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Pélé Yoets

Aniya - Répondre - 'Ayine

ענית אמנים ויהא שמה רבא וברכו וקדשה, הם דברים העומדים
ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם, יש שהם כחרש לא

ישמע וכאלם לא יפתח פיו לענות, ויש שעונים אמן קטופה
או חטופה או יתומה. וידוע חמר שבו שהחמירו בזהר

הקדוש פרשת וילך (דף רפו.) על מי שאינו אמן הפלא
ופלא, עד שאמרו דמאן דמבזי לאתבא אמן, ועל אמן סגיאין

דאתאבדו מנה, דינין ליה בגיהנם ונחתין לה בההוא מדורא
תתאה ואתאבד ולא סלק לעלמין, רחמנא לצלן. ועוד אמרו
שם בזהר הקדוש דמאן דשמע ברכה ולא אתכון באמן,

עלה נאמר (שמואל א ב ל) ובזי יקלו. ופרשו המפרשים דרצה
לומר שאין די בענית אמן, אלא צריך לכון בו לפי מה שהוא,

שאם הוא על שבח יכון באמירת אמן שרוצה לומר אמת,
ואם הוא על התפלה יכון באמירת אמן שרוצה לומר אמן כן

יהי רצון, ואם יש באותה ברכה שבח ותפלה יכון באמירת אמן,
אמת וכן יהי רצון. ויכון שאמן גימטריא הוי ה אדנ''י ויכון בשלוב,
אלא שבברכות יקדים אותיות הוי ה ובקדישים יקדים אותיות
אדנ''י. ומי שאינו מכון בזה, עליו נאמר ובזי יקלו. ועל זה ידוו כל
הדוים, כי מי הוא זה נקי, על כל פנים, לו בכח יגבר איש לעשות
מצוה כתקונה, לעשות נחת רוח ליוצרו פעם אחת יותר. ויזהר
מאמן חטופה וקטופה ויתומה, שענשם מפרש בש''ס (ברכות
מז, א) ופוסקים (או''ח סימן קכד, סעיף ח), עין עליהם ושמר
נפשך מאד אם בעל נפש אתה:

ו פכן בענית קדשה צריך לכון הרבה, כי הוא שבח נורא
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שמלאכי רום עונים באימה ואומרים ביראה. ויסגר עיניו וישאם
למעלה. וידלג שלשה דלוגין באמירת קדוש קדוש קדוש, ויכון

לקים מצות ונקדשתי בתוך בני ישראל (ויקרא כב לב),
ויכון שהוא מוכן ומזמן לקים מצוה זו על ידי מסירת נפשו על
קדוש השם, מתי יבוא לידו. ויכון בפרוש המפרש בתרגום קדוש
לעלא, קדוש לתתא, קדוש לעלם:

ויכון בכל עניה, שיש סודות עמקים ועליונים, ובונה בשמים
עליותיו, ועושה נחת רוח גדול ליוצרו. צא ולמד מהשכר שבו,

שהרי אמרו (שבת קיט, ב) כל העונה אמן יהא שמה רבא
בכל כחו. ופרשו המפרשים דרצונם לומר, בכל כונתו

ובתנועת איבריו הפנימיים, קורעין לו גזר דינו ומוחלין לו על
כל עוונותיי. וכהנה כמה מעלות טובות מפרשים, בש''ס

ומדרשים, ובפרט בספר הזהר הקדוש (פרשת פינחס דף
רכ). ולכן ראוי לכל ירא השם להתחזק ברב עז ותעצומות

לענות ולכון כראוי כפי ידיעתו, פעם אחת
יותר. ואלו היו יודעים המונעים מלענות, גדל שכר ענית אמנים
ויהא שמה רבא וברכו וקדשה, היו רודפים לילך לשמע ולענות,
כאשר ירדף הקורא בהרים, והיו ששים על עניה אחת כמוצא
שלל רב. אבל, דא עקא, כי לא ידעו מה הוא המצוה הזאת,
וחמר שבה, וגדל שכרה. השם הטוב יכפר בעד, ויטע בלבנו
אהבתו ויראתו, לעשות רצונו כרצונו, אמן, כן יהי רצון:
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