
הפעם אודה את ה'
להנציח  אמנו  לאה  בחרה  אלו  פשוטות  במילים  ה",  את  אודה  "הפעם 
לדורות את הודאתה העצומה להקב"ה לאחר שנולד לה בנה הרביעי, ועוד 
עניין  את  מכל  יותר  שמבטא  שם  'יהודה' -  בשמו  זאת  והנציחה  הוסיפה 
ההודאה. כל כך הפליגו חז"ל בשבחה של הודאה זו, עד שאמרו (ברכות ז ב): 
"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: מיום שברא הקדוש ברוך הוא 
את עולמו לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא עד שבאה לאה והודתו, 

שנאמר "הפעם אודה את ה'".
לאור זאת מה רבה הפליאה בלשון הכתוב (בראשית כט ל): "ותהר עוד ותלד 
בן, ותאמר הפעם אודה את ד', על כן קראה שמו יהודה, ותעמוד מלדת", 
את  שהודתה  לכך  קשורה  מלדת  שעמידתה  לכאורה,  נראה,  זו  מלשון 
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?
לתמיהה זו נדרש ה'טור' בפירושו (הארוך) לתורה, וביאר [וכעין דבריו ביאר 
היה  ה'",  את  אודה  "הפעם  לאה  של  הודאתה  מלשון  כי  עזרא']  ה'אבן 

נשמע שהיא נותנת הודאה לקב"ה על שנתן לה את 
כל המגיע לה ואין לה צורך ביותר מכך, וכיון שלא 

הוסיפה מיד בקשה על העתיד, עמדה מלדת. 
אנו  מוצאים  ע"ה  אמנו  רחל  לגבי  זאת,  לעומת 
לא  יוסף  של  לידתו  שלאחר  כג-כד)  (ל  בפרשתנו 
את  אלוקים  "אסף   – בהודאה  רק  הסתפקה 
כלשון  העתיד,  על  בקשה  מיד  אלא  חרפתי", 
הכתוב: "ותקרא את שמו יוסף לאמור יוסף ד' לי 

בן אחר" (הקדמה לספר 'אהלי שמעון').
פרשתנו  על  ושמש'  ב'מאור  הובאו  אלו  דברים 
בשם הרה"ק ה'חוזה מלובלין', אשר הוסיף והביא 
על כך את המעשה המובא בגמרא במסכת תענית 
קשה  בצורת  שלאחר  המעגל,  חוני  אודות  א)  (יט 

ונענה  הגשמים  על  התפלל  בירושלים  שהיתה 
בעין יפה – גשם עז החל לרדת והבורות הצחיחים 
שבו והתמלאו במים זכים. אלא שכאשר חלף זמן 
ירושלים  בני  החלו  מלרדת,  פסק  לא  והגשם  רב 

העיר  את  להחריב  שאיים  השיטפון  מן  לחשוש 
ובקשו מחוני שיתפלל שוב, הפעם כדי שהגשמים יעצרו. בתגובה המליץ 
להם חוני המעגל להקריב לפני ה' פר גדול כקרבן הודאה מיוחד על ברכת 

הגשמים, ואכן, לאחר שהקריבוהו פסקו הגשמים לגמרי.
ההודאה  פר  שבהקרבת  האמור,  היסוד  ע"פ  מלובלין'  ה'חוזה  זאת  ובאר 
יותר  להם  שאין  לרמוז  התכוונו  ובכך  העתיד,  על  בקשה  הם  הוסיפו  לא 
העבר  על  שהודאה  משום  הגשם,  נפסק  וממילא  הגשמים  בטובת  צורך 

בלא בקשה על העתיד משמעותה היא בעצם בקשה להפסקת הטובה.

ברוך ה' - ירחם ה'
מדברים אלו נמצאנו למדים יסוד גדול בהנהגת התפילה: לכל הודאה יש 
המצוות  בספר  הרמב"ם  דברי  מתוך  גם  עולה  זה  יסוד  בקשה!  להסמיך 
לספר  "שציוונו  הביכורים:  בהבאת  ההודאה  מצות  אודות  קלב)  (עשה 

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

הנכנס  לגבי  א)  נד  (ברכות  המשנה  בדברי  מצאנו  דומה  הלכה 

לעיר מן הדרך, שעליו לתת תחילה הודאה על העבר אולם בד בבד לבקש 
גם על העתיד. וכפי שהסיק הרמב"ם (ברכות י כו) מהלכה זו: "כללו של דבר 
לעולם יצעק אדם על העתיד לבא ויבקש רחמים ויתן הודיה על מה שעבר 
ויודה וישבח כפי כחו, וכל המרבה להודות את ה' ולשבחו תמיד - הרי זה 

משובח".
ומעשה במרן בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע: למעונו רגיל היה לבוא מפעם 
לפעם אחד מחסידיו אשר הייתה לו בביתו בת חולנית, והיה מזכירה תדיר 
לפני הרבי לרפואה ולישועה. ברבות הימים הלך והוטב מצבה של הילדה, 
על  כהרגלו  הרבי  התעניין  כאשר  חסיד,  אותו  של  מביקוריו  שבאחד  עד 
מצבה של בתו, השיב האיש בשמחה: תודה להשי"ת, אפשר לומר שהיא 

כבר בקו הבריאות!
הלא  בלבד?!  בהודאה  אתה  מסתפק  'הכיצד  והקפיד:  זאת  שמע  הרבי 
עליך להוסיף מיד ולבקש מהקב"ה שימשיך ויעזור הלאה!' ('משנת יהודה' על 

אבות, בהערות למכתבים שבסוף הספר).

בהן  תפילות  וכמה  כמה  עוד  מביא  שליט"א  ארלנגר  אברהם  רבי  הגאון 
מזכירים אנו בד בבד הודאה ובקשה: כך בעיצומה של תפילת 'הלל' שכל 
כולה הודאה, אנו מפסיקים בבקשה 'אנא ד' הושיעה נא, אנא ד' הצליחה 
נא', משום שבעת אמירת הלל והודאה על העבר, 
חובה עלינו לעמוד על המשמר ולא להפסיק גם 
לנו  לשלוח  הקב"ה  שימשיך  העתיד,  על  לבקש 

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

אברהם' בבא מציעא, הקדמה).

'דברי  בשו"ת  זצוק"ל  מצאנז  האדמו"ר  כ"ק 
גם  זה  יסוד  לאור  ובאר  הוסיף  כה)  (ליקוטים  יציב' 
את ברכת 'מודים', שלקראת סיומה אנו אומרים: 
על  תפילה  מעין  שהיא  סלה"  יודוך  החיים  "וכל 
מסיימים  אנו  דרבנן'  ב'מודים  גם  וכך  העתיד. 
בתפילה על העתיד: "כן תחיינו ותקיימנו...".[וראה 
בפירוש ר"י בר יקר על ברכת 'מודים דרבנן' שפירש את הלשון "כן תחיינו 
הזו  ההודאה  בשכר  לנו  שתעשה  מלפניך  רצון  יהי  זה  "כל   - ותקיימנו" 

שאנו מודים לך"].
בהמשך דבריו מביא ה'דברי יציב' חידוש נפלא אשר התבאר לו לפי זה 
בברכת הגומל, שהתייחדה בכך שאין השומעים מסתפקים בעניית 'אמן' 
(ראה  'אמן'  עניית  [אחר  ואומרים  מוסיפים  אלא  הברכות,  כשאר  אחריה 
וטעם  סלה".  טוב  כל  יגמלך  הוא  טוב  כל  שגמלך  "מי  ה)]  ריט  השולחן  ערוך 

הדבר הוא, שכיון שבברכה זו אין המברך יכול לחתום בבקשה על העתיד, 
חכמים  שטבעו  ממטבע  לשנות  ואין  קצרה  כברכה  נחשבת  שהיא  משום 
יגמלך',  ...הוא  שגמלך  'מי  במקומו:  השומעים  מבקשים  כן  על  בברכה, 

ובכך הם מצרפים בקשה על העתיד להודאתו על העבר.
אברהם'  ה'מגן  של  המחודש  פסקו  את  להבין  גם  אולי  נוכל  מעתה 

דבריו,  בהבנת  התחבטו  הרבה  אשר  שם)  הלכה'  'ביאור  וראה  ט,  קכד  (או"ח 

עשרה',  'שמונה  בתפילת  הראשונות  הברכות  על  אמן  שבעניית 
מלבד כוונת 'אמת היא הברכה' יש להוסיף ולכוון גם 'הלואי 
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

אמן בפרשה
הפסוק  נאמר  בה  השבוע  בהפטרת 
אוהבם  משובתם  "ארפא  ה):  יד  (הושע 

יעקב  רבי  הצדיק  כך  על  ואמר  נדבה", 
'משובתם  התיבות  שראשי  אבוחצירא, 
למבואר  רמז  'אמן',  הם  נדבה'  אוהבם 
אמן  שעניית  ספרים,  ובעוד  בזוהר 
שישוב  וגורמת  אף,  חרון  משככת 

הקב"ה לאהוב את ישראל כבראשונה. 

('שערי תשובה' אופן כ)

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



לצעירים  החשובה  בישיבה  גם  ישיבה,  בכל  כמו 
המבחנים  תקופת  נחשבה  סיפורינו  נשואת 
'שעות  עשה  הישיבה  צוות  למדיי.  לחוצה  כתקופה 
שאחריהן  בדיונים  קבלה,  במבחני  יום  בכל  נוספות' 
ובאינספור טלפונים של הורים לחוצים ושל עסקנים 

מלחיצים.

תורה  בהרבצת  גדוש  יום  לאחר  לילה  באותו 
התכנסו  קבלה,  מבחני  וכמה  בכמה  שהסתיים 
עמדו  הפרק  על  שגרתית.  צוות  לישיבת  הרמי"ם 
והצוות  היום,  במשך  שנבחנו  בחורים  כעשרים 
התכנס לדון בכל אחד מהם ולהחליט האם יהיה בין 

חובשי ספסלי הישיבה בשנה הבאה, או שלא.

מיד עם תחילת הישיבה התברר כי בחור אחד תפס 
ביקשו  הכל  כולם.  אצל  מיוחדת  לב  תשומת  היום 
כבחור  ממנו,  המופלאה  התרשמותם  את  לציין 
מיוחד במינו, עדין נפש, מצוין במידותיו, בעל הבנה 

מעמיקה וידיעות מפליאות.

רשות הדיבור.  את  וביקש  הרמי"ם  אחד  קם  ולפתע 
היה  הר"מ:  פתח   - סיפור  לכם  לספר  אני  מבקש 
הימים  כולם,  כמו  גבוהה.  לישיבה  כניסתי  עם  זה 
הראשונים עברו עלי בחיפוש מדוקדק אחר חברותא 
בית  העולה  בדרך  לשותף  לי  שיהיה  בחור  מיוחדת, 
הבחורים  לאחד  לבי  תשומת  הופנה  מהר  חיש  ה'. 
ונעים  למדן  שמים,  כירא  מיוחד  רושם  עליי  שעשה 
לא  אולם  כחברותא,  בו  בחרתי  כבר  בלבי  הליכות. 

ידעתי כיצד לגרום גם לו לרצות זאת.

הקב"ה  לפני  בתפילה  לבי  שפכתי  ימים  כמה  משך 
הקב"ה  ואכן,  משאלתי,  את  להגשים  לי  שיסייע 
בתחילה  לימודי,  קשר  עמו  ליצור  הצלחתי  עזר. 
כחברותא  מכן  ולאחר  הסדרים'  ל'בין  כחברותא 
עד  ברצף,  שנים  מספר  שנמשכה  חברותא  קבועה, 
של  אירוסיו  על  התבשרתי  בו  משמח  ערב  לאותו 

ידידי הטוב.

להתגורר  ידידי  עבר  טובה  בשעה  נישואיו  לאחר 
בשכונה מרוחקת, אולם למרות הקושי החלטתי 
המשותף,  התענוג  על  לוותר  יכול  שאיני 
לכל  עמי  ללמוד  יועיל  כי  אותו  ביקשתי 
שישי,  בליל  בשבוע,  פעם  הפחות 

וכך  בהתלהבות  נענה  הוא  לשמחתי  החדש.  בביתו 
למדנו  שם  לביתו,  פעמיי  שם  הייתי  שישי  ליל  בכל 
מכן  ולאחר  ומפז,  מזהב  יקרות  שעות  מספר  משך 

נפרדנו, עד לשבוע הבא.

כאשר  השבועות  באחד  והנה  ארוכה,  תקופה  עברה 
זכיתי  ולא  הדלת  על  נקשתי  כהרגלי,  לביתו  הגעתי 
מישהו  כי  שהעידו  רחשים  עלו  הבית  מן  לתשובה. 
נמצא בבית, אך נקישותי החוזרות ונשנות לא נענו. 

מבעד  אוזן  הטיתי  כאשר 
קול  לשמוע  נוכחתי  לדלת, 
בכייה, היה זה קולו של ידידי 
הייתי  החברותא,  הטוב, 
לשלומו,  דאגתי  בכך.  בטוח 
נמצא  הוא  כי  חששתי 
הרשיתי  כן  ועל  במצוקה 
הדלת  את  לפתוח  לעצמי 
לסדק  מבעד  צר.  סדק  כדי 
ספר  בידיו  אוחז  בו  הבחנתי 
תהילים, כאשר מפיו יוצאים 
מלווה  ברגש  המזמורים 

בבכייה.

בי,  הבחין  הוא  דקה  לאחר 
והושיט  ממקומו  קם  ומיד 
טוב!  מזל  לי  מגיע   - יד  לי 
הוא אמר - נולד לי בן בשעה 

טובה!!

כראוי,  לו  להשיב  יכולתי  לא 
במקום זאת כמעט זעקתי - 
הכל בסדר? היולדת והתינוק 

בריאים ושלמים?!

וכעת  ידידי,  ענה  ה'! -  ברוך 
בפניו  להבחין  יכולתי  כבר 

המחייכות, המאושרות.

ומיד  קראתי,  טוב!!!  מזל 
שאלתי - אז מדוע בכית כל 

כך?

מופתע  הוא  כי  היה  נראה 
מובן?!  לא  מה  מהשאלה. 

נולד לי בן, הדבר הראשון שעלי לעשות זה להתפלל 
בתכלית,  שמים  ירא  שיהיה  בתורה,  שיגדל  עליו, 

שיהיה עובד ה' באמת!

והילד הזה, סיים הר"מ את סיפורו, הילד הזה שכבר 
עם לידתו נשפכו דמעות כמים על עתידו זהו הבחור 

כליל המעלות שזכינו כולנו לפגוש היום! 

('אור דניאל' פרשת כי תבוא)
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

דמעות של אבא

אמן  עונים  אנו  כאשר  ולדוגמא  המברך',  דברי  שיתקיימו 
אחר 'מחיה המתים' נכוין: 'אמת הוא הדבר שהקב"ה מחיה 

מתים, ויהי רצון שיחיה את המתים במהרה'.
אלו  שבברכות  שכיון  מאד,  הדברים  יומתקו  יציב'  ה'דברי  ולדברי 
גם  נכוון  אחריהן  אמן  בעניית  הפחות  שלכל  ראוי  הודאה,  רק  ישנה 
ואיננו  העבר  בטובת  אנו  שמסתפקים  חלילה  ישתמע  שלא  כדי  לבקשה, 

חפצים בהטבה לעתיד.

שעת ההודאה היא עת רצון
מלבד האמור, מסתבר כי שעת ההודאה היא גם עת רצון מיוחדת לקבלת 
מכיר  יהודה  רבי  כותב  זה  בעניין  מפורשים  דברים  העתיד.  על  התפילה 
בספרו 'סדר היום' (ברכת שים שלום): "אחר שהסדרנו שבח והודאה, הראויה 
לנו לתת לאשר גמל עמנו חסדים וטובות ומספיק לנו כל צרכינו כרחמיו 
עמנו  אהבתו  שיתמיד  לפניו  מתפללים  אנו  רצון,  עת  והיא  חסדיו,  וכרוב 

וישים שלום טובה וברכה עלינו ועל כל ישראל אחינו".
הביכורים:  הבאת  שאחר  התפילה  בעניין  כתב  (תמט)  'החינוך'  ובספר 
התעוררות  ומתוך  עליו,  הברכה  להתמיד  מלפניו  מבקש  השבח  "ואחר 
נפשו בשבח ה' ובטובו, זוכה ומתברכת ארצו, על כן ציונו הבורא על זה, 

כי חפץ חסד הוא".
עוד כתב רבי חיים ויטאל לעניין ברכת המזון: "אחר שניזונו גופך ונפשך 
על ידי אכילת המזון ...אל תהיה כפוי טובה לגזול את ה', ותברך לו ברכת 
יפתח  זה  ...ובשכר  זולתו  מיד  מתנה  שמקבל  כמי  יתירה  בשמחה  המזון 

ה' אוצרו הטוב אליך, ותתפרנס מידו הרחבה תמיד" ('שערי 
קדושה' ח"א ש"ו).

וב'פלא יועץ' (ערך הלול) כתב: "ומכלל חסדי ה' ומשפטי ה' ישרים 
הטובה  על  לשמו  ומהללים  אותו  מברכים  שאנו  מה  לב,  משמחי 

שעושה עמנו - יערב לו, וה' יחשוב לנו למצוה, ומקבלין עליה שכר, עד 
שאמרו כי כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה, הנה שכרו שעושים לו נס 
אחר, שנאמר (תהלים נ כג): "זובח תודה ...אראנו בישע אלוקים" ...לכן הודו 

לה' כי טוב כי לעולם חסדו".

רק הקב"ה יכול להושיענו
לסיום המאמר ראוי שנתן דעתנו להסברו הייחודי של המשגיח רבי חיים 
פרידלנדר זצ"ל בסגולת הסמכת הבקשה לתפילה: בבקשתנו על העתיד 
מיד לאחר ההודאה, מבאר המשגיח, אין כוונתנו חלילה לעשות כמנהג בני 
האדם להחניף לנותן הטובה כדי שיואיל בטובו להיעתר לנו, אלא להיפך 
מכך, כיון שאנו באמת מכירים ומרגישים שכל שיש לנו הוא ממנו יתברך, 
ממנו  רק  כן  על  בעבר,  לנו  שעשה  הטובות  כל  על  הודאתנו  שתעיד  כפי 

נבקש על העתיד.
החיל  את  לי  עשה  ידי  ועוצם  'כוחי  במחשבת  לתפילה  שניגש  אדם  שכן 
הזה', אינו יכול לבקש על העתיד בלב שלם - מתוך ידיעה והכרה ברורה 
שרק הקב"ה יוכל לעזור לו, ועל כן תפילתו אינה שלימה. לכן ראוי שיקדים 
והפנמה  הכרה  היא  שמשמעותה  העבר,  על  הודאה  העתיד  על  לבקשה 
ומקובלת  שלימה  תפילתו  תהיה  ואזי  אותו,  להושיע  יכול  הקב"ה  שרק 

לפניו יתברך ('שפתי חיים' - 'רינת חיים', ברכת מודים דרבנן).
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לכבוד יומא דהילולא 
של רבינו המהרש"א 
החל בה' בכסליו

נתחזק כולנו באמירת 
ברכות השחר ושאר 

ברכות בחברותא, כאשר 
האחד מברך ומשנהו 

עונה אמן אחריו, ויה"ר 
שזכותו הגדולה תעמוד 

לנו ויתקיימו בנו כל 
הברכות המובטחות 

בפסוק זה.

 לּוא ִהְקַׁשְבָּת ְלִמְצוָֹתי ַוְיִהי ַכָּנָהר ְׁשלֹוֶמ"
ְוִצְדָקְת ְּכַגֵּלי ַהָּים" (ישעיה מח יח)

נפטר ה' כסליו שצ"בנפטר ה' כסליו שצ"ב

וכוונת  וחברותא,  צוותא  מלשון  הוא  'מצוותי'  כי  לפרש  יש 
הפסוק היא, שכאשר יאמר האדם ברכות בחברותא ויענה אמן 
המפורטות  הנפלאות  לברכות  יזכה  אזי  חברו,  ברכות  אחר 
והקב"ה יעשה  מי מנוחות,  על  כנהר  זה: חייו יזרמו  בפסוק 

עמו צדקות מרובות כגלי הים.
מהרש"א ח"א ברכות ו ב 

ׁשלֹו ֹ ל ׁש לל ל ל

ברכות בחברותא


