
געווען  זוכה  מיר  האבן  דעמאלטס  וואס  נאכט  דערהויבענע  די  הסדר,  ליל  די 
שיינט  נאכט  אין  יאר  יעדע  און  עבדים,  בית  די  פון  מצרים,  פון  ווערן  אויסגעלייזט 

פונדאסניי די ליכטיקייט פון די ליכטיקייט פון די גאולה.
צו די אלע דערהויבענע רוחניות'דיגע מעלות, איז אויך אלעס וואס מיר עסן זענען 
ברכות,  אסאך  זאגן  צו  זוכה  מיר  זענען  נאכט  דעם  אין  קרבן.  א  ווי  קודש  אינגאנצן 
אסאך מער ווי אין א געווענליכע סעודה פון שבת אדער יו"ט [17 פאר די בני אשכנז 
און-15 פאר די איינוואוינער פון די מזרח לענדער], סיי אויף די מצוות וואו צ.ב.ש. 
מצה, מרור און די ארבע כוסות, און סיי די ברכות השבח און הלל וואס איז געווארן 

א טייל פון די הגדה של פסח.
צווישן די אנדערע ברכות זאגן מיר א ספעציעלע און עקסטערע ברכה – די ברכה פון 
'אשר גאלנו', דאס איז די ברכה וואס ווערט אנגערופן אין די משנה (פסחים קטז ב) מיט 
די נאמען 'ברכת הגאולה'. אין די ארטיקל וועלן מיר פראבירן פארשטיין די אפטייטש 

פון די וואונדערליכע ברכה.
ווי שוין דערמאנט, די מקור פון די ברכה איז אין די לשון פון די משנה אין פסחים: 
"וחותם בגאולה", און די משנה ברענגט א מחלוקת פון תנאים איבער די נוסח: "רבי 

ער  און  ממצרים,  את אבותינו  וגאל  גאלנו  אשר  זאגט:  טרפון 
ענדיגט נישט מיט א ברכה; רבי עקיבא זאגט: כן ה' אלקינו 
הבאים  אחרים  ולרגלים  למועדים  יגיענו  אבותינו  ואלקי 
בעבודתך  וששים  עירך  בבנין  שמחים  לשלום  לקראתינו 
ה'  אתה  ברוך  ביז  וכו'  הפסחים  ומן  הזבחים  מן  שם  ונאכל 

גאל ישראל".
עס איז א ברכת השבח אדער א ברכת המצוות

דער  ברכה:  די  פון  גדר  די  איבער  זיך  קריגן  ראשונים  די 
(סי' ריח ד"ה כנגד ארבעה) רעכנט עס צווישן  בעל 'שבלי הלקט' 
מתקן  עס  מ'האט  אז  האלט  ער  ווייל  המצוות',  'ברכות  די 
וואס  מצרים  יציאת  סיפור  פון  עשה  מצות  די  אויף  געווען 

מיר זענען עס מקיים דורכ'ן זאגן די הגדה'.
פון די אנדערע זייט האלט דער 'כל בו' (סי' ה') אז די ברכה 
איז פארבינדן צו די ברכות השבח, ווייל מ'האט עס מתקן 
'שעשה  פון  ברכה  די  ווי  אזוי  הנס,  פרסום  אויפן  געווען 

ניסים' וואס מיר זאגן עס אום חנוכה און פורים.
בדרך אגב, איז פאסיג אנצייכענען וואס דער רוקח (סי' שעא) 
מצה  בו  לאכול  הזה  הלילה  'והגיענו  ווערטער  די  אז  זאגט 

מצה  עסן  פון  מצוות  די  אויף  'שהחיינו'  א  ווי  זענען  ומרור' 
און מרור, וואס מ'דארף אויף זיי זאגן 'שהחיינו' אזוי ווי מיר זאגן די ברכה אויף שופר 
און לולב. און די 'שהחיינו' וואס מיר זאגן אין אנהויב נאכט איז אויף די טאג אליינ'ס.

א לויב אויפן עבר און א געבעהט אויפן עתיד
לויט דעם באקאנטן יסוד אין הלכות תפילה (זעה אין טור הארוך על התורה בראשית כט ל) אז 
מ'דארף אייביג באהעפטן די געבעהט צו די לויב, האט ערקלערט דער 'שפע חיים' 
'אשר גאלנו', און  זצ"ל פון צאנז, אז וועגן דעם ביי די ברכה לויבן מיר אויפן עבר - 
באלד נאכדעם בעטן מיר אויפן עתיד: 'כן יגיענו ה' אלוקינו למועדים' (שו"ת 'דברי יציב', 

ליקוטים סימן כה).

יוסף  רבי  גאון  באקאנטער  דער  שרייבט  עס  וואס  צו  פאסיג  זענען  ווערטער  די  און 
שאול נאטאנזאהן זצ"ל (הגש"פ דברי שאול) אין די פשט פון די לשון 'ונודה לך שיר חדש', 
אז טאקע היינטיגע צייטן ווען מיר זענען אין גלות דארפן מיר באהעפטן די געבעהט 
צו די לויב, אבער לעתיד לבוא, ווען מיר וועלן זוכה זיין צו זעהן וויאזוי עס ווערט 
אונז,  צווישן  צרה  שום  קיין  זיין  נישט  שוין  וועט  עס  אז  נבואה  די  פארווירקליכט 
וועלן מיר נאר לויבן און דאנקען אן קיין געבעהט, אזוי ווי עס שטיייט (ישעיה נו ז): "כי 
דאווענען,  דארפן  וועלן  פעלקער  אלע  די  אז  העמים",  לכל  יקרא  תפילה  בית  ביתי 
אבער פאר אונז וועט זיין די בית המקדש ווי א 'בית שבח' וואו מיר וועלן דארטן 
נאר לויבן, און דאס זאגן מיר ביי די ענדע פון די ברכה 'ונודה לך שיר חדש על 

גאולתנו' – א נייע געזאנג וואס עס וועט זיין אין דעם נאר לויב און דאנקען.

א סגולה אויף א ברכה און א ישועה
עס איז ידוע אז אין די ברכה זענען פארהאן ספעציעלע סגולות, אזוי ווי מיר טרעפן 
אין ספר 'לקט שפתי קודש' (פסח ח"ב עמ' קפו) אין נאמען פון הרה"ק רבי ישכר דב פון 
בעלזא, אז ווען מ'זאגט די ברכה קען יעדער איינער בעטן אויף וואס ער נויטיגט זיך 

אין דעם.
אראפ  דארט  ווערט  זיע"א  מגיד  מעזריטשער  פונעם  געשעהניש  וואונדערליכע  א 
ער  איז  יארן  אלע  וואס  איינוואוינער  מעזריטשער  די  פון  איד  רייכער  א  געברענגט, 
א  געווארן  ער  איז  צייט  די  פון  לויף  אין  ווען  ביז  חסידים,  די  פון  קעגנער  א  געווען 
ארימאן, און דעמאלטס האט אים זיין פרוי געמוטשעט ער זאל גיין צום גרויסן צדיק 
נישט  איז  עס  בער,  דב  רבי  מגיד  דער  דאך  איז  דאס  שטאט  אין זייער  וואס וואוינט 
גרינג געווען אים איבער צורעדן, אבער אין ענדע האט ער זיך איבערגערעדט און איז 

געגאנגען.
האבן  צייטן,  פריערדיגדע  די  פון  געקענט  אים  האבן  מענטשן  שטוב  די  וויבאלד 
נישט  האט  ער  אבער  אריינגיין,  פון  אפגעהאלטן  אים  זיי 
ווען  ביז  טאג,  נאך  טאג  פראבירט  האט  ער  און  נאכגעלאזט 
דעמאלטס  זיך  ער  האט  הגדול',  'שבת  אנגעקומען  איז  עס 
האט  און  דרשה,  די  צוליב  אריין  שוהל  אין  אריינגעשטיפט 
צוגעווארט ביז די ענדע פון די דרשה, אז דעמאלטס זאל ער 
קענען גראד צוגיין צום רבי'ן אן קיין שטערונגען, און בעטן 

ער זאל אים פויעלן א ישועה.
אינמיטן ווען ער הערט זיך איין די דרשה, הערט ער וויאזוי 
איינער  ווען  יאר  אינמיטן  טאקע  פלוצלינג:  זאגט  רבי  דער 
וואס  צדיק  צום  קומען  ער  דארף  ישועה  א  אין  זיך  נוטיגט 
ער  וואס  אלעס  אים  פאר  פויעלן  קענען  זיכער  וועט  ער 
דארף, אבער ווען עס קומט אן די יו"ט פסח דארף ער נישט 
אז   – עצה  אנדערע  א  דאך  האט  ער  ווייל  דעם,  צו  צוקומען 
ווען ער וועט זאגן ביים סדר נאכט די ברכה פון 'אשר גאלנו' 
וועט  ער  און  זיך,  נוטיגט  ער  וואס  אין  האבן  אינזין  ער  זאל 

געהאלפן ווערן מיט אלעס וואס ער דארף.
האט  ער  און  רייד,  קלארע  די  געהערט  האט  מענטש  דער 
פארשטאנען אז עס איז געווען געצילט צו אים. ער איז אהיים 
צו זיך אין הויז, און נאך וואס ער האט געטוהן ביים סדר נאכט 

אזוי ווי דער רבי האט אים געהייסן, איז ער זייער שנעל געהאלפן געווארן.
נאך ווערט דארט געברענגט אין נאמען פונעם 'שר שלום' פון בעלזא זצ"ל, אז די ברכה 
האט אין זיך א ספעציעלע סגולה געהאלפן צו ווערן מיט קינדער, ענליך צו וואס עס 
ווערט געברענגט אין נאמען פון דעם בעל 'ערוך השולחן' (הגש"פ 'טללי אורות'), אז אין די 
ווערטער 'מן הזבחים' ליגט באהאלטן א בקשה מ'זאל האבן א גרויסע פאמיליע, ווייל 
אין גמרא (פסחים סט א) ווערט געברענגט אז די קרבן חגיגה וואס מ'ברענגט אום י"ד 
ניסן איז נישט קיין חיוב, נאר ווער עס האט א גרויסע פאמיליע איז עס מקריב כדי עס 

זאל זיין גענוג פאר אלע וואס זענען מיט אים.

ענטפערן אמן אויף די ברכה
בעפאר מיר ענדיגן אונזער ארטיקל וועלן מיר דערמאנען וואס עס ווערט געברענגט 
אינעם פריערדיגן 'ספר הגן', אז א חסיד האט אמאל געפאסט כדי מ'זאל אים אויסזאגן 
די סיבה פון די אריכות הגלות, און ער איז געענטפערט געווארן פון הימל אז די גאולה 
די  אויף  אמן  ענטפערן  צו  אכטונג  גענוג  נישט  געבן  מענטשן  די  ווייל  אפ  זיך  אלט 
ברכות וואס רעדן פון גאולה. די ברכה ווערט דאך אנגערופן מיט דעם נאמען 'ברכת 

אקעגן  זאגן  צו  עס  געבן  אכטונג  זייער  מ'זאל  איז  פאסיג  ווי  אזוי  אויב  הגאולה', 
איינעם וואס וועט ענטפערן אמן נאך דעם.

חג הפסח

די תכלית פון די מכות 
צו שטארקן די אמונה

א וואונדערליכע רמז איבער די גרויסקייט 
זיך  מיר  קענען  אמן,  ענטפערן  פון 
אפלערנען פון וואס שטייט בי די מכה פון 
ְנֵטה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  "ַוּיֹאֶמר  כב):  ט  (שמות  ברד 

ֶאת ָיְד ַעל ַהָּׁשַמִים" (שמות ט כב):
די ראשי תיבות 'אל משה נטה' זענען 'אמן', 
א רמז אז די תכלית פון די מכות פאר די 
מצרים איז געווען כדי צו פארשטערקערן 
ווי  אזוי  הערצער,  אידישע  אין  אמונה  די 
עס שטייט ביי נס פון קריעת ים סוף (שם יד 

לא): "ויאמינו בה' במשה עבדו".
נפלאות מתורתך ערך אמן

בס"ד

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

דעמ ס

פון ם
אשר גאלנו וגאל את אבותינו

בס"ד

"כי לך טוב להודות"
‡ינעם ליל הס„ר – זענען מיר זוכה ˆו לויבן ‡ון „‡נ˜ען 

ˆו ה˘י"˙ מיט טו"ב (17) וו‡ונ„ערליכע ברכו˙.

ל‡מיר ‡כטונ‚ ‚עבן מיר ז‡לן עס ז‡‚ן מיט ‡ ˜ול ‡ון מיט כוונה, 
‡ון ענטפערן נ‡ך זיי '‡מן' ווי עס „‡רף ˆו זיין, 

ויהי רˆון ‡ז ‡ין „עם זכו˙ ז‡לן מיר זוכה זיין ˆו „י ‚‡ולה ˘לימה במהרה בימינו, ‡מן.
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אין  ווען  משה'לע  געווען  איז  קינד  יונג  א 
גרויסע  די  פארגעקומען  איז  רוסלאנד 
געמאכט  צונישט  האט  וואס  איבערקערעניש 
און  'צאר',  די  פון  הערשאפט  אכזריות'דיגע  די 
לאנגע  א  אנגעהויבן  זיך  האט  דעם  אנשטאט 
די  פון  תקופה  די  איז  דאס  תקופה,  פינסטערע 
קאמאניסטן וואס איז געבליבן אין א שלעכטע 
געדענקעניש אין די היסטאריע פון כלל ישראל.

מיט  ארויסצוגיין  באשלאסן  האבן  רשעים  די 
אידישקייט,  דאס  אקעגן  מלחמה  גרויסע  א 
קיין  פון  געהאלטן  צוריק  נישט  זיך  האבן  זיי 
זייער  צו  דערנענטערן  זיי  זאל  וואס  טאט  שום 
זיך  האט  צייט  די  אריבער  ס'איז  מער  ווי  ציל. 
אכזריות,  מידת  גרויזאמע  זייער  אויפגעוויזן 
גע'הרג'עט  און  געפייניגט  פארטריבן,  האבן  זיי 
יעדער וואס האט נישט געוואלט אויפגעבן אויף 
זיין אידישקייט, און אויך זיין פאמיליע האבן זיי 

גע'רודפ'ט.
א  געווען  משה'לע  שוין  איז  יאר  עטליכע  נאך 
חסיד  באגלייבטער  א  פארשטאנד,  מיט  בחור 
צו זיין גרויסער רבי פון סטאלין רבי יוחנן, פון 
מאל צו מאל האט ער זיך מוסר נפש געווען און 
ער  האט  דארט  רבי'ן,  זיין  צו  אנגעקומען  איז 
קוואל,  ריינע  די  פון  אוצרות  זיינע  אנגעפולט 
זיין רבי האט אריינגעבלאזן אין די הארץ פון די 
חסידים די באוואוסטע קארלינער ווארעמקייט.
ווי א אמת'דיגער קארלינער חסיד האט משה'לע 
נישט געוואלט נאכלאזן אויף קיין קוצו של יו"ד 
די  אונטער  זייענדיג  אויך  אידישקייט.  זיין  פון 
האט  הערשאפט  קאמאניסטישע  די  פון  שאטן 
וועג,  הייליגן  דעם  פארגעזעצט  ווייטער  ער 
אליינ'ס מקיים זיין די מצוות און אויך אנדערע 
מעורר זיין, עס האט זיך אנגעזעהן ביי די מנינים 
און  ארגאנעזירט,  האט  ער  וואס  דאווענען  צום 
איבערגעגעבן,  האט  ער  וואס  תורה  שיעורי  די 

און נאך אסאך ענליכע זאכן.
ווען די שליחים פון דעם שטן האבן זיך באוויזן 
פון  געפאדערט  האבן  זיי  און  וואוינונג  זיין  ביי 
אים ער זאל מיט גיין מיט זיי, איז ער אינגאנצן 
האט  ער  ווען  און  געווארן.  איבערראשט  נישט 
געהערט אינעם שנעלן געריכט אז זיין אורטייל 
פראסטיגן  דעם  צו  ווערן  פארטריבן  צו  איז 
בית  ריזיגער  א  וואו  געווען  איז  וואס  סיביר 
צווישן  און  מענטשן  מיליאנען  פאר  הקברות 
נישט  ער  האט  אידן,  טויזנטער  צעהנדליגע  זיי 
ער  שטראף,  די  פון  ארויסדרייען  זיך  פראבירט 

האט נישט געהאט קיין איין שאנס אויף דעם.
אויך אין דעם ביטערן צושטאנד האט משה'לע 
זיין  ווי  הקודש  עבודת  זיין  פארגעזעצט 
זיך  מיט  מיטגענומען  האט  ער  געוואוינהייט, 
א  און  ספרים  עטליכע  תפילין,  פאר  קליינע  א 
הארץ וואס איז פול מיט אהבת הבורא, און מיט 
מעגליכקייט  זיין  לויט  באנוצט  זיך  ער  האט  זיי 

מקרב זיין אידישע נשמות צום באשעפער.
ער  האט  מעשים  זיינע  מיט  אז  זיך  פארשטייט 
האבן  זיי  רעגירונג,  די  זיך  אויף  אויפגערייצט 
די  אין  דוקא  אז  אויסהאלטן  געקענט  נישט 
זאל  ער  געשיקט  אהין  אים  מ'האט  וואו  פלאץ 
ארבעטן  ער  זאל  דאסניי'  פון  ווערן  'ערצויגן 
אקעגן זייער ציל, וועגן דעם האבן זיי באשלאסן 
אים אריבער צו פירן אין מער א פארווארפענע 
נאכנישט  האט  דארט  וואו  פלאץ  א  פלאץ, 
דארט  נשמה,  אידישע  א  געטרויטן  אריבער 
א  האבן  צו  וועמען  אויף  האבן  נישט  ער  וועט 

איינפלוס, האבן זיי געמיינט.
און אזוי האט זיך טאקע געטראפן משה'לע וואו 
א  צו  טאג  העלן  א  אינמיטן  געפירט  ווערט  ער 
ווייטן און פארשטויסענעם פלאץ אין רוסלאנד, 
אן  דארט,  זיך.  מיט  גארנישט  האט  ער  ווען 
נאך  מיט  צוזאמען  ספרים,  און  תפילין  קיין 
האט  גוים  פארגרעבטע  צעהנדליגע  עטליכגע 
ער געדארפט פארברענגען די קומענדיגע יארן.

אויך אין דעם גלות האט ער זיך אינגאנצן נישט 
געפילט איינזאם. עס איז נישט געווען קיין שום 
כח אויף די וועלט וואס וואלט געקענט אפרייסן 
צווישן  געווען  איז  וואס  פארבינדוג  טיפן  דעם 
באשלאסן  האט  ער  און  גא-ט,  זיין  און  אים 
מיט  ענדע.  די  ביז  פארבינדונג  די  אויסנוצן 
אנגעהויבן  ער  האט  פעסטקייט  אידישע  א 
וואכן,  די  און  טעג  די  זיך  פאר  אנצייכענען 
טוהט  עס  ווען  וויסן  צו  געלונגען  אים  איז  אזוי 
געזארגט  האט  ער  און  טובים,  ימים  די  געפאלן 

זיי אפצוהיטן וויפיל ער האט נאר געקענט.
זאל  ער  געגעבן  אכטונג  ער  האט  אויך  אזוי  און 
נישט.  אויך  תפילה  איין  קיין  דערלייגן  נישט 
ער  איז  נאכמיטאג  און  צופריה  און  ביינאכט 
דביקות,  א  מיט  ווינקל  זיין  אין  געשטאנען 
כל  בורא  מיטן  שמועס  א  אין  פארזינקען 

עולמים, ווען ער דאוונט פון זיין זכרון.
די  ניסן.  חודש  דערנענטערט  זיך  האט  עס 
האט  ברויט  און  גרינס  פון  פארציע'ס  טעגליכע 
איבערלעבן,  קענען  צו  ערמעגליכט  קוים  אים 
זיך  דערנענטערט  וואס  ניסן  חודש  דעם  אבער 
האט אים דערמאנט אז עס קומט שוין באלד אן 
פאר  זארגן  אליין  דארפן  וועט  ער  וואס  וואך  א 
האט  דעם  אויסער  עסן.  צו  וואס  האבן  צו  זיך 
אים אויך אין טיפן הארץ געקלאפט א שטארקע 

מצה,  אכילת  פון  מצוה  די  זיין  מקיים  צו  ווילן 
קענען  עס  וועט  ער  וויאזוי  געטראכט  ער  און 

אויספירן.
זיינע  אין  פארזינקען  ארום  גייט  משה'לע 
אויגן  זיינע  האבן  פלוצלינג  ביז  געדאנקען 
איז  וואלדימיר  דער  וואלדימיר.  אנגעטראפן 
געווען א גוי ווי אלע ארומיגע גוים, נאר איז ער 
געווען אויסגעשפילט פון זיינע חברים, און אזוי 
פון  מאס  אנגעפילטן  א  ליידן  געמוזט  ער  האט 

לייד און פיין מער ווי זיינע חברים.
משה'לע  זיך  האט  וואלדימיר!  טייערער 
געוואנדן צו אים – ווען ער נוצט אויס דעס וואס 
ער זוכט שוין לאנג מיט וועמען צו פארברענגען 

– אפשר ווילסטו מאכן מיט מיר א געשעפט?!
די אויערן פון דער גוי האבן זיך אויסגעשפיצט 
געהערט  האט  ער  ווען  פארוואונדערונג  א  מיט 
די אינהאלט פון די פארשלאג: דו ארבעסט דאך 
אין די ווייץ פעלדער, איך בין גרייט דיר אוועק 
געבן מיין פרישטאג אין לויף פון די קומענדיגע 
קומען  צוריק  וועסט  דו  אז  בתנאי  וואכן,  צוויי 
מיט  פול  זענען  טאשן  דייינע  ווען  נאכט  יעדע 

ווייץ קערענדלעך.
וואלדימיר  האט  מאדענע,  איז  איד  דער 
נישט  ער  האט  אבער  זיך,  צו  געטראכט 
נאך  געלעגנהייט.  די  פארלירן  צו  געטראכט 
צוויי וואכן האט שוין משה'לע פארמאגט גענוג 
נישט  אויף  געמאלן  זיי  האט  ער  קערענדלעך. 
א  פארשאפט  זיך  האט  ער  וועג,  געווענליכן  א 
פסח  ערב  און  בלעכן,  צובראכענע  פון  אויוון 
האט ער געהאלטן אין זיין האנט זעקס מצות – 

קליינע, הארטע, אבער כשר למהדרין.
טרעפן  צו  געלונגען  אים  איז  הסדר  ליל  אינעם 
דעמאלטס  האט  ער  וואס  מינוט  עטליכע 
אפגעראכטן דעם 'סדר' אין א באהעלטעניש, די 
הגדה האט ער געזאגט פון זיין געדענקעניש, און 
'אשר  פון  ברכה  די  צו  אנגעקומען  איז  ער  ווען 
געשטורעמט  האבן  אבותינו'  את  וגאל  גאלנו 
א  אין  אויסגעבראכן  האט  ער  און  געפילן  זיינע 
ביטערן געוויין וואס איז ארויס געקומען פון זיין 

צובראכענעם הארץ.
האט  ער  אז  געשפירט  ער  האט  נאכט  יענעם 
די  און  שטן,  קאמעניסטישן  דעם  געווינען 
אים  אויף  אריבער  זענען  חודשים  קומענדיגע 
מיט גאנץ א אנדערע געפיהל, ווי א אמת'דיגער 

בן חורין.
אים,  מיט  געטוהן  השי"ת  האט  נס  גרויסער  א 
ווען אינמיטן דעם זומער האט ער זיך געטראפן 
באפרייט אינגאנצן, און יעצט האט ער געדארפט 
צוריק גיין א לאנגע רייזע פון לאנגע חדשים, ביז 

ער אנגעקומען קיין קיעוו – זיין שטאט.
ערב  אויסגעקומען  עס  איז  חשבון  זיין  לויט 
צו  מנין  א  געזוכט  האט  ער  אלול,  חודש  ראש 
זאגן 'יום כיפור קטן', אבער זייער שנעל איז ער 
אין  איז  עס  טעות.  ביטערן  זיין  געווארן  געוואר 
ווייטאג  זיין  צו  אב...  חודש  ראש  געווען  אמת'ן 
א  געהאט  האט  ער  אז  געווארן  געוואר  ער  איז 
טעות אין די חשבון פון די חדשים ווען ער האט 
א  געווען  איז  יאר  פארלאפענע  די  אז  געמיינט 
א  געווען  עס  איז  אמת'ן  אין  ווען  פשוטה,  שנה 

עיבור יאר.
וויי איז צו מיר און וויי איז צו מיין זעהל, האט 
ער געטראכט מיט א טרייסל, מיין גאנצע פלאג 
איז געווען אומזינסט. די מצות האב איך געגעסן 
נישט  וויל  איך   – פסח  אין  און  פורים,  אום 

טראכטן... רח"ל...
זיין גייסט איז געווען זייער געפאלן, און אין די 
געמאכט  זיך  האט  וואס  געלעגנהייט  ערשטע 
רבי'ן,  הייליגן  זיין  צו  געפארן  ער  איז  אים  פאר 

זיך אויסרעדן זיין גרויסער ווייטאג.
אינגאנצן  אים  אקעגן  געשטאנען  איז  רבי  דער 
אינגאנצן  געווען  איז  ער  פארטראכט. 
פון  גרויסקייט  די  זעהן  צו  אויפגעשטורעמט 
געציילטע  מיט  און  אים,  פאר  איז  וואס  דער 
חז"ל  געטרייסט:  אים  ער  האט  ווערטער 
דרש'ענען פון די פסוק "ושמרתם את המצות" 
- "אל תקרי את המצות, אלא את המצוות", דיך 
צו לערנען אז אפילו ווען דו האסט דערלייגט די 

מצה –האסטו נישט דערלייגט די מצוה.
האסט  דו  וואס  אויף  קוקט  אויבישטער  דער 
גייט  וואס  הארץ  דיין  צו  קוקט  ער  געוואלט, 
טוהט  וואס  זעהל  דיין  צו  און  אים,  צו  אויס 
דו  וויאזוי  זעהט  ער  נאנטקייט.  זיין  צו  בענקען 
האסט זיך מוסר נפש געווען אויף די מצוה, און 
עס איז זיכער אז ער האט עס אנגענומען ווי א 
דיין  וועלט.  די  פון  מצוות  אלע  ווי  מער  קרבן 

שכר איז אויב אזוי פארזיכערט אין הימל.
ווערטער,  זיינע  געענדיגט  האט  רבי  דער  ווען 
האט ער אים געגעבן א צעטל וואו דארט האט 
ער אפגעשריבן די אינהאלט פון די שמועס. אין 
באפוילן  משה'לע  האט  יארן  שפעטערדיגע  די 
אים,  מיט  צוזאמען  צעטל  די  באהאלטן  מ'זאל 
'דאס איז דאך  ווען ער זאגט מיט א זיכערקייט 

מיין פאספארט צום גן עדן...!'.

('ניצוצות' פר' בא)

א ריכטיגע גאולה מיטן אריינגיין אין ארץ ישראל
"ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים"

פארוואס זאגן מיר פריער אונזער גאולה און נאר נאכדעם די גאולה פון אונזערע עלטערן?
עיקר  די  מאהבה':  'תשובה  בעל  דער  פלעקלעס  אלעזר  רבי  ערקלערט  האט 
אידן  די  ווען  נאר  מצרים,  פון  ארויסגיין  דאס  געווען  נישט  איז  גאולה  די  פון 
האבן זוכה געווען אריינצוגיין אין ארץ ישראל און בויען די בית המקדש, אלץ 
דעם איז פאסיג מ'זאל פריער דערמאנען אונזער גאולה בעפאר די גאולה פון 
אונזערע עלטערן, ווייל די וואס זענען ארויס פון מצרים האבן נישט זוכה געווען 
אריינצוגיין אין ארץ ישראל, אנדערשט פון אונז וואס מיר האבן צו דעם זוכה 

געווען און דורך דעם איז פארענדיגט געווארן די גאולה.
הגש"פ 'מעשה ברבי אלעזר'

ברכה: "אשר גאלנו וגאל  די  פון  לשון  די  גוט פאסיג  איז  די געדאנק  און לויט 
מיטן  אויסגעלייזט  אינגאנצן  השי"ת  האט  אונז  ד.מ.  ממצרים",  אבותינו  את 
געווען  זוכה  נאר  האבן  עלטערן  אונזערע  אבער  ישראל,  ארץ  אין  אריינפירן 

אויסגעלייזט ווערן פון מצרים.
'מנחת שי' הובא בהגש"פ 'אוצר דברי המפרשים'

א 'מועד' וואס איז פריער פונעם 'רגל'
"ֵּכן ה' ֱאֵקינּו ֵואֵקי ֲאבֹוֵתינּו ַיִּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים"

די  בעפאר  'רגלים'  די  פריער  דערמאנען  געדארפט  מיר  וואלטן  לכאורה 
ווערט  וואס  שבועות  יו"ט  די  איז  פסח  נאך  קומט  וואס  יו"ט  די  וויי  'מועדים', 
ווערן  וואס  כיפור  יום  מיט  השנה  ראש  איז  נאכדעם  נאר  און  'רגל',  אנגערופן 

אנגערופן 'מועדים'.
נאר מ'קען זאגן אז דא ליגט באהאלטן א ספעציעלע תפילה אז מיר זאלן שוין 
זוכה זיין די יאר צו די גאולה, און דורך דעם וועלן מיר זוכה זיין צו מקריב זיין 
עס  בעפאר  נאך  'מועד'  אנגערופן  ווערט  וואס  שני  פסח  אום  פסח  קרבן  דעם 

הגש"פ 'באר מרים' פון רבי ראובן מרגליותקומט די יו"ט שבועות.

א פרייד ווען עס ווערט פארענדיגט די ציל
"ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבֹוָדֶת ,ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין ִעיֶר"

די  איבער  כב)  ג  איוב  אליהו'  ('דברי  גר"א  פונעם  ווערטער  די  באקאנט  זענען  עס 
צווישנשייד צווישן 'שמחה' צו 'ששון', 'שמחה' ברענגט ארויס די געפיהל פון א 
מענטש ווען ער הייבט אן צוטוהן א גוטע זאך, אנדערשט איז 'ששון' וואס דאס 

איז די געפיהל ווען עס איז אים געלונגען אנצוקומען צו זיין ציל .
מיר  ווען  שחרית,  ביי  שבת  זאגן  מיר  וואס  אדון'  'א-ל  פיוט  די  ביי  דעם,  וועגן 
וששים  בצאתם  "שמחים  מיר:  זאגן  באלייכטער'ס,  די  באשאפן  אויפן  לויבן 
בבואם", ווייל אין אנהויב – ווען זיי גייען ארויס זענען זיי 'שמחים', און אין די 

צייט פון די שקיעה, נאך וואס זיי האבן שוין פארענדיגט, זענען זיי 'ששים'.
לויט דעם קען מען דא אויך אזוי טייטשן: "שמחים בבנין עירך" – ביים בויען 
ירושלים וואס דאס איז נאר די אנהויב פון וואס עס וועט זיין פאר אונז לעתיד 
המקדש  בית  די  אויפבויען  מ'וועט  וואס  נאך  נאר  בעבודתך" –  לבוא; "וששים 
און עס וועט פארענדיגט ווערן די גאולה דורכן מקריב זיין די קרבנות, וועלן 

מיר זיך אויך קענען פרייען.
'ברוך שאמר' שחרית לשבת

גאולה און פדות
"ְונֹוֶדה ְל ִׁשיר ָחָדׁש ַעל ְּגֻאָּלֵתנּו ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו"

דער הגר"ח פון בריסק זצ"ל פלעגט צו זאגן, אז די קנעכט'שאפט אין מצרים איז 
געווען אויף צוויי וועגן: א. מיט דעם וואס זיי זענען געווען קנעכט פאר פרעה 
אז זייער קערפער און זייער ווילן איז געווען אונטערגעטעניגט צו פרעה. ב. מיט 

דעם וואס זיי האבן טאקע געארבעט די שווערע ארבעט.
און טאקע אזוי, ביי יציאת מצרים האבן די אידן זוכה געווען באפרייט צו ווערן 
ארבעטן  געדארפט  נישט  שוין  זיי  האבן  מער  אויפאיינמאל.  זאכן  צוויי  די  פון 
פאר פרעה, און אויסער דעם האט זיי די טיטול 'עבד' אפגעלאזט מיט דעם וואס 

זיי זענען א 'ממלכת כהנים וגוי קדוש'.
"על  לשון:  טאפלט  די  זצ"ל  הגרי"ז  דער  זוהן  זיין  ערקלערט  האט  דעם  לויט 
גאולתנו ועל פדות נפשנו", אז מיט די ווערטער "על גאולתנו" לויבן מיר אויף 
דעם וואס מיר זענען באפרייט געווארן פון די שווערע ארבעט, און ביי "על פדות 
נפשנו" לויבן מיר אויף דעם וואס דער אויבישטער האט אונז אויסגעלייזט און 

הגש"פ 'מבית לוי'אונז געטוישט פון 'עבדים' צו 'בני חורין'.

מיר זענען פארזיכערט אין די גאולה

"ָּברּו ַאָּתה ה' ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל"
כאטש וואס די ברכה ענדיגט זיך 'גאל ישראל' וואס איז א לשון עבר, גייט עס 
גאולה  קומענדיגע  דאס  אויף  אויך  נאר  מצרים,  גאולת  אויף  נאר  ארויף  נישט 
וואס מיר וועלן זוכה זיין צו דעם במהרה בימינו, און מיר זאגן עס בלשון עבר, 
צו ווייזן אז מיר זענען אינגאנצן פארזיכערט אז דער אויבישטער וועט אננעמען 

אונזערע תפילות און ער וועט צואיילן אונזער אויסלייזונג.
הגש"פ 'יראה לעינים'

פון די אוצרות פון אונזערע רבי'ס 
אויף אמן און תפילה 

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים
עסן מצות אינעם טיפן גלות
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