
בין הפיוטים שאנו אומרים בכל בוקר עם כניסתנו לבית הכנסת, בולט במיוחד הפיוט 
הנפלא ’אדון עולם‘, שבו אנו מזכירים את ייחודו של הקדוש ברוך הוא ומתארים אותו 

בתארים נשגבים כיחיד ומיוחד המנהיג ברחמיו את כל הברואים.
את הפיוט ”אדון עולם“ חיברו הקדמונים ונודעה לו סגולה מיוחדת, כפי שהביא ה‘מטה 

משה‘ (עמוד העבודה לא) בשם הגאונים כטעם להקדמת אמירתו קודם תפילת השחר:
”מצאתי כתוב: כל מי שמכוון בעת התחלת ’אדון עולם‘ [ראה קיצור של“ה חולין תחילת 
בדבר  אני  עָרֵב   - גאון  שרירא  ורב  גאון  האי  ורב  החסיד  יהודה  רבי  כתב  תפילה]  הל‘ 
שתפלתו נשמעת, ואין שטן מקטרג על תפלתו, ואין לו שטן ופגע רע בראש השנה וביום 
הכפורים בתפלתו, ואויביו נופלים לפניו, ויש אומרים אף יצר הרע משלים אתו, ועליו 

אמר שלמה המלך ע“ה (משלי טז ז): ’ִּבְרצֹות ה‘ ַּדְרֵכי ִאיׁש ַּגם אֹוְיָביו ַיְׁשִלם ִאּתֹו‘“.
מקורו הקדום של השבח ’אדון עולם‘

זהות מחבר הפיוט ’אדון עולם‘ אינה ברורה דיה: יש שייחסוהו לתנא הקדוש רבי יוחנן 
בן זכאי (’ליקוטי מהרי“ח‘ סדר הנהגת התפילה בשם סידורי אשכנז ישנים) אולם מקובל יותר לייחסו 
לפייטן הידוע רבי שלמה אבן גבירול שחי לפני כאלף שנים בעיר ָמָלאָגה שבספרד (סידור 

’אוצר התפילות‘).

שפרסמו  בעת  בבל  גאוני  תיקנו  וכו‘  עולם‘  ”‘אדון  הביא:  יט)  סי‘  (ח“א  רשב“ן‘  וב‘סידור 
תלמידי הנוצרי... וכדי להרחיק את בני ישראל מאמונת שוא 
כעין  האמונה  יסודי  ג‘  על  הנבנה  עולם‘  ’אדון  השיר  תיקנו 
פרשת קריאת שמע: א. שרק הוא לבדו היה הוה ויהיה והוא 
אחד ואין שני לו... ב. שהוא לבדו משגיח על הכל בפרטות, 
בתחיית  האמונה  ג.  וכו‘,  גואלי‘  וחי  אלי  ’והוא  שאמרו  זהו 

המתים בגוף ונפש, וזהו שאמרו ’בידו אפקיד רוחי‘“.
אמנם אם נתבונן בפרשתנו נגלה כי יסודותיו הושתתו כבר 
(ז  ברכות  במסכת  הגמרא  שדרשה  כפי  שנים,  אלפי  לפני 
אברהם  של  שאלתו  מובאת  שבו  ח)  (טו  הפסוק  אודות  ב) 
ַּבָּמה  ֲאֹדָנ-י...  ”ַוּיֹאַמר  הבתרים:  בין  ברית  קודם  ע“ה  אבינו 
בר  שמעון  רבי  משום  יוחנן  רבי  ”אמר  ִאיָרֶׁשָּנה“:  ִּכי  ֵאַדע 
היה  לא  העולם  את  הוא  ברוך  הקדוש  שברא  ’מיום  יוחאי: 
אדם שקראו לקדוש ברוך הוא ’אדון‘ עד שבא אברהם אבינו 

וקראו אדון‘“.
רבי  המגיד  נתן  צדק‘  מגיד   - הרחמים  ’שער  בסידורו  ואכן, 
נוסף  טעם  יצחק‘)  ’שיח  הגר“א  בסידור  (הובא  מָפּאָלאְצק  פנחס 
האמורים  הגמרא  דברי  פי  על  לתפילה,  זה  פיוט  להקדמת 
הוא  ברוך  לקדוש  שקרא  בעולם  הראשון  היה  שאברהם 

לתפילת  זה  פיוט  להקדים  תיקנו  לפיכך  כי  לומר  ויש  ’אדון‘. 
שאותה  שחרית  תפילת  לפני  ע“ה  אבינו  אברהם  של  זכותו  את  להזכיר  כדי  שחרית, 
תיקן; וכעין מה שהביא רש“י במסכת יומא (כח ב) בשם הירושלמי שבעלות השחר של 
יום הכיפורים היה הממונה בבית המקדש שואל את העומדים על החומה: ”האיר פני 
כל המזרח, עד שבחברון?“ - כדי להזכיר זכות אבות, כך גם אנו מקדימים לתפילה את 

הזכרת זכות אבות.
בעניין זה סופר על הרה“ק בעל ’אמרי חיים‘ מויז‘ניץ כי באחד מביקוריו בארצות הברית 
בטרם פתח באמירת ’אדון עולם‘ פנה לכמה מסובביו ושאל: ”האיר פני מזרח?“ הכול 
השיבוהו בתמימות: ”הן“, אולם הרבי לא הסתפק בכך, ורק לאחר שבנו בעל ה‘ישועות 
משהוזכרה  אז,  או  שבחברון?“  ”עד  בשאלה:  והשיבו  שאלתו  מטרת  את  הבין  משה‘ 
החיים‘  (מאיר  הנשגב  הפיוט  את  בהתלהבות  לומר  החל  והוא  דעתו  נחה  אבות,  זכות 

ח“ב עמ‘ רעו).

עוד מסופר כי כשבא רבי זלמל‘ה מוילנא לפני רבנו הגר“א כשבידו הסידור החדש שיצא 
הדבר  גרם  האמור,  הפירוש  את  מתוכו  לפניו  והקריא  מפאלאצק  המגיד  ידי  על  לאור 
לגאון זי“ע להתרגש עד מאוד עד כדי שיצא בריקוד של שמחה, תוך שהוא מוסיף ואומר 
בהתפעלות: ”אף אילו היה יוצא הסידור לאור רק כדי להביא הפירוש הלזה דיינו!“ (ע“פ 

הקדמה לשו“ת ’כנפי יונה‘ וילנא תרלו).

ומובא עוד, שכאשר תמה הגרי“ד סאלאוויצ‘יק בפני אביו הגרי“ז מבריסק זצ“ל: ”מדוע 
כל  פשוטה  הנראית  זו  מאמרה  לתיאור  ניתנת  בלתי  בתורה  שעמקותו  הגר“א  התפעל 
שהתחדש  אמתי  חידוש  מכל  מתפעל  היה  הגר“א  כי  לך  ”דע  הגרי“ז:  לו  ענה  כך“?!, 
בתורה. ב‘אמת‘ אין דרגות, וממילא אין נפקא מינה אם זו אמרה פשוטה אם לאו. שכן 
ברעוודא  (הגר“ש  בריקוד!“  לצאת  מספקת  סיבה  היא  האמרה  של  אמתותה  עובדת  עצם 

בהסכמה לספר ’מפירושי הגר“א על התורה‘).

כוונות השמות
הרה“ק בעל ’אוהב ישראל‘ מאפטא נתן טעם נוסף להקדמת פיוט זה לתפילה: בפיוט 
בתפילה:  הקדושים  השמות  באמירת  לכוון  יש  שאותן  הכוונות  כל  נרמזו  עולם‘  ’אדון 
כוונת שם הוי“ה – ’אדון הכול היה הווה ויהיה‘, נרמזה כולה בפיוט, ’אדון עולם‘ - אדון 
הכול, ’אשר מלך‘ – היה; ’לעת נעשה‘ – הווה; ’ואחרי ככלות‘ – 
יהיה, וכן ב‘והוא היה והוא הוה והוא יהיה בתפארה‘; וכוונת 
כולם‘  הכוחות  ובעל  היכולת  ובעל  ’תקיף   - אלוקים  שם 

נרמזה ב‘בלי ראשית בלי תכלית ולו העוז והמשרה‘.
ואמנם לכתחילה יש לכוון בכל שם ושם את הכוונות הנ“ל, 
פיוט  את  לומר  אנו  מקדימים  מצויה,  שהשכחה  כיוון  אך 
’אדון עולם‘ לפני התפילה. שכן יש בו מעין ’גילוי דעת‘ שכל 
השמות שנאמר יהיו על דעת כוונות אלו (’טעמי המנהגים‘ אות 

כט; ’אמרי פנחס‘ שער התפילה אות ס).

משמעות התואר ’אדון עולם‘
עיקר  משה‘,  ב‘מטה  שהובאו  הגאונים  מדברי  שנראה  כפי 
מכנה  שבו  הראשון  בחלקו  מתבטאת  זה  פיוט  של  מעלתו 
כינוי  אותו   - עולם‘  ’אדון  הוא  ברוך  הקדוש  את  הפייטן 

מיוחד שאברהם אבינו ע“ה היה הראשון שייסדו.
את מעלתו של שבח מיוחד זה ביאר המהרש“א (ח“א ברכות 
ז ב), שעד לימיו של אברהם אבינו היה מכונה הקדוש ברוך 
הוסיף  אברהם  אך  מציאותו,  על  המורה  הוי“ה  בשם  הוא 
יכולתו  ועל  אדנותו  על  מורה  שהוא  אדון  בשם  גם  וקראו 

לשנות את הגזרות ואת מערכת השמים.
ובעומקן של דברים הוסיף וביאר הנצי“ב מוולוז‘ין:

הקדוש  של  המיוחדת  יכולתו  את  כמבטא  ’אדון‘  התואר  של  הפשוטה  משמעותו  את 
ברוך הוא לשדד את כל מערכות הטבע ולעשות בהן כרצונו - הכירו גם יתר בני דורו 
של אברהם אבינו ע“ה; אולם בעוד הם סברו שאת הנהגת הטבע הרגילה מסר ה‘ בידי 
בעצמו  הוא  ברוך  הקדוש  כי  אחריו,  לבניו  והנחיל  חידש  ע“ה  אבינו  אברהם  שליחים, 
הוא המשגיח בהשגחה פרטית על כל מעשי בני אדם, מגדול ועד קטון, והוא בכבודו 
ובעצמו זן ומפרנס את העולם כולו מביצי כינים ועד קרני ראמים, ועל כן כל אחד יכול 
וראה  ח,  טו  בראשית  דבר‘  (’הרחב  ביותר  הפשוטים  הדברים  על  גם  ממנו  ולבקש  אליו  לפנות 

’נפש חיה‘ או“ח כו א).

פרשת  לך לך

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
תפילת ’אדון עולם‘

אמן לדורות
”ְוֶהֱאִמן ַּבה‘ ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה“ (טו ו)

יש להבין מדוע נכתבה כאן המילה ’והאמן‘ - בכתיב 
’ויאמין‘  כאן  נאמר  לא  מדוע  להבין  יש  ועוד  חסר, 

אלא ’ְוֶהֱאִמן‘?

אברהם  שנתברך  שאחר  לכך  הכתוב  שרמז  ונראה 
אבינו ע“ה מפי הקדוש ברוך הוא בברכת: ”כה יהיה 
זרעך“ ענה ’אמן‘ אחר הברכה, ולפיכך נקט הכתוב 
בכתיב חסר שבו ניכרת המילה אמן [ְוֶהֱאִמן]. בנוסף 
לכך, בפעולתו זאת טבע לדורות בקרב בניו אחריו 
’והאמין‘  הכתוב  אמר  לכן  אמן,  עניית  מצוות  את 
[בלשון הפעיל] שגרם לכל הבאים אחריו שיקפידו 

אף הם על עניית אמן.
’בית אברהם‘ (לרבי אברהם יוסף קריזוויט הי“ד)

”ֶוְהֵיה ְּבָרָכה!“ (יב ג)

”‘והיה ברכה‘ – לשון ציווי, שציווהו שכל מקום שילך ילמד בני 
אדם להכיר בוראם ולברכו, וכך עשה ככתוב: ’ויקרא בשם ה‘“.

’פירוש בעלי התוספות‘

יהודים יקרים!
כמאמינים בני מאמינים - בני 
בניו של אברהם אבינו שכל חייו 
פרסם אמונה בעולם - נקפיד אף 
אנו לפרסם אמונה והשגחת ה‘ 
באמירת ברכות השחר בחברותא 
ובעניית אמן אחר כל ברכה, 
ובכך נזכה שיקוימו בנו 
כל הברכות השמורות 
לעוני אמן. אמן.

”ְוֶהֱאִמן ַּבה‘ ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה“ (טו ו)

”והאמן בה‘“ - לא נאמר כאן לשון ’ויאמין‘ אלא ’והאמן‘; כוונת הכתוב לרמוז 
הברכה,  אחר  ’אמן‘  ענה  בבנים  אברהם  את  הוא  ברוך  הקדוש  שכשבירך 
נאמר  לכן  אמן.  עניית  מצוות  את  אחריו  בניו  בקרב  לדורות  טבע  ובכך 

’והאמן‘ [לשון הפעיל] שגרם לכל הבאים אחריו להקפיד בעניית אמן.
’בית אברהם‘
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לפני  שבועות  כשלושה  ע“ה  קנייבסקי  הרבנית  סיפרה  שלפנינו  הסיפור  את 
פטירתה, בשיחה נדירה ומיוחדת שמסרה לפני מאות מחנכות שהתכנסו בחודש 
אלול תשע“א בכינוס החיזוק וההתעוררות שנערך ע“י ארגון ’בני אמונים‘ (הובא גם 

בהגש“פ ’חשוקי חמד‘ עמ‘ שסז):

מכובדות  היותר  החרדיות  המשפחות  מן  אחת  בבית  אירע  המופלא  הסיפור 
 ששמן מתנוסס לתפארה בכותל המזרח של יהדות ארצות הברית. משפחה זו 
חוותה טרגדיה נוראית, כאשר אחת מבנותיה נפטרה, לא עלינו, בקיצור ימים 

ושנים בהותירה אחריה יתומים רכים, מהם שלא טעמו טעם חטא.

לאחר פטירתה התאספו בניה ובנותיה והחליטו יחדיו להוסיף ולהתחזק בתורה 
עצמו  על  קיבל  מהם  אחד  כל  בבד  בד  כאשר  אמם,  נשמת  לעילוי  ובמצוות 

קבלות חשובות שיש בהן כדי להוסיף זכויות לאִמם המנוחה.

וכשהגיע  עצמו,  על  לקבל  שהחליט  מיוחדת  קבלה  על  הכריז  בתורו  ילד  כל 
תורה של אחת מן הצעירות שבבנות, היא הפתיעה את כולם כאשר החליטה 
לקבל על עצמה קבלה מיוחדת ולא פשוטה כלל ליישום - לא לברך כל ברכה 

מבלי שיהיה מישהו שיענה אמן אחריה.

שורשיה של קבלה זו מעוגנים היטב בדברי הפוסקים (ראה רמ“א או“ח קסז ב) ואף 
ידוע על כמה מגדולי ישראל, ביניהם מרן הגר“ח מוולוז‘ין שהקפידו מאוד על 
כך. אולם בפועל הייתה זו קבלה לא פשוטה, שרק ילדה זו שניחונה בתעצומות 
נפש הייתה מסוגלת לדבוק בה במלוא הרצינות, כפי שנוכחו הכול במשך כמה 

חודשים שהצליחה לעמוד בקבלתה בהצלחה רבה.

היה זה באחד הלילות, כאשר ניצבה הילדה בפני ניסיון קשה עד מאוד: בשעת 
את  צורבת  עז  צימאון  כשתחושת  משנתה  לפתע  התעוררה  מאוחרת  לילה 
לא  אולם  מים,  במעט  צימאונה  את  להרוות  מאודה  בכל  רצתה  היא  גרונה. 
מזמן  כבר  שנתם  את  נמו  הבית  בני  ברכתה.  אחר  אמן  שיענה  מישהו  מצאה 

ולהעירם לא עלה בדעתה.

מי  מצאה  שלא  כיוון  כאמור,  אולם  מאוד,  עד  לה  הציק  המתגבר  הצימאון 
שיענה אחריה אמן היא המתינה. בלבה כבר עלו מחשבות לוותר על הקבלה 
לפחות בפעם הזו, אולם היא עמדה בניסיון בגבורה, ולאחר למעלה משעתיים 

התייאשה ושבה למיטתה כשגרונה כואב מן הצמא הממושך.

ע“ה  אימה  את  בחלומה  רואה  היא  והנה  הילדה,  נרדמה  דקות  מספר  לאחר 
עשתה  כמה  עד  מושג  לך  ”אין  לה,  אמרה  היא  ”בתי“,  מאירות:  כשפניה 
לכלל  מאוד  עד  הועילה  זו  זכות  כי  לך  דעי  מרומים!  בשמי  רעש  התגברותך 

ישראל, ואף הצליחה לפעול ישועה כנגד הטבע לחברתך החולה“.

מכיתתה,  ילדה  ביותר,  הטובה  חברתה  על  המופתעת  לבתה  האם  שחה  כאן 
בכך  שיתפו  לא  משפחתה  בני  אולם  האיומה,  במחלה  תקופה  מזה  החולה 
איש; ”לכי מחר בבוקר להוריה“ - אמרה האם לבתה - ”ובשרי להם כי בזכות 
התגברותך שלא לשתות מבלי שתיענה ברכתך באמן, הבריאה ביתם ממחלתה 

הקשה ושוב אל להם לדאוג ממצבה“.

בבוקר השכם קמה הבת כשהיא נרעשת ומבוהלת מן החלום שזה עתה חלמה. 
לא היה לה כל ספק בדבר אמתותו, ועוד בטרם צאתה לבית הספר החליטה 
להתקשר לבית הורי חברתה, זו שאת שמה הזכירה אמה בחלום, ולספר להם 

את דבר החלום כבקשת אִמה.

הורי חברתה הופתעו לשמוע את צלצול הטלפון בשעה כה מוקדמת, אך הם 
הופתעו עוד יותר כאשר שמעו את סיפורה של הילדה היתומה, סיפור שניכרים 

היו בו דברי אמת.

בתחילה הם ניסו להכחיש ולהסתיר את דבר מחלת הבת, אך עד מהרה נשברו 
בִתם  נאלצת  זו,  בשעה  ואף  שבועות,  כמה  מזה  כי  רפה  בקול  לילדה  וסיפרו 
לבקר תכופות בבית החולים בעקבות המחלה הקשה שאוכלת בגופה בכל פה.

החלום  אך  מחייה,  התייאשו  שכבר  מהם  והיו  טובות,  להם  חזו  לא  הרופאים 
הנפלא עורר בהורים הכאובים שביבי תקווה, ומיד בסיום השיחה הם החישו 

פעמיהם לבית החולים מתוך רצון לברר מחדש את מצבה של בתם.

לשמחתם נענו הרופאים לבקשתם החריגה. הבדיקות נערכו בשנית והתוצאות 
בשונה  כאחת;  ההורים  ואת  הרופאים  את  בתדהמה  הכו  לבוא  איחרו  שלא 
מכל הבדיקות הקודמות, ובניגוד מוחלט לדרך הטבע חלה נסיגה משמעותית 

ומפתיעה בהתפשטות המחלה וגרורותיה בגופה של הילדה.

את  לחבוש  ושבה  ממחלתה  לחלוטין  הילדה  נרפאה  מכן  לאחר  רב  לא  זמן 
ספסלי בית הספר כשהיא בריאה ושלמה לחלוטין.

’והיה ברכה‘ - לשון ציווי
”ֶוְהֵיה ְּבָרָכה“ (יב ב)

פירשו בעלי התוספות שבלשון ’והיה‘ טמון כעין ציווי לאברהם אבינו מאת הקדוש ברוך 
רבה  (בראשית  במדרש  מצאנו  ואכן  ולברכו.  בוראם  את  להכיר  האדם  בני  את  ללמד  הוא 
מט ב) שאחר שהיה אברהם אבינו מאכיל את אורחיו היה מורה להם ”ברכו למי שאמר 

והיה העולם“.

ברכה שיש עמה מלכות
במסכת ברכות (מ ב) אמרו כי: ”כל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה“, ולכאורה לפי זה 
מתעוררת התמיהה - הלוא בברכה הראשונה של שמונה עשרה לא מצינו לשון מלכות? 
שכן  מלכות,  כלשון  בה  משמש  אברהם‘  ש‘אלוקי  אביי)  אמר  (ד“ה  שם  התוספות  ותירצו 

אברהם אבינו הוא שהמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם.
ונראה כי לכך רמז הכתוב כאן באומרו: ’והיה ברכה‘, כי באמצעות הזכרת ’אלוקי אברהם‘ 

בברכה ראשונה של שמונה עשרה תהפוך היא לברכה ראויה, כזו ’שיש עמה מלכות‘.
’פני דוד‘ להרב חיד“א בשם רבי ישראל זאבי אב“ד חברון

מדוע דווקא ’לחם ויין‘?
”ּוַמְלִּכי-ֶצֶדק ֶמֶל ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין“ (יד יח)

רבי  ביאר  ויין  לחם  דווקא  אבינו  אברהם  לפני  להוציא  צדק  מלכי  שבחר  הסיבה  את 
שמואל הכהן נכד הסמ“ע בספרו ’דרוש שמואל‘, על פי ההלכה המבוארת בשולחן ערוך 
(’אורח חיים‘ קעו-קעז) שברכת הלחם פוטרת את כל המוגש בסעודה מלבד יין. ויש לומר 
שכיוון שרצה מלכי צדק לזַכות את אברהם בשתי ברכות, לפיכך הוציא מלבד הפת גם 

יין.
’הוציא לחם ויין‘ הם  וכאן המקום להוסיף ולהביא את דברי ה‘בן גרני‘ שסופי התיבות 
כל  אחר  בכוונה  אמן  מעניית  כתוצאה  הבאות  הנפלאות  ההשפעות  על  ללמדנו  ’אמן‘, 

ברכה.
תפילה על זהירות בממון

”ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶל ְסדֹם ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל ה‘... ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר ָל“ (יד, כב-כג)
’הרימותי ידי אל ה‘‘ תרגם אונקלוס: ”ארימית ידי ִּבְצלֹו קדם ה‘“ [בִּצלו =  את המילים 
אבינו  לאברהם  סדום  מלך  הציע  כאשר  כי  ללמדנו,  התורה  באה  כי  ונראה  בתפילה]. 
ולא  בניסיון  לעמוד  לו  שיעזור  ה‘  לפני  אברהם  התפלל  מיד  המלחמה,  משלל  מתנות 

לסגת מהחלטתו שלא לקחת דבר ממלך סדום.
והרי הדברים כמוסר נוקב בעבורנו: אם גדול בענקים כאברהם אבינו זקוק היה לתפילה 
ולעזר ממרום כדי שלא ייכשל בענייני ממונות, על אחת כמה וכמה אנו, אם נקרה לפנינו 

ניסיון הכרוך בהפסד ממון - כמה זקוקים אנו לתפילה שנצליח לעמוד בו.
’מקרי דרדקי‘

על נס מפורסם אפשר לבקש
”ַאל ִּתיָרא ַאְבָרם ָאֹנִכי ָמֵגן ָל“ (טו, א)

ב‘ישועות יעקב‘ (תרפב ב) הביא את פירוש חז“ל להבטחת ”אנכי מגן לך“ - ”הכל יודעים 
הנסים  מחמת  מזכויותיו  לו  ינכו  שמא  חשש  אבינו  אברהם  וביאר:  לך“;  מגן  שאנכי 
שעשה עמו ה‘ במלחמת ארבעת המלכים, ולכך הודיעו הקדוש ברוך הוא שכיוון שהיו 
אלו נסים מפורסמים, התעלה והתרומם שמו של הקדוש ברוך הוא מחמתם, ואדרבה 

הוסיפו הנסים לאברהם זכויות.
לומר  שהשוכח  א)  תרפב  (או“ח  הרמ“א  פסק  את  יעקב‘  ה‘ישועות  ומיישב  מוסיף  זה  לפי 
ניסים  לנו  יעשה  הוא  ’הרחמן  ’הרחמן‘:  בקשות  בתוך  יבקש  המזון  בברכת  הנסים‘  ’על 
ונפלאות כמו שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה‘, עליו הקשה בעל ’תבואות שור‘ 
לאדם  שאסור  א)  ס  (ברכות  חז“ל  אמרו  והלוא  הנס,  על  לבקש  אפשר  כיצד  א):  כא  (שבת 

להתפלל שייעשה לו נס?
שכשנעשה  משום  הוא  הנס,  על  להתפלל  שאין  הטעם  עיקר  כי  יבואר,  האמור  ולפי 
לאדם נס מנכים לו מזכויותיו, אך בתפילה זו אנו מבקשים על נסים מפורסמים שעל 

ידם מתעלה שם ה‘, ועל נסים שכאלו אפשר ואפילו רצוי לבקש.

אברהם ענה תשעים אמנים
”ְוֶהֱאִמן ַּבה‘ ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה“ (טו ו)

בהם  שחייב  הדברים  לארבעת  רומזת  ’צדקה‘  המילה  כי  מובא  יב)  (תיקון  זוהר‘  ב‘תיקוני 
אדם בכל יום, ואלו הם: עניית צ‘ אמנים וד‘ קדושות, אמירת ק‘ ברכות, ולימוד ה‘ חומשי 

תורה.
וזהו הרמז בכתוב כאן: ”ְוֶהֱאִמן ַּבה‘“ – בכך שהקפיד אברהם אבינו על עניית צ‘ אמנים, 

”ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה“ - השלים הוא את החובות המרומזות במילה ’צדקה‘.
’נחלת יעקב יהושע‘ פרשת שמות

מקור לברכת החליצה
ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹו ַנַעל (יד כג)

הוא:  ברוך  הקדוש  לו  אמר  ממל,  בר  אבא  רבי  ”אמר  הובא:  ט)  מג  רבה  (בראשית  במדרש 
נאמר}:  יבמה... [שעליה  מצות  לבניך  נותן  שאני  חייך  נעל‘,  שרוך  ’ועד  אמרת...  ’אתה 

’ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו‘‘“.
ומלכות:  שם  בלא  הרב  מברך  החליצה  בשעת  שלפיכך  נז)  קסט  העזר‘  (’אבן  השו“ע  וכתב 

”ברוך אשר קדשנו במצוותיו וחוקיו של אברהם אבינו“

ישמעאל - כנגד ישמעאל
”ַוִּיְקָרא ַאְבָרם ֶׁשם ְּבנֹו ֲאֶׁשר ָיְלָדה ָהָגר ִיְׁשָמֵעאל“ (טז טו)

בפרקי דרבי אליעזר (לב) פירשו חז“ל שהשם ’ישמעאל‘ הוא מלשון ’ישמע א-ל‘ וקיימת 
בו הבטחה שישמע הקדוש ברוך הוא את נאקת בני ישראל המצטערים תחת סבלם של 

בני ישמעאל.
בזאת יישב הגאון רבי יצחק מאיר קנובלוביץ את קושיית הראשונים כיצד קראו לתנא 
רבי ישמעאל בשם זה, הלוא אין קוראים על שם אדם רשע? ולדברי חז“ל יובן שאדרבה, 

שם זה מכוון נגד ישמע א-ל ולפיכך מותר לקרוא אותו.
’ביאורים והערות‘ בבא בתרא טז ב

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
הקבלה שהביאה לישועה על טבעית

מעעפני
ברכ ’והיה

פנינ סיפם ם
ביאה ל

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


