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אברהם האט זיך באזעצט
אין א פלאץ וואו ער וועט דאווענען

ֻכָּלּה  ִּכי  ַהַּיְרֵּדן  ִּכַּכר  ָּכל  ֶאת  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ֶאת  לֹוט  א  ”ַוִּיּׂשָ
ַמְׁשֶקה... ְּכַגן ה‘ ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה צַֹער“ (יג י)

דער ’חתם סופר‘ ערקלערט:
איז  וואס  סדום  אין  באזעצן  זיך  אפגעמאכט  האט  לוט 
האט  הקב“ה  ווי  אזוי   – ִמְצַרִים“  ְּכֶאֶרץ  ה‘  ”ְּכַגן  געווען: 
האט  וואס  נילוס  טייך  די  מיט  מצריים  די  געבענטשט 
זיך אויפגעהויבן און אנגעטרינקען די פעלדער, ווייל ער 
אויף  אים  צו  דאווענען  זאלן  זיי  אז  געוואלט  נישט  האט 
כדי  סדום,  פון  ערד  די  געבענטשט  אויך  ער  האט  רעגן, 
אבינו  אברהם  אבער  אים.  צו  דאווענען  נישט  זאלן  זיי 
ֲאֶׁשר  ַמְמֵרא  באזעצן: ”ְּבֵאֵני  זיך  דווקא  באשלאסן  האט 
ְּבֶחְברֹון“ (להלן יג יח), וואס איז געווען א שטיינער‘דיגע ערד 
(כתובות קיח א), כדי ער זאל שטענדיג זיין דבוק אין השי“ת 

ווען ער וועט דאווענען אויף רעגן. 
’חתם סופר‘ 

א תפילה אויף א כשר‘ע מציאה
”ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶל ְסדֹם ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל ה‘... ְוִאם ֶאַּקח 

ִמָּכל ֲאֶׁשר ָל“ (יד כב-כג)
אונקלוס:  טייטש  ה‘“  ֶאל  ָיִדי  ”ֲהִרמִֹתי  ווערטער:  די 
”ארמית ידי ִּבְצלֹו [=מיט א תפילה] קדם ה‘“; אויף וואס 

האט אברהם אבינו געדאוונט? 
ערקלערט רבי אברהם צבי גינצלער הי“ד פון די הומנער 

דיינים:
 (תהילים לב ו): ”ַעל זֹאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד ֵאֶלי דעם פסוק 
טייטש  ַיִּגיעּו“,  א  ֵאָליו  ַרִּבים  ַמיִם  ְלֵׁשֶטף  ַרק  ְמצֹא  ְלֵעת 
זיין  פון  נאמען  אין  חכמים‘  ’סמיכת  בעל  כ“ץ  נפתלי  רבי 
אין  זעהן  מיר  וואס  דעם  מיט  הכהן,  יצחק  רבי  פאטער 
איז  וואס  זאך  א  טרעפט  איינער  ווען  אז  ב)  כא  (ב“מ  גמרא 
דעם  דורך  פעלד  חבר‘ס  זיין  פון  געווארן  פארפלייצט 
וואס די טייך האט זיך אויפגעהויבן [”שלוליתו של נהר“], 
א  האט  עס  אויב  אויך  געבן,  צוריק  נישט  עס  ער  דארף 
סימן. אבער דער רמ“א לייגט צו (חו“מ רנט ז): ”מכל מקום 
טוב וישר להחזיר“. און דאס איז טייטש: ”ַעל זֹאת ִיְתַּפֵּלל 
ָּכל ָחִסיד“ דער וואס וויל זיצן על התורה אן קיין טרדות 
פון פרנסה זאל דאווענען, ”ֵאֶלי ְלֵעת ְמצֹא“ – השי“ת זאל 
אים צוגרייטן א כשר‘ע מציאה ער זאל זיך קענען שפייזן 
פון דעם. ”ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו א ַיִּגיעּו“ – אבער 
נישט קיין מציאה וואס דער טייך האט פארפלייצט, ווייל 
ער איז דאך א ’חסיד‘, און ער וועט עס דארפן צוריק געבן 

’לפנים משורת הדין‘.
דא קען מען אויך אזוי זאגן, אברהם אבינו האט געזאגט 
פאר מלך סדום: פון אייביג אן האב איך געדאוונט 

נישט  מיר  צו  זאל  עס  חסיד  פונעם  תפילה  די  ווי  אזוי 
צוריק  דארפן  עס  וועל  איך  וואס  מציאה  א  אנקומען 
אנגעקומען  איז  עס  ווען  און  הדין,  משורת  לפנים  געבן 
אזוי  דין  א  האט  וואס  סדום  פון  מלחמה  די  ביי  מיר  צו 
ווי ’שלוליתו של נהר‘, וועל איך פון דעם אינגאנצן נישט 

הנאה האבן.
’קדושה וברכה‘ [פון ר“נ כ“ץ] ברכות ח א; ’יַצֵב אברהם‘ 

דער וואס איז ’קובע מקום‘ – איז משנה מזל
ַמְיָמה ּוְספֹר ַהּכֹוָכִבים  ”ַוּיֹוֵצא אֹתֹו ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר ַהֶּבט ָנא ַהּׁשָ

ִאם ּתּוַכל ִלְסּפֹר אָֹתם ַוּיֹאֶמר לֹו ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶע“ (טו ה)
שאינך  במזלות  שראית  שלך  מאצטגנינות  צא  לו:  ”אמר 

עתיד להעמיד בן“ (רש“י).
זאגט רבי יעקב הלוי קאפשטיין דער נעמענצינער רב:

במזלא  ומזוני...  בני  ”חיי,  א):  כח  (מו“ק  זאגן  חז“ל  כאטש 
ביים  זיך  עקשנ‘ט  וואס  דער  אבער  מילתא“,  תליא 
דער  ווי  אזוי  לטובה,  מזל  זיין  ענדערן  קען  דאווענען 

אויבישטער האט געזאגט פאר אברהם ער זאל זיך נישט 
נישט  ער  קען  מזל  זיין  לויט  וואס  דעם  מיט  רעכענען 

האבן קינדער.
דאס האבן חז“ל געמיינט זאגנדיג (ברכות ו ב): ”כל הקובע 
מקום לתפלתו – אלוקי אברהם בעזרו“; דער וואס גלייבט 
אין דער כח פונעם מזל, פראבירט שטענדיג ענדערן זיין 
ווי  אזוי  העלפן,  אים  וועט  טוישן  דאס  אפשר  פלאץ, 
איינמאל  פלאץ  זיין  געטוישט  האט  וואס  הרשע  בלעם 
אויף  שטארקן  קענען  זיך  ער  וועט  אפשר  צווייטן  נאכן 
אבער  כג).  במדבר  (ראה  אידן  די  שעלטן  יא  און  מזל  דעם 
מיט  אויס  רופט  לתפילתו‘  מקום  ’קובע  איז  וואס  דער 
דעם אז ער טוהט איינערקענען אז דער אויבישטער קען 
”אלוקי  דעם  וועגן  מזל,  זיין  פון  אנדערשט  העלפן  אים 
אברהם,  פון  מזל  די  געענדערט  האט  וואס   – אברהם“ 
מזל  זיין  איבערדרייען  אויך  וועט  און  ”בעזרו“  זיין  וועט 

לטובה. 
’בית לוי‘ בפתיחה

’אדון עולם‘ – דערמאנען דעם זכות פון אברהם
”ַוּיֹאַמר ֲאֹד-ָני ֱאקִים ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה“ (טו ח)

רבי  ”אמר  ב):  ז  (ברכות  גמרא  אין  שטייט  פסוק  דעם  אויף 
את  הוא  ברוך  הקדוש  שברא  מיום  רשב“י:  משום  יוחנן 
העולם לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא ’אדון‘ עד 

שבא אברהם אבינו וקראו ’אדון‘“.
ָפּאָלאְצק  פון  מגיד  דער  פנחס  רבי  ערקלערט  דעם  מיט 
דעם טעם פארוואס פארן אנהייבן שחרית זאגט מען דער 
פיוט ’אדון עולם‘, ווייל אזוי ווי יום כיפור, בעפאר מ‘האט 
אנגעהויבן די עבודה פון די קרבן התמיד אין בית המקדש 
עד  המזרח  כל  פני  ”האיר  געפרעגט:  ממונה  דער  האט 
שבחברון“ כדי צו דערמאנען די זכות פון די אבות וואס 
ליגן דארט (משנה יומא ג ג; ירושלמי שם), אזוי אויך אונז, עס איז 
ראוי מיר זאלן אנהייבן די תפילות וואס זענען אנשטאט 
דעם תמיד, מיטן דערמאנען דעם זכות פון אברהם אבינו 
וואס איז געווען דער ערשטער וואס האט אנגערופן דעם 

אויבערשטן מיטן טיטול ’אדון עולם‘.
ווילנער  דעם  רבי‘ן  זיין  צו  געגאנגען  איז  פנחס  רבי  ווען 
אין  גאון  דער  האט  סידור,  נייע  זיין  געוויזן  אים  און  גאון 
דעם  באמערקט  האט  ער  ווען  און  אריינגעקוקט,  דעם 
מיט  אויסגערופן  ער  האט  טייטש,  אויבנדערמאנטן 
געווארן  געדרוקט  סידור  דער  וואלט  ”אויב  התפעלות: 

נאר צוליב דעם פשט – דיינו!“.
סידור ’שער הרחמים‘ בפירוש ’מגיד צדק‘; 

שו“ת ’כנפי יונה‘ [ווילנא תרל“ו] הקדמה 

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם
’אמן‘ אויף ’מגן אברהם‘

”ַוֲאָבֶרְכ ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמ ֶוְהֵיה ְּבָרָכה“ (יב ב)
די  רש“י  ברענגט  ְּבָרָכה“  ”ֶוְהֵיה  פון:  הבטחה  די  אויף 
דריי  די  אז  כאטש  ב),  קיז  (פסחים  חכמים  די  פון  דרש 
פון  ברכה  ערשטע  די  אין  דערמאנט  ווערן  אבות 
אברהם –  מיט  נאר  מען  ענדיגט  דאך  עשרה‘,  ’שמונה 

”מגן אברהם“.
עס איז א קלארע הלכה אז ביים ענטפערן ’אמן‘ זענען 
פארהאן דריי כוונות: אויף א ברכה וואס איז נאר לויב, 
איז די כוונה: ”די ברכה איז ריכטיג“. אויף א תפילה און 
א געבעהט, איז די טייטש: ”יהי רצון עס זאל מקויים 
לויב  א  זיך  אין  האט  וואס  ברכה  א  אויף  און  ווערן“, 
מיט א געבעהט האט מען אינזין די צוויי זאכן: ”עס איז 
ריכטיג... און יהי רצון...“. לויט דעם פסק‘נט דער ב“ח 
אינזין  נאר  מען  דארף  אברהם‘  ’מגן  ברכה  די  אויף  אז 

’אמת‘, ווייל עס איז נאר א לויב.
אבער אין ’משנה ברורה‘ שטייט אז פונעם ’מגן אברהם‘ 
פון  ברכה  די  ביי  האבן  אינזין  מ‘דארף  אז  אויס  זעהט 
ווייל  ערקלערט  ער  און  רצון‘,  ’יהי  אויך  אברהם‘  ’מגן 
אין די ווערטער: ”וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני 
בניהם“ ליגט באהאלטן א בקשה אויף צו דערנענטערן 
די גאולה, דעריבער האלט דער ’מגן אברהם‘ אז ביים 
ענטפערן ’אמן‘ דארף מען אינזין האבן אויף אויך ’אמת‘ 

און אויך ’יהי רצון‘.
שו“ע או“ח קכד ו; ’ב“ח‘ שם; ’מגן אברהם‘ שם י; ’משנה ברורה‘ שם כה; 
’ביאור הלכה‘ שם

”ענטפערן ‡מן ‡יז ‡ טייל 
פון „י ברכ‰... „ורך „עם 

וו‡ס מ'ענטפערט ‡מן ‡יז „י 
ברכ‰ ח˘וב'ער“ (מ˘נ"ב ˜סז כ) 
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אסאך  פאר  פאסירט  האט  וואס  ערציילונג,  פאלגנדע  די 
יארן צוריק, נאך אין די צייט וואס דער בריטישער מאנדאט 
דער  דערציילט  האט  הקודש,  ארץ  אין  געוועלטיגט  האט 
באקאנטער מגיד רבי שבתי יודלעוויץ זצ“ל, וואס האט עס 

געהערט פונעם בעל המעשה:
יוסף איז ארויף געקוקט געווען אין די אויגן פון זיינע פריינד 
עלטער  יונגן  א  גאנץ  אין  הצלחה.  פון  סימבאל  א  אלץ 
האט ער שוין געהאט א ערנסטע שטעלע אין איינס פון די 
האט  צייט  זעלבע  די  אין  און  אפיסעס,  רעגירונג‘ס  חשובע 
אין  געווען  נאך  איז  יוסף  ביזנעס.  אין  אריינגעליגט  זיך  ער 
אנהויב זיין וועג פון מצליח זיין, בעפאר ער האט אנגעיאגט 
זיינע  זענען  טאג  העלן  אין  ווען  געלטער,  גרויסע  האבן  צו 

אויגן פארטונקלט געווארן, פשוטו כמשמעו.
זיין  פון  אויפגעוועקט  יוסף  זיך  האט  אינדערפריה  איין  אין 
איז  אלעס  גארנישט,  און...  אויגן,  זיינע  געעפנט  שלאף, 
רייבן  פראבירט  ער  האט  דערשראקענערהייט  שווארץ. 
זיינע אויגן, כאילו עס איז נאר א חלום, אבער זייער שנעל 
 – מציאות  ביטערן  דעם  געווארן  איבערגעצייגט  ער  איז 
ער  האט  סיבה,  פארשטענדליכע  קיין  אן  מינוט,  איין  אין 

פארלוירן זיין זעהונג קראפט.
דער  געוואוינט  ירושלים  אין  האט  צייטן  יענע  אין 
פראפעסאר אברהם טיכו וואס איז באקאנט געווען אלץ א 
בארימטער אויגן-דאקטער, יוסף האט שנעל באשטעלט א 
זיין  אנגעקומען  איז  עס  ווען  קליניק,  זיין  אין  אפוינטמענט 
אויגן  זיינע  אין  אריינגעקוקט  טיכו  פראפעסאר  האט  רייע 
ער  צושטאנד.  שווערן  זיין  פארשטאנען  באלד  האט  און 
האט  און  קליניק  זיין  אין  איבערלאזן  אים  באשלאסן  האט 
די  מיט  און  אונטערזוכנגען  גרינטליכע  מיט  אנגעהויבן 

ערשטע באהאנדלונג.
נאר צוויי טעג האט גענומען פאר דעם פראפעסאר טיכו צו 
דיאגנאזירן דער קראנקייט פון יוסף; ”האסט נישט וואס צו 
טוהן אין די אויגן-קליניק“ – האט דער פראפעסאר געזאגט 
פאר דעם דערשראקענעם יוסף, ”דיין פלוצלינגדיגע בלינד 
ווערן איז נישט געקומען פון א פראבלעם אין די אויגן, נאר 
פון א געוואוקס וואס איז אין דיינע אויגן, וואס ווי עס זעהט 
אויס האט די געוואוקס געטשעפעט די נערוו פון די אויגן 

און צוליב דעם האסטו אויפגעהערט צו זעהן“.
די ווערטער זענען געפאלן אויף יוסף‘ס אויערן ווי א דונער 
אינמיטן א העלן טאג. אין יענע צייטן איז נאכנישט געווען 
אזוי פארגעשריטן די דאקטעריי אזוי ווי אין אונזערע צייטן, 
און פראפעסאר טיכו האט נישט געהאט קיין אנדערע וועג 
דייטשלאנד,  אין  איז  וואס  בערלין  קיין  שיקן  צו  אים  נאר 
האט  דארט  וועלט,  מעדיצינישע  די  פון  שטאט  הויפט  די 
נאמען  מיטן  כירורג  אידישער  באקאנטער  דער  געוואוינט 
פראפעסאר צֹוְנֶדעק [א פאמיליע מיטגליד פון די באקאנטע 
דער  זיי  צווישן  צונדעק,  משפ‘  פון  ברודער-דאקטורים 
דער  אלץ  געדינט  האט  וואס  צונדעק  שמואל  פראפעסאר 
אויפזעער פון די שפיטאל ’ביקור חולים‘, און אויך געווען א 

פערזענליכע דאקטער פון עטליכע גדולי ישראל].
נאר  אויסוועג  אנדערע  קיין  געהאט  נישט  האט  יוסף 
און  געלטער,  אפגעשפארטע  זיינע  אלע  צוזאמנעמען 
שפעזן  די  פון  קאסטן  די  אויף  געלט  נאך  בארגן  דעם  צו 
צו  שנעלער  ווי  ארויסלאזן  זיך  און  באהאנדלונגען,  די  און 
קיין  רייזע  לאנגע  א  נאך  ברענגען  אים  וועט  וואס  שיף  די 

דייטשלאנד.
אין די שפיטאל אין בערלין האט דער פראפעסאר צונדעק 
אים אויפגענומען זייער פריינדליך און האט אים אנגעהויבן 
צוליב  איבערגעגעבנקייט.  געוואלדיגע  א  מיט  באהאנדלען 
צו  אריינגעפירט  באלד  יוסף  איז  צושטאנד  שווערן  זיין 
קאמפליצירטע  און  לאנגע  א  אויף  צימער,  אפעראציע  די 
דער  האט  אפעראציע  די  פון  לויף  אין  אפעראציע, 
געוואוקס  די  אויסגעשניטן  קאפ,  זיין  געעפנט  פראפעסאר 
א  מיט  פארדעקט  אפן,  שניט  די  איבערגעלאזט  האט  און 
גלאז עס זאל נישט ווערן א אינפעקציע, אז די דאקטורים 

זאלן קענען נאכפאלגן די ערהוילונג.
אויף  געליגן  יוסף  איז  צי  א  אין  חדשים  דריי  פון  לויף  אין 
די  לויט  רוקן.  צו  זיך  אן  כמעט  שפיטאל  אין  בעט  זיין 
ווערטער פון די דאקטורים, יעדע נישט ריכטיגע באוועגונג 
א  צו  צוברענגען  און  מוח  זיין  שעדיגן  געקענט  וואלט 
גרודער  די  הערן  געקענט  נאר  האט  יוסף  טויט.  זיכערער 
פון די מענטשן וואס האבן זיך געדרייט ארום אים פריי און 

גליקליך.
זענען  הנפש  יסורי  און  פלאג  פון  נאכאנאנד  חדשים  דריי 
בעט  זיין  פון  אראפגיין  געווארן  ערלויבט  איז  יוסף  אדורך. 
אין  ערהוילט  זיך  ער  האט  הילף  אויבערשטנ‘ס  מיטן  און 
אן  געווארן  פארהוילן  איז  געוואוקס  דער  צייט.  קורצע  א 
געוואוקס  דער  אז  טאקע  ריכטיג  אבער,  צוקומען.  צוריק 
איז מיט הצלחה אוועק גענומען געווארן, אבער יוסף האט 

נאכאלץ נישט געקענט זעהן.
נאך א אונטערזוכנג אין די קליניק פון פראפעסאר צונדעק 
צוריק  זאל  ער  כדי  אז  געזאגט  אים  פראפעסאר  דער  האט 
באנייען זיין זעהונג קראפט וועט ער דארפן אריבער גיין נאך 
א אפערארציע אריינלייגן א געוויסע זאך וואס וועט צוריק 
פארבינדן דעם מוח מיט די אויג, וואס דאס וועט צוברענגען 

אפעראציע,  די  טוהן  קענען  צו  כדי  זעהן.  קענען  זאל  ער 
האט דער פראפעסאר ערקלערט פאר יוסף, וועסטו דארפן 
גרויסע  א  קאסט  עס  וואס  אפעראציע  א  נאך  גיין  אריבער 
סומע, און דו וועסט זיך אויך דארפן אויפהאלטן א לאנגע 

צייט אין שפיטאל.
א  בלינד  בלייבן  צו  געווען  איז  אפציע  אנדערע  די  ווייל 
גאנץ לעבן, האט יוסף נישט געהאט אסאך ברירות. מיט די 
געטרייע הילף פונעם דאקטער האט ער זיך געוואנדן צו א 
לאנגע ליסטע פון צדקה ארגאניזאציעס און רייכע לייט ביז 
צו  געווען  מצליח  דשמיא  סייעתא  מיט  ער  האט  ענדע  אין 
פארשאפן די נויטיגע סומע. ווען די נויטיגע סומע איז געווען 
אין זיינע הענט, איז יוסף נאכאמאל אריין אין שפיטאל אויף 
נאך צוויי חדשים, וואס אין לויף פון די צייט האט מען אים 
אפערירט און נאכדעם האט מען פארדעקט זיינע אויגן מיט 

א באנדאזש ביז צו די ערווארטענע ערהוילונג.
וואס  יסורים  די  און  פלאג  די  שילדערן  צו  שווער  איז  עס 
אנגעקומען  ענדליך  איז  עס  ביז  יוסף,  אויף  אריבער  זענען 
די ערווארטענע מינוט, ווען דער פראפעסאר צונדעק האט 
אז  בשורה  גוטע  די  געזאגט  אים  און  אים  צו  געוואנדן  זיך 
הילף  אויבערשטנ‘ס  מיטן  מען  וועט  אינדערפריה  מארגן 
אראפנעמען די באנדאזש פון זיינע אויגן און ער וועט שוין 

קענען זעהן ווי אלע מענטשן.
”איך וויל“, האט געזאגט דער ערליכער פראפעסאר צונדעק 
דו  וואס  זאך  ערשטע  דאס  ”אז  יוסף,  גערירטן  דעם  פאר 
שטיין  וועל  איך  מצוה.  של  חפץ  א  זיין  זאל  זעהן  וועסט 
פון  באנדאזש  די  אראפנעמען  דיר  מ‘וועט  ווען  דיר  אקעגן 
דיינע אויגן, און איך וועל ספעציעל אנטוהן מיין טלית-קטן 
די  זיין  מקיים  קענען  זאלסט  דו  כדי  קליידער,  די  העכער 
כל  את  ועשיתם  תזכרו  למען  אותו...  ’וראיתם  פון  מצוה 

מצוותי“.
אזייגער  אכט  געשלאפן.  נישט  יוסף  איז  נאכט  גאנצע  א 
די  אויגן  זיינע  פון  אראפגענומען  מען  האט  אינדערפריה 
התרגשות,  פון  געציטערט  האט  קערפער  זיין  באנדאזש, 
א  אים  אקעגן  געזעהן  ער  האט  חלום  א  פון  כאילו  ווען 
מענטש מיט א שיינעם געשטאלט, אנגעטון מיט א טלית-
קטן און טוהט זיך טשאשטקען מיט זיינע ציצית. ער האט 
גרויסע  א  דאנק,  ”א  געוויין;  גערירטן  א  אין  אויסגעבראכן 
פונעם  פוס  די  צו  געפאלן  כמעט  איז  יוסף   – דאנק...“ 
מער  לעבן.  זיין  געמאכט  ליכטיג  אים  האט  וואס  דאקטער 

פון דעם האט ער נישט געקענט רעדן.
די  אין  באקוועם  געזיצן  ער  איז  נאכדעם  צייט  קורצע  א 
האט  פראפעסאר  דער  צונדעק.  פראפעסאר  פונעם  אפיס 
חדשים  אסאך  יוסף,  טייערער  ”מיין  רעדן:  צו  אנגעהויבן 
זענען אריבער פון דער טאג וואס דו ביזסט אויפגעשטאנען 
דו  דיר,  פאר  טונקל  איז  עס  און  אינדערפריה  העלן  א  אין 

זעהסט נישט מיט דיינע אויגן.
מיט  בוך  דיקע  א  אנפילן  קענסט  דו  אז  זיכער  איז  עס 
יעצט,  ביז  טאג  יענעם  פון  אריבער  ביזסט  דו  וואס  אלעס 
סאך  די  ליידן,  נפשיות‘דיגע  די  און  ליידן  קערפערליכע  די 
חדשים  לאנגע  די  און  אויסגעגעבן  האסט  דו  וואס  געלט 
ווען  יעצט,  רוקן.  צו  זיך  אן  ליגן  געדארפט  האסט  דו  וואס 
דו ביזסט אינגאנצן אויפגעשטורעמט און גערירט פון לויב 
געפיהלן איבער דיין וואונדערליכע רפואה, אזוי ווי איך האב 
געהערט פון דיין מויל פאר א קורצע צייט, פראביר זיך צו 
שילדערן אסאך אידן וואס זעהן גוט אן זאלן דארפן אריבער 
גיין די קלענסטע צער אדער יסורים צוליב דעם, זיי וואלטן 
דאך זיכער געדארפט לויבן מיט א ברען נישט ווייניגער פון 
דיין לויב אויפן צוריק קענען זעהן נאכן דארפן ליידן אסאך 

יסורים.
ווי אינטערסאנט איז אז אסאך זאגן די ברכה ’פוקח עורים‘ 
און  איילעניש  א  מיט  מלומדה,  אנשים  מצות  ווי  אזוי 
אינגאנצן אן קיין כוונה. א שאד אז זיי פילן נישט ביים זאגן 
די ברכה וואו וואונדערליך און קאמפליצירט איז די זעהונג 

קראפט.
שטענדיג  יוסף,  פריינד  טייערער  מיין  דיר,  בעהט  איך 
דעם  לויבן  שטענדיג  זאלסט  מינוטן;  די  געדענקן  זאלסטו 
אויבערשטן בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך אויף אלעס 
גוט‘ס וואס ער טוהט מיט דיר יעדע מינוט, און איבערהויפט 
ווארט  יעדע  אין  אריין  טראכט  עורים‘,  ’פוקח  ברכה  די  ביי 
וואס דו זאגסט און דאנק דעם אויבערשטן אויף דעם וואס 

דו ביזסט יעצט צוגעקומען“.
ווערטער  גערירטע  זיינע  געענדיגט  האט  דאקטער  דער 
פול  און  הארץ  ווארימע  א  פון  ארויסגעקומען  זענען  וואס 
מיט ריינ ע אמונה. יוסף האט זיך געזעגנט פונעם דאקטער 
געקערט  צוריק  זיך  און  דאנק  מיט  פול  איז  מויל  זיין  ווען 
קיין ארץ הקודש. פון דער טאג איז ער געווארן א ריכטיגער 
און  טובות,  מידות  בעל  א  און  שמים  ירא  א  תשובה,  בעל 
שפעטער האט ער אויך אויפגעשטעלט א ערליכע אידישע 
שטוב אויף תורה און חסד, און האט אויך זוכה געווען מגדל 
זיין דורות ישרים ומבורכים צו תורה און יראת שמים, ווען 
זיינע  מיט  ער  געדענקען  דאקטער  פונעם  ווערטער  די 

קינדער אויף אייביג.
’להגיד‘ פרשת שלח

ברוך פוקח עורים

א בליק איבער די מעלה
בבלתעתענה אמונים  פון ’השכמת בית המדרש‘ א

ם  פוון
ברכת המזון – ’הטוב והמטיב‘ (ב‘)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  אמעשה אמונים

א ניםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם מעש‘

’ומלכותו ברצון קבלו עליהם‘
אזוי ווי עס איז ערקלערט געווארן 
אויף  ארטיקל,  פריערדיגן  אינעם 
’הטוב   – ברכה  די  פון  עיקר  דער 
והמטיב‘, וואס ווערט געזאגט ווי א 
הודאה אויף דער נס מיט די הרוגי 
צוגעלייגט  חכמים  די  האבן  ביתר, 
דעם  דערמאנען  פון  לשונות  נאך 
לויב  פון  נאמען,  אויבערשטנ‘ס 
זיי:  צווישן  און  געבעהט,  פון  און 
”ג‘ גמולות, ג‘ הטבות וג‘ מלכויות“ 
(ברכות מט א; תוספות פסחים קד ב ד“ה 
הטוב), וואס זיי זענען: ”הוא גמלנו, 
”הוא  יגמלנו“;  הוא  גומלנו,  הוא 
ייטיב“;  הוא  מטיב,  הוא  הטיב, 
המלך  מלכנו...  העולם...  ”מלך 

הטוב“.
מאל  דריי  מ‘דערמאנט  וואס  דאס 
צו  איז  ברכה  די  אין  מלכויות 
מ‘האט  וואס  מאל  די צוויי  ערפילן 
די  ביי  ’מלך‘  דערמאנט  נישט 
טראץ  ’רחם‘.  און  ’נודה‘  פון  ברכה 
נישט  מען  דארף  הדין  מצד  וואס 
ברכות,  די  ביי  ’מלכות‘  דערמאנען 
הסמוכה  ’ברכה  א  זענען  ווייל 
ווייל  דעסוועגן,  פון  לחברתה‘, 
מיר  האבן  ’רחם‘  פון  ברכה  די  ביי 
דוד  בית  מלכות  ’ועל  דערמאנט 
מלכות  א  איז  דאס  וואס  משיחך‘ 
פאסיג  איז  דעריבער  ודם,  בשר 
די  אין  דערמאנען  אויך  זאלן  מיר 
אין  אבער,  שמים‘.  ’מלכות  ברכה 
אין  נישט  מיר  דערמאנען  אמת‘ן 
די ברכה ’מלכות שמים‘, כדי נישט 
צו  שמים  מלכות  דעם  צוגלייכן 
ווערט  וואס  ודם  בשר  מלכות  א 
דערמאנט אין די ברכה, וועגן דעם 
ווען מ‘האט שפעטער מתקן געווען 
די ברכה ’הטוב והמטיב‘ האט מען 
שמים  מלכות  אריינגעשטעלט 
פריערדיגע  צוויי  די  אויף  אויך 

ברכות (טור או“ח קפט).
דערמאנען  אויפן  טעם  א  נאך 
’הטוב  ברכה  די  ביי  ’מלכות‘  די 
אבודרהם  דער  שרייבט  והמטיב‘ 
לויט וואס עס ווערט געברענגט אין 
אז  ד),  יג  שמואל  ’מדרש  (ראה  מדרש 
רחבעם  מלכות  פון  תקופה  די  אין 
האבן די אידן ממאס געווען די דריי 
בית  מלכות  שמים,  מלכות  זאכן: 
צוליב  המקדש.  בית  די  און  דוד 
אז  געווארן  נגזר  זיי  אויף  איז  דעם 
ווערן  אויסגעלייזט  נישט  וועלן  זיי 
און  טוהן  תשובה  וועלן  זיי  ביז 

דאווענען אויף די דריי זאכן.
געווען  מתקן  מען  האט  דעריבער 
מיר זאלן בעהטן אויף די דריי זאכן 
ירושלים  ”על  בענטשן;  בשעת‘ן 
עירך ועל מלכות בית דוד משיחך“ 
– ביי די ברכה פון ’בונה ירושלים‘, 
און אויף מלכות שמים ביי די ברכה 
פון ’הטוב והמטיב, ווייל יעדע מאל 
דריי  די  אויף  בעהטן  מיר  וואס 
אונזערע  ארויס  מיר  ברענגען  זאכן 
וואס  דעם  אויף  געפילן  חרטה 
ממאס  דעם  אין  מיר  האבן  אמאל 
געווען, און אין דעם זכות וואס מיר 
ווארטן יעצט אויף דעם וועלן מיר 

זוכה זיין צו די גאולה שלימה.

מדרך הטוב להיטיב
מיטן  אן  זיך  הייבט  ברכה  די 
טיטלען  פון  ליסטע  א  דערמאנען 
”הא- אויבערשטן:  דעם  אויף 
וכו‘.  אדירנו...“  מלכנו,  אבינו,  ל, 
(’נתיבות  מהר“ל  דער  ערקלערט 
ברכה  די  אז  יח),  העבודה  נתיב  עולם‘ 
פריערדיגע;  די  פון  אנדערשט  איז 
וואס  ברכות  ערשטע  דריי  די  ווייל 
מתקן  מען  האט  מדאורייתא,  איז 

גוט‘ס  די  אויף  לויבן  צו  געווען 
יעדן  אונז  שענקט  השי“ת  וואס 
גאר  די  אויף  ’הזן‘  ברכה  די  טאג: 
אויס  פעלט  וואס  גוט‘ס  וויכטיגע 
וואס  שפייז  ווי  אזוי  לעבן,  צום 
עקזיסטירן  מיר  קענען  דעם  דורך 
’נודה‘  ברכה  די  וועלט,  דער  אויף 
ער  וואס  גוט‘ס  נאך  די  אויף 
רחמנות,  זיין  צוליב  אונז  שענקט 
און  ורחבה“,  טובה  ”ארץ  ווי  אזוי 
זענען  וואס  זאכן  אזעלעכע  נאך 
ברכה  די  און  לעבנסוויכטיג,  נישט 
מעלות  געוואלדיגע  די  אויף  ’רחם‘ 
א  מיט  אונז,  שענקט  ער  וואס 
ברכה  די  כדי  גוט‘ס,  געוואלדיגע 
און  בשלימות,  אינגאנצן  זיין  זאל 
המקדש,  בית  דעם  דורך  איז  דאס 
פון  ברכה  די  איז  דעם  דורך  ווייל 

השי“ת בשלימות.
לויב  א  זענען  ברכות,  דריי  די 
דריקן  זיי  אין  וואו  שפייז,  די  אויף 
השי“ת  וואס  גוט‘ס  די  אויס  מיר 
פאר  רחמנות  זיין  מיט  שענקט 
די  אבער  באשעפענישן.  זיינע 
לויב  א  איז  והמטיב‘,  ’הטוב  ברכה 
אויבישטער  דער  וואס  דעם  אויף 
איז א ’טוב‘, א גוטער פון זיין זייט, 
להיטיב‘,  הטוב  ’דרך  אז  ווייל  און 
פארמערט ער צו שענקען שטענדיג 
נישט  וועלט,  דער  אויף  גוט‘ס 
זענען  וואס  זאכן  אזעלעכע  נאר 
באדערפענישן  די  מיט  פארבינדן 
אויך  איז  אזוי  מענטשן.  די  פון 
וואס  ביתר,  הרוגי  די  ביי  געווען 
מדת  דער  וואס  צייט  די  אין  אויך 
הדין האט שולט אויף דער וועלט, 
האט השי“ת גוט‘ס געטוהן מיט די 
סיי  אופן,  ספעציעלן  א  אויף  אידן 
זענען  טויטע  די  וואס  דעם  מיט 
און  געווארן,  פארשטינקען  נישט 
סיי אויף דעם וואס שפעטער האט 
זיי  ערלויבעניש  באקומען  מען 
באערדיגן (אזוי ווי עס איז ערקלערט אין 

דעם פריערדיגן ארטיקל).

ירידת הדורות ביים לויבן
עס זענען דא וואס האבן ערקלערט 
א ארגינעלן טעם אויף דעם וואס די 
וויכטיג  פאר  געזעהן  האבן  חכמים 
אלע  אויף  ברכה  א  נאך  צולייגן 
גוט‘ס וואס השי“ת טוהט מיט אונז 
תקופה  זייער  ביז  צייט.  גאנצע  א 
האבן די מענטשן ביים עסן געפילט 
אז זיי זענען אינגאנצן אנגעהאנגען 
חסדים  אויבערשטנ‘ס  דעם  אין 
לעבן  זייער  איז  דעם  אן  וואס 
נישט קיין לעבן. נאך וואס עס איז 
די  האבן  הדורות  ירידת  א  געווארן 
חכמים פארשטאנען אז לויבן אויף 
עסן אליין וועט נישט צוברענגען די 
ריכטיגע לויב און אמונה, דעריבער 
האבן זיי מתקן געווען א עקסטערע 
ניסים,  אנדערע  די  אויף  ברכה 
די  באקאנט  איז  עס  ווי  אזוי  און 
ווערטער פונעם רמב“ן (שמות יג טז): 
המפורסמים  הגדולים  הנסים  ”ומן 
הנסתרים“,  בנסים  מודה  אדם 
דער  פאסירט  האט  עס  ווען  און 
גרויסער נס מיט די הרוגי ביתר און 
אלע האבן איינערקענט די השגחה 
חכמים  די  האבן  השי“ת,  פון 
מתקן  געלעגנהייט  די  אויסגענוצט 
אין  אריין  נעמט  וואס  ברכה  א  זיין 
זיך א לויב אויף די גרויסע חסדים 
שענקט  ער  וואס  השי“ת  פון 
רי“פ  [פון  זהב‘  (’מי  טאג  יעדן  אונז 
הגר“ג  פון  נאמען  אין  עקב,  גאלדוואסער] 

נאדל זצ“ל).


