
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

  

 רֶדֵסי ֵליל ַהֵניָמִס

  ַקֵדׁש
ְֶווען ֶדער ַטאֶטע קּוְמט ַאֵהיים פּון ׁשּול טּוט ֶער ִזיך ָאן ִדי ַווייֶסע ִקיְטל אּון ֶער ַמאְכט ְגַלייך  ְ

ָלאְפן ט ַאייְנׁשְ ֵדי ִדי ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער ָזאְלן ִניׁשְ   ִקידּוׁש ּכְ

  ּוְרַחץ
ט ִזיך ִדי ֶהעְנט אּו ָרָכה 'ן ְמְֶמען ַוואׁשְ ט ַא ּבְ   ,"ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים"ַמאְכט ִניׁשְ

ט ֶעְסן  'ַווייל ְמ   ְֵגייט ָנאך ִניׁשְ

ס ְרּפַ   ּכַ
ַזִית אּון ֶמען טּוְנְקט ָדאס ֵאיין ִאין ַזאְלץ ַוואֶסער  ס ְקֶלעֶנער פּון ַא ּכְ ְרּפַ ִטיְקל ּכַ ֶּמען ֶנעְמט ַא ׁשְ

ָרָכה  ִרי ָהֲאָדָמהּבֹוֵרא"אּון ֶמען ַמאְכט ַא ּבְ ֶטְר"  ּפְ   ן ִדי ָמרֹור'אּון ֶמען ָהאט ִאיְנִזין צּו ּפַ

  ַיַחץ
ה ָוואס ְס'ְמ ִדי ְגֶרעֶסעֶרע , צּוֵטייְלט ָדאס אֹויף ְצֵוויי'ֵהייְסט ֵלִוי אּון ְמ'ֶנעְמט  ִדי ִמיְטְלְסֶטע ַמּצָ

ע ֵלייְגט ֶמען צּוִריק אֹויף ִדי ְסֻעָדהַהאְלּבֶע ֵלייְגט ֶמען ַאֶוועק אֹויף ֲאִפיקֹוָמן אּון ִדי ְקֶלעֶנעֶר   ּע ַהאְלּבֶ

יד   ַמּגִ
יז  "ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא"ָּזאְגט ִדי ַהָגָדה פּון 'ְמ ָרֵאל"ּבִ   "ָגַאל ִיׂשְ

  ָרְחָצה
ט ִזיך ִדי ֶהעְנט אּון ְמ'ְמ ָרָכה'ְַוואׁשְ    ֵגייט ׁשֹוין ֶעְסן ' ַווייל ְמַעל ְנִטיַלת ָיָדִים ַמאְכט ָיא ַא ּבְ

  מֹוִציא
ָרָכה ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ'ֶנעְמט ִדי ְדַריי ַמּצֹות ִאין ִדי ֶהעְנט אּון ְמ'ְמ   ָזאְגט ִדי ּבְ



 

 
 
 

 

  ַּמָצה
ה אּון ְמ'ְמ ֶטע ַמּצָ ָרָכה'ָלאְזט ָאּפ ִדי אּוְנֶטעְרׁשְ ה ָזאְגט ִדי ּבְ   ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָ

  

  ָמרֹור
ַזִית ָמרֹור אּון ְמ'ְמ   טּוְנְקט ָדאס ֵאיין ִאין ֲחרֹוֶסת'ֶּנעְמט ַא ּכְ

ָרָכה ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור'אּון ְמ   ַמאְכט ַא ּבְ

  ְּכֹוֵרך
ִטיְקל ָמרֹור'ְמ ה ִמיט ַא ׁשְ ֶטע ַמּצָ ִטיְקֶלעך פּון ִדי אּוְנֶטעְרׁשְ   ְֶנעְמט ְצֵוויי ׁשְ

ִהֵלל 'אּון ְמ ְקָדׁש ּכְ ָּזאְגט ֵזֶכר ַלּמִ ּ  

ְלָחן עֹוֵרך   ְׁשֻ
  ִלְכבֹוד יֹום טֹוב ְטִריְנְקט'ֶעְסט אּון ְמ'ּום ִטיׁש אּון ְמְגֵרייט צ'ְמ

  ָּצפון 
אַהאְלֶטעֶנע ֲאִפיקֹוָמן אּון ְמ'ְמ ַזִית ָאְנֶגעַלאְנטֶערֵהייט 'ֶנעְמט ַארֹויס די ּבַ   ֶּעְסט ַא ּכְ

ֵרך   ְּבָ
ט'ִגיְסט ָאן ִדי ְדִריֶטע ּכֹוס אּון ְמ'ְמ עְנְטׁשְ   ּבֶ

  ַּהֵלל 
   ַּהֵלל ָזאְגט ֶמען אּון ּכֹוס ֶפעְרְטןעם  ֶדָאן ִגיְסט ֶמען

  ִנְרָצה
אִוויִליְגט'ֶווער ְס ְטן  טּוט ִדי ַאֶלע ַזאְכן ִאיז ּבַ עְרׁשְ  ַפאְרן אֹויּבֶ

  



 

 
 
 

 

 ּאון ִמְנָהִגים ֲַטעִמים 
 ּפון ֵהייִליְגן ֵסֶדר ַנאְכט

  ?"ֵסֶדר ַנאְכט"ַּפאְרָוואס רוְפן ִמיר ָדאס 

ּ קוְמט ְמַרֵמז ֵזיין ָדאס:ל ָזאְגט"ֶדער ַמֲהַר  ָוואס ָהאט ֶַאְלעסַאז ִמיר ָזאְלן ִוויְסן ַאז , ּ

ַּפאִסיְרט ִמיט ִדי ִאיְדן פון ֶווען ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען  ּ פון ִמְצַרִים ִביְזן ַהְייְנִטיְגן ָטאגַארֹויסּ ּ ,

ֶטעְלֶטע  ָחה ְפ" ֵסֶדר"ִאיז ִמיט ַא אֹויְסֶגעׁשְ ּגָ ּפון ָפאראֹויס און ַהׁשְ ּ ָּרִטית פון ֵהייִליְגן ּ

עֶפער  .ַּבאׁשֶ
  

ִית ַאֲהרֹן ָזאְגט ַווייל , ְ ַאז ֶדער ֵסֶדר ִאיז אֹויך ֶדער ֵסֶדר אֹויף ַא ַגאְנץ ָיאר:ֶדער ּבַ

ַּאַסאך ִמְצוֹות פון ִדי תֹוָרה ָוואס ִמיר טוֶהען דוִרְכ ּ ּ ּ ן ָיאר ֶזעֶנען ַאְלץ ֵזֶכר ִליִציַאת 'ְ

 .ִמְצַרִים
  

ן ֶגעָזאְגטַּצִדיִקים ָה ַווייל ִדי ַנאְכט ִאיז ַא ֵסֶדר אֹויף " ֵסֶדר ַנאְכט" ָדאס ֵהייְסט :אּבְ

ְ ֶמען ִפיְרט ִזיך אֹויף ִאין ִדי ַנאְכט ֶוועט ֶמען ִזיך אֹויְפִפיְרן ַאזֹויַווייל ִווי , ַא ַגאְנץ ָיאר ְ

 .ַא ַגאְנצן ָיאר

ַפאְרָוואס ִציְנְדן ִמיר ָאן ְגרֹויֶסע 
י   ?ים ֵסֶדרִליְכט ּבַ

ֵטייט דֹוׁש ׁשְ  ַאז :ִאין זַֹהר ַהּקָ

 ֶזעֶנען ִאיְדןִדי ַנאְכט ָוואס ִדי 

ֲּארֹויס פון ִמְצַרִים ָהאט 

ֶֶגעלֹויְכְטן ִווי עס ָוואְלט ֶגעֶווען 

ֶוועְגן ֶדעם ִציְנְדן ִמיר , ַּבייָטאג

ְגרֹויֶסע ִליְכט ַא זֵֶכר אֹויף ֶיעֶנע 

 .ַנאְכט
  

ַָנאך ַא ַטעם י ָדאס ָזאל ּ ְכֵד:ְ

ְּבֶרעֶנען ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט ַווייל 



 

 
 
 

 

 .ֶּמען ַדאְרף ֶדעְרֵצייְלן ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט ִדי ִנִסים פון ְיִציַאת ִמְצַרִים

אִציְרט ֶמען ִדי ִטיׁש ִמיט  ייֶנעַפאְרָוואס ּבַ ִליםׁשֵ   ? ּכֵ

ּ צו ְמַרֵמז ֵזיין ַאז ִמיר ֶזעֶנען :ל ָזאְגט"יִרֲהֶדער ַמ ַּבאְפֵרייֶטע ֶמעְנְטׁשן " חֹוִריןְּבֵני "ּ

ייֶנע ֵכִלים ָּוואס אוְנז נוְצן ׁשֵ ּ ּ. 
  

ַָנאך ַא ַטעם  .ּ פון ִמְצַרִים ִמיט ִפיל ַפאְרֶמעְגןַארֹויס ַא ֵזֶכר ַאז ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען :ְ

  ?ַּפאְרָוואס טוְהט ֶמען ָאן ַא ַווְייֶסע ִקיְטל

טֵרֶּדער טו ַרייּבְ ּ ַזאך און ָדאס ע'ָּחׁשוֶבַווְייֶסע ְקֵלייד ִאיז ַא  ַווייל ַא :י ָזָהב ׁשְ ְ

ַּווייְזט אֹויף ְפֵרייֵהייט און ָחׁשוב ִּמיט ֶדעם ַווייְזן ִמיר ֲארֹויס ַאז ִמיר ֶזעֶנען ְבֵני , ֵקייט'ּ

 .חֹוִרין
  

ּ ַווייל ֶדער ֵסֶדר ֵביי אוְנז ִאיז :ל ָזאְגט"ֶדער ַמֲהַר ַטאְרק ָחׁשוב ֲאזֹויַאזֹויּ  ִווי ֶדער ּ ׁשְ

דֹול  ֹּכֵהן ּגָ

ֵּביי ִדי 

ּעבֹוָדה פון  ֲ

ּיֹום ִכפור  ּ ּ

ֶֶווען ער ִאיז 

ַאַריין ִאין 

ֹקֶדׁש 

ים , ַהָקָדׁשִ

 ִווי ֶדער ַאזֹוי

דֹול  ֹּכֵהן ּגָ

ִאיז 

ֶגעַגאְנֶגען 

ִמיט ַווְייֶסע 

ְֶוועְגן ֶדעם ֵגייען ִמיר אֹויך ִמיט ַווְייֶסע ְקֵלייֶדער, ְקֵלייֶדער ֶ. 
  

י ּ ִפְנָחס פון ָקאִריץ ָזאְגטַרּבִ ֵטייט ִאין ִדי ַהָגָדה :ּ ם ְלגֹויַוְיִהי"ֶ ַווייל עס ׁשְ "  ׁשָ

ָרֵאל  ָהיו ִיׂשְ ְּמַלֵמד ׁשֶ ם ְמֻצָיוִניםּ ָדאס ֵמייְנט ַאז ִאיְדן ֶזעֶנען ֶגעֶווען אֹויְסֶגעֵצייְכְנט , ׁשָ



 

 
 
 

 

ע ְקֵלייֶדער'ִדי גֹוִיֶַאז ֵזייעֶרע ְקֵלייֶדער ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַאְנֶדעְרׁש ִווי  ַאַזא ְקֵלייד ִווי ַא , ׁשֶ

ט ֵקיין ּגֹוי ט , ִקיְטל ָהאט ִניׁשְ ַווייְזט ֶמען ַאז ֶוועְגן ֶדעם ָוואס ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען ִניׁשְ

ע 'ֶגעַגאְנֶגען ִדי גֹוִי  .ּ ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעָוואְרן אֹויְסֶגעֵלייְזט פון ִמְצַרִיםְקֵלייֶדערׁשֶ

  ?יְנקט ֶמען רֹויֶטע ַווייןַפאְרָוואס ְטִר

ֵטייט ּ ַא ֶרֶמז אֹויף ִדי ַמָכה פון :ִּאין ְפִרי ְמָגִדים ׁשְ ְּבּלוט" ָּדם"ּ  ַאֶלעָוואס , ּ

 .ַוואֶסעְרן ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן רֹויט
  

ֶַדער אֹור ָזרוע ָזאְגט ּ ַא ֵזֶכר צו ִדי ְבּלוט פון ִדי :ּ ּ ּ ע ִקיְנֶדער ָוואס 150ּ  ִאיִדיׁשֶ

 .ּ ֶיעְדן ָטאג און ֶיעְדן ַנאְכטעט'ַהְרֶג'ֶגעה ָהאט ַּפְרֹע

  ?ַפאְרָוואס ְטִריְנקט ֶמען ִפיר ּכֹוסֹות

ֵטייט ְלִמי ׁשְ ה:ִּאין ְירוׁשַ ֻאּלָ , ְוהֹוֵצאִתי", ּ ַא ֶרֶמז אֹויף ִדי ִפיר ְלׁשֹונֹות פון ּגְ

ְּוִהַצְלִתי  ".ְּוָלַקְחִתי, ְּוָגַאְלִתי, ּ
  

ֵטייט ִאין ְיר ְלִמיְָנאך ׁשְ , "ֶּאדֹם, ָיָון, ָמֵדי, ָּבְבל",  ַא ֶרֶמז אֹויף ִדי ִפיר ַמְלֻכיֹות:ּוׁשַ

ָּוואס ָהאְבן ֶגעֵפייִניְגט ִדי ִאיְדן ְּ. 
  

ָרה"ּ ָדאס ִאיז ַא ֶרֶמז אֹויף ִדי ִפיר ִאָמהֹות :ל ָזאְגט"ֶדער ַמֲהַר , ָרֵחל, ִרְבָקה, ׂשָ

ָּוואס ִאין ֵזייער ְזכות ֶזעֶנען ִד" ֵלָאה  .ּי ִאיְדן אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶגעָוואְרן פון ִמְצַרִיםֶ
  

ַָנאך ַא ַטעם ט 'ִמ) 1: ּ ִדי ִפיר ְזִכיֹות פון ִדי ִאיְדן ִאין ִמְצַרִיםַאְנְטעֶקעֶגן :ְ ָהאט ִניׁשְ

ְפַראך  ) 2ֶַפאְרעְנֶדעְרט ִדי ָנאֶמען   ְִדי ׁשְ ט 'ִמ) 4ִדי ְקֵלייֶדער  ) 3ּ ָהאט ָהאט ִניׁשְ

 .עַהאט ִמיט ִדי ִמְצִרִייםֲּחֻתָנה ֶג

  ?ַפאְרָוואס ֶנעְמט ֶמען ְדַריי ַמּצֹות

ט"ֶדער טו ַרייּבְ ָנהּ ַמצֹות ִאיז ַפאר ֶלֶחם 2 ַאז :ז ׁשְ  1ּ און ִמׁשְ

ַּמָצה ָוואס ִמיר צוְבֶרעְכן אֹויף ֶהעְלְפט ּ ִּאיז ֵאיין ַהאְלֶבע ַפאר , ּ

ֲּאִכיַלת ַמָצה און ִדי ַאְנֶדעֶרע ַהאְלֶבע  ּ  .ַפאר ֲאִפיקֹוָמןּ
  

ט ַרייּבְ ַאְבָרָהם ִיְצָחק "ּ ַא ֵזֶכר צו ְדַריי ָאבֹות :ֶדער רֹוֵקַח ׁשְ

 ".ֲַיעֹקב



 

 
 
 

 

  

ּ פון ִדי ִאיְדן ֹכֵהןֲַמעלֹות ַא ֶרֶמז אֹויף ִדי ְדַריי :ֶּדער ְפֵאר ַאֲהרֹן ָזאְגט , ֵלִוי, ּ

ָרֵאל  .ִיׂשְ

  

ֵָסֶדר ַהְקעָרה ּ 

  ?רֹוַעַפאְרָוואס ֵלייְגט ֶמען ַא ְז

ּ ָדאס ִאיז ַא זֵֶכר צו ֶדעם :ֵַאיין ַטעם

ָּקְרָבן ֶפַסח ּ. 
  

ַָנאך ַא ַטעם  ַאְנְטֶקעְגן ֶדעם ָוואס ֶדער :ְ

ֶטער ָהאט אוְנז ַארֹויְסֶגעצֹויְגן  ּאֹויֶבעְרׁשְ ּ

ְּזרֹוע ְנטוָיה"ּפון ִמְצַרִים ִמיט ַא  ּ ִמיט ַא " ַ

ְטֶרעְקֶטע ָאֶרעם ֶוועְגן ֶדעם , אֹויְסֶגעׁשְ

 .ַעֶמען ִמיר ַא ְזרֹועֶנ
 

  ?ַפאְרָוואס ֵלייְגט ֶמען ַא ֵאיי

ַּא ֵזֶכר צו ִדי ָקְרָבן ֲחִגיָגה ָוואס ֶמען ָהאט ַמְקִריב ֶגעֶווען ֶפַסח ּ ּ. 
  

ט"ֶדער רמ ַרייּבְ ֶטע ַנאְכט ֶפַסח קוְמט ֵאייִביג אֹויס ִאין ִדי ֶזעְלֶבע :א ׁשְ ּ ַאז ִדי עְרׁשְ ּ ּ ּ ֶ

עה ָב ַּצייט ִווי ִתׁשְ ּ פון ֲאֵבִלים ֶעְסןֶֶוועְגן ֶדעם עְסן ִמיר ַא ֵאיי ָוואס ָדאס ִאיז ַא , ָאבָּ

ִּזיך צו  ּ ִאין ֻחְרָבן ֵבית ַהִמְקָדׁשֶדעְרַמאֶנעןְ ּ ּ ּ. 

  ?ַּפאְרָוואס רוְפט ֶמען ָדאס ֲחרֶֹסת

ט ַרייּבְ ֵזֶכר אֹויף ָוואס ִאיז ַא " ֶחֶרס"ּ ַווייל ָדאס ִאיז ַא ָלׁשֹון פון :ֶּדער ָמְרְדַכי ׁשְ

ֶּדעם ָוואס ִדי ִאיְדן ָהאְבן ֶגעַאְרֶבעט ִמיט ִציְגל  .ֶחֶרס-ָּוואס ֶמען ַמאְכט פון ֵליים, ּ
  

ט ַרייּבְ ֶַדער אֹור ָזרוע ׁשְ ּן ָלׁשֹון רוְפט ֶמען צוֶגעֶדעְקֶטע ' ַווייל אֹויף ַאַרִמיׁשְ:ּ ּ

 .ֲחֹרֶסת ְגִריְנֵצייְגן



 

 
 
 

 

  ?ַפאְרָוואס ֶעְסט ֶמען ָאְנֶגעַלאְנט

ט"רמֶדער  ַרייּבְ ֶ ֶמעְנְטׁשן ְפֶלעְגן עְסן ע'ָּחׁשוֶב ֶדער ֵסֶדר ִאיז ֶגעֶווען ַאז ִדי :א ׁשְ

ט ְקֶנעְכט, ָאְנֶגעַלאְנט ִמיר ֶזעֶנען ׁשֹוין , ִּוויְלן ִמיר ְמַרֵמז ֵזיין ַאז ִמיר ֶזעֶנען ׁשֹוין ִניׁשְ

ְּבֵני חֹוִרין ַבאְפֵרייֶטע ֶמעְנְטׁשן ּ. 
 

סַפאְרָוואס ֶעְס ְרּפַ ט ָאְנֶגעַלאְנט ִדי ָמרֹור און ּכַ   ?ּט ֶמען ִניׁשְ

ִּאין ִדי ָמרֹור ִאיז ַא ִסיָמן פון , ַּווייל ָאנַלאֶנען ִאיז ַא ִסיָמן פון ְפֵרייֵהייט

אְפט וֶוערָּהאט ֶגעַאְרֶבעט 'ִּווי ִביֶטער ִמ, ְקֶנעְכְטׁשַ ט ַפאִסיג ִזיך ׁשְ ְ ִאין ִמְצַרִים ִאיז ִניׁשְ ּ

 .ַּלאֶנען ֵביי ֶדעםּצו ָאנ

  

 ַקֵדׁש

ַּפאְרָוואס ַמאְכט ֶיעֶדער ֵאייֶנער ִקדוׁש ּ?  

ַּווייל ֶפַסח ַבייַנאְכט ִאיז ַא ִמְצָוה צו ֶדעְרֵצייְלן ִדי ִנִסים פון ְיִציַאת ִמְצַרִים ּ ּ ּאון ֵביי , ּ ּ

ִּקדוׁש  . ֶדעְרַמאְנט ֶמען ְיִציַאת ִמְצַרִיםּ



 

 
 
 

 

 

 ּוְרַחץ

ט    ?ְֶמען ִזיך ִדי ֶהעְנטַפאְרָוואס ַוואׁשְ

ֶַווייל עס ִאיז ָדא פֹוְסִקים ָוואס ֵזיי ַהאְלטן ַאז ֶווען ֶמען ִטיְנְקט ֵאיין ַא עְסן ִאין ַא  ֶּ

ן ִדי ֶהעְנט  ט ִזיך ַפאר ְברֹויטַאזֹויְְטִריְנק ַדאְרף ֶמען ִזיך ַוואׁשְ ּ ִווי ֶמען ַוואׁשְ  ָכאְטׁש, ְ

ט ְַא ַגאְנץ ָיאר ִפיְרט ֶמען ִזיך ִנ ּ ָאֶבער ֶפַסח ַבייַנאְכט ִאיז ֶמען ַאזֹוייׁשְ ּ  .ַמְחִמירּ
  

י ֶדער ִדְבֵרי יֹוֵאל ָזאְגט ּל ָהאְבן אוְנז ֶגעָוואְלט ֶלעְרֶנען" ִדי ֲחַז:ֶדער ַרּבִ ַאז ִמיר , ּ

ט ֶדעם ִריְכִטיְגן ַט ָּזאְלן ְמַקּיֵם ֵזיין ֲאֶלע ֵזייעֶרע ַתָקנֹות ָכאטׁש ִמיר ֵווייְסן ִניׁשְ ּ , ַעםֶ

ָּנאר ִמיר ָזאְלן ָהאְבן ֱאמוָנה ְפׁשוָטה ִאין ֵזייעֶרע ַתָקנֹות ּ ּ ּ ּ ֶּ. 

  

ס  ַּכְרּפַ

סַפאְרָוואס ֶעְסט ֶמען ּכַ   ?ְרּפַ

ֵטייט ָמָרא ְפָסִחים ׁשְ  ַווייל ִדי :ִּאין ִדי ּגְ

ִּקיְנֶדער ֶזעען ַאז ֶמען טוט ֲאְנֶדעְרׁש פון ַא  ּ ֶ

ָּיאר ֵהייְבט ֶמען ַווייל ַא ַגאְנֶצע , ַגאְנֶצע ָיאר

ָּאן ְגַלייך ִדי ְסעָדה ֻ ֶאון ַהייְנט עְסט ֶמען ֹקֶדם , ְ ּ

ֶוועְלן ִדי ִקיְנֶדער ְפֶרעְגן ָוואס ִאיז , ְגִריְנֵצייג

ֶוועט ֶדער ַטאֶטע ֶקעֶנען ֶדעְרֵצייְלן , ֲאְנֶדעְרׁש

 .ִּדי ִנִסים פון ְיִציַאת ִמְצַרִים
  

 ֵרייְצט ייְגןְגִריְנֵצ ַווייל :ל ָזאְגט"ֶדער מהרי

ֶ צום עְסןַּאֶפעִטיטָאן ֶדעם  ִוויְלן ִמיר , ּ

ְּדעְרִמיט ַארֹויְסְבֶרעְנֶגען ֶדעם ַאֶפעִטיט צום  ּ ּ

ּעְסן ִדי ַמָצה ָוואס דוְרך ֶדעם ֶזעֶנען ִמיר  ּ ֶ



 

 
 
 

 

ְּמַקּיֵם ִדי ִמְצָוה פון ֲאִכיַלת ַמָצה ּ. 

  ?ִרי ָהֲאָדָמהַּפאְרָוואס ַדאְרף ֶמען ֶעְסן ַא ִמין פון ּבֹוֵרא ּפְ

ְּכֵדי צו ַפֶטר ּ ֵאָלה צו ֶמען ַדאְרף ַמאְכן ַא ְבָרָכה אֹויף ִדי , ן ִדי ָמרֹור'ּ ַּווייל עס ִאיז ַא ׁשְ ּ ֶ

ָּמרֹור ָוואס ִאיז ִאיְנִמיְטן ִדי ְסעָדה , ֶוועְגן ֶדעם ָהאט ֶמען ֶיעְצט ִאיְנִזיֶנען ִדי ָמרֹור, ֻ

ט ַמאְכן  .ּ ֵקיין ְבָרָכהֶַדאְרף ער ׁשֹוין ֶמער ִניׁשְ

ַזִית   ?ַפאְרָוואס ֶעְסט ֶמען ֵווייִניֶגער ִווי ַא ּכְ

ַּווייל אֹויב ער עְסט ַא ְכַזִית ַדאְרף ער ׁשֹוין ַמאְכן ַא ָנאך ְבָרָכה ּ ְּ ֶ ֶ ְֶוועט ער ָדאך , ֶ ֶ

ט ַפֶטר  .ן ִדי ָמרֹור'ִּניׁשְ

  ?ַּפאְרָוואס טוְנְקט ֶמען ָדאס ֵאיין ִאין ַזאְלץ ַוואֶסער

ּ ַאז ָדאס ִאיז ַא ֶרֶמז אֹויף ָדאס ַפאְרקֹויְפן פון יֹוֵסף ַהַצִדיק: ָזאְגט'ה הֲַמעׂשֵר ֶדע ּ ּ ,

ּ ַאייְנֶגעטוְנֶקען ִאין ְבּלוטֶהעֶמעְדל ַזייֶדעֶנעָוואס ֶמען ָהאט ֵזיין  ּ ָּוואס דוְרך ֶדעם ִאיז , ּ

לות ִמְצַרִים ֶּגעקוֶמען ִדי ּגָ ֶּ. 
  

ע ִקיְנֶדער ָהאְבן ַפאְרָגאְסן ִאין  ַא ֵזֶכר אֹו:ַַטעם ַא ְָנאך ּיף ִדי ְטֶרעְרן ָוואס ִדי ִאיִדיׁשֶ

 .ֶגעַזאְלְצןּאון ְטֶרעְרן ֶזעֶנען , ִמְצַרִים

  

 ַיַחץ

ה ֶרעְכט ֶמען ִדי ַמּצָ   ?ַּפאְרָוואס צוּבְ

ּ ָדאס ִאיז ַא זֵֶכר אֹויף ְקִריעת ַים סוף:ֶּדער אֹוְרחֹות ַחִיים ָזאְגט ַאז ֶדער ַים , ַ

ָפאְלְטן אֹויף ַהאְלבָה ּאט ִזיך ֶגעׁשְ ּ ְ. 
  

ַָנאך ַא ַטעם ּ ַווייל ִדי ַמָצה ֶוועְרט ָאְנֶגערוְפן :ְ ּאון ִדי , ָּאִריֶמע ְברֹויט" ֶלֶחם ֹעִני"ּ

ֵּסֶדר פון ַאן ָאִריַמאן ִאיז צו עְסן צוְבָראֶכעֶנע ְברֹויט ּ ּ ּ ֶּ. 
  



 

 
 
 

 

ְמַחת ָהֶרֶגל ָזאְגט ִאיז ָנאר ֶגעֶווען ִאין ִמְצַרִים 'ַאז ְמ ָדאס ִאיז ַא ֵזֶכר :ֶדער ׂשִ

ט ִדי ַגאְנֶצע ִפיר הוְנֶדעְרט , ַּהאְלב ַצייט ָּנאר ְצֵוויי הוְנֶדעְרט און ֶצען ָיאר און ִניׁשְ ּ ּ ּ

 .ָיאר

ֶרעְכט ֶמען ִדי  הַּפאְרָוואס צוּבְ   ?ִמיְטְלְסֶטע ַמּצָ

ֶב ַּווייל ִדי ִמיְטְלְסֶטע ַמָצה ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ׁשֵ ָּוואס ִאיז צוֵטייְלט ֶגעָוואְרן אֹויף , ט ֵלִויּ

 ֶוועְגן ֶדעם ְלִווִים ּאון ּכֲֹהִנים, ְצֵוויי

 . ּצוֵטייְלן ִמיר ָדאס אֹויף ְצֵוויי

 ִדי ִקיְנֶדער ֶדעם עֶנען'ַגנְבַפאְרָוואס 
  ?ֲאִפיקֹוָמן

ָלאְפן ִביז  ט ַאייְנׁשְ ְּכֵדי ֵזיי ָזאְלן ִניׁשְ ּ

ַמה "אְלן ְפֶרעְגן ֵזיי ָז, ָנאְכן ֵסֶדר

ַתָנה ּאון ֶהעְרן ֶדעְרֵצייְלן ִדי " ִּנׁשְ

 .ִּנִסים פון ְיִציַאת ִמְצַרִים

אַהאְלט ֶמען ֶדעם  ַפאְרָוואס ּבַ
  ?ֲאִפיקֹוָמן

ֵטייט ְלָחן ערוך ׁשְ ְִאין ׁשֻ ּ ּ ְכֵדי ִדי :ָ

ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער ָזאְלן ְפֶרעְגן 

ַּפאְרָוואס ַבאַהאְלט ֶמען ִדי ַמָצה ַפ ט , ֶאְרן עְסןּ אְרִניׁשְ ּ פון ֶגעֶגעְסןְֶמען ָהאט ָדאך ּגָ

 .ֶדעם
  

ָּזאל ִאיֶבעְרְבַלייְבן ַא ְכַזִית ַמָצה ַפאר ֶדעם ֲאִפיקֹוָמן'ְּכֵדי ְס ּ ּ ּ ַּווייל ֶדער עָקר ִמְצָוה פון , ּ ּ ִ

ְִדי ַמָצה ִאיז ָדאך ֶדער ֲאִפיקֹוָמן ּאון ִמיר ָהאְבן מֹוָרא ַאז ֶמען ֶוועט א, ּ  ַאֶלעֶֹויְפעְסן ּ

ַּמצֹות ֵביי ִדי ְסעָדה ּ ֻּ. 

אַהאְלט ֶמען ִדי    ? ֶהעְלְפט ַפאר ֲאִפיקֹוָמןְגֶרעֶסעְרעַפאְרָוואס ּבַ

ַּווייל ִדי ֲאִפיקֹוָמן ַדאְרף ֶמען עְסן ְלַכְתִחיָלה  ֶּוועְגן ֶדעם ַדאְרף ֶמען ָהאְבן , ּ ְכֵזיִתים2ֶ

 . ֶהעְלְפטְגֶרעֶסעְרעִדי 
 



 

 
 
 

 

 

 ַּמִגיד

  ?ְּרָוואס ֶדעְרֵצייְלט ֶמען ִדי ִנִסים פון ְיִציַאת ִמְצַרִיםַפא

ה ִאין ִדי ֵהייִליֶגע תֹוָרה פון ִּמצַותֶַווייל עס ִאיז ָדא ַא  ּ עׂשֵ ּ ְדָת ְלִבְנך ַבּיֹום ַההוא "ֲ ְּוִהּגַ ּ ָּ

יְנֶדער ִדי ָּוואס ָדאס ֵמייְנט ַאז ִאין ֶדעם ָטאג ָזאְלְסטו ֶדעְרֵצייְלן ַפאר ַדייֶנע ִק" ֵלאֹמר

 .ְּגרֹויֶסע ִנִסים פון ְיִציַאת ִמְצַרִים

ָרָכה אֹויף ִדי ִמְצָוה פון ִסּפור ְיִציַאת ִמְצַרִים ט ֵקיין ּבְ ַּפאְרָוואס ַמאְכט ֶמען ִניׁשְ ּ?  

ַּווייל ִמיט ִדי ְבָרָכה פון ִקדוׁש ֶווען ֶמען ָזאְגט : ם ָזאְגטֶּדער ַאבוְדַרַה ּ ּ ֵזֶכר "ּ

ִּאיז ֶמען אֹויך יֹוֵצא ִדי ְבָרָכה פון " ַרִיםִליִציַאת ִמְצ ּ ּ ִספור ְיִציַאת ִמְצַרִיםִמְצַותְ ּ. 

  

יַנת  ֶדער ּבִ

ׂשָכר ָזאְגט  :ִּיׂשָ

ַווייל ֶמען ַדאְרף 

ֶדעְרֵצייְלן ַא ַגאְנֶצע 

ָהאט ָדאס , ַנאְכט

ט ֵקיין סֹוף , ִניׁשְ

ֶוועְגן ֶדעם ֶקען ֶמען 

ט ַמאְכן ֵקיין  ִניׁשְ

 .ְּבָרָכה

ַפאְרָוואס ַדאְרף ֶמען 
  ?אֹויְפֶדעְקן ִדי ַמּצֹות

 :ֶּדער ְלבוׁש ָזאְגט

ַּווייל ִדי ַמָצה ֶוועְרט 

ֶלֶחם "ָּאְנֶגערוְפן 

ְָנאך ַא ַטייְטׁש " (ֹעִני

 ָוואְרט ָּדאס אֹויף



 

 
 
 

 

ִּדי ַטייְטׁש פון ֹעִני ִאיז עְנְטֶפעְרן און ָזאְגן) ֹעִני ען ָזאְגט ָּדאס ֵמייְנט ִדי ַמָצה ָוואס ֶמ, ֶּ

ֶּוועְגן ֶדעם ֶדעְרֵצייְלט ֶמען אֹויף ֶדעם ִדי ִנִסים פון ְיִציַאת , ְאֹויף ֶדעם ַאַסאך ֵרייד

 .ִמְצַרִים

ט אֹויף ֶדעם ּכֹוס אֶדעְקט ֶמען ִדי ַמּצֹות ֶווען ֶמען ֵהייּבְ   ?ַפאְרָוואס ּבַ

טָהָרְבן ַאֵגֶדער ָמ ַרייּבְ ְ ַווייל ִדי ַמָצה ָזאל ִזיך ִנ:ם ׁשְ עֶמען ַאז ֶמען ֶנעְמט ּ ט ׁשֶ יׁשְ

ּער פון ֵווייץ ָוואס ֶדעְרפון ַמאְכט ֶמען ִדי ַמָצה'ִּדי ַוויין ָוואס ִאיז ָחׁשוב ּ ּ ֶוועְגן ֶדעם , ֶ

ֶּווען ֶמען ֵהייְבט אֹויף ֶדעם ֶבעֶכער ֶדעְקט ֶמען ִאיֶבער ִדי ַמצֹות ּ ּ ּ. 

יי ִדי ַמּכ   ?ֹותַפאְרָוואס ִגיְסט ֶמען ַאָראּפ ַוויין ּבֵ

ּ ַמכֹות ָזאְלן ַאֶלעַאז , ּ ַווייל ִמיט ֶדעם ָהאְבן ִמיר ִאיְנִזיֶנען:ל ָזאְגט"יִרַהֶדער ַמ

ּקוֶמען אֹויף אוְנֶזעֶרע ׂשֹוְנִאים ּ. 

ל ָרָכה אֹויף ַהּלֵ ט ֵקיין ּבְ   ?ַפאְרָוואס ָזאְגט ֶמען ִניׁשְ

ּקוְמט אֹויס ַאז ֶמען ִאיז ַמְפִסיק , ּ ַווייל ִמיר צוֵטייְלן ֶדעם ַהּלֵל:ה ָזאְגט"ָיְבֲאֶדער ַר

ט ֵקיין ְבָרָכה, ִאיְנִמיְטן ַהּלֵל  .ֶּוועְגן ֶדעם ַמאְכט ֶמען ִניׁשְ

  

 ָרְחָצה

ט ֶמען ִזיך ָנאְכַאָמאל   ?ְַפאְרָוואס ַוואׁשְ

ֶכת ְפָסִחים  ָמָרא ַמּסֶ ִּאין ִדי ּגְ

ֵטייט  ַווייל ֶווען ֶמען ָהאט ֶגעָזאְגט :ׁשְ

ּאון , ֶמען ַמְפִסיק ֶגעֶוועןִדי ַהָגָדה ָהאט 

טֶמען ָהאט  ּ צו ֶגעַהאט ִאיְנִזיֶנען ִניׁשְ

 .ַהאְלטן ֵריין ִדי ֶהעְנט

  



 

 
 
 

 

 

 מֹוִציא

  

  

  

  

ט ֶמען אֹויף ִדי  ַעת3ַפאְרָוואס ֵהייּבְ ׁשְ   ?ן ַהּמֹוִציא' ַמּצֹות ּבִ

ֶנה ְצֵוויי ַגאְנֶצע ַמצֹו ַּווייל יֹום טֹוב ַדאְרף ֶמען ָהאְבן ֶלֶחם ִמׁשְ ּאון ִדי ִמיְטְלסֶטע , תּ

ִּאיז ָדאך צוְבָראְכן ּ  .ִּאיז ָדא ַגאְנֶצע ְצֵוויי ַמצֹות, ֵּהייְבט ֶמען אֹויף ַאֶלע ְדַריי, ְ

  

 ַּמָצה 

  

  

  

  

ה   ?ַפאְרָוואס ֵלייְגט ֶמען ַאָראּפ ִדי ְדִריֶטע ַמּצָ

ט ָהא ַּווייל ַהמֹוִציא ָהאט , ְּבןַּווייל ִדי ִאינֶטעְרׁשֶטע ַמָצה ַדאְרף ֶמען ׁשֹוין ֶיעְצט ִניׁשְ

 .ֶמען ׁשֹוין ֶגעַמאְכט



 

 
 
 

 

ה ֵזיִתים ַמּצָ   ?ַפאְרָוואס ֶעְסט ֶמען ְצֵוויי ּכְ

טָהָרְבן ַאֵגֶדער ָמ ַרייּבְ ֶטע ַמָצה עְסן ִמיר ַא ְכַזִית ַווייל :ם ׁשְ ּ פון ִדי אֹויֶבעְרׁשְ ּ ּ ֶּ

ֶאְרף ֶמען ְלַכְתִחיָלה עְסן ַא ַד" ַּהמֹוִציא"ּאֹויף ֶדעם ָהאט ֶמען ֶגעַמאְכט ִדי ְבָרָכה  ּ

ּאון פון ִדי , ַּגאְנֶצע ְכַזִית ֶטעּ ּ ַמָצה עְסט ֶמען ַא ְכַזִית ַווייל אֹויף ֶדעם ָהאט ִאינֶטעְרׁשְ ֶּ

ּעל ֲאִכיַלת ַמָצה"ֶּמען ֶגעַמאְכט ִדי ְבָרָכה  ַ." 

ֶהִחָיינו אֹויף ִדי ַמּצֹות ט ֵקיין ׁשֶ   ?ַּפאְרָוואס ַמאְכט ֶמען ִניׁשְ

ֶהִחָיינו :ם ָזאְגטֶּדער ַאבוְדַרַה ּ ַווייל ֶמען ָהאט ׁשֹוין יֹוֵצא ֶגעֶווען ִדי ְבָרָכה פון ׁשֶ ּ ּ

ָּוואס ֶמען ָהאט ֶגעַמאְכט ֵביי ִקדוׁש ּ ּ. 
  

ּ ַווייל ֶמען ָהאט ׁשֹוין יֹוֵצא ֶגעֶווען ֵביי ִדי ְבָרָכה פון :ֶדער רֹוֵקַח ָזאְגט ּ ר "ּ ֲאׁשֶ

ְיָלה ַהזֶה ֶלֱאֹכל בֹו ַמָצה וָמרֹור" ָהאט ֶגעָזאְגט ִווי ֶמען, "ְּגָאָלנו ְּוִהִגיענו ַהּלַ ּ ּ ּּ ָ." 

  

 ָמרֹור

  ?ַפאְרָוואס ֶעְסט ֶמען ָמרֹור

ַפאר ַא , ֶַווייל עס ִאיז ַא ִמְצָוה

ַאז " ַּוְיָמְררו ֶאת ַחּיֵיֶהם"ּ פון ֶגעֶדעְנֶקעִניׁש

ֶּמען ָהאט ַפאְרִביֶטעְרט ֵזייער ֶלעְבן ֶּ. 

ַזִית ָמרֹורַפאְר   ?ָוואס ֶעְסט ֶמען ַא ּכְ

ֵטייט ִאין ָפסוק ַא ָלׁשֹון  ַּווייל ֵביי ָמרֹור ׁשְ ּ ּ

ֵטייט 'ִווי ְס, ֶעְסן. מ. ּפון ֲאִכיָלה ד ׁשְ

ּוַמצֹות וְמרֹוִרים ֹיאְכלֻהו" ּ ּ ֵטייט ַא ָלׁשֹון פון ֲאִכיָלה" ּ ּאון ֶווען עס ׁשְ ֵמייְנט ָדאס ַאז , ֶּ

 .ּאְנֶצע ְכַזִיתֶֶמען ָזאל עְסן ַא ַג
  

ַּדאְרף ֶמען ָהאְבן " ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור"ּ ַווייל ֶמען ַמאְכט ַא ְבָרָכה : ָזאְגטׁש"אֶדער רֹ

ט ָהאְבן ַא ְכַזִית, ַּא ְכַזִית ָּאֶבער ֶוועְגן ִדי ִמְצָוה פון עְסן ָמרֹור ַדאְרף ֶמען ִניׁשְ ּ ּ ֶּ. 



 

 
 
 

 

  ?ַפאְרָוואס ֶעְסט ֶמען ֲחרֶֹסת

ּיז ַא ֵזֶכר צו ִדי ֵליים ָוואס ִדי ִאיְדן ָהאְבן ַווייל ָדאס ִא  . ַמאְכן ִאין ִמְצַרִיםֶגעַדאְרְפטּ

  
  

ְכֹוֵרך ּ 

  ?ְַפאְרָוואס ֶעְסט ֶמען ּכֹוֵרך

ַּווייל ֶדער ַתָנא ַהּלֵל ַהָזֵקן  ּ ְָוואס ער ָהאט ָנאך (ּ ֶ

ּ ִאין ִדי ַצייְטן פון ִדי ֵבית ַהִמְקָדׁשֶּגעֶלעְבט ּ ּ ֶאון ער , ּ ּ

ּאט ֶגעַהאט ִדי ְזִכיָּה עֹוָלה ֶרֶגל צו ֵזיין און ַמְקִריב ָה ּ

ֵּזיין ֶדעם ָקְרָבן ֶפַסח ט ֶדעם ָפסוק , )ּ ָּהאט ֶגעֵטייׁשְ ַעל "ּ

ַּמצֹות וְמרֹוִרים ֹיאְכלֻהו ּ ַּאז ֶמען ַדאְרף צוַזאם ֵלייְגן " ּ

ִטיְקלַא  ּ פון ָקְרָבן ֶפַסח ִמיט ַמָצה און ָמרֹור און ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ

ֶ עס עְסןֹויַאז ט ֵקיין ֵבית , ֶ ַּהייְנט ָוואס ִמיר ָהאְבן ִניׁשְ ּ

ט ֵקיין ָקְרָבן ֶפַסח ְבַלייְבט ָנאר ִדי ַמָצה וָמרֹור ָוואס ֶמען  ַּהִמְקָדׁש ָהאְבן ִמיר ִניׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ּעְסט ָדאס צוַזאֶמען ֶ. 

  

ְלָחן עֹוֵרך  ְׁשֻ

  ?ַפאְרָוואס ֶעְסט ֶמען ַאייֶער

ַרייּבְ"רמֶדער  ֶטעְנִדיֶגע ִאין :טא ׁשְ ֶטע ַנאְכט ֶפַסח ֶגעַפאְלט אֹויס ׁשְ ּ ֵווייל ִדי עְרׁשְ ֶ

עה ְבָאב ֶוועְגן ֶדעם עְסן ִמיר ַאייער ָוואס ִאיז ַא ַמֲאָכל פון  ִּדי ֶזעְלֶבע ַנאְכט ִווי ִתׁשְ ּ ּ ֶּ ֶ ָ

ִּזיך צו ְדעְרַמאֶנען ֶדעם ֻחְרָבן ביהמ, ֲאֵבִלים ּ  .ק"ְ
  

ַרייּבְ"ָרֶדער ְג ֶ ַאז ֶמען ִפיְרט ִזיך צו עְסן ַאייער :טא ׁשְ ֶ ּ ּ ַא ֵזֶכר אֹויף ִדי ָקְרָבן ַאְלסְ

ּ ֶפַסח ַבייַנאְכטֶגעֶגעְסןָוואס ֶמען ָהאט , ֲחִגיָגה ּ. 



 

 
 
 

 

  
  
  
  
  
  

 ָּצפון

ַּפאְרָוואס ֶעְסט ֶמען ֶדעם ֲאִפיקֹוָמן סֹוף פון ִדי ְסֻעָדה ּ?  

ֵטייט ְלָחן ערוך ׁשְ ְִאין ׁשֻ ּ ִּפיקֹוָמן עְסט ֶמען ַא ֵזֶכר צום  ַווייל ֶדער ֲא:ָ ָּקְרָבן ֶפַסח"ֶ ּ "

ָּוואס ֶמען ָהאט ָדאס אֹויך ֶגעֶגעְסן ָנאך ִדי ְסעָדה ֶווען ֶמען ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ַזאט ֻ ְ ְ. 

ַּפאְרָוואס רוְפט ֶמען ֶדעם ֲאִפיקֹוָמן ָצפון ּ?  

י ֶדער ִדְבֵרי יֹוֵאל ִזי ּעם ֲאִפיקֹוָמן ִאיז ַבאַהאְלטן  ַווייל ִאין ֶד:ע ָזאְגט"ֶדער ַרּבִ

ה פוֶנעם ָקְרָבן ֶפַסח ִּדי ְקֻדׁשָ ּ ּ ּ. 

ֵזיִתים פוֶנעם ֲאִפיקֹוָמן   ?ַּפאְרָוואס ַדאְרף ֶמען ֶעְסן ְצֵוויי ּכְ

אְפט צו ִדי ְגרֹויֶסע :ל ָזאְגט"יִרֲהֶדער ַמ ּ ַווייל ִמיר ִוויְלן ַארֹויְסַווייְזן ַא ְגרֹויֶסע ִליְבׁשַ ּ

עור ָוואס ִאיז ְצֵוויי , ֶנעם ֲאִפיקֹוָמןִּמְצָוה פו ֶּוועְגן ֶדעם עְסן ִמיר ַא ָדאְפלֶטע ׁשִ ּ ֶ

 .ְּכֵזיִתים
  

ַָנאך ַא ַטעם ּ ַווייל ֵאיין ְכַזִית ִאיז ַא ֵזֶכר אֹויְפן ָקְרָבן ֶפַסח:ְ ּ ּאון ֵאיין ְכַזִית ִאיז ַא , ּ ּ

ֵּזֶכר צום ָקְרָבן ֲחִגיָגה ּ. 



 

 
 
 

 

ט ָנאך ֶדעם ֲאִפיקֹוָמןַפאְרָוואס ֶעְסט ֶמען ִנ   ?ְיׁשְ

ְֶכֵדי עס ָזאל  ְּבֵלייְבןּ ּ ֶדער ַטעם פון ִדי ַמָצה ִאין מֹוילּ ּ ָּאֶבער ַוואֶסער ֶמעג ֶמען , ַ

ט ְמַבֵטל ֶדעם ַטעם ְַטִריְנֶקען ַווייל ָדאס ִאיז ִניׁשְ ּ. 

  

ֵרך  ְּבָ

עְנְטׁשן ֵאייֶנע פון ִדי ִסיָמֵני  ַּפאְרָוואס ִאיז ָדאס ּבֶ
  ?ֶדרַהּסֵ

ַּווייל ֵביי ִבְרַכת ַהָמזֹון  ּ ּ ִמיר פון ְיִציַאת ֶדעְרַמאֶנעןּ

ַּביים ָפסוק , ִמְצַרִים ּ הֹוֵצאָתנו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים"ּ ְּועל ׁשֶ ַ "

ֶּוועְגן ֶדעם ִאיז ִבְרַכת ַהָמזֹון ֵאייֶנע פון ִדי ִסיָמִנים פון  ּ ּ ּ

 .ֶדעם ֵסֶדר

  
  

ל ֵאִלָיהו ּכֹוס ׁשֶ ּ 

ל ֵאִלָיהוַפאְרָוואס ְגֵרי   ?ּיט ֶמען ָאן ֶדעם ּכֹוס ׁשֶ

ֶ ַווייל עס :ּא פון ִוויְלָנא ָזאְגט"ָרֶדער ְג

ִּאיז ָדא ַא ַמֲחלֶֹקת ִאין ִדי פֹוְסִקים צו ֶמען  ּ

ּאון ִמיר , ּ כֹוסִפיֶנעְפֶטעַדאְרף ְטִריְנֶקען ַא 

ַּוואְרְטן אֹויף ֵאִלָיהו ַהָנִביא ָזאל   ֶעֶנען'ַּפְסקּ

ֶּוועְגן ֶדעם רוְפט ֶמען ִדי , ּאל טוהןָוואס ֶמען ָז

ל ֵאִלָיהו"ּ כֹוס ִפיֶנעְפֶטע ּכֹוס ׁשֶ ּ." 
  

ַָנאך ַא ַטעם ּ צו ַווייְזן ַאז ֶדער :ְ

ֶטער ָהאט אוְנז אֹויְסֶגעֵלייְזט פון  ּאֹויֶבעְרׁשְ ּ ּ



 

 
 
 

 

לות , ִמְצַרִים ֲּאזֹוי ֶוועט ער אוְנז אֹויך אֹויְסֵלייְזן פוֶנעם ֶיעְצִטיְגן ּגָ ּ ְּ ּאון ֶוועט אוְנז ֶ ּ

יַח ֵגייט ׁשֹוין קוֶמען ר ֵזיין ִדי גוֶטע ְבׁשוָרה ַאז ָמׁשִ יְקן ֵאִלָיהו ַהָנִביא צו ְמַבׂשֵ ּׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ. 

  ?ַפאְרָוואס ֶעְפְנט ֶמען ִדי ִטיר

ט"ָמֶדער ְר ַרייּבְ ֵליל "ַאז ִדי ַנאְכט ִאיז ַא , ּ ַאז אוְנז ִמיר ִוויְלן ִמיט ֶדעם ַווייְזן:א ׁשְ

ט ֵקיין מֹוָרא פון ֵקייֶנעם" ּמוִריםׁשִ ּאון ִמיר ָהאְבן ִניׁשְ ּ ּאון ִדי ְזכות פון אוְנֶזער , ּ ּ ּ ּ

יַח ֶוועט קוֶמען ְבָקרֹוב אוְנז אֹויְסֵלייְזן ֱּאמוָנה ֶוועְלן ִמיר ֶגעָהאלְפן ֶוועְרן ַאז ָמׁשִ ּ ּ ּ. 

יְקט ֶמען ִדי ִקיְנֶדער ֶעֶפעֶנען ִדי ִטיר   ?ַפאְרָוואס ׁשִ

עְלָזא ָזאְגט"יִרֲהער ַמֶד ֵטייט ִאין ַרׁשִ:ּד פון ּבֶ יַח "ֶ ַאז עס ׁשְ י ַאז ֵאייֶדער ָמׁשִ

יְקן ֵאִלָיהו ַהָנִביא און ער ֶוועט ֶרעְדן צו ִדי  ֶטער ׁשִ ֶּוועט קוֶמען ֶוועט ֶדער אֹויֶבעְרׁשְ ּ ּ ּ ּ ֶּ

אְפט ַאז ֵזיי ָזאְלן ְמַקֵרב ֵזיין ֵזייע ִֶקיְנֶדער ִמיט ַא ִליְבׁשַ ֶּרע עְלֶטעְרן צו ִדי ֶוועְגן פוֶנעם ּ ּ ֶ

יַח ֵגייט ׁשֹוין קוֶמען ְטן ַווייל ָמׁשִ ּאֹויֶבעְרׁשְ יְקט ֶמען ִדי ִקיְנֶדער עֶפעֶנען ֶדעםֶוועְגן , ּ ֶ ׁשִ

ִּדי ִטיר ַאז ֶווען ֵאִלָיהו ַהָנִביא קוְמט ָזאל ער ׁשֹוין ֶיעְצט ֶרעְדן צו ִדי ִקיְנֶדער ִאין ִדי  ּ ּ ֶּ

ֵון ֶפַסח  ֶווען עס ִאיז ַא עת ָרצֹוןַנאְכט פ ֶ ּ ּ. 

 

 ַּהֵלל

ל ָרָכה אֹויְפן ַהּלֵ ט ֵקיין ּבְ   ?ַפאְרָוואס ָזאְגט ֶמען ִניׁשְ

ּ ַאז ַא ְבָרָכה ַמאְכט ֶמען ָנאר ֶווען ֶמען ָזאְגט ָדאס אֹויף :ֶּדער ְלבוׁש ָזאְגט

ָּאֶבער ַביים ֵסֶדר צוֵטייְלן ִמיר  ָדאס אֹויף , ֵאייְנָמאל ּ  ֶוועְגן ֶדעם ָזאְגט ֶמען ַּהאְלבּ

ט ֵקיין ְבָרָכה  .ִּניׁשְ

  

 ִנְרָצה
 

ַלִים ירוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ  ...ְּלׁשָ

 



 

 
 
 

 

  

  

ַתָנהַמה   ִּנׁשְ
  

 

יֹות ְפֶרעְגן ן ִאיך ִוויל ִדיר ִפיר ַקׁשְ   :ְַטאֶטע ֶלעּבְ

ַתָנה ַמה  ֶַפאְרָוואס ִאיז ַפאְרעְנֶדעְרט ֶגעָוואְרן ............. ִּנׁשְ

 ִּדי ַנאְכט פוּן ֶפַסח .........................................  ַהזֶּהַּהַלְיָלה

ילֹוִּמָכל  :פּון ַאֶלע ֶנעְכט פּון ַא ַגאְנץ ָיאר ............. :ת ַהּלֵ

ֶטע  ִדי ֶיאֶעְרׁשְ   ִאיז ַקׁשְ

ָכל ַהֵלילֹו ּבְ   ַאֶלע ֶנעְכט פּון ַא ַגאְנץ ָיאר .......................... תּׁשֶ

  ֶעְסן ִמיר ..............................................................ְכִלין ָּאנו אֹו

ָּחֵמץ וַמָצה   ַּסיי ָחֵמץ אּון ַסיי ַמָצה ........................................... ּ

ער ִדי ַנאְכט פּון ֶפַסח ......................................... ְּיָלה ַהֶזהַּהַל   ָּאּבֶ

ּעְסן ִמיר ָנאר ַמָצה ................................................. :ּ ַמָצהלֹוֻּכ ֶ:  

ֶיא ְצֵווייֶטע ִדי    ִאיז ַקׁשְ

ָכל ַהֵלילֹו ּבְ   ַאֶלע ֶנעְכט פּון ַא ַגאְנץ ָיאר ........................... תּׁשֶ

  ֶעְסן ִמיר ............................................................... ְכִליןָּאנו אֹו

ָאר ְיָרקֹו יֶדעֶנע ָסאְרט ְגִריְנס ................................... תׁשְ   ַפאְרׁשִ



 

 
 
 

 

ַּלְיָלה ַהֶזהַה ער ִדי ַנאְכט פּון ֶפַסח ......................................... ּ   ָּאּבֶ

  :ִֶאיז ַא ִמְצָוה צּו עְסן ָמרֹור ............................................... :רָמרֹו

ֶיא ְדִריֶטע ִדי   ִאיז ַקׁשְ

ָכל ַהֵלילֹו ּבְ   ַאֶלע ֶנעְכט פּון ַא ַגאְנץ ָיאר ..........................ת ּׁשֶ

יִליןֵאין ָא ט ֵאיין ............................ ּנו ַמְטּבִ  טּוְנֶקען ִמיר ִניׁשְ

עם ֶאָחת ֲַאִפילו ּפַ טֲאִפילּו  ....................... ּ  ְֵאייְנָמאל אֹויך ִניׁשְ

ַּהַלְיָלה ַהֶזה ער ִדי ַנאְכט פּון ֶפַסח ........................................ ּ  ָּאּבֶ

ֵתי ְפעִמים ָׁשְ  ,טּוְנֶקען ִמיר ֵאיין ְצֵוויי ָמאל .............................. :ּ

ְרַפס  :אּון ֵאייְנָמאל ָמרֹור ִאין ֲחרֹוֶסת ִאין זַאְלץ ַוואֶסער ֵּאייְנָמאל ּכַ

ֶיאֶפעְרֶטע  ִדי   ִאיז ַקׁשְ

ּבְ  ַאֶלע ֶנעְכט פּון ַא ַגאְנץ ָיאר ..........................ת ָּכל ַהֵלילֹוׁשֶ

 ֶעְסן ִמיר ..............................................................ְכִלין ָּאנו אֹו

ין יֹו ִבין ּבֵ  ַסיי ִזיְצְנִדיג ...........................................................ׁשְ

ין  אּון ַסיי ָאְנֶגעַלאְנט ............................................... ּוֵבין ְמֻסּבִ

ַּהַלְיָלה ַהֶזה ער  ........................................ ּ  ִּדי ַנאְכט פּון ֶפַסחָאּבֶ

ֻּכָלנו יןּ   : אֹויף ִדי ִליְנֶקע ַזייטַלאְנטֶעְסן ִמיר ַאֶלע ָאְנֶגע ... : ְמֻסּבִ

 

ן ַטאֶטע יֹותִפיר ֶגעְפֶרעְגט ִּדיר ָהאּב ִאיך ֶלעּבְ  ּ קוׁשְ

ֵּתרוץ ַא ִמיר ֶעְנְטֶפער ּאון מֹוֵחל ֵזיי ּ 



 

 
 
 

 

  

ייֶנע  ֶגעַדאְנֶקען ׁשֵ
ָדה אֹויף ל ַהּגָ ַסח ׁשֶ  ּפֶ

  
  

ָנה ַמה ּתַ  ַפאְרָוואס :ַּהֶזה ַּהַלְיָלה ִנׁשְ

ַתָנה הַמ "ֶמען ְפֶרעגט  ט"יו ִאין ֶיעְצט" ִּנׁשְ

ַסח ע ַטייֶער ִדי ֲארֹויס ֶנעְמט ֶמען ֶווען ּפֶ

עְרֶנע ִלים ָגאְלֶדְעֶנע ּאון ִזיְלּבֶ  ט"יו, ּכֵ

ה ֶמער ְַאַסאך ֶמען ִאיז ֻסּכֹות ּנֶ  ֵגייט'ְמ ְמׁשַ

טוב ִדי ּפון ֲארֹויס ה ִדי ִאין ּׁשְ , ַאַריין ֻסּכָ

 ַמה "טִניׁשְ ֶמען ְפֶרעְגט ֶדעָמאְלְטס

ַתָנה  ַווייל, ֶעְנְטֶפעְרן ֶקען ֶמען ָנאר? "ִּנׁשְ

טוב ִדי ּפון ֲארֹויס ֵגייט ֶמען ַאז  ּאון ּׁשְ

 ַצייְטַווייִליֶגע ַא ִאין ַאַריין ֵגייט ֶמען

 ִאין ִאיד ַא ּפון ֵסֶדר ֶדער ִאיז ָדאס, ִּדיָרה

לות ער, ּּגָ  ִמיט ְִזיך ֶזעְצט ֶמען ַאז ָאּבֶ

ייֶנע ִלים עַטייֶעֶר ׁשֵ  ֵסֶדר ֶדער ִאיז ָדאס ּכֵ

ִריץ ַא ּפון ט ּפָ  ֶוועְגן, ִאיד ַא ּפון ִניׁשְ

ַסח ֶמען ְפֶרעְגט ֶדעם ייַנאְכט ּפֶ  ַמה "ּבַ

ַתָנה  )ה"הפלא(                  ". ִּנׁשְ

� 

ין ִני ּכֹוס מֹוְזּגִ אן ׁשֵ ן ְוּכַ  ָדא :ׁשֹוֵאל ַהּבֵ

עְטן ֲאֶלעס ִאיד ַא ְִזיך ֶקען  ֵזיין ּפון אֹויְסּבֶ

רוָחִניות, ִהיְמל ִאין ַטאְטן ּּבָ ִמיות ּּ ּוְבַגׁשְ ּ ,

ל ִאיז ַנאְכט ִדי ַווייל יַע ְמֻסּגָ ּפִ  ֵזיין ּצו ַמׁשְ

אקוֶמען ּצו ֵזיין זֹוֶכה ָזאל ֶער ַאז  ֲאֶלעס ּּבַ

עֶפער ֵהייִליְגן ּפוֶנעם ּגוְטס אׁשֶ ֲּאִפלו, ּבַ ּ 

עט ֶער ֶווען ט ָדאס ּבֶ  . ילמֹו ִמיְטן ִניׁשְ
 )בית אהרן(

� 

ל  ָנה ַהַלְיָלה ַהֶזה ִמּכָ ּתַ ַּמה ִנׁשְ ּ

ה... ַּהֵלילֹות לֹו ַמּצָ ַּהַלְיָלה ַהֶזה ּכֻ  ִדי :ּּ

ָיא ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ַהייְנִטיֶגע  ֻקׁשְ

לות ַפאְרָוואס ִאיז ֲאְנֶדעְרׁש ִדי . "ּּגָ

ֻליֹות לות פון ִדי ַאְנֶדעֶרע ּגָ ַּהייְנִטיֶגע ּגָ ּ ּ ,

 ֶדער -? "אס דֹויֶעְרט ֶעס ֲאזֹוי ַלאְנגָוו

ֵּתרוץ אֹויף ֶדעם ִאיז ַּהַלְיָלה ַהֶזה : "ַווייל, ּ ּ

לֹו ַמָצה ּּכֻ לות ִאיז -, "ּ ּ ִדי ַהייְנִטיֶגע ּגָ

ם  ְנַאת ִחּנָ ּפוהל ִמיט ְקִריֶגעַרייֶען און ׂשִ ּ

ּאון ִדי . )ִּאיז ַא ָלׁשֹון פון ְקִריְגן" ַּמָצה("

יֶטעֶרע ַזאך ּ פון ַמֲחֹלֶקת ַפאְרֶלעְנֶגעְרט ְּבִ

יַח פון  לות און ַהאְלט צוִריק ָמׁשִ ֶּדעם ּגָ ּ ּ ּ

 )עוללות אפרים(               . ּקוֶמען

� 

ן ֶאְלָעָזר 'ר ָאַמר ֶבן ֲאִני ֲהֵרי 'ַעַזרָי ּבֶ  ּכְ

ְבִעים ָנה ׁשִ ָאֵמר ָזִכיִתי ְוֹלא ׁשָ ּתֵ  ׁשֶ

ֵלילֹות ִמְצַרִים ְיִציַאת , ִאיז ְנָיןִע ֶדער :ּבְ

עהט ֶעס ֶווען ַאז  ַא ֶמעְנְטׁש ַא ַפאר ֶגעׁשֶ

אקוְמט, ֵנס ְגרֹויֶסע ַטאְרֶקע ֶער ּּבַ  ֱּאמוָנה ׁשְ

ְטן ּאון עְרׁשְ ט ֶער ּאון, אֹויּבֶ  ִאין ְגֵלייּבְ

י ְאֹויך ֲאזֹוי, ִנִסים ֲאֶלע ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ  ּבֶ

ְעהן ִאים ִאיז ֶעס ֶווען 'ַעַזרָי  ַא ֶגעׁשֶ

 ֲארֹויס ִאים ִאיז ֶעס ַאז ֵנס עְגרֹויֶס

אְרד ַווְייֶסע ַא ֶגעָוואְקְסן  ֶער ָהאט, ּבָ

 ֲאֶלע ְדעְרַמאֶנען ָזאל ֶמען ֶגעָוואְלט



 

 
 
 

 

עֶפער ֶדער ָוואס ִנִסים ַאְנֶדעֶרע אׁשֶ  ָהאט ּבַ

יָלא, ֶּגעטוהן  ֶגעָוואְלט ֵזייֶער ֶער ָהאט ִמּמֵ

 ְאֹויך ִמְצַרִים ְיִציַאת ָזאְגן ָזאל ֶמען

 )ברך משה(                 . ייַנאְכטּבַ

� 

ַע  י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ

ן ַעַזרָי י ֶאְלָעָזר ּבֶ י ֲעִקיָבא ' ְוַרּבִ ְוַרּבִ

ין ְוכו ּבִ ָהיו ִמּסֻ י ַטְרפֹון ׁשֶ ְּוַרּבִ   ֶדער :'ּ

ַעל ַהַהָגָדה ִוויל ָדא ָלאְזן ֶהעְרן ַא  ּבַ

ִּחדוׁש ס ֶעְלֶטעְרן 'ְּטׁש ִדי ַתָנִאיםַאז ָכא: ּ

עט ִאין ִמְצַרִים ט ֶגעַאְרּבֶ ן ִניׁשְ ְָדאך , ָהאּבְ

ן ֵזיי ְמַקֵים ֶגעֶווען ִדי ִמְצָוה פון  ָּהאּבְ ּ

י ֱאִליֶעֶזר ִאיז . ִּסּפור ְיִציַאת ִמְצַרִים ַרּבִ

ַע ִאיז ֶגעֶווען ַא '  ר-ֶגעֶווען ַא ּכֵֹהן  ְיהֹוׁשֻ

ן ַעַזרָיֱאִליֶעֶזר'  ר-, ֵלִוי ' ּאון ר'  ּבֶ

ּ און -, ְַטְרפֹון ֶזעֶנען אֹויך ֶגעֶווען ּכֲֹהִנים

ט  ֶבט ֵלִוי ָהאט ִניׁשְ אַקאְנט ַאז ׁשֵ ֶעס ִאיז ּבַ

עט ִאין ִמְצַרִים י ֲעִקיָבא-, ֶגעַאְרּבֶ ס ' ַרּבִ

עט ִאין  ט ֶגעַאְרּבֶ ן אֹויך ִניׁשְ ְֶעְלֶטעְרן ָהאּבְ

ַטאְמט  ָּדאך פון ֵגִריםִמְצַרִים ַווייל ֶער ׁשְ ְ .

 ַאז ֵזיי ַדאְרְפן ְסָבָראָוואְלט ֶגעֶווען ַא 

ַטאְרק ַמֲאִריך ֵזיין ִאין ִמצֹות  ט ֲאזֹוי ׁשְ ִּניׁשְ ְ

ּפוְנֶדעְסט ֶוועְגן , ִּסּפור ְיִציַאת ִמְצַרִים

ּ ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט און ֶגעֶזעְצןֶזעֶנען ֵזיי 

 .ַרִיםֶּדעְרֵצייְלט ִדי ִנִסים פון ְיִציַאת ִמְצ

 )ערוגת הבושם( 

� 

ע ָמה הוא , ָּחָכם ָמה הוא אֹוֵמר ָּרׁשָ

 אֹויּב ֶמען ִוויל ִוויְסן אֹויּב ַא :אֹוֵמר

ַּדאְרף ֶמען קוֶקען , ֶמעְנְטׁש ִאיז ַא ָחָכם

ַא ָחָכם ֶרעְדט . ִווי ֲאזֹוי ֶער ֶרעְדט

ייֶנע ֵרייד ֶטעְנִדיג ָנאר ְקלוֶגע און ׁשֵ ּׁשְ ּ .

ע  עָדאס ֶזעְלּבֶ יי ַא ָרׁשָ ֶעס . ִאיז ּבֵ

ְֶדעְרֶקענט ִזיך ִאין ַזייֶנע ֵרייד ָוואס ֶער 

 ַא -" ָּמה הוא אֹוֵמר "-" ָחָכם. "ִאיז

. ּ ֶמען פון ָוואס ֶער ֶרעְדטֶדעְרֶקעְנטָחָכם 

ע" ּ און ַא -" ָּמה הוא אֹוֵמר "-" ָרׁשָ

ע ֶדעְרֶקענט ֶמען פון ָוואס ֶער ֶרעְדט  .ָּרׁשָ

 )ע"ער זי'שמעזבוזברוך ' רבי ר( 

� 

ע ָמה   אֹוֵמר ָמה ָהֲעבֹוָדה ּהואָרׁשָ

ע :ַּהזֹאת ָלֶכם ּ פון ְפֶרעְגט ֶדער ָרׁשָ

ַסח : ַזייֶנע ֶעְלֶטעְרן ן ּפֶ ֶעְסן ֶדעם ָקְרּבָ

ער , ַדאְרפט ִאיהר ַטאֶקע ַאֵליין ָאּבֶ

ָלאְגט ִאיהר ִזיך  ְחטִמיְטןְַפאְרָוואס ּפְ ן ' ׁשֶ

ָראְטן ְָוואְלט ֶמען ָדאך  ָדאס -, ּאון ּבְ

ֶּגעֶקעְנט ֵהייְסן ִדי ְקֶנעְכט צו טוהן ָמה "? ּ

 ַפאְרָוואס - ! ?"ָּהֲעבֹוָדה ַהזֹאת ָלֶכם

עטןַדאְרְפט ֶווער ַאְרּבֶ ֶווען , ּ ִאיהר ֲאזֹוי ׁשֶ

אֶפעהְלן ַאְנֶדעֶרע ָדאס צו  ִּאיהר ֶקעְנט ּבַ

אֹויף ֶדעם ָזאְלט ִאיהר ִאיהם ? ּטוהן

ֶטער ִאיז ֶוו: ֶעְנְטֶפעְרן עְרׁשְ ען ֶדער ֵאייּבֶ

ת  יי ַמּכַ ַּאָראּפ ֶגעקוֶמֶען ֵקיין ִמְצַרִים ּבֵ

ע  כֹורֹות צו ַראֶטעֶווען ִדי ִאיִדיׁשֶ ּּבְ

כֹוִרים ְָוואְלט ֶער ָדאס אֹויך ֶגעֶקעְנט , ּבְ

ִליַח ּטוהן דֹוֵרך ַא ׁשְ ער ֶער ָהאט . ּ ָאּבֶ

ּ ֶדעְרַפאר טוהן -, ָּדאס ַאֵליין ֶגעטוהן ּ

 !ְיר אֹויך ֲאֶלעס ַאֵלייןִמ

 )כתב סופר( 

� 



 

 
 
 

 

ע  ָהֲעבֹוָדה ַמה אֹוֵמר ּהוא ַמה ָרׁשָ

ֵטייט 'ַהק ֹזַהר ִאין :ָלֶכם ַּהזֹאת  ַא ַאז ׁשְ

אָצאְלט ֶמען ָוואס ִמְצָוה ט ּבַ  ֶדעם ַפאר ִניׁשְ

ֶלעְכֶטע ִדי ּטוֶהען ֶגעְלט ֵקיין  ַמְלָאִכים ׁשְ

טִני ּאון, ָחִליָלה ּצוֶנעֶמען ָדאס  ָנאר ׁשְ

 ְאֹויך ָנאר ִמְצָוה ִדי ֵזיין ַדאְרף ֶגעְלט ִמיט

ְּדגוָפא ִטיְרָחא ַא ִמיט  ֶמען ַאז ֵמייְנט ָדאס ּ

עְטן ַדאְרף  ֶקען ֶדעם ִמיט, ֶדעם ַפאר ַאְרּבֶ

ט ֵזיין ׁשָ ֵאָלה ִדי אֹויף ּפְ ע ֶדעם ּפון ׁשְ  ָרׁשָ

 ַאז ֶזעהט ֶער" ָלֶכם ַּהזֹאת 'ָהֲעבֹוָדה' ָמה"

ַתְדלות ִפיל ֲאזֹוי ּוְהטט ֶמען ִּהׁשְ ּ  ּּגוף ִמיְטן ּ

ַסח ט"יו ּצום  ָוואס ֲעבֹוָדה ַא ִאיז ָדאס, ּפֶ

ַסח ט"יו ַפאְרן ּטוֶעהן ִאיְדן  ּצו ּפֶ

 ֶמען, ֶער ְפֶרעְגט, ָחֵמץ ֶדעם אֹויְסרֹויֶמען

 ִפיל ֲאזֹוי ָקאְסְטן ֶגעָלאזט ׁשֹוין ְִזיך ָהאט

 ְָנאך עןֶמ ַדאְרף ַפאְרָוואס ִאיז ֶגעְלט

ִוויְצן  ֶעְנְטֶפעְרט ֶדעם ֶוועְגן, ּּגוף ִמיְטן ׁשְ

ַסח ֶזַבח ַּוֲאַמְרֶתם", ִאים ֶמען " 'ַלה ּהוא ּפֶ

 ּּגוף ִמיְטן ּטוֶעהן ִמיר ָוואס ֲעבֹוָדה ִדי ַאז

 ּאוְנֶזעֶרע ַאז ִוויְלן ִמיר ָוואס ֶוועְגן ִאיז

ט ָחִליָלה ָזאל ִמְצוֹות  ֶוועְרן ִניׁשְ

 ּצום ַארֹויְפֵגיין ָזאְלן ֵזיי ָנאר, טּצוֶגעַכאּפְ

ְטן עְרׁשְ  )א"שליט רבינו מרן ק"כ(     . אֹויּבֶ

� 

ה ַהְק יוְוַאף ַאּתָ ּנָ  ַפאְרָוואס :ֵהה ֶאת ׁשִ

ע ּפוְנְקט  ן ַפאר ֶדעם ָרׁשָ ָּזאל ֶמען ֶגעּבְ

ְטָראף פון אֹויְסַהאְקןֶדעם ?  ַזייֶנע ֵצייןּ ׁשְ

ע ַאז, ָנאר ֶדער ִעְנָין ִאיז  ֶדער ָרׁשָ

ט ַאז ֶמען ֶקען ִדיֶנען ֶדעם 'ַטְעֶנה

עֶפער ָנאר ִמיט ַדאֶוועֶנען און  אׁשֶ ּּבַ

ער ַאז ֶמען ֶקען ִדיֶנען ֶדעם . ֶלעְרֶנען ָאּבֶ

עֶפער אֹויך ִמיט ֶעְסן און ְטִריְנְקן און  אׁשֶ ּּבַ ּ ְ

ּ פון ֶדעם ַהאְלט ֶער -, ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן

ט עטְפֶרעְגֶּדעְרַפאר . ִניׁשְ ַמה : " ֶדער ָרׁשָ

ּ צו ָוואס ַדאְרפט -? "ָּהֲעבֹוָדה ַהזֹאת ָלֶכם

ִּאיהר ִדי ַגאְנֶצע ֲעבֹוָדה פון ֶעְסן ַמָצה ּ ,

ְכָלל ? ָּמרֹור און ְטִריְנֶקען ַוויין ָדאס ִאיז ּבִ

ְטן עְרׁשְ יי ֶדעם ֵאייּבֶ ט ָאְנֶגענוֶמען ּבֵ "! ִּניׁשְ

ַעל ַהַהָגָדה ֶההַּאָתה ְוַאף : "ָזאְגט ֶדער ּבַ  ַהּקֵ

יו ּנָ ט ָדא -" ֶאת ׁשִ יי ִדיר ִאיז ִניׁשְ ּ אֹויּב ּבֵ

עֶפער דֹוֵרך  אׁשֶ ֵּקיין ֲעבֹוָדה ַפאר ֶדעם ּבַ

ט , ֶּעְסן און ְטִריְנְקן ַּדאן ַדאְרפְסטו ִניׁשְ

ן ֵקיין ֵציין  )עבודת ישראל(         !!ָהאּבְ

� 

ְּוִאלו ּבַָה הֹוִציא ֹלא ּ  ֲּאבֹוֵתינו ֶאת ה"ּקָ

ְצַרִים ִדים, ִמּמִ  :ְלַפְרֹעה ָּהִיינו ְּמׁשועּבָ

ַעל ֶדער ַאז ָזאְגן ֶקען ֶמען   ִוויל ַהָגָדה ּבַ

ן ֲּאִפלו ַאז, ִאיְדן ִדי לֹויּבְ ן ֵזיי ּ  ָהאּבְ

 ּפונֶדעְסטְוועְגן, ַארֹויְסלֹויְפן ֶגעֶקעְנט

אְלד עֶפער ֶדער ִוויּבַ אׁשֶ ט ֵזיי ָהאט ּבַ  ִניׁשְ

ט ֵזיי ֶזעֶנען, ַארֹויְסֶגעצֹויְגן  ִניׁשְ

יי ָּהאְסטו 'ַרִאי ַא ּאון, ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען  ּבֵ

ה ִדי ך ּפון ַמּכָ ן ְֹחׁשֶ  ֶגעֶקעְנט ֵזיי ָהאּבְ

ט ֶזעֶנען ֵזיי ּאון ַארֹויְסֵגיין , ֲארֹויס ִניׁשְ

ז ִאיז ָדאס ְּוִאלו "ֶוועְרֶטער ִדי ִאין ְמֻרּמָ ּ 

עְר ֶדער ָטאֶמער" הֹוִציא ֹלא ֶטעראֹויּבֶ  ׁשְ

ט ָוואְלט עִדים "ַארֹויְסֶגעצֹויְגן ִניׁשְ  ְּמׁשוּבָ

ן ָדאְרט ִמיר ָוואְלְטן" ָּהִיינו ֲּאִפלו, ֶגעּבִליּבְ ּ 

ן ִמיר  )דברי יואל( .ַאְנְטלֹויְפן ֶגעֶקעְנט ָהאּבְ
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 ְסֻגלֹות
 ּפון ֵהייִליְגן ֵסֶדר ַנאְכט

ְמָח ה פון ָזאְגן ִדי ַהָגָדה ִמיט ׂשִ   הִּדי ְסֻגּלָ

ר ָזאְגט ְמָחה :ֶּדער ַקב ַהָיׁשָ ֶטער , ַאז ֶדער ָוואס ָזאְגט ִדי ַהָגָדה ִמיט ְגרֹויס ׂשִ עְרׁשְ ֶוועט ִאים ֶדער אֹויּבֶ

יְצן ִאין ֲאֶלע ֶוועְגן ַזייֶנע אׁשִ ֶטער ֶוועט טוּהן ִמיט ִאים ְגרֹויֶסע ִנִסים ְוִנְפָלאֹות, ּבַ עְרׁשְ   .אוּן ֶדער אֹויּבֶ
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ֵטייטִאין ֵסֶפ ְמָחה:ר ֹנֶפת צוִּפים ׁשְ ֶרעְנְגט ַאז ֶמען ָזאל ,  ַאז ֶדער ָוואס ָזאְגט ִדי ַהָגָדה ִמיט ְגרֹויס ׂשִ ּבְ

יַח ִצ ֶטער ָזאל ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן ִדי ֶטעג פוּן ָמׁשִ עְרׁשְ   .נוֵּקְדזֹוֶכה ֵזיין ַאז ֶדער אֹויּבֶ

ה פון ֶדעְרֵצייְלן ִספור ְיִציַאת ִמ ִּדי ְסֻגּלָ ּ   ְצַרִיםּ

ֵטייט :ָזאְגט' ֶּדער אֹור ַהַחִיים ַהק ִאין ֶדעם ְזכוּת ָוואס ֶמען ֶוועט ֶדעְרֵצייְלן , "ָ ְלִבְנךְּוִהַגְדּתָ" ַאז ֶעס ׁשְ

ֶטער ֶהעְלְפן , ִדי ִנִסים פוּן ְיִציַאת ִמְצַרִים עְרׁשְ ַאז ֶמען ֶוועט ֶגעָהאלְפן ֶוועְרן צוּ " ְָלִבְנך"ֶוועט ֶדער אֹויּבֶ

ן ִקיְנֶדערָהא   .ּבְ
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ֵטייט ִּאין ֵסֶפר ֹאַרח ַלַצִדיק ׁשְ ַאז ֶדער ,  ַאז ּדֹוֵרך ָדאס ֶדעְרֵצייְלן ִדי ִנִסים ֶוועְרט ִנְתעֹוֵרר ִאין ִהיְמל:ּ

יֶטעֶרע ָגלוּת ָקרֹוב פּון ִדי ּבִ ֶטער ָזאל אוְּנז ׁשֹוין אֹויְסֵלייְזן ּבְ עְרׁשְ   .ּאֹויּבֶ
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ָמֶדער ָמ  ַאז ֶווען ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ִדי ִנִסים ִמיט ִדי מֹויל ִאיז ֶמען זֹוֶכה ַאז ָדאס מֹויל :ׁש ָזאְגטּאֹור ְוׁשַ

עֶפער, ָזאל ֶוועְרן ֶגעֵהייִליְגט אׁשֶ ּבוִּרים ַפאְרן ֵהייִליְגן ּבַ   .ַאז ֶמען ָזאל זֹוֶכה ֵזיין צוּ ָזאְגן ִמיְטן מֹויל ֵהייִליֶגע ּדִ

ה פון ֶעְס   ּן ִדי ַמָצהּ ִדי ְסֻגּלָ

יםָדִוד  ִהּלִ ְַהֶמֶלך ָזאְגט ִאין ּתְ תֹוך ֵמָעי" :ּ ְְותֹוָרְתך ּבְ ָדאס ִאיז ַטייְטׁש ַדיין ּתֹוָרה ִאיז ִאין ַמייֶנע " ָ



 

 
 
 

 

ז אֹויף ִדי ַמָצה, ֶגעֶדעִרים יין ִאין ַּאז ּדֹוֵרך ֶדעם ָוואס ִאיְדן ֶעְסן ַמָצה ֶנעֶמען ֵזיי ַאַר, ֶּקען ֵזיין ַאז ֶער ִאיז ְמַרּמֵ

  . ְִזיך ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה
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ֶמׁש ֵטייט ִאין ָמאֹור ָוׁשָ ת ִאין יו:ׁשְ ּבָ ִפִלין" ַאז ׁשַ ט ֵקיין ּתְ ת ִאין יו, ּט ֵלייְגט ֶמען ִניׁשְ ּבָ ט  "ַווייל ֶדער ׁשַ

ִפִלין ִאיז ַא ֵצייְכן, ַא ֵצייְכן" אֹות"ֶזעֶנען ַאן  ַסח ִאי"יו, ֲּאזֹוי ִווי ּתְ ַווייל ֲאזֹוי ִווי , ּז ֶדער ֵצייְכן ִדי ַמָצהט ּפֶ

ל אֹויף ִזיך עֹל 'ְמ ִפִלין ֲאזֹוי אֹויך ִאיז ֶמען ְמַקּבֵ ַמִים ּדֹוֵרך ִדי ּתְ ל אֹויף ִזיך עֹל ַמְלכוּת ׁשָ ְִאיז ְמַקּבֵ ְ  ַמְלכוּתְּ

ַמִים ּדֹוֵרך ָדאס ָוואס ֶמען ֶעְסט ִדי ַמָצה ז ִאי. ּׁשָ סוּק אוּן ָדאס ִאיז ְמֻרּמָ ְהֶיה ּתֹוַרת הְלַמַען"ן ּפָ ִפיך'  ּתִ ַאז " ָּבְ

ְטן ָוואס ִאיז עֹל  עְרׁשְ ל ֵזיין אֹויף ִזיך ִדי ּתֹוָרה פוֶּנעם אֹויּבֶ ַמִיםַמְלכוּתְִאיר ָזאְלט ְמַקּבֵ ִפיך"ּדֹוֵרך ,  ׁשָ " ָּבְ

  .ּּדֹוֵרך ַדיין מֹויל ִמיט ִדי ֶעְסן ִדי ַמָצה
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ִרי ַלַצִדיק ָזאְגט ֶּדער ּפְ ּ ִאין ֶדעם ְזכוּת ָוואס ֶמען ֶעְסט ִדי ַמָצה ִאיז ֶמען זֹוֶכה ַאז ֲאֶלע ֶעְסְנס פוּן ַא :ּ

ה אֹויף ִדי , ַגאְנץ ָיאר ָזאל ֶגעֵהייִליְגט ֶוועְרן ּאוּן ֶמען ָזאְגט ִדי ַהָגָדה אֹויף ִדי ַמצֹות ְכֵדי צוּ ַפאְרֶמעְרן ְקֻדׁשָ ּ ּ

  .ַּמצֹות
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ִנים ָזאְגט סוּק :ֶדער ִייַטב ּפָ ֵטייט ִאין ּפָ סוּק ִוויל " ּוַּמצֹות ַעל ְמרֹוִרים יֹאְכֻלהוּ" ֶעס ׁשְ ֶקען ֵזיין ַאז ֶדער ּפָ

יֶטער אוּן ִמיר ז ֵזיין ַאז ִמיר ָזאְלן ֶעְסן ִדי ַמָצה ּפוְּנְקט ִווי ִמיר ֶעְסן ִדי ָמרֹור ָוואס ִאיז ּבִ ט ָה ּאוְּנז ְמַרּמֵ ן ִניׁשְ אּבְ

ֲּאזֹוי אֹויך ֶווען ִמיר ֶעְסן ִדי ַמָצה, ֵקיין ֲהָנָאה פוּן ֶדעם ן פוּן ֶדעם ָנאר ְכֵדי צוּ , ְ ט ֲהָנָאה ָהאּבְ ָּזאְלן ִמיר ִניׁשְ

ְּמַקֵים ֵזיין ִדי ִמְצָוה פוּן ֲאִכיַלת ַמָצה ּ.  
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ּ ַאז ִדי ַמָצה ָהאט ַא כַֹח ַא:ֶדער ַחַתם סֹוֶפר ָזאְגט ט ַאָראּפ ֶדעם ֵיֶצר ֵהַרעּ ַווייל ֶדער ָנאֶמען , ז ֶעס ְקַלאּפְ

  .ְָדאס ֵמייְנט ִזיך ְקִריְגן ִמיְטן ֵיֶצר ָהָרע, ְַא ָלׁשֹון פוּן ִזיך ְקִריְגן" ַּמָצה וְּמִריָבה"ַּמָצה ִאיז ַא ָלׁשֹון פוּן 

ה פון ֲאִפיקֹוָמן   ִּדי ְסֻגּלָ

ֵטייט ִאין ֵהייִליֶגע ְסָפִרי'ְס ִטיְקל ַאז ַא :םׁשְ טוּב ׁשְ ּ פוּן ִדי ֲאִפיקֹוָמן ִאיז ַא ְסֻגָלה צוּ ֲאֶוועק ֵלייְגן ִאין ׁשְ

טוּב ֶוועט ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פוּן ַאֶלעם , אֹויף ַא ַגאְנץ ָיאר ַווייל ֶווער ֶעס ֶוועט ָדאס ַהאְלטן ִאין ׁשְ

ֶלעְכְטס   .ׁשְ
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ה ְלַסֵפר   ְּוָכל ַהַמְרֶבּ
יֹות פון ֵהייִליְגן ֵסֶדר ַנאְכטֶעְטִל ּיֶכע ַמעׂשִ ֲּ 

ע    ִּאיז ׁשֹוין ַא ַצִדיק... ֶדער ָרׁשָ
  

יֶצער ְזָיֶגעְפֶרעְגטֶמען ָהאט ַאָמאל  ֶוועְלֶכער ִאיז ֶגעֶווען , ָע"ּ ַפאְרן ֵהייִליֶגער ָראְפׁשִ

אְוואוְסט  ָּוואס עֶפעס ְדרוְקט ֶמען ֶי, ִמיט ֵזיין ְגרֹויס ָחְכָמהּּבַ ּ עְדן ָיאר ֲאזֹוי ִפיל ַנֶייע ַהָגדֹות ָוואס ֶ

ט ֶגענוג ִמיט ִדי ַאְלֶטע ַהָגדֹות יֶצער ָרב , ִּאיז ִניׁשְ ַווייל ֶדער , ֶֶגעענְטֶפעְרטָּהאט ֶדער ָראְפׁשִ

ע פון ַפאר ַא ָיאר יק לֹויט ִדי ַמָצב ִווי ִדי ֶגעֶרעְכְנטֶוועְרט ׁשֹוין ָדאס ָיאר , ָּרׁשָ ּ ַפאר ַא ַצּדִ

  .ֹורֹות ַפאְלן ַלייֶדערּד

יי  עְטן ִקיְנֶדער ּבַ ַתָנה"אֹויְסֶגעּבֶ   "ַּמה ִנׁשְ

י לֹֹמה ִּתְפֶאֶרת"ן ֶדער 'ַּא ָחִסיד ִאיז ַאָמאל ֶגעָפאהְרן צו ֵזיין ֶרּבִ . ָע"זיּפון ַראָדאְמסק " ׁשְ

ה ַווייל ׁשֹוין ַאְכְצן ָיאהר ָוו,  ֶגעָהאלְפן ֶוועְרןֶגעַדאְרְפטֶדער ִאיד ָהאט  ֶאס ער ָהאט ֲחֻתּנָ

ט ֶגעַהאט ֵקיין ִקיְנֶדער ְֶגעַהאט און ער ָהאט ָנאך ִניׁשְ ֶ י ֶגעֵהייְסן קוֶמען . ּ ָּהאט ִאיהם ֶדער ַרּבִ

ּצום קוֶמעְנִדיְגן ֵסֶדר ייַנאְכט, ּ ּ צו ֶּגעקוֶמעןֶער ִאיז , ֶּדער ִאיד ָהאט ַטאֶקע ֲאזֹוי ֶגעטוהן, ֶּפַסח ּבַ

ן צו ָזאְגן ִדי , ּן אֹויף ֶפַסח'יָּפאְרן צום ֵזיין ֶרּבִ י ָהאט ָאְנֶגעהֹויּבְ ַתָנה"ֵּאייֶדער ֶדער ַרּבִ " ַּמה ִנׁשְ

ָּהאט ער צוֶגערוְפן ֶדעם ָחִסיד ּ ֵטייט ִאין ִדי ַהָגָדה ַפאר , ֶ ֶאון ֶגעֵהייְסן ָפאְרֵלייֶנען ָוואס עס ׁשְ ּ

ַתָנה" ן ׁשֹו "ֶגעֵלייְנטֶָהאט ער " ַּמה ִנׁשְ אן ַהּבֵ יֹות" (ֵאלּכָ ָּדא ְפֶרעְגט ֶדער זוְהן ִדי ַקׁשִ ָהאט ). ּ

י ֶגעָזאְגט ן ׁשֹוֵאל : "ִאיהם ֶדער ַרּבִ אן ַהּבֵ עְטן ַא זוְהן-ּכָ ּ ָדא ֶקעְנְסטו אֹויְסּבֶ ּ"  

ֶפעֶטער ִאיז ִאיהם ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן ַא זוְהן, ֲאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ַּא ָיאהר ׁשְ ּ!  

  "ֹוַתח לּת ּפְ-ַא"

ם טֹוב  על ׁשֵ ָרֵאל "זיֶַווען ֶדער ֵהייִליֶגער ּבַ ָע ִאיז ֶגעָפאהְרן אֹויְפן ֶוועג ֵקיין ֶאֶרץ ִיׂשְ

אְגֵלייט פון ֵזיין ָחִסיד ר עׁשֶ. ל"ְצִבי סֹוֶפר ַזַצ' ּּבַ אֶגעֶגעֶנען ִמיְט"ֶדער ּבַ ן 'ְֹט ָהאט ִזיך ֶגעָוואְלט ּבַ

דֹוׁש ְזָי ים ַהּקָ עְטןּ צוַזאֶמען ּאון, ע"אֹור ַהַחּיִ יַח ָזאל קוֶמעןַאְרּבֶ ֻאָלה ַאז ָמׁשִ ּ ְמַקֵרב צו ֵזיין ִדי ּגְ ּּ ,

ט ָאְנֶגעקוֶמען ער ָנאך ִניׁשְ ֻאָלה ִאיז ָאּבֶ ֶּדער ַצייט פון ֶדער ּגְ ְּ ָטן אונֶטעְרֶגעלֵייְגט , ּ ָּהאט ֶדער ׂשָ



 

 
 
 

 

על  ֶטערוְנֶגען אֹויְפן ֶוועג ַאז ֶדער ּבַ יֶדעֶנע ׁשְ ַַפאְרׁשִ ם טֹוב ְזָיּ ּ ָהאט ֶגעמוזט צוִריק ַאֵהיים ע"ׁשֵ ּ

  . ָפאהְרן

ינְדן ִאין ֵקייְטן און ִזיך ֶגעְגֵרייט ֵזיי  עְרס ֵזיי ֶגעַכאְפט און ֶגעּבִ ן רֹויּבֶ ְִאיְנִמיְטן ֶוועג  ָהאּבְ ּ ּ ּ

ם טֹוב . ּצו ַפאְרקֹויְפן ַפאר ְקֶנעְכט על ׁשֵ ַפון ְגרֹויס ֵווייָטאג ָהאט ֶדער ּבַ ּ ַפאְרלֹויְרן ֵזיין רוַח ָע"זיּ

ְרּגֹות י: "ְצִבי סֹוֶפר ֶגעְפֶרעגט' ָהאט ִאיהם ר. ַּהּקֶֹדׁש און ֲאֶלע הֹויֶכע ִמּדַ ַּפאְרָוואס טוְהט , ַרּבִ

ט ֶקעְגן ֵזיי אְרִניׁשְ י ּגָ עׁשֶ? "ֶדער ַרּבִ ֶ ַאז ער ָהאט ַפאְרלֹויְרן ֶֶגעענְטֶפעְרטָע "ֹט ְזָי"ָהאט ֶדער ּבַ

ְרּגֹותַזייֶנע ֲאֶל ט ֶמער ֵקיין ּכַֹח ֶקעְגן ֵזיי ַווייל ער ָהאט , ע הֹויֶכע ִמּדַ ֶאון ער ָהאט ׁשֹוין ִניׁשְ ֶ ּ

עׁשֶ. ֲאֶלעס ַפאְרֶגעְסן עְטן ר"ֹט ְזָי"ָהאט ֶדער ּבַ  ִדי ֶדעְרַמאֶנעןְֶצִבי סֹוֶפר ער ָזאל ִאיהם ' ָע ֶגעּבֶ

ית-ַאֶלף" עׁשֶ". ּבֵ ֶרען און ִהְתַלֲהבות ָע ָהאט ָנאְכֶג"זיֹט "ֶדער ּבַ ה און ְגרֹויס ּבְ ּעָזאְגט ִמיט ְקֻדׁשָ ּ ּ ּ

ְטִריק און ִדי , ב-ּ אֹוִתּיֹות פון ֶדער א22ִדי ֲאֶלע  ה ָהאט ִזיך אֹויְפֶגעִריְסן ִדי ׁשְ ַּאז פון ִדי ְקֻדׁשָ ּ ְּ

עְרס ֶזעֶנען ַאְנְטָלאְפן   .רֹויּבֶ

ֵאינֹו יֹוֵדע: "ָדאס ֶקען ֵזיין ֶדער ֶרֶמז ֹאלְַוׁשֶ ט ֶרעְדן ַווייל "  ִלׁשְ אְרִניׁשְ ֶדער ָוואס ֶקען ׁשֹוין ּגָ

יז " ַאֶלף"ָּדאס ֵמייְנט ֶמען ִדי אֹוִתּיֹות פון " (ת-א "-, ֶער ָהאט ֲאֶלעס ַפאְרֶגעְסן  ְּפַתח") "ָּתיו"ּבִ

ָ ִדי ֲאֶלע טֹויעְרן פון ִהיְמל און ִדי ְיׁשועהֶֶגעעְפעְנטֶוועְרט ַפאר ִאיהם , "לֹו ֶּ ּ ְנעלּ   . ּ קוְמט ׁשֶ

יים ֵסֶדר ִביא ּבַ   ֶּגעֶזעְהן ֵאִלָיהו ַהּנָ

יק ר ׂשָכר"ֶדער (ָע "זיְְצִבי ֱאִליֶמֶלך ' ּ ֶדער ָפאֶטער פון ר-ל "ֶּפַסח ַזַצ' ֶדער ַצּדִ ֵני ִיׂשָ ") ּּבְ

יי ַא ַרייְכן ֶמעְנְטׁש ִאין ַא ֶגעִוויְס ְּפֶלעגט ִזיך ַפאְרִדיְנֶגען ַאְלץ ַא ְמַלֵמד ּבֵ  ְפֶלעגטֶער . ן ָדאְרףְ

ֶרעְנֶגען יי ֶיעֶנעם ַא ַגאְנץ ִוויְנֶטער און ַפאר ֶפַסח ִאיז ער ַאֵהיים ֶגעָפאהְרן ִמיט ִדי ַפאְרּבְ ֶ ּבֵ ּ ּ

יי ֶיעֶנעם   .ֶֶגעְלט ָוואס ער ָהאט ַפאְרִדינט ּבֵ

ִית ִאיז ֶגעֶווען ֵזייער ַא ַקאְרֶגער ֶמעְנְטׁש און ֵקייְנָמ על ַהּבַ ֶּדער ּבַ ֶ ט ַ  ֵקיין ְגעֵטיילטאהל ִניׁשְ

ֵרייֶטע ַהאְנט ט ֶגעֶקעְנט צוקוְקן ִווי ָאִריֶמעַלייט ֵגייען ֲאֶוועק ' ר. ְצָדָקה ִמיט ַא ּבְ ֶֶפַסח ָהאט ִניׁשְ ּ ּ ּ

ָראְכן און ְטרֹויעִריג ֶפון ִאיהם צוּבְ ּ ּ ִית ַאז ער ָזאל ֵטייְלן ְצָדָקה , ּ על ַהּבַ עְטן ֵזיין ּבַ ֶָהאט ער ֶגעּבֶ ַ ֶ

ּבֹון יים עְנֶדע ָזאל ער ַאָראפֶרעֶכעֶנען פון ִדי ֶגעְלט ָוואס ער ָהאט , אֹויף ֵזיין ֶחׁשְ ֶאון ּבַ ֶ ֶּ ּ ּ

  .אֹויְסֶגעֵטייְלט ַפאר ְצָדָקה

ִית , ֶּפַסח ָהאט ֶגעָוואְלט ַאֵהיים ָפאהְרן' ֶווען ר, ֶּפַסח טֹוב יֹום ן'ַפאְר על ַהּבַ ַָהאט ֶדער ּבַ

ּבֹון'ֶּפַסח' ִֶפיל ְצָדָקה ער ָהאט אֹויְסֶגעֵטייְלט אֹויף ראֹויְסֶגעֶרעְכְנט ִווי ֶעס ִאיז . ס ֶחׁשְ

ֶּפַסח ָהאט ָנאך ֶגעמוזט צוֵלייְגן ַא סוֶמע ֶגעְלט' ּאֹויְסֶגעקוֶמען ַאז ר ּ ּ ער ער ָהאט ָדאך , ְּ ְָאּבֶ ֶ

יי ִזיך ט ֶגעַהאט ּבֵ אְרִניׁשְ יי ִאיהם צו. ְּגָ ִית ּבֵ על ַהּבַ ָּהאט ֶדער ּבַ ֶּגענוֶמען ֵזיין ַמאְנְטל און ַ ּ

ע עִקיְטׁשֶ   .ּבֶ



 

 
 
 

 

ֶּפַסח ַאֵהיים ֶגעָפאהְרן ֵלייִדיג ָאן ֵקיין ְפרוָטה' ַאזֹוי ִאיז ר ּ ְער ָהאט ִזיך . ּ עְמטֶ  ַאַריין ֶגעׁשֶ

ית ַהִמְדָרׁש, ּצו ֵגיין ִאין ֵזיין הֹויז ָטאט ֶדעם ֶגעַגאְנֶגען ִאין ּבֵ ִּאיז ער ַאְנׁשְ יהם ָדאְרט ָהאט ִא. ֶ

אְלד ַאֵהיים ְגעָלאְפן ֶמעְלְדן ַפאר ִדי ַמאֶמע , ְְצִבי ֱאִליֶמֶלך' ְּגעטָראְפן ֵזיין זוְהן ר ֶאון ער ִאיז ּבַ ּ

ְנעל צוֶגעְגֵרייט ַא ָמאְלַצייט ִווי עס ַפאְסט . ֶּגעקוֶמעןַאז ֶדער ַטאֶטע ִאיז ׁשֹוין ַאֵהיים  ִּזי ָהאט ׁשֶ ֶּ

  .ּצו ֵזיין

ֵאין ֵרָרה ִאּבְ אֶמעְרְקט ִווי אֹויְפן ֶוועג ָפאהְרט , ֶּפַסח ַאֵהיים ֶגעַגאְנֶגען' יז ר ּבְ ֶאון ער ּבַ ּ

ער ַא  ְנעל ַאִריּבֶ ּ און ָוואְגן און ֶדער ַרייֶטער ַוואְרְפט ַאָראפ צו ֵזיי ַא ֶפעְרדׁשֶ ּ ּ ֶוועְרןּ   .  ֶזעְקלׁשְ

ֶּפַסח רוְפט און ִוויְנְקט ִאיהם ַאז ער ָזאל ִזיך ָאְפ' ר ּ ּ ְּ ֶטעְלן אֹויף צו ֶנעֶמען ֵזיין ֶזעְקלֶ . ּׁשְ

ט וואוֶסעְנִדיג ער ֶיעֶנער ָפאהְרט ַווייֶטער און ַמאְכט ִזיך ִניׁשְ ָּאּבֶ ַרייט ֶהעֶכער און . ְּ ּער ׁשֶ ֶ

ְֶהעֶכער און לֹויְפט ִאיהם ָנאך ער ֶיעֶנער ִאיז ְגעָפאְרן ֵזייער , ּ ֶנעלֶָאּבֶ יז ער ִאיז ִאיְנַגאְנְצן ׁשְ ֶ ּבִ

  . ּאְרׁשוואונְדן ֶגעָוואְרןַפ

ט ֵקיין ָפׁשוֶטע ַזאך' ר ַטאֶנען ַאז ָדאס ִאיז ִניׁשְ ְֶפַסח ָהאט ַפאְרׁשְ ּ ּ ֶער ָהאט אֹויְפֶגעַמאְכט . ּ

ְ ִליְגן פוְנְקְטִליך ֶגעְטָראְפןֶּדעם ֶזעְקל און  ּ ִית ָהאט ִאיהם ֶגעמוזט ִוויִפילּ על ַהּבַ ּ ֶגעְלט ֶדער ּבַ ַ

אָצאְלן   .ּבַ

ֵרייְטַקייטֶדער ּ ֵסֶדר ָהאט ער ׁשֹוין ָאפֶגעָראכְטן ִמיט ַא ּבְ ּאון ֶווען ֶמען ִאיז ָאְנֶגעקוֶמען , ֶ ּ

ֹפך ֲחָמְתך"ּצו  ָׁשְ ָּהאט ִזיך ֶדער ְקֵלייֶנער זוְהן ר,  ִדי ִטיהרֶֶגעעְפעְנטּאון ֶמען ָהאט " ְ ְצִבי ' ְ

ֱּאִליֶמֶלך ָאְנֶגערוְפן ָאט ָדא ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט , עּקוק ָנאר ַטאֶט, ּקוק ָנאר: "ְ

ּצוֶגעָוואְרְפן צו אוְנז ֶדעם ֶזעְקל ּ ּ!!!"  

  ֶמען ַדאְרף ִאיהם אֹויְסַהאְקן ִדי ֵציין

ים ָדוד ֲאזוַלאי ַזַצ' ר(א "ֶווען ֶדער ֵהייִליֶגע ִחיָד ּיֹוֵסף ַחּיִ ִאיז ֶגעֶווען ָרב ִאין ֶדעם ) ל"ּ

ָטאט ִל ע ׁשְ ה און ׁשוהל, יַוואְרַנאִאיַטאְלֶיעִניׁשֶ ָרׁשָ ָּהאט ער ֵאייְנָמאהל ֶגעַהאְלְטן ַא ּדְ ּ ּאון , ֶ

אְרדֶגעֶרעְדט עְרן ִדי ּבָ ּ ֶוועְגן ֶדעם ְגרֹויְסן ִאּסור פון ִזיך ָאפׁשֶ ּ ִאיז , ַּאז ֶדער ָוואס טוְהט ָדאס, ְּ

על עֵבָרה ָהאט צוֶגעֶה. ְעֹוֵבר אֹויף ַאַסאך ַלאִווין ֵּאייֶנער ַא ּבַ ֲ הַ ָרׁשָ ְָהאט ער ִזיך , עְרט ִדי ּדְ ֶ

ָּאְנֶגערוְפן צו ֶדעם ָרב ִמיט ֻחְצָפה ּ אְרד: "ּ עְרן ִדי ּבָ ִּאיך ַהאְלט ַאז ֶמען ֶמעג ִזיך ָאפׁשֶ ְ ּאון , ְ

ן ַלייּבְ אְרד,  ֲאזֹוי ִווי ֶמען ִאיז ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרןּבְ ּל ִזיך צוִריק"א ַזַצ"ָהאט ֶדער ִחיָד"! ָאהן ַא ּבָ ְ 

על ַהַהָגָדה ָזאְגט : "ָּאְנֶגערוְפן ִַמיט ֶדעם ִאיז ִמיר ׁשֹוין ַפאְרענְטֶפערט ַפאְרָוואס ָוואס ֶדער ּבַ ֶ

ע  יוַהְקֵההְּוַאף ַאָתה "אֹויף ֶדעם ָרׁשָ ּנָ ע ַטעֶנה-".  ֶאת ׁשִ ט ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף 'ְ ֶדער ָרׁשָ

ַלייּבן ֲאזֹוי ִווי ער ִאיז ֶגעּבֹויְרן ֶגע אְרד-ָוואְרן ֶּבְ עְרַפאר !  ָאהן ַא ּבָ יוַהְקֵהה"ּדֶ ּנָ  ַהאק -"  ֶאת ׁשִ

ט  ֵקיין ֵציין!! ִאיהם אֹויס ִדי ֵציין   .ֵצייןֶַווייל ער ִאיז ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן ָאהן , ֶער ַדאְרף ִניׁשְ



 

 
 
 

 

י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו דֹולֹות ְלַבדֹו ּכִ ה ִנְפָלאֹות ּגְ ְּלעֹוׂשֶ ּ  

אַקאְנט  ם טֹוב ִווי ּבַ על ׁשֵ ַטאְרק ֶגעָוואְלט ע"זיַָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ּבַ ְ ֵזייער ַאַסאך ָמאל ׁשְ ֶ

ָרֵאל ט צוֶגעָלאְזט. ָפאהְרן ֵקיין ֶאֶרץ ִיׂשְ ער פון ִהיְמל ָהאט ֶמען ָדאס ִניׁשְ ָּאּבֶ ּאון ַא ֶגעִוויֶסע . ּ

יְרט צו ָפאְרן ֵקיין ֶא ָּיאהר ָהאט ער ָנאְכַאָמאְהל ְפָראּבִ ּ ָרֵאלֶ ָוואס , ִָאיְנִמיְטן ֵזיין ְנִסיעה. ֶרץ ִיׂשְ

ִּאיז פוְנקט אֹויְסֶגעקוֶמען ַפאר ֶפַסח ּ ּ ֶטערוְנֶגען , ּ ָּהאט ער ֶוועְגן ֶגעִוויֶסע ׁשְ  ֶגעַדאְרְפטֶ

ָטאט ָקאְנְסָטאְנִטינַאֶפעל ן ִאין ֶדער ׁשְ ֵלייּבְ   .ַּפאְרּבְ

ָטאט ט , ָדאְרט ִאין ֶיעֶנע ׁשְ ֶּגעוואוְסט פון ִדי  ֶגרֹויְסֵקייט פון ֶדעם ֵהייִליְגן ָהאט ֶמען ִניׁשְ ּ ּ

ם טֹוב על ׁשֵ ט . ַּבַ ְֶסִפיִציעלּצוִליּב ֶדעם ָהאט ִאיהם ֵקייֶנער ִניׁשְ אֶמעְרְקטּ ט ,  ּבַ ִֶאין ער ָהאט ִניׁשְ

אקוֶמען ֵקיין ֵאייְנַלאֶדענוְנג צום ֵסֶדר ּּבַ ּ ם טֹוב ִאיז ּבִ. ּ על ׁשֵ ט ֶגעֶווען ֶַדער ֵהייִליֶגער ּבַ ְכַלל ִניׁשְ

אָזאְרְגט ית ִמְדָרׁש און ִזיך ֶגעֶזעְצט ֶלעְרֶנען. ּבַ ְער ִאיז רוִאיג ֶגעַגאְנֶגען ִאין ּבֵ ּ ּ ֶ.  

עׁשֶ ן 'ֹט ִדי ְגרֹויֶסע ַצֵדיֶקת ָאָדל ָוואס ִאיז ִמיְטֶגעָפאְרן ִמיְט"ִּדי ָטאְכֶטער פוֶנעם ֵהייִליְגן ּבַ

אָזאְרְגטִאיז ָיא ֶג, ֵהייִליְגן ַטאְטן אְלד ָדא, עֶווען ּבַ ֶאון עס , ַּווייל ֶדער יֹום טֹוב ֶפַסח ִאיז ׁשֹוין ּבַ ּ

ֵטיין ט ָדא ִווי ַאייְנצוׁשְ ט ֶגעֶווען צו ֶקעֶנען ַאייְנקֹויְפן . ִּאיז ִניׁשְ ֲּאִפלו ֵקיין ְפרוָטה ִאיז אֹויך ִניׁשְ ּ ּ ְּ ּ

ַטאְרק . אֹויף יֹום טֹוב ִֶזי ָהאט ִזיך ֵזייער ׁשְ ס ֶהעֶמעד 'ִּזי ָהאט ֶגענוֶמען ִאיר ָפאֶטעְר. ּצוֵווייְנטְ

ן ּצום ַטייך אֹויְסצוַואׁשְ עת .  ַא ֵריין ֶהעֶמעד ָזאל ֵזיין אֹויף יֹום טֹובָכאְטׁשְטַראְכֶטעְנִדיג ַאז , ְּ ׁשְ ַּבִ

ֶגד ן ֶדעם ּבֶ ל ע, ִזי ָהאט ֶגעַוואׁשְ ָּהאט ִזי ִמְתַפֵלל ֶגעֶווען צום ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַאז ֵזיי ָזאְלן , ֹוָלםּּ

  .ֶגעָהאלְפן ֶוועְרן

אֶמעְרְקט ִווי ִזי ֵווייְנט ּעס ִאיז ַאדוְרך ֶגעַגאְנֶגען ַא ְגִביר און ּבַ ְּ : ֶָהאט ער ִאיר ֶגעְפֶרעגט, ֶ

ְִווי אֹויך , ֶָהאט ִזי ַפאְרֵצייְלט ֵזייער ַגאְנֶצע ַפאְרֶלְגעְנֵהייט". ?ָּוואס ָהאט ִמיט ַאייך ַפאִסיְרט"

ארוִאיְגט,ּועְגן ֶדעם ְגרֹויְסֵקייט פון ִאיר ֵהייִליְגן ַטאְטןֶו יי : "ָזאֶגעְנִדיג, ּ ֶדער ְגִביר ָהאט ִאיר ּבַ ּבֵ

ט ֶפעְלן, ִמיר ֶוועט ִאיר ֵזיין אֹויף יֹום טֹוב אְרִניׁשְ ֶאון עס ֶוועט ַאייך ּגָ ֶאֹויך ָהאט ער ִאיר , "ּ ְ

ן ֵזיין ַאְדֶרעס עְרֶגעֶגעּבְ   .ִאיּבֶ

אְלד ִדי ית ִמְדָרׁש ַפאְרֵצייְלן ַפאר ִאיר ָפאֶטער ַאז ֵזיי ֶגעָלאְפן ַצֵדיֶקת ָאָדל ִאיז ּבַ  ִאין ּבֵ

ם ִווי צו ֵזיין אֹויף יֹום טֹוב רוך ַהׁשֵ ן ׁשֹוין ּבָ ָּהאּבְ ּ ם טֹוב ִמיט ֵזיין . ְּ על ׁשֵ ַעֶרב ֶפַסח ִאיז ֶדער ּבַ ֶּ

ט ער צום ְגִביר ִאין ׁשְ ֶֶדער ְגִביר ָהאט ִאיהם ֵזייער ְפֵריינְטִליך . ּובָּטאְכֶטער ַאִריּבֶ

ָלאף ִציֶמער ֶגעִפיְנט ִזיך. ּאֹויְפֶגענוֶמען ְער ָהאט ִאיהם ֶגעוואוְזן ִווי ֵזיין ׁשְ ּ ּ ֶדער ֵהייִליֶגער . ֶ

עׁשֶ יְסל צוֵלייְגן"ּבַ ֹּט ִאיז ִזיך ֶגעַגאְנֶגען ַאּבִ ְ.  

ֶפעט און ֶמ ּעס ִאיז ׁשֹוין ֶגעָוואְרן ׁשְ ּ . ּען ָהאט ׁשֹוין ֶגעַדארְפט ֵגיין ִאין ׁשוהל ַדאֶוועֶנעןֶ

טֹויְנט ִאיז ער ֶגעֶווען. ּאֹויְפצוֶוועְקן ֵזיין ַגאְסט, ֶדער ְגִביר ִאיז ַאַריין ִאין ִציֶמער ִֶווי עְרׁשְ ֶ ,

ָלאףֶזעֶהעְנִדיג ִווי ִאיְנִמיְטן  ּ ִגיְסן ִזיך ַטייְכן ְטֶרעְרן פון ַזייֶנע ֵהייִליֶגׁשְ ַא ַצייט . ע אֹויְגןְ



 

 
 
 

 

עׁשֶ ֶפעֶטער ָהאט ִזיך ֶדער ֵהייִליֶגער ּבַ ְׁשְ ֶרען ֶגעָזאְגט, ֹּט אֹויְפֶגעַכאְפט"ּ ה: "ּאון ִמיט ַא ּבְ  ְלעֹוׂשֵ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו דֹולֹות ְלַבּדֹו ּכִ עְרָנאך ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען צום ַדאֶוועֶנען". ִנְפָלאֹות ּגְ ּּדֶ ְ.  

ֵּהיים ֶגעקוֶמען פון ׁשוהל ְפֵרייִליךֶמען ִאיז ַא ּ עׁשֶ. ּ ֹט ָהאט ֶגעִפיְרט ֶדעם ֵסֶדר אֹויף "ֶדער ּבַ

ֵטייֶגער ַטאֶנען ַאז ָדא ִזיְצט ַפאר ִאיהם ַא ְגרֹויֶסע . ָגאר ַא ֵהייִליְגן ׁשְ ר ָהאט ַפאְרׁשְ ֶדער ֹעׁשֶ

יק   .ַצּדִ

ֶּווען ֶמען ִאיז ָאְנֶגעקוֶמען צו ִדי ֶוועְרֶטער  הְל"ּ י ְלעֹוָלם עֹוׂשֵ דֹולֹות ְלַבּדֹו ּכִ  ִנְפָלאֹות ּגְ

עׁשֶ, "ַחְסּדֹו ַטאְרק צוֵפייעְרט"ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ּבַ ֶֹט ִזיך ֵזייער ׁשְ ֶּ ִֶמיט ְגרֹויס ְפֵרייד ָהאט ער . ְ

עְרֶגע ן . ֶט עְטִליֶכע ָמאְהל'ַחֶזר'ָדאס ִאיּבֶ ְָהאט ִזיך ֶדער  ִדי ַהָגָדה ְֶגעעְנִדיְגטֶווען ֵזיי  ָהאּבְ

עׁשֶ ֶטער ָהאט אוְנז ֶגעָהאלְפן און ער ָהאט : "ֹּט ָאְנֶגערוְפן"ּבַ עְרׁשְ ם ַאז ֶדער אֹויּבֶ רוך ַהׁשֵ ֶּבָ ּ ּ ּ ְּ

עְרֶגעְדֵרייט ְטרֹויער צו ְפֵרייד ִּאיּבֶ ֶ."  

עׁשֶ, יֹום טֹוב ִאיְנֶדעְרְפִרי יים ֶפעְנְסֶטער און פו"ִאיז ִדי ּבַ ַטאֶנען ּבַ ֹּט ֶגעׁשְ ּ ְְנְקט ִאיז ַאדוְרך ּ ּ

ה' ֶגעַגאְנֶגען ַא ִאיד ָוואס ָהאט ֶגעֵהייְסן ר עׁשֶ, ֹמׁשֶ ִריְגן פון "ּאון ֶדער ּבַ ֹּט ָהאט ַארֹויְסֶגעׁשְ

ה' ּגוט יֹום טֹוב ר: "ֶפעְנְסֶטער ֶטער ָהאט , ָיא". ֹמׁשֶ עְרׁשְ ֶרעְנְגטֶדער אֹויּבֶ ּ ַא ְיׁשועה צו ֵזיין ֶגעּבְ ָּ

ּאון ּדו, ָפאְלק ִליַחּ יְסט ֶגעֶווען ֶדער גוֶטער ׁשְ ה", ֱאֶמת. ּ ּבִ י ְלעֹוָלם ְלעֹוׂשֵ דֹולֹות ְלַבּדֹו ּכִ  ִנְפָלאֹות ּגְ

  ". ַחְסּדֹו

עׁשֶ ן ֶדעְרֵצייְלן ָוואס ָדא ָהאט ַפאִסיְרט"ֶדער ּבַ ָדא ִאין : ֹּט ָהאט ֶיעְצט ָאְנֶגעהֹויּבְ

עָהאט אמאהל ֶגעוואֹויְנ, ָּקאְנְסָטאְנִטינַאֶפעל ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַאן אֹוֵהב .  ֶקעִניגרט ֶדער ֶטעְרִקיׁשֶ

ָרֵאל ה' ן ָנאֶמען ר'ֵֵזיין יֹועץ ִאיז ֶגעֶווען ַא ִאיד ִמיְט. ִיׂשְ ט ֶגעטוהן . ֹמׁשֶ ֵּקיין ַזאך ָהאט ער ִניׁשְ ֶ ְ

ָּאהן ִזיך דוְרך ֶרעְדן ִמיט ִאיהם ְ.  

ן עְרֶגענוֶמען ֶדער ְמלוָכהָהאט ֵזי, ֶווען ֶדער ֶקעִניג ִאיז ֶגעׁשָטארּבְ ּין זון ִאיּבֶ ּ ֶּדער זון ִאיז . ּ

ָרֵאל ט ֶגעטוהן ָאן ִדי עָצה פון ֵזיין . ְאֹויך ֶגעֶווען ַאן אֹוֵהב ִיׂשְ אְרִניׁשְ ּאֹויך ער ָהאט ּגָ ֵּ ֶ ְ

ער ר ה' ַראְטֶגעּבֶ ן ִדי יֹועִצים ִאיז ֶגעֶווען ַא גֹוִי. ֹמׁשֶ ְֲצוויׁשְ ע'ּ ער ָרׁשָ ט ָוואס ָה, ׁשֶ אט ִניׁשְ

ֶלעְכְטס צו . ַפאְרִגיְנט ַאז ַא ִאיד ָזאל ֵזיין ֲאזֹוי ְגרֹויס ֵסֶדר ָהאט ער ֶגעזוְכט עצֹות ִאיהם ׁשְ ּּכְ ֵּ ֶ

  .ּטוהן

ּער ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז עס ָוואְלט ֶגעַפאְסט ַאז . ִּאיז ִאיהם ַאייְנֶגעַפאְלן ַא ְפַלאן, ֵאייְנָמהְאל ֶ ֶ

ֵדי ַאז ֶיעֶדער ָזאל ,  ַלאְנדַגאְנְצןיין ִאין ֶדעם ֶּדער ֶקעִניג ָזאל ַארוְמֵג אֶקעֶנעןּכְ , ְ ֶדער ַנֶייע ֶמֶלךּבַ

אְגִריְסן   .ּאון ִאיהם ּבַ

ן ֶגעֶגעְנט פוְנְקט  ֶּדער יֹועץ ָהאט אֹויְסֶגעֶרעְכְנט ַאז ֶדער ֶקעִניג ָזאל ָאְנקוֶמען צום ִאיִדיׁשְ ּ ּ ּ ֵ

ייַנאְכט יים ֵסֶדרֶּווען ֲאֶלע יוְדן , ֶּפַסח ּבַ אְגִריְסן ֶדעם ֶקעִניג. ִזיְצן ּבַ ט ּבַ ּאון . ֲאזֹוי ֶוועְלן ֵזיי ִניׁשְ

ייְזן ְפַלאן ֶּדער יֹועץ ֶוועט ֶקעֶנען אֹויְסִפיְרן ֵזיין ּבֵ ֶדער ֶקעִניג ִאיז ַטאֶקע ֲארֹויס אֹויף ַא . ֵ

ַפאִציר ייַנאְכט ֶווען ער ִאיז ָאְנֶגעקוֶמען צו ִדי ֶּפַסח. ּׁשְ ּ ּבַ ּ ע ַגאסֶ ֶָהאט ער ֶגעֶזעְהן ַאז ִדי , ּיוִדיׁשֶ



 

 
 
 

 

ט ַאְנְטֶקעְגן ּער ָהאט ִזיך ֵזייער ֶגעוואונֶדעְרט. ִּאיְדן קוֶמען ִאיהם ִניׁשְ ֶ ְֶדער יֹועץ ָהאט ִזיך . ְֶ ֵ

ְּגַלייך ָאְנֶגערוְפן יי ִזיך ִאין ֶדער ֵהיים: "ְ ְקוק ִווי ִדי יוְדן ִזיְצן ּבֵ ּ ּאון ֵזיי ְפַראֶווען ְג, ּ רֹויסַאְרִטיֶגע ּ

ט ִוויֶסעְנִדיג, ְֻסעּדֹות אְרִניׁשְ יר ַמאְכן ֵזיי ִזיך ּגָ ְאון פון ּדִ ּ ֶֶדער ֶקעִניג ִאיז ַטאֶקע ֵזייער ". ּ

אֵלייִדיְגט ֶגעָוואְרן ן יֹועץ' ֶדעם גֹוִיֶגעְפֶרעְגטּאון , ּבַ ְטָראְפן : "ֵׁשֶ אׁשְ ִווי ֲאזֹוי ַדאְרף ֶמען ֶיעְצט ּבַ

  ".?ֶדעםִדי ִאיְדן ַפאר 

ֶּדער יֹועץ ָהאט אֹויְסֶגענוְצט ֶדעם ֶגעְלעֶגְנֵהייט און ֶגעָזאְגט צום ֶקעִניג ּ ּ ַּדיין גוֶטער : "ֵ

ה ֶהעְצט ִזיֶכער ָאהן ִדי ִאיְדן' ֵיֹועץ ר ּאון ֲאֶלע ִאיְדן ַדאְרף ֶמען , ִאיהם ַדאְרף ֶמען ֶהעְנֶגען, ֹמׁשֶ

ָטאט ן פון ֶדעם ׁשְ אְלד , ֵ ֶגעֶפעְלן ִדי עָצהֵֶזייער ִאיז ֶקעִניג ן'ַפאְר". ַּפאְרְטֵרייּבְ ּאון ּבַ

ן ֵזיין זיגעל רינגעל צום יֹועץ עְרֶגעֶגעּבְ ִֵאיּבֶ עות, ּ ּאֹויְסצוִפיְרן ֵזיין ִרׁשְ   .ְּפַלאןִדיֶגע 'ּ

 ן ָוואס'ֶָהאט ער ַפאְרֵצייְלט ַפאר ֵזיין ַאְלֶטע ַמאֶמע, ֶּווען ֶדער ֶקעִניג ִאיז ַאֵהייְמֶגעקוֶמען

עהן ְעס ִאיז ָדא ֶגעׁשֶ יֶטער ֶגעֵוויין , ֶווען ִזי ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט. ֶ ָראְכן ִאין ַא ּבִ ָהאט ִזי אֹויְסֶגעּבְ

ט ַאז ִדי ֲאֶלע ָוואס : "ּאון ֶגעָזאְגט ןֵּווייְסטו ֶדען ִניׁשְ ן ַא ֵהייּבְ ְ ִזיך ָאהן ִמיט ִדי ִאיְדן  ָהאּבְ

יֶטעְרן  ט ָוואס עס ָהאט ַפאִסיְרט ִמיט עָמלֵקֵּווייְסטו ֶדען ִנ? סֹוףּבִ ֲיׁשְ ּאון , ַסְנֵחִרב, ָהָמן, ֶּ

ְּנבוַכְדֶנַצר עֶפעֶנען ִמיט ִדי ִאיְדן, ּ יְרט צו ְטׁשֶ ן  ְפָראּבִ ּאון ֲאֶלע ָוואס ָהאּבְ ּ ּ ִֶדי יוְדן ֶזעֶנען ֵזייער ? ּ ּ

ְלּבול פון ַדיין. ַּא גוט ָפאְלק ָּדאס ִאיז ִזיֶכער ֶגעֶווען ַא ּבִ ֶלעְכְטן ּ   ".ֵ יֹועץׁשְ

ֶפעט ִאיְנִמיְטן ַנאְכט יְקטָהאט ֶדער ֶקעִניג , ּׁשְ ה' ּ רוְפן רֶגעׁשִ  ִאיהם ֶער ָהאט. ֹמׁשֶ

הַפאְרֵצייְלט ִדי ַגאנֶצע עְטן ַאן עָצה, ֲ ַמעׂשֶ ֵאון ֶגעּבֶ ִּווי ֲאזֹוי ֶמען ְדֵרייט ִזיך ֲארֹויס פון ֶדער , ּ ְ

ֵזָרה ֶלעְכֶטע ּגְ ן ֶדעם ִריְנְגל צו ֶדעם ָנאְכֶדעם , ׁשְ ָּוואס ער ָהאט ׁשֹוין ַארֹויְסֶגעֶגעּבְ ֶלעְכְטןֶ  ׁשְ

ט ַפאְרלֹויְרן' ר, ֵיֹועץ ה ָהאט ִזיך ִניׁשְ מוִרים ַא"ְְטַראְכֶטנִדיג ַאז ַהייְנט ִאיז ָדאך , ְֹמׁשֶ ֵּליל ׁשִ ּ ."

ט  עֶפער ֶוועט ֵזיי ִזיֶכער ִניׁשְ אׁשֶ ָּנאך ַאָפ. ַפאְרָלאְזןֶדער ּבַ ְָהאט ער ִזיך , ְּאר ִמינוט ְטַראְכְטןְ ֶ

ֶּווען ֶדער יֹועץ ֶוועט ָאְנקוֶמען, ָמאְרְגן ִאיְנֶדעְרְפִרי: "ָּאְנֶגערוְפן אַפאְלן , ֵ ְָזאל ֶמען ִאיהם ְגַלייך ּבַ

  ".עט ֶדער ֶקעִניְגס ִריְנְגל'ַגנֶב'ֶַאז ער ָהאט ֶגע

יים גֹוִיֶּמען ָהאט ֶגעפוֶנען. ֲאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ן יֹועץ' ֶדעם ִריְנְגל ּבַ ֶמען ָהאט . ֵׁשֶ

ט ֶגעַמאְכט ֵקיין ָפאְרׁשטונֶגען אְלד ֶגעָהאְנֶגען, ִּניׁשְ ֲאזֹוי ֶזעֶנען ִדי ִאיְדן . ָנאר ֶמען ָהאט ִאיהם ּבַ

ֵזָרה יֶטער ּגְ   .ֶּגעַראֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן פון ַא ּבִ

ם טֹוב ָהאט  על ׁשֵ ּיין עְרֵציילוְנג און ֶגעָזאְגט ֵזְֶגעעְנִדיְגטֶַדער ּבַ ּ ְֶווען ִאיך ָהאּב ֶגעֵווייְנט : "ֶ

ָרֵאל ָלל ִיׂשְ ְלָאף ִאיז ָדאס ֶגעֶווען צוִליּב ֶדעם ִקְטרוג ָוואס ָהאט ֶגעָהאְנֶגען אֹויף ּכְ ִּאיְנִמיְטן ׁשֶ ּ ּ .

ם ַאז ֶמען ָהאט ֶגע רוך ַהׁשֵ ּּבָ ָט ַא ְיׁשועה'ּפֹועְל'ְּ ה ִאיז ַאֵהיים ֹמ' ּאון ֶווען ר, "ּ , ֶּגעקוֶמעןׁשֶ

ע ִֶאיז ער פוְנְקט ַאדוְרך ֶגעַגאְנֶגען ַאייער הֹויז , ָנאְכֶדעם ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעָהאְנֶגען ֶדעם ָרׁשָ ְֶ ּ ּ ּ

אַדאְנְקט פאר ְאון ִאיך ָהאּב ִאיהם ּבַ ִליַח'ּ   .ן ֵזיין ֶדעם ִריְכִטיְגן ׁשְ
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 ּ ִלְכבֹוד ֶפַסחִּניגוִנים 
  

  

  ד ִמי יֹוֵדַעֶאָח

 ל"יחזקאל פייערווערגער ז' ח ר"בניגון של הרה
 מלמד במוסדותינו רבות בשנים

ַמִים ּוָבָאֶרץֱאלֵֹקינּו ֶאָחד  :ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע ָ ּשׁ ּבַ  .ׁשֶ

ַנִים ֲאִני יֹוֵדע ַנִים ִמי יֹוֵדַע ׁשְ ִרית :ׁשְ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ַמִים ּוָבָאֶרץׁשֱֶאלֵֹקינּו ֶאָחד , ׁשְ ָ ּשׁ  :ּבַ

לָֹשה ֲאִני יֹוֵדַע לָֹשה ִמי יֹוֵדַע ׁשְ ה ָאבֹות:ׁשְ לֹׁשָ ִרית,  ׁשְ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ֱאלֵֹקינּו ֶאָחד , ׁשְ

ַמִים ּוָבָאֶרץ ָ ּשׁ ּבַ  :ׁשֶ

ע ֲאִני יֹוֵדַע ע ִמי יֹוֵדַע ַאְרּבַ הֹות:ַאְרּבַ ע ִאּמָ ה ָאבֹות,  ַאְרּבַ לֹׁשָ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ, ׁשְ , ִריתׁשְ

ַמִים ּוָבָאֶרץֱאלֵֹקינּו ֶאָחד  ָ ּשׁ ּבַ  :ׁשֶ

ה ֲאִני יֹוֵדַע ה ִמי יֹוֵדַע ֲחִמׁשָ ֲּחִמׁשָ י תֹוָרה:ּ ה חּוְמׁשֵ ָ הֹות,  ֲחִמּשׁ ע ִאּמָ ה , ַאְרּבַ לֹׁשָ ׁשְ

ִרית, ָאבֹות ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ַמִים ּוָבָאֶרץֱאלֵֹקינּו ֶאָחד , ׁשְ ָ ּשׁ ּבַ  :ׁשֶ

ה ִמי יֹוֵדַע ׁשִ ׁשָ ה ֲאִני יֹוֵדַעּׁשִ ָנה :ּׁשָ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ י תֹוָרה, ׁשִ ה חּוְמׁשֵ ָ ע , ֲחִמּשׁ ַאְרּבַ

הֹות ה ָאבֹות, ִאּמָ ֹלׁשָ ִרית, ׁשְ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ַמִים ּוָבָאֶרץֱאלֵֹקינּו ֶאָחד , ׁשְ ָ ּשׁ ּבַ  :ׁשֶ

ְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע ְבָעה ִמי יֹוֵדַע ׁשִ א:ׁשִ ּתָ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ָנה, ׁשִ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ה ,  ׁשִ ָ ֲחִמּשׁ

י תֹוָרה הֹות, חּוְמׁשֵ ע ִאּמָ ה ָאבֹות, ַאְרּבַ ֹלׁשָ ִרית, ׁשְ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ֱאלֵֹקינּו ֶאָחד , ׁשְ

ַמִים ּוָבָאֶרץ ָ ּשׁ ּבַ  :ׁשֶ

מֹוָנה ֲאִני יֹוֵדע מֹוָנה ִמי יֹוֵדַע ׁשְ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה:ׁשְ ּתָ,  ׁשְ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ה , אׁשִ ָ ּשׁ ׁשִ

ָנה י תֹוָרה, ִסְדֵרי ִמׁשְ ה חּוְמׁשֵ ָ הֹות, ֲחִמּשׁ ע ִאּמָ ה ָאבֹות, ַאְרּבַ לֹׁשָ ִרית, ׁשְ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ , ׁשְ

ַמִים ּוָבָאֶרץֱאלֵֹקינּו ֶאָחד  ָ ּשׁ ּבַ  :ׁשֶ



 

 
 
 

 

ָעה ֲאִני יֹוֵדַע ָעה ִמי יֹוֵדַע ִתׁשְ ִּתׁשְ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה:ּ ׁשְ מֹוָנה ְיֵמי ִמ,  ּתִ ְבָעה , יָלהׁשְ ׁשִ

א ּתָ ּבַ ָנה, ְיֵמי ׁשַ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ י תֹוָרה, ׁשִ ה חּוְמׁשֵ ָ הֹות, ֲחִמּשׁ ע ִאּמָ ה ָאבֹות, ַאְרּבַ ֹלׁשָ , ׁשְ

ִרית ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ַמִים ּוָבָאֶרץֱאלֵֹקינּו ֶאָחד , ׁשְ ָ ּשׁ ּבַ  :ׁשֶ

ָרה ֲאִני יֹוֵדַע ָרה ִמי יֹוֵדַע ֲעׂשָ ַר:ֲעׂשָ ָרה ִדּבְ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה,  ָיא ֲעׂשָ ׁשְ מֹוָנה ְיֵמי , ּתִ ׁשְ

א, ִמיָלה ּתָ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ָנה, ׁשִ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ י תֹוָרה, ׁשִ ה חּוְמׁשֵ ָ הֹות, ֲחִמּשׁ ע ִאּמָ , ַאְרּבַ

ה ָאבֹות לֹׁשָ ִרית, ׁשְ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ַמִים ּוָבָאֶרץֱאלֵֹקינּו ֶאָחד , ׁשְ ָ ּשׁ ּבַ  :ׁשֶ

ר ר ֲאִני יֹוֵדַעַאַחד ָעׂשָ ר  ּכֹוְכַבָיא: ִמי יֹוֵדַע ַאַחד ָעׂשָ ַרָיא, ּ ַאַחד ָעׂשָ ָרה ִדּבְ ,  ֲעׂשָ

ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה ׁשְ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ּתִ א, ׁשְ ּתָ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ָנה, ׁשִ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ה , ׁשִ ָ ֲחִמּשׁ

י תֹוָרה הֹות, חּוְמׁשֵ ע ִאּמָ ה ָאבֹו, ַאְרּבַ ֹלׁשָ ִרית, תׁשְ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ֱאלֵֹקינּו ֶאָחד , ׁשְ

ַמִים ּוָבָאֶרץ ָ ּשׁ ּבַ  :ׁשֶ

ר ֲאִני יֹוֵדַע ֵנים ָעׂשָ ר ִמי יֹוֵדַע ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ְבַטָיא:ׁשְ ר ׁשִ ֵנים ָעׂשָ ר , ּ ׁשְ ַאַחד ָעׂשָ

ַרָיא, ּּכֹוְכַבָיא ָרה ִדּבְ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ֲעׂשָ ׁשְ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ּתִ אׁשִ, ׁשְ ּתָ ּבַ , ְבָעה ְיֵמי ׁשַ

ָנה ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ י תֹוָרה, ׁשִ ה חּוְמׁשֵ ָ הֹות, ֲחִמּשׁ ע ִאּמָ ה ָאבֹות, ַאְרּבַ לֹׁשָ ֵני ֻלחֹות , ׁשְ ׁשְ

ִרית ַמִים ּוָבָאֶרץֱאלֵֹקינּו ֶאָחד , ַהּבְ ָ ּשׁ ּבַ  :ׁשֶ

ר ֲאִני יֹוֵדַע ה ָעׂשָ לֹׁשָ ר ִמי יֹוֵדַע  ׁשְ לָֹשה ָעׂשָ לֹׁשָ :ׁשְ ָיאׁשְ ר ִמּדַ ר , ּה ָעׂשָ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ

ְבַטָיא ר ּכֹוְכַבָיא, ּׁשִ ַרָיא, ַּאַחד ָעׂשָ ָרה ִדּבְ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה,  ֲעׂשָ ׁשְ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ּתִ , ׁשְ

א ּתָ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ָנה, ׁשִ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ י תֹוָרה, ׁשִ ה חּוְמׁשֵ ָ הֹות, ֲחִמּשׁ ע ִאּמָ לֹׁשָ, ַאְרּבַ ה ׁשְ

ִרית, ָאבֹות ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ַמִים ּוָבָאֶרץֱאלֵֹקינּו ֶאָחד , ׁשְ ָ ּשׁ ּבַ  :ׁשֶ
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ר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנן און  ר וַמה ְנַסּפֵ ַּמה ְנַדּבֵ ּ
אֵדייט  :ֶווער ֶקען ֵצייְלן ָוואס ֵאייְנס ּבַ

אׁשֶ עֶפער ֶדער ּבַ אׁשֶ   .עֶפער ִאיז ֵאייֶנער אּון ֶמער ִאיז ֵקייֶנערֵאייְנס ִאיז ֶדער ּבַ

ר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנן און  ר וַמה ְנַסּפֵ ַּמה ְנַדּבֵ ּ
אֵדייט  : ֶווער ֶקען ֵצייְלן ָוואס ְצֵוויי ּבַ

עֶפער ִאיז ֵאיי אׁשֶ עֶפער ֶדער ּבַ אׁשֶ ֶנער אּון ֶמער ִאיז ְצֵוויי ֶזעֶנען ִדי לּוחֹות ֵאייְנס ִאיז ֶדער ּבַ

  .ֵקייֶנער

ר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנן און  ר וַמה ְנַסּפֵ ַּמה ְנַדּבֵ ּ
אֵדייט  :ֶווער ֶקען ֵצייְלן ָוואס ְדַריי ּבַ

עֶפער  אׁשֶ עֶפער ֶדער ּבַ אׁשֶ ִאיז ְדַריי ֶזעֶנען ִדי ָאבֹות ְצֵוויי ֶזעֶנען ִדי לּוחֹות ֵאייְנס ִאיז ֶדער ּבַ

  .ֵאייֶנער אּון ֶמער ִאיז ֵקייֶנער

ר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנן און  ר וַמה ְנַסּפֵ ַּמה ְנַדּבֵ ּ
אֵדייט  :ֶווער ֶקען ֵצייְלן ָוואס ִפיר ּבַ

עֶפער ִפיר ֶזעֶנען ִדי ִאָמהֹות ְדַריי ֶזעֶנען ִדי ָאבֹות ְצֵוויי ֶזעֶנען ִדי לּוחֹות ֵאייְנס ִאיז ֶדע אׁשֶ ר ּבַ

עֶפער ִאיז ֵאייֶנער אּון ֶמער ִאיז ֵקייֶנער אׁשֶ   .ֶדער ּבַ

ר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנן און  ר וַמה ְנַסּפֵ ַּמה ְנַדּבֵ ּ
אֵדייט  :ֶווער ֶקען ֵצייְלן ָוואס ִפיֶנעף ּבַ

ים ִפיר ֶזעֶנען ִדי ִאָמהֹות ְדַר ׁשִ יי ֶזעֶנען ִדי ָאבֹות ְצֵוויי ֶזעֶנען ִדי לּוחֹות ִפיֶנעף ֶזעֶנען ִדי ֻחּמָ

עֶפער ִאיז ֵאייֶנער אּון ֶמער ִאיז ֵקייֶנער אׁשֶ עֶפער ֶדער ּבַ אׁשֶ   .ֵאייְנס ִאיז ֶדער ּבַ

ר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנן און  ר וַמה ְנַסּפֵ ַּמה ְנַדּבֵ ּ
אֵד  :ייטֶווער ֶקען ֵצייְלן ָוואס ֶזעְקס ּבַ



 

 
 
 

 

ים ִפיר ֶזעֶנען ִדי ִאָמהֹות ְדַריי ֶזעֶנען ִדי ָאבֹות  ׁשִ ָניֹות ִפיֶנעף ֶזעֶנען ִדי ֻחּמָ ֶזעְקס ֶזעֶנען ִדי ִמׁשְ

עֶפער ִאיז ֵאייֶנער אּון ֶמער ִאיז  אׁשֶ עֶפער ֶדער ּבַ אׁשֶ ְצֵוויי ֶזעֶנען ִדי לּוחֹות ֵאייְנס ִאיז ֶדער ּבַ

  .ֵקייֶנער

ר וַמה ְנ ר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנן און ַּמה ְנַדּבֵ ַּסּפֵ
אֵדייט ן ּבַ  :ֶווער ֶקען ֵצייְלן ָוואס ִזיּבְ

ים ִפיר ֶזעֶנען ִדי ִאָמהֹות  ׁשִ ָניֹות ִפיֶנעף ֶזעֶנען ִדי ֻחּמָ ן ֶטעג פּון ִדי ָוואך ֶזעְקס ֶזעֶנען ִדי ִמׁשְ ְִזיּבְ

עֶפער ִאיז ְדַריי ֶזעֶנען ִדי ָאבֹות ְצֵוויי ֶז אׁשֶ עֶפער ֶדער ּבַ אׁשֶ עֶנען ִדי לּוחֹות ֵאייְנס ִאיז ֶדער ּבַ

  .ֵאייֶנער אּון ֶמער ִאיז ֵקייֶנער

ר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנן און  ר וַמה ְנַסּפֵ ַּמה ְנַדּבֵ ּ
אֵדייט  :ֶווער ֶקען ֵצייְלן ָוואס ַאְכט ּבַ

ִרית ִמי ָניֹות ִפיֶנעף ֶזעֶנען ִדי ַאְכט ֶטעג פּון ּבְ ן ֶטעג פּון ִדי ָוואך ֶזעְקס ֶזעֶנען ִדי ִמׁשְ ְָלה ִזיּבְ

ים ִפיר ֶזעֶנען ִדי ִאָמהֹות ְדַריי ֶזעֶנען ִדי ָאבֹות ְצֵוויי ֶזעֶנען ִדי לּוחֹות ֵאייְנס ִאיז ֶדער  ׁשִ ֻחּמָ

עֶפער ִאיז ֵאייֶנער אּון ֶמער ִאיז ֵקי אׁשֶ עֶפער ֶדער ּבַ אׁשֶ   .יֶנערּבַ

ר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנן און  ר וַמה ְנַסּפֵ ַּמה ְנַדּבֵ ּ
אֵדייט  :ֶווער ֶקען ֵצייְלן ָוואס ֵניין ּבַ

ן ֶטעג פּון ִדי ָוואך ֶזעְקס ֶזעֶנען ִדי  ִרית ִמיָלה ִזיּבְ ְֵניין ֶזעֶנען ִדי ֵליָדה ַאְכט ֶטעג פּון ּבְ

ָניֹות ִפיֶנעף ֶזע ים ִפיר ֶזעֶנען ִדי ִאָמהֹות ְדַריי ֶזעֶנען ִדי ָאבֹות ְצֵוויי ֶזעֶנען ִדי ִמׁשְ ׁשִ ֶנען ִדי ֻחּמָ

עֶפער ִאיז ֵאייֶנער אּון ֶמער ִאיז ֵקייֶנער אׁשֶ עֶפער ֶדער ּבַ אׁשֶ   .לּוחֹות ֵאייְנס ִאיז ֶדער ּבַ

ר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרע ר וַמה ְנַסּפֵ ֶּכעֶנן און ַּמה ְנַדּבֵ
אֵדייט  :ֶווער ֶקען ֵצייְלן ָוואס ֶצען ּבַ

ן ֶטעג פּון ִדי ָוואך  ִרית ִמיָלה ִזיּבְ רֹות ֵניין ֶזעֶנען ִדי ֵליָדה ַאְכט ֶטעג פּון ּבְ ּבְ ְֶצען ֶזעֶנען ִדי ּדִ

ים ִפיר ֶזעֶנען ִדי ִאָמהֹות ְד ׁשִ ָניֹות ִפיֶנעף ֶזעֶנען ִדי ֻחּמָ ַריי ֶזעֶנען ִדי ָאבֹות ֶזעְקס ֶזעֶנען ִדי ִמׁשְ



 

 
 
 

 

עֶפער ִאיז ֵאייֶנער אּון ֶמער ִאיז  אׁשֶ עֶפער ֶדער ּבַ אׁשֶ ְצֵוויי ֶזעֶנען ִדי לּוחֹות ֵאייְנס ִאיז ֶדער ּבַ

  .ֵקייֶנער

ר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנן און  ר וַמה ְנַסּפֵ ַּמה ְנַדּבֵ ּ
 :אֵדייטֶווער ֶקען ֵצייְלן ָוואס ֶעֶלעוו ּבַ

ֶטעֶרן ִרית 'ֶעֶלעוו ֶזעֶנען ִדי ׁשְ רֹות ֵניין ֶזעֶנען ִדי ֵליָדה ַאְכט ֶטעג פּון ּבְ ּבְ ס ֶצען ֶזעֶנען ִדי ּדִ

ים ִפיר ֶזעֶנען ִדי  ׁשִ ָניֹות ִפיֶנעף ֶזעֶנען ִדי ֻחּמָ ן ֶטעג פּון ִדי ָוואך ֶזעְקס ֶזעֶנען ִדי ִמׁשְ ְִמיָלה ִזיּבְ

עֶפער ֶדער ִאָמהֹות ְדַריי ֶזעֶנען  אׁשֶ ִדי ָאבֹות ְצֵוויי ֶזעֶנען ִדי לּוחֹות ֵאייְנס ִאיז ֶדער ּבַ

עֶפער ִאיז ֵאייֶנער אּון ֶמער ִאיז ֵקייֶנער אׁשֶ   .ּבַ

ר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנן און  ר וַמה ְנַסּפֵ ַּמה ְנַדּבֵ ּ
אֵדייט  :ֶווער ֶקען ֵצייְלן ָוואס ְצֶוועֶלעף ּבַ

ֶטעֶרןְצ ָבִטים ֶעֶלעוו ֶזעֶנען ִדי ׁשְ רֹות ֵניין ֶזעֶנען ִדי 'ֶוועֶלעף ֶזעֶנען ִדי ׁשְ ּבְ ס ֶצען ֶזעֶנען ִדי ּדִ

ָניֹות ִפיֶנעף ֶזעֶנען  ן ֶטעג פּון ִדי ָוואך ֶזעְקס ֶזעֶנען ִדי ִמׁשְ ִרית ִמיָלה ִזיּבְ ְֵליָדה ַאְכט ֶטעג פּון ּבְ

ים ִפיר ֶזעֶנען ִדי ִא ׁשִ ָמהֹות ְדַריי ֶזעֶנען ִדי ָאבֹות ְצֵוויי ֶזעֶנען ִדי לּוחֹות ֵאייְנס ִאיז ֶדער ִדי ֻחּמָ

עֶפער ִאיז ֵאייֶנער אּון ֶמער ִאיז ֵקייֶנער אׁשֶ עֶפער ֶדער ּבַ אׁשֶ   .ּבַ

ר אֹוי ֵוויי ַטאֶטע ִזיֶסער ֶווער ֶקען ֶרעֶכעֶנן און  ר וַמה ְנַסּפֵ ַּמה ְנַדּבֵ ּ
אֵדייטֶווער ֶקען ֵצייְלן ָוואס ְד  :ַרייְצן ּבַ

ֶטעֶרן ָבִטים ֶעֶלעוו ֶזעֶנען ִדי ׁשְ ס ֶצען ֶזעֶנען ִדי 'ְדַרייְצן ֶזעֶנען ִדי ִמּדֹות ְצֶוועֶלעף ֶזעֶנען ִדי ׁשְ

ן ֶטעג פּון ִדי ָוואך ֶזעְקס ֶזעֶנען ִדי  ִרית ִמיָלה ִזיּבְ רֹות ֵניין ֶזעֶנען ִדי ֵליָדה ַאְכט ֶטעג פּון ּבְ ּבְ ְּדִ

ָניֹו ים ִפיר ֶזעֶנען ִדי ִאָמהֹות ְדַריי ֶזעֶנען ִדי ָאבֹות ְצֵוויי ֶזעֶנען ִדי ִמׁשְ ׁשִ ת ִפיֶנעף ֶזעֶנען ִדי ֻחּמָ

עֶפער ִאיז ֵאייֶנער אּון ֶמער ִאיז ֵקייֶנער אׁשֶ עֶפער ֶדער ּבַ אׁשֶ   .לּוחֹות ֵאייְנס ִאיז ֶדער ּבַ
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  ַאלֶמעכִטיֶגער ָגאט
יָרהּנון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמּפְ   ל ׁשִ

 

ִּדי ִנּגון ִאיז ֶגענוֶמען פון ִסדור ַה ּ ּ ּ  ה  "ָלׁשְּ
  

èàÈâ øòÆâé Äèëò Æîì Çà ,ä Èøé ÄL ì Àtîò Æè ïéé Åã àé Éåa ïeð: øé ÄL Éåæ Àì Çà ,ãìà Ça Éåæì Çà ïeà , ïeà

ä Èøé ÄL ï Àâà Çè ï Àø Àæðeà ,ä Èøé ÄL à Éåé ,àé Éåa ïeð ,àé Éåa ïeð , ì Àtîò Æè ïéé Åã àé Éåa ïeðäÈøé ÄL : íé Äøà Ça

èàÈâ øòÆâé Äöøà Çä ,ä Èøé ÄL ì Àtîò Æè ïéé Åã àé Éåa ïeð:øé ÄL Éåæ Àì Çà  ,ãìà Ça Éåæì Çà ïeà , ï Àø Àæðeà ïeà

ä Èøé ÄL ï Àâà Çè ,ä Èøé ÄL à Éåé ,àé Éåa ïeð ,àé Éåa ïeð ,ä Èøé ÄL ì Àtîò Æè ïéé Åã àé Éåa ïeð :èàÈâ øò Æñé Éåøâ ,

èàÈâ øòÆâeèeîò Æã ,a ïeðä Èøé ÄL ì Àtîò Æè ïéé Åã àé Éå:øé ÄL Éåæ Àì Çà  ,ãìà Ça Éåæì Çà ïeà , ï Àø Àæðeà ïeà

ä Èøé ÄL ï Àâà Çè ,ä Èøé ÄL à Éåé ,àé Éåa ïeð ,àé Éåa ïeð ,ä Èøé ÄL ì Àtîò Æè ïéé Åã àé Éåa ïeð :èàÈâ øé Äë Éåä ,

èàÈâ øòÆâé ÄãøòåÆå ,èàÈâ øò Æñé Äæ ,èàÈâ øòÆâé Äðò Æë ,Æè ïéé Åã àé Éåa ïeðä Èøé ÄL ì Àtîò: 
øé ÄL Éåæ Àì Çà ,ãìà Ça Éåæì Çà ïeà ,ä Èøé ÄL ï Àâà Çè ï Àø Àæðeà ïeà ,äÈøé ÄL à Éåé ,àé Éåa ïeð ,àé Éåa ïeð , ïéé Åã àé Éåa ïeð

ä Èøé ÄL ì Àtîò Æè :èàÈâ øò Æëé Äìâ Éåè ,èàÈâ øò ÆLé Äãeé ,ä Èøé ÄL ì Àtîò Æè ïéé Åã àé Éåa ïeð: Éåæ Àì Çà 

øé ÄL ,Éåæì Çà ïeàãìà Ça  ,ä Èøé ÄL ï Àâà Çè ï Àø Àæðeà ïeà ,ä Èøé ÄL à Éåé ,àé Éåa ïeð ,àé Éåa ïeð , ì Àtîò Æè ïéé Åã àé Éåa ïeð

ä Èøé ÄL :èàÈâ øòÆâé Äèôò Æøk ,èàÈâ øòÆâé Äãé ÄaòÆì ,èàÈâ øòÆâé Äèëò Æî , øòÆâé Äèôà ÇäîàÈð

èàÈâ ,èàÈâ øòÆâé Äèôðò Æñ ,èàÈâ øòÆâé Äa Åò ,Àtîò Æè ïéé Åã àé Éåa ïeðä Èøé ÄL ì :øé ÄL Éåæ Àì Çà ,

ãìà Ça Éåæì Çà ïeà ,ä Èøé ÄL ï Àâà Çè ï Àø Àæðeà ïeà ,ä Èøé ÄL à Éåé ,àé Éåa ïeð ,àé Éåa ïeð ,ä Èøé ÄL ì Àtîò Æè ïéé Åã àé Éåa ïeð :

èàÈâ øò Æîeöëøà Èô ,èàâ øò Æëé Äìîé Äö ,èàÈâ øò Æëé ÄìâòÆðòÆ÷ ,èàÈâ øò Æëéé Åø , ïeð

ÄL ì Àtîò Æè ïéé Åã àé Éåaä Èøé:øé ÄL Éåæ Àì Çà  ,ãìà Ça Éåæì Çà ïeà ,ä Èøé ÄL ï Àâà Çè ï Àø Àæðeà ïeà ,ä Èøé ÄL à Éåé , ïeð

àé Éåa ,àé Éåa ïeð ,äÈøé ÄL ì Àtîò Æè ïéé Åã àé Éåa ïeð :èàÈâ øòÆðéé ÅL ,èàÈâ øòÆñéé Åøz , àé Éåa ïeð

ä Èøé ÄL ì Àtîò Æè ïéé Åã:øé ÄL Éåæ Àì Çà  ,ãìà Ça Éåæì Çà ïeà ,eàä Èøé ÄL ï Àâà Çè ï Àø Àæðeà ï ,ä Èøé ÄL à Éåé ,àé Éåa ïeð ,

àé Éåa ïeð ,ä Èøé ÄL ì Àtîò Æè ïéé Åã àé Éåa ïeð :øò Æî øòÆðééÅ÷ ïeà èàÈâ èñé Äa àeã , ïéé Åã àé Éåa ïeð

ä Èøé ÄL ì Àtîò Æè:øé ÄL Éåæ Àì Çà  ,ãìà Ça Éåæì Çà ïeà ,ä Èøé ÄL ï Àâà Çè ï Àø Àæðeà ïeà ,ä Èøé ÄL à Éåé,àé Éåa ïeð  , ïeð

àé Éåa ,ä Èøé ÄL ì Àtîò Æè ïéé Åã àé Éåa ïeð :  



 

 
 
 

 

 

  ַחד ַגְדָיא

ָוואס ֵאיין ִציֶגעֶלע ֵאיין ִציֶגעֶלע ַחד ַגְדָיא ַחד ַגְדָיא 

ֶּדער ַטאֶטע ָהאט ֶגעקֹויְפט ַפאר ְצֵוויי זוז ַחד ַגְדָיא ַחד 

  .ַגְדָיא

עֶגעְסן ִדי ָוואס ָהאט אֹויְפֶג ַקאץִּאיז ֶגעקוֶמען ִדי 

ִציֶגעֶלע ָוואס ֶדער ַטאֶטע ָהאט ֶגעקֹויְפט ַפאר ְצֵוויי 

  :ּזוז ַחד ַגְדָיא ַחד ַגְדָיא

יְסן ִדי ַקאץ  ּהוְנטִּאיז ֶגעקוֶמען ֶדער  ּאון ָהאט ֶגעּבִ

ָוואס ָהאט אֹויְפֶגעֶגעְסן ִדי ִציֶגעֶלע ָוואס ֶדער ַטאֶטע 

  :ְדָיא ַחד ַגְדָיאָּהאט ֶגעקֹויְפט ַפאר ְצֵוויי זוז ַחד ַג

ֶטעְקןִּאיז ֶגעקוֶמען ִדי  עם  ׁשְ ָלאֶגען ּדֶ ּאון ָהאט ֶגעׁשְ

יְסן ִדי ַקאץ ָוואס ָהאט  ּהוְנט ָוואס ָהאט ֶגעּבִ

אֹויְפֶגעֶגעְסן ִדי ִציֶגעֶלע ָוואס ֶדער ַטאֶטע ָהאט 

  :ֶּגעקֹויְפט ַפאר ְצֵוויי זוז ַחד ַגְדָיא ַחד ַגְדָיא

עם  ֶייערֵפִּאיז ֶגעקוֶמען ִדי  ֶרעְנט ּדֶ ּאון ָהאט ַפאְרּבְ

עם הוְנט ָוואס ָהאט  ָלאֶגען ּדֶ ֶטעְקן ָוואס ָהאט ֶגעׁשְ ּׁשְ

יְסן ִדי ַקאץ ָוואס ָהאט אֹויְפֶגעֶגעְסן ִדי ִציֶגעֶלע  ֶגעּבִ

ָּוואס ֶדער ַטאֶטע ָהאט ֶגעקֹויְפט ַפאר ְצֵוויי זוז ַחד 

  :ַגְדָיא ַחד ַגְדָיא

ן ִדי  ואֶסערַוִּאיז ֶגעקוֶמען ִדי  ּאון ָהאט ַפאְרָלאׁשְ

ֶטעְקן ָוואס ָהאט  עם ׁשְ ֶרעְנט ּדֶ ֵֶפייער ָוואס ָהאט ַפאְרּבְ

יְסן ִדי ַקאץ  עם הוְנט ָוואס ָהאט ֶגעּבִ ָלאֶגען ּדֶ ֶּגעׁשְ

ָוואס ָהאט אֹויְפֶגעֶגעְסן ִדי ִציֶגעֶלע ָוואס ֶדער ַטאֶטע 

  :א ַחד ַגְדָיאָּהאט ֶגעקֹויְפט ַפאר ְצֵוויי זוז ַחד ַגְדָי



 

 
 
 

 

ער  ּאון ָהאט אֹויְסֶגעְטרוְנֶקען ִדי  ָאְקסִּאיז ֶגעקוֶמען ּדֶ ּ

ן ִדי ֵפייער ָוואס ָהאט  ֶַוואֶסער ָוואס ָהאט ַפאְרָלאׁשְ

עם  ָלאֶגען ּדֶ ֶטעְקן ָוואס ָהאט ֶגעׁשְ עם ׁשְ ֶרעְנט ּדֶ ַפאְרּבְ

יְסן ִדי ַקאץ ָוואס ָהאט  ּהוְנט ָוואס ָהאט ֶגעּבִ

ֶגעְסן ִדי ִציֶגעֶלע ָוואס ֶדער ַטאֶטע ָהאט אֹויְפֶגע

  :ֶּגעקֹויְפט ַפאר ְצֵוויי זוז ַחד ַגְדָיא ַחד ַגְדָיא

ער  ְחְט'ּאון ָהאט ֶגע ׁשֹוֵחטִּאיז ֶגעקוֶמען ּדֶ עם 'ׁשָ ן ּדֶ

ָּאְקס ָוואס ָהאט אֹויְסֶגעְטרוְנֶקען ִדי ַוואֶסער ָוואס 

ן ִדי ֵפייער ָוואס ָהאט  ֶרעְנט ֶָהאט ַפאְרָלאׁשְ ַפאְרּבְ

עם הוְנט ָוואס  ָלאֶגען ּדֶ ֶטעְקן ָוואס ָהאט ֶגעׁשְ עם ׁשְ ּּדֶ

יְסן ִדי ַקאץ ָוואס ָהאט אֹויְפֶגעֶגעְסן ִדי  ָהאט ֶגעּבִ

ִציֶגעֶלע ָוואס ֶדער ַטאֶטע ָהאט ֶגעקֹויְפט ַפאר ְצֵוויי 

  :ּזוז ַחד ַגְדָיא ַחד ַגְדָיא

ער  ְחְט'ּאון ָהאט ֶגע ְַמְלָאך ַהָמֶותִּאיז ֶגעקוֶמען ּדֶ ן 'ׁשָ

עם ׁשֹוֵחט ָוואס ָהאט ֶגע ְחְט'ּדֶ עם ָאְקס ָוואס 'ׁשָ ן ּדֶ

ָּהאט אֹויְסֶגעְטרוְנֶקען ִדי ַוואֶסער ָוואס ָהאט 

עם  ֶרעְנט ּדֶ ן ִדי ֵפייער ָוואס ָהאט ַפאְרּבְ ֶַפאְרָלאׁשְ

עם הוְנט ָוואס ָהאט  ָלאֶגען ּדֶ ֶטעְקן ָוואס ָהאט ֶגעׁשְ ּׁשְ

יְס ן ִדי ַקאץ ָוואס ָהאט אֹויְפֶגעֶגעְסן ִדי ִציֶגעֶלע ֶגעּבִ

ָּוואס ֶדער ַטאֶטע ָהאט ֶגעקֹויְפט ַפאר ְצֵוויי זוז ַחד 

  :ַגְדָיא ַחד ַגְדָיא

עֶפערִּאיז ֶגעקוֶמען  אׁשֶ ּ און ֶדער ֵהייִליֶגער ּבַ

ְחְט'ֶגע עם ַמְלָאך ַהָמֶות ָוואס ָהאט ֶגע'ׁשָ ְחְט'ְן ּדֶ ן 'ׁשָ

עם ׁשֹוֵחט ְחְט' ָוואס ָהאט ֶגעּדֶ עם ָאְקס ָוואס 'ׁשָ ן ּדֶ

ָּהאט אֹויְסֶגעְטרוְנֶקען ִדי ַוואֶסער ָוואס ָהאט 

עם  ֶרעְנט ּדֶ ן ִדי ֵפייער ָוואס ָהאט ַפאְרּבְ ֶַפאְרָלאׁשְ

עם הוְנט ָוואס ָהאט  ָלאְגן ּדֶ ֶטעְקן ָוואס ָהאט ֶגעׁשְ ּׁשְ

יְסן ִדי ַקאץ ָוואס ָהאט אֹויְפֶגעֶגעְסן  ִדי ִציֶגעֶלע ֶגעּבִ

ָּוואס ֶדער ַטאֶטע ָהאט ֶגעקֹויְפט ַפאר ְצֵוויי זוז ַחד 

  :ַגְדָיא ַחד ַגְדָיא



 

 
 
 

 

 

עְמָדה ֵּתינו ְוָלנוַלֲאבֹו ְָוִהיא ׁשֶ לֹ. ּ ְלָבד עַמד עֵלינו ּׁשֶ ּא ֶאָחד ּבִ ָ ָ

ָכל דֹו, ֵּתנוְּלַכלֹו ּבְ ֶּאָלא ׁשֶ ְּמִדים עֵלינו ְלַכלֹור עֹור ָודֹוּ , ֵּתנוָ

ָדםדֹוְּוַהָק רוך הוא ַמִציֵלנו ִמּיָ ּׁש ּבָ ּ ּּ ְ: 

 
ֵצאת ָרֵאל ּבְ ית ַיעקב ֵמעם לֹועז. ּ ִמִמְצָרִיםִיׂשְ ֵּבֵ ַ ָּהְיָתה ְיהוָדה : ֲ

לֹוָתיו ָרֵאל ַמְמׁשְ ֹנ: ְלָקְדׁשֹו ִיׂשְ ם ָרָאה ַוּיָ ְרֵדן . סַהּיָ :  ְלָאחֹורבִּיסַֹּהּיַ

ְּגָבעֹות ִכְבֵני. ֶּהָהִרים ָרְקדו ְכֵאיִלים ם ִכי :  צאןּ ַּמה ְלך ַהּיָ ָּ

ְרֵדן ִתסֹ. ָּתנוס ַּהּיַ ּ ֶּהָהִרים ִתְרְקדו : ב ְלָאחֹורּ ְּגָבעֹות . ְכֵאיִליםּ

ִּמִלְפֵני ָאדֹון חוִלי ָאֶרץ: ִּכְבֵני צאן ְפִכי ַההֹ: בֲ ַיעֹקַּקִּמִלְפֵני ֱאלֹו. ּ

ְַחָלִמיׁש ְלַמעְינֹו . ַּהצור ֲאַגם ָמִים  :  ָמִיםּ

 
ֲּחַסל ִסדו ַסח ְכִהְלָכתֹוּ טֹו, ּר ּפֶ ּפָ ר ָזִכינו .  ְוֻחָקתֹוְּכָכל ִמׁשְ ַּכֲאׁשֶ ּ

ֲ ֵכן ִנְזֶכה ַלעׂשֹותֹוְּלַסֵדר אֹו ּ ֵמם ְקַהל קֹו, ָנהֵכן ְמעֹוְָזך ׁשֹו. תֹוּ

ָקרֹו. ֲעַדת ִמי ָמָנה דוִים ְלִציֹוּבְ ּב ַנֵהל ִנְטעי ַכָנה ּפְ ּ ִרָנהֵ  . ּן ּבְ

 
ירו ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ  ...ָשָלִיםְּלׁשָ

  


