
על  התורה  מספרת  כאשר  בפרשתנו,  אנו  מוצאים  עצומה  פליאה 
לידת יהודה )בראשית כט ל( אומר הכתוב: "ותהר עוד ותלד בן, ותאמר 
מלשון  מלדת",  ותעמוד  יהודה,  שמו  קראה  כן  על  ד',  את  אודה  הפעם 
הכתוב נראה, לכאורה, שעמידתה מלדת קשורה לכך שהודתה את ד', שהרי 
אין לומר שסתם סיפרה לנו התורה שאחר לידת יהודה עמדה לאה מלדת, 
דבר שלא מצאנו כמותו אצל אף אחת מהאימהות. והדברים טעונים ביאור 

– זו תודה וזו שכרה?

כתב  זה  ]וכעין  כך   וביאר  )שם(,  לתורה  בפירושו  הטור  נדרש  זו  לתמיהה 
גם האבן עזרא שם[: מדברים אלו של לאה נשמע היה שהיא נותנת הודאה 
לקב"ה על שנתן לה את כל המגיע לה ואין לה צורך ליותר מכך, וכיון שלא 

הוסיפה וביקשה  עמדה מלדת. 

לאה,  של  מטעותה  שלמדה  בפרשתנו  אנו  מוצאים  רחל  על  לאה,  לעומת 
ולאחר לידת יוסף לא הסתפקה בהודאה – "אסף ד' את חרפתי", אלא מיד 

בקשה על העתיד, וכלשון הכתוב: "ותקרא את שמו יוסף לאמור יוסף ד' 
לי בן אחר")הקדמה לספר 'אהלי שמעון'(.

לכל   - התפילה  בהנהגת  גדול  יסוד  אלו  מדברים  למדים  נמצינו 
דברי  מתוך  גם  עולה  זה  יסוד  בקשה!  לצרף  יש  הודאה 

מצות  אודות  קלב(  )עשה  המצוות  בספר  הרמב"ם 
טובותיו  לספר  "שצוונו  הביכורים:  בהבאת  ההודאה 

זה,  כל  על  ...ולשבחו  והצילנו  לנו  היטיב  אשר 
ולבקש ממנו להתמיד הברכה".

הלכה  מצאנו  ב(  נד  )ברכות  בגמרא  גם 
שעליו  הדרך,  מן  לעיר  הנכנס  לגבי  דומה 

לתת תחילה הודאה על העבר אולם בד בבד 
לבקש גם על העתיד.

 * * * * *

החוזה  ושמש' בפרשתנו מביא יסוד זה בשם  'מאור  בספר 
מלובלין, שאף הוסיף והביא על כך את המעשה המובא בגמרא 

קשה  בצורת  שלאחר  המעגל,  חוני  אודות  א(  )כג  תענית  במסכת 
שהיתה בירושלים התפלל על הגשמים ונענה בעין יפה – גשם עז החל 

לרדת ולמלאות את הבורות הצחיחים במים זכים. אלא שכאשר חלף זמן 
רב והגשם לא פסק מלרדת, החלו בני ירושלים לחשוש מן השיטפון שאיים 
שהגשמים  כדי  הפעם   – שוב  שיתפלל  מחוני  ובקשו  העיר  את  להחריב 
יעצרו. בתגובה יעץ להם חוני המעגל להביא פר כקרבן הודאה, ואכן, לאחר 

שהקריבוהו פסקו הגשמים לגמרי.

ובאר זאת החוזה מלובלין על פי היסוד האמור, שבהקרבת פר ההודאה לא 
צורך  יותר  להם  שאין  לרמוז  התכוונו  ובכך  העתיד,  על  בקשה  הם  הוסיפו 
בטובת הגשמים וממילא נפסק הגשם, משום שהודאה על העבר בלא בקשה 

על העתיד משמעותה בקשה להפסקת הטובה.

ומעשה  בצדיק רבי זושא מאניפולי שהלך פעם בדרך מצוה, והנה החל הרעב 
להציק לו עד מאד, כדרכו בקודש נשא תפילה קצרה ואמר: "ריבונו של עולם, 
זושא מודה לך על התאבון; ריבונו של עולם, זושא מבקש שתשביע את 
- לפתע הגיחה כרכרה מעיקול הדרך,  נענה  ומיד  רעבונו". התפלל, 
כלעומת  והסתלק  לחם  כיכר  לו העגלון  הגיש  שהתבקש  ומבלי 

שבא )מובא ב'מעיין האמונה' ח"ג עמ' קכב(.

הסיפור אמנם ידוע, וגם חידוש אין בו, וכי אין זה מן הדין שייענה 
הרבי  רבי זושא בתפילתו? 

זושא  רבי  גם  לבנו:  תשומת  את  למשוך  אמור  התפלל  בו  שהנוסח  אלא 
בתפילתו שילב הודאה ובקשה.

 * * * * *

לספרו  בהקדמתו  שליט"א  ארלנגר  אברהם  רבי  הגאון  באר  זה  יסוד  פי  על 
וכמה תפילות בהן מזכירים אנו  'ברכת אברהם' למסכת בבא מציעא כמה 
בד בבד הודאה ובקשה: בתפילת 'הלל' אנו מפסיקים באמצע בבקשה 'אנא 
ד' הושיעה נא, אנא ד' הצליחה נא', ולאור יסוד זה מובן הדבר היטב שבעת 
אמירת הלל והודאה על העבר, עלינו לעמוד על המשמר שלא להפסיק גם 

לבקש על העתיד, שימשיך הקב"ה לשלוח לנו ישועה והצלחה גם לעתיד.

ולא  רחמיך  עזרונו  הנה  "עד  אומרים:  אנו  'נשמת'  תפילת  של  בסיומה  גם 
גם  כך  לנצח".  אלוקינו  ד'  תטשנו  "ואל  מבקשים:  ומיד  חסדיך"  עזבונו 
...כשם  ד'  לפניך  אני  "מודה  מסכת:  בסיום  הנאמרת  התפילה  בלשון 
וספרים  מסכתות  להתחיל  תעזרני  כן  זו,  מסכת  לסיים  שעזרתני 

אחרים". 

 * * * * *

יציב'  'דברי  זצוק"ל בשו"ת  מצאנז  האדמו"ר  כ"ק 
אשר  נפלא  חידוש  מביא   כה(  )ליקוטים 
הגומל,  בברכת  זה  יסוד  לפי  לו  התבאר 
שהסיבה שאין עונים אחריה 'אמן' כמו על 
טוב  כל  שגמלך  "מי  אלא  הברכות,  שאר 
הוא יגמלך כל טוב סלה", היא משום שברכה 
'אמן'  יענו אחריה  ואם  'סמל ההודאה',  זו מהווה 
המבקש',  שאמר  הברכה  'אמת  היא:  שמשמעותה 
זאת  במקום  לכן  בקשה,  בלא  הודאה  כאן  שתהיה  נמצא 

אנו  משלבים לשון בקשה – 'מי שגמלך....הוא יגמלך'.

אברהם'  מעתה נוכל אולי גם להבין את פסקו המחודש של ה'מגן 
)או"ח קכד ט, והתבארו דבריו ב'ביאור הלכה' שם ד"ה ובכוונה( אשר 
הרבה התחבטו בהבנת דבריו, שבעניית אמן על הברכות הראשונות בתפילת 
'שמונה עשרה', יש לכוין גם "הלואי שיתקיימו דברי המברך", ולמשל כאשר 
אנו עונים אמן אחר 'מחיה המתים' נכוין: "אמת הוא הדבר שהקב"ה מחיה 

מתים, ויהי רצון שיחיה את המתים במהרה".

ולדברי ה'דברי יציב' יומתקו הדברים מאד, שכיון שבברכות אלו ישנה רק 
הודאה, ראוי שלכל הפחות בעניית אמן אחריהן נכוין גם לבקשה, כדי שלא 
ישתמע חלילה שמסתפקים אנו בטובת העבר ואיננו חפצים בהטבה בעתיד.

כדרכנו נחתום ברמז נפלא אודות עניית אמן – הפעם בהפטרת השבוע בה 
כך  ואמר על  נדבה",  יד ה(: "ארפא משובתם אוהבם  נאמר הפסוק )הושע 
הצדיק רבי יעקב אבוחצירא בספרו 'שערי תשובה' )אופן כ(, שראשי תיבות 

המילים 'משובתם אוהבם נדבה' ]שלא כסדרם[ הם 'אמן', רמז למבואר 
גם  וממילא  אף,  חרון  משככת  אמן  שעניית  ספרים,  ובעוד  בזוהר 

גורמת שישוב הקב"ה לאהוב את עמו ישראל ברחמים.

אמן ותפילה בפרשה 
שיעורו השבועי של הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן שליט"א 

ב'קול אמונים' המוקד הטלפוני של 'בני אמונים'

בהפטרת השבוע 
"ארפא משובתם אהבם 
נדבה כי שב אפי ממנו" 

)הושע יד ה(. 
"משובתם אהבם נדבה" ראשי תיבות 'אמן', 

כמו כן "אפי" גימטריה "אמן" - 91. 
לרמז שעניית אמן משככת חרון אף וגורמת

 שיחזור הקב"ה לאהוב את 
עמו ישראל.
שערי תשובה 

]לרבי יעקב אבוחצירא[ 
אופן כ
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