
צווישן די פיוטים וואס מיר זאגן יעדן אינדערפריה ווען מיר קומען אריין אין שוהל, דערקענט 
זיך דעם ספעציעלן פיוט ’אדון עולם‘, וואס אין דעם דערמאנען מיר דאס איינציגקייט פון דעם 
אויבערשטן, און מיר טוהן אים טיטולירן מיט גאר דערהויבענע טיטלען אז ער איז א ’יחיד און 

מיוחד‘ וואס מיט זיין רחמנות זארגט ער אויף אלע באשעפענישן.
צו דעם פיוט וואס איז פארפאסט געווארן דורך די קדמונים איז באקאנט א ספעציעלע סגולה, 
אזוי ווי דער ’מטה משה‘ (עמוד העבודה לא) ברענגט אין נאמען פון די גאונים אלץ א טעם צו עס 

זאגן בעפאר תפילת השחר:
”איך האב געטראפן שטיין: יעדער וואס האט אינזין ביים אנהויב ’אדון עולם‘ [זעה אין קיצור 
של“ה חולין תחילת הל‘ תפילה] שרייבט רבי יהודה החסיד און רב האי גאון און רב שרירא גאון 
– בין איך פארזיכערט אז זיין תפילה ווערט אנגענומען, און דער שטן קען נישט מקטרג זיין אויף 
זיין תפילה, און האט נישט קיין שטערונגען אין ראש השנה און אין יום כיפור ווען ער דאוונט, 
און ער שטארקט זיך אויף זיינע פיינט, און עס איז דא וואס זאגן אז אויך דער יצר הרע שטעלט 
זיך צו צו אים, און אויף אזא איינעם זאגט שלמה המלך ע“ה (משלי טז ז): ”ברצות ה‘ דרכי איש 
גם אויביו ישלים אתו“, וואס דאס מיינט אז ווען השי“ת איז צופרידן פון די אויפפירונג פון א 

מענטש, וועלן אויך זיינע פיינד גוט זיין מיט אים.
דער מקור פונעם לויב ’אדון עולם‘

ווער עס האט פארפאסט דעם פיוט ’אדון עולם‘ איז נישט אינגאנצן קלאר; עס זענען דא וואס 
הנהגת  סדר  מהרי“ח‘  (’ליקוטי  פארפאסט  עס  האט  זכאי  בן  יוחנן  רבי  תנא  הייליגער  דער  אז  זאגן 
התפילה בשם סידורי אשכנז ישנים) אבער עס איז מער אנגענומען אז דער מחבר פון דעם פיוט איז 
דער באקאנטער פייטן רבי שלמה אבן גבירול וואס האט געלעבט פאר ארום טויזנט יאר אין 

שטאט ֲמַּלאַגּא וואס איז אין ספרד (סידור אוצר התפילות).
און אין ’סידור רשב“ן‘ (ח“א סי‘ יט) ברענגט ער: ”אדון עולם וכו‘ האבן די גאוני בבל מתקן געווען 
אין די צייט וואס די תלמידים פונעם נוצרי האבן פארשפרייט זייער נארישע גלויבונג... און כדי 

מתקן  זיי  האט  אמונה  פאלטשע  די  פון  אידן  די  דערווייטערן  צו 
דריי  די  אויף  געבויעט  איז  וואס  עולם‘  ’אדון  לויב  דעם  געווען 
יסודות פון אמונה אזוי ווי די פרשה פון קריאת שמע: א. אז נאר 
ער אליין איז פון אייביג געווען, און ער איז איינער און מער נישט 
בפרטיות,  אלעס  אויף  אום  זיך  קוקט  אליין  ער  אז  ב.  קיינער... 
און דאס איז מרומז אין די ווערטער ’והוא אלי וחי גואלי וכו‘‘, ג. 
די אמונה אין תחיית המתים סיי אויף די קערפער און סיי פון די 

נשמה, און דאס איז וואס מ‘זאגט ’בידו אפקיד רוחי“.
וועלן  פרשה  אונזער  אין  טראכטן  אריין  וועלן  מיר  אויב  אבער 
מיר זעהן אז זיינע יסודות זענען שוין אוועק געשטעלט געווארן 
פאר טויזנטער יארן, אזוי ווי די גמרא דרש‘נט אין מסכת ברכות 
די  געברענגט  ווערט  דארט  וואו  ח)  (טו  פסוק  דער  איבער  ב)  (ז 
”ַוּיֹאַמר  הבתרים:  בין  ברית  פאר  ע“ה  אבינו  אברהם  פון  פראגע 
ֲאֹדָנ-י ֱאלֹוִקים ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה“: ”רבי יוחנן האט געזאגט 
דער  וואס  טאג  די  פון  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  פון  נאמען  אין 
נישט  קיינער  נאך  האט  וועלט  די  באשאפן  האט  אויבישטער 
אברהם  ביז  ’אדון-האר‘  נאמען  מיטן  אויבירשטן  דעם  גערופן 

אבינו האט אים יעצט גערופן מיט דעם טיטול ’אדון‘“.
שרייבט  צדק‘  מגיד   - הרחמים  ’שער  סידור  אין  אזוי,  טאקע  און 

דער מגיד רבי פנחס פון ָפּאָלאְצק (הובא בסידור הגר“א ’שיח יצחק‘) נאך 
טעם אויפן זאגן דעם פיוט פארן דאווענען, און עס איז געבויעט אויף די אויבנדערמאנטע  א 
גמרא אז אברהם איז געווען דער ערשטער אין די וועלט וואס האט גערופן דעם אויבערשטן 
’אדון‘, און וועגן דעם האט מען מתקן געווען צו זאגן דעם פיוט בעפאר תפילת שחרית, כדי צו 

דערמאנען דער זכות פון אברהם אבינו ע“ה בעפאר תפילת שחרית וואס ער האט פארפאסט.
ווייל מיר טרעפן אז רש“י (יומא כח ב) ברענגט אין נאמען פון ירושלמי אז וועגן דעם האט דער 
אויפזעהער אין בית המקדש געפרעגט ביים עלות השחר פון פאר די וואס זענען געשטאנען 
אויף די חומה: ’האיר פני מזרח - צי עס שוין ליכטיג געווארן די גאנצע מזרח זייט, עד חברון 
דעם  וועגן  דארט,  באערדיגט  זענען  וואס  אבות  זכות  די  דערמאנען  צו  כדי   - חברון?‘  ביז   -

דערמאנען מיר אויך בעפארן דאווענען די זכות פון די אבות.
[אויף הרה“ק בעל ’אמרי חיים‘ פון וויזשניץ ווערט דערציילט, אז אין איינע פון זיינע באזוכן אין 
אמעריקע, בעפאר ער האט אנגעהויבן צו זאגן ’אדון עולם‘ האט ער זיך געוואנדן צו עטליכע 
’האיר פני מזרח?‘ און אלע האבן אים געענטפערט  פון זיינע ארומיגע און האט געפרעגט: 

בתמימות: יא, אבער דער רבי איז נישט צופרידן געווען מיט דעם, און נאר נאך וואס זיין זוהן 
צוריק  געענטפערט  ער  האט  פראגע,  די  פון  ציל  דער  פארשטאנען  האט  משה‘  ’ישועות  דער 
זיך  ער  האט  אבות,  זכות  די  דערמאנען  נאכן  דעמאלטס,  נאר  שבחברון?‘  ’עד  פראגע:  א  מיט 
בארוהיגט און האט אנגעהויבן צו זאגן מיט א ברען דעם דערהויבענעם פיוט (מאיר החיים ח“ב 

עמ‘ רעו)].

ווען  גר“א  דער  רבי  זיין  צו  געקומען  איז  ווילנא  פון  זלמנ‘לע  רבי  ווען  א  דערציילט  ווערט  עס 
דעם  פארגעליינט  אים  האט  און  מגיד  פאלאצקער  פונעם  סידור  נייע  די  מיט  ברענגט  ער 
אזוי  דעם  פון  זאל  ער  אז  זי“ע  גאון  פארן  געברענגט  צו  עס  האט  טייטש,  אויבנדערמאנטן 
איבערגענומען ווערן און זיך ארויס לאזן אין א טאנץ, ווען ער רופט זיך אן באגייסטערט: אפילו 
אויב וואלט די סידור ארויס געקומען נאר כדי צו שרייבן דעם טייטש וואלט עס ווען געווען 

גענוג, דיינו! (ע“פ הקדמה לשו“ת ’כנפי יונה‘ וילנא תרלו).
מבריסק  הגרי“ז  טאטן  זיין  פאר  געוואונדערט  זיך  האט  סאלאווייטשיק  הגרי“ד  ווען  און 
זצ“ל, פארוואס איז דער גר“א – וואס מ‘קען נישט פארשטעלן זיין טיפקייט אין תורה – אזוי 
גרי“ז  דער  אים  האט  פשוט?!  אזוי  אויס  זעהט  וואס  ’ווארט‘  די  פון  געווארן  איבערראשט 
געענטפערט: דו זאלסט וויסן אז דער גר“א איז באגייסטערט געווארן פון יעדן אמת‘דיגן חידוש 
אין די תורה, אין ’אמת‘ איז נישט פארהאן דרגות, ממילא איז נישט קיין אונטערשייד אויב עס 
איז א פשוטע ווארט צי נישט, נאר דאס אמת‘דיקייט איז שוין א סיבה ארויס גיין אין א טאנץ! 

(הגר“ש ברעוודא אין זיין הסכמה אויפן ספר ’מפירושי הגר“א על התורה‘).

די כוונה פון די שמות הק‘
נאך א טעם אויפן זאגן דעם פיוט פארן דאווענען האט געזאגט הרה“ק דער ’אוהב ישראל‘ פון 
אפטא: אין דעם פיוט ’אדון עולם‘ איז מרומז אלע כוונות וואס מ‘דארף אינזין האבן בשעת‘ן זאגן 
די שמות הקדושים ביים דאווענען: די כוונה פון די שם הוי“ה – ’אדון הכל היה הוה ויהיה‘, איז 
מרומז אין ’אדון עולם‘ – וואס איז טייטש ’אדון הכל‘, ’אשר מלך‘ – איז ’היה‘; ’לעת נעשה‘ – איז 
’הוה‘; ’ואחרי ככלות‘ – איז ’יהיה‘, און אזוי אויך ביי ’והוא היה והוא 
הוה והוא יהיה בתפארה‘; און די כוונה פון די שם אלקים – וואס 
דאס מיינט ’תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם‘ איז מרומז 

אין די ווערטער ’בלי ראשית בלי תכלית ולו העוז והמשרה‘.
ריכטיג טאקע אז לכתחילה דארף מען אינזין האבן ביי יעדן שם 
מענטש  א  וויבאלד  אבער  כוונות,  אויבנדערמאנטע  די  שם  און 
עולם‘  ’אדון  פיוט  דעם  מען  זאגט  דעם  וועגן  דאך,  פארגעסט 
פארן דאווענען, וואס דאס איז ווי א ’גילוי דעת‘ אז אלע שמות 
וואס מיר וועלן זאגן דורכ‘ן טאג וועט זיין על דעת וואס מ‘האב 
פריער דערמאנט (’טעמי המנהגים‘ אות כט; ’אמרי פנחס‘ שער התפילה 

אות ס).

די באדייט פונעם טיטול ’אדון עולם‘
לויט וואס עס זעהט אויס פון די רייד פון די גאונים וואס ווערן 
געברענגט אין ’מטה משה‘, איז דער עיקר מעלה פון דער פיוט 
אין זיין ערשטער טייל וואו דארט רופט מען אן דעם אויבערשטן 
מיט דעם טיטול ’אדון עולם‘ – וואס אברהם אבינו ע“ה האט עס 

דער ערשטער געזאגט אויף השי“ת.
די מעלה פון דעם ספעציעלן לויב ערקלערט דער מהרש“א (ח“א 
אנגערופן  השי“ת  איז  אבינו  אברהם  פון  צייטן  די  ביז  ב),  ז  ברכות 
האט  אברהם  אבער  גאט,  א  פארהאן  איז  עס  אז  ווייזט  וואס  ’הוי“ה‘  נאמען  מיטן  געווארן 
צוגעלייגט מ‘זאל אים רופן מיטן נאמען ’אדון‘ וואס ווייזט אז ער איז דער האר פון דער וועלט, 

און אויך אויף דעם וואס ער קען  טוישן די גזירות און די גאנצע מערכת השמים.
און דער נצי“ב פון וואלאזשין ערקלערט עס מער:

דער  פון  טבע  די  טוישן  קען  אויבישטער  דער  אז  ’אדון‘  טיטול  דעם  פון  באדייט  פשוט‘ע  די 
וועלט און עס פירן לויט זיין ווילן – האבן אויך די אנדערע מענטשן געוואוסט; אבער אין די 
צייט וואס זיי האבן געמיינט אז די געווענליכע אויפפירונג פון די טבע האט דער אויבישטער 
איבער געגעבן פאר אנדערע צו פירן, האט אברהם אבינו ע“ה אויסגעלערנט פאר זיינע קינדער 
נאך אים, אז דער אויבישטער אליין קוקט זיך אום מיט א השגחה פרטית אויף די מעשים פון 
גרעסטע  די  פון  וועלט  גאנצע  די  שפייזט  אליין  ער  און  קלייין,  ביז  גרויס  פון  מענטשן,  אלע 
באשעפענישן ביז דעם קלענסטן, און וועגן דעם קען יעדער זיך ווענדן צו אים און בעהטן אויך 

אויף די גאר איינפאכע זאכן (’הרחב דבר‘ בראשית טו ח, וראה ’נפש חיה או“ח כו א).

פרשת לך לך

בס"ד

פון די טיפקייט פון די פרשה אין די ענינים פון אמן און תפילה  בנבנתיבות אמונים

מ וען

פון ם
דער פיוט ’אדון עולם‘

אמן אויך אין די שפעטערדיגע דורות
”ְוֶהֱאִמן ַּבה‘ ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה“ (טו ו)

לכאורה דארף מען פארשטיין פארוואס שטייט נישט 
פארשטיין  מען  דארף  נאך  ’ְוֶהֱאִמן‘;  נאר  ’ויאמין‘  דא 

פארוואס שטייט די ווארט ’והאמין‘ אן קיין יו“ד.
נאר מ‘קען זאגן, אז נאך וואס אברהם אבינו ע“ה האט 
יהיה  ”כה  אויבערשטן  דעם  פון  ברכה  די  באקומען 
און  ברכה,  די  נאך  ’אמן‘  געענטפערט  ער  האט  זרעך“ 
קומענדיגע  די  אין  איינגעווארצלט  ער  האט  דעם  מיט 
שטייט  דעם  וועגן  אמן.  ענטפערן  פון  מצוה  די  דורות 
’והאמין‘ [א לשון פון טוהן פאר א צווייטן] אז ער האט 
צוגעברענגט אז אלע נאך אים זאלן אויך אכטונג געבן 

צו ענטפערן אמן.
’בית אברהם‘ (לרבי אברהם יוסף קרייזוויטה הי“ד)

”ֶוְהֵיה ְּבָרָכה!“ (יב ג)
האט  אויבישטער  דער  באפעל,  א  פון  לשון  א  איז   – ברכה  ”והיה 
אים באפוילן אז איבעראל וואו ער וועט גיין זאל ער אויסלערנען די 
מענטשן זיי זאלן איינערקענען אין דעם אויבערשטן און אים לויבן, 

און אזוי האט ער געטוהן אזוי ווי עס שטייט: ”ויקרא בשם ה‘“.
’פירוש בעלי התוספות‘

טייערע אידן!
מיר זענען מאמינים בני מאמינים – אייניקלעך 
פון אברהם אבינו וואס זיין גאנצע לעבן האט 
ער פארשפרייט די אמונה אויף די וועלט – 
מיר וועלן אויך מקפיד זיין צו פארשפרייטן 
די אמונה און די השגחה פון השי“ת דורכ‘ן 
זאגן די ברכות השחר מיט א חברותא און 
ענטפערן אמן נאך יעדע ברכה, און דורך 
דעם וועלן מיר זוכה זיין אז עס וועט 
מקויים ווערן ביי אונז די אלע ברכות 
וואס זענען צוגעזאגט געווארן פאר 
די וואס ענטפערן אמן.

”ְוֶהֱאִמן ַּבה‘ ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה“ (טו ו)
”והאמן בה‘“ - עס שטייט נישט ’ויאמין‘ נאר ’והאמן‘; די כוונה פון די פסוק 
ברכה  די  באקומען  האט  ע“ה  אבינו  אברהם  וואס  נאך  אז  זיין,  מרמז  צו  איז 

פון דעם אויבערשטן אויף קינדער, האט ער געענטפערט ’אמן‘ נאך די ברכה, 
און מיט דעם האט ער איינגעווארצלט אין די קומענדיגע דורות די מצוה פון 

ענטפערן אמן. וועגן דעם שטייט ’והאמין‘ [א לשון פון טוהן פאר א צווייטן] אז 
ער האט צוגעברענגט אז אלע נאך אים זאלן אויך אכטונג געבן צו ענטפערן אמן.

’בית אברהם‘
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וואכן  דריי  ארום  ע“ה  קייניעווסקי  רעביצין  די  דערציילט  האט  ערציילונג  פאלגנדע  די 
פאר  פארגעקומען  איז  וואס  שמועס  ספעציעלע  א  אין  געווארן,  נפטר  איז  זי  ווען  פאר 
חיזוק  א  אין  תשע“א  אלול  חודש  אין  איינגעזאמלט  זיך  האבן  וואס  מחנכות  הונדערטע 
איינזאמלונג וואס איז אנגעפירט געווארן דורך די ארגאניזאציע ’בני אמונים‘ (עס ווערט 

אויך אראפ געברענגט אין די הגש“פ ’חשוקי חמד‘ עמ‘ שסז):
די וואונדערליכע ערציילונג האט פאסירט ביי איינס פון די גאר פרומע פאמיליעס וואס 
זייער נאמען איז ברייט באקאנט אויפן מזרח וואנט פונעם אמעריקאנעם אידנטום. די 
פאמיליע איז אריבער נישט א געווענליכע טראגעדיע, ווען איינע פון זייערע טעכטער 
איז גאר יונג אוועק געריסן פון די וועלט ווען זי לאזט איבער נאך זיך יונגע יתומים‘לעך, 

צווישן זיי גאנץ קליינע.
נאך איר אוועק גיין, האבן צונויף גענומען אירע קינדער און האבן באשלאסן זיך צו מחזק 
זיין צוזאמען אין תורה און אין מצוות לעילוי נשמת זייער מאמע, ווען יעדער איינציגער 
נעמט זיך אונטער חשוב‘ע קבלות וואס קען צולייגן זכותים פאר זייער מאמע אין הימל.

יעדער קינד אין זיין רייע האט אויסגערופן אויף א ספעציעלע גוטע קבלה וואס ער האט 
באשלאסן צו נעמען אויף זיך, ווען עס איז אנגעקומען די רייע פון איינע פון די יונגע 
א  נעמען  אונטער  זיך  באשלאסן  האט  זי  ווען  איבערראשט  אלעמען  זי  האט  טעכטער 
ספעציעלע קבלה און אינגאנצן נישט קיין גרינגע צו ערפילן – נישט צו זאגן א ברכה אן 

עס זאל זיין ווער עס זאל ענטפערן אמן אויף איר ברכה.
און  ב)  קסז  או“ח  רמ“א  אין  (זעה  פוסקים  די  אין  מיר  טרעפן  קבלה  די  פון  שורש  די 
פון  הגר“ח  מרן  זיי  צווישן  ישראל,  גדולי  די  פון  עטליכע  אויף  באקאנט  אויך  איז  עס 
וואלאזשין וואס האבן אויף דעם זייער אכטונג געגעבן, אבער עס איז געווען נישט קיין 
גרינגע אונטערנעמונג, וואס נאר די מיידל וואס איז געשאנקען געווארן פון הימל מיט א 
שטארקע כאראקטער איז געווען מסוגל זיך עס אונטער נעמען מיטן פולסטן ערנסקייט, 
אזוי ווי אלע זענען איבערגעצייגט געווארן אין לויף פון עטליכע חדשים נאכדעם ווען זי 

האט מצליח געווען עס אויספירן מיט גרויס הצלחה.
א  זייער  פאר  געשטאנען  איז  מיידל  די  ווען  נעכט,  די  פון  איינע  אין  געווען  איז  דאס 
שווערע נסיון, אין א שפעטע נאכט שטונדע האט זי זיך פלוצלינג אויפגעוועקט פון איר 
שלאף ווען זי פילט א שטארקע דורשט ברענט איר אין האלדז, זי האט זייער שטארק 
געוואלט שטילן איר דורשט מיט אביסל וואסער, אבער זי האט נישט געהאט עימיצער 
געגאנגען  לאנג  פון  שוין  זענען  פאמליע  גאנצע  די  ברכה.  איר  נאך  אמן  ענטפערן  זאל 

שלאפן, און זי האט זיי נישט געוואלט אויפוועקן.
די דורשט וואס האט זיך געשטארקט האט איר זייער געשטערט, אבער ווייל זי האט 
נישט געהאט ווער עס זאל איר ענטפערן אמן האט זי געווארט. עס זענען שוין ארויף 
געקומען אין איר הארץ געדאנקען זי זאל נאכלאזן די גוטע אונטערנעמונג לכל הפחות 
דאס מאל, אבער זי איז בייגעשטאנען אין דעם ניסיון מיט א שטארקייט, און נאך צוויי 
שעה האט זי זיך מייאש געווען און זי איז צוריק צו איר בעט ווען איר האלדז טוהט איר 

וויי פונעם דורשט וואס שלעפט זיך.
נאך עטליכע מינוט איז זי איינגעשלאפן, און אט זעהט זי אין איר חלום איר מאמע ע“ה 
קיין  נישט  האסט  ”דו  געזאגט,  איר  זי  האט  טאכטער“,  ”מיין  שיינט:  געזיכט  איר  ווען 
אנהונג ווי ווייט דיין שטארקייט האט גע‘רעש‘ט אין הימל! דו זאלסט וויסן אז דיין זכות 
איז זייער שטארק צוניץ געקומען פאר כלל ישראל, און האט אויך געקענט צוברענגען 

צו א אומ-נאטורליכע ישועה פאר דיין חבר‘טע וואס איז קראנק“.
איר  אויף  טאכטער  פארוואונדערטע  איר  פאר  חלום  אין  דערציילט  האט  מאמע  די 
ביטערע  די  אויף  קראנק  שוין  איז  וואס  קלאס,  איר  פון  מיידל  א  חבר‘טע,  נאנטסטע 
קרענק א שטיק צייט, אבער איר משפחה האבן עס פאר קיינעם נישט דערציילט; ”גיי 
דערצייל  ”און   - טאכטער  איר  צו  געזאגט  מוטער  די  האט   – עלטערן“  אירע  צו  מארגן 
זיי אז אין זכות וואס דו האסט זיך געשטארקט נישט צו טרינקען אן מ‘זאל ענטפערן 
דערויף אמן, איז זייער טאכטער געזונט געווארן פון איר ביטערע קראנקהייט און מער 

דארפן זיי שוין נישט זארגן איבער איר צושטאנד“.
און  איבערראשט  אינגאנצן  איז  זי  ווען  אויפגעשטאנען  מיידל  די  איז  אינדערפריה 
געצווייפלט  נישט  זיך  האט  זי  געזעהן,  יעצט  האט  זי  וואס  חלום  דעם  פון  דערשראקן 
אין איר אמת‘דיגקייט, און נאך בעפאר זי איז ארויס צו די שולע, האט זי באשלאסן צו 
קלינגען צו די שטוב פון די איר חבר‘טע, און דערציילן פאר זיי די גאנצע חלום אזוי ווי 

איר מאמע האט געבעהטן.
פון די אנדערע זייט, זענען די עלטערן פון די חבר‘טע פארוואונדערט געווארן צו הערן 
פארוואונדערט  מער  נאך  זענען  זיי  אבער  שעה,  פריה  אזא  אין  קלינג  טעלעפאן  דעם 
געווארן ווען זיי האבן געהערט די דערציילונג פון די מיידל די יתומה, א ערציילונג וואס 

האט אויסגעזעהן אז עס איז ריכטיג.
זייער  פון  דאס קראנקהייט  באהאלטן  און  צו לייקענען  פראבירט  זיי  האבן  אנהויב  אין 
טאכטער, אבער זייער שנעל זענען זיי צובראכן געווארן ביי זיך און זיי האבן דערציילט 
פאר די מיידל אז שוין עטליכע וואכן, און אויך אין די שטונדע, מוז זייער טאכטער גיין 

אין שפיטאל אריין אלץ די ביטערע קראנקהייט וואס עסט אויף איר קערפער.
די דאקטוירים האבן נישט געגעבן גוטע אויסזיכטן, און עטליכע פון זיי האבן שוין מייאש 
געווען פון איר לעבן, אבער דער וואונדערליכער חלום האט זיי ערוועקט שטראלן פון 
אין  גיין  צו  צוגעאיילט  זיך  זיי  האבן  שמועס  דעם  ענדיגן  נאכן  באלד  און  האפענונג, 

שפיטאל וועלנדיג קאנטראלירן פון דאסניי די געזונט צושטאנד פון זייער טאכטער.
געבעהט,  אויפפאלענדע  זייער  צו  צוגעשטימט  דאקטוירים  די  האבן  פרייד  זייער  צו 
האבן  וואס  רעזולטאטן  די  און  טאכטער,  די  אונטערגעזיכט  נאכאמאל  מ‘האט  און 
עלטערן  די  און  דאקטוירים  די  אויפגעשוידערט  האבן  קומען  צו  פארשפעטיגט  נישט 
אנדערשט  אינגאנצן  און  אונטערזיכונגען,  פריערדיגע  די  פון  אנדערשט  אויפאמאל. 
פונעם נאטורליכן אויסקוק איז געשעהן א דראסטישע ענדערונג צום גוט‘נס, און מ‘האט 
געזעהן אז די קראנקהייט האט זיך אויפגעהערט צו פארשפרייטן אין די קערפער פון 

זייער טאכטער.
נאך א קורצע צייט איז די מיידל אינגאנצן אויסגעהיילט געווארן פון איר קראנקהייט און 
זי איז צוריק אין שולע ווען זי איז אינגאנצן געזונט אויף איר גאנצע קערפער ווי פריער.

’והיה ברכה‘ – איז א באפעל
”ֶוְהֵיה ְּבָרָכה“ (יב ב)

’והיה‘ איז ווי א באפעל פונעם אויבערשטן צו  די בעלי התוספות טייטשן אז אין דאס לשון 
אברהם אבינו, ער זאל אויסלערנען די מענטשן זיי זאלן וויסן פון אים און אים לויבן, און מיר 
טרעפן טאקע אזוי אין מדרש (בראשית רבה מט ב) אז נאך וואס אברהם אבינו האט געגעבן צו 
עסן פאר זיינע געסט, האט ער זיי געהייסן ”לויבט דעם וואס האט באשאפן די וועלט מיט 

רייד“.

א ברכה וואס ווערט דערמאנט אין דעם ’מלך‘
אין מסכת ברכות (מ ב) זאגן חז“ל ”יעדע ברכה וואס מ‘דערמאנט נישט אין דעם ’מלכות‘ וואס 
ד.מ. דעם קעניגרייך פון השי“ת איז עס נישט קיין ברכה“, לכאורה לויט דעם איז זייער שווער 
– אז ביי די ערשטע ברכה פון שמונה עשרה טרעפן מיר נישט א לשון פון ’מלכות‘? ענטפערט 
תוספות (ד“ה אמר אביי) אז ’אלוקי אברהם‘ איז אויך ווי א לשון ’מלכות‘, ווייל אברהם אבינו האט 

ממליך געווען דעם אויבישטען אויף די גאנצע וועלט.
און עס זעהט אויס אז די תורה האט דאס מרמז געווען מיטן זאגן ’והיה ברכה‘, אז דורך דעם 
עס  וועט  עשרה  שמונה  פון  ברכה  ערשטע  די  ביי  אברהם‘  ’אלוקי  דערמאנען  מ‘וועט  וואס 

האבן אין זיך ’מלכות‘.
’פני דוד‘ להרב חיד“א בשם רבי ישראל זאבי אב“ד חברון

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

די סיבה פארוואס מלכי צדק האט געברענגט פאר אברהם אבינו פונקט ברויט און וויין, זאגט 
אויף  געבויעט  שמואל‘,  ’דרוש  ספר  זיין  אין   - סמ“ע  פונעם  אייניקל  א   - הכהן  שמואל  רבי 
וואס  אלעס  פטר‘ט  ברויט  אויף  ברכה  די  אז  קעו-קעז)  חיים  (אורח  ערוך  שולחן  אין  הלכה  די 
מ‘ברענגט צו די סעודה אויסער וויין, און מ‘קען זאגן אז מלכי צדק האט געוואלט מזכה זיין 

אברהם מיט צוויי ברכות, וועגן דעם אויסער די ברויט האט ער אויך דערלאנגט וויין.
און דא איז דער פלאץ וואס עס איז פאסיג צו ברענגען וואס דער ’בן גרני‘ זאגט אז די סופי 
תיבות ’הוציא לחם ויין‘ איז ’אמן‘, אונז צו לערנען אויף די וואונדערליכע השפעות וואס קומען 

אראפ אויף ענטפערן אמן מיט כוונה נאך יעדע ברכה.

א תפילה אויף ריינקייט אין געלט
”ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶל ְסדֹם ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל ה‘... ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר ָל“ (יד, כב-כג)

די ווערטער ’הרימותי ידי אל ה‘‘ טייטש אונקלוס: ”ארימית ידי ִּבְצלֹו קדם ה‘“ [בִּצלו = מיט 
האט  סדום  פון  קעניג  דער  ווען  אז  לערנען,  אונז  קומט  תורה  די  אז  זאגן  מ‘קען  תפילה]. 
אנגעטראגן פאר אברהם אבינו ער זאל נעמען מתנות פון די רויב פון די מלחמה, האט אברהם 
קענען  זאל  ער  העלפן  אים  זאל  ער  באשעפער  צום  דאווענען  געשטעלט  באלד  זיך  אבינו 
ביישטיין די נסיון און זיך נישט אוועק רוקן פון זיין באשלוס נישט צו נעמען קיין שום זאך 

פון דעם קעניג פון סדום.
דאס איז פאר אונז זייער שארפע מוסר רייד: אויב דער גרויסער צדיק וואו אברהם אבינו האט 
געדארפט דאווענען און בעהטן הילף פון הימל ער זאל נישט געשטרויכלט ווערן אין עניני 
ממונות, איז דאך זיכער, אז אויב מיר וועלן האבן א נסיון וואס איז פארבינדן מיט געלט – ווי 

ווייט פעלט זיך אויס אז מיר זאלן דאווענען אז מיר זאלן מצליח זיין ביישטיין דעם נסיון.
’מקרי דרדקי‘

אויף א מפורסם‘דיגע נס קען מען בעהטן
”ַאל-ִּתיָרא ַאְבָרם ָאֹנִכי ָמֵגן ָל“ (טו, א)

אין ’ישועות יעקב‘ (תרפב ב) ברענגט ער וואס חז“ל טייטשן די הבטחה ”אנכי מגן לך“ - ”אלע 
ווייסן אז איך בין דיין באשיצער“; און ער ערקלערט: אברהם אבינו האט מורא געהאט אפשר 
וועט מען אראפ רעכענען פון זיין שכר וועגן די ניסים וואס השי“ת האט מיט אים געטוהן ווען 
ער האט געפירט די מלחמה מיט די פיר קעניגן, וועגן דעם האט השי“ת אים געלאזט וויסן אז 
ווייל די ניסים זענען ברייט באקאנט געווארן צווישן די באפעלקערונג, און דעם אויבערשטנ‘ס 
נאך  צוגעבן  וועט  דאס  אז  פארקערט  פונקט  איז  דעם,  דורך  געווארן  געהייליגט  איז  נאמען 

זכותים פאר אברהם.
לויט דעם פארענטפערט דער ’ישועות יעקב‘ וואס דער רמ“א (או“ח תרפב א) פסק‘נט אז דער 
הוא  ’הרחמן  זאגן:  הרחמן‘נס  די  ביי  זאל  בענטשן  ביים  הניסים  על  זאגן  צו  פארגעסט  וואס 
יעשה לנו ניסים ונפלאות כמו שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה‘, און דער ’תבואות שור‘ 
(שבת כא א) פרעגט אויף דעם: וויאזוי קען מען דאווענען אויף א נס, חז“ל זאגן דאך (ברכות ס א) 

אז ס‘איז אסור צו בעהטן אויף א נס?
נאר לויט ווי עס איז פריער דערמאנט געווארן, קען מען דא אויך זאגן, אז דער עיקר טעם 
פארוואס מ‘זאל נישט דאווענען אויף א נס, איז ווייל ווען עס ווערט געטוהן פאר איינעם א נס 
רעכנט מען אראפ פון זיינע זכותים, אבער ביי די הרחמן בעהטן מיר אויף באקאנטע ניסים 
וואס דורך דעם ווערט די נאמען פון השי“ת דערהויבן אין די וועלט, און אויף אזעלעכע ניסים 

קען מען יא בעהטן.

אברהם האט געענטפערט ניינציג אמן‘ס
”ְוֶהֱאִמן ַּבה‘ ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה“ (טו ו)

אין ’תיקוני זוהר‘ (תיקון יב) ווערט געברענגט אז די ווארט ’צדקה‘ איז א רמז אויף די פיר זאכן 
ק‘  זאגן  קדושות,  ד‘  און  אמנים  צ‘  ענטפערן  טאג:  יעדן  זיי  מיט  מחוייב  איז  מענטש  א  וואס 

ברכות, און לערנען ה‘ חומשי תורה.
און דאס איז מרומז אין די פסוק: ”והאמן בה‘“ – אז דורך דעם וואס אברהם אבינו האט אכטונג 
געגעבן צו ענטפערן ניינציג אמנים, ”ויחשבה לו צדקה“ – האט ער פארענדיגט וואס עס איז 

מרומז אין די ווארט ’צדקה‘.
’נחלת יעקב יהושע‘ פרשת שמות

א מקור צו די ברכה פון חליצה
ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹו ַנַעל (יד כג)

אין מדרש (בראשית רבה מג ט) שטייט: ”דער אויבישטער האט געזאגט, דו האסט געזאגט... ’ועד 
שרוך נעל‘, איך זאג דיר צו אז איך וועל געבן פאר דיינע קינדער די מצוה פון חליצה... [וואו 

דארט שטייט] ’וחלצה נעלה מעל רגלו‘“.
און עס שטייט אין שו“ע (אבן העזר קסט נז) אז וועגן דעם ווען מ‘מאכט חליצה זאגט דער רב א 
ברכה אן קיין שם ומלכות: ’אשר קדשנו במצוותיו וציוונו במצוות וחוקים של אברהם אבינו‘.

ישמעאל - אקעגן ישמע א-ל
”ַוִּיְקָרא ַאְבָרם ֶׁשם ְּבנֹו ֲאֶׁשר ָיְלָדה ָהָגר ִיְׁשָמֵעאל“ (טז טו)

’ישמע  ’ישמעאל‘ איז פון די לשון  אין פרקי דרבי אליעזר (לב) טייטשן חז“ל אז דער נאמען 
א-ל‘ וואס ד.מ. אז דער אויבישטער וועט צוהערן די געשריי פון די אידן וואס ליידן פון די 

בני ישמעאל.
מיט דעם פארענטפערט הגאון רבי יצחק מאיר קנאבלאוויטש די קשיא פון די ראשונים וויאזוי 
האט מען גערופן דעם תנא רבי ישמעאל מיט דעם נאמען, מ‘טאר דאך נישט געבן א נאמען 
נאך א רשע? אבער לויט וואס חז“ל זאגן קען מען פארשטיין, אז די נאמען ווייזט דאך אז דער 

אויבישטער וועט צוהערן די תפילות, וועגן דעם מעג מען געבן די נאמען.
ביאורים והערות בבא בתרא טז ב

פערל ווערטער איבער אמן 
און תפילה אין די פרשה פון די וואך

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

די אונטערנעמונג וואס האט צוגעברענגט 
צו די אומ-נאטורליכע ישועה

מעפני
’והיה ברכה

פער
או אם
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