבי  ִנְכְׁשלּו  ֶׁשּבֹו 
ָלִאיׁש ְלהֹוִכיַח ֶאת־ְּדָבָריו. ַהָּלה ִמֵהר ְוִלֵּקט ְצָמִחים ְמֻסָּיִמים ֶׁשָּמָצא 
ִהִּניַח  ְמֻיֶחֶדת אֹוָתּה  ַאְבָקה  ְוֵהִכין ֵמֶהם  דֹות, ַאַחר ָּכַתׁש אֹוָתם  ַּבּׂשָ
ַעל־ַּגֵּבי ַּתְחּבֹוׁשֹות ַּבד ְוָעַטף ָּבֶהן ֶאת ַרְגלֹו ֶׁשל־ַהֶּמֶלְך. ָחְלפּו ִמְסַּפר 
ֵהֵחָּלה  ַהְּנִפיחּות  ֶׁשל־ַהֶּמֶלְך.  ָּבֶרֶגל  ִנְּכָרה  ֶׁשל־ַמָּמׁש  ַוֲהָקָלה  ָׁשעֹות, 
ְוִהְתַהֵּלְך  ְוַכֲעבֹר ְׁשֹלָׁשה ָיִמים, ֶהְחִלים ַהֶּמֶלְך ְלַגְמֵרי  ָלֶרֶדת ְלִאָּטּה, 
ַעל־ַרְגָליו ְּכַאַחד ָהָאָדם. ֻּכָּלם ִהְתַּפֲעלּו ְמאֹד, ְוׂשֹוֲחחּו ְּבִהְתַרְּגׁשּות 
ַלחֹוֶלה  ּוְרפּוָאה  ָמזֹור  ֵהִביָאה  ְּפׁשּוָטה  ּכֹה  ֶׁשְּתרּוָפה  ַעל־ָהֻעְבָּדה, 
הֹוִעילּו  ֹלא  ָהרֹוְפִאים  ֵמיַטב  ֶׁשל  ַהְיָקרֹות  ַהְּתרּופֹות  ְוִאּלּו  ָהָאנּוׁש, 
ְמאּוָמה. ַהֶּמֶלְך ָהָיה ַּכּמּוָבן ֲאִסיר ּתֹוָדה ָלִאיׁש ַהָּזר, ִּכְּבדֹו ַעד־ְמאֹד 

ִרים ֲאֶׁשר ִאּתֹו. אֹו ַעל־ָּכל־ַהּׂשָ ְוִנּׂשְ

ַהִּנְמָׁשל
ַהְמֻקָּבל  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ַּבְּמִציאּות,  ַּגם  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ֶזה  ִנְפָלא  ְּבָמָׁשל 
ַהְמֻפְרָסם ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַאְזָּכִרי, ַּבַעל "ֵסֶפר ַהֲחֵרִדים", ְּכֵדי ְלַהְמִחיׁש 
ְוֵאיזֹו  ַרָּבא'  ְׁשֵמּה  ְיֵהא  'ָאֵמן  ֲאִמיַרת  ָּכל  מֹוִעיָלה  ַּכָּמה  ּוְלַהְמִׁשיל, 
ִלְפָעִמים  ִּדינֹו ֶׁשל־ָהָאָדם.  ְּכֵדי ִלְקרַֹע ֶאת־ְּגַזר  ְוכַֹח ֵיׁש ָלֶהם  ָעְצָמה 
ׁשֹוֵכַח  הּוא  ֲאָבל  ִמַּצִּדיִקים,  ּוְבָרכֹות  ׁשֹונֹות  ְסֻגּלֹות  ָהָאָדם  ְמַחֵּפׂש 
ֶׁשֵּיׁש ִּפְתרֹון ַהְרֵּבה יֹוֵתר ַקל ּוָפׁשּוט: ַלֲענֹות "ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא 
ְמָבַרְך' ְּבקֹול ָרם ּוְבַכּוָָנה ְראּוָיה. ִּכי ֲהֵרי ַעל ְסֻגָּלה זֹו ָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶׁשָּכל 
ָצִריְך  ָמה  ִּבְׁשִביל  ְּגַזר־ִּדינֹו.  לֹו  קֹוְרִעים  ְּבָכל־ּכֹחֹו  אֹוָתּה  ֶׁשעֹוֶנה  ִמי 
ְקרֹוָבה  ְּתרּוָפה  ְּכֶׁשֶּיׁש־ָלנּו  ְיָקרֹות?  ְּתרּופֹות  ְלַחֵּפׂש  ִלְטרַֹח  ֵאפֹוא 

ִויׁשּוָעה ְּבטּוָחה, ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכּוָָנה ְוַלֲענֹות ָאֵמן ְּבַכּוָָנה ְראּוָיה?!
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ֵמָאֵמן  יֹוֵתר  ַהָּקָּב"ה  ִלְפֵני  ָּגדֹול  ֶׁשֵאין  ֲחַז"ל,  ָאְמרּו   •
ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים, ּוִמי ֶׁשעֹוֶנה ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה זֹוֶכה ַלֲענֹות 

ָאֵמן ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה. )מדרש רבה(

ֶׁשַהְמָבֵרְך  ִמְּפֵני  ִמן־ַהְמָבֵרְך,  יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ָּגדֹול   •
ַהְּבָרכֹות,  ְמקֹור  הּוא  ַהָּקָּב"ה  ַעל־ִּכי  ֵעדּות  ִלְׁשַטר  ּדֹוֶמה 
ָטר ְּכֵעֵדי ֲחִתיָמה, ּוִבְזכּותֹו  ּוִמי ֶׁשעֹוֶנה ָאֵמן ְמַקֵּים ֶאת ַהּׁשְ

ִנְׁשֶלֶמת ַהְּבָרָכה, ְוָלֵכן ְׂשָכרֹו ָּגדֹול ֵמַהְמָבֵרְך. )רבנו בחיי(

• ָּגדֹול ְׂשָכרֹו ֶׁשל ָהעֹוֶנה ָאֵמן, ּוִמי ֶׁשעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל־ּכֹחֹו, 
ְׁשֵמּה  ְיֵהא  ָאֵמן  ֶׁשעֹוֶנה  ּוִמי  ַּגן־ֵעֶדן,  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחים 
ַרָּבא, קֹוְרִעים לֹו ְּגַזר־ִּדין ֲאִפּלּו ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה ּומֹוֲחִלים 
'ְּבָכל־ ְוַהַּכּוָָנה  ַוֲעבֹוָדה־ָזָרה,  ִמינּות  ֶׁשֶמץ  ֲאִפּלּו  ֲעֹונֹוָתיו, 

ּכֹחֹו' ֶׁשעֹוֶנה ְּבַכּוָָנה, ְּבקֹול ָרם ּוִבְקִביעּות. )מסכת שבת(

יּוְכלּו  ֶׁשַהּשֹׁוְמִעים  ְּכֵדי  ָרם,  ְּבקֹול  ַהְּבָרָכה  ְלָבֵרְך  ֵיׁש   •

ִלְׁשמַֹע ְוַלֲענֹות ָאֵמן, ְוֹלא ִיְהֶיה ְּכגֹוֵזל ַהִּמְצֹות. )ספר חסידים(

• ְיַלֵּמד ָּבָניו ַהְּקַטִּנים ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן, ִּכי ִמָּיד ְּכֶׁשַהִּתינֹוק עֹוֶנה 
ָאֵמן, ֶיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא. )הרמ"א(

ַהְמָבֵרְך,  ִמִּפי  ַהּיֹוֵצאת  ּוְבָרָכה  ְלָכל־ְּבָרָכה  ֶׁשְּמַכּוֵן  ִמי   •
ַהְרֵּבה  ְקדֹוָׁשה  ְלַמֲעָלה  ּגֹוֵרם  ּוְכִדינֹו,  ְּבַכּוָָנה  ָאֵמן  ְועֹוֶנה 
ְמאֹד, ְוֶׁשַפע ַרב־טּוב ְלָכל־ָהעֹוָלמֹות. ִּכי הּוא ּפֹוֵתַח ַהָּמקֹור 
ְלַהְׁשקֹות  ַהַּמְעָין  ֶׁשּפֹוֵתַח  ְּכמֹו  ַחִּיים,  ַמִים  ְמקֹור  ָהֶעְליֹון, 
ִמַּמַעל  ַמִים  ַּבּׁשָ יֹוֵרד  ְוַהּקֹול  ַהְׁשָקָאה.  ְלָכל־ַהְּצִריכֹות 
ָעַבד  ֶזה  ְּפלֹוִני  ָּגַרם  ְמָחה  ְוַהּׂשִ ַהּטֹוָבה  ֶׁשָּכל־זֹו  ּומֹוִדיַע, 
ּוִמְתַּפְּלִלים,  ַּבָּצָרה  ְנתּוִנים  ּוְכֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ַהָּקדֹוׁש.  ַהֶּמֶלְך 
גֹוי־ ְוָיבֹוא  ְׁשָעִרים  ִּפְתחּו  ְּבָכל־ָהעֹוָלמֹות  יֹוֵצא  ַהְּכרּוז 

ַהְּבָרכֹות  ַׁשֲעֵרי  ּפֹוְתִחים  ֶׁשֵהם  ְּכמֹו  ֱאֻמִנים,  ׁשֵֹמר  ַצִּדיק 
ְוַהַהְׁשָּפָעה ִמְלַמְעָלה ּוְתֻקַּבל ְּתִפָּלָתם. )השל"ה הק'(

ֶׁשהּוא  ָאֵמִנים,  ָאר  ִמּׁשְ ֲחׁשּוָבה  ַהָּקדֹוׁש  ָהֵאל  ֶׁשל  ָאֵמן   •

ַהְּבָרכֹות  ִּבְׁשֹלׁש  ַהָּקָּב"ה  ֶׁשל  ַבח  ַהּׁשֶ ִּבְרכֹות  ָׁשֹלׁש  ִסּיּום 
ַהְּבָרכֹות  ִסּיּום  ֶׁשהּוא  ְּתִפָּלה  ׁשֹוֵמַע  ְוֵכן  ָהִראׁשֹונֹות, 
ֲאִפּלּו  ַלֲענֹות  ּוֻמָּתר  ה,  ְקֻדּׁשָ ְּכִדין  ְוִדיָנם  ָהֶאְמָצִעּיֹות, 
ְּבֶאְמַצע ְקִריַאת ְׁשַמע, ִמְּלַבד ַּבָּפסּוק ָהִראׁשֹון. )שולחן ערוך(

ָאֵמן,  ַלֲענֹות  ְמֻחָּיב  ְּבָרָכה  ֶׁשּשֹׁוֵמַע  ִמִּיְׂשָרֵאל  ָּכל־ִאיׁש   •

ֲאִפּלּו ִאם הּוא ׁשֹוֵמַע ִמִּפי ָקָטן. ְוִאם ֵאינֹו עֹוֶנה ַחָּיב ִמיָתה, 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּכל־ֶאָחד  ַנְפִׁשי,  מֹוֵסר  ֲאִני  נֹוָטִריקֹון  ָאֵמן  ִּכי 

ַחָּיב ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן. )ווי העמודים(

עֹוִנים  ְוֵאיָנם  ְמַזְלְזִלים  ֶׁשַהּשֹׁוְמִעים  ַהְמָבֵרְך  רֹוֶאה  ִאם   •
ָאֵמן, טֹוב ְלָבֵרְך ְּבַלַחׁש, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַהְכִׁשיָלם. )בן־איש־חי(

ִיְׁשַּתֵּדל ָּכל־ָאָדם ַלֲענֹות ְּבָכל־יֹום ִּתְׁשִעים ָאֵמִנים, ְּכִפי   •
ָהֶרֶמז ְּבֵתַבת ַצִּדי"ק: צ' ָאֵמִנים, ד' ְקֻדּשֹׁות, י' ַקִּדיִׁשים, ק' 

ְּבָרכֹות. )שערי תשובה(

• ַהּשֹׁוֵמַע ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ְמָבֵרְך ְּבָרָכה, ַּגם ִאם ָׁשַמע ַרק 

ְוֵכן  ָאֵמן.  ַלֲענֹות  ַחָּיב  ה',  ַהְזָּכַרת  ְּבִלי  ַהְּבָרָכה  ִסּיּום  ֶאת 
ְּכגֹון  ּוַמְלכּות,  ֵׁשם  ְּבִלי  ֶׁשִּנְתְקנּו  ַהְּבָרכֹות  ַעל  ַלֲענֹות  ֵיׁש 
ְוֵכן  ְיַחְּסֵרנּו',  'ַאל  ַאַחר  ְוֵכן  ּלֹו'  ִמּׁשֶ ֶׁשָאַכְלנּו  'ָּברּוְך  ַאַחר 
עֹוִנים ָאֵמן ַעל־ְּבָרָכה ֶׁשְּמָבְרִכים ָאָדם ַאֵחר ִמִּיְׂשָרֵאל ְּכגֹון 

ֶׁשִּיְתַחֵּזק ְוַיְצִליַח. )נוטרי אמן(

• ָאֵמן הּוא ִמְּלׁשֹון ֲאָמָנה, ְּדַהְינּו ֶׁשהּוא ְמַאֵּמת ֶאת־ַהָּדָבר, 

ַהְסָּכָמה  ַּגם  ּכֹוֶלֶלת  ָאֵמן  ַּכּוַָנת  ֶנֱאָמן.  ֶמֶלְך  ֵאל  ְונֹוָטִריקֹון 
ַוֲאִמּתּות, ְוַגם ִּתְקָוה ּוְתִפָּלה. ְוֶנֶחְלקּו סּוֵגי ַהְּבָרכֹות ַוֲעִנַּית 
ְוהֹוָדָאה,  ֶׁשַבח  ִּבְרכֹות  ָהִראׁשֹון,  ֲחָלִקים:  ִלְׁשֹלָׁשה  ָאֵמן 
ּוָבֶהן ַהַּכּוָָנה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ִּכי ֱאֶמת ִהיא ַהְּבָרָכה ַוֲאִני ַמֲאִמין 
ָׁשֹלׁש  ְוִיְׁשַּתַּבח,  ֶׁשָאַמר  ָּברּוְך  ַחר,  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ְּכגֹון  ָּבּה, 
ּוִבְרַּכת  מֹוִדים  ָהֲעִמיָדה,  ְּתִפַּלת  ֶׁשל  ִראׁשֹונֹות  ְּבָרכֹות 
ִויִהי־ָרצֹון  ַהְלַואי  ַעל־ַּבָּקׁשֹות,  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִני,  ַהּׁשֵ ַהֶּנֱהִנין. 
ַרֶחם־ָנא  ִּבְרַּכת  אֹו  ֶׁשַּבַּקִּדיׁש  ָאֵמן  ְּכגֹון  ֶזה,  ָּדָבר  ֶׁשְּיֻקַּים 
ּכֲֹהִנים.  ּוִבְרַּכת  ְוָיבֹוא  ְּבַיֲעֶלה  ָזְכֵרנּו  ֶׁשְּבִבְרַּכת־ַהָּמזֹון, 
ִליִׁשי, ְּבָרכֹות ֶׁשֵהן ֶׁשַבח ּוַבָּקָׁשה ַיַחד, ְוָצִריְך ְלַכּוֵן ֶאת  ְוַהּׁשְ
ֶאְמָצִעּיֹות  ְּבָרכֹות  ְּכגֹון  ְוַהְלַואי,  ֱאֶמת  ַיַחד,  ַהַּכּוָנֹות  ְׁשֵּתי 

ֶׁשִּבְתִפַּלת ָהֲעִמיָדה, ְרֵצה ְוִׂשים ָׁשלֹום. )שם(

ִליַח ַהִּצּבּור חֹוֵזר ַהְּתִפָּלה, ֵיׁש ְלַהֲאִזין ְלָכל־ • ְּבָׁשָעה ֶׁשּׁשְ

ִּבְרכֹוָתיו ְוַלֲענֹות ָאֵמן, ְוָחמּור ְמאֹד ֲעֹונֹו ֶׁשל ַהְמׂשֹוֵחַח, ַעד 
ֶׁשֶּנֱאַמר ָעָליו ֶׁשָּגדֹול ֲעֹונֹו ִמְּנׂשֹוא ְוגֹוֲעִרים ּבֹו. )שולחן ערוך(

"ץ, הּוא ַּגם ְלִמי ֶׁשְּכָבר  ִאּסּור ִׂשיָחה ִּבְׁשַעת ֲחָזַרת ַהּׁשַ  •

ַרִּבים  ִנְכָׁשִלים  ּוָבֶזה  ַהְּתִפָּלה,  ֲחָזַרת  ֶאת  ְוָׁשַמע  ִהְתַּפֵּלל 
ְּבֵבית־ ְמַעט  ְוׁשֹוִהים  ְּתִפָּלָתם  ֶׁשִהְסַּתְּיָמה  ֶׁשְּלַאַחר 
ֲאֵחִרים,  ְּתִפַּלת  ְּבֵעת  ְלׂשֹוֵחַח  ְלַעְצָמם  ַמִּתיִרים  ַהְּכֶנֶסת, 

ְוהּוא ָעֹון ָחמּור. )שלימת חיים(

ָּבּה  ַהְּנכֹוָנה  ַהַּכּוָָנה  ַמִהי  ָלַדַעת  ְּבִלי  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֵאין   •

ְוִקְׁשָרּה ֶאל־ַהְּבָרָכה, ְוִאם ֵאינֹו ְמַכּוֵן ֵּכן ֲהֵריִהי 'ָאֵמן ְיתֹוָמה', 
ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְמֻנֶּתֶקת ִמן־ַהְּבָרָכה, ְוֵכן ִנְקֵראת 'ָאֵמן ְיתֹוָמה' 
ּתֹוְך־ ִׁשעּור  ָעַבר  ֶׁשְּכָבר  ַעד  ָאֵמן  ִמַּלֲענֹות  ׁשֹוֶהה  ִאם 
ְּכָבר  ֶׁשָּמא  הּוא  ְמֻסָּפק  ְוִאם  ַהְּבָרָכה,  ִמִּסיּום  ְּכֵדי־ִדּבּור 
ּוִמי  ְוִיְׁשּתֹק.  ַיֲעֶנה  ֹלא  ַהְּבָרָכה,  ִמִּסּיּום  ַהְּזַמן  ִׁשעּור  ָעַבר 
ֶׁשַּמְקִּדים ַלֲענֹות ָאֵמן קֶֹדם ֶׁשְּמַסֵּים ַהְמָבֵרְך ְלַגְמֵרי, ֲהֵריִהי 

'ָאֵמן ֲחטּוָפה'. )נוטרי אמן(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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