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דורך דערציילן פאר אנדערע
 ווערט מען אליינ‘ס געשטארק

ִהְתַעַּלְלִּתי  ֲאֶׁשר  ֵאת   ִּבְנ ּוֶבן   ִבְנ ְּבָאְזֵני  ְּתַסֵּפר  ”ּוְלַמַען 
ְּבִמְצַרִים ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ָבם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה‘“ (י ב)
כדי  איז  קינדער  די  פאר  פארציילן  פון  ציל  דער  אויב 
פסוק:  דער  זאגט  פארוואס  ה‘‘,  אני  ’כי  וויסן  זאלן  זיי 

’וידעתם‘, און נישט: ’וידעו‘?
ענטפערט רבי ברוך סאראצקין ראש ישיבת טעלז:

דער וואס רעדט צו זיין חבר איבער א געוויסע ענין און 
גערעכטיגקייט,  זייער  אין  באאיינפלוסן  אים  וויל  ער 
כאטש ער אליין איז שוין איבערגעצייגט געווען אין דעם 
צווייטן  א  באאיינפלוסט  ער  ווען  דאך,  צוריק,  צייט  א 
ווערט די ענין מער קלאר אין אים אליין. דעריבער האט 
די תורה אנגעכאפט דעם לשון, ווייל דורך דעם וואס ענק 
אמונה  די  וועט  קינדער,  ענקערע  פאר  דערציילן  וועלן 
פארשטארקט ווערן אין ענק אליין, ”וידעתם“ – ענק ”כי 

אני ה‘“.
וועגן דעם זאגן מיר אין די הגדה של פסח: ”ואפילו כולנו 
און   – התורה“  את  יודעים  כולנו  נבונים,  כולנו  חכמים, 
מיר ווייסן נישט וואס וועט אויפטוהן אונזער דערציילן, 
פון דעסוועגן: ”מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים“, ווייל 
דורך דעם וועט די אמונה פארשטארקט ווערן אין אונז 

אליין.
’עץ הדעת‘ [טעלז]

די תפילה פון די קינדער 
איז חשובער און ווערט מער אנגענומען

”ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵל“ (י ט)
יונגע  די  געווען  מקדים  רבינו  משה  האט  פארוואס 

בעפאר די עלטערע?
זאגט רבי חיים אריה לייב פון יעדוואבנע:

די  אז  פרעה  פאר  מאכן  קלאר  געוואלט  האט  משה 
ווערט  און  חשובער  איז  קינדער  יונגע  די  פון  תפילה 
מער אנגענומען פון די תפילה פון די זקנים, אזוי ווי עס 
(שבת קיט ב): ”אין העולם מתקיים אלא  שטייט אין גמרא 
בשביל הבל תינוקות של בית רבן“, וועגן דעם האט ער 

מקדים געווען די נערים בעפאר די זקנים.
דב  ישכר  רבי  האדמו“ר  ענטפערט  אופן  אנדערן  א  אויף 

פון בעלזא:
די  פאר  זיין  מרמז  געוואלט  דעם  מיט  האט  משה 
קומענדיגע דורות, אז דער גאנצער עתיד פון כלל ישראל 
איז אנגעהאנגען אין די חינוך פון די קינדער צו תורה און 
ב): ”אם  י  (ירושלמי סנהדרין  זאגן  חז“ל  די  ווי  אזוי  תפילה. 

אין גדיים – אין תיישים“.

אהרן  רבי  האדמו“ר  זון  זיין  ערקלערט  האט  דעם  מיט 
פרשת  אין  מוסף  פון  ’יוצרות‘  די  אין  זאגן  מיר  וואס 
ימים  ”הנם  ניסן:  חודש  פון  מעלה  די  איבער  החודש 
וואס  דעם  מיט   – רכים“  באביבים  תת  כח  המבורכים... 
ביי  זקנים  די  פאר  נערים  די  געווען  מקדים  האט  משה 
יציאת מצרים, קומט יעדע יאר א עקסטערע ברכה אום 
שטארקן  זיך  זאלן  זיי  קינדער  יונגע  די  פאר  ניסן  חודש 

און שטייגן אין תורה און אין יראת שמים.
’שער בת רבים‘; ’מהר“א‘ מועדים עמ‘ קעח

מ‘בעהט אביסל – און מ‘באקומט אסאך
ַאֶּתם  אָֹתּה  ִּכי  ה‘  ֶאת  ְוִעְבדּו  ַהְּגָבִרים  ָנא  ְלכּו  ֵכן  ”א 

ְמַבְקִׁשים“ (י יא)
דאך  האבן  אהרן  און  משה  פארשטיין:  דארף  מען 
ְּבָבֵנינּו   ֵנֵל ּוִבְזֵקֵנינּו  ”ִּבְנָעֵרינּו  ט):  פס‘  (לעיל  געבעהטן 
ּוִבְבנֹוֵתנּו“, איז וויאזוי האט פרעה זיך געוואגט צו זאגן א 
ליגנט: ”א ֵכן ְלכּו ָנא ַהְּגָבִרים... ִּכי אָֹתּה ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים“?

זאגט רבי שמואל לניאדו ראש רבני ארם צובה:

אזוי פירן זיך די סוחרים; ווען זיי ווילן עפעס פארקויפן, 
די  פון  סומע  גרעסערע  א  זיי  בעהטן  האנדלען  אנהויב 
דינגען  זיך  און  האנדלען  נאכן  אז  כדי  ווערד,  ריכטיגע 
אויף די פרייז זאלן זיי באקומען די אמת‘דיגע פרייז. און 
מ‘קען זאגן אז פרעה האט געמיינט אז משה און אהרן‘ס 
בקשה: ”ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵל“, איז נאר געזאגט געווארן 
וועגן האנדלען, כדי אז אין ענדע זאל ער לאזן די מענער 
ארויסגיין, וועגן דעם האט ער געזאגט: ”ְלכּו ָנא ַהְּגָבִרים... 

ִּכי אָֹתּה ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים“.
מיט דעם קען מען אויך טייטשן דעם פסוק אין תהלים 
ָמַנְעָּת  ַּבל  ְׂשָפָתיו  ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִלּבֹו  ”ַּתֲאַות  ג):  (כא 
פון  מער  ליפן  זיינע  מיט  בעהט  צדיק  א  ווען  אז  ֶּסָלה“, 
אים  געבט  באקומען,  צו  הארץ  אין  טראכט  ער  וואס 
הקדוש ברוך הוא ”תאות לבו“, אבער צוליב זיין רחמנות 
געבט ער אויך ”ארשת שפתיו“, כאטש ער האט אינגאנצן 

נישט אינזין געהאט דאס צו באקומען.
אויף נאך א וועג ערקלערט רבי שלמה קלוגער:

פרעה האט גע‘טענה‘עט פאר משה און אהרן: ווייל ענק 
האבן געזאגט אז ענק ווילן ארויסגיין צוליב די ’עבודה‘ – 
וואס דאס איז תפילה, אויב איך וועל אלעמען באפרייען, 
נא  ”לכו  דעריבער:  דאווענען?!  ענק  וועלן  וואס  אויף 
הגברים“, אבער אויף די פרויען, די קינדער און די שאף – 
”אותה אתם מבקשים“ – וועלן ענק דאווענען אז זיי זאלן 

אויך קענען פון דא ארויסגיין.
’כלי חמדה‘ [פון ר“ש לניאדו] ויצא; ’חכמת התורה‘ עמ‘ קלג

ברכת החודש – איז א זמן מסוגל
”ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים“ (יב ב)

”הראהו לבנה בחידושה ואמר לו: כשהירח מתחדש יהיה 
לך ראש חודש“ (רש“י).

פון  טאג  דעם  אויס  מ‘רופט  בעפאר  החודש‘  ’ברכת  ביי 
לאבותינו,  נסים  שעשה  ”מי  מיר:  בעהטן  חודש,  ראש 
וגאל אותם מעבדות לחרות הוא יגאל אותנו בקרוב...“, 
’ברכת  צו  בקשה  די  פון  שייכות  די  איז  וואס  לכאורה 

החודש‘?
ענטפערט רבי ברוך עפשטיין פון פינסק:

ערשטע  די  געווען  איז  החודש‘  ’קידוש  פון  מצוה  די 
מצוה וואס די אידן זענען באפוילן געווארן ווען זיי זענען 
’ברכת  ביי  דעריבער  מצרים,  פון  געווארן  אויסגעלייזט 
פון  מצוה  די  לזכר  געווען  מתקן  מ‘האט  וואס  החודש‘ 
אויך  אז  מיר  בעהטן  ז)  תיז  השולחן  (ערוך  החודש‘  ’קידוש 

יעצט זאל אונז השי“ת אויסלייזן.
’תוספת ברכה‘ 

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם

’אמן‘ נעמט ארויס פון חושך ואפלה
”ַוְיִהי חֶֹׁש ֲאֵפָלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים“ (י כב)

אמן  כונת  שער  חיים‘  עץ  (’פרי  שרייבט  וויטאל  חיים  רבי 
ג): די ערשטע אות פון די ווארט ’אמן‘ איז א אל“ף. 
אז מ‘דרייט איבער די אותיות פון די ווארט ’אל“ף‘ 
א  טייטש  איז  דאס  וואס  ’אפל‘  דעם  פון  ווערט 
איז  וואס  חושך  די  ווי  אזוי  טונקלקייט,  דאפלטע 
וואס  דער  ווייל  כאן).  רש“י  (ראה  מצרים  אין  געווען 
ווערט  אמן  פון  ענין  די  אין  גרינגשעצן  טוהט 
גיהנם,  פון  שטאק  זיבעטן  דעם  אין  געשטראפט 
ווייל פון דארט איז געקומען די חושך אין מצרים.

דעריבער נאך די מכה פון חושך שטייט (יא ח): ”ֵצא 
ַאָּתה ְוָכל ָהָעם...“ – ’צא‘ איז בגימטריה ’אמן‘, דאס 
איז א רמז אז דער וואס איז מקפיד אויף ענטפערן 
אמן ווערט געראטעוועט פון די טונקלקייט וואס 
אין דעם ווערט געשטראפט דער וואס איז מזלזל 

אין ענטפערן אמן (ראה זהר וילך רפה ב).
אמרי נועם‘
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דער מנהג איז שוין פארשפרייט געווארן אויף דער וועלט
זיך אז נאך וואס איינער האט  פירן  דא וואס  ד): ’עס זענען  ו  ערוך‘ (או“ח  אין ’שלחן  פסק‘נט  דער מחבר 
געזאגט די ברכות השחר און מ‘האט געענטפערט נאך אים אמן, איינער פון זיי זאגט איבער די ברכות 
און זיי ענטפערן נאך אים אמן, און אזוי טוהן די אלע וואס האבן געענטפערט אמן...‘, זעהט מען אז 
דער בית יוסף אליין האט אויך איינגעהאלטן דעם מנהג אז יעדן טאג האבן אלע געענטפערט 
שוין  מנהג  דער  אז  באקאנט  איז  עס  ווי  אזוי  און  ברכות...  די  איבערגעזאגט  אויך  און  אמן 

פארשפרייט געווארן אין די גרויסע שטעט אזוי ווי דער מחבר שרייבט“
                                                                                      ’ברכי יוסף‘ [פונ עם חיד“א] או“ח תרעז ד
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פון  אריבער  איז  יאר  פערציג  העכער 
די  וואס  טעג,  אומפארגעסענע  יענע 
זארג  מיט  האט  פאלק  אידישע  גאנצע 
פון  שיקזאל  די  אויף  ארויסגעקוקט 
העכער הונדערט אידן וואס זענען געווען 
אמת‘דיגע  א  ווען  געפענגעניש,  אין 

לעבנ‘ס געפאר שוועבט העכער זיי.
אדורך  שוין  זענען  יאר  פערציג  פון  מער 
האט  אזוי  פלייט,  געווענליכע  יענע  פון 
ארויס  איז  וואס  אויסגעקוקט,  עס 
וועג  אויפן  ישראל  ארץ  פון  געפארן 
האט  ענדע  אין  אבער  פראנקרייך,  קיין 
איז  עס  וואס  מיט  געענדיגט  עס  זיך 
אנטעבע‘,  ’מבצע  נאמען  מיטן  באקאנט 
נאך  איז  נס  אומגלויבליכער  דער  און 
אסאך  פון  נשמה  די  אין  אריינגעקריצט 

פאסאזשירן פון יענע רייזע.
דעם  געפילט  האט  וואס  זיי  פון  איינער 
א  אויף  קערפער  אייגענע  זיין  אויף  נס 
אויסערגעווענליכן אופן, און איז געבליבן 
ביים לעבן נאר דורך די זכות פון תפילות 
און סייעתא דשמיא, איז הרב נחום דהאן, 
וואס זיין ערציילונג ווערט דא געברענגט 

פאר אייך:
צוויי הונדערט דאללער. דאס איז געווען 
דעמאלטס  האט  נחום  וואס  סומע  די 
פון  עלטער  אין  זייענדיג  געצאהלט 
האט  וואס  בילעט  א  פאר  יאר,  צוואנציג 
אים געדארפט פירן פון ארץ הקודש קיין 
פראנקרייך מיט די ’אייר פראנס‘ פירמע. 
האט  טעראר  דער  וואס  טעג  יענע  אין 
נחום  וואלט  גאסן,  די  אין  געוועלטיגט 
זיכער רואיגער געווען ווען ער פארט ווען 
מיט א אידישע פירמע. אבער די שטארק 
איבערגערעדט,  אים  האט  פרייז  ביליגע 
זיין  אויף  זיצן  געטראפן  זיך  האט  ער  און 
וואס  עראפלאן  פראנס‘  ’אייר  די  אין  זיץ 
לופט- די  פון  געהויבן  יעצט  זיך  האט 

פאלד אין לוד.
ראש  ערב  זונטאג,  געווען  איז  דאס 
געקוקט  האט  נחום  תשל“ו.  תמוז  חודש 
וואס  רייזנדע  די  זארג.  מיט  זיך  ארום 
האבן  אים  נעבן  זיצן  די  אנגעפילט  האבן 
ספעציעלן  א  אים  אין  ערוועקט  נישט 
האט  דעמאלטס  אבער  פארדאכט, 
פונעם  שטימע  קאלטע  די  געדונערט 
פיילאט, ווען ער רופט אויס אויף ענגליש 

מיט א שטארקע פראנצויזישן אקצענט:
ענק  טוה  איך  פאסאזשירן,  ”געהערטע 
וועלן  שטונדע  א  ארום  נאך  אז  מעלדן 
מיט לאנדן אין אטעהנס (אתונה), דארט 
וועלן ארויף קומען נאך פאסאזשירן וואס 

זייער ציל איז פאריז“.
די  איבערראשט  האט  מעלדונג  די 
קארט- די  אין  רייזנדע.  די  פון  מערהייט 
מ‘וועט  אז  געשטאנען  נישט  איז  רייזע 
די  און  פליעהן,  אינמיטן  אפשטעלן  זיך 
האט  פארשפעטיגונג  אומגעראכטענע 
צוגעברענגט אז אלע זאלן זיך רעגן. פאר 
נחום האט די מעלדונג צוגעלייגט אויל צו 
וואס  פון  פארדאכטן  זיינע  פון  פייער  די 
ער האט שוין פון פריער געציטערט. זיין 
שטימונג וואס איז שוין פון פריער געווען 
צוקלאפט  מער  נאך  איז  אראפגעלאזט, 

געווארן.
און  פינעף  מיט  אזייגער  עלעף  אום 
פליגער  די  האט  מינוט  צוואנציג 
(אתונה).  אטעהנס  אין  געלאנדעט 
דארט  האט  פריער  שעה‘ן  עטליכע 
א  פון  עראפלאן  א  נאך  געלאנדעט 
האט  וואס  פירמע  סינגאפאר‘ישע 
געפירט רייזנדע פון באכריין. פיר פון די 
עראפלאן  די  פון  געקומען  זענען  וואס 
זענען יעצט ארויף אויף די עראפלאן וואו 

נחום איז דארט געזיצן פאר‘דאגה‘עט.
דעם,  פון  געוואוסט  נישט  האט  נחום 
סיבה  ריכטיגע  א  געווען  איז  דאס  אבער 
ער זאל זארגן. די פיר רייזנדע האבן נישט 
און  אים  אויף  כוונות  גוטע  קיין  געהאט 
אויף די אנדערע אידן וואס זענען געווען 
רענצלעך  זייערע  אין  עראפלאן.  אויפן 
געווער  פארשידענע  געהאט  זיי  האבן 
וואס זענען צונומען געווארן אויף קליינע 
די  פון  באהאלטן  גוט  עס  און  שטיקלעך 

אויגן פון די זיכערהייט אגענטן.
ארויף  זענען  טעראריסטן  די  ווען  באלד 
אויסזעהן  זייער  האט  עראפלאן,  אויפן 
פון  עטליכע  פון  זארג  די  ערוועקט 
פון  טירן  די  ווען  און  פאסאזשירן,  די 
פארמאכט,  זיך  האבן  עראפלאן  די 
די  האט  מינוט,  פופציג  ווארטן  נאכן 

אנגעצויגנקייט זיך געשטארקט.

צוועלעף  הייבן.  זיך  נאכן  מינוט  אכט 
מינוט,  צוואנציג  און  דריי  מיט  אזייגער 
די  פון  צוויי  אויפגעהויבן  זיך  האבן 
אייראפעישן  א  מיט  טעראריסטן,  פיר 
ביזנעס  אין  זיצן  זייערע  פון  אויסזעהן, 
קלאס. און אין די זעלבע צייט, פונקטליך 
אויפגעהויבן  זיך  האבן  אפגעשמועסט, 
זייערע  פון  טעראריסטן  שווארצע  צוויי 
עראפלאן.  די  פון  עק  אין  פלעצער 
די  אנגעהויבן  זיך  האט  מינוט  דער  פון 

דראמע.
געהערט  זיך  האט   – הענט!“  ”הייבן 
פונעם  זייטן  צוויי  די  פון  געשרייען 
עראפלאן אויף איינמאל. די טעראריסטן 
איינער  אנגעוואפנט.  געווען  אלע  זענען 
האנט  זיין  אין  געהאלטן  האט  זיי  פון 
און  אויפפלאצן  צו  גרייט  באמבע  א 
צובראכענע  א  מיט  געסטראשעט  האט 
וועט  ענק  פון  עמיצער  ”אויב  ענגליש: 
איך  וועל  פאלגן,  נישט  פון  טראכטן  נאר 
אויפפלאצן די באמבע, און דער גאנצער 

עראפלאן וועט קראכן!“.
טעראריסטן  די  פון  באפעל  די  לויט 
זיין  געענדערט  עראפלאן  דער  האט 
די  צו  אויסגעדרייט  זיך  האט  און  ציל 
בענגאזי,  אין  איז  וואס  לופט-פעלד 
אלעמען  האט  אינפארמאציע  די  ליביע. 
געוואוסט  האבן  אלע  אויפגעשטורעמט. 
 – לוב  פון  הערשער  שלעכטן  דעם  פון 
אויך  האבן  אלע  קאדדאפי‘.  ’מואממאר 
וואס  געפילן  נקמה  די  פון  געוואוסט 
אקעגן  הארץ  זיין  אין  געטראגן  האט  ער 
האבן  צוריק  לאנג  נישט  וואס  אידן,  די 
פון  עראפלאן  א  געווארפן  אראפ  זיי 
זיך  אויף  געטראגן  האט  וואס  לאנד  זיין 
נאך  פאסאזשירן,  דרייסיג  און  הונדערט 
וואס ער איז אריין אין זייער טעריטאריע 

אן קיין ערלויבעניש.
פופציג  און  אכט  מיט  אזייגער  צוויי 
געלאנדעט  עראפלאן  דער  האט  מינוט 
וואונדער  גרויסן  זייער  צום  בענגאזי.  אין 
דער  אז  באפוילן  נישט  קאדדאפי  האט 
זיין  אין  איבערבלייבן  זאל  עראפלאן 
לאנד, נאר נאכן אנפילן מיט גענוג בענזין 
האט  וועג,  זיין  פארזעצן  קענען  זאל  ער 
דער עראפלאן זיך ווייטער געהויבן, יעצט 
אין  איז  וואס  אנטעבע  קיין  וועג  אויפן 
ווייט  קילאמעטער  טויזנטער  אוגאנדע. 

פון ארץ ישראל.
די  האט  פארטאג‘ס  דריי  נאך  פערטל  א 
און  אנטעבע,  אין  געלאנדעט  עראפלאן 
רייזנדע  די  זענען  מינוטן  געצייטלע  ביז 
זאל  זייטיגע  א  צו  געווארן  אראפגעפירט 
אינעם שטח פון די לופט-פעלד. א קורצע 
טעראריסטן  די  האבן  נאכדעם  צייט 
די  צווישן  ’סעלעקציע‘  א  אויף  געמאלדן 
ארץ  די  אפזונדערן  מ‘וועט  וואו  רייזנדע, 
אנדערע.  די  פון  בירגער  ישראל‘דיגע 
איז  פאסאזשירן  די  פון  עטליכע  פאר 
דאס נישט געווען די ערשטע סעלעקציע 
לעבן,  זייער  אין  אריבער  זענען  זיי  וואס 
זיי  זענען  פריער  יארן  צעהנדליגער 
אין  סעלעקציע  ענליכע  א  אריבער 
אייראפא, דעמאלטס האבן עס די דייטשן 
געטוהן... עס איז איבעריג צו שילדערן די 
זייערע  אין  געווען  זענען  וואס  געפילן 

הערצער אין יענע שווערע מינוטן.
ישראל‘דיגע  ארץ  זיין  אויסער 
געהאט  אויך  נחום  האט  בירגערשאפט, 
אין  בירגערשאפט.  פראנצויזישע  א 
אנהויב האט ער פראבירט באהאלטן זיין 
וואס  בירגערשאפט  ישראל‘דיגע  ארץ 
ווען  און  אנהויב,  אין  געהאט  האט  ער 
געוואר  דעם  פון  זענען  טעראריסטן  די 
אים  אויף  געווארן  זיי  זענען  געווארן, 

אויפגערעגט ביז טויט.
א  צו  געווארן  געפירט  באלד  איז  נחום 
אים  מען  האט  דארט  צימער,  זייטיגע 
שרעקעדיגן  א  אקעגן  געזעצט  אוועק 
ברייטער  א  און  הויכער  א   – געשטאלט 
אוגאנדישער מיטארבייטער, וואס א פינק 
פון רחמנות האט זיך נישט אנגעזעהן אין 
האט  אוגאנדישער  דער   – אויגן  זיינע 
אכזריות‘דיגע  א  מיט  אנגעהויבן  באלד 
מען  האט  אינמיטן  ווען  אויספארשונג, 
קלעפ,  אכזריות‘דיגע  מיט  געשלאגן  אים 
און אים אויך אראפגעווארפן אויף די ערד 

עטליכע מאל.
די  זענען  אויספארשונג  די  אינמיטן 
זיין  פון  געווארן  געוואר  טעראריסטן 
זיי  און  פארגאנגענהייט,  מיליטערישע 
האבן באשלאסן אז ער האט ביי זיך אסאך 
דאס  וואס  זיי,  פאר  סודות  שאצבארע 

האט נאך פארערגערט די אויספארשונג.
די  האבן  טעג  צוויי  פון  מער 
פיינונגען  די  און  אויספארשונגען 
אנגעהאלטן. שבת אינדערפריה, ווען ער 
איז שוין געווען זייער אפגעשוואכט, האט 
וואס  הימל  די  אין  פארטראכט  זיך  נחום 
ער האט געקענט זעהן פון די פענסטער, 
און פלוצלינג האט ער אנגעהויבן שרייען 
כאטש  באשעפער,  צום  הארץ  זיין  אין 
האט  שנשבה‘  ’תינוק  אלץ  דעמאלטס 
באדייט  די  פארשטאנען  נאכנישט  ער 

פון דעם.
ארויסגעקומען  איז   – עולם“  של  ”רבונו 
הארץ,  צושניטענעם  זיין  פון  תפילה  די 
”אויב ווילסטו מיך ראטעווען, בעהט איך 
דיר, טוה עס שנעל, איך פיל אז איך קען 
מער,  נישט  קען  איך  אויסהאלטן,  נישט 

ראטעווע מיר!“.
ישראל  ארץ  אין  איז  צייט,  זעלבע  די  אין 
צו  צוגרייטונגען  די  געווארן  פארענדיגט 
יארן  מיט  וואס  אקציע  מילטערישע  די 
’מבצע  רופן  עס  מען  וועט  שפעטער 
אן  וואס  אקציע  געוואגטע  א  אנטעבע‘, 
נישט  עס  האט  חסדים  אפענע  השי“ת‘ס 
אין  זיין.  צו  מצליח  שאנסן  קיין  געהאט 
גרודער  א  געווארן  איז  צייט  זעלבע  די 
צווישן די פארכאפטע, וואס צוליב זייער 
א  אנגעהויבן  זיי  האבן  נחום  אויף  זארג 

’הונגער סטרייק‘.
פלוצלינג איז ארייגעקומען איינער פון די 
טעראריסטן אין די צימער וואו נחום איז 
דארט געליגן צוקלאפט און דערשראקן, 
און האט אים געהייסן ער זאל ארויסגיין 
פון דארט און אריבער גיין צו די אנדערע 

זאל וואו דארט זענען די אנדערע אידן.
זענען  דארט  וואו  זאל  צום  וועג  אויפן 
האבן  געפאנגענע,  אנדערע  די  געווען 
זיינע אויגן ווי פון זיך אליין אויפגעהויבן 
צום הימל, מיט א דאנק צום באשעפער 
צוגעהערט  האט  ער  וואס  דעם  אויף 
אים  האט  זיי  פון  איינער  תפילה.  זיין 
דער  און  מאטראץ,  זיין  געגעבן  אוועק 
באלד  איז  נחום  אויסגעמאטערטער 

איינגעשלאפן אין א טיפע שלאף.
א  הערנדיג  אויפגעוועקט  זיך  האט  נחום 
שרעק  מיט  און  שיסערייען,  פון  גרודער 
פלאץ.  זיין  פון  אויפגעשפרינגען  ער  איז 
מיט  טעראריסט  א  געזיצן  איז  אים  נעבן 
און  הענט,  זיינע  אין  געווער  גרייטע  זיין 
דא האט פאסירט נאך א נס: די באמבעס 
וואס זענען געשאסן געווארן צום ריכטונג 
פון דעם טעראריסט און אים גע‘הרג‘עט, 
איז אויך אנגעקומען אויף דער פלאץ ווי 

נחום איז געשטאנען איין מינוט פריער.
א  געווען  שוין  איז  ווייטער  און  דא  פון 
זיך  האבן  וואס  ניסים,  אפענע  פון  קייט 
אין  געלאנדעט  האבן  זיי  ווען  געענדיגט 
גע‘הרג‘עט  זענען  אידן  פיר  הקודש.  ארץ 
געווארן אין לויף פון די אקציע, ה‘ יקום 
זענען  זייט  צווייטע  די  פון  אבער  דמם, 
געראטעוועט  אידן  צעהנדליגער  אסאך 
געווארן מיט ניסי ניסים, צווישן זיי נחום, 
מקבל  זיך  ער  האט  צייט  די  מיט  וואס 
געווען עול מצוות, און ביזן היינטיגן טאג 
דעם  דאנקען  צו  אויף  נישט  ער  הערט 
באשעפער וואס האט אים געראטעוועט.

די  אין  איבערגעבליבן  ער  וואלט  אויב 
אויספארשונג צימער – טראכט הרב דהאן 
געווארן  גע‘הרג‘עט  ער  וואלט  זיך,  ביי 
וואס  טעראריסטן  די  מיט  צוזאמען 
ווען  נאכדעם,  אויך  געווען.  דארט  זענען 
פלאץ  זיין  פון  אויפגעשפרינגען  איז  ער 
געשאסן  מ‘האט  ווען  שרעק  גרויס  מיט 
רעטער  די  האבן  מאל,  ערשטע  דאס 
פון  איינער  איז  ער  אז  טראכטן  געקענט 
די  אנטלויפן.  וויל  וואס  טעראריסטן  די 
באמבעס האבן צו אים נישט דערגרייכט, 
געשאסן  זיי  זענען  דעם  אנשטאט  און 
איז  ער  וואו  פלאץ  דער  אויף  געווארן 

געליגן איין מינוט פריער.
די  נאר  אז  ספק  קיין  נישט  איז  אים  ביי 
ארויסגעקומען  איז  וואס  תפילה  ריינע 
פון די טיפענישן פון זיין הארץ, ווען ער 
איז געליגן אויף די ערד אין אויספארשונג 
זאל  ער  בייגעשטאנען  אים  איז  צימער, 
געראטעוועט ווערן אויף א וואונדערליכן 
הקודש,  ארץ  קיין  קומען  צוריק  וועג, 
תשובה  צו  זיין  זוכה  אויך  ענדע  אין  און 

שלימה.
מוסף שב“ק מקץ תשע“ב

א ווארימע תפילה, אויף די ערד פון אוגאנדע

’נודה‘ – מיט א לשון עתיד
ברכות  אנדערע  פון  אנדערשט 
פון  ברכה  די  ווי  אזוי  לויב,  פון 
’מודים אנחנו לך‘ און נאך, וואס 
לשון  א  מיט  געזאגט  ווערן 
ברכה  די  אן  זיך  הייבט  הווה, 
עתיד,  לשון  א  מיט  לך‘  ’נודה 

פארוואס?
ווי  לויבן  וויל  וואס  דער  נאר, 
עס דארף צו זיין, דארף ער זיך 
צוגרייטן;  פריער  פון  דעם  צו 
די  אין  פריער  אריינטראכטן 
האט  השי“ת  וואס  גוט‘סקייט 
נאר  און  געטוהן,  אים  מיט 
נאכדעם ארויסזאגן די ווערטער 
זאגן  דעם  וועגן  מויל.  זיין  מיט 
עתיד,  בלשון  לך‘  ’נודה  מיר 
לויבן  צו  זיך  גרייטן  מיר  ד.מ. 
פאר דיר ה‘ אלוקינו [ענליך צו 
דעם טייטש רש“י אויפן פסוק 
(שמות טו א): ”אז ישיר“ וואס איז 
לשון  א  מיט  געווארן  געזאגט 
עתיד – ”אז... עלה בלבו שישיר 

שירה“] (הגש“פ ’אור החמה‘).
’נחלה‘ און נישט ’נתינה‘

נתת  ’אשר  נישט  זאגן  מיר 
’שהנחלת  נאר  לאבותינו‘, 
אין  אויך  אזוי  און  לאבותינו‘, 
ווערט  תנ“ך  אין  פסוקים  נאך 
א  מיט  ישראל  ארץ  אנגערופן 
דער  ערקלערט  נחלה.  לשון 
אזוי,  תרמ“ט)  (מסעי  אמת‘  ’שפת 
לכאורה דארף מען פארשטיין, 
וואספארא פשט האט די ברכה 
מיר  ווען  גלות,  אין  זייענדיג 
זענען אפגעריסן פון די הייליגע 
אז  איז  ענטפער  די  נאר  לאנד. 
צוליב דעם זאגן מיר דעם לשון 
’שהנחלת‘, ווייל ’נחלה‘ איז פון 
דער לשון ’נחל‘ וואס ציהט זיין 
קוועלן,  זיין  וואו  פון  וואסער 
אזוי אויך איז ארץ ישראל, דאס 
לאנד איז נישט געגעבן געווארן 
מ‘זאל  כדי  נאר  אידן  די  פאר 
דארט וואוינען, נאר עס איז זיי 
געגעבן געווארן מיט איר שורש 
מעל  גבוה  איז  וואס  הקדושה 
מער  ווי  דעם,  וועגן  און  גבוה. 
נתגלה  ווערט  זיך,  מ‘הייליגט 
נאך חלקים אין די מדריגות פון 
קדושת הארץ. וועגן דעם אויך 
נאך וואס מיר זענען פארטריבן 
צוליב  לאנד  די  פון  געווארן 
אויף  מיר  לויבן  זינד,  אונזערע 
די  ווייל  ברכה,  די  אין  דעם 
הענט  אונזערע  אין  איז  שורש 
”נחלה  א  ווי  אזוי  אייביג  אויף 

שאין לה הפסק“.
מען  קען  וועג  א  נאך  אויף 
פארוואס  טעם  דער  ערקלערן 
מ‘כאפט אן דעם לשון: ’נתינה‘ 
פארזיכערטע  קיין  נישט  איז 
לשון, ווייל אויך א מתנה אויף 
א באגרעניצטע צייט [’על מנת 
ווי  גערעכנט  ווערט  להחזיר‘] 
א  איז  ’נחלה‘  אבער  מתנה,  א 
אזוי  אויפהער,  קיין  אן  מתנה 
(שמות  פסוק  אין  שטייט  עס  ווי 
לב יג): ”ונחלו לעולם“, און אזוי 
גמרא  אין  קלאר  אויך  שטייט 
לה  אין   – ”נחלה  ב):  יב  (ר“ה 
מען  האט  דעם  וועגן  הפסק“, 
לשון  דער  געווען  מתקן  דא 
(’ויעש  לאבותינו‘  ’שהנחלת 

אברהם‘).

ארץ חמדה טובה ורחבה
מיר טרעפן אין גמרא (ברכות מח 
ב): ”כל שלא אמר ’ארץ חמדה 

הארץ...  בברכת  ורחבה‘  טובה 
לא יצא ידי חובתו“. ערקלערט 
די  ”ווייל  אבודרהם:  דער 
גערופן  אזוי  עס  האבן  נביאים 
מיר  און  פלעצער,  אסאך  אין 
דארפן דערציילן דער לויב פון 
צו  זאל  זעהל  די  כדי  לאנד  די 

דעם גלוסטן“.
שטייט  ב)  לב  (שמו“ר  מדרש  אין 
אז דער טיטול ’ארץ חמדה‘ איז 
לאנד  די  פאר  געווארן  געגעבן 
השי“ת  האט  איר  אין  ווייל 
א  דארט  בויען  צו  געגלוסט 
הויז פאר אים, און אויך ווייל די 
לאנד איז געווען די גלוסטעניש 
און  הקדושים,  אבות  אלע  פון 
אלע  אויך  להבדיל,  ווייל  אויך 
דארט  האבן  העולם  אומות 

געגלוסט צו וואוינען.
מ‘זאגט  פארוואס  טעם  דעם 
’חמדה-טובה‘  לשון  דער 
ערקלערט דער מהר“ל, ריכטיג 
זענען  לענדער  אלע  אין  אז 
א  פון  הארץ  די  וואס  זאכן  דא 
מענטש גלוסט צו זיי, אבער אין 
אסאך  דא  זענען  ישראל  ארץ 
זאכן וואס אויסער זיי זענען זיס 
פארן מענטש צום עסן, אזוי ווי 
אין  אויסגערעכנט  ווערט  עס 
ה‘  ז-ט): ”ִּכי  ח  (דברים  פסוקים  די 
טֹוָבה  ֶאֶרץ  ֶאל   ְמִביֲא  ֶהיֱא
ּוְתהֹמֹת  ֲעָינֹת  ָמִים  ַנֲחֵלי  ֶאֶרץ 
יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר. ֶאֶרץ ִחָּטה 
ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ 
א  ֲאֶׁשר  ֶאֶרץ  ּוְדָבׁש.  ֶׁשֶמן  ֵזית 
א  ֶלֶחם  ָּבּה  ּתֹאַכל  ְבִמְסֵּכֻנת 
ֶתְחַסר ּכֹל ָּבּה ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה 
ְנחֶֹׁשת“,  ַּתְחצֹב  ּוֵמֲהָרֶריָה  ַבְרֶזל 
זיין  פאר  גוט  אויך  זיי  זענען 
הצלחה,  זיין  און  געזונטהייט 
מען  דערמאנט  דעם  וועגן 
טיטול:  דעם  מיט  ישראל  ארץ 
עולם‘  (’נתיבות  ’חמדה-טובה‘ 

למהר“ל, נתיב העבודה יח).

ארץ רחבה
נאך לויבן מיר אויף דעם וואס 
אויסער די לופט און די פרוכט 
פון ארץ ישראל זענען גוט און 
געזונט, האט עס נאך א מעלה, 
אין  וואוינען  עס  ווען  אויך  אז 
האבן  איינוואוינער,  אסאך  איר 
געפיהלט  נישט  קיינמאל  זיי 
די  ווי  אזוי  ענגשאפט,  קיין 
אז  א)  קיב  (כתובות  זאגן  חכמים 
אנגערופן  ווערט  ישראל  ארץ 
הערש  א  ווי  אזוי  הצבי‘,  ’ארץ 
– נאך ווען ער איז טויט ווערט 
און  צוזאמגעצויגן  הויט  זיין 
דער וואס זעהט עס פארשטייט 
נישט וויאזוי עס האט געקענט 
האלטן אין זיך זיין פלייש, אזוי 
זמן  כל  ישראל,  ארץ  איז  אויך 
די אידן האבן דארט געוואוינט, 
האט עס זיך אויסגעברייטערט 
האט  עס  וויפיל  לויט 
זיי  ווען  און  אויסגעפעלט, 
זענען געגאנגען אין גלות איז זי 
געווארן איינגעשרומפן אז דער 
נישט  פארשטייט  זעהט  וואס 
געוואוינט  דארט  האבן  וויאזוי 
אזויפיל איינוואוינער פאר ווען 
גלות  אין  געגאנגען  זענען  זיי 

(רוקח).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
ברכת המזון – ברכת הארץ (א‘)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ווארימע א
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