
מצוות 'סיפור ניסים'
"ַוְיַסֵּפר מֶֹׁשה ְלחְֹתנֹו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְלַפְרעֹה ּוְלִמְצַרִים" 

(יח ח)

פירש הגרי"ז הלוי מבריסק:
מן הפסוק (תהילים קז כב): "וְיִזְבְּחוּ זִבְחֵי תּוֹדָה ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו 
ְּבִרָּנה", יש ללמוד שמלבד החיוב להודות לקדוש ברוך הוא 
על הניסים שעושה עימנו ["ויזבחו זבחי תודה"], יש חיוב 
מיוחד לספר בניסיו. דבר זה אף מפורש בפסוק (שם קה ב): 
שמלבד  כלומר  ִנְפְלאֹוָתיו",  ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  "ִׁשירּו 
מוטל  עימנו,  יום  שבכל  ניסיו  על  ולהודות  לשיר  החובה 
ולספר  לשוחח   – נפלאותיו"  בכל  נוסף: "שיחו  חיוב  עלינו 

בנפלאות שעשה עימנו הבורא. 
משה  היה  יכול  לא  יתרו  שבא  עד  כי  לומר,  נוכל  מעתה 
לקיים דין זה, כיוון שכל עם ישראל ידעו וראו בעיניהם את 
עשה  אשר  כל  להם "את  לספר  טעם  היה  ולא  הניסים  כל 
ה' לפרעה ולמצרים". אך כאשר בא יתרו שלא נכח בשעת 
הניסים וממילא לא הכיר בהם, מיד מיהר משה לקיים עימו 

את מצוות סיפור הניסים.
חידושי רבנו הגרי"ז (סטנסיל) על התורה אות נז 

בני ישראל ענו 'אמן' אחר ברכת יתרו
ּוִמַּיד  ִמְצַרִים  ִמַּיד  ֶאְתֶכם  ִהִּציל  ֲאֶׁשר  ה'   ָּברּו ִיְתרֹו  "ַוּיֹאֶמר 

ַּפְרעֹה" (יח י)
"גנאי הוא למשה וששים ריבוא שלא אמרו 'ברוך' עד שבא 

יתרו ואמר 'ברוך ה''" (סנהדרין צד א).
בני  גם  'ברוך'  יתרו  שאמר  שלאחר  משמע  הגמרא  מדברי 
'ברוך'. אימתי היה הדבר? ביאר רבי אברהם  ישראל אמרו 
על  ה'  את  יתרו  שבירך  בשעה  כי  להניח  יש  שור:  חיים 
לצאת  והתכוונו  'אמן'  ישראל  בני  ענו  ישראל,  את  שהציל 
בכך ידי חובת הברכה. וכפי שנפסק (טוש"ע או"ח ריט ד) שיכול 
חובתו,  ידי  ולהוציאו  לחברו  שנעשה  נס  על  לברך  אדם 
ובתנאי שיענה חברו, זה שנעשה לו נס, 'אמן' אחר ברכתו. 

לפיכך משבירך יתרו נחשב להם כאילו בירכו בעצמם. 
'תורת חיים' סנהדרין צד א

ברכת הֵגר גדולה מברכת ישראל
ּוִמַּיד  ִמְצַרִים  ִמַּיד  ֶאְתֶכם  ִהִּציל  ֲאֶׁשר  ה'   ָּברּו ִיְתרֹו  "ַוּיֹאֶמר 

ַּפְרעֹה" (יח י)
ישראל  של  בשבחם  חכמים  הפליגו  ב)  (צא  חולין  במסכת 
ואמרו כי גדולה חביבותם יותר ממלאכי השרת. זאת משום 
באמירת:  תיבות  שתי  אחר  ה'  שם  את  מזכירים  שישראל 
השרת  מלאכי  לעומת  ֶאָחד",  ה'  ֱאֵקינּו  ה'  ִיְׂשָרֵאל  "ְׁשַמע 
המזכירים את שם ה' רק לאחר שלוש תיבות, ככתוב (ישעיה 

ו ג): "ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה'". 
גבוהה  הגר  של  מדרגתו  כי  זה  מפסוק  למד  מוילנא  הגאון 
אף יותר מישראל, שהלוא יתרו שהיה גר הזכיר בברכתו את 
שם ה' אחרי תיבה אחת, ככתוב: "ויאמר יתרו: ברוך ה'".
'מעשה רב החדש' הנהגות הגר"א אות כט

התפילה כתנאי למצוות ביקור חולים
"ְוהֹוַדְעָּת ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶר ֵיְלכּו ָבּה" (יח כ)

מהפסוק: "ְוהֹוַדְעָּת ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶר ֵיְלכּו ָבּה", הביאו חכמים 
שקיומה  חולים,  ביקור  מצוות  קיום  לחובת  אסמכתא 

מתאפשר בהליכה לבית החולה (ב"מ ל ב; פרישה יו"ד שלה ג). 
כדי  היא  חולים,  ביקור  למצוות  שניתנו  הטעמים  אחד 
את  שביקר  מי  לפיכך  החולה.  לרפואת  המבקר  שיתפלל 
מ  (נדרים  זו  מצווה  קיים  לא  לרפואתו  התפלל  ולא  החולה 
אליעזר  רבי  מכך  למד  למעשה  הנהגה  ד).  שלה  יו"ד  רמ"א  א; 
מן  שכשנפרד  טוב  "מה  החולה):  על  תפילה  תפילה'  ('בית  פאפו 
בתוך  שלימה  רפואה  ירפאך  'המקום  לו:  שיאמר  החולה, 

שאר חולי ישראל', דהוי כעין תפילה קצרה". 
יש להבין: לשם מה הצריכו לבקר את החולה כדי להתפלל 

לרפואתו, וכי אי אפשר להתפלל עליו מבלי לבקרו?
החולה  שם  את  מזכירים  כאשר  סופר':  ה'חתם  ביאר  א. 
זוהר  (ראה  דינים  עליו  לעורר  עלולים  לרפואתו,  בתפילה 
אין  בפניו  החולה  על  מתפללים  שכאשר  וכיוון  ב).  סט  נח 
לפיכך  א),  קיט  מג"א  ע"פ  א,  לד  (ברכות  שמו  את  להזכיר  צורך 
עליו  להתפלל  ונוכל  לצידו  שנעמוד  כדי  לבקרו  הצטווינו 

מבלי להזכיר את שמו.
את  מבקרים  אנו  כאשר  ביאר:  פיינשטיין  משה  רבי  ב. 
מתעוררים  אנו  הקשה,  ובמצבו  בסבלו  ורואים  החולה 

להתפלל עליו בכוונה יתרה. 
ג. באופן נוסף ביאר זאת רבי משה פיינשטיין על פי דברי 
החולה.  למראשות  נמצאת  שהשכינה  ב)  יב  (שבת  הגמרא 
שבמקום  אליו,  בסמוך  ולהתפלל  לבקרו  תיקנו  לפיכך 

שהשכינה שורה – התפילה מתקבלת.
'חתם סופר' נדרים מ א; שו"ת 'אגרות משה' יו"ד ח"א סי' רכג

'אשר בחר בנו מכל העמים'
"ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים" (יט ה)

בכל בוקר אנו משבחים ומודים: "אשר בחר בנו מכל העמים 
ונתן לנו את תורתו". ויש להבין כיצד מתיישב נוסח זה עם 
הוא  ברוך  הקדוש  הציע  שבתחילה  ב)  ב  (ע"ז  הגמרא  דברי 
אצל  שבא  עד  קיבלוה,  ולא  ולשון  אומה  לכל  התורה  את 
ישראל וקיבלוה. משמע לכאורה שלא נבחרנו מלכתחילה 
ברוך  הקדוש  אותה  הציע  תחילה  אלא  התורה,  את  לקבל 

הוא לאומות, ורק לאחר שלא קיבלוה פנה אלינו?
פירש רבי לוי יצחק מברדיטשוב, כי אדרבה, מהאופן שבו 
מוכח  האומות  לכל  התורה  את  הוא  ברוך  הקדוש  הציע 
רוממות  על  גילה  לא  העולם  לאומות  בנו;  דווקא  שבחר 
המצווה  את  דווקא  אומה  לכל  גילה  ואדרבה  התורה, 
לנו  אולם  תתקנא),  רמז  דברים  ילק"ש  (ראה  לאופייה  המנוגדת 
גילה את גודל רוממותה כדי שנקבלה באהבה. הרי שאכן 
והצעתו  תורתו",  את  לנו  ונתן  העמים  מכל  בנו  "בחר 

לאומות העולם הייתה רק למראית עין כדי שלא יתקנאו 
'קדושת לוי' אבות ב ו בנו על זכייתנו. 

פרשת יתרו

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים

רי

פני ם
אמן בעולם הבא

"ָאֹנִכי ה' ֱאקי ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים" (כ ב)
פסוק זה הוא המקור למצוות האמונה המחייבת את האדם 
המצות  ספר  (רמב"ם  ומנהיג  בורא  לעולם  שיש  להאמין 
בזמן,  תלויות  המצוות  רוב  בעוד  כה).  החינוך  ספר  א;  מ"ע 
במקום או בגורמים שונים, מצווה זו היא תמידית, ובכל עת 
שמהרהר האדם במציאות ה', הרי הוא מקיימה. ה'אור זרוע' 
(א קמ) כותב שלפיכך לא תיקנו חכמים לברך לפניה כדרך 
שמברכים על יתר המצוות, לפי שלא תיקנו להקדים ברכה 

אלא למצווה הבאה לפרקים. 
מצוות  עיקר  כל  זו,  למצווה  ברכה  נתקנה  לא  שכאמור  אף 
עניית אמן אחר הברכות והתפילות נתקנה מחמתה. כדברי 
רבנו בחיי (שמות יד א): "ומפני שהאמונה יסוד כל התורה 
ובברכות  בתפלה  לברכה  זיכרונם  רבותינו  לנו  תקנו  כולה, 
הודאה,  ומלשון  אמונה  מלשון  נגזר  שהוא  אמן,  לענות 
עניית  מזו,  יתרה  בהם".  ומודה  המברך  דברי  עליו  שמקבל 
אמן אף מחזקת ומשרישה את האמונה בלב האדם וכלשון 
ה'מגלה עמוקות' (פר' האזינו): "עיקר האמונה תלויה בעניית 

אמן". 
'קהל  רב  יודלביץ  אהרן  אברהם  רבי  ביאר  האמור  פי  על 
ט):  צו  (תנחומא  חכמים  מאמר  את  במנהטן  ישורון'  עדת 
"כל העונה אמן בעולם הזה זוכה לענות אמן לעולם הבא", 

בהקדימו לכך משל קולע:
מעשה באדם בור ועם הארץ שהיה נוכח בדרשה שנאמרה 
והודה  האיש  טרח  הדרשה  בסיום  הדור.  מחכמי  אחד  מפי 
לחכם מקרב לב. כאשר שאלו אחד מהעומדים שם: "מפני 
לא  בוודאי   – אותך  בהכירי  הלא  לחכם,  כך  כל  הודית  מה 
הבנת מאומה מדבריו?" השיב הלה בתמימות: "הן דרשן זה 
ידוע ומפורסם כחכם גדול ונעלה. וכי עליי להבין את דבריו 
כדי להיות בטוח שדרשתו הייתה בנויה לתלפיות ולהודות 

לו על כך?!"
כאשר שמע החכם את הסברו של האיש התפעל עד מאוד 
מסבירות  ובפנים  לצידו  לשבת  לו  קרא  הוא  מתמימותו. 
אשר  עד  לסופה,  מתחילתה  הסוגיא  מהלך  כל  את  לימדו 
לחכם  האיש  הודה  עתה  אף  בוריים.  על  הדברים  את  הבין 
מתוך  זאת  עשה  הפעם  אולם  מעטירות,  בברכות  ובירכו 

הבנה אמיתית בערך הדברים.
לפיכך קצבו חכמים את שכר העונה אמן בעולם הזה שיזכה 
מבלי  הזה  בעולם  אמן  העונה  הבא;  לעולם  אף  אמן  לענות 
להבין את עומק נסתרות דרכיו יתברך, אלא רק מתוך אמונה 
לשבת  הבא  בעולם  יזכה  דרכיו',  בכל  ה'  'צדיק  כי  תמימה 
הנהגותיו.  וסתרי  ה'  דרכי  את  וללמוד  הצדיקים  במחיצת 
אזי  ה',  בדרכי  אמיתית  להבנה  בכך  להגיע  שיזכה  ולאחר 
ישוב ויענה 'אמן ואמן' – והפעם מתוך ידיעה והכרה אמיתית.
'דרש אב' עקב דרוש רלא אות ו

317פרשת יתרו תש"פ

ברכות השחר בחברותא – הצהרת אמונה מדי בוקר.

שיענה  ובברכות  בתפלה  להיזהר  אדם  "צריך 
אחריהם אמן שהיא מלה נגזרת מלשון אמונה. 
וכל מי שעמדו אבותיו על הר סיני וקבלו התורה 
הנקראת אמונה... חייב הוא לכוון לבו ומחשבתו 

בעניית אמן..." ('כד הקמח' ערך אמונה).

יהודי יקר!
קוראים  אנו  שבה  בשבת 
תן  סיני,  הר  מעמד  על  בתורה 
אל ליבך את קריאתו של רבנו 

בחיי למקבלי התורה: 
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ומלואה  תבל  רעשה  תרע"ד  בשנת 
בפרוץ מלחמת העולם הראשונה. רצח 
מתנקש  בידי  האוסטרי  העצר  יורש 
שהושלך  הבוער  הגפרור  היה  סרבי 
לתוך חבית חומר הנפץ גדושת השנאה 
ששררה בין מעצמות אירופה. אירופה 
נשטפה בנהרות של דם ואש ותימרות 
העולם  את  אחריהן  גררו  אשר  עשן, 
כולו למלחמה ארוכה רוויית קורבנות.

בראשית  שפלשו  גרמניה  צבאות 
גרמו  פולין,  של  לשטחה  המלחמה 
למעצמה הרוסית שהייתה בצד שמנגד 
פולין  ובהיות  למערכה.  מיד  להתייצב 
תושביה  היו  לסדן,  הפטיש  בין  לכודה 
של  כבד  מחיר  ששילמו  הראשונים 

מוות וגלות.
מיר'  'ישיבת  שכנה  שבה  מיר,  העיירה 
לוע  בתוך  ניצבה  ימינו,  עד  הנודעת 
רוסיה  שבין  הקרבות  בחזית  הארי, 
בידי  נכבשה  אשר  עד  וכך,  וגרמניה. 
הפגזות  העיירה  ספגה  הגרמני,  הצבא 
קשות, שבמהלכן נשרף היכל הישיבה 

ונחרב כליל. 
שהתחולל  מופלא  נס  סיפור  על 
העיד  הקשים,  הקרבות  של  בעיצומם 
רבי  ימים  מאותם  הישיבה  תלמיד 

הערץ באס הי"ד:
שרוי  המפתיע,  המלחמה  פרוץ  עקב 
כוח  קשה.  במצוקה  הרוסי  הצבא  היה 
הצבא  וראשי  מדולדל,  היה  האדם 
כך  מתוקף  לעבותו.  כדי  הכול  עשו 
הרוסי,  הצאר  מטעם  מלכותי  צו  הוצא 
עוד  ולגייס  לאתר  כדי  הכול  לעשות 
את  ובפרט  לשורותיו,  חיילים  מיליוני 
שהשתמטו  הצעירים  אלפי  רבבות  כל 

מהצבא.
צבאית  פלוגה  על  הוטל  הצו  יישום 
מלאכתה  את  עשתה  אשר  מובחרת 
נאמנה, ללא רחמים וללא משוא פנים. 
כמות  גדלה  בזכותה  כי  נציין  אם  די 
במהלך  המלכותי  הרוסי  הצבא  חיילי 
מיליוני  בארבעה  חודשים  כחמישה 
מיליונים  כשני  אשר  נוספים,  חיילים 

מתוכם נהרגו בקרבות. 
שנת  של  השנה  ראש  ימי  היו  הימים 
פוסק  הבלתי  התותחים  רעם  תרע"ה. 
משמעות  ויצק  הלבבות  את  החריד 
כי  העובדה  בשל  הדין.  לחרדת  יתרה 
ההפגזות,  במהלך  נשרף  הישיבה  בניין 
בבית  לתפילה  הישיבה  בני  נאספו 
אשר  מיר,  העיירה  של  הגדול  הכנסת 
שכן בחצר ה'שולהויף' במרכז העיירה. 
לפתע עברה השמועה בין המתפללים 
כי הגדוד הצבאי המיוחד עומד לפשוט 
בין  לאתר  כדי  העיירה  על  בקרוב 
הצבא  משירות  משתמטים  תושביה 

במטרה לגייסם לחזית המלחמה.
ענו  הישיבה  בני  כי  לציין  למותר 
היו  עתה  עד  שהלוא  זה,  לתואר  כולם 
הכי  ובלאו  פולין,  כתושבי  רשומים 
להתייצב  מעולם  חלם  לא  מהם  איש 

מיוזמתו לשירות בצבא הרוסי.
הכול  מאוד.  עד  גדולה  הייתה  החרדה 

שירות  הגזירה;  משמעות  את  ידעו 
היה  לא  כתיקונם  בימים  הרוסי  בצבא 
נשמות  המעטה.  בלשון  גדול  תענוג 
צבא  מזבח  על  נעקדו  רבות  יהודיות 
הצאר, החל בשנות גזרת הקנטוניסטים 
בתקופת  עתה,  אולם  עת.  לאותה  ועד 
כשלסכנה  החרדה  גדלה  המלחמה, 
מוחשית.  מוות  סכנת  נוספה  הרוחנית 
בעת  בצבא  שירות  כי  ידעו  הכול 
קרובה  משמעותו  קשה  כה  מלחמה 
להגיע  רצה  לא  ואיש  מוות,  דין  לגזר 

לידי כך.
בדקות שנותרו להם עמדה בפני ראשי 
האם  משקל;  כבדת  הכרעה  הישיבה 
הכנסת  בבית  כולם  שיישארו  מוטב 
הגדול ויתפללו יחדיו, אף כי ריכוז כה 
את  יעורר  בוודאי  צעירים  של  גדול 
נכון  שמא  או  החיילים,  לב  תשומת 
יותר לפזר את בני הישיבה בין יתר בתי 
מבוגרים  בסביבת  כשהם  כך  הכנסיות. 
ולהימנע  להסתתר  עליהם  יקל 

ממשיכת תשומת לב מיותרת.
הנודע  המשגיח  בפני  הובאה  השאלה 
בני  על  כי  החליט  והוא  ירוחם,  רבי 
ובמקום  במקומם,  להישאר  הישיבה 
להסתתר – עליהם להגביר את עוצמת 
תפילתם וביטחונם בה' שיצילם מצרה 

זו.
ההחלטה  את  קיבלו  הישיבה  בני 
והזעקה  התפילה  קולות  עוררין.  ללא 
הכנסת  מבית  עת  באותה  שבקעו 
של  בליבם  לנצח  רישומם  את  הותירו 
בפעם  כי  חשו  הכול  הישיבה.  תלמידי 
מתמיד;  שונה  תפילתם  הייתה  זאת 
המילים: "מי יחיה ומי ימות... מי בחרב 
קרובה  משמעות  קיבלו  בחיה"  ומי 

ומוחשית.
כן  התפילה,  קולות  שהתגברו  ככל 
הלכה הצרה ונשכחה מהלבבות. לאחר 
שהתפללו מעומק ליבם כי יקרע ה' את 
רוע הגזרה מעליהם, ריכזו בני הישיבה 
 – היום  במטרת  בדבקות  מוחם  את 
כל  פני  על  הוא  בריך  קודשא  המלכת 

הארץ.
הסתיימה  מכן  לאחר  מספר  שעות 
התרוממות  רגשות  מתוך  התפילה 
והתעלות שכמותן לא זכרו בני הישיבה 
הישיבה  ראשי  התפנו  אז  רק  מעולם. 
בשעות  התרחש  אשר  את  לברר 
הגדול  לנס  ולהתוודע  האחרונות 

שאירע עימם.
בעיירה  שהותם  במהלך  כי  מסתבר 
מדוקדקים  חיפושים  החיילים  ערכו 
עברו  הם  שבמיר.  הכנסת  בתי  בכל 
ולקחו  לאחד  אחד  המתפללים  בין 
בצבא.  לשרת  כשיר  שהיה  מי  כל  את 
למרבה הפלא, כמו הוכו בסנוורים, רק 
מקום  הגדול,  הכנסת  בית  מפתן  על 
תפילתם וזעקתם של בני הישיבה, לא 

דרכה כף רגלם כלל. 
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סיפור שבועי על אמן ותפילה  סיייפפומעמעשה אמונים ם
בקשות 'הרחמן' (ב)

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

'מי יחיה' – בבית הכנסת
 'תהא השעה הזאת שעת רחמים'

והמטיב'  'הטוב  ברכת  שלאחר  בבקשות 
וכפי  'הרחמן',  בפינו:  יתברך  ה'  מכונה 
מצוות  קיום  שעת  כי  בפתיחה  שהתבאר 
להוסיף  יש  רחמים.  שעת  היא  המזון  ברכת 
כ  (ברכות  הגמרא  דברי  את  זה  בעניין  ולהביא 
א): שאמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת: 
"וכי לא אשא פנים לישראל? שכתבתי להם 
בתורה (דברים ח י): 'ואכלת ושבעת וברכת את 
[לברך  עצמם  על  מדקדקים  והם  אלקיך'  ה' 
כשיעור  אכלו  לא  אם  אפילו  המזון  ברכת 
מכאן  כביצה".  ועד  כזית  עד  אלא:]  שביעה, 
ששעת ברכת המזון היא שעת רחמים שבה 
הקדוש ברוך הוא נושא פנים לישראל, ומה 

ראוי שנבקש באותה שעה בלשון: 'הרחמן'.
בקשות  בשלוש  נפתחות  'הרחמן'  בקשות 
הנוגעות למלכותו יתברך: "הוא ימל ך", "הוא 
יתברך", "הוא ישתבח... ויתפאר", ורק לאחר 
יפרנסנו", "הוא  אישיות: "הוא  בבקשות  מכן 
דברי  פי  על  כך  תיקנו  וכו'.  עלנו"  ישבור 
הגמרא (ברכות לב א): "לעולם יסדר אדם שבחו 
יתפלל",  כך  ואחר  הוא  ברוך  הקדוש  של 
הנוגעות  בבקשות  פותחים  אנו  לפיכך 
למלכותו, ולאחר מכן בבקשות הנצרכות לנו 

('אוצר התפילות').  

'ומלכותו ברצון קבלו עליהם'
כתב ה'משך חכמה' (דברים ח י) כי ברכת המזון 
לא נועדה רק כדי שנודה על מזוננו, אלא אף 
כדי שלא נשכח את ה' מתוך אכילתנו, ככתוב 
לבבך  ורם  ושבעת...  תאכל  "פן  יד):  יב;  ח  (שם 

לכך  כי  לומר  ויש  אלוקיך".  ה'  את  ושכחת 
המבטאת  בבקשה  נפתחות  'הרחמן'  בקשות 
יתברך:  מלכותו  תחת  להיות  רצוננו  את 
"הרחמן הוא ימלוך עלינו לעולם ועד" ('תפארת 

צבי' [תורת משה] ב"מ, פירוש ברהמ"ז).

בשחרית  יום,  בכל  בפינו  נאמרת  זו  בקשה 
להזכרת  מסמיכים  אנו  כאשר  ובערבית, 
לאחר  שמיד  העובדה  את  מצרים  גאולת 
ואמרו"  והמליכו  "הודו  ישראל:  שנגאלו 
קבלו  ברצון  "ומלכותו  ובערבית:  [בשחרית, 
אנו  שאליה  הבקשה  פסוק  את  עליהם"] 

מייחלים כל ימינו: "ה' ימלוך לעולם ועד".
משעבוד  יצאנו  כאשר  כי  מכך  למדנו 
'בני  להיות  מטרתנו  הייתה  לא  מצרים, 
חורין', כשאר אומות העולם אשר אף לאחר 
נותרו  אחרת,  למלכות  מלהשתעבד  שחדלו 
מבקשים  אדרבה,  אלא  ליצרם.  משועבדים 
תחת  עצמנו  להכניס  ויום  יום  בכל  אנו 
עלינו  ימלוך  הוא  "הרחמן   – יתברך  מלכותו 
לעולם ועד" – שכן זו היא החירות האמיתית 

('התהלה והתפארת', וראה 'מי השלוח' ח"ב ריש מס' ר"ה).

מאלכסנדר:  משה'  ה'אמונת  בעל  אמר  עוד 
שאותה  יהודי,  כל  של  התמידית  שאיפתו 
להיות  היא  וצוהריים,  ובוקר  ערב  מביע  הוא 
תמיד דבוק בהשם יתברך, ולהכיר במלכותו 
בכל נפשו ומאודו. אלא שלעיתים הוא נופל 
"הרחמן  מבקשים:  אנו  כך  ועל  זו,  ממדרגה 
הוא ימלוך עלינו לעולם ועד" – שלעולם ועד 
אף  ה' –  במלכות  מההכרה  דעתנו  תוסח  לא 
('אמונת משה', בראשית [לחנוכה] עמ'  לא לרגע אחד 

רמט).

על  משה'  ה'אמונת  זאת  פירש  נוסף  באופן 

פי דברי הגמרא (סוטה ה א): "כל אדם שיש בו 
אין   – הוא  ברוך  'הקדוש  אמר:  הרוח  גסות 
אשר  וזאת  בעולם'".  לדור  יכולין  והוא  אני 
ליבנו,  יגבה  לא  שלעולם  כאן,  מבקשים  אנו 
במחיצתנו  לשרות  השכינה  תוכל  כך  ומתוך 

לעולם ועד (שם שמות עמ' רסד).
חיים'  'תורת  בעל  על  מספרים  חסידים 
חסידיו  את  פעם  שמע  שכאשר  מקוסוב, 
יפרנסנו  הוא  "הרחמן  בקשת:  את  אומרים 
בכבוד" בהתלהבות ובהתרגשות יתרה, העיר 
להם בתוכחה מוסתרת: "הן באמרכם 'הרחמן 
ראיתיכם  לא  ועד'  לעולם  עלינו  ימלוך  הוא 

נלהבים כל כך..." ('אבן שתיה החדש' עמ' רסח).

'הוא יתברך בשמים ובארץ'
בכל יום ויום משתבח שם ה' בשמיים ובארץ; 
ובארץ  מרום,  צבא  באמצעות  בשמיים 
באמצעות בני האדם (ראה אריכות בעניין זה ב'מדרש 
הוא  'הרחמן  בבקשת  יונה).  ענף  י'  אות  תלפיות' 

יתברך בשמים ובארץ' מבקשים אנו מהקדוש 
ברוך הוא שכפי שכל צבא מלאכיו שבשמיים 
מכירים במלכותו השלמה, כן יתברך שמו גם 
בפי כל באי העולם, ויכירו כולם בהיות: "ה' 

אחד ושמו אחד" ('הגדה כפשוטה').

שבח לדורי דורות
יתהדר  שה'  מבקשים  היינו  אילו  להבין:  יש 
ויתפאר בנו לאחר לימוד התורה, היה הדבר 
"ויתפאר  לבקש  יש  מקום  מה  אולם  מובן. 
פעולה  לאחר  דווקא  בנו..."  ויתהדר  בנו... 
א)  נא  (ברכות  שחכמינו  אלא  כאכילה?  גשמית 
כבר דימו את השולחן למזבח, לפי שכאשר 
האדם אוכל כראוי, לשם שמיים, הרי כביכול 
ובכך  לה'.  ותאוותו  יצרו  את  'זובח'  הוא 
את  שאף  בנו,  הוא  ברוך  הקדוש  מתפאר 
יסוד החומר הטבוע בנו אנו מקדשים למענו 

יתברך (הגה"צ רח"ע ברזל, 'אוצרות הברכה' עמ' קכז).
בדרך צחות יש שהביאו כאן את דברי הגמרא 
בהלכות נר חנוכה (שבת כא ב) שהמהדרין נהגו 
להוסיף בכל יום נר. וביארו בדרך דרש שזאת 
לאורך  ה'  עימנו  שיתנהג  כאן,  מבקשים  אנו 
בינה'  ('בני  והולך'...  'מוסיף  במידת  ימינו  כל 

הדלקת נ"ח עמ' כה).

תפילה על הדורות הבאים
שבבקשת  לכך  הדעת  את  ולתת  יש להוסיף 
מאוד  עד  נוראה  תפילה  טמונה  זו  'הרחמן' 
עלינו ועל צאצאינו אחרינו: ששלשלת הזהב 
ומחברת  בנו  הנטועה  הקדושה  האמונה  של 
 – ישראל  לעם  כבנים  דורות  לדורי  אותנו 
אלא  מזרענו,  חלילה  תיפסק  לא  הנצח,  עם 
שמו יתברך ימשיך להתהדר ולהשתבח בפי 
צאצאינו כפי שהוא מתהדר ומשתבח בפינו: 
"לדור דורים... ולנצח נצחים... לעד ולעולמי 

עולמים..."
(שמות  הכתוב  מלשון  לדרוש  ניתן  לכך  רמז 
יקרע",  לא  סביב...  לפיו  יהיה  "שפה  לב):  כח 

ישתבח"]  ["הוא  'שבח  תיבות  ראשי  'שפה' 
פאר ["הוא יתפאר"] הידור' ["הוא יתהדר"], 
שגורה  תהיה  תמיד  זו  תפילה   – לפיו'  'יהיה 
בפי האדם, 'לא יקרע' – שחלילה לא תיקרע 
ולנצח  דורים  לדור  מזרעו  האמונה  ותופסק 

נצחים ('ברכת דוד' בשם הגש"פ 'ויגד יעקב').

פנינים וביאורים  לברכת המזון תעתענה אמונים 
בקש

פפנניינ ם 


