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 הזוהר במעלה שבעניית אמן  דברי .א

לכמה מאמרי , נמשיך בפיענוח ביאורים נוספים 1בהמשך להנתבאר בפרק א' בגודל ענין עניית אמן

  .תורת חסידות חב"דבהזהר כפי שהם מוארים 

 "מלך"אל הא"( מבועה"מעיין" )"את הברכה מ כיםישמאמן מעל ידי עניית  :2בזהרנאמר 

  ."מלכה"ל "מלך"ומ

 בסדר השתלשלות.)"ספירות"(  פרטיותמדריגות להם השמות "מעיין", "מלך" ו"מלכה", כינויים 
ועל כך נאמר בזהר, שע"י אמירת אמן לברכה, ממשיכים הברכה מן ה"מעיין" אל ה"מלך", ומן 

 ה"מלך" אל ה"מלכה". 

, ש'אמן' ר' אליעזרלהמיוחס 'אתוון גליפן' )"אותיות חקוקות"( ספר  בשם בזהרהובא עוד 
מורכבת משלשה אותיות, א' מ' ן', ועל ידי עניית אמן הוא ממשיך את הברכה מאות א' אל אות 

                                                                        

 המאמר נערך ע"י חברי המכון הרב משה שי' חנונו והרב אברהם שי' בערגשטיין.  *

י ָאַמר" )ג. רפה, א. ע"פ מתוק מדבש(: זהר 1 יר ָיַדע ְדָלא ַמאן על נאמר זה ֵיָקּלּו ּובֹוַזי כ"מש ְיהּוָדה ַרבִּ ְתַכָּוון ְוָלא, ְלָמאֵריּה ְלאֹוקִּ  ְבָאֵמן אִּ

, י"אדנ ה"הוי שמות' ב מספרו ן"שאמ הפשוטה כוונה לפחות דהיינו, אמן בעניית מכוין שאינו ידי על, קונו את לכבד יודע שאינו מי

 הכונה בזו גם מכוין שאינו ומי, היא קל דבר זו וכונה ה"אידהנוי כזה בשילוב יכוין ובקדיש, י"יאהדונה כזה בשילובם בברכות ויכוין

יַנן'(, ב טור סוף מא דף כ"בשעה כמבואר, )כבודו יוקל ְתנִּ  שמות' ב את לייחד ומכוין ָאֵמן ָהעֹוֶנה ָגדֹול( ב"ע נג דף ברכות' במס) שלמדנו דִּ

ן יֹוֵתר, הנזכרים  (.ב"ע כה דף' י' ת ז"בת ש"כמ) ה"הוי בשם ומכוין י"אדנ שם אלא מזכיר שאינו ַהְמָבֵרְך מִּ

ַמבּוָעא ְלַמְלכָ זהר )שם(: " 2 ְרָכאן מִּ יְך בִּ ְמעֹון והרי ביארנו לפני רבי שמעון, ְדָאֵמן, ָמשִּ י שִּ יְמָנא ַקֵמיּה ְדַרבִּ א כי האדם על ידי עניית ְוָהא אֹוקִּ

יָתא וממלך למלכה, דהיינו מז"א למלכו ַמְלָכא ְלַמְטרֹונִּ  ת. אמן ממשיך ברכות ממבוע למלך, דהיינו מאו"א לז"א, ּומִּ

https://www.myjli.com/ms/index.php/register
http://www.machonshmuel.com/go/request_paper.php?id=000
https://www.myjli.com/ms/index.php/register
http://www.machonshmuel.com/go/new/account/requestPaper/724
http://www.machonshmuel.com/go/request_paper.php?id=000
mailto:info@machonshmuel.com?subject=Paper Request (#724)&body=I am interested in the Paper "Amen II" (#24059). %0D%0A Please contact me with details.

	Sign up: 
	Request this Paper: 


