SHMUZ #192

Questions

Background

Children of HASHEM

T

he Gemara tells us that one should not make any interruptions between Geulah and Tefillah. Geulah refers to those allusions that we make after the Shema to HASHEM taking
out of Mitzrayim and splitting the sea. Tefillah refers to the Shemoneh
Esrei. Rashi explains that the reason for this halacha is that when we
praise HASHEM for taking us out of Mitzrayim, we bring HASHEM closer to us, and when HASHEM is close, we should then make
our requests. Since the center section of the Shemoneh Esrei is when
we ask for all our needs, once we have brought HASHEM close with
these words of praise, that is the time to ask for everything we need.

H

ow is it possible to have a serious discussion about man
complimenting HASHEM and “getting HASHEM into a
good mood?” Even if in some difficult-to-understand way,
such a thing were possible, who is man to do that? An equal can
present a compliment. One who is at least in the same league can
offer significant praise of what value is. But who is man in regard to
HASHEM that we can even dream that HASHEM would be “complimented” by man’s praise?
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תלמוד בבלי מסכת ברכות
ב/דף ד

דאמר רבי יוחנן איזהו בן
העולם הבא זה הסומך
גאולה לתפלה של ערבית
ב/רש”י ברכות דף ד

 וכל שכן- זה הסומך
 דעיקר גאולת,דשחרית
,מצרים בשחרית הוה
כדכתיב ממחרת הפסח
יצאו בני ישראל (במדבר
 וסמיכת גאולה,)ל”ג
לתפלה רמזה דוד בספר
 דכתיב ה’ צורי,תהלים
,)וגואלי (תהלים י”ט
וסמיך ליה יענך ה’ ביום
 ואמרינן,)’צרה (תהלים כ
בברכות ירושלמי (פרק
א’) מי שאינו סומך גאולה
לתפלה למה הוא דומה
לאוהבו של מלך שבא
,ודפק על פתחו של מלך
יצא המלך ומצאו שהפליג
 אלא יהיה,אף הוא הפליג
אדם מקרב להקדוש
 ומרצהו,ברוך הוא אליו
בתשבחות וקלוסין של
 והוא,יציאת מצרים
 ובעודו,מתקרב אליו
קרוב אליו יש לו לתבוע
צרכיו

