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עס פעלט אויס התבוננות
 כדי מ‘זאל איינערקענען אין די חסדים 

”ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה‘“ (יד יג)
זאגט  משה  ווען  גענוג  געווען  וואלט  לכאורה, 
פארוואס  ה‘“,  ְיׁשּוַעת  ֶאת  ”ְראּו  אידן:  די  פאר 

האט ער פריער צוגעלייגט: ”ִהְתַיְּצבּו“?
ישיבת  ראש  קאטץ  מרדכי  חיים  רבי  ענטפערט 

טעלז – קליוולאנד:
וואס  אריינטראכטן  נאר  וועט  מענטש  א  אויב 
שנעל  זייער  ער  וועט  אים,  ארום  זיך  טוהט  עס 
מיט  השי“ת  טוהט  טאג  יעדן  וויאזוי  באמערקן 
אים זייער אסאך ניסים, און נאר ווייל ער טראכט 
אין  איינערקענען  נישט  ער  טוט  אריין,  נישט 
דעם, און ממילא דאנקט ער נישט אויף די נסים. 
אויף דעם האט שוין דוד המלך מרמז געווען אין 
תהלים (צב ו-ז): ”ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשי ה‘... ִאיׁש ַּבַער 
א ֵיָדע“, אזוי אויך זאגן חז“ל (נדה לא א): ”אפילו 

בעל הנס אינו מכיר בנסו“.
ווי  נס  גרויסער  אזא  אויך  אז  אויס  זעהט  עס 
קריעת ים סוף קען פאסירן אן זיי זאלן טראכטן 
דעריבער  נס.  דער  פון  גרויסקייט  דעם  איבער 
האט משה געזאגט פאר זיי: ”התיצבו“ – שטעלט 
ענק אוועק און זייט זיך מתבונן, ווייל נאר אזוי 
פארנעם  גאנצן  דעם  אין   – ה‘“  ישועת  את  ”ראו 
וועלן  אזוי  און  איינצעלהייטן,  אירע  אלע  מיט 
ענק קענען לויבן אויף דעם ווי עס דארף צו זיין.
’באר מחוקק‘

יציאת מצרים – איז געווען לחירות עולם
ָלֶכם  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ה‘  ְיׁשּוַעת  ֶאת  ּוְראּו  ”ִהְתַיְּצבּו 
ַהּיֹום ִּכי ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהּיֹום א תִֹספּו 

ִלְראָֹתם עֹוד ַעד עֹוָלם“ (יד יג)
דער ’בני יששכר‘ מערקט אן:

גאולה  א  אז  ו),  לו  תהלים  (מדרש  זאגן  חכמים  די 
וואס איז דורך א שליח – איז נישט א שטענדיגע 
גאולה, אבער א גאולה וואס איז פון השי“ת – איז 
אויף אייביג. און מ‘קען זאגן אז אויף דעם האט 
משה געזאגט: ”ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה‘ ֲאֶׁשר 
ַיֲעֶׂשה ָלֶכם“ – ער אליין, און דורך דעם וועלן ענק 
זיין פארזיכערט אז – ”א תִֹספּו ִלְראָֹתם עֹוד ַעד 

עֹוָלם“.
דעם האבן די חכמים  אז צוליב  זעהט אויס  עס 
מתקן געווען אין דעם נוסח פון מעריב: ”ויוצא 

את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם“. 
’אגרא דכלה‘; ’בני יששכר‘ מאמרי ניסן מאמר ד דרוש ז

אין ישראל נגאלים אלא בתשובה
תִֹספּו  א  ַהּיֹום  ִמְצַרִים  ֶאת  ְרִאיֶתם  ֲאֶׁשר  ”ִּכי 

ִלְראָֹתם עֹוד ַעד עֹוָלם“ (יד יג)
זאגט רבי יהונתן אייבשיץ:

אין מצרים זענען די אידן אויסגעלייזט געווארן 
כאטש לויט זייער רוחניות‘דיגע צושטאנד זענען 
זיי נישט געווען ראוי אויף דעם (ויק“ר כג ב). וועגן 
דעם האט משה באטאנט: ענק זאלן וויסן ”ֲאֶׁשר 
א  האבן  זיי  וויאזוי   – ַהּיֹום“  ִמְצַרִים  ֶאת  ְרִאיֶתם 
מפלה אפילו ענק זענען נישט געווען ווערד צו 
וועט  עֹוָלם“,  ַעד  עֹוד  ִלְראָֹתם  תִֹספּו  ”א  דעם, 
וועלן  לבוא  לעתיד  ווייל  נאכאמאל,  זיין  נישט 
און  תשובה  דורך  נאר  ווערן  אויסגעלייזט  ענק 

תפילה (ראה מדרש תהלים קו ט).
’תפארת יהונתן‘

די אידן זאגן שירה בעפאר די מלאכי השרת
ְוא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה (יד כ)

אל  זה  קרב  ”ולא  דכתיב:  מאי  יוחנן:  רבי  ”אמר 
לומר  השרת  מלאכי  בקשו  הלילה“?  כל  זה 
שירה, אמר הקב“ה מעשי ידי טובעין בים ואתם 

אומרים שירה?!“ (מגילה י ב).
געמעגט  יא  אידן  די  האבן  פארוואס  אזוי,  אויב 

זאגן שירה?
זאגט רבי אורי שרגא פייבל טויֶּבש דער רב פון 

יאס: 
די גמרא מיינט נישט זאגן אז די מלאכי השרת 
האבן אין דעם טאג אינגאנצן נישט געזאגט שירה, 
נאר ביז קריעת ים סוף פלעגן די מלאכים זאגן 
די שירה פאר די אידן, און פון ווען די אידן האבן 
זיך מוסר נפש אריינגיין אין ים לויטן באפעל פון 
משה, און אזוי ווי עס שטייט אין מדרש (שמו“ר 
ביז  געשפאלטן  נישט  זיך  האט  ים  ט): ”דער  כא 
זיי זענען אריין אין ים ביז צו זייער נאז“ (שמו“ר 
כא ט), איז געווארן אז די אידן וועלן זאגן זייער 
שירה בעפאר די מלאכים, און ווי עס שטייט אין 
אומרים  השרת  מלאכי  ”אין  ב):  צא  (חולין  גמרא 
שירה למעלה, עד שיאמרו ישראל למטה“; דאס 
איז די כוונה פון די גמרא ”ביקשו מלאכי השרת 
לומר שירה“ – די מלאכים האבן געוואלט זאגן 
שירה פאר די אידן אזוי ווי אייביג, ”אמר הקדוש 
אידן  די   – בים“  טובעין  ידי  מעשי  הוא:  ברוך 
זענען אריינגעשפרינגען אין ים נאך בעפאר עס 
 – שירה“  אומרים  ”ואתם  געשפאלטן,  זיך  האט 

פאר זיי?!
הירש  צבי  רבי  ערקלערט  אופן  אנדערן  א  אויף 

כהנא פון די ווארשא‘ער רבנים:
די  וואס  שירה  די  פארגלייך  קיין  נישט  איז  עס 
פון  שירה  די  צו  זינגען  געוואלט  האבן  מלאכים 
די אידן; די מלאכים וואס זענען נישט געפייניגט 
געוואלט  האבן  מצריים  די  אונטער  געווארן 
דאס  און  מצריים,  די  פון  מפלה  די  אויף  זינגען 
האט השי“ת נישט געוואלט ווייל ער פריידט זיך 
נישט אין די מפלה פון די רשעים. אבער די אידן 
האבן געזינגען שירה אויף זייער גאולה, און דאס 
גלוסט יא השי“ת. און דאס איז אויך מדוייק אין 
די שירה (להלן טו ב): ”ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה“ – פארוואס 
האבן די אידן באקומען רשות זאגן שירה? ווייל 
”ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה“ – זיי האבן געלויבט אויף זייער 
ישועה און נישט אויף די מפלה פון די מצריים.

שו“ת ’אורי וישעי‘ סי‘ קלד; ’לקוטי רצב“א‘

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

דער יסוד פון די גאנצע תורה
”ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ה‘ ַוַּיֲאִמינּו“ (שמות יד לא)

פון  יסוד  דער  איז  אמונה  די  ווייל  ”און 
מתקן  חז“ל  די  האבן  כולה,  התורה  כל 
ברכות  די  ביי  און  דאווענען  ביים  געווען 
א  איז  עס  וואס  אמן,  ענטפערן  מ‘זאל 
לשון ’אמונה‘ און א לשון ’הודאה‘, אז ער 
נעמט אן די ווערטער פון דער וואס זאגט 
די ברכה און גלייבט אין זיי. און דאס זאגן 
’קבלה‘,  מיינט  אמן  א):  לו  (שבועות  חז“ל 
’קיום‘.  ’שבועה‘, אמן מיינט  אמן מיינט א 
און צוליב דעם זאגן די חכמים (נזיר סו ב): 
גדול העונה אמן יותר מן המברך. און דער 
הסבר פון דעם איז: ווייל דער מברך זאגט 
אויבישטער  דער  אז  ברכה  זיין  אין  עדות 
וואס  דער  און  הברכה,  מקור  דער  איז 
באשטעטיגן,  עס  טוט  אמן  ענטפערט 
און דאס איז דער עיקר, ווייל א עדות איז 
נישט דורך דעם ערשטן עד נאר דורך דעם 
צווייטן, וואס דער עדות ווערט געענדיגט 
אמן  ענטפערט  וואס  דער  און  אים,  דורך 
זיך  דארף  ער  און  עד,  צווייטער  דער  איז 
צושטעלן מיטן ערשטן עד – דער מברך, 
גאנצע  א  דא  איז  צוזאמען  אים  מיט  ווייל 

עדות“.
’רבינו בחיי‘
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דערשראקענע  די  שטעטל  גאנצן  דעם  אין  געקלינגען  האט   – מאמע!“  ”מאמע, 
געשרייען פונעם קינד, ”אפרים פישל!“ – איז געהערט געווארן די מאמע‘ס שטימע 
ווען זי וויינט פון די אנדערע זייט, אירע געשרייען זענען כמעט ווי איינגעשלינגען 
זיך  האט  וואס  וואגן  מיליטערישע  די  פון  רעדער  די  פון  גרודער  די  אין  געווארן 

דערווייטערט.
דאס האט פאסירט אין די שווערע יארן ווען עס איז געווען די ביטערע גזירה פון די 
’קאנטאניסטן‘. אפרים פישל איז אוועק גענומען, אזוי ווי אנדערע טויזנטער קינדער 
אין זיין צייט, גראד צו די באראק‘ס פון די רויטע ארמיי, ווען ער לאזט איבער זיין 
מוטער די אלמנה עלנד און צובראכן. דאס איז נאר געווען דער ערשטער קאפיטל 
פון די שווערע וועג וואס ער האט נאך געדארפט אריבערגיין, מיטן ציל אפמעקן זיין 

אידישקייט און אים איבערדרייען אויף א געהעריגער רוסישער בירגער.
די מאמע האט אין הארץ נאך געהאט עפעס א האפענונג, אז איר קינד וועט צוריק 
פאסיג  נישט  איז  זון  איר  אז  איינזעהן  וועלן  אפיצירן  די  ווען  אהיים  איר  צו  קומען 
צו ארבעטן אין זייער מיליטער צוליב זיין שוואכקייט. אבער נישט אזוי איז געווען. 
קענען  זיי  וועלן  דעם  דורך  ווייל  קינד,  יעדן  אויף  געפריידט  זיך  האבן  אפיצירן  די 
צוקומען צו די צאל וואס דער צאר האט אויף זיי ארויפגעלייגט, און זיין מיליטערישע 

צוקונפט איז זיי אינגאנצן נישט געווען וויכטיג.
זיינע  ווי  אזוי  און  ’נאפ‘.  אויף  געווארן  אויפגעטוישט  באלד  איז  נאמען  אידישן  זיין 
אנדערע חברים די קאנטאניסטן, איז ער איבער געגעבן געווארן אין די הענט פון א 
נארישער רוסישער פויער וואס פון יעצט און ווייטער האט ער געדארפט זיין פאר 

אים ווי זיין ’פעטער‘.
פויער  דער  פון  שטימע  די  געדונערט  האט   – פעטער“  א  מיינט  וואס  ווייסט  ”דו 
אנקומענדיג צו זיין הויז, און ווען נאפ האט נישט געוואוסט וואס צו ענטפערן, האט 
יעצט  אזוי,  ”אט  קאפ;  זיין  אויף  קלעפ  פון  פארציע  גרויסע  א  באקומען  באלד  ער 
פון  וויינען  אן  הייבט  ער  ווען  אים,  פון  געלאכט  פעטער  דער  האט  שוין“ –  ווייסטו 

ווייטאג.
די אויפגאבע פון דער ’פעטער‘ איז געווען אים צו ערציעהן פון דאסניי, און ער האט 
עס געטון מיט א רשעות‘דיגן איבערגעגעבנקייט. ”אויב דו וועסט זיך שמד‘ן“ – האט 
אים דער פעטער צוגעזאגט פון מאל צו מאל, ”וועל איך זיין ווי דיין פאטער“. אבער 

נאפ האט איין מינוט נישט געטראכט אננעמען די פארשלאג.
די הונגער, די פלאג און די יסורים וואס נאפ האט געליטן אין לויף פון די קומענדיגע 
יארן, האבן נאר געשטארקט זיין גייסט. טראץ וואס ער איז אוועק גענומען געווארן 
פון זיין מוטער‘ס הויז אין א יונגן עלטער, האט ער מיט אלע כוחות פראבירט נישט 
זיך  פלעגט  ער  וואס  תפילות  אביסל  געדענקט  האט  ער  אפשטאם.  זיין  פארגעסן 
אונטערמורמלען פון מאל צו מאל. ער האט אויך געדעקנט אז זיין מאמע האט אים 
איינמאל צוגעזאגט אז ווען ער וועט גרויס ווערן וועט ער באקומען זיין פאטער‘ס 
תפילין, און ער האט געהאפט אויף דעם מיט זיין גאנצע הארץ. אויך אויף זיין אידישן 
נאמען האט ער אכטונג געגעבן ער זאל עס נישט פארגעסן, און עס איז אים נישט 
אנגעקומען שווער, ווייל די געשריי פון זיין מאמע וואס רופט אים ביים נאמען ווען 

מ‘האט אים אוועקגעכאפט פון איר, האט נאך געקלינגען אין זיינע אויערן.
ווען ער איז אנגעקומען צו דעם ריכטיגן עלטער, איז נאפ געפירט געווארן דורך דעם 
פעטער צו די מיליטער. א אפיציר מיטן נאמען ’דער שרעקעדיגער זאקערווסקי‘ מיט 
דעם  אנגעקוקט  האט  זאקערווסקי  אויפגענומען.  אים  האט  אויסזעהן  שטרענגן  א 
מאגערן קינד וואס איז געשטאנען אקעגן אים, און דער פעטער האט אראפגעלאזט 

זיינע אויגן פארשעמטערהייט.
”וויאזוי הייסטו?“ – האט זאקערווסקי געפרעגט דעם דערשראקענער יונג, און פון 
גרויס שרעק האט ער געענטפערט: ”אפרים פישל“. זאקערווסקי האט באלד געגעבן 
דערמאנט:  באלד  זיך  האט  פישל  אפרים  און  פעטער,  דעם  אויף  בליק  שרענגען  א 

”נאפ“ – האט ער פראבירט צו פאררעכטן, אבער עס האט נישט געהאלפן.
”פאר דעם פארברעכער זאל מען געבן צעהן קלעפ אויף דעם שלעכטן חינוך וואס 
ער האט געשאנקען פאר דעם יונג“ – האט זאקערווסקי באפוילן פאר זיינע זעלנער, 
ווען ער ווייזט אויף די ריכטונג פון דער פעטער וואס זיין ריזיגע געשטאלט איז ווי 
איינגעגאנגען פון שרעק; ”און נאך צעהן אויפן נישט געבן קיין עסן ווי עס דארף צו 

זיין“ – האט ער צוגעלייגט, ווען ער באטראכט נאכאמאל דעם מאגערן יונג.
שווארצן  זיין  אין  ליכטיגקייט  א  עפעס  געטרייסט,  אביסל  דעם  מיט  זיך  האט  נאפ 
לעבן, ווען דער מענטש וואס האט זיך אזוי סאדיסטיש אויפגעפירט צו אים ווערט 

געשטראפט, כאטש אביסל.
”וואס  געשפעט;  א  מיט  געזאגט  זאקערווסקי  האט   – דיך...“  מען  רופט   – ”‘נאפ‘ 
צו  אן  און  אויבערשטן,  צום  געדאוונט  הארץ  אין  האט  נאפ  ארבעטן...?“.  קענסטו 

וויסן פארוואס האט ער געענטפערט: ”איך קען קאכן“.
”קאכן קענסטו? אויסגעצייכנט! איך האב פאר דיר ארבעט; מיין קעכער דארף הילף, 
דו ווייסט... צומאל איז ער אנגעטרינקען, און אמאל האט ער סתם אזוי נישט קיין 

כח, ער דארף איינעם נעבן זיך“.
דאס איז געווען די אויפגאבע פון נאפ אין זיין דינסט פון די מיליטער. נאפ איז אריבער 
וואוינען אין די קעלער פון די הויז פון זאקערווסקי, דארט האט ער געוואוינט אין 
איין צימער מיטן געשעצן קעכער – א רויסישער גוי, וואס פון מאל צו מאל איז ער 
געווען שיכור ווי לוט, אבער ער איז געווען א ספעציאליסט אין אנגרייטן געשמאקע 

עסן וואס זענען געווען צום הארצן פון זאקערווסקי.
גוט  זיך  נאפ  האט  קעכער  דעם  נעבן  זייענדיג  שעה‘ן  לאנגע  די  פון  לויף  אין 
א  מיט  אים  צו  אויפגעפירט  זיך  יענער  האט  אנהויב  אין  קאכן.  צו  אויסגעלערנט 
אויסגעזאגט  אים  און  אים,  צו  געווארן  ווייעך  ער  איז  צוביסלעך  אבער  הארטקייט, 

אלע פארבארגענע זאכן פון קאכן.
אזוי איז אדורך א לאנגע צייט וואס נאפ האט געארבעט נעבן דעם קעכער, ווען אין 
זיין הארץ איז ער פול מיט בענקשאפט צו די פארגאנגענהייט וואס ער האט קוים 
א  מיט  אים  צו  געקומען  פלוצלינג  קעכער  דער  איז  טאג  געוויסע  א  אין  געדענקט. 
געבעהט: ”שוין א לאנגע צייט וואס איך פראביר געוואר ווערן דער געהיימניס וואס 

ליגט באהאלטן אונטער די פיינע פיש וואס די אידן גרייטן צו אויף שבת. דו ביזסט 
א איד, אפשר וועסטו זיך עס קענען גיין לערנען פאר מיר?“.

אויף  ער  ווארט  צייט  לאנגע  א  שוין  נאפ.  פאר  געווען  גוט  זייער  איז  פארשלאג  די 
אזא געלעגנהייט, און ער האט עס נישט געוואלט דערלייגן; ”כדי דיך אויסלערנען 
עס  זיך  און  ברודער  אידישע  מיינע  צו  גיין  איך  דארף  פיש,  די  פון  געהיימניס  די 
לערנען ביי זיי“ – האט נאפ געזאגט. ”נישט קיין פראבלעם, איך וועל דיך פארזארגן 
א ערלויבעניש“ – האט דער קעכער רעאגירט, און נאפ האט קוים געקענט באהאלטן 

זיין צופרידנקייט.
די ערלויבעניש איז אנגעקומען, און אזוי, האט זיך נאפ געטראפן שטיין אין א ערב 
שבת נעבן א טיר פון א אידישע פאמיליע, און נאך וואס ער האט זיך פארגעשטעלט 
צו  מ‘גרייט  וויאזוי  לערנען  זיך  זיי  ביי  וויל  ער  אז  געבעהטן  ער  האט  איז,  ער  ווער 
די פיש אויף שבת. מ‘האט אים זייער שיין אויפגענומען, דער בעל הבית האט אים 
ביטערן  דעם  הערנדיג  געווארן  אויפגעשוידערט  איז  און  הויז,  זיין  אין  ארייגענומען 
צושטאנד פון דעם אידישן בחור וואס איז געשטאנען אקעגן אים. נאפ האט קוים 
ער  וואס  געבעהט  איין  אבער  יארן,  קינדערישע  ווייטע  זיינע  פון  געדעקנט  עפעס 

האט געהאט איז געווען – לייגן תפילין.
”אפשר קענסטו פארשאפן תפילין פאר מיר“ – האט נאפ זיך געבעהטן, ”מיט גרויס 
פרייד“ – האט דער איד געזאגט, ”איך וועל זעהן וויאזוי איך קען דיר עס פארשאפן, 

אבער דערווייל קענסטו לייגן מיינע תפילין“.
הויז  דעם  צו  שבת  ערב  יעדן  קומען  נאפ  פלעגט  וואכן  עטליכע  פון  לויף  אין  אזוי 
’געלערנט‘ ביי אים די סודות פון קאכן, און אין די זעלבע צייט האט  פון דער איד, 
ער זיך איינגעקויפט וויכטיגע באגריפן אין אידישקייט. אין דעם טאג וואס האט זיך 
געזעגנט  זיך  ער  האט  באקומען,  געהאט  האט  ער  וואס  ערלויבעניש  די  געענדיגט 
פונעם בעל הבית מיט טרערן, און איז איבערראשט געווארן צו באקומען פון אים א 

מתנה – א פאר מהודר‘דיגע תפילין און א אייגענעם סידור.
נאפ איז צוריק צו זיין ארבעט, און פון יענעם טאג האט ער יעדן טאג געדאוונט מיט 
תפילין. ווען ער האט געהאט צייט האט ער זיך באהאלטן אונטער דעם גרויסן אויוון, 
אנגעטוהן די תפילין און געדאוונט, און נאכדעם איז ער צוריק צו זיין ארבעט אין די 

קאך.
איין טאג, ווען ער איז נאך אנגעטוהן מיט די תפילין, איז פלוצלינג געהערט געווארן 
זיך  האט  נאפ  אהער“,  שוין  קום  ”נאפ,  זאקערווסקי:  פון  שטימע  דונערדיגע  די 
דערשראקן, און בטעות האט ער פארגעסן אויסטוהן זיינע תפילין. נאר נאכן אריין 
אין זיין צימער איז ער באמערקט אז די תפילין זענען אויף אים. ער האט פראבירט 
געווען  שוין  איז  עס  אבער  ערמל,  זיין  מיט  באהאלטן  עס  ערפאלג  קיין  אן  אבער 

שפעט.
”וואס טוסטו יעצט?“ – האט זאקערווסקי געשריגן, און נאפ האט געקעקעצט: ”איך 

דאוון“.
”אזוי?“ – האט זאקערווסקי געברומט, ”פארוואס האסטו אויפגעהערט אינמיטן? דו 
ציטער‘ס פון מיר מער ווי פון דיין גאט?! פינעף און צוואנציג קלעפ וועסטו יעצט 

באקומען אויף דעם חילול ה‘...“.
אז נאפ זאל הערן די ווערטער פון זאקערווסקי איז געווען איבערראשונג, און מיר 
זאלן נישט פארגעסן; דאס איז געווען אין די תקופה וואס די רוסישע רעגירונג האט 
פארמאכט נאך און נאך שוהלן און אפגעפירט הונדערטער טויזנטנער אידן פון זייער 
געארבעט  אליין  ער  האט  זאקערווסקי  פון  הויז  אינעם  פונקט  אבער  אידישקייט, 

אויפשטעלן דארטן א ’שוהל‘, פאר איין איד.
פון  לעקציע  די  אבער  טאג,  יענעם  באקומען  נאפ  האט  קלעפ  צוואנציג  און  פינעף 
דעם האט ער נישט פארגעסן. פון יענעם טאג און ווייטער האט ער אכטונג געגעבן 

נישט רעדן א ווארט ווען די תפילין זענען אויף זיין קאפ.
וואס  נאפ  פארגעזעצט;  האט  באקומען  האט  ער  וואס  באציאונג  אומגלויבליכע  די 
דער  געשטארקט.  ווייטער  זיך  האט  פישל,  אפרים  געווארן  צוריק  אינצווישן  איז 
קעכער איז אינצווישן געשטארבן, און נאפ איז אנשטאט אים געווארן דער הויפט 
קעכער. און ווען מ‘האט אים אין העלן טאג אנגעטראגן א שידוך, א ערליכע אידישע 
טאכטער, איז ער נישט איבערראשט געווארן ווען זאקערווסקי האט אים אנגעטראגן 

פון זיין אייגענעם ווילן צו מאכן די חתונה אין זיין הויז.
דאס איז געווען זייער א מאדנע און א זעלטענע געשעניש; א ערליכע אידישע חתונה 
וואס קומט פאר אין דער הויז פון א הויפט אפיציר אין דעם רויטן ארמיי – איז נישט 

קיין פאסירונג וואס פאסירט יעדן טאג.
נישט אלע אידישע קאנטאניסטן האבן זוכה געווען צו וואס אפרים פישל האט זוכה 
געווען. אסאך פון זיי זענען גע‘הרג‘עט געווארן אין לויף פון זייער לאנגער דינסט אין 
מיליטער, אבער אסאך מער פון זיי האבן זיך אינגאנצן אויסגעמישט אין דעם רוסישן 
פאלק. אבער אפרים פישל האט זוכה געווען צו בלייבן שטארק מיט זיין אמונה ביז 
זיין ענדע דינסט אין מיליטער, און ווען ער איז געווען טיף אין זיינע עלטערע יארן, 
און ער האט זוכה געווען צו זעהן א פערטן דור גייט אריין בבריתו של אברהם אבינו, 
האט ער דערציילט זיין ערציילונג פארן סנדק, דער רב פון מאסקאווע הרב יעקב 

מזא“ה, וואס האט אויפגעשריבן די ספעציעלע געשיכטע צווישן זיינע זכרונות.
’זכרונות‘ [פון ר“י מזא“ה] ח“ב עמ‘ נט

א שול אין די קעלער פון די רויטע ארמיי

א וועכנטליכע ערציילונג  אויף אמן און תפילה  אמעשה אמונים ניםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם מע



דערמאנען יציאת מצרים ביי ’ברכת הארץ‘
מיר  ג)  טז  (דברים  תורה  די  אין  געווארן  באפוילן  זענען  מיר  כאטש 
נישט  מיר  טרעפן  דאך  טאג,  יעדן  מצרים  יציאת  געדענקען  זאלן 
אין גמרא איבער דעם ענין פון דערמאנען יציאת מצרים ביי ברכת 
המזון (דער ב“ח או“ח קצב ו שטעלט יא צו די דערמאנונג צו ’ברית‘ און ’תורה‘), און 
אסאך מוטשען זיך איבער די שייכות פון די דערמאנונג צו ’ברכת 

הארץ‘.
דעם  אויף  טיקאטשינסקי  הגרי“מ  דערציילט  האט  אזוי  און 
זיין  בעפאר  צייט  קורצע  א  זצ“ל,  האדר“ת  דער  רב  ירושלים‘ער 
פטירה ווען ער איז געווען שטארק קראנק, האט ער גערעדט מיט 
זיינע ארומיגע איבער די מצוה פון ברכת המזון, און אינצווישן האט 
געפלאגט  זיך  האב  איך  כאטש  אז  וויי  מיר  טוט  געזאגט: ”עס  ער 
אויף דעם, האב איך נישט זוכה געווען טרעפן א מקור אויף דעם 
אליהו‘  (’אדרת  בענטשן“  ביים  מצרים  יציאת  דערמאנען  פון  ענין 

[אודותיו] עמ‘ קמד).

דעם,  אויף  מקור  קיין  נישט  מיר  טרעפן  חז“ל  די  אין  אז  ריכטיג 
אנהויב  אין  ווייל  דעם,  אויף  טעם  א  שרייבן  ראשונים  די  אבער 
אונז  האט  ה‘  וואס  לאנד  גוטע  די  דערמאנט  מיר  האבן  ברכה  די 
מצרים,  יציאת  דערמאנען  אויך  ווייטער  מיר  דארפן  געשאנקען, 
ווייל אונזער אריינגיין אין דאס לאנד איז געווען דער אויספיר פון 
עול  דעם  זיין  מקבל  פון  וועג  לאנגער  דער  ווייל  מצרים.  יציאת 
מצוות  פאר  ערשטע  די  מיט  אנגעהויבן  זיך  האט  וואס  המצוות 
מצרים,  פון  ארויסגייענדיג  געווארן  באפוילן  זענען  אידן  די  וואס 
איז פארענדיגט געווארן ווען זיי זענען אריין אין ארץ ישראל און 
זיי האבן באקומען די מצוות התלויות בארץ (’המספיק לעובדי ה‘‘, ח“ב 

פכ“ט).

מארץ מצרים ומבית עבדים
מבית  ופדיתנו  מצרים  מארץ  ”שהוצאתנו  לשון:  דאפעלטן  דעם 
עבדים“, ערקלערט דער אור החיים הקדוש (שמות כ ב) אויף צעהן 
עקסטערע  א  ליגט  דעם  אין  איז:  זיי  פון  איינס  שם],  [עיין  וועגן 
אונז  אויף  וואלט  מצרים,  פון  אנטלאפן  וואלטן  מיר  ווען  לויב, 
אייביג געבליבן דער נאמען ’עבדים‘, אבער ווייל הקדוש ברוך הוא 
האט אונז ארויסגענומען מיט גרויס כבוד אקעגן אלע מצריים, איז 
נישט געבליבן אויף אונז א אפילו א קליינע צייכן פון יענע שווערע 

יארן.
נאך ערקלערן די מפרשים, עס איז באקאנט אז יציאת מצרים האט 

אין זיך צוויי טיילן: איינס – די גשמיות‘דיגע גאולה פון די שווערע 
טומאת  פון  גאולה  רוחניות‘דיגע  די   – צווייטע  די  און  ארבעט, 
מצרים. און מ‘קען זאגן אז וועגן דעם צוטיילט מען דעם לויב אין 
די ברכה אויף צוויי טיילן: אויף ”שהוצאתנו מארץ מצרים“ – פון 
די שווערע ארבעט, ”ופדיתנו מבית עבדים“ – פון טומאת מצרים 

(’באר משה‘ מאוז‘רוב, וראה מכילתא יתרו סוף ה).

דערמאנען ארץ ישראל בעפאר יציאת מצרים
געווען  דאך  איז  מצרים  יציאת  פארשטיין:  מען  דארף  לכאורה 
בעפאר די אידן זענען אריין אין ארץ ישראל, אויב אזוי, פארוואס 
דערמאנען מיר ”על שהנחלת לאבותינו“ בעפאר ”ועל שהוצאתנו 

מארץ מצרים“?
הקב“ה  האט  ישראל  ארץ  סידור):  זיין  (אין  יעב“ץ  דער  ערקלערט 
זענען  אידן  די  בעפאר  יארן  אסאך  אבינו  אברהם  פאר  צוגעזאגט 
זיכער  ווערט  הקב“ה  פון  הבטחה  דער  און  מצרים,  קיין  אראפ 
מקויים, קומט אויס אז פון דעמאלטס און ווייטער זענען מיר שוין 
ווי ’מוחזקים‘ אין דאס לאנד און ווי מיר וואלטן עס שוין באקומען, 

וועגן דעם לויבן מיר פריער אויף דעם לאנד.
ענליך צו דעם שרייבט דער ’חתם סופר‘ (’תורת משה‘ ריש כי תבוא), וואו 
די אידן זענען געגאנגען אין גלות האבן זיי אייביג ארויף געקוקט 
אויף די הייליגע לאנד, און אויך ווען זיי זענען געווען איינגעזינקען 
אין די קושי השעבוד אין מצרים האבן זיי שטענדיג געוואוסט אז 
שבטים  די  ווי  אזוי  ישראל,  ארץ  קיין  אנקומען  איז  תכלית  זייער 
מצרים  אין  אריינגעקומען  זענען  ווען  פרעה  פאר  געזאגט  האבן 
(בראשית מז ד): ”לגור [א לשון פון צייטווייליג וואוינען] בארץ באנו“. 
לאנד  דאס  פון  לויב  דער  זיין  מקדים  מ‘זאל  ראוי  איז  דעם  צוליב 
בעפאר מ‘דערמאנט יציאת מצרים, ווייל שטענדיג איז געשטאנען 

דאס לאנד אקעגן אונזערע אויגן.
אין  שטייט  עס  וואס  לויט  ערקלערן  וואס  דא  איז  דרוש  בדרך 
כנפי  על  אתכם  ”ואשא  ד):  יט  (שמות  פסוק  אויפן  יונתן‘  ’תרגום 
פון  ארויס  זענען  אידן  די  בעפאר  אז  אלי“,  אתכם  ואביא  נשרים 
מצרים האט זיי דער אויבישטער גענומען אויף די ענני הכבוד און 
זיי געפירט צו דעם מקום המקדש כדי זיי זאלן דארט מקריב זיין 
דעם קרבן פסח. לויט דעם איז קלאר, ווייל די אידן זענען געווען 
אין ארץ ישראל בעפאר זיי זענען ארויס פון מצרים, דערמאנט מען 

פריער דאס לאנד (’ברכות אבי‘ עמ‘ קיב).

א בליק לויטן  סדר פון דאווענען בבתעתענה אמונים  אא ם 
ברכת המזון – ברכת הארץ (ב‘)
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