
  א ווארט צום קינד

מען   אז  ,דעראיז וויכטיג מעורר צו זיין די קינ עס

אין די טעג וואס , דארף זייער שטארק אכטונג געבן

וואס , מיר האלטן שוין אט אט ביי די שוועל פון פסח

 אידישע אין די זמניםאיז געווענליך אנגעצויגענע 

דארף מען דיגע שטוב 'חמצ  ווייל פון א, הייזער

און אויסרוימען , דיגע שטוב'פאר א פסח איבערקערן

וואס דאס אלעס איז זייער א " מץמשהי ח"יעדע 

,  דארפן די קינדער מער אכטונג געבן, גרויסע אחריות

 "עגמת נפש"נישט גורם צו זיין פאר די עלטערן 

נישט זיך ארומקריגן מיט די ברידערס , "כעס"אדער 

נאר פארקערט , וועגן עניני פסח, און געשוויסטער

 ,ניגןמיט ריי, זוכן ווי מער ארויסצוהעלפן אין שטוב

 ןאון מיט אלע זאכן וואס די עלטערן הייסן טוען זאל

און מיט די זכות וואס די , געטוען ווערן ברצונו הטוב

וועלן מיר  ,קינדער וועלן זיך מקבל זיין דאס צו טוען

זוכה זיין צו נאכל מן הפסחים בירושלים און א אלע 

  . ע פסח פאר אלע אידן אמן'לעכטיגע כשר
 

  
  
  
  
  
  
  

 çñô– íåé øòã-äðåîà ïåô áåè 
"äðåîà äá' "õéðòøâ ïéé÷ ïåà ÷ò ïéé÷ èùéð èàä . íòã ïéà èáééìâ ïòî åìéôà

äðåîà òöðàâ à èéî ïòèùøòáééà , åö øòî ïåà øòî ïáééä ñìà êéæ ïòî ïò÷

æðåà åö èéé÷èðàð ïééæ ïåà èéé÷ñéåøâ ïééæ ïòðò÷øòðà , æà ïòðò÷øòðà åö ïåà

 èùéðøàâíéà ïà êéæ èøéô èìòåå øòã óéåà ,òùòâ ñàåå ñòìà ïåàä æðåà åö è

ä ïåöø øòã øàð ñìà æéà êàæ òðééì÷ à åìéôà'.  éã ïéà øéî ïôøàã øòáéøòã

 ïéà ïåçèá ïåà äðåîà ïåô úåáùçî ïåô øòî ïåà øòî ïôàëðééøà âòè òâéìééä

ïòèùøòáééà íòã,. ôðééà èåè ïòî éåæà éåå âòåå ø÷éò øòã ïåà äðåîà éã ïòöðàì

íéøöî úàéöé øåôéñ êøåã æéà øòöøòä òøòæðåà ïéà. èìòåå òöðàâ éã èøéô ,

äçâùä òâéãìàååòâ à èéî.  

åé ïåô úåöî òìà éã æà êåðéç ïéà èééèù êéåà" éã èéî íéé÷î ñò æéà ïòî ïòåå è

øòöøòä òøòæðåà ïéà äðåîà òâéèëéø éã ïò÷àáðééà ñàã èåè äðååë òâéèëéø , æà

òãøòèùøòáéåà ø äçâùä òâéãìàååòâ à èéî èìòåå òöàâ éã èøéô.  

ééæ ïéëî êéæ ïòî óøàã íòã åöï äðëä òâéèëéø à èéî . éã åö ïééâåö óøàã ïòî

ùéðòèñåìâ ïåà èéé÷èñðòøò ò÷øàèù à èéî âòè òâéìééä . ïòôøàã êéåà éåå

 éã èéî ïôàëèéî êéæ ïìàæ øéî æà ïòèùøòáééà íåö ïééæ ììôúî øéî òâéìééä

ïáéåà ïåô ôàøà ïòîå÷ ñàåå úåøåà.  

 ïáàä åö äéëæ éã ïáàä ïìàæ øéî æà ïòôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã

 äòôùä éã ïòîòðåöèéîôåé ïå" ïáàä ïéà èäøåäè äðåîà òâéèëéø éã ïîà.  

 א"תשע -  'התה כ



  

   

  

åé"çñô è  
  

ן טאר נישט טוהן קיין וואכנדיגע די ערשטע צוויי טעג זענען גענצליך יום טוב וועלכע מע, די יום טוב פסח האט אכט טעג

, דערנאך זענען דא פיר טעג, באקען, אויסער זאכען וואס מען דארף האבען פאר די לעבן פון די מענטש למשל קאכען, ארבעט

אחרון של "און " שביעי של פסח", און די לעצטע צוויי טעג. וואס מען מעג טוהן טייל מלאכות" חול המועד" זענען וואס 

  .ען יום טוב אזוי ווי די ערשטע צוויי טעגזענ" פסח

ת האט געטוהן צו אונזערע "ת אונז באפוילען צו פייערן אלס זכר פון די גרויסע נסים וואס השי"דער יום טוב פסח האט השי

ר פרעה און זיי זענען דארט געווען קנעכט פא, ווי די אידען האבען געארבעט זייער שווער פאר די מצריים, עלטערן אין מצרים

און אוודאי נישט פאר , פון מצרים איז נישט מעגליך פאר קיין שום מענטש ארויס צו גיין אדער צו אנטלויפן .פאר אסאך יארן

  .נדערליכע מכותאות האט געטוהן גרויסע נסים און געשלאגן פרעה און די מצריים מיט וו"השי. טויזענטער מענטשן

יעצט "דן זאלען שוין ארויס גיין פון מצרים יוגעקומען צו משה רבינו בעטן אז די  נאך די מכות זענען פרעה מיט די מצריים

פארברעכער וואס לויפן אוועק  -משה רבינו האט געזאגט פאר פרעה אז מיר זענען נישט קיין גנבים ". אינמיטן די נאכט

אג אין חודש ניסן זענען זעקס הונדערט אין די פיפצענטער ט. נאר מיר וועלן ארויס גיין אינמיטען טאג, אינמיטן די נאכט

ת אונז באפוילען "אלס זכר פון די נס האט השי ).מיט טייג אויף זייער אקסלען(, טויזענט אידען ארויס געגאנגען פון מצרים

.ת האט אונז באפוילען צו עסען מצה און נישט עסען קיין חמץ"השי, יום טוב פסח עםטן דיאפצוה

çñô ïåô èéé÷ñéåøâ éã  
טוב קומען אראפ פון אויבן די אורות און השפעות וואס -אז א יעדע יום :י הקדוש"י ספרים הקדושים ברענגען בשם דעם ארד

דעריבער שטייט טאקע : נסט זיך נאכאמאהל איבער די גאנצע 'און עס חזר, זענען אראפגעקומען די ערשטע  מאל בשעת די נס

את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים אין א יעדן דור איז א מענטש מחויב זיך צו  בכל דור ודור חיב אדם לראות: "אין די הגדה

א יעדע יאר ווען עס קומט  אז ווייל דאס איז דער אמת". זעהן פונקט אזוי ווי ער אליין וואלט וועהן ארויס געגאנגען פון מצרים

.טוב פסח גייען מיר ארויס פון מצרים-דער יום

גייט א איד ארויס , וואס דאס מיינט פון פורים, אז א יעדע יאר פון דרייסיג טעג פאר פסח :יבטשרי) אזולאי(דער חסד לאברהם 

ביז פסח ביינאכט וואס דעמאלס איז ער , און ער גייט אריין אין א חלק פון דעם כח הקדושה, פון א חלק פון דעם כח הטומאה

  . יין אין די כוחות הקדושהאין אינגאנצען אר, שוין אינגאנצען ארויס פון די כוחות הטומאה

אז א יעדע יאר פסח גייט א יעדע איד ארויס " מאור עינים"אין זיין ספר  :ע שרייבט"דער הייליגער רבי נחום טשערנאבילער זי

 און ער קען זיך באפרייען פון, נסיונות וואס ער האטטומאה און ס און 'וואס דאס מיינט פון זיינע יצר הרע, "פון זיינע קליפות"

  .אלעס שלעכטס און זיך מקדש זיין און הייליגן אזוי ווי די אידן האבן זיך געהייליגט ביי יציאת מצרים

דאס  -" פה סח"וואס איז נוטריקון , "פסח"טוב אנגערופן -אז דעריבער ווערט דער יום :זאגט" מאור ושמש"דער הייליגער 

  .איז ארויס פון גלות" דיבור"מצרים און דער  ווייל אין די צייט זענען די אידן ארויס פון, מויל רעדט



  

   

, פארשטייןלכאורה דארף מען 

פארוואס רופען מיר אן דעם יום טוב 

די תורה רופט דאך אן דעם , "פסח"

מען קען דאס ". חג המצות"יום טוב 

ווייל עס איז ידוע אז , פארענטפערן

דער אויבערשטער בארימט זיך 

, שטענדיג מיט די מעלות פון די יודען

זיי , און די יודען טוהן פארקערט

יבערשטן רימען די מעלות פון דעם אי

, לויט דעם קען מען זאגן אזוי. כביכול

ן 'די יודען רופען אן דעם יום טוב מיט

ווייל דאס ווארט , "פסח"נאמען 

, איבערגעהיפט - איז טייטש " פסח"

און דאס מיינט מען אז דער 

אויבערשטער האט איבערגעהיפט די 

און די , יודישע הייזער אין מצרים

דעם יודען ווילן מיט דעם דערמאנען 

אז ער האט , לויב פון דעם אויבערשטן

אבער די . גוטס געטוהן מיט די יודען

חג "תורה רופט אהן דעם יום טוב 

כדי צו דערמאנען דאס , "המצות

אז זיי זענען , מסירת נפש פון די יודען

נאכגעגאנגען משה רבינו אין מדבר 

און זיי האבן זיך בלויז , אריין

, מיטגענומען אביסל טריקענע מצה

און מיט דעם דערמאנט דער 

אויבערשטער דאס מסירת נפש פון 

  .די יודען

  

åé éã" èéî ïòôåøòâðà èøòåå è3 ïòîòð  
 úåöîä âç– çñôä âç- åðéúåøç ïîæ,  

  

  חג המצות
íåé øòã èøòåå äøåú éã ïéà- ïòôåøòâðà ìàîòìà áåè"úåöîä âç" ,åé ìééåå" çñô è

äöî ïñò åö äåöî à æéà , ïåà ïòî ïòî  úòùá ïáàä ïéæðåà æéîäöî éã èñò , øòã

éùä ñàååøàô íòè" ïñééäòâ èàä úäöî ïñò , éåå éåæà èééèù ñòäãâä éã ïéà" : ìò

õéîçäì åðéúåáà ìù í÷öá ÷éôñä àìù íù -  ïøòèìò òøòæðåà ïåô âééè éã ìééåå

öîç èééö ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä'ïøòåå åö âéã" , íéøöîî åùøâ éë ïòðòæ ééæ ìééåå

ïøàååòâ ïáéøèøàô ïåô íéøöî.  

  חג הפסח
íåé íòã ïà ïôåø øéî- áåè"çñô" , ïòååòâ áéø÷î èàä ïòî ñàåå çñô ïáø÷ íòã ñìà

ïòðàèùòâ æéà ùã÷îä úéá øòã ïòåå.  

ñð ïòñéåøâ íòã åö øëæ à ñìà èîå÷ çñô ïáø÷ øòã, ÷åñô ïéà èééèù ñò éåå éåæà ,

ðá éúá ìò çñô øùà" éáíéøöî úà åôâð  æà øòèùøòáééà øòã ñàåå èàä

òâñéåà èàä øò ïòåå ïãéà éã ïåô øòæééä éã øòáéà ïòâðéøôùòâøòáéà'âøä' òìà è

 Éåëáíééøöî éã ïåô íéø "ìöéä åðéúá úàå" ,à éã ïåà øò èàä øòæééä òùéãé

èòååòèàøòâ.  

 זמן חרותינו
íåé øòã èøòåå êéåà -åðéúåøéç ïîæ ïôåøòâðà áåè .åé à èðééî ñàã ñàåå" ïåô è

 ìééåå èééäééøôíéøöî éã ïåô èðòä éã ïåô ïøàååòâ èééøôàá øéî ïòðòæ ñìàîòã,  ïåà

 êéåà øéî ïòðòæ éã ïåô ïøàååòâ èééøôàá êéåà èñìàîòãäàîè íééøöî ïåô,  ïåà

 èøòåå ñàãòâøòáéà'øæç'çñô øàé òãòé à è , à ñò æéà øàé òãòé à ïåà" ïîæ

åðéúåøç" ,èééäééøô ïåô èééö à  éã ïåô èðòä éã ïåôøöé òøä .  



  

   

  די  חשיבות פון אויסרוימען די שטוב אויף פסח

אפאר וואכן פאר פסח נעמט מען זיך  שוין

און אויסקראצן די חמץ פון , צורוימען די שטיבעריסאו

ווי מער מען פלאגט זיך , אלע וואונקלעך אין שטוב

ה "אלס מער וועט די הקב, י חמץאויסצורוימען ד

  .ר פון אונזערע הערצער"דעם יצה אויסרוימען
  ) 'קב הישר פרק ט( 

דעם וואס מען מיטשעט אפ די קערפער מיט די  מיט

ווערט דעם גוף , גרייטונגען צום הייליגן פסח שווערע 

גערייניגט פון די גראבע פלעקן וואס די עבירות 

  .פארשמירן איר
  )'קב הישר פרק צ(

אז כאטש מעיקר הדין איז מען  :א"עס שטייט אין רמ

נישט מחיוב אויסצורייניגען יעדע ברעקל חמץ וואס איז 

,  ווייל עס ווערט פון זיך אליין בטל, נישט חשוב

די יודן זענען זייער " ישראל קדושים הם"דעסוועגן דאך 

הייליג און זיי זענען זיך מחמיר אויסצורייניגען א יעדע 

און וואשען די ווענט וואס קענען זיין , ץברעקל חמ

  ,אנגעקלעבט מיט חמץ

ע האט "הייליגער קדושת לוי פון בארדיטשוב זי דער

זאגט נאך תקיעת 'אינעם יהי רצון וואס מ :געטייטש

ק "שיעלו אלו המלאכים היוצאים מן קשר"שופר 

איז ראשי  ק"קשראז דאס ווארט   "וימליצו טוב בעדינו

ווייל די זאכן זענען ) שרן'קייבן 'ר רןא'שראצן 'קתיבות 

  .מליץ יושר פאר אונז

די טעם פארוואס , :עס טייט אין די ספרים הקדושים

מער ווי מען זעהט , מיט חמץ, פסח איז מען אזוי מחמיר

ווייל חמץ איז א רמז אויפן יצר , ביי אנדערע איסורים

ט אזלווייל חמץ בלאזט זיך אויף אזוי ווי דער יצר הרע ב(, הרע

) ער מאכט דאס אויסזעהן מער ווי עס איז, אויף דעם עולם הזה

íéâäðîå úåëìä  
  

õîç ú÷éãá

øòãèëàðééá ïñéð ùãåç ïåô âàè øòèðòöééøã , æéà çñô áøò øàô èëàð éã   )א

õîç ÷ãåá ïòî .

ïéàèëéì à ïòîòð åö äåöî à æéà èëàð éã ,ëøåã ïéà' ìàæ èëéì éã ïåô ïééù ï   )ב

áåèù éã ïåô ïòì÷ðéåå òìà ïéà ìàøòáéà ïòëåæ íåøà èåâ ïòî , òãòé à ïéà

ôõîç èâðòøáòâ ïééøà èøàã èàä ïòî æà ïééæ ïò÷ ñò éåå õàì.  

ãìàáïééæ õîç ÷ãåá ïòî óøàã èëàð èøòåå ñò éåå . õîç ÷ãåá æéà ïòî   )ג

íééä øòã ïéà ïòî æéà èëàðééá ìééåå èëàðééá .íòè à êàð , éã ìééåå

÷âéèëéì èëéì à ïåô èéé èëééìèùéð âéèëéì æéà ñò ïòåå âàèééá , èëàðééá ïåà

÷øàèù èëéì éã ïåô èéé÷âéèëéì øòã æéà.  

ïòîàèïòèòáøà èùéð ø ,äãåòñ à ïòñò , èëàð éã ïòðøòì èùéð åìéôà ïåà   )ד

õîç ÷ãåá æéà ïòî æéá õîç ú÷éãá ïåô , åö ïòñòâøàô èùéð ìàæ ïòî éãë

ïééæ õîç ÷ãåá.  

äìéçúëìñ÷àåå ïåô èëéì à ïòîòð ïòî ìàæ ,èùéð èôàøè ñò ìééåå . ïòî   )ה

ùéð øàèèéåð÷ ïééà éåå øòî èàä ñàåå èëéì à ïòîòð è , ìàæ íàìô éã ìééåå

 òãòé à ïéà ïééæ õîç ÷ãåá åö ïòáàä àøåî èòåå ïòî ïåà ñéåøâ åö ïééæ èùéð

õàìô.  

øàô ïééæ ìàæ ñò ìééåå áåèù éã ïòîéåøôéåà èåâ ïòî ìàæ õîç ÷ãåá æéà ïòî   )ו

ïééæ õîç ÷ãåá åö øòâðéøâ.  

êéåà÷àù ñéåà ïòî ìàæøòãééì÷ òìà ïåô ïòùàè éã ïòì , ìàî êàñà ìééåå   )ז

õîç èøàã ïééøà ïòî èâééì.  

øàôèðòä éã ïòùàåå êéæ ïòî ìàæ õîç ÷ãåá æéà ïòî , éã èâàæ ïòî ïåà   )ח

åëå åðùã÷ øùà äëøá 'õîç øåòéá ìò ,èùéð ïòî èâàæ åðééçäù , éã êàð

ïòãòøñéåà èùéð ïòî ìàæ äëøá.  

, ïòîééì ïòî æà êéæ èøéôà èâ áåèù ïéà íåø10 ì÷éèù òèøàäòèéåøá ê   )ט

)úéæë à éåå øòâéðééåå (åå øòã ïåàëéæôéåà ñàã ìàæ õîç ÷ãåá æéà ñà ìééåå ï

 äëøá à ïééæ ñò èòåå ïòôòøè èùéðøàâ èòåå øò áéåà àøåî èàä ïòî

äìèáì.



  

   

און פון דעם יצר הרע טאר מען נישט 

  ,)א קליין ברעקל(א משהו ' איבערלאזען אפי

די הלכה איז אז חמץ און פסח איז אסור 

  ,און עס ווערט נישט בטל, א משהו' אפי

 :יר א רמזאק אור המ"עס שטייט און ספה

שן חמץ און מצה איז נאר דער חילוק צווי

און פון ', אנשטאט דער אות ח' דער אות ה

עס זאל , פעלט נאר א משהו' די אות ה

  .ו"ח) חמץ(', ווערן א ח

אז דער  :ק"י ה"עס שטייט פון דער אר

וואס איז געווארנט פון א משהו חמץ אום 

פסח דער וועט זיין אפגעהיטן אין נישט 

  , זינדיגן א גאנץ יאר

אינז מצל זיין פון דעם איסור  ת "זאל השי

פון חמץ און אויך פון דעם יצר הרע א 

  . גאנץ יאר

÷íòè à êàðøà íòðåô èééèù"÷ä é ' æà éã10  éã ïòâò÷ðà æéà êòì÷òøá10  úåôéì   )י

úåàîè )äàîèä úåçåë ( ïòîéåøñéåà ïòî èåè ñàã ïéà)äéøà"÷(  

êàð ïééæ ïéà èâéì ñò ñàåå õîç éã ø÷ôä ïòëàî ïåà ïééæ ìèáî ïòî ìàæ õîç ú÷éãá   )יא

ïòðåôòâ èùéð ñàã èàä øò ïåà úåùø ,) èâàæ øò ïåà"àøéîç ìë ." êéåà ìàæ øò ïåà

õîç ïééæ ìèáî æéà øò æà ùéãéà óéåà ïòâàæ .éî ïééæ ìèáî õîç éã æà èâàæ ïòî æà èðé

åèù éã éåå éåæà ø÷ôä ïééæ ìàæéãøò éã ïåô á(  ñàåå õîç éã ìèáî øàð ïòî æéà èöòé

ïäæòâ èùéð èàä ïòî ,õîç ïñò êàð èééâ ïòî ìééåå.  

øòãõîç ÷ãåá ïòî æéà ñàååøàô íòè ,ø÷ôä ïëàî øàð ñàã ïòî ìàæ?  áéåà ìééåå øàð   )יב

 çñô íåà õîç ïòôòøè èòåå ïòî èòåå ïòî ïåà çñô æéà ñò æà ïñòâøàô èòåå ïòî ïåà

ç ñàã" ïñòôéåà å)øäàé õðàâà ïñò åö èðéåàååòâåö æéà ïòî ìééåå(  êéà ìééåå íòè à êàð

õøàä òöðàâ éã èéî ïééæ ìèáî èùéð ñò èòåå øò æà àøåî áàä.  

éãïòñò êàð ìéåå øò ñàåå õîç äòâôà à óéåà ïòâééì ïééøà øò ìàæ çñô áøò ïòèé   )יג

ïòôòìùåö èùéð ñàã ìàæ ïòî æà õàìô.

ñòíéøôñ ïéà èâðòøáòâ èøòåå , æàäöé ïôéåà æîø à æéà õîç" ïåà ø ,-  ãéà òãòé ïåà   )יד

ïòîòð ñéåøà ïåà ïòðòøáøàô åö ñàã êéæ óéåà ïòèòáøà óøàã òøä øöé ïééæ , êéæ ïåà

áåè íåé íòã ïåô èéé÷âéìééä øòã ïééæ ìá÷î åö ïòèééøâåö. 

ò áøäøåúä ïî øåñà õîç æéà úåöç ïåô çñô , ãìàáéåå æà èâàæòâ ïòáàä íéîëç éã øàð  )טו

úåöç øàô äòù ééååö æéá ïòñò øàð ïòî âòî úåòù éã èéî ïééæ äòåè êéæ ïòðò÷ ïòùèðòî , êéåà ïéåù ïòî óøàã úåöç øàô äòù ïééà æéá ïåà

õîç íòã ïòååòâ øòáî ïòáàä ,ñò èðòøáøàô ïòî . ïòî ìàæ êéåàìéåî éã ïò÷ðòååù ñéåà .

ëàð' ïàîàëàð ïòî æéà õîç éã ïòðòøáøàô ìàîàëàð èâàæ ïòî ïåà õîç éã ìèáî ì"àøéîç ìë"  ïéåù ïòî èâàæ õìàîòã" àìãå äéúéæçã  )טז

äéúéæç "ïäòæòâ èùéð èàä ïòî ñàå ééñ ïòæòâ àé èàä ïòî ñàåå ééñ èðééî ñàã ñàåå .

áéåàçñô øòáéà õîç ïòèìàäòâ èàä ïòî èôéå÷øàô èùéð ñò èàä ïòî ïåà éåâ à øàô ,àîðéé÷ ïéåù ïòî øàè äàðä ïéé÷ íòã ïåô èùéð ì   )יז

ïòáàä.  

çñô áøò  

áøòïñéð ùãåç ïéà âàè ïèðöøòô øòã æéà çñô. æà êéæ èøéô ïòî   )א

éùä ïòåå æà øëæ à øàô çñô áøò ïòèñàô íéøåëá éã" ñéåà èàä ú

òâ'âøä' øò èàä íéøöî ïéà íéøåëá éã èò éã óéåà èôéäòâ øòáéà

òâ èùéð øò èàä ééæ ïåà íéøåëá òùéãéà'âøä'èò .

áéåà íåéñ à èëàî ïòî äöò à àã æéà ïòèñàô èùéð ìéåå ïòî   )ב

 úëñî à óéåà)àøîâ ( íòãëàð ïåà ïòî èëàîäãåòñ à , äãåòñ éã

 æéà äåöî úãåòñ éã ïåô ïéåù èñò ïòî ãìàáéåå ïåà äåöî úãåòñ à

ïòñò ïéåù ïòî âòî íòãëàð.  

áøò èéî ìééåå äãåúì øåîæî èùéð ïòî èâàæ úéøçù ééá çñô éã   )ג

 èâðòøáòâ ïòî èàä äãåú ïáø÷êàñà èéåøáõîç æéà ñàåå ï,  ïåà



  

   

 æéà ñò ìééåå äãåú ïáø÷ éã ïòååòâ áéø÷î èùéð ïòî èàä çñô áøò

 ïñòåöôéåà èééö âåðòâ ïòååòâ èùéðèéåøá ñàã  ïòî èâàæ êéåà

î ãòåîä ìåç èùéðäãåúì øåîæ  èñìàîòã èùéð èàä ïòî ìééåå

äãåú ïáø÷ éã ïòååòâ áéø÷î.  

áøòáåè íåé éåå éåæà æéà çñô , ïåô ïòèòáøà èùéð øàè ïòî ïåà   )ד

úåöç êàð . ïéà ïòî èàä ïòðàèùòâ æéà ùã÷îä úéá éã ïòåå ìééåå

úåöç êàð çñô ïáø÷ íòã ïòååòâ áéø÷î âàè íòã . âàè à ïåà

ðòøáòâ èàä ïòî ñàååáåè íåé à ïòååòâ æéà ïáø÷ à èâ , øëæ à øàô

áåè íåé à øàô âàè íòã êéåà èðééä øéî ïëàî íòã ïåô.  

òëìòæà ïäåè ïòî âòî ãòåîä ìåç ïäåè âòî ïòî ñàåå úåëàìî   )ה

 çñô áøò)úåöç êàð ( ïòî ñàåå úåëàìî ïäåè ïòî âòî êéåà

áåè íåé ãåáëì óøàã .ãééì÷ ïòééðåö øòãà ïòèëòøàô âòî ïòî øò

çñô ãåáëì óøàã ïòî ñàåå ,úåöç êàð åìéôà.  

áøòêàñà ïòñò èùéð ïòî ìàæ âàèéîëàð çñô , ìàæ ïòî éãë   )ו

âéøòâðéä æéà ïòî ïòåå äöî éã ïòñò , ïòî æà èâðòøáòâ èøòåå êéåà

çñô æéá ïñéð ùãåç ïåô úåöî ïòñò èùéð ìàæ . àé ïòî âòî úåøéô

ïñò ,êàñà åö èùéð êéåà øòáà ,àæ ïòî æàèàæ åö ïééæ èùéð ì.  

ïòîòä éã ïåô ìòâòð éã ïòøòùôà êéæ óøàã ïåà ñéô éã ïåô ïåà èð   )ז

øòùôà êéæáåè íåé ãåáëì ôà÷ ïåô øàä éã ï.  

ïòîøòù êéæ ìàæúåöç øàô ï , ïòî âòî ïòñòâøàô èàä ïòî áéåà   )ח

úåöç êàð ïòøòù êéæ ,éåâ à êøåã øàð.

çñô áøò úåöî ïò÷àá åö êéæ èøéô ïòî ,á ïåàúòù' èâðéæ ïò÷àá ï  )ט

ììä ïòî.  

áøòìáåè êéæ ïåà ïòùàååôà êéæ ïòî ìàæ çñô' ãåáëì äå÷î ïéà ï   )י

áåè íåé.  

øòãðé÷ ïòî éãë áåè íåé áøò ïòôàìù ïòâééì åö êéæ ïäòæ ïòìàæ   )יא

 ïòøòä ïåà äðúùð äî éã ïòâòøô ïåà èëàðééá ïééæ óéåà ïòðò÷ ìàæ

íéøöî úàéöé ïåô íéñð éã.

éã åö èééøâ ïòî íåö óéåà ïáàä óøàã ïòî ñàåå íéìëàî òìà   )יב

øãñ ,íøòåå ïåô èàìàñ øåøî éã ïòî è÷å÷àá êéåà.  

  

øãñä éðéðòå éðéã  

éã úååöî êàñà èéî èìéôòâðà æéà èëàð øãñ 1 ( éã ïò÷ðéøè  )א

úåñåë øäéô ,2 (úåöî ïòñò ,3 (øåøî ïòñò ,4 ( éã ïìééöøòã

íéøöî úàéöé ïåô íéñð ,ååöî òøòãðà êàð ïåàú.  

 -ïòî ïòæééìñéåà ïåô úåðåùì øéô éã ïòâò÷à úåñåë øéô è÷ðéøè   )ב

"éúàöåäå "- "éúìöäå "- "éúìàâå "- éúç÷ìå" 

éúàöåäå íéøöî úåìáñ úçúî íëúà ïåà êéà ìòåå êééà ïòéöñéåøà 

ïåô  éã ïåô èñàì òøòååù éãíéøöî  

éúìöäå íúãáòî íëúà ïåà êéà ìòåå êééà ïòååòèàø ,ïåô éã ééæòøò 

èòáøà  

éúìàâå íéìåãâ íéèôùáå äéåèð òåøæá íëúà ïåà êéà ìòåå êééà 

ïæééìñéåà ïåô íéøöî ,íòøà è÷òøèùòâñéåà à èéî  òñéåøâ èéî ïéà

ïòôàøèù  

éúç÷ìå íòì éì íëúà ïåà êéà ìòåå êééà ïòîòð øéî åö øàô à 

÷ìàô.  

÷åñô ïåô ïåùì íòã ïâò÷à æéà åäéìà ìù ñåë éã ïåà ,"éúàáäå "

 íëúàõøàä ìà.  

éãïò÷ðéøè ïòî óøàã úåñåë øéô , íéîëç éã ñàåå øãñ éã èéåì   )ג

ïòååòâ ï÷úî ïáàä , éã óéåà"ñåë òèùøò"  ïòî èëàî"ùåãé÷", 

 éã óéåà"ñåë òèééååö"  éã ïòî èâàæ"äãâä",  éã óéåà"ñåë òèéøã" 

 ïòî èâàæ"ïåæîä úëøá",  éã óéåà ïåà"ñåë òèøòô"  ïòî èâàæ

"ììä".

áéåàî'øèã éã ñéåà è÷ðé ' øãñ ïèéåì èùéð ìàîàôéåà úåñåë   )ד

ïòååòâ àöåé.

, ñòïééåå òèéåø ïòîòð åö äåöî øòî æéà ,áåùç æéà ñò ìééåå'øò   )ה

 èåìá ïéà ïòãàáòâ êéæ èàä äòøô ñàåå øëæ à øàô êéåà ïåà

ø øòãðé÷ òùéãåé ïåô"ì.  

ïòéåøô ,ïòééèùøàô ñàåå øòãðé÷ ïåà , éã ïò÷ðéøè êéåà ïòìàæ  )ו

øéô úåñåë.  

ïòîæà êéæ èøéô  ñåë éã ïà ñðééìà èùéð èñéâ úéáä ìòá éã   )ז



  

   

ã øàðåïòèééååö à êø ,æééåå åöèééäééøô ï.  

 -ïòîàè ñåë éã ñéåà è÷ðéøè ïòî úòùá ïòãòøñéåà èùéð ø   )ח

ò÷ðéøè ïòî ìàæ úåñåë òìàìòâðà ïàèð.  

íééá èëàð øãñäöî úéæë ééá ,ïîå÷éôà ,ã 'úåñåë , ïòî óøàã   )ט

ìðà êéæàðòï , èééæ ò÷ðéì éã óéåà-  èééæ òèëòø éã óéåà èùéð

ñ à æéà ñàã ìééååäðë ,ìðà èùéð êéæ ïòî ìàæ êéåàà óéåà ïòð

úåøéç êøã èùéð æéà ñàã ìééåå ïò÷éø éã ,èééäééøô ïåô âòåå éã .

 æéà ïòî éåå ñéåà èäòæ ñò ìééåå ñéåù éã óéåà èùéð êéåà

âéøòéåøè .âàæ ïòî ïòåå øòáàä éã è èùéð êéæ ïòî ìàæ äãâ

ìðààïòð ,õøà êøã ïéé÷ èùéð æéà ñò ìééåå.  

øòãâàèééá ïåô êàð èééøâòâðà ïééæ ìàæ ùéè , ïòî ïòåå éãë   )י

ù ïåô íééäà èîå÷ øãñ íåö ïöòæ ïòðò÷ êééìâ êéæ ïòî ìàæ ìäå

ìàæ øòãðé÷ éã ïéàïôàìùðééà èùéð ï . úáù æéà çñô áøò ïòåå

åô ïèééøâðà èùéð ïòî øäàè ïòèééøâðà ìàæ ïòî øàð âàèééá ï

èëàðééá.  

øòã ïòî åìéôà íéìë òèñðòù éã èéî èééøâòâðà ïééæ ìàæ ùéè   )יא

øãñ íééá íéìë éã ïòöéð èùéð èòåå , ïåô øëæ à ïòæééåå åö

èééäééøô.  

ïòî øàô øòñàåå õìàæ éã ïåà úñåøç éã ïòëàî åö ïäòæ ìàæ   )יב

áåè íåé.  

ïéàå èééö à æéà çñô ïåô èëàð éã æà èééøâòâðà æéà ñò ñàå   )יג

åå ïòôìàäòâ ïòìàæ øéîéùä æà ïòøò"æééìñéåà æðåà ìàæ ú ïåô ï

úåìâ.  

ïéàøòéåè éã ïòðòæ èëàð éãôà ìòîéä ïåô ïò ïòî ïåà ï   )יד

èòáòâ òìà èøòôèðòï øòãðé÷ òùéãéà ïåô.  

ïòî ïøòãðà ïôéåà ñðééà ñò èâééì ïòî ïåà úåöî ééøã èîòð   )טו

âðà èøòåå øòèùøòáéåà øòã ïôåøò"ïäë "-  øòèñìòèéî øòã

 ïòôåøòâðà èøòåå"éåì "-  èøòåå øòèùøòèðéà øòã ïåà

 ïòôåøòâðà"ìàøùé."  

éøà éðåò íçì ïòôåøòâðà èøòåå äöî éãòî  èéåøá ìééåå äöî  )טז

èéé÷îéøà óéåà èæééåå .íòè à êàð  íéøáã åéìò ïéðåòù ìééåå

 äáøä- èãòøòâ íåøà êàñà èøòåå äöî éã ïâòåå ìééåå å ìééå

 ïâòåå øéî ïòìééöøòã ùéè ïôéåà æðåà øàô èâéì äöî éã úòùá

íéøöî úàéöé ,äãâä éã ïâàæ øéî ïåà.  

óéåà óéåøà ïòî èâééì äøò÷ éã"òåøæ "-  òðòèàøáòâ à   )יז

ùééìô ìò÷éèù ,çñô ïáø÷ éã ïåô øëæ ,"äöéá "- øòééà , åö øëæ

äâéâç ïáø÷ éã ,"ñôøë "- "øåøî " - "úøæç " - ïééøç ,ïåà "úñåøç ."

 úåöî ééøã ïééøà ïòî èâééì äøò÷ éã ïéà"ïäë "- "éåì " - 

"ìàøùé."  

ééá êøã èéî ïòöéæ ïòî óøàã øãñ éã ïåô èëàð òâéìééä éã   )יח

ïòâéø÷îåøà èùéð êéæ ïåà õøà ç"å.

èøòåå ñàã ñàåå èëòì òñéåøâ ïèééøâåöðà êéæ èøéô ïòî   )יט

èëòì äðúùð äî ïòôåøòâðà , à ïòðòøá ìàæ ñò éãë òöðàâ

øãñ , âéèëéì ïòååòâ æéà çñô ïåô èëàð éã æà æîø à ñò æéà êéåà

éøôåö éåå éåæà ,÷åñô ïåà èééèù ñò éåå éåæà ,øéàé íåéë äìéìå " æà

éøôåö éåå éåæà ïòèëàìòâ èàä çñô ïåô èëàð éã.

  

èëàð øãñ éã ñò èñééä ñàååøàô 

ñòúåááìä úáåç ïéà ìùî à èééèù , æéà ùèðòî à æà   )כ

éà êéæ øò èàä áåèù òìò÷ðåè à ïéà ïòîå÷òâðééøà ìàîðé

ïòååòâ èøàã ïòðòæ ñàåå ïëàæ éã ïåô èôàì÷åö øãñë , øò èàä

øãñ ïéé÷ èùéð èàä æéåä éã æà ïâéøùòâ , æéà øòðééà ïòåå øòáà

 éã æà ïäòæòâ ïòî èàä øòè÷òì éã ïòãðéöòâðà ïåà ïòîå÷òâ

øãñ à àé èàä æéåä ,âòâ íåø÷ øàð æéà øòïòâðà , à êéåà éåæà

 ïòùèðòî åö ïòëàæ òðòãéùøàô èäòùòâ ñò ïòåå øäàé õðàâ

ç ééæ ïòðééî"øãñ ïäà æéà èìòåå éã æà å , èîå÷ ñò ïòåå øòáà

 ïòî èäòæ ãéà òãòé øàô âéèëéì èøòåå èëàð øãñ òâéìééä éã

 ïòðòæ øéî øãñ à èàäòâ êéåà èìòåå éã èàä øäàé õðàâ à æà

ïòâðàâòâ íåø÷ øàð.        )הגדה דבר צבי(

" ñàååøàô íòè à êàð ïòî èôåø çñô ïåô èëàð éã"èëàð øãñ   )כא

 éåæà øãñ íééá óéåà êéæ èøéô ïòî éåæà éåå âðåøéôéåà éã ìééåå

øäàé õðàâ à óéåà êéæ ïòî èøéô.   )äøä"ø ÷ 'ïéìøà÷î ïøäà éæ"ò(



  

   

 רסימני הסד

rL Åc Ç÷ .õ Çç Àøe  .ñ Çt Àø Çk .õ ÇçÇé .ãé Äb Çî .ä Èö Àç Èø .

  ä Èv Çî àé Äö Éåî.ø Éåø Èî . Àê Åø Éåk . Àê Åø Éåò ï Èç Àì ËL .

ïeô Èö . Àê Åø Èa .ì Ål Çä .ä Èö Àø Äð.  

  ם פ
  

ä ÷ ò ø ä  
 èîòð ïòî3  úåöî - ïäë ,éåì , ìàøùé - íäøáà ïâò÷à ,÷çöé ,á÷òé ,  

  
  זענען שיסל קערה אויפן האבן מיר וואס זאכן זעקס די

  

òåøæ ,äöéá ,øåøî ,úñåøç ,ñôøë, úøæç.  

òåøæ    ארויסגעצויגן האט ת"השי אז ווייזן צו?  פארוואס, פליגל א געווענליך, פלייש געבראטן שטארק א איז 
 פסח קרבן צום אנדענק אן אויך איז "זרוע די", ארעם אויסגעשטרעקטע אן מיט "נטויה בזרוע" אידן די

  .ביינאכט פסח געגעסן האבן אידן די וואס

äöéá  קרבן דעם מיט צוזאמען געגעסן האט מען וואס, "חגיגה" קרבן דעם צו זכר ץאל, איי געקאכטע א 
  .פסח

øåøî  מצרים לאנד אין געליטן האבן אידן די וואס צרות ביטערע די אויף )אנדענק(זכר  אלץ, חריין ביטערע.  

úñåøç  די צו )נדענקא(זכר  אלץ, ליים ווי קאליר זעלבע די האט חרוסת, צוזאמענגעמישט וויין און, ניס, עפל 
  ליים) און ציגל( מיט געארבעט האבן אידן די וואס ארבעט שווערע

ñôøë  דערמאנט דאס, שווער מיינט דאס" פרך" ווארט פון קומט כרפס, רעטעך אדער קארטאפל שטיקל א 
  .מצרים אין אידן די פון ארבעט שווערע די אונז

úøæç  לערנט דאס, עס איז ביטערער אלץ מרור ן'ויףא ליגט עס לענגער ווי בלעטער די, מרור פון בלעטער 
  .צרות די געווען איז ביטערער אלץ מצרים אין געווען זענען אידן די לענגער ווי אז, אונז



  

   

   

¾ðš  
  

ווען דער טאטע קומט אהיים פון שול טוט ער זיך אן די ווייסע קיטל פסח ביינאכט 

  .נישט איינשלאפן און ער מאכט שוין קידוש כדי די קליינע קינדער זאלן

  

 מען שווענקט אויס דעם כוס פאר קידוש.  

 לכתחילה זאל מען נעמען רויטער וויין צו די ארבע כוסות.  

 ווייבער, סיי מענער, יעדער איינער איז מחויב בארבע כוסות ,

] וואס פארשטייען די נסים פון יציאת מצרים[און קינדער 

  .ווייל זיי זענען אויך געווען ביים נס

 אבער , דארף לכתחילה אויסטרינקען א גאנצע רביעית מען

ביים פערטן כוס . מען איז יוצא אז מען טרינקט רוב רביעית

כדי מען , אבער דארף מען אויסטרינקען א גאנצע רביעית

עס איז דא א , זאל קענען זאגן די ברכה אחרונה על הגפן

זאל  און  לכתחלהדיעה אז מען דארף אויסטרינקען רוב כוס 

ס איז מער ווי א כוס אפילו אויב עדי גאנצע ען אויסטרינקען מ

וועגן (ן לכתחלה זאל מען מחמיר זיין ווי די דיעה וא ,רביעית

  .)דעם זאל מען נעמען א קלענערע כוס

  זיך נישט (מען דארף אויסטרינקען דעם כוס אויף איינמאל

  ).אפשטעלן אינמיטן

 אויף די  מען דארף טרינקען די ארבע כוסות אנגעלאנט

  .לינקע זייט

  ביי דעם שהחיינו פון קידוש דארף מען אינזין האבן אויך די

  .אנדערע מצוות פון די נאכט

   ביים טרינקען די כוס פון קידוש דארף מען אינזינען האבען

איז יעצט מקיים די מצוה פון טרינקן די ערשטע כוס 'אז מ

 .כוסות' פון די ד

  

  :ביינאכט פארוואס טוט מען אן א קיטל פסח

ווייל א ווייסע בגד איז א חשובע זאך און דאס ווייזט אויף 

און מיט דעם וואס מיר טוען אן די קיטל ווייזן מיר אז , פרייהייט

  )סדר היום( .מיר זענען מער נישט קיין קנעכט נאר פרייע מענטשן

ן מענטש ווען ער 'ווייל א קיטל איז א בגד וואס מען טוט אן פאר

און פסח ביינאכט ווען מען עסט און מען , שטלעבט שוין ני

 קען מען, טרינקט און דער מענטש איז דערהויבן און פריילעך

וועגן דעם טוט מען אן א קיטל צו , צוקומען זיך גרויס צו האלטן

און אזוי וועט מען , דערמאנען אז א מענטש לעבט נישט אייביג

  )ב"תע' סי ז"ט(                                         .געדענקען זיך צו האלטן קליין

כדי דער מענטש זאל זיך פאר שטעלן אז ער ווערט שוין 

משפט אויף יענער וועלט און מען גיט אים נאך א ברירה 'גע

אויף , און אראפ צוקומען פראווענען איין סדר, תשובה צו טוהן

  )ע"ורג זישמעלקא פון ניקלשב' רבי ר(. אזא אופן זאל ער אנרעכטן דעם סדר

פארוואס דארף מען זען אז די קליינע קינדער 
  :זאלן נישט איינשלאפן

אז מען זאל דערציילן , ווייל די נאכט איז די מצוה פון והגדת לבנך

דארף מען זען אז זיי , די ניסים פון יציאת מצרים פאר די קינדער

און , זאלן נישט איינשלאפן אז זיי זאלן קענען פרעגן די קשיות

טאטע וועט זיי ענטפערן און דערציילן די גרויסע ניסים פון דער 

 .יציאת מצרים

  



  

   

  

±ìþî  
  

  .מען וואשט זיך די הענט און מען מאכט נישט קיין ברכה על נטילת ידים

  :פארוואס דארף מען זיך וואשן די הענט
און א דבר , ווייל מען גייט איינטינקען די כרפס אין זאלץ וואסער

דאס מיינט א עסן וואס מען טונקט איין אין א , שטבולו במשקה

אז מען דארף זיך וואשן , איז דא פוסקים וואס לערנען, געטראנק

זיך פאר מען  אזוי ווי מען וואשט, די הענט פאר מען עסט דאס

אבער , און א גאנץ יאר פירט מען זיך נישט אזוי. גייט עסן ברויט

איז , פון א גאנץ יארביים סדר נאכט וואס מען פירט זיך ערליכער 

מען מחמיר אויף זיך און מען וואשט זיך יא פאר מען גייט 

אבער קיין ברכה על נטילת ידים מאכט מען . איינטינקן די כרפס

ווייל עס זענען דא פוסקים וואס האלטן אז מען דארף זיך , נישט

)ע"שו( .נישט וואשן

½õþ×  
  

כזית און מען טינקט דאס איין אין זאלץ  מען נעמט א שטיקל גרינצייג ווייניגער פון א

 .ן דעם מרור'וואסער און מען מאכט א ברכה בורא פרי האדמה און מען האט אינזין צו פטר
  

 כרפס עסט מען נישט אנגעלאנט.  

  :פארוואס עסט מען כרפס

, ווייל דאס קינד זאל זען אז מען טוט אנדערש פון א גאנץ יאר

און היינט עסט , ייך אן די סעודהווייל א גאנץ יאר הייבט מען גל

וועט ער פרעגן פארוואס איז היינט , מען גרינצייג פאר די סעודה

וועט אים דער טאטע ענטפערן און דערציילן די ניסים , אנדערש

  .פון יציאת מצרים

פארוואס נעמט מען ווייניגער פון א כזית און 
ן דעם מרור מיט די 'מען האט אינזין צו פטר

  :ברכה
עס איז א מחלוקת צו מען דארף מאכן א בורא פרי האדמה  ווייל

אז מען דארף מאכן א בורא , עס איז דא וואס זאגן, ן מרור'אויפ

ווייל די ברכה המוציא וואס מען האט , פרי האדמה אויף די מרור

ווייל מרור געהערט נישט צו די , ט נישט דעם מרור'געמאכט פטר

ן אז פסח ביינאכט געהערט עס איז אבער דא וואס לערנע, סעודה

דארף מען נישט מאכן אויף דעם קיין , יא דער מרור צו די סעודה

וועגן . ט'פטר'ווייל די ברכה פון המוציא האט דאס שוין גע, ברכה

דעם דארף מען אינזין האבן ווען מען מאכט די בורא פרי האדמה 

 און יעצט דארף מען, ן דעם מרור'אויף די כרפס אז דאס זאל פטר

ווייל מען האט , ן מרור'שוין זיכער נישט מאכן קיין ברכה אויפ

  .ט מיטן כרפס'פטר'שוין דאס גע

ווייל טאמער , און וועגן דעם דארף מען עסן ווייניגער ווי א כזית

וועט דאך , א נאך ברכה דארף מען דאך מאכן, מען עסט א כזית

ען וועגן דעם עסט מ, זיין צוריק די זעלבע שאלה אויפן מרור

  .ן דעם מרור'ווייניגער ווי א כזית און אזוי קען מען פטר



  

   

איין די כרפס אין זאלץ מען טינקט פארוואס 
   :וואסער

  )ח"ב(. ווייל דאס איינטונקען איז א סימן פון פרייהייט

שטייט 'טעם שטייט פונעם ערשטען בעלזער רב ווייל ס נאך א

ן א קרבן אין מדרש ווען דער אויבערשטער האט געהייסען מאכ

פסח האט ער ארויסגעצויגען א ריח גן עדן און די יודן זענען 

געקומען צולויפען אז זיי ווילען מאכן א קרבן פסח האט זיי דער 

דארף פאר דעם מקיים זיין ברית 'אויבערשטער געזאגט אז מ

האבן זיי אזוי געטוהן און נאכדעם זענען זיי געגאנגען אלע . מילה

און אז זעקס הונדערט , )ווי די הלכה איז(, ן'אין נילוס זיך טובל

טויזענט יודן זענען געגאנגען אין נילוס זיך טובלן איז געווארן די 

לזכר דעם טינקט מען עס , וואסער אינגאנצען שמוציג דערפון

 .איין אין זאלץ וואסער וואס איז אויך נישט זויבער

±ì−  
  

די גרעסערע העלפט לייגט , העלפטמען צוברעכט עס אויף , מען נעמט די מיטלסטע מצה וואס הייסט לוי

  .מען אוועק פאר אפיקומן און די קלענערע העלפט לייגט מען צוריק צווישן די צוויי מצות

 

  מען פירט זיך צו לאזען די קינדער אוועק כאפען די אפיקומן

  .כדי זיי זאלען וועלען אויפבלייבען ביז נאך די סדר

  

אוועק די גרעסערע פארוואס לייגט מען 
  :העלפט אויף אפיקומן

, ווייל פון דעם אפיקומן דארף מען עסן לכתחילה צוויי כזיתים

  .דערפאר דארף מען האבן צו דעם די גרעסערע העלפט

  : פארוואס דארף מען צוברעכן די מצה
 א פון ברויט טייטש דאס "עוני לחם" אנגערופן ווערט מצה די ווייל

 ,ברויט צובראכענע האבן צו איז ארימאן אן וןפ סדר דער און ,ארימאן

 אן ווייל ,מעסער קיין מיט נישט און האנט די מיט צוברעכן דאס מען דארף פארדעם און(

  )ג"פרמ  .הענט די מיט אפ אויך ברעכט ארימאן

  :מען די מצה פון אפיקומן באהאלטפארוואס 
  )י"ב(. כדי מען זאל דאס נישט אויפעסן אינמיטן די סעודה

די די קינדער זאלען פרעגען פארוואס באהאלט מען די מצה כ

וועט מען זיי ענטפערען די נסים פון יציאת , פאר די סעודה

  )ע"שו(. מצרים

דברי יואל ווייל ווען בעל  ר רביהייליגע ערזאגט דנאך א טעם 

דאס בית המקדש איז געשטאנען האט מען געגעסן דעם קרבן 

אבער אונזערע עבירות האבן גורם , )נאכן עסן(פסח אויף די זעט 

דעריבער עסן מיר , געווען אז דאס בית המקדש איז חרוב געווארן

קומט דאך אויס , היינט דעם אפיקומן אלס א זכר צום קרבן פסח

פארדעם דארף , אז דער אפיקומן דערמאנט אונזערע עבירות

אזוי ווי דער פסוק זאגט אשרי נשוי פשע , מען דאס באהאלטן

ווייל מיר שעמען זיך אז צוליב אונזערע עבירות איז , אהכסוי חט

  .ק חרוב געווארן"דער ביהמ

פארוואס צוברעכט מען דוקא די מיטעלסטע 
  מצה 

ע אז די גמרא זאגט אז "שמעלקא מנקלשבורג זי' ענפערט די רבי ר

ת האט געזאגט פאר די אבות אז די אידן האבן געזינדיגט האט זיך "השי

נאר יצחק און ער האט געזאגט , נומען פאר די אידןקיינער נישט אנגע

ת אז ער איז גרייט צו נעמען אויף זיך האלב עבירות און "פאר השי

ת זאל נעמען די איבריגע העלפט וועגן דעם ציטיילט מען די "השי

און  אברהם יצחק יעקבמיטעלסטע מצה ווייל די דריי מצות זענען קעגן 

און מען ווייזט אז יצחק האט זיך  די מיטעלסטע מצה איז קעגן יצחק

צוטיילט מיטן אייבערשטען מיט די עבירות פון די אידן אזוי איז נמחל 

  .געווארן די עבירות



  

   

ð−èô  
  

  .מען זאגט די הגדה פון הא לחמא עניא ביז גאל ישראל

  מען דארף איזנזין האבן מקיים צו זיין די מצות עשה פון

זכור את "ס שטייט אין פסוק סיפור יציאת מצרים אזוי ווי ע

און דאס מיינט מען פסח , "היום אשר יצאתם ממצרים

והגדת לבנך ביום "ביינאכט אזוי ווי עס שטייט אין פסוק 

דאס מיינט ווען מען האט פאר זיך , "ההוא לאמר בעבור זה

  .מצה און מרור

  מען דארף געבן צו פארשטיין פאר די ווייבער און קינדער די

ת וואס דער אויבערשטער האט געטוהן מיט נסים ונפלאו

  .אונז ביי יציאת מצרים

  ווייזט מען אן אויף די מצות הא לחמא עניאווען מען זאגט, 

  .אסאך פירן זיך אויפצוהייבן די מצות

 פאר מען זאגט מה נשתנה גיסט מען אן די צווייטע כוס.  

  ווען מען זאגט די הגדה זאל מען האלטען די מצות

אויסער ווען מען הייבט אויף די כוס דעקט , אויפגעדעקט

  .מען צו די מצות

 ווען מען זאגט די צעהן מכות גיסט מען אראפ פון די כוס ,

מען זאל נישט טרינקען פון די וויין וואס מען האט 

  .אראפגעגאסען

  ווייזט מען מיט די " מרור זו" - " מצה זו"ווען מען זאגט

  .פינגער אויף די מצה און מרור
  

  :אס זאגט מען די הגדה פאר די סעודהפארוו
ברויט , ווייל אין די גמרא איז דא א שיטה אז לחם עוני טייטש

וועגן , לויב פארן אייבערשטן) די הגדה(וואס מען זאגט אויף דעם 

און , דעם זאגט מען די הגדה ווען די מצה ליגט נאך אויפן טיש

.נאכדעם עסט מען

  

  

í®ìþ  
  

  און מען מאכט יא א ברכה על נטילת ידיםמען וואשט זיך די הענט 

  
 

פארוואס וואשט מען זיך איבער נאכדעם וואס 
  :מען האט זיך שוין געוואשען ביי ורחץ

 øåèô èùéð ïòî æéà ñôøë øàô ïùàååòâ êéæ èàä ïòî ñàåå íòã èéî

àéöåîä éã øàô èöòé ïùàåå åö êéæ , éã èâàæòâ èàä ïòî ïòåå ìééåå

÷éñôî ïòî èàä äãâä ïòååòâ úòã çéñî ïåà ïòååòâ , èðééî ñàã

èðòä éã ïééø ïèìàä åö ïñòâøàô , êàð èöòé ïòî óøàã íòã øàô

èðòä éã ïùàåå ìàîà. 
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  לחם מן הארץ דריי מצות און מען מאכט א ברכה המוציא אלעמען הייבט אויף 

  :פארוואס הייבט מען אויף אלע דריי מצות
ïòî óøàã áåè íåé ìééåå íçì óéåà àéöåîä à ïëàî  òöðàâ ééååö äðùî

úåöî , ïáééäôéåà ïòî óøàã ïëàøáåö êàã æéà äöî òèñìèéî éã ïåà

ééøã òìà ,úåöî òöðàâ ééååö àã æéà éåæà ïåà , éã èéî òèùøòáéåà éã

òèùøòèðåà  

  

  

í®ô  
  

  

  . מען לאזט אויס די אונטערשטע מצה און מען מאכט א ברכה על אכילת מצה

 ן רעדט נישט אויס ביז נאך כורך ווייל די ברכה פון על מע

  אכילת מצה גייט אויך ארויף אויף די כזית פון כורך

  ביים עסן די מצה דארף מען אינזינען האבען אז יעצט איז

 . מען מקיים די מצות עשה דאורייתה פון אכילת מצה

 און מיטעלסטע די מיט מצה אויבערשטע די אן כאפט מען 

 ,ביידע אויף מצה אכילת על ברכה די מאכט מען

 מען דארף עסן די כזתים אנגעליינט, 

 און נישט מאכן א הפסק , מען דארף דאס עסן אויף איינמאל

 ,אינדערמיט

 מען דארף עסן די כזית מצה פאר חצות, 

אויבערשטע פארוואס כאפט מען אן דוקא די 
  און די מיטעלסטע מצה

די  מצה לכעווע אויף מחלוקת א דא איז עס ווייל ארויף  גייט 

מצה"ברכה  אכילת   די אויף אדער אויבערשטע די אויף ,"על 

אן ביידע ,מיטלסטע מען   דעם וועגן און, וועגן דעם כאפט 

 און מצה ערשטע די פון כזית איין ,כזיתים צוויי טאקע מען עסט

 .שיטות ביידע זיין צו יוצא ,מיטלעסטע די פון כזית איין
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א כזית מרור און מען טינקט דאס איין אין חרוסת און מען מאכט א ברכה  מען נעמט

  . און מען עסט דאס נישט אנגעלעהנט על אכילת מרור

  וימררו את "מען עסט מרור פאר א זכר וואס עס שטייט

  .וועגען דעם עסט מען דאס נישט אנגעלעהנט" חייהם

  

 צט איז ביים עסן די מרור דארף מען אינזינען האבען אז יע

  .מען מקיים די מצוה דרבנן פון עסן מרור

  
  

  :פארוואס טינקט מען דאס איין אין חרוסת
און , ווייל אין מרור איז דא א גיפט וואס עס שאדט פארן מענטש

אבער מען דארף , די פייכטקייט פון חרוסת איז מבטל דעם גיפט

אפשאקלן די חרוסת כדי עס זאל נישט מבטל זיין דעם טעם פון 

 .מרור די

ווייל די חרוסת זעהט אויס ענדליך , טיפאר א זכר לטנאך א טעם 

)גמרא(. ליים מיט וואס די יודען האבען געארבעט אין מצריםדי צו 

  

  

μþî×  
  

מצה גרויס ווי א כזית און מען וויקלט  אינטערשטעפון די צוויי שטיקלעך מען נעמט 

און מען עסט דאס יא  .ללאריין א כזית מרור און מען זאגט זכר למקדש כה

  אנגעליינט

 עס (,ביי כורך טינקט מען נישט איין די מרור אין חרוסת

 ).זענען דא וואס פירען זיך יא צו  איינטונקען

  
 :פארוואס עסט מען כורך

ווען די תנא הלל האט געלעבט אין די צייטען וואס די בית 

י המקדש איז געשטאנען האט ער געזאגט אז מען דארף עסען ד

אלס זכר פון דעם , צוזאמען" מרור"און  -" מצה" -" קרבן פסח"

די קרבן פסח האבען מיר (עסען מיר די מצה און מרור צוזאמען 

  ).ליידער נישט
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און מען פירט זיך  לכבוד יום טובמען גרייט צום טיש און מען עסט און מען טרינקט 

     צו עסן אייער

 און הייליגקייט , ען זיצען מיט דרך ארץביי די סעודה דארף מ

ו נישט רעדען "מען זאל ח, אזוי ווי מען זיצט פאר א קעניג

  קיין נארישקייטען נאר מוזגין לו כוס שני וכאן הבן שואל

 אבער מען דארף זען , מען עסט די סעודה לכבוד יום טוב

מען זאל זיך נישט אנעסן צופיל כדי מען זאל נאך קענען עסן 

 .קומן מיט חשקדעם אפי

  

   :פירט מען זיך צו עסן אייערפארוואס 
אז מיר האבען נישט די בית המקדש און , פאר א זכר צו אבילות

די נאכט פון פסח . (מען קען נישט מקריב זיין די קרבן פסח

  )א"רמ).    (געפאלט אין די זעלבע נאכט ווי תשעה באב

וען און עס א זכר צום קרבן חגיגה וואס אידן האבן מקריב געו

  )א"הגר( :געגעסן פארן קרבן פסח

נאך א טעם זאגט די הייליגער חתם סופר ווייל אייער ווי מער מען 

די זעלבע איז געווען ביי די . קאכט עס אלץ הארטער ווערט עס

אידן ווי מער מען האט זיי געפייניגט אלץ מער האבן זיי זיך 

  )ם סופר"חת( .געשטארקט

  

  

  

öîõ®  
  א כזית פאר חצות פיר דעם באהאלטענעם אפיקומן און מען עסט מען נעמט א

 דער אפיקומן עסט מען אנגעלענט  

 איין כזית א זכר , עסן צוויי כזיתים לכתחילה דארף מען צו

צום קרבן פסח און נאך א כזית א זכר צום כזית מצה וואס 

אויך דארף מען . מען האט געגעסן צוזאמען מיטן קרבן פסח

ילה פאר חצות אזוי ווי דעם קרבן פסח האט דאס עסן לכתח

  .מען געגעסן פאר חצות

 כדי עס זאל בלייבן , טאר מען גארנישט עסן, נאכן אפיקומן

דער טעם פון אפיקומן אין מויל אזוי ווי נאכן קרבן פסח 

 . האט מען אויך נישט געטארט עסן

  

פארוואס ווארט מען ביז צום סוף סעודה צו 
  : מאכן א זכר לקרבן פסח

ווייל אויך דעם קרבן פסח האט מען געגעסן צום סוף ווען מען איז 

  )מען האט קודם געגעסן די קרבן חגיגה( .שוין געווען אביסל זאט

  



  

   

  ענן די אפיקומן 'מען זיך צו גנבפארוואס פירט 
, ווייל אזוי וועלן די קינדער וועלן די קינדער וועלן אויפבלייבן

  )חק יעקב(, קומןיק געבן דעם אפירוצו קענען עפעס בעטן ביים צ

י זאגט אויף דעם וואס רבקה "קען זיין ווייל רשנאך א טעם 

האט געגעבן פאר יעקב צוויי ציגעלעך אז עס איז געווען 

איינס פאר א קרבן פסח און איינס פאר א חגיגה און דאס 

איז אזוי ווי עס שטייט אין פרקא דרבי אליעזר אז די מעשה 

ממילא מיט דעם , ברכות איז געווען פסחפון אויסכאפן די 

ט די אפיקומן ווייל דער 'פארשטייט מען פארוואס מען גנב

מאכט מען א זכר אז עס , אפיקומן איז א זכר צום קרבן פסח

איז געלונגען פאר יעקב אוועק צו כאפן די ברכות פון עשו 

דורך אויסכאפן עשו מיטן געבן די קרבן פסח פאר יצחק אז 

  )א"שליט ק"הגה רבינוק "כ( .נישט קענען געבן עשו זאל עס
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  מען גיסט אן דעם דריטן כוס און מען בענטשט

  

  ביים טרינקען די כוס פון ברכת המזון דארף מען אינזינען

איז מקיים די מצוה פון טרינקען די דריטע כוס 'האבען אז מ

  .כוסות' פון די ד

 און זיך  - די כוס ן בענטשען זאל מען אויסוואשען 'פאר

 .וואשען מים אחרונים

  נאכן בענטשן גיסט מען אן דעם כוס של אליהו און מען

  .און מען זאגט שפוך חמתך, עפענט אויף דעם טיהר

  

פארוואס עפענט מען אויף די טיהר ביי שפוך 
  ,חמתך

האט פון גארנישט 'און מ" ליל שימורים"צו ווייזן אז עס איז א 

  )א"רמ. (מורא

עם כדי אריינצובאקען אין אונזערע הערצער אז פאר נאך א ט

משיח וועט קומען מוז אליהו פאר דעם קומען מבשר זיין די 

און עס איז באוואוסט אז צדיקים האבן זוכה ) (ל"מהר(גאולה 

  )געווען צו גילוי אליהו אין די נאכט פון פסח

נאך א טעם איז מרמז צו זיין אז די נאכט האט יעקב באקומען די 

, און ווען עשיו איז אנגעקומען, רכות פון זיין טאטע יצחק אבינוב

און אזוי האט איהם , איז יעקב אבינו געשטאנען הינטער די טיר

דעריבער מאכן מיר א זכר צו דעם און , עשיו נישט באמערקט

  )מענדל מרימנוב' ק ר"הרה.. (מיר עפענן די טיר

  

  



  

   

  

ññí  
  

   .ען זאגט הללן כוס און מטמען גיסט אן דעם פער

 מען גיסט אן די כוס של אליהו הנביא  

  מען עפענט אויף די טיר און מען זאגט שפוך חמתך מיט

  גרויס כוונה

מען נישט קיין ברכה אויף מאכט פארוואס 
 ?דעם הלל

 די ערשטע צוויי שטיקלעך , ווייל מען צוטיילט דעם הלל

און  ,און די איבריגע זאגט מען יעצט, זאגט מען פארן סעודה

מאכט מען , וויבאלד מען זאגט עס נישט אויף איינמאל

  .)לבוש(נישט א ברכה 

 

האלב פאר , פארוואס צעטיילט מען דעם הלל
און האלב , די סעודה צוזאמען מיט דער הגדה

  ?נאך די סעודה 
, ווייל די ערשטע צוויי קאפיטלעך רעדט זיך פון יציאת מצרים

ערציילט די ניסים פון געהערט דאס צו דער הגדה וואו מען ד

אבער די צווייטע העלפט פון הלל רעדט זיך פון . יציאת מצרים

אזוי אויך אין דעם , אנדערע גאולות און פון די גאולה העתידה

סדר וואס מען זאגט נאך דער סעודה רעדט זיך פון דער גאולה 

 .האט מען דעם חלק געשטעלט אויף נאך דער סעודה, העתידה

  )לבוש(

  

  

®þòí  
  

  

  יבערשטןוגט פארן איאיז באוויל, ווער עס טוט די אלע זאכן

  

יהולשנה הבאה בירושלים הבנ



  

   

  

  תורות על הגדה של פסח

àéðò àîçì àä  

שטעלן זיך די מפרשים פארוואס מען זאגט עס אין 

  ?.אראמיש לשון נישט אין לשון הקודש

נאר די גמרא זאגט אז א מענטש זאל נישט מתפלל זיין 

ראמיש ווייל מלאכים פארשטייען נישט און קענען אויף א

חוץ נעבן א חולה ווי די , נישט ארויף טראגן די תפילות

שכינה איז מיט אים קען מען יא מתפלל זיין בלשון ארמי 

ווייל מען דארף נישט האבן די מלאכים זאלן ארויף 

און לויט דעם איז די זעלבע זאך פסח , טראגן די תפלות

עס שטייט אין זהר הקדוש אז דער  ווייל, ביינאכט

אויבערשטער קומט אראפ פסח ביינאכט צו אידישע 

הייזער מוז מען דאך נישט האבן מלאכים וואס זאלן 

, מעלה זיין די דיבורים ממילא קען מען זאגן אראמיש

ממילא איז פארענטפערט פארוואס מען האט מען מתקן 

די שכינה  ווייל ווען, געווען הא לחמא עניא אין אראמיש

  . איז דא קען מען זאגן אראמיש

  ד מבעלזא"מהרי -ערוגת הבושם  

 àòøàá äàáä äðùì àëä àúùä
ìàøùéã  

צום , לכאורה וואס פאר רא שייכות האט די ווערטער

ק איז "ין די צייטן ווען דער ביהמנאר א? אנפאנג שטיקל

ן עסן 'האט מען פארשפארט די טירן בשעת, געשטאנען

, ווייל דער וואס איז נישט פון די גרופע ,דעם קרבן פסח

קען ער נישט עסן , און האט זיך נישט צוזאם געציילט

אבער אזוי ווי היינט האבן מיר ליידער , ם קרבן פסח'פון

עפענען מיר די טירן און מיר , נישט קיין קרבן פסח

ם 'דאס איז די שייכות פון, לאדענען איין יעדעם איינעם

 ,"˘Ï ‡Î‰ ‡˙˘‰Ï‡¯˘È„ ‡Ú¯‡· ‰‡·‰ ‰"אויסלאז 

ווייל מיר רופן דאס אויס נאר ווייל מיר האבן נישט דעם 

  . קרבן פסח
  'מעשה ה

 àòøàá äàáä äðùì àëä àúùä
ìàøùéã   

נאר עס איז  ?וואס קומט דאס אריין אנפאנג סדר לכאורה

ווען עס איז אזוי , א מצוה יעצט בזמן הגלות באוויסט

דער , חשיבות עציעלעספהאט א  ,שווער צו זיין א איד

בעל הגדה האט געוואלט אז מען זאל מעורר זיין אלע 

ממילא , מסובים אנצורעכטען דעם סדר מיט התלהבות

אז יעצט איז די לעצטע געלעגנהייט  ‰˘˙‡ ‰Î‡זאגט ער 

וואס מען קען נאך אריינכאפן די זמן ווען די מצוות זענען 

‰ ˘Ï‰ ‰·‡אבער , חשוב ווייל מיר זענען נאך דא

Ï‡¯˘È„ ‡Ú¯‡· וועט די מצוות שוין נישט האבן דעם 

חשיבות ממילא זאל יעדער אריין כאפן וואס  ספעציעלע

  .ער קען

  דברי יואל 

 éðù ñåë åì ïéâæåîìàåù ïáä ïàëå   

 אידישע די אז מיינט דאס, בעטן פון לשון א איז שואל

 קענען, אויבערשטען פון קינדער זענען מיר וואס קינדער

, דארפן מיר וואס אלעס הימל אין טאטן אונזער פון בעטן

  .געבן אונז וועט ער און
  

  בית אהרן

  



  

   

åìéàå àì àéöåä "á÷ä"ä" úà 
åðéúåáà íéøöîî   

 די שטארק ווי דערציילן דערמיט וויל הגדה בעל דער

 נאר אז הגלות עול דעם זיך אויף געווען מקבל האבן אידן

 מיר האבן רדערפא און, ארויסגעצויגן אונז האט ת"השי

 ‰ÂÏÈ‡ ‡Ï ‡ÈˆÂ אבער, מצרים פון גיין ארויס געקענט

 אפילו ארויסגעגאנגען אליין נישט מיר וואלטן, ‰"‰˜·

 מצריים די כאטש, ארויסגיין אליין געקענט וואלטן מיר

 זיי און, מכות צען די נאך צוקלאפט געווען שוין זענען

 זיך מיר וואלטן דאך, אידן די פון געהאט מורא האבן

 ענדערש וואלטן מיר נאר, גאולה די אליין גענומען נישט

 גאולה די ווייל, ·ÌÈ„·ÚÂ˘Ó ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ געבליבן

 וואס, צייט די פאר אליין נעמען נישט זיך מען טאר

    ,אויסלייזן אונז וועט ת"השי
ìàåé éøáã  

 ìù òîù ìù úàéø÷ ïîæ òéâä åðéúåáø
úéøçù   

מיט א  ,רגעקומעןמען קען פארשטיין וואס דארט איז פא

מעשה וואס עס האט פאסירט ביים צאנזער רב וואס האט 

איינמאל נאכדעם וואס ער האט שוין געהאט אנגעגאסן 

דעם בעכער פאר קידוש האט ער זיך אנגעהויבן אונטער 

 ,צוזינגען דעם ניגון גלות גלות פון הייליגן קאליווער רב

ווארן ער האט אזוי לאנג געזינגן ביז עס איז כמעט גע

ווען ער האט זיך דערוועקט פון דעם דביקות און , טאג

באמערקט אז עס איז געווארן אזוי שפעט האט ער 

געזאגט אז איך האב געמיינט אז עס האט נאר געדארט א 

דאס איז אויך געווען דא ביי די תנאים אז פון , מינוט

גרויס דביקות האבן זיי נישט באמערקט אז די צייט 

י תלמידים געקומען זאגן אז עס איז שוין לויפט זענען ד

  ,צופרי
 ìàåé éøáã  

ø øîà 'éøæò ïá øæòìà-ä  

 אים האט, געווארן געבוירן איז' עזרי בן אלעזר רבי ווען

 ווען, הנביא שמואל פון נשמה די געגעבן באשעפער דער

  52  געווען אלט ער איז געווארן נפטר איז הנביא שמואל

 איז נשיא געווארן איז' עזרי בן אלעזר רבי ווען און, יאר

 דעם איבער 52 +   18=     70 יאר   18  געווען אלט ער

און שנה  ".שנה שבעים כבן אני הרי" געזאגט ער האט

  ,נביא'מואל ה'שמת ש'ת נ"איז ר
æéøà"ì - úå÷åîò äìâî  

ìàøùé åîòì äøåú ïúðù êåøá.  

וואס איז דאס אן לכאורה איז שווער צו פארשטיין 

  ?ה צו די ארבעה בניםהקדמ

ח הקדוש אז די יודן זענען געווען "שטייט אין אוה'נאר ס

ט שערי טומאה און ווען זיי וואלטן "אין מצרים אין די מ

ווען געבליבן דארט נאך איין רגע וואלטן זיי אריין אין די 

ן שערי טומאה וואס פון דארט וואלטן זיי נישט "נו

ק אז דאס איז "ר אוחהזאגט אבער דע, געקענט ארויס גיין

נאר געווען פאר קבלת התורה אבער יעצט ווען מיר 

האלטען שוין נאך קבלת התורה איז אפילו מיר זאלען 

ן שערי טומאה קען מען אויך ארויס "ו זיין אין די נו"ח

דאס איז , ן כח פון די תורה הקדושה'גיין דערפון מיט

ענע גייט רעדן פון פארשיד'פשט פון די הקדמה וואס מ

ן אויבערשטער 'קינדער זאגען מיר קודם א הודאה פאר

די דורך אויף די תורה וואס ער האט אונז געגעבען ווייל 

תורה קען אפילו די ערגסטער רשע צוריק גיין צום גוטן 

    .ת"שיוועג בעזה
ìàåé éøáã  

  



  

   

íå÷îä êåøá ,  

אקעגן די פיר  ,·¯ÍÂעס שטייט דא פיר מאל די ווארט 

רפן לויבן און ברענגען א קרבן תודה מענטשען וואס דא

ווער ) ווער עס גייט דורך א מדבר ב)פארן אייבירשטער א

ווער עס איז באפרייט געווארן פון ) עס איז דורך א ים ג

ווער עס איז אויסגעהיילט געווארן פון א ) תפיסה ד

ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים איז געווען . קרענק

זיי זענען דורך די ים , דורך די מדברזיי זענען , אלע פיר

זיי זענען ארויס פון מצרים וואס איז אזוי ווי א , סוף

און זיי זענען אפגעהיטן געווארן פון אלע קרענק , תפיסה

  .וואס די מצרים געהאט

)ø 'õéùáééà ïúðåé(  

íëç äî àåä øîåà ,òùø äî àåä 
øîåà   

פעס וואס ע מה הוא אומר" צדיק"פארוואס שטייט נישט 

  ?חכם

נאר נעבען א רשע דארף מען זיין א חכם נישט צו ווערען 

    .מיט געכאפט מיט זיינע דרכים
  ב"י ט"מהר

íëç äî àåä øîåà ,òùø äî àåä 
øîåà   

 ער צו דערקענען מען קען מענטש א פון רעדן דעם פון

 א ווייל, רשע א ו"ח איז ער אדער, איד ערליכער אן איז

 אויף פאסט ער און דלקייטאיי מיט רעדט איד ערליכער

 אבער, מויל זיין פון ארויס מטוק וואס ווארט יעדעס אויף

 די אין מרומז איז דאס, פארקערט פונקט טוט רשע א

" אומר", איז ער וואס חכם דער" הוא מה" חכם ווערטער

 איז רשע ביים און, אפגעהיטנקייט מיט, ער רעדט אזוי

  .פארקעט
  ק מריזון"הרה

àåà ää÷ä äúà óåéðù ú.   

פארוואס זאל מען געבן פאר דעם רשע פונקט דעם 

  ?"הקהה את שיניו"שטראף פון 

, רעדן נישט טאר'מ וואס זאכן רעדט רשע דער וויילנאר 

 דער ווייל" שיניו את הקהה" הגדה די זאגט דעריבער

 זיי מיט זאל'מ אז ציין די באשאפן האט אויבערשטער

 דארף'מ וואס רעדן נישט און מויל דאס פארשליסן קענען

 פארשליסן צו ציין די נישט ניצט רשע דער און, נישט

  ".שיניו את הקהה" דעריבער, מויל דאס
 קודש זרע

åéðù úà ää÷ä äúà óàå.   

פארוואס זאל מען געבן פאר דעם רשע פונקט דעם 

  ?"הקהה את שיניו"שטראף פון 

ט אז מען קען דינען 'אז דער רשע טענה, נאר דער ענין איז

אבער אז  ,עם באשעפער נאר מיט דאווענען און לערנעןד

מען קען דינען דעם באשעפער אויך מיט עסן און טרינקן 

דערפאר . פון דעם האלט ער נישט -, און אנדערע זאכן

צו וואס  -? "ÌÎÏ ˙‡Ê‰ ‰„Â·Ú‰ ‰Ó: "פרעגט דער רשע

מרור און , דארפט איהר די גאנצע עבודה פון עסן מצה

דאס איז בכלל נישט אנגענומען ביי דעם ? טרינקען וויין

Û‡Â ‡˙‰ ‰˜‰‰ ‡˙ : "זאגט דער בעל הגדה ,אייבערשטן

ÂÈ˘ "-  אויב ביי דיר איז נישט דא קיין עבודה פאר דעם

דאך דאן דארפסטו , באשעפער דורך עסן און טרינקן

   !נישט האבן קיין ציין

  עבודת ישראל



  

   

åéðù úà ää÷ä äúà óàå.   

ן פאר דעם רשע פונקט דעם פארוואס זאל מען געב

  ?"הקהה את שיניו"שטראף פון 

, ע"זי) א"חיד(חיים יוסף דוד אזולאי ' דער גאון רנאר 

האט אמאל געהאלטן א פייערדיגע דרשה וועגן דעם 

אז מען טאר זיך נישט אפגאלן , "גילוח הזקן"איסור פון 

האט , ןויאון מען איז עובר אויף דעם פינף לאו, די בארד

איך "על עבירה אנגערופן מיט חוצפה צום גאון זיך א ב

האלט אז מען דארף נישט לאזן וואקסן קיין בארד און עס 

און מען קען גיין אזוי ווי מען איז געבוירן , יא אפשערן

יעצט איז מיר , א אנגערופן"האט זיך דער חיד". געווארן

שוין פארענטפערט געווארן פארוואס ווען מען ענטפערט 

‰˜‰‰ ‡˙ "זאגט מען , ע אין די הגדהפאר דעם רש

ÂÈÈ˘" ,נאר, פארוואס זאל מען דווקא אויסהאקן די ציין ,

מה "ווייל די גאנצע טענה פון דעם רשע איז דאך 

פארוואס דארף מען די גאנצע , "העבודה הזאת לכם

עס איז גוט ', וכו, פיאות, עבודה פון אידישקייט די בארד

דערפאר , געבוירן געווארן צו לאזן אלעס אזוי ווי מען איז

האק אים ארויס די ציין ער דארף עס , הקהה את שיניו

ווייל ער וויל דאך זיין אזוי ווי ער איז , נישט האבן

 .וואס דאס איז געווען אן ציין, געבוירן געווארן
  א"החיד

  

 øôë ììëä ïî åîöò àéöåäù éôìå
ø÷éòá   

 לכאורה דארף מען פארשטיין וואס איז דער חילוק

צווישען דעם שאלת החכם און דער שאלות הרשע דער 

  ?חכם זאגט דאך אויך אתכם

ÈÎ "ווייל ביים שאלת החכם שטייט , דער תירוץ איז

ÍÏ‡˘È " ¯ÁÓ Í·"¯ÂÓ‡Ï "אז דיין זון ' מה העדות וגו

זעט מען פון זיין , אים ענטפערן ווועט דיך פרעגן זאלסט

יף א שאלה אז ער פרעגט א שאלה און ער ווארט או

אבער דער רשע זאגט , מען זאל אים ענפערןאז תשובה 

און ער ווארט נישט אפילו צו  ,וואס ער האט צו זאגן

ער איז נישט אינטערעסירט  ,הערן א תשובה און א טעם

ÈÎ "אזוי ווי עס שטייט אין פסוק , צו וויסן דעם אמת

Â‚Â ˙‡Ê‰ ‰„Â·Ú‰ ‰Ó ÌÎÈ· ÌÎÈÏ‡ ¯Ó‡È'  אז דיין זון

ער וויל נישט ווייל און ער אנטלויפט  ,אגןוועט דיר ז

אן  ,איינער וואס פרעגט סתם קשיותאון  ,וויסן דעם טעם

  .וועלן וויסן דעם תירוץ דאס הייסט א רשע

éøäî"àæìòáî ã  

 øôë ììëä ïî åîöò àéöåäù éôìå
ø÷éòá   

אז ענקער  ÌÎÏ ˙‡Ê‰ ‰„Â·Ú‰ ‰Óדער רשע פרעגט 

דער קדושת לוי  ןאועבודה איז גארנישט חשוב אין הימל 

זאגט אז ווען איינער זאגט אויף זיך אז זיין עבודה איז 

און ווייל יעדער איד " קרוב למינות"חשוב איז עס  נישט

זייער איז זיין עבודה  וועלכע מצב ער געפינט זיך נאר

ער איז וויבאלד וועגן דעם זאגט מען אים אז , חשוב

  ."ÈÚ· ¯ÙÂÎ˜¯"ער א נישט מחשיב די עבודה איז 

ë"åîãà ÷"äâä ø"èéìù ÷"à  

  

ìàâð äéä àì íù äéä åìéà   

לכאורה וואלט געווען אסאך בעסער און שארפער ווען 

מען זאגט אים אז ער וועט נישט אויסגעלייזט ווערן פון 

  ?דעם יעצטיגן גלות



  

   

דיגע זאך דאס וואס עס 'נאר פון דא זעט מען א מורא 

י "רשטייט אין אור החיים הקדוש אז כאטש דער א

הקדוש זאגט אז אויב די אידן וואלטן געווען אין מצרים 

וואלטן זיי שוין אריינגעפאלן אין די נון שערי טומאה 

וואלטן זיי קיינמאל נישט געקענט אויסגעלייזט ווערן 

אויב מען פאלט ' אבער היינט נאך קבלת התורה אפי

אריין אין די נון שערי טומאה קען אויך ארויס גיין דורך 

דאס זאגט מען פארן רשע אז ער איז  .כח התורהדעם 

כפר בעיקר ממילא איז ער שוין אריין געפאלן אין די נון 

 È‰ ÂÏÈ‡"Ì˘ "Ï‡‚ ‰È‰ ‡Ï‰ שערי טומאה וועגן דעם 

 ,וואלט ער קיינמאל נישט געקענט אויסגעלייזט ווערן

שוין גלות וויבאלד מיר האבן יעצטיגן אבער דא פון דעם 

ו דער רשע תשובה טוען און די תורה קען אפיל

  .אויסגעלייזט ווערן

äùî êøá  

ìàâð äéä àì íù äéä åìéà   

מיר עסן דאך , ע זאגט בדרך הלצה"ם סופר זי"דער חת

און מיר מאכן פארשידענע , נישט ביז נאך דעם סדר

שינוים ביים סדר כדי די קינדער זאלן אויף זיין און רעדן 

אט נישט קיין דער רשע האבער , וועגן יציאת מצרים

געדולד צו דערציילן אזוי לאנג יציאת מצרים ער וויל 

Ê‰ ‰„Â·Ú‰ ‰Ó‡˙ "פרעגט ער וועגן דעם , שוין עסן

ÌÎÏ"  וואס דארף מען אזוי לאנג רעדן וועגן יציאת

, זאלסטו אים זאגען .לאמיר שוין עסןאבער , מצרים

"‰ ‰˘Ú ‰Ê ¯Â·Ú· 'ÌÈ¯ˆÓ È˙‡ˆ· ÈÏ"  ווייל איך האב

אין  ,לד וועגן דעם בין איך ארויס פון מצריםגעהאט געדו

מצרים איז געווען די בני אפרים זיי האבן נישט געהאט 

 - ה וועט זיי אויסלייזן "קיין געדולד צו ווארטן ביז הקב

האבן די פלשתים , זענען זיי ארויס געגאנגען פאר די צייט

‡È‰ ‡Ï Ì˘ ‰È‰ ÂÏ‰ ", עט'הרג'זיי אלעמען אויסגע

Ï‡‚ " וואלסט דארטן געווען אין מצרים וען דווווייל ,

וואלסטו דאך ארויס  -נישט געהאט קיין געדולד און 

וואלסטו ממילא , געגאנגען צוזאמען מיט די בני אפרים

  . נישט געווארן אויסגעלייזט זיכער
  חתם סופר

úãâäå êðáì íåéá àåää   

 דיין פאר דערציילסט דו ווען אז זאגן צו מיינט פסוק דער

 אויך אים זאלסטו מצרים יציאת פון ניסים יד זון

 אידן די ווען נאכט יענע אין אז "‰‰ÌÂÈ· ‡Â" דערציילן

 ווי ליכטיג אזוי געווען איז מצרים פון ארויס זענען

    .בייטאג
  'הק החיים אור

åì çúô úà ìåàùì òãåé åðéàùå   

Ú„ÂÈ ÂÈ‡˘Â "די ווערטער אזוי טייטשען מען קען 

ÏÂ‡˘Ï"  ת אפילו מיר ווייסן "בעטן פון השידן איאז מיר

נישט וואס צו בעטן און ווי אזוי מיר זאלן מתפלל זיין 

ת את פתח לו דו עפען אויף "פאר דיר בעטן מיר דיך השי

  .אונזער הערצער אז מיר זאלן קענען פאר דיר מתפלל זיין
  ל"י מבעלזא זצ"ק מהר"הרה

åì çúô úà ìåàùì òãåé åðéàù ,  

מעשה פון די ין די ווערטער דורך א מען קען זאגן פשט א

הייליגע בעל שם טוב ווען ער איז געפארן אויפן וועג 

און רויבערס האבן אים געפאנגען און , קיין ארץ ישראל

און ער האט ער האט פארלוירען אלע זיינע מדריגות 

צבי פארגעזאגט ' האט זיין איידעם ר, אלעס פארגעסען

און ער , האט נאכגעזאגטאון די בעל שם טוב ' ב' די א

האט עס געזאגט מיט גרויס כוונה און דער אייבערשטער 

און ער האט זיך אלעס דעמאנט און  האט אים געהאלפן

˘‡Ú„ÂÈ ÂÈ "דאס מיינט . ער איז ארויס פון די סכנה



  

   

ÏÂ‡˘Ï"  איינער וואס ווייסט נישט וויאזוי צו בעטן"‡" ˙

ÂÏ Á˙Ù" ענט זיךו עפפתח ל' ביז ת' ב פון א"מיט די א 

  .אים א טיר צו בעטן

)íåìùå íééç äãâä(  

òò äìéçúî"åðéúåáà åéä æ.   

דער בעל הגדה געבט א הדרכה און חיזוק פאר א איד 

וואס האט ליידער געזינדיגט און ער וויל חוזר זיין 

אבער דער יצר הרע רעדט אים אפ פון תשובה , בתשובה

ווי נישט ת וועט סיי "און ער זאגט אים אז השי, טוהן

È„·ÂÚ ‰ÏÁ˙Ó , דעריבער זאגן מיר, מקבל זיין די תשובה

Ú"ÂÈ˙Â·‡ ÂÈ‰ Ê, ע די גרעסטע "ז איז דאך ל"און ע

האט  ˜¯·Â˙„Â·ÚÏ ÌÂ˜Ó‰ Â, און פונדעסטוועגן, עבירה

  .אונז דער אויבערשטער דענענטערט אים צו דינען
  עבודת ישראל

 åúãåáòì íå÷îä åðáø÷ åéùëòå  

Ô˙Ó·Â וואלט ווען געדארפט שטיין 'סלכאורה איז שווער 

Â˙„Â·ÚÏ ÌÂ˜Ó‰ Â·¯˜ ‰¯Â˙  ווייל דארט האט עס

  ?פאסירט

פסח " יעצט"נאר דער בעל הגדה וויל זאגן אז טאקע 

ת ווייל פסח האט "ביינאכט קען מען ווערן מקורב צו השי

    .דן לעבודתו יתברך שמואידעם כח מקרב זיין 

  הגדה דברי יואל

êåøá øîåù åúçèáä ììàøùé åâå' 
 פאר דאס איז לויב א פאר וואס, שווער איז לכאורה

 נישט דאך איז דאס, הבטחה זיין האלט ער אז ת"השי

 א ווייל, נישט אויך מענטש א פאר אפילו שבח קיין

 און ליגנער א איז ווארט זיין נישט האלט וואס מענטש

  ? האנדלען נישט אים מיט וויל קיינער

 ת"השי, אזוי איז פשט דער אז ענטפערן קען מען נאר

 ÚÂ„È Ú„˙ ÈÎ ¯‚ È‰È, אבינו אברהם פאר געזאגט האט

ÍÚ¯Ê ı¯‡· ‡Ï Ì‰Ï, ) זאלסט וויסן אז פרעמדע וועלן

) דיינע קינדער זיין אין א לאנד וואס געהערט נישט צו זיי

 בני די, קינדער וועלכע געזאגט נישט האט ער אבער

 דעם מיר דאנקן דעריבער, ישמעאל בני די אדער יצחק

 האט ער וואס ·¯Â˙ÁË·‰ ¯ÓÂ˘ ÍÂ באשעפער

  .יצחק בני די צו ,"Ï‡¯˘ÈÏ" הבטחה זיין איינגעהאלטן

  חזקה יד

á÷äù"õ÷ä úà áùç ä   

 Á˘·דער אייבערשטער  ‰"˘‰˜·עס קען זיין דא מרומז 

וואס דאס  ˜ıדאס ווארט  ‡˙ ‰˜ıהאט אראפגערעכנט 

דער  יאר האט 190 דאס מיינט אז 190,' איז בגימטרי

יאר וואס מען  400אייבערשטער אראפגערעכנט פון די 

און מען איז נאר געווען  ,האט געדארפט זיין אין מצרים

  יאר 210

éåì úùåã÷  

äãîòù àéäå ,  

מרומז די הייליגע תורה ווייל איז " והיא"אין דאס ווארט 

חמשה חומשי תורה  'האיז ששה סדרי משנה  'ו דאס אות

וואס (דער הייליגער באשעפער ' א איז עשרת הדיברות 'י

 ˘ÂÏÂ ÂÈ˙Â·‡Ï ‰„ÓÚ )אחד אלוקינו שבשמים ובארץאיז 

  העלפט אונז ביישטיין אקעגן די רשעים דאס

)ìàðáøáà(  

àéäå äãîòù ,á÷äå"ä åðìéöî íãéî   

 דאס ער טוט, פאלק זיין ראטעווען וויל ת"השי ווען

 ווי אזוי, אליין רשעים די פון איינעם דורך מאל אסאך

 איז נס דעם פון חלק א אז, רבינו משה ביי געפונען מיר



  

   

 אין אויפגעוואקסן איז רבינו משה וואס דעם דורך געווען

 אז, פורים נס ביים מיר געפונען אויך אזוי, פרעה פון הויז

 האט המן וואס דעם דורך געקומען צושטאנד איז נס דער

  .ענען ושתי'רגה פון עצה די געגעבן

 באשעפער דער אז, Â"‰ ÂÏÈˆÓ‰˜·, פשט דער איז דאס

 דורך "Ì„ÈÓ", רשעים די פון עצה די פון מציל אונז איז

       .רשעים די פון הענט אייגענע די
  בנימין ולגב                            

åðéúåìëì åðéìò ãîò ãáìá ãçà àìù  

בלבד נאר ווייל די אידן  "‡Ï˘"„Á‡ עס קען זיין א רמז 

האבן די גוים  „ ÓÚÂÈ˙ÂÏÎÏ ÂÈÏÚזענען נישט באחדות 

  א כח צו טשעפענען די אידן
 שפת אמת

àö ãîìå  

 מוזסטו "ˆ‡" לערנען ווילסט דו אויבעס איז א רמז אז 

 "ÓÏÂ„" וועגן שלעכטע אלע פון גיין ארויס קודם

  .לערנען קענען וועסטו נאכדעם
  ע"זי קארלין'מ אהרן' ר ק"רהה

 êéúúð äãùä çîöë äááø  

' יחזקאל א(אויף דעם פסוק ) א"סוטה י(די גמרא זאגט 

צענדליגע טויזענטער ( "¯··‰ ÍÈ˙˙ ‰„˘‰ ÁÓˆÎ") ז"מ

 )אידן אזוי ווי די שפראצונגען פינעם ערד האב איך דיר געגעבן

אז די אידן זענען צוגעגליכן צו די שפראצונג זעהן מיר 

  ,ם פעלד'פונ

 ן'ווייל די אידישע ווייבער האבן געהאט די קינדער אויפ

האבן , ווען די מצריים האבן געזעהן די קינדעראון  .פעלד

ת געמאכט "האט השי, נען די קינדערע'זיי געוואלט הרג

און , א נס אז זיי זענען געווארן איינגעזינקען אין דער ערד

די מצריים האבן געברענגט אקסען און געאקערט אפילו 

 און ,נישט געהרגעט געווארןאבער זיי זענען אויף זיי 

האט דער , ווען די מצריים זענען אוועק געגאנגען

אויבערשטער געמאכט אז די אידישע קינדער זענען 

דאס מיינט דער , ארויסגעוואקסן פון די ערד אזוי ווי גראז

  ".¯··‰ ÍÈ˙˙ ‰„˘‰ ÁÓˆÎ"פסוק 

, "Ì˙Â‡ ı¯‡‰ ‡ÏÓ˙Â"דאס איז אויך דער פסוק מרמז 

, גען אין דער ערדווייל זיי זענען געווארן איינגעשלינאז 

 ‡Ì˙Âדאס ווארט , איז די ערד פיל געווארן מיט זיי

דאס מיינט דער  ,"ˆÁÓ ‰˘„‰"אזוי ווי  447באטרעפט 

אז די ערד איז פיל געווארן " Ì˙Â‡ ı¯‡‰ ‡ÏÓ˙Â"פסוק 

מיט די צמח השדה דאס מיינט מיט די קינדער וואס זיי 

  .זענען די שפראצונגען פון דער ערד

øôåñ íúç  

 úç÷ì åìéåâ áø÷î éåâ   

פון ) די אידן(דער אויבערשטער האט גענומען א פאלק 

לכאורה וואלט דער פסוק , צווישן א אנדערע פאלק

  ? ÈÂ‚ ·¯˜Óוואס איז דער  ‚ÈÂ‚Ó ÈÂנאר געדארפט זאגן 

אז ווען די  ,נאר עס קען זיין אז דער פסוק מיינט צו זאגן

ער אידן זענען ארויס פון מצרים האט דער אויבערשט

ארויסגענומען אלע גויאישקייטן וואס האט זיך 

אריינגעכאפט אין די הערצער פון די אידן דורך זיין 

דאס זאגט מען ביי , אזויפיל יארן צוזאמען מיט די מצרים

די דאס מיינט  "‚ÈÂ"ת האט ארויס געצויגן "השי די הגדה

פון די הארץ פון די אידישע  "ÈÂ‚ ·¯˜Ó"אישקייט 'גוי

  .פאלק

ÈˆÈÏ ¯ÎÊ‡˙ ען אויך זיין די כונה וואס מען זאגט דאס ק

"ÌÈ¯ˆÓ" , לכאורה וואלט מען געדארפט זאגן זכר

יציאת , אז מען איז ארויס פון מצרים "ממצרים"ליציאת 



  

   

ÌÈ¯ˆÓ נאר וועגן , מיינט דאך אז די מצרים זענען ארויס

ווייל דער אויבערשטער  ÌÈ¯ˆÓדעם זאגט מען יציאת 

פון די ) אישקייט'דאס גוי(מצרים  האט ארויס גענומען די

  .אידישע הערצער

  דברי יואל

øîåà éìéìâä éñåé éáø   

איז 'יעדער איינער זאגט אז ס, פארוואס קריגן זיי זיך אלע

געווען מער מכות אין מצרים און ביים ים איז געווען נאך 

  ?לכאורה וואס איז אונז א נפקא מינה ,מער

‡˘¯ ˘ÏÁÓ‰ ÏÎ  È˙Ó‰"נאר עס שטייט אין פסוק 

ÍÈÏÚ ÌÈ˘‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ·"  קומט אויס אז וואס מער מכות

און קרענק עס זענען געווען אין מצרים אלס מער מכות 

איבער דעם האט , און קרענק קען נישט זיין ביי די אידן

איז געווען נאך 'יעדער איינער פון די תנאים געזאגט אז ס

ביי די כדי עס זאל נישט קענען זיין , מער און מער מכות

  .אידן

øâ"åäéìà ìå÷ øôñá à  

åðéìò íå÷îì úåáåè úåìòî äîë  

עס וואלט געדארפט שטיין " למקום"פארוואס שטייט  

ווייל די מעלות זענען טובות פון דעם " ממקום"

  ?און נישט צום אויבערשטן ,אויבערשטן

נאר דער אמת איז אז דער אויבערשטער האט אזא גרויס 

פאר די יודן אז ער רעכענט הנאה ווען ער טוט טובות 

  .דאס אזוי ווי עס איז א טובה פאר איהם אליין
éåì úùåã÷  

 åðì ïúð àìå éðéñ øä éðôì åðáø÷ åìà
åðééã äøåúä úà  

הר  גיין צוםוואס וואלטן מיר געהאט פון  שווערעס איז 

  ?סיני אן קבלת התורה

אז ווען די אידן זענען , )ו"שבת דף קמ(ל זאגן "נאר חז

מען צום הר סיני זענען זיי אויסגעלייטערט צוגעקו

און ווען א איד איז , געווארן פון אלע שלעכטע זאכן

אויסגעלייטערט דעמאלס איז ער אליין משיג די מצות 

קען זיין אז דאס איז אונז מרמז , אזוי ווי אברהם אבינו

וואלט שוין  ‡ÈÈÒ ¯‰ ÈÙÏ Â·¯˜ ÂÏÈ, דער בעל ההגדה

מיר וואלטן שוין דארט משיג געווען  ווייל, גענוג געווען

' ת געגעבן די תורה אז אפי"דאך האט השיאבער תורה די 

אויב וועט מען פאלן פון די מדרגות און נישט אליין 

  .משיג זיין די תורה זאל מען אויך האבן די תורה

 קדושת לוי

íéìëåà åðàù åæ äöî   

דא ווער קען דען זאגן אז אין זיין מצה איז זיכער נישט 

 ?עס איז דאך זייער שווער אפצוהיטען, קיין משהו חמץ

פונקט אזוי , ת"נאר מען דארף זיך פארלאזען אויף השי

ווען די אידען זענען ארויס מיט די , ווי ביי יציאת מצרים

ת זיי "און דעמאלס האט השי, טייג אויף די פלייצעס

ת אפהיטען פון "אזוי אויך וועט אונז השי, אנגעהיטען

  , יסור פון חמץדעם א

" Ó ÌÂ˘ ÏÚ ÔÈÏÎÂ‡ Â‡˘ ÂÊ ‰ˆÓ‰"און דאס איז פשט 

ווי אזוי קענען מיר עסן די מצה , דאס איז א לשון שאלה

איז דער תירוץ  ?איז נישט חמץ געווארען'רוהיג אז ס

"ÂÎÂ ıÈÓÁ‰Ï ÂÈ˙Â·‡ Ï˘ Ì˜Èˆ· ˜ÈÙÒ‰ ‡Ï˘,'  אז די

, אויבערשטער האט אפגעהיטן זייער טייג פון ווערן חמץ

  .ת אויך אונז אפהיטען"ממילא וועט השי

ùîù øåàî  

  



  

   

ä äúà êåøá 'ìàøùé ìàâ  

וואס עס מיינט אז ער , פארוואס זאגט מען גאל ישראל

מען איז דאך נאך יעצט אין , האט שוין אויסגעלייזט

  ?גלות

קען דאס מסביר זיין מיט א משל צו א קינד וואס האט 'מ

טען און ער האט געזעהן א שיינע זיסע עפל ביי זיין טא

זייער געגליסט דאס צו האבן אבער ער האט געוואוסט אז 

וואס האט ער געטון , זיין טאטע וויל אים דאס נישט געבן

, ער האט שנעל געמאכט הויך א ברכה בורא פרי העץ

ווייל ער , האט זיין טאטע שוין נישט געהאט קיין ברירה

ה האט נישט געוואלט אז זיין זון זאל מאכן א ברכ

  .און ער האט אים געמוזט געבן דאס עפל, לבטלה

מיר ווילן זייער שטארק אז דער , די זעלבע זאך טוען מיר

און נאכדערצו , אויבערשטער זאל אונז שוין אויסלייזן

פסח אויפדערנאכט וואס איז ספעציעל מסוגל עס זאל 

מאכען מיר א ברכה הויך און , שוין זיין די אמתע גאולה

דאס טייטשט אז דער באשעפער " ראלגאל יש"ערליך 

און מיר האפן אז דער באשעפער , לייזט אויס די יודען

, וועט נישט וועלן אז די ברכה זאל זיין א ברכה לבטלה

  .וועט דער באשעפער אונז שנעל אויסלייזן

äâä"éæ ïòöééååî ö"ò éåì úùåã÷ä íùá  

  

  אחרון של פסח/ שביעי של פסח 

åâå áéø÷ä äòøôå' .øáã  éðá ìà
åòñéå ìàøùé:  

 Ù ˙¯ÈÒÓ˘ווען די אידן האבן געזעהן מיט וואס פאר א 

פרעה וויל זיי שלעכטס טוהן אז ער האט אליין איינגעשפאנט 

צו כדי , זיין פערד און וואגן און געגאנגען דער ערשטער

זיי , ם אייבערשטןעהאבן די אידן געבעטן פונ, שלאגן די אידן

ת נפש וואס זאל קענען ביישטיין זאלן אויך האבן אזא מסיר

האט זיי דער אייבערשטער געענטפערט . די רשעיםאקעגן 

"ÂÚÒÈÂ Ï‡¯˘È È· Ï‡ ¯·„ " זאג פאר די אידן אז מיט דעם

וועלן זיי ארויס , וואס זיי וועלן אנהייבן צו גיין אין די וואסער

און דורך מסירת נפש וועלן , ווייזן דאס גרעסטע מסירת נפש

  . באזיגן די רשעים זיי קענען

  )éåì úùåã÷(  

  

åðúéàì ø÷á úåðôì íéä áùéå  

וואס האט זיך " ÛÂÒÂÏÈÙ"עס איז אמאהל געווען א 

און ער האט געוואלט קומען צום " Ú·Ë‰ ˙ÓÎÁ"געלערנט די 

און זאגן אז ער האט חוקר געווען  '·ÂË Ì˘ ÏÚ· ‰˜הייליגען 

אין די  און ער האט געטראפען אז, ם חכמה פון די טבעינעא

האט דאס , צייט ווען די ים סוף האט זיך געשפאלטן

אויב אזוי וואס איז  ,"Ú·Ë‰ Í¯„ ÈÙ ÏÚ"געדארפט געשען 

  ?געווען דער גרויסער נס

, און נאך איידער ער איז אנגעקומען צום הייליגען בעל שם

און געהייסען אז מען זאל , איז דער צדיק געגאנגען אין שוהל

און ער האט אנגעהויבען , נצע שטאטצוזאמען רופען די גא

וואס , עס זענען דא אזעלכע נארישע מענטשן, נן'דרש

פארשטייען נישט וואס עס איז געווען די נס פון קריאת ים 

ווייסן זיי , "טבע"און זיי זאגן אז עס איז נאר געווען א , סוף



  

   

דען נישט אז דער הייליגער באשעפער האט באשאפען די 

ÌÈ‰ ·˘ÈÂ "נן אויף דער פסוק 'ל דרש"זאזוי ווי ח, "טבע"

Â˙È‡Ï ¯˜· ˙ÂÙÏ" , אז דער אייבערשטער האט שוין ביי

ÌÏÂÚ‰ ˙‡È¯· אז , ם טבע פון דער בריאהעאריינגעלייגט אינ

, ידן וועלן אריבער גיין דעם ים סוףאם מינוט וואס די עאינ

דער " טבע"אויב אזוי איז דאך דער , זאל זיך דער ים שפאלטן

    ". Ò"גרעסטער 

)áåè íù ìòá(  

åðéå äàø íéäñ. - äàø äî , ìàøùé
 íéøöî ùåëøå íéàááéãí  

לט דער ים אוייל לכאורה ווו ,שט אין מדרשפעס קען זיין 

ס דורכדעם זענען די מצריים ארפט שפאלטן וואזיך נישט געד

‡Ó Ì„‡ ÔÈ˙ "ך אנן ד'ווייל מיר פסק, רןאדערטראנקען געוו

ÌÏ˘ÓÂ" ר איין מענטש צוויי עונשיםאז עס קומט נישט פא ,

לד די מצריים האבן אאון וויב. צאלן און סיי מיתהאסיי ב

ך שוין נישט ארמעגן קומט זיי דאזייער פ טלט מיאשוין באצ

מען " ÂÏ‡˘ÈÂ"ת געהייסן "ר האט השיאר דערפאנ. קיין מיתה

ך אך נאהאבן זיי ד, רמעגןאס פארגן פון זיי דאר באל נאז

  . ך קומען מיתהאילא קען זיי נממ, לטארנישט באצאג

ט ער אס האפארוו, Ó‰ ¯‡‰, דאס איז פשט אין מדרש

אין אדם מת "גן דאך אמיר ז, לטןאיך צושפזגעזעהן 

˘ È‡ Ï·Â ÌÈ‡¯ÎÂ˘¯ט געזען אער ה, ץאיז דער תירו. "שלםומ

"ÓÈ¯ˆÌ "·ÈÌ„ יי ז, "מצרים"ר די אך פאדער רכוש געהערט נ

בן אדי אידן ה, אידן ר דיאלט פאצארנישט באך גאבן נאה

רנישט געשטראפט אך גאענען זיי דאך נז, רגטאר געבאס נאד

צו קענען , לטןאט ער זיך געשפאה "ÈÂÒÂ"ר אדערפ. רןאגעוו

די מצריים  ויכדעם ואאון נ. ך דערטרינקען די מצרייםאדערנ

די אידן זוכה געווען  ןבאה, רןאנקען געוואזענען שוין דערטר

  . קרהפ וןרמעגן פאאינעם פ

)é÷ óã ìàåé éøáã"à(  

åðéå äàø íéäñ. - äàø äî , ìù åðåøà
äàø óñåé  

פארוואס האט זיך דער , דעם מדרשמען דארף פארשטיין 

נאר די ים  ?הצדיק ים געשפאלטן נאר צוליב די ארון פון יוסף

שום האט געזאגט אז זי דארף זיך נישט שפאלטן פאר קיין 

, עווארן פון די מענטשןמענטש ווייל זי איז פריער באשאפן ג

, ווייל די וואסער איז באשאפן געווארן דעם צווייטען טאג

  .און דער מענטש דעם זעקסטן טאג

אבער ווען די ים האט געזעהן דעם ארון פון יוסף האט זי 

זיך דערמאנט אז ווען יעקב אבינו און זיין משפחה זענען 

וסף געגאנגען אנטקעגן עשו האט יעקב געשטעלט רחל און י

דער וואס איז די " ‡È·Á ÔÂ¯Á‡ ÔÂ¯Á·"צום לעצט ווייל 

ממילא , מערסטע באליבט דעם שטעלט מען צום לעצטן

וויבאלד די מענטשן זענען צום לעצטענס באשאפן געווארן 

אז זיי זענען מער באליבט ביים אויבערשטן  ןאיז דאך א סימ

דעריבער האט זיך דאס וואסער דעמאלטס , ווי די וואסער

  .שפאלטןגע

)éðåùøâä èå÷ìé(  



  

   

ãòåîä ìåç

áåè íåé âòè ééååö òèùøò éã êàð , ìåç âòè øéô àã æéà  )א

ãòåîä.  

èòáøà íåù ïéé÷ èùéð ïòî øàè ãòåîä ìåç , àæà øàð  )ב

 íåé øòãà ãòåîä ìåç øàô ïòáàä óøàã ïòî ñàåå êàæ

áåè , ïäåè èùéð ñàã èòåå øò áéåà ñàåå êàæ àæà øòãà

ïòáàä øò èòåå èöòé ïãàù ,)èìòâ ïòøéìøàô.(  

ùòåå ïùàåå èùéð ïòî øàè ãòåîä ìåç ,òùôàø øàä éã ï  )ג

ìâòð éã ïãééðù ïåà.  

èðòååàã ïòî ñàåå ïòðòååàã éã ãòåîä ìåç èðòååàã ïòî   )ד

 ïëàåå øòã ïéà-  èùéð èâàæ ïòî"äãåúì øåîæî ") éäé øàô

ãåáë (ììä áìàä èâàæ ïòî . ïåà äøåú éã ïéà èðééì ïòî

ååàã ïòîóñåî èðò.  

äøùò äðåîù ééá ïòî èâàæ øòèééåå ïåà ãòåîä ìåç ïåô   )ה

 åðéìò êøá ïåô äëøá éã ééá"äëøá ïúå."  

ïòøòãðà íòã øòðééà ïòî èñéøâ ãòåîä ìåç"ãòåî ïòèåâ à"   )ו

æç ïéà èééèù ñò" ÷åñòì àìà ìàøùéì íéãòåî åðúéð àì ì  )ז

äøåúá íäá ,éùä æà"øàô íéáåè íéîé éã ïáòâòâ èùéð èàä ú 

äøåú éã ïåà ïééæ åö ÷ñåò éãë øàð ïãåé éã , ïòî óøàã íòã ïâòåå

âéñééìô ïòðøòì åö âàè ïãòé ïáòâ âðåèëà ÷øàèù , ìàæ ñò æà

ç"ç äøåú ïà âàè ïééà ïééâ øòáéøà èùéð å"å,

  

çñô ìù éòéáù  

íéà ïéà ïàèòâ èàä øòèùéáééà øòã ïòåå âàè øòã æéà ñàã   )א

ñð ïñéåøâ íòã ,ïèìàôùòâ ïåà  íé íòã ïåà ïòðòæ ïãéà éã

ùéðò÷éøè ïéà øòáéøà , ïôàìòâëàð ïòðòæ ñàåå íééøöî òìà ïåà

ïøàååòâ ïò÷ðàøèøòã ïòðòæ ïãéà éã , òùéãéà ïáàä ñìàîòã

éùä èáéåìòâ øòãðé÷" äøéù òñéåøâ éã ïòâðéæòâ ïåà ú ïåô æà

øéùé,  ïåà ïòéåøô òìà ïòîåðòâðòîàæåö èàä äàéáðä íéøî êéåà

áàä ééæäøéù òöðàâ éã ï÷éåô èéî ïòâðéæòâ êéåà ï.  

ïéé÷ èùéð èâàæ ïòî"åðééçäù"  ééá èùéð ïåà ùåãé÷ ééá èùéð   )ב

ïãðéö èëéì ,åé òñéåøâ ïééà æéà çñô õðàâ ìééåå"è.  

úéøçù ééáììä áìàä øàð ïòî èâàæ ,ã.î . àì ñéåà èæàì ïòî   )ג

éúáäà ïåà åðì.   

äùøô éã èðòééì ïòî"çìùá éäéå" åå èøàã éã èééèù ñò é   )ד

 ïåô äøéù"øéùé æà" , êéæ èìòèù ìä÷ õðàâ æà êéæ èøéô ïòî

øéùé æà úøéù èðééì ïòî ïòåå óéåà.  éùéîç æéá èðééì ïòî ïåà

"ä éðà éë 'êéàôåø", ùéã÷ éöç èâàæ ïòî ïåà ,î ïåà' èðééì

øéèôî.  

  .ðëåã íéðäë éã' ééá ïòåîù òëéåä éã" ïåô òóñåî  )ה

ïòî æà êéæ èøéô ïòî íàæåö êéæ èîå ùøãîä úéá ïéà éòéáù ÷  )ו

èëàðééá çñô ìù,  øòãðé÷ òùéãéà ñàåå äøéù éã èâðéæ ïòî ïåà

óåñ íé úòéø÷ ïåô ñð íééá ïòâðéæòâ ïáàä,  êàð ïòî èâðéæ êéåà

óåñ íé úòéø÷ ïåô ñð íåö êééù ïòðòæ ñàåå íéðåâéð.  

íåé íòðåô äçîù éã êéæ èøéôù çñô ìù éòéáù âàè íòã ïéà   )ז

 áåèâòè òìà ïåô øòî , ïåà ïáéåì ïòééøô øòî êéæ óøàã ïòî ïåà

éùä ï÷ðàã" úòéø÷ ïåô ñð ïôéåà ïåà ììëá íéñéð òìà éã óéåà ú

èøôá óåñ íé.  

ìä÷ éã æà êéæ ïòî èøéô øòöòìô ìééè à óéåà' ïøòåå èééì ñ  )ח

 ãòåîä ìåç øòãà çñô ìù éòéáù ïéà èîéèùàá)øëùùé éðá.(  

  

  



  

   

ñô ìù ïåøçàç  

ïåøçà çñô ïåô âàè øòèöòì øòã èðééî çñô ìù.  íéîëç éã  )א

æ" éåå éåæà âàè à êàð çñô áåè íåé íåö èâééìòâåö ïáàä ì

âòè ééååö æéà áåè íåé øòãòé , ïåà ééååö øòã æéà âàè øòã

ïñéð ïéà âàè øòèñâéöðàååö.  

äëìä éã èéåì , ïéåù ñò ïò÷ ïò÷àáòâôà ïéåù æéà úåöî éã ïòåå  )ב

õîç ïøòåå èùéð'âéã , æéà øùôà æà ùùåç øòáà ïòðòæ øéî

 èåâ èùéð êéæ èàä ñàåå äöî éã ïéà ìòî ôàøè à ïáéìáòâ

âééè éã ïéà èùéîòâñéåà ,î áéåà ïåà' äöî éã ïòâééì ïééøà èòåå

øòñàåå ïéà ,òî éã ïò÷äõîç ïøòåå ì ,ñ åìéôà ïåà' ò÷àè æéà

ôàøè à øàð ,åäùîá øåñà êàã æéà õîç øòáà ,øéô øàôøòã ï

î æà êéæ øéî'ñ÷àøáòâ ïéé÷ èùéð èñò.  

çñô ìù ïåøçà ,î æà êéæ øéî ïøéô'ñ÷àøáòâ àé èñò , ñàã  )ג

î æà èðééî'ïò÷ðéèðééà ïò÷ ôåæ ïéà äöî éã , áåè íåé õðàâ ñàåå

ïàè åö èùéð ñàã êéæ ïòî èøéô . êàã æéà çñô ìù ïåøçà ìééåå

äøåúä ïî èùéð ,àøîåç à øàð êàã æéà ñ÷àøáòâ ïåà ,î àìéî

 ïòî æéà ïéøòãçñô ìù ïåøçà ì÷éî.  

èáééøù êéãå÷éô êøã øôñ ïéà øëùùé éðá øòâéìééä øòã , éã æà  )ד

î ñàåå ïëàæ òìà' õìà çñô èùéð èñò"àøîåç " ì÷éî ïòî ìàæ

çñô ìù ïåøçà ïééæ ,èùéð øòîàè ìééåå , æéà ñàã æà ïòî èæééåå

õîç ,óéåà ïâàæ ìàæ ïòî èùéð ìéåå øòôòùàá øòã ïåà  ïëàæ

õîç ïéé÷ èùéð æéà ñàåå ,õîç æéà ñò æà.  

êéæ ïòî èøéô áåè íåé õðàâ êéæ èøéô ïòî ñàåå úåøîåç òìà éã   )ה

 ò÷àèâàè ïèöòì íåà èùéð,  ñàã èàä ñàåå êàæ à øòáà

 éàãåå à ïåà ïáàä èùéð ïòî øàè õîç ïåô ùùç òèñòãðéî

èùéð êéåà çñô ìù ïåøçà ïñò èùéð.  

êéåàò åö âäðî à æéàêòìãééð÷ ïñ ìäòî äöî ïåô.  ãåé ïåô   )ו

êàð ïòî èâàæ ùåã÷ä , ïåøçà êòìãééð÷ øéî ïñò øòáéøòã æà

çñô ìù ,ñ ñàåå íòã åö øëæ à' åáöð óåñ íé úòéø÷ ééá èééèù

ãð åîë . ñðåë èééèù òáìòæ ñàã"ãðë "íéä éî.  

êéæ ïòî èùéî êéåà ïéåùïøòãðà ïèéî øòðééà , èåè ñàã ñàåå   )ז

èùéð êéåà ïòî áåè íåé õðàâ.  

êéæ ïòî èîå÷ çñô ìù ïåøçà ïåô âàè óåñ æà âäðî à æéà ñò   )ח

 èéî áåè íåé íòã èééìâàá ïòî ïåà ùøãîä úéá ïéà íàæåö

éùä øàô âðàæòâ ïåà áéåì"ú,  äðùì ïà êéæ èùèðéåå ïòî ïåà

íéìùåøéá äàáä.  

æà ïøéô åö êéæ ïâòìô ñàåå ïãéà òëéìøò íé÷éãö ïòååòâ æéà ñò   )ט

ïåøçà  ééæ ïáàä çñô ìùäãåòñ à åö ïùàååòâ êéæ  úáù éåå éåæà

áåùç éã åö ùéðò÷ðòá ïåà èôàùáéì òñéåøâ éã áéìåö' úåöî ò

 ïéåù èòåå ïòî ïåà øòáéøàô áåè íåé øòã èééâ èà ñàåå äöî

áåùç éã øòî ïáàä èùéð'äåöî ò.  

êàð èâàæ ïòîóéåà ø éáø ' òìòãðòîî'éæ áåðàîéø"ò,  ïåøçà æà   )י

ñô ìù ïñòâòâôéåà äãåòñ éã ééá øò èàä ç26 úåöî , æéà ñàã

ïòîòðøàô åö óéøâàá ïëéìùèðòî ïèéåì êéìâòîîåà,  ïèéî øàð

 ïòøáà éã ïåô úåáéáç ïå òâéìééääöî.  



  

   

 

  סיפורי צדיקים

  

  דער טייטש פון קדש

עס האט איינמאל פאסירט א מעשה ביים הייליגער 

על האט נאכגעזאגט אז זיין אייניק, ע"שפאלער זיידע זי

און ער האט נישט אויסגעפירט , "קדש"די טייטש פון 

כדי די קליינע קינדער זאלן נישט "צו זאגן 

ווען : "נאר ער האט געזאגט אין קורצן, "איינשלאפן

דער טאטע קומט אהיים פון שוהל מאכט ער גלייך 

צומארגענס האט דער שפאלער זיידע ". קידוש

רוואס ער האט געפרעגט פון דעם מלמד פא

פארענדערט פון דעם טייטש וואס מען זאגט מיט די 

האט דער מלמד געענטפערט אז ? קינדער אלע דורות

ער האט געטראכט אז פאר קליינע קינדער איז עס 

  . נישט אזוי וויכטיג אז מען זאל אזוי מאריך זיין

א יעדע זאך : האט זיך דער שפאלער זיידע אנגערופן

ירט אין די מסורה פון כלל ישראל וואס ווערט איינגעפ

און אויב כלל ישראל , האט אין זיך טיפערע כוונות

זאלסטו וואוסן אז , פירט זיך אז די קינדער זאגן אזוי

אפילו אין די אידישע טייטש איז אויך באהאלטן 

און אזוי איז דער כוונה פון די טייטש . טיפערע כוונות

וואס מיינט  -ווען דער גרויסער טאטע ": קדש"פון 

קומט אהיים פון  -דער אויבערשטער דער אב הרחמן 

און ער זעהט ווי די , שוהל פסח ביינאכט

אויסגעמוטשעטע אידן וואס האבן אזוי שווער 

און , געארבעט פאר פסח צו קענען אויסרוימען די חמץ

און , האבן אזוי שווער געארבעט צו באקען די מצות

מיט אזא " הלל" היינט ביינאכט האבן זיי געזאגט

און זיי האבן געלויבט , גרויסע התלהבות און שמחה

דעם אייבערשטען פאר אלע ניסים וואס ער האט 

וואס מיינט אז , זאל ער שנעל מאכן קידוש, געמאכט

און , ער זאל מקדש זיין די אידן מיט א נייע קידושין

כדי די קליינע קינדער פונעם , אונז אויסלייזן פון גלות

פאלק זאלן נישט איינשלאפען און פארפאלען אידישן 

, ווערן און פארזינקען ווערן אין דעם גלות חס ושלום

און זיי זאלן פרעגן די קשיות פון מה נשתנה הלילה 

וואס איז פארענדערט די יעצטיגע , הזה מכל הלילות

ן וואס האבן נישט געדויערט אזוי ’גלות פון אלע גלות

איז אזא לאנגע ביטערע און די יעצטיגע גלות , לאנג

  גלות

  

  



  

   

  'ונצעק אל ה

עס איז אמאל געווען א יוד וועלכער האט געוואוינט 

און ער האט , אין א דארף נעבן דער שטאט אפטא

דארט געהאט א קרעטשמע וואס האט געהערט פאר א 

איינמאהל האט זיך געמאכט אז , פריץ א גרויסער רשע

ו באצאהלן דער יוד האט נישט געהאט גענוג געלד צ

דער פריץ האט , וואס ער האט פארלאנגט, דעם פריץ

אים געווארענט אז אויב דער יוד וועט נישט באצאהלן 

וועט ער , דאס גאנצע געלד ביז צו די באשטימטע צייט

  , אריינווארפן אין תפיסה אים מיט זיין גאנצע משפחה

און ער האט , דער יוד איז געווארן זייער צובראכן

ער האט , וסט וויאזוי זיך אן עצה צו געבןנישט געווא

ובפרט נאך אזוי פיל , דאך נישט געהאט קיין געלד

  , געלד ווי דער פריץ דער רשע האט פארלאנגט

און דער , ן חברן א גוטביז דער יוד האט אנגעטראפ

און האט אים , חבר האט אויסגעהערט זיין פראבלעם

שט ווייט פון און געזאגט אז אזוי ווי ני, געגעבן אן עצה

דער הייליגע (, וואוינט דער הייליגער אפטער רבדא 

ר אריבער צום גרויסן און הייליגען פא )אוהב ישראל

, ן צדיק’און רעדט אויס דיין ביטער הארץ פאר, צדיק

ן פאר ’און דער הייליגער צדיק וועט זיכער אוים פועל

  .   דיר א ישועה

און , ין חברדער צובראכענער יוד האט אויסגעהערט זי

און ער , ער האט מחליט געווען אז ער וועט פאלגען

און , האט זיך תיכף געזעגענט פון זיין גאנצע משפחה

ן וועג צו פאהרען צום ’זיך ארויס געלאזט אויף

ווען דער יוד איז , הייליגען צדיק דער אפטער רב

אנגעקומען צום הייליגען צדיק איז פונקט געווען ערב 

ט ער געטראכט ביי זיך אז ער וויל הא, שבת הגדול

ער וועט , נישט שטערן דעם הייליגען צדיק  פאר שבת

  ,אריין גיין צום צדיק מוצאי שבת

זיך אנגרייטען , ד"און ער איז אריין געגאנגען אין ביהמ

אזוי ווי דער יוד איז געווען א , צום הייליגען שבת

, האט ער ליידער נישט געקענט לערנען, דארפסמאן

ט ער גענומען א תהלים און ערליך געבעטען דעם הא

אז אין זכות פון דעם הייליגען צדיק זאל ער , באשעפער

און ער האט , געהאלפען ווערן פון זיין צרה

מיטגעהאלטן אלע תפלות גאנץ שבת מיט דעם 

  ,הייליגען צדיק

דער הייליגער אפטער רב האט זיך געפירט ווי עס 

אז שבת הגדול , רוךווערט געברענגט אין שולחן ע

איז דער יוד אויך געגאנגען , זאגט דער רב א דרשה

כאטש ער , ווי אלע יודן פון שטאט, הערן די דרשה

האט געוואוסט אז ער איז נישט קיין תלמיד חכם און 

ער וועט נישט פארשטיין וואס דער הייליגער צדיק 

דאך האט ער געטראכט אפשר וועל איך יא , רעדט

און ער האט אויסגעהערט , רשטייןעפעס קענען פא

  ,יעדעס ווארט וואס איז ארויס פון דעם מויל פון צדיק

האט דער יוד געהערט ווי דער צדיק , אינמיטן דרשה

ווען זיי זענען געווען , די יודען אין מצרים, זאגט אז

האבן זיי נישט , אינמיטן פון זייערע ביטערע צרות

ווערן פון די קען טוהן פטור צו ’געוואוסט וואס מ

האבן זיי געדאווענט און געשריגען צום , צרות

אזוי ווי עס שטייט אין פסוק  , הייליגען באשעפער

און דער הייליגער , אלקי אבותינו’ ונצעק אל ד



  

   

ון ער א, באשעפער האט צו געהערט צו זייער געשריי

ן פון זייערע האט געשיקט משה רבינו העלפן די יוד

  .צרות

געהערט די ווערטער פון דעם ד האט ווי נאר דער יו

האט ער באלד פארשטאנען אז דער רבי , ן צדיקגהיילי

ן אזוי ווי די והאויך ט אז ער זאל, האט אים געמיינט

ן אין מצרים האבען געטוהן און שרייען צום יוד

וועט דער באשעפער אים אויך , הייליגען באשעפער

האלפן די אזוי ווי ער האט גע ,העלפען פון זיינע צרות

  . ן אין מצריםיוד

און ער האט זיך , דער יוד איז געווארן מלא שמחה

מיישב געווען אז ער דארף שוין נישט אריין גיין צום 

ווייל ער האט שוין פארשטאנען וואס ער האט , צדיק

האט ער זיך צאם , און גלייך מוצאי שבת, צו טוהן

 געפאקט זיינע פעקלעך און אהיים געפארען פול מיט

ווייל ער וועט שוין ווערן געהאלפען וויבאלד , שמחה

ער וועט דאווענען און שרייען צום הייליגען 

  .אזוי ווי דער צדיק האט געזאגט, באשעפער

וויבאלד דער יוד איז אהיים געקומען האט דער גאנצע 

האבן זיי , משפחה באמערקט אז ער איז זייער בשמחה

פנים אז דער  אים געזאגט מיר דערקענען אויף דיין

הייליגער צדיק האט דיר געגעבען דאס גאנצע געלד 

ווייל דו ביסט , ן  פריץ’ן געבן פאר’וואס מיר דארפ

  , אזוי פריילעך

די געלד , האט דער יוד געזאגט פאר זיין משפחה! ניין

קען ’אבער די עצה וויאזוי מ, האב איך נאך נישט

פון געהאלפן ווערן פון אלע צרות האב איך געהערט 

דער צדיק האט געזאגט אז אויב א , דעם הייליגען צדיק

זאל ער טוהן , און ער דארף א ישועה, יוד האט א צרה

זיי האבן , ן אין מצרים האבן געטוהןיוד וואס די

, געדאווענט און געשריגען צום הייליגען באשעפער

און דער באשעפער איז מקבל די געוויין און געשריי 

און ער העלפט זיי אין זייערע , ערפון די יודישע קינד

  ,אזוי ווי ער האט געהאלפן די יודען אין מצרים, צרות

עס , האט דער יוד געזאגט פאר זיין משפחה, ממילא

ווען , און ביים הייליגען סדר, ט פסח"וועט באלד זיין יו

מיר וועלן אנקומען אין די הגדה צו די ווערטער  ונצעק 

מיר אויך שרייען צום אלקי אבותינו וועלן ’ אל ד

הייליגען באשעפער אזוי ווי די יודען אין מצרים האבן 

געטוהן און דער הייליגער באשעפער וועט אויף אונז 

און ער וועט אונז ארויס נעמען , אויך רחמנות האבן

  .פון אונזער צרה

די גאנצע משפחה זיצט ביים , פסח אויף דערנאכט

איז ’ען מוו, זאגט די הגדה ערליך’און מ, טיש

אלקי ’ אנגעקומען צו די ווערטער  ונצעק אל ד

אבותינו האט די גאנצע משפחה זיך גענומען שרייען 

צום הייליגען באשעפער אז ער , מיט גרויסע קולות

  , זאל זיי העלפען פון זייערע צרה

! מאכט אויף, פלוצלינג הערט מען א קלאפ אין טיר

האט געפענט ’ווי נאר מ, !האט רחמנות, שרייט איינער

די טיר האט מען געזעהן ווי עס שטייט דארט דער שכן 

צוביילט און צובלוטיגט פון , צוקלאפט, דער גוי איוואן

און ער וויינט און בעט זיך לאזט מיך , קאפ ביז פיס

ווען מען האט אים , האטס אויף מיר רחמנות, אריין

אריין געלאזט אין שטוב האט ער דערציילט אז ער 

און זיין זון האט אים , צושלאגען מיט זיין זוןהאט זיך 

און דערנאך , ט’ביטער צושלאגן און כמעט געהרג

דער יוד האט אים , ארויס געווארפן פון שטוב



  

   

אנגעוויזן א שטוב ווי ער קען זיך אראפלייגען און 

  ,צוריק קומען צו די כוחות

פאר דעם ווי דער גוי איוואן האט זיך אראפגעלייגט 

רופן דעם יוד אין א זייט און האט אים האט ער גע

איך , איך וויל מיט דיר רעדן אפאר ווערטער, געזאגט 

אז איך וועל נישט איבער לעבן די , זאגט איוואן, פיל

איך , טע קלעפ וואס מיין זון האט מיר געגעבן’געהרג

איך האב אסאך געלט , וועל דיר יעצט מגלה זיין א סוד

זון דער רוצח וואס האט מיך  און איך וויל נישט אז מיין

ן ’צוביילט און ארויס געווארפן פון שטוב זאל ירש

, דאס גאנצע געלט נאך דעם וואס איך וועל שטארבען

וועל , וועגען דעם קום יעצט מיט מיר ארויס אין וואלד

איך דיר ווייזען וואו איך האב באהאלטן מיין גאנץ 

ייל דו דאס וויל איך דיר געבן א מתנה וו, פארמעגן

  .האסט אויף מיר רחמנות געהאט

ביז אפאר טעג איז באוואוסט געווארן אין די גאנצע 

איז דער יוד , דארף אז איוואן דער גוי איז געשטארבן

געגאנגען אין וואלד און ארויסגענומען דאס גאנצע 

און , פארמעגן אזוי ווי איוואן האט אים געזאגט

י געלט אויסער דעם וואס ער האט געקענט פון ד

איז ער , אויסצאלן פאר דעם פריץ די גאנצע חוב

געווארן א גרויסער עושר און געקענט שיקן זיינע 

קינדער אין די בעסטע ישיבות און זיי געקענט חתונה 

  ,מאכן אויף דעם שענסטען אופן

דאס אלעס האט פאסירט אין זכות וואס ער האט אזוי 

גען צדיק פון היילי שטארק געגלויבט אין די ווערטער

  .דער אפטער רב

  טעג פסח 9

און דער נודע ביהודא זיצט , עס איז חול המועד פסח

פלוצלינג הערט ער א . ביי זיך אין זיין ספרים שטוב

ווען ער איז צוגעגאנגען האט ער . קלאפ אין טיר

דער . געזעהן ווי עס שטייט פאר איהם א גרויסער גוי

איך . אריין ביטע לאז מיר: "גוי האט איהם געזאגט

  ".דארף דיר איבערגעבן זייער א וויכטיגע זאך

האט ער אנגעהויבן , אזוי ווי דער גוי איז אריין

איך בין . דו דערקענסט מיר מן הסתם נישט: "דערציילן

דער גוי וואס דו האסט מיט יאהרן צוריק געראטעוועט 

דו האסט . דיגע הענט פון מיין פעטער’פון די רציחות

יעצט . י געלט וואס איך האב פארלוירןמיר געגעבן ד

איר זאלט . בין איך געקומען אפצאלן פאר די טובה

נען ’הרג’וויסן אז מיין פעטער גרייט זיך יעצט אויסצו

א טאג נאך פסח קויפן . אלן יודן פון די שטאט פראג

אזוי ווי מיין פעטער איז . דאך אלע יודן ברויט פון א גוי

לאנירט ער פ, דער בעקער פון דעם שטאט

אזוי וועט ער . אריינצולייגן סם אין אלע ברויט

. ענען די גאנצע שטאט פראג אין איין טאג’הרג’אויס

, דער נודע ביהודא האט איהם זייער שטארק באדאנקט

  .און דער גוי איז אהיימגעגאנגען

* * *  

און אין דעם גרויסן שוהל פון , עס איז אחרון של פסח

דער גבאי . יגט דאווענעןפראג האט מען שוין געענד

דער : "האט געגעבן א קלאפ אויפן בימה און געזאגט

רב האט געהייסן אויסרופן אז היינט נאכמיטאג גייט 

און קיינער זאל נישט , זיין זייער א וויכטיגע דרשה

  ".פעלן



  

   

יעדער האט זיך . נאכמיטאג איז דער שוהל געווען פיל

רב גייט  שוין זייער שטארק געוואונדערט וואס דער

, רבותי: "דער רב איז ארויף און אנגעהויבן רעדן. זאגן

עס איז געשעהן זייער א גרויסע טעות ווען איך האב 

איך האב . מסדר געווען דעם לוח פון דעם יאהר

פסח האט זיך . באמערקט אז איך האב מיך פארעכענט

יעצט איז . באמת געדארפט אנהייבן א טאג שפעטער

יעדער . מארגן איז אחרון של פסחאון , שביעי של פסח

און חס ושלום נישט , זאל מארגן קומען אין שוהל

  .איינקויפן קיין חמץ ביז מארגן אווענט

שטייען שוין אלע וועגעלעך מיט , דער נעקסטער טאג

ווי ערשטוינט . ברויט אין דער גרויסע גאס פון פראג

ווי קיינער קויפט , דער בעקער געווען, איז דער רשע

אלע יודן זענען אנגעטוהן מיט יום . ט קיין ברויטניש

  .טוב קליידער און זיי גייען אין שוהל

כדי אז מען , מען ווארט אז דער רב זאל אריינקומען

, עס גייט אדורך א שעה. זאל קענען אנהייבן דאווענען

" קוק ארויס. "אבער דער רב איז נאך אלץ נישט דא

אינדרויסן זעהט מען . רופט זיך אהן איינער צום צווייטן

אויך . און ער רעדט צו די פאליציי, ווי דער רב שטייט

האבן זיי געזעהן ווי מען קייטעלט איין דער בעקער און 

  .מען פירט איהם אוועק

א . האבן זיי זיך געוואונדערט? וואס האט דא פאסירט

וויילע שפעטער איז דער רב אריינגעקומען און 

און ער האט זיי געזאגט , פארציילט דער גאנצע מעשה

און דער טעם פארוואס . אז היינט איז באמת נישט פסח

ער האט נישט געוואלט פריער דערציילן וואס דא איז 

איז כדי צו זיין פארזיכערט אז דער רשע זאל , געשען

היינט אינדעפרי האבן די פאליציי . האבן א ביטערן סוף

, ברויט אוסגעפריווט און געגעבן א הינט צו עסן איין

און מען האט , און דער הינט איז אויפן ארט געשטארבן

אזוי זענען אלע . ארעסטירט דעם רשע דער בעקער

  .’כן יאבדו כל אויבך ה, יודן געראטעווט געווארן

  

  "ביעור חמץ"ריכטיג מקיים זיין 

זיין מאמעס (דער זיידע פון הייליגן חוזה פון לובלין 

ט געוואוינט אין דארף ע וואס הא"רבי קאפל זי )טאטע

איז געווען א סוחר פון וויין און ברוינפן " ליקעווע"

כאטשער איז געווען א גרויסער צדיק האט ער זיך 

אליינס געפלאגט אויף פרנסה כדי נישט צו דארפן 

  צוקומען צו קיין נדבות פון אנדערע

קאפל רופן א גוי און אים ’ יעדן ערב פסח פלעגט ר

ברוינפן וואס ער האט געהאט  פארקויפן אלע פעסער

  .ט האט ער עס צוריק אפגעקויפט"און נאך יו

און ווייטער געהאנדלט דערמיט איין יאר האבן זיך די 

גוים אין דארף אפגעשמועסט אז קיינער וועט נישט 

קאפל במילא וועט ער ’ אפקויפן דעם ברוינפן פון ר

 מוזן מפקיר זיין די ברוינפן כדי נישט צו האבן אינעם

ו אין זיין רשות אזוי ארום וועלן "ט פסח קיין חמץ ח"יו

  .זיי זיך קענען טיילן מיט די פעסער ברוינפן

קאפל טאקע זייער פיל ברוינפן ’ יענעם יאר האט ר

אינעם ווערד פון א גרויסן מארמעגן וואס ער געהאפט 

פון דעם צו האבן גענוג געלט חתונה צו מאכן זיינע 

א שיינעם נדן אבער ערב פסח טעכטער און אויך געבן 

קאפל האט גערופן דעם גוי פאר וועם ער ’ ווען ר

פלעגט שטענדיג פארקויפן דעם חמץ האט דער גוי זיך 



  

   

ארויסגעדרייט מיט פוילע תירוצים אז ער קען נישט 

קאפל האט געבעטן איין גוי ’ קויפן היי יאר דעם חמץ ר

ן אנדער נאכן צווייטען אבער יעדער האט געהאט אן

’ עס נישט געוואלט אפקויפן ר אטתירוץ און קיינער ה

יז שוין קאפל איז געווארן זייער אומגעדולדיג אז עס א

און זיין פארמעגן איז נאך " סוף זמן ביעור חמץ"כמאט 

  נישט פארקויפט

" שריפת חמץ"ווי נאר עס איז געווארן דער זמן פון 

 קאפל גענומען א וואגן און ארויף געלייגט’ האט ר

אלע פעסער ברוינפן אן " גאנץ פארמעגן"דערויף זיין 

עס געטראגן צום ברעג פונעםטייך און עס דארטן 

מיט גרויס " כל חמירא"אראפ געווארפן זאגענדיג

כוונה עס איז אים געווען א געוואלדיגע שמחה אז ער 

לויטן " ביעור חמץ"איז איצט מקייםדי מצוה פון 

אט געוואוסט אז אץ דעם וואס ער הרן פשט ט’פשוט

ער בלייבט יעצט אן ארימאן אויפן גאנצן לעבן די גוים 

זענען געשטאנען פון די זייט און זיך געריבן די הענט 

פאר פרייד אז אט אט וועלן זיי ווערן מיט א 

געוואלדיגע עשירות זיי האבן קוים געקענט ווארטן ביז 

  .קאפל וועט אנקומען אהיים’ ר

אהיים מיט גרויס שמחה  רבי קאפל איז אנגעקומען

ו אז ער האט געהאט די זכיה עומד צ ת"לויבענדיג השי

זיין בנסיון און אוועק ווארפן דעם חמץ מיטן גאנצן 

הארץ אבער זיין פרוי און קינדער זענען יא געווען 

אז זיי וועלן פלוצלונג ווערן  ,זייער טרויעריג

ער קאפל געווען זיי’ ט איז ר"ארימעלייט דעם גאנצן יו

גוט אויפגלייגט און פרייליך אז ער האט 

  .אריינגעברענגט א שמחה אין די גאנצע  משפחה

" הבדלה"קאפל האט גענדיגט ’ ר ווען ט"יו מוצאי

האט ער אריינגעקלערט וואס ער קען יעצט טאן ער 

האט דאך נישט קיין געלט צו מאכן פרישע ברוינפן 

עהן די האט ער זיך מיישב געווען אז ער וועט גיין ז

פעסער אפשר דאך האבן די גוים איבער געלאזט עפעס 

א טראפן אפילו נאר די ליידיגע פעסער אליין וועט ער 

זיי נעמען און פארקויפן פאר עטליכע פרוטות ער זאל 

  .כאטש האבן עפעס געלט

ווי ערשטוינט איז רבי קאפל מי זיין משפחה געווארן 

און געזען אז  ווען זיי זעננען אנגעקומען צום ברעג ים

די פעסער זענען גאנץ קיינער האט זיי נישט גערירט 

פון ארט די גוים זענען דארט געשטאנען ארום און 

אוי דו איד דאס הייסט ביי ענק "געזאגט צו אים 

אז מען שיקט א סאלדאט מיט א שווערד " ביעור חמץ"

? צו היטן די פעסער אלע זיבן טעג בייטאג און ביינאכט 

אסטו נישט מפקיר געווען דעם חמץ פארוואס ה

  ."?געהעריג אן קיין שומר

ראשט פון זייער ערבי קאפל איז געווארן זייער איב

אגע ער האט גענצליך נישט געוויסט פון קיין שום רפ

סאלדאט ער האט נישט געשטעלט קיין שומר ער האט 

האט " שומר ישראל"אבער פארשטאנען  אז דער 

מוסר "וואס איז זיך  רחמנות געהאט אויף איינעם

אויף א מצוה און האט אפגעהיטן גאנץ פסח " נפש

ין פארמעגן אז ער זאל נישט יבייטאג און ביינאכט ז

קאפל ’ דאן האט ר... שאדן האבן פון די הייליגע מצוה 

גענומען אלע פעסער ער האט זוכה געווען דערין פון 

 און זיי צוריק אהיים געפירט אזוי ווי ער האט" הפקר"

עס זענען געווען צדיקים וואס האבן (זיי געטראגן 

דערציילט די מעשה יעדן שושן פורים ביי די יארצייט פון 

  )ע"רבי קאפל זי



  

   

  לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו

ע "ווי באקאנט האט דער הייליגער בעל שם טוב זי

פון . זייער שטארק געוואלט פארן קיין ארץ ישראל

און א געוויסע . דאס נישט צוגעלאזט הימל האט מען

יאר האט ער נאכאמאהל פרובירט צו פארן קיין ארץ 

וואס איז פינקט , אינמיטן זיין נסיעה. ישראל

האט ער וועגן געוויסע , אויסגעקומען פאר פסח

שטערונגען געדארפט פארבלייבן אין דער שטאט 

  .קאנסטאנטינאפעל

ם ’ואוסט פונהאט מען נישט געו, דארט אין יענע שטאט

צוליב דעם . גרויסקייט פון דעם הייליגן בעל שם טוב

אין ער , האט איהם קיינער נישט ספיציעל באמערקט

דער . האט נישט באקומען קיין איינלאדענונג צום סדר

הייליגער בעל שם טוב איז בכלל נישט געווען 

ער איז רואיג געגאנגען אין בית מדרש און . באזארגט

  .נעןזיך געזעצט לער

ן ’די גרויסע צדיקת אדל וואס איז מיטגעפארן מיט

ווייל דער יום , איז יא געווען באזארגט, הייליגן טאטן

און עס איז נישט דא ווי , טוב פסח איז שוין באלד דא

אפילו קיין פרוטה איז אויך נישט געווען . איינצושטיין

זי האט זיך זייער . צו קענען איינקויפן אויף יום טוב

  .צעוויינט שטארק

ס העמד צום טייך ’זי האט גענומען איר פאטער

טראכטענדיג אז כאטש א ריין העמד זאל , אויסצוואשן

, בשעת זי האט געוואשן דעם בגד. זיין אויף יום טוב

אז זיי זאלן , האט זי מתפלל געווען צום רבונו של עולם

  .געהאלפן ווערן

י זי עס איז אדורך געגאנגען א גביר און באמערקט וו

וואס האט מיט אייך : "האט ער איר געפרעגט, וויינט

האט זי פארציילט זייער גאנצע ". ?פאסירט

ווי אויך וועגן דעם גרויסקייט פון איר , פארלעגענהייט

  .הייליגן טאטן

ביי מיר : "זאגענדיג, דער גביר האט איר בארואיגט

און עס וועט אייך , וועט איר זיין אויף יום טוב

אויך האט ער איר איבערגעגעבן זיין , "לןגארנישט פע

  .אדרעס

דער צדיקת אדל איז באלד געלאפן אין בית מדרש 

פארציילן איר פאטער אז זיי האבן שוין ברוך השם ווי 

  .צו זיין אויף יום טוב

ערב פסח איז דער בעל שם טוב מיט זיין טאכטער 

דער גביר האט איהם . אריבער צום גביר אין שטוב

ער האט איהם געוויזן . נטליך אויפגענומעןזייער פריי

דער הייליגער . ווי זיין שלאף צימער געפינט זיך

  .ט איז זיך געגאנגען אביסעל צולייגן"בעש

עס איז שוין געווארן שפעט און מען האט שוין 

דער גביר איז אריין . געדארפט גיין אין שוהל דאווענען

שטוינט איז ווי ער. אויפצווועקן זיין גאסט, אין צימער

ענדיג ווי אינמיטן שלאף גיסן זיך טייכן זע, ער געווען

  .טרערן פון זיינע הייליגע אויגן

ט "א וויילע שפעטער האט זיך דער הייליגער בעש

לעושה : "און מיט א ברען געזאגט, אויפגעכאפט

דערנאך זענען ". נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו

  .זיי געגאנגען צום דאווענען

ט האט "דער בעש. איז אהיים פון שוהל פרייליך מען

דער . געפירט דעם סדר אויף גאר א הייליגן שטייגער



  

   

עושר האט פארשטאנען אז דא זיצט פאר איהם א 

  .גרויסע צדיק

לעושה "ווען מען איז אנגעקומען צו די ווערטער 

האט דער , "נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו

מיט . שטארק צופייערטט זיך זייער "הייליגער בעש

ט עטליכע ’חזר’גרויס פרייד האט ער דאס איבערגע

  .מאהל

ט "ווען זיי האבן געענדיגט די הגדה האט זיך דער בעש

האט  אויבערשטערברוך השם אז דער : "אנגערופן

אונז געהאלפן און ער האט איבערגעדרייט טרויער צו 

  ".פרייד

ביים  ט געשטאנען"איז די בעש, יום טוב אינדערפרי

פענסטער און פונקט איז אדורך געגאנגען א יוד וואס 

ט האט "און די בעש, משה’ האט געהייסן ר

. משה’ גוט יום טוב ר: "ארויסגעשריגן פון פענסטער

האט געברענגט א ישועה צו זיין  אויבערשטערדער , יא

, אמת. און דו ביסט געווען דער גוטער שליח, פאלק

  ". ו כי לעולם חסדולעושה נפלאות גדולות לבד"

ט האט יעצט אנגעהויבן דערציילן וואס דא "די בעש

  .האט פאסירט

האט אמאהל געוואוינט , דא אין קאנסטאנטינאפעל

. ער איז געווען אן אוהב ישראל. דער טערקישע קעניג

קיין . משה’ ן נאמען ר’זיין יועץ איז געווען א יוד מיט

  .ן מיט איהםן זיך דורכרעדזאך האט ער נישט געטוהן א

האט זיין זון , ווען דער קעניג איז געשטארבן

דער זון איז אויך געווען אן . איבערגענומען דער מלוכה

ן דער גארנישט געטוהן אאויך ער האט . אוהב ישראל

  .משה’ עצה פון זיין ראטגעבער ר

, שע אנטיסעמיט’צווישן די יועצים איז געווען א גוי

. יוד זאל זיין אזוי גרויסוואס האט נישט פארגינט אז א 

  .כסדר האט ער געזוכט עצות איהם שלעכטס צו טוהן

ער האט . איז איהם אייגעפאלן א פלאן, איינמהאל

געזאגט אז עס וואלט געפאסט אז דער קעניג זאל 

כדי אז יעדער זאל , ארומגיין אין דעם גאנצן לאנד

  .און איהם באגריסן, אנערקענען דער נייע מלך

ט אויסגערעכענט אז דער קעניג זאל דער יועץ הא

, אנקומען צום יודישן געגענט פונקט פסח ביינאכט

אזוי וועלן זיי נישט . ווען אלע יודן זיצן ביים סדר

און דער יועץ וועט קענען . באגריסן דעם קעניג

  .אויספירן זיין בייזן פלאן

נעכטן . דער קעניג איז טאקע ארויס אויף א שפאציר

, איז אנגעקומען צו די יודישע גאס ביינאכט ווען ער

האט ער געזעהן אז די יודן קומען איהם נישט 

  .ער האט זיך זייער געוואונדערט. אנטקעגן

קוק ווי די יודן : "דער יועץ האט זיך גלייך אנגערופן

און זיי פראווען , זיצן ביי זיך אין דער היים

און פון דיר מאכן זיי זיך , גרויסארטיגע סעודות

  ".שט וויסענדיגגארני

און , דער קעניג איז טאקע זייער באליידיגט געווארן

ווי אזוי דארף מען יעצט : "שע יועץ’געפרעגט דעם גוי

  ".?באשטראפן די יודן פאר דעם

דער יועץ האט אויסגענוצט דעם געלעגענהייט און 

משה העצט ’ ן גוטע יועץ רדיי: "געזאגט צום קעניג

און אלע יודן , מען הענגען ם דארףיא, ן די יודןזיכער א

  ".דארף מען פארטרייבן פון דעם שטאט

און באלד , דער קעניג האט זייער געפעלן די עצה

אויסצופירן , איבערגעגעבן זיין זיגעל רינגעל צום יועץ

  .דיגע אקציע’זיין רשעות



  

   

האט ער , ווען דער קעניג איז אהיימגעקומען

יז דא פארציילט פאר זיין אלטע מאמען וואס עס א

האט זי , ווען זי האט דאס געהערט. געשעהן

: אויסגעבראכן אין א ביטער געוויין און געזאגט

ווייסטו דען נישט אז די אלע וואס הייבן זיך אהן מיט "

ווייסטו דען נישט וואס ? די יודן האבן א ביטערן סוף

און , סנחרב, המן, עס האט פאסירט מיט עמלק

פרובירט צו טשעפענען  און אלע וואס האבן, נבוכדנצר

דאס איז זיכער . די יודן זענען א גוט פאלק? מיט די יודן

  ".געווען א בלבול פון דיין שלעכטן יועץ

האט דער קעניג געשיקט רופן , שפעט אינמיטן נאכט

ער האט איהם פארציילט דער גאנצער . משה’ ר

ווי אזוי מען דרייט זיך , און געבעטן אן עצה, מעשה

נאכדעם וואס ער האט , ער שלעכטע גזירהארויס פון ד

  .שוין ארויסגעגעבן דעם רינגעל צו דעם שלעכטן יועץ

טראכטענדיג אז , משה האט זיך נישט פארלוירן’ ר

דער באשעפער וועט ". ליל שימורים"היינט איז דאך 

, נאך אפאהר מינוט טראכטן. זיי זיכער נישט פארלאזן

ווען דער , פרימארגן אינדער: "האט ער זיך אנגערופן

זאל מען איהם גלייך באפאלן אז , יועץ וועט אנקומען

  ".עט דער קעניגס רינגעל’גנב’ער האט גע

מען האט געפונען דעם רינגעל . אזוי איז טאקע געווען

מען האט נישט געמאכט קיין . שע יועץ’ביים גוי

אזוי . נאר מען האט איהם באלד געהאנגען, פארשונגען

אטעוועט געווארן פון א ביטער זענען די יודן גער

  .גזירה

דער בעל שם טוב האט געענדיגט זיין ערציילונג און 

ווען איך האב געוויינט אינמיטן שלאף איז : "געזאגט

דאס געווען צוליב דעם קטרוג וואס האט געהאנגען 

ט ’פועל’ברוך השם אז מען האט גע. אויף כלל ישראל

, געקומען משה איז אהיים’ און ווען ר, "א ישועה

איז ער , נאכדעם וואס מען האט געהאנגען דעם רשע

פונקט אדורך געגאנגען אייער הויז און איך האב איהם 

  .באדאנקט פארן זיין דעם ריכטיגן שליח

  וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משבח

און דער וואס פארמערט צו דערציילן אין די 

אין , געלויבט געשעהנישן פון יציאת מצרים דער איז 

ן וואס האבן אונז זיך יעצט צו פרייען מיט ’דער אמת

דעם וואס אונזערע עלטערן זענען דעמאלט  

אונז זענען דאך יעצט אין א , געראטעוועט געווארן

קען דאס געבן צו פארשטיין מיט א ’מ? ביטערן גלות

א ארעמאן וואס האט נעבעך נישט געהאט קיין ,  משל

יל צו נעמען און ער איז געווען א שטיקל ברויט אין מו

עם הארץ ווייל ער האט נישט געהאט קיין געלט צו 

האט זיך , ן זאל מיט אים לערנען’באצאהלן פאר א רבי

זיין מזל איבער געדרייט און ער איז זייער רייך 

ן ’די ערשטע זאך האט ער זיך געדונגען א רבי, געווארן

יליגע תורה א תלמיד חכם זאל אים אויסלערנען די הי

און ער האט ברוך השם שטארק מצליח געווען סיי אין 

ר ווען ס יא’און יעדע, סיי אין רייכקייטלערנען און 

איז אנגעקומען דער טאג וואס ער איז רייך געווארן ’ס

האט ער געמאכט א יום טוב און געדאנקט דעם 

ן באשעפער פאר די גרויסע חסדים וואס ער ’הייליג

איז אריבער א שטיקל צייט ’ס, והןהאט מיט אים געט

און דער רעדל האט זיך צוריק געדרייט און ער איז 

אבער , נעבעך צוריק ארעם געווארן אזוי ווי פריעהר

איז אנגעקומען דער טאג וואס ער פלעגט מאכן ’ווען ס



  

   

דעם יום טוב האט ער זיך ווייטער געפרייט אפילו ער 

שן ’ם מענטהאבן אי, איז שוין צוריק ארעם געווארן

האט ער זיי ? געפרעגט צו וואס פרייסטו דיך יעצט

גענטפערט מיין געלט האב איך טאקע פארלוירן אבער 

די חכמת התורה וואס איך האב באקומען דורך מיין 

, איז די זעלבע מיט אונז, רייכקייט איז געבליבן אין מיר

מיר פרייען זיך יעצט מיט יציאת מצרים אפילו אונז 

ווייטער אין גלות ווייל דורך יציאת מצרים  זענען יעצט

האבן מיר זוכה געווען צו קבלת התורה וואס דאס 

וועט אונז קיינמאהל נישט פארלאזן און מיט דעם וועלן 

איז וועגן דעם וכל המרבה לספר , מיר אייביג בלייבן

ביציאת מצרים אפילו אין דעם פינסטערן גלות 

צרים איז הרי זה דערציילט ער די ניסים פון יציאת מ

איז ער געלויבט ווייל ער ווייזט אז ער ווייסט , משבח

דארף האבן וועגן ’און ער פארשטייט די שמחה וואס מ

  .קבלת התורה און עול מלכות שמים

  )דברי שאול(
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