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 על ידייצא לאור 

 תלמוד תורה תו"י דרבינו יואל ד'סאטמאר
 בנשיאות כ״ק אדמו״ר הגה״ק שליט״א

 סניף פלאשינג עוו. - וויליאמסבורג יצ''ו
 

 לפ״ק חתשס״ שנת
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 הגדה של פסח

 ענינים על פסח

 טוב פסח האט פיר נעמען: -יום

 חג המצות, חג הפסח, חג האביב און זמן חירותינו.

 חג המצות(א) 
טוב אלעמאל אנגערופען ״חג המצות״, אזוי -אין די תורה ווערט דער יום

ווי מען זאגט דעם טעם אין די הגדה: ״על שם שלא הספיק בצקם של 

פון אונזערע עלטערן האט נישט  ווייל די טייג �אבותינו להחמיץ 

 וייל זיי זענען פארטריבן געווארןגעהאט קיין צייט חמצ׳דיג צו ווערן״, ו

 פון מצרים.

לויט דעם קומט אויס אז דער עיקר טעם פון עסן מצה איז אלס א זכר 

 פרייהייט. �פון חירות 

ער פשט ׳אבער מצה ווערט אויך אנגערופן ״לחם עוני״, וואס דער פשוט

: ארימע ברויט. לויט דעם קומט אויס אז די מצה איז אויך א זכר איז

צו די ארימקייט און פיין וואס אונזערע עלטערן האבן געהאט אין 

 מצרים.

צוליב די צוויי פשטים טוען מיר צוטיילן די מצות אויף צוויי 

באזונדערע חלקים. די גאנצע מצה עסט מען צוליב חירות, און די 

ען צוטיילט ביי ״יחץ״ רופט מען אן: ״הא לחמא האלבע מצה וואס מ

דאס איז די ארימע ברויט  �עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים 

 וואס אונזערע עלטערן האבן געגעסן אין דעם לאנד מצרים״.

נאך א פשט זאגט די גמרא אויפן נאמען ״לחם עוני״: ״שעונין עליו 

רייד. ווייל בשעת די  ווייל מען זאגט אויף דעם אסאך �דברים הרבה״ 

מצה ליגט פאר אונז אויפן טיש דערציילען מיר וועגן יציאת מצרים, 

 און מיר זאגן די הגדה.

אבער סיי לויטן פשט אז די מצה איז א זכר פון חירות, און סיי לויטן 

 �ארימקייט, איז די מצה  �פשט אז די מצה איז א זכר פון די עניות 
א זכר צו  �ב ווערט אנגערופן ״חג המצות״ טו-ווי אויך דאס אז דער יום

 אין מצרים. וואס עס איז געשעהן צו די אידן

 חג הפסח(ב) 
טוב ״פסח״, אלס דעם קרבן פסח וואס מען האט -מיר רופן אן דעם יום

 מקריב געווען ווען דער בית המקדש איז געשטאנען.

דער קרבן פסח קומט אלס א זכר צו דעם גרויסען נס וואס דער 

יבערשטער האט איבערגעשפרינגען איבער די הייזער פון די אידן אי

רים פון די מצריים, און די אידישע ווען ער האט אויסגע׳הרג׳ט אלע בכוֹ 

 הייזער האט ער געראטעוועט, אזוי ווי מען זאגט אין די הגדה.

ווי אויך דאס וואס מיר רופן דעם  �קומט אויס אז דער קרבן פסח 

וואס דער איז אלס א זכר צו די גרויסע ניסים  � טוב ״חג הפסח״-יום

 פאר אונז אין מצרים.אייבערשטער האט געטוהן 

 חג הפסח - חג המצות
דער הייליגער בארדיטשובער רב זי״ע שרייבט אין זיין ספר ״קדושת 

לוי״ אז אין די תורה וואס דער אייבערשטער האט געשריבן ווערט דער 

אלס דאס וואס עס איז געשעהן צו די  טוב אנגערופן ״חג המצות״,-יום

אידן, ווייל דער אייבערשטער וויל דער עיקר דערמאנען די שבח פון די 

טוב ״חג הפסח״ אלס שבח פונעם -אידן. און מיר אידן רופן דעם יום

 אייבערשטען אויף די גרויסע ניסים וואס ער האט אונז געמאכט.

אז אין די תפילין  דף ו.)(ברכות און דאס איז אזוי ווי די גמרא זאגט 

ן: ״שמע ישראל וגו׳ ה׳ עאייבערשט םפון די אידן שטייט די לויב פונע

ן שטייט די לויב פון די עאחד״, און אין די תפילין פונעם אייבערשט

 אידן: ״מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ״. 

 גלות הדיבור
וען אין עס ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש אז ווען די אידן זענען געו

מצרים איז דער ״דיבור״ געווען אין גלות, דאס מיינט אז די אידן האבן 

נישט געהאט קיין חשק צו דאווענען און צו לערנען און צו רעדן 

הייליגע דיבורים ווייל די טומאה פון די מצרים האט פארשטאפט 

א  �״פה רע״  �זייערע הערצער. דאס איז מרמז דער נאמען פון פרעה 

ויל, ווייל פרעה האט געוואלט אז אלע רייד פון די אידן זאלן שלעכט מ

 גיין צו די שלעכטע זייט. 

אזוי אויך זאגט דער הייליגער ראפשיצער רב זי״ע א רמז אז דאס 

ווארט ״מצרים״ האט א מ״ם פון אנהייב און א מ״ם צום סוף, וואס 

״מויל״. פ׳, און פ״ה איז טייטשט  �צוזאמען זענען זיי גימטריא אכציג 

און צווישען די צוויי מ״ם׳ס זענען דא די אותיות ״יצר״. דאס איז א רמז 

אז דער יצר הרע פון ״מצרים״ איז געווען אין די מויל. און ווען דער 

אייבערשטער האט אונז אויסגעלייזט פון מצרים איז דער דיבור 

 ארויסגעקומען פון גלות.

טוב אנגערופן -ער ווערט דער יוםזאגט דער הייליגער ״מאור ושמש״ אז דעריב

דאס מויל רעדט, ווייל אין די צייט זענען  �״פסח״, וואס איז נוטריקון ״פה סח״ 

 די אידן ארויס פון מצרים און דער ״דיבור״ איז ארויס פון גלות.
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 הגדה של פסח

טאקע וועגן דעם איז דא א מצוה פון סיפור יציאת מצרים, אז מען 

ונפלאות וואס איז געשעהן ווען  דארף דערציילן מיט די מויל די נסים

די אידן זענען ארויס פון מצרים, ווייל אזוי טוט מען מעורר זיין דעם 

פארן אייבערשטענ׳ס וועגן. און דער ״מאור �ענין אז דער דיבור גייט

ושמש״ פירט אויס אז דורך דעם וואס מען רעדט און דערציילט דעם 

 סיפור יציאת מצרים טוט דאס העלפן 

פונעם מענטש, און עס טוט אים ארויס ציען  מאכן דעם דיבור ריין צו

 פון די קליפות מיטן יצר הרע און עס ברענגט אים צו די קדושה.

 חג האביב(ג) 
אביב.  �טוב פסח קומט אלעמאל אויס פרילינג צייט -דער יום

ר יאר און אָ ר זיין די יאר יעדע ּפדעריבער דארף מען טאקע מעּב

 ש אדר, כדי אז פסח זאל אויסקומען אין פרילינג.צולייגן נאך א חוד

עס ווערט געברענגט בשם דער אלטער פון סלאבאדקא זצ״ל [פון די 

טוב ווערט -אז דער יום זעהןגרויסע בעלי מוסר], אז וויבאלד מיר 

אנגערופן ״חג האביב״, איז א ראיה פון דעם אז טראצדעם וואס ביי 

די גרעסטע ניסים ונפלאות וואס יציאת מצרים זענען דאך פארגעקומען 

מען קען זיך נאר פארשטעלן, און מען קען דאך נישט ענדיגן לויבן און 

דאנקען דעם אייבערשטען פאר דעם. דאך טאר מען נישט פארגעסן 

אפילו פון דעם קליינעם פרט אז דער אייבערשטער האט אונז 

צו קאלט אין ארויסגענומען פון מצרים פרילינג צייט, ווען עס איז נישט 

נישט צו הייס, נאר פונקט א גוטע וועטער. אויך אויף דעם דארפן מיר 

 לויבן און דאנקען דעם אייבערשטען.

 זמן חרותינו(ד) 
טוב אנגערופן זמן חירותינו. עס איז וויכטיג צו -אויך ווערט דער יום

טוב פסח א ״זמן חרותינו״. -אז אויך היינט רופן מיר אן דעם יום וויסן

דריי טויזנט יאר צוריק האט דער איבער  יל כאטשיג וואס מיטווי

אייבערשטער ארויס גענומען אונזערע עלטערן פון מצרים, אבער 

באמת ווערט דער ענין איבערגע׳חזר׳ט א יעדע יאר פסח, און א יעדע 

יאר איז עס א ״זמן חרותינו״, א צייט פון פרייהייט. אזוי ווי די ספרים 

טוב קומען -שם דעם אר״י הקדוש אז א יעדע יוםהקדושים ברענגען ב

אראפ פון אויבן די אורות און השפעות וואס זענען אראפגעקומען די 

בשעת די נס, און עס חזר׳ט זיך נאכאמאהל איבער די  מאל ערשטע 

 גאנצע מעשה.

דעריבער שטייט טאקע אין די הגדה: ״בכל דור ודור חיב אדם לראות 

אין א יעדן דור איז א מענטש  �צרים את עצמו כאלו הוא יצא ממ

מחויב זיך צו זעהן פונקט אזוי ווי ער אליין וואלט וועהן ארויס 

געגאנגען פון מצרים״. ווייל דאס איז דער אמת. א יעדע יאר ווען עס 

 טוב פסח גייען מיר ארויס פון מצרים.-קומט דער יום

יין ספר דער הייליגער רבי נחום טשערנאבילער זי״ע שרייבט אין ז

״מאור עינים״ אז א יעדע יאר פסח גייט א יעדע איד ארויס ״מן 

פון זיינע קליפות״, וואס דאס מיינט פון זיינע יצר  �הקליפיות שלו 

הרע׳ס און נסיונות וואס ער האט, און ער קען זיך באפרייען פון אלעס 

שלעכטס און זיך מקדש זיין און הייליגן אזוי ווי די אידן האבן זיך 

 עהייליגט ביי יציאת מצרים.ג

שרייבט אז א יעדע יאר פון דרייסיג טעג  (אזולאי)דער חסד לאברהם 

פאר פסח, וואס דאס מיינט פון פורים, גייט א איד ארויס פון א חלק פון 

דעם כח הטומאה, און ער גייט אריין אין א חלק פון דעם כח הקדושה, 

ינגאנצען ארויס פון די ביז פסח ביינאכט וואס דעמאלס איז ער שוין א

 כוחות הטומאה, אין אינגאנצען אריין אין די כוחות הקדושה. 

  טוב פסח היינט אויך א ״זמן חרותינו״.-דעריבער איז דער יום

 חג הפסח –עיקר בריאת  העולם 
עס איז דא א מחלוקת אין די גמרא צווישען רבי אליעזר אין רבי 

ווארן. רבי אליעזר האלט אז יהושע ווען דער וועלט איז באשאפען גע

דער וועלט איז באשאפען געווארן חודש תשרי, און רבי יהושע האלט 

 אז דער וועלט איז באשאפען געווארן חודש ניסן.

פארשטייט זיך אז מיר גלייבן באמונה שלימה אז ״אלו ואלו דברי 

אלעס וואס די חכמים זאגן, אפילו ווען זיי קריגן זיך,  �אלקים חיים״ 

ט, און אלעס איז אמת. עס זענען -ט אלעס פון דעם לעבעדיגן גקומ

ן א שיעור תירוצים אין די הייליגע ספרים צו פארענטפערן טאקע דא אָ 

 די מחלוקת, ווי אזוי קען זיין אז ביידע זענען אמת.

דער הייליגער בארדיטשובער רב זי״ע ענטפערט אין זיין הייליגן ספר 

ער גאנצער טעם פון בריאת העולם נאר ״קדושת לוי״, אז באמת איז ד

כדי מען זאל טוהן דעם רצון ה׳, און מען זאל אנערקענען די גרויסקייט 

פונעם אייבערשטען און מען זאל אים לויבן און דאנקען, אז עס זאל 

 וועלט. רגאנצע ערגרויס ווערן און געהייליגט ווערן דער שם ה׳ אין ד

איז דער וועלט טאקע באשאפען  לויט דעם קען מען זאגן, אז פאקטיש

געווארן ראש השנה אין חודש תשרי, אבער די כוונה און די תכלית 

איז דאך געווען צוליב דאס גרויסן און  בריאת העולםפונעם 

פארהייליגן דעם שם ה׳, דאס איז ערשט געשעהן אין חודש ניסן ווען 

האט  דער אייבערשטער האט ארויסגענומען די אידן פון מצרים, און

 רגאנצע ערגעמאכט אזעלעכע גרויסע נסים ונפלאות, און געוויזן פאר ד

וועלט אז ער איז דער באשעפער. קומט דאך אויס אז ערשט ביי דעם 

טוב פסח האט זיך געענדיגט בריאת העולם, ווייל צוליב דעם איז -יום

 דער וועלט באשאפען געווארן.

 טוב פון אמונה-דער יום –פסח 
 טעג הייליגע די אין ״אמונה״. פון טוב-יום דער איז פסח טוב-יום דער

 ריינע די הערצער אונזערע אין איינבאקען און איינפלאנצען מען דארף

 טוט מען אזוי ווי וועג עיקר דער און ,באשעפער הייליגען אינעם אמונה

 יציאת סיפור דורך איז הערצער אונזערע אין אמונה די איינפלאנצען

 .מצרים
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קים איז דא אין די אמונה. איינס איז די כלליות׳דיגע אמונה אז צוויי חל

יש  – דער אייבערשטער האט באשאפען דער וועלט פון גארנישט

וועלט, און א יעדע זאך ווערט געטוהן  עם, און ער האלט אויף דמאין

. און דער צווייטער חלק איז אז בהשגחה פרטית ן געפירט דורך איםוא

אונז אויסדערוועהלט פון צווישען די פעלקער, דער אייבערשטער האט 

, מיר זאלן זיין דער עם אז מיר זאלן זיין געאיינציגט אלס זיין פאלק

 טוב פסח ארויסווייזן. -. ביידע חלקים טוט דער יוםהנבחר

 כופרים -מצריים 
לאנד מצרים איז  עםאין די צייטן ווען די אידן זענען געווען אין ד

רסטע באוואוסטע און קלוגסטע לאנד, ווי אויך מצרים געווען דאס מע

לאנד. עס זענען דא וואס זאגן אז די מצריים האבן  ררקסטעעדאס שט

די . ויש אומרים אז בכלל נישט געגלייבט אין דעם אייבערשטען

געגלייבט אז דער אייבערשטער האט באשאפען דער  יאמצריים האבן 

ואס דער אייבערשטער וועלט, אבער זיי האבן געהאלטן אז נאכדעם ו

האט באשאפען דער וועלט האט ער איבער געגעבן דער וועלט פאר די 

אזוי האבן אויך רוב אנדערע . מזלות אז זיי זאלן פירן דער וועלט

ציוויליזירטע לענדער געגלייבט אין יענע צייטן, ווייל רוב לענדער 

. ] פון מצריםלעבנסשטייגערפלעגן דעמאלס נאכמאכן דעם קולטור [

מצרים האט פאר זיך אויסגעקליבן צו דינען דעם ערשטען מזל, וואס 

דאס איז מזל טלה [א שעפסל], און די אנדערע לענדער האבן זיך 

 אויסגעקליבן אנדערע מזלות צו דינען.

די אידן, וועלעכע זענען געווען משועבד צו די מצריים זענען נישט נאר 

נונגען און צרות, נאר אויך געשעדיגט געווארן בגשמיות דורך אלע פיי

ברוחניות זענען זיי געשעדיגט געווארן גאר שטארק. עס ווערט 

געברענגט אין ספרים הקדושים בשם דער אר״י הקדוש אז אין מצרים 

איז די ״דעת״ געווען אין גלות. דאס מיינט אז דאס אנערקענונג אז עס 

נע אמונה איז איז דא א באשעפער אויף דער וועלט, און די ריכטיגע ריי

געווען אין גלות. אזוי זענען די אידן צוביסלעך אריינגעפאלן אין די 

 מ״ט שערי טומאה.

 אמונה –גאולה 
יציאת מצרים און אלע נסים ונפלאות וואס דער אייבערשטער האט 

 רגאנצע ערגעווען מיט די כוונה אויפצואווייזן פאר דזענען געמאכט 

ר באשעפער פון דער וועלט, און וועלט אז דער אייבערשטער איז דע

נאר ער פירט דעם וועלט מיט א יעדן פרט, אן קיין שום פארמיטלער, 

 נישט קיין מלאכים, און נישט קיין מזלות.

קומט אויס אז ביי יציאת מצרים זענען די אידן ארויס פון דעם שעבוד 

 נאר אויך ברוחניות. זייערע אויגן האבן זיך ,מצרים נישט נאר בגשמיות

געפענט, און זייערע מוחות און הערצער זענען געווארן אויפגעלאכטן 

מיט דעם אור ה׳ און עס איז אריינגעקומען אין זיי א גאר שטארקע 

אמונה שלימה אזוי ווי די מדריגה וואס איז געווען ביי מתן תורה, וואס 

דארט שטייט ״אתה הראת לדעת כי ה׳ הוא האלקים אין עוד מלבדו״, 

יט די אייגענע אויגן האבן זיי אנערקענט די גרויסקייט און אז ממש מ

 געטליכקייט פונעם אייבערשטען.

 בכל דור ודור
טוב -יום ערדי בחינה חזר׳ט זיך איבער א יעדע יאר ווען עס קומט ד

פסח, און ווער עס באטראכט זיך אין די גרויסע נסים וואס איז געווען 

אר שטארקע אמונה, און צו א ביי יציאת מצרים קען צוקומען צו א ג

גאר שטארקע נאנטקייט צום אייבערשטען. א יעדעס יאר פסח גייען 

מיר נאכאמאהל ארויס פון די מ״ט שערי טומאה, און מיר קומען צו צו 

 גאר הויעכע מדריגות.

 יאז אין ד (במדבר כד, ח)אזוי זאגט אויך דער אור החיים הקדוש 

אויסלייטערן פון די  הקדושה נאכט פון פסח טוען זיך אלע כוחות

קליפה, און טוען זיך פארמערן אין די אידן. און דאס איז ממש די 

ל מוציאם -בחינה פון יציאת מצרים. דעריבער שטייט אין פסוק ״א

ממצרים״ מיט א לשון הווה, ווייל נישט נאר דער ערשטער יאר האט 

דעס יאר דער אייבערשטער אונז ארויסגענומען פון מצרים, נאר א יע

און א יעדע דור נעמט דער אייבערשטער אונז ארויס פון אונזער 

 אייגענער מצרים. 

 הכנה דרבה
. מען דארף מיט א ריכטיגע הכנה ןצו דעם דארף מען זיך מכין זיי

צוגיין צו די הייליגע טעג מיט א שטארקע ערענסטקייט און 

שטען אז גלוסטעניש. ווי אויך דארפען מיר מתפלל זיין צום אייבער

מיר זאלן זיך מיטכאפן מיט די הייליגע אורות וואס קומען אראפ פון 

 אויבן.

״ האט נישט קיין עק און קיין גרעניץ. אפילו מען גלייבט אין בה׳ ״אמונה

דעם אייבערשטען מיט א גאנצע אמונה, קען מען זיך אלס הייבן מער 

ט צו אונז, און און מער צו אנערקענען זיין גרויסקייט און זיין נאנטקיי

צו אנערקענען אז גארנישט אויף דער וועלט פירט זיך אן אים, און 

ט צו אונז אפילו א קליינע זאך איז אלס נאר דער האלעס וואס געשע

 רצון ה׳.

דעריבער דארפן מיר אין די הייליגע טעג אריינכאפן מער און מער פון 

ן אזוי וועלן מחשבות פון אמונה און בטחון אין דעם אייבערשטען, או

מיר אויך זיין ריכטיגע ״יוצאי מצרים״, מיר וועלן אויך ארויסגיין פון 

אונזער אייגענער מצרים, און זיך מיטכאפן מיט אלע הויעכע ענינים פון 

טוב ווען דער וועלט ווערט באשאפן פון דאסניי, ווייל -דעם הייליגן יום

גרויסן און הייליגן איז נאר כדי צו  בריאת העולםדער עיקר כוונה פון 

 דעם נאמען פונעם אייבערשטען.
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 שבת הגדול

 שבת פאר פסח ווערט אנגערופען ״שבת הגדול״.דער  )א

השי״ת האט געהייסען די יודען אין מצרים מקריב זיין ווען  )ב

דעם קרבן פסח. האט השי״ת זיי באפוילען צו נעמען א 

אס לעמעלע אין דעם צענטען טאג אין חודש ניסן. וואס ד

איז אויסגעקומען אין שבת. יעדער יוד האט גענומען א 

לעמל׳ע (שה) פאר א קרבן פסח און מען האט דאס 

צוגעבונדען צו די פיס פון די בעט. די מצריים האבען דאס 

געזעהן האבען זיי געפרעגט פארוואס מען דארף דאס ? 

האבען די יודען גענטפערט, ווייל השי״ת האט געהייסען אז 

דאס נעמען און שעכטען פאר א קרבן פסח. פאר  מען זאל

די מצריים האט דאס זייער פארדראסען, ווייל ביי זיי איז א 

לעמל׳ע געווען א עבודה זרה, האבען זיי געקריצט מיט די 

ציין פאר גרויס אויפרעגעניש, און זיי האבען גארנישט 

געקענט זאגען און טוהן, ווייל זיי זענען צעמישט געווארען 

ן גרויס מורא פון השי״ת. וועגען די נס רופט מען דעם פו

 ״שבת הגדול״. -שבת 

באר מים חיים זאגט א טעם ווייל עס ווערט געברענגט דער  )ג

אז אלעס וואס וועט פאסירן אין די זעקס טעג פון די וואך 

ווערן שוין צוגעגרייט אין הימל א שבת פאר דעם, ווייל דער 

קומענדיגע וואך. דעריבער די שבת איז די גאנצע כח פון די 

וואך וואס עס איז געווען יציאת מצרים, איז דאס שוין 

געווען צוגעגרייט די שבת פאר דעם, וועגען דעם ווערט עס 

 אנגערופען ״שבת הגדול״.

פירט זיך אז דעם שבת זאגט מען די הגדה פון ״עבדים מען  )ד

היינו״ ביז לכפר על כל עוונותינו״ כדי מען זאל זיך 

גרייטען צו די סדר, אז מען זאל קענען זאגען די הגדה צו

פסח ביים סדר אזוי ווי עס דארף צו זיין. נאך א טעם, ווייל 

מען האט שוין דערקענט די גאולה און די נסים די שבת 

 פאר מען איז ארויס געגאנגען פון מצרים.

ביי די הויכע שמונה עשרה זאגט מען יוצר לשבת שחרית  )ה

 מט ארויס איין ספר תורה.מען נע -הגדול 

פירט זיך אין דעם שבת אז די רב זאגט א דרשה, כדי מען  )ו

 אויס צו לערנען די וויכטיגע הלכות פון פסח.

 

 בדיקת חמץ

דרייצענטער טאג פון חודש ניסן ביינאכט, די נאכט דער  )ז

פאר ערב פסח איז מען בודק חמץ. ווען ערב פסח געפאלט 

 דאנערשטאג ביינאכט.אום שבת איז מען בודק חמץ 

די נאכט איז א מצוה צו נעמען א ליכט, אין דורכ׳ן שיין אין  )ח

פון די ליכט זאל מען גוט ארום זוכען איבעראל אין אלע 

ווינקלען פון די שטוב, אין א יעדע פלאץ ווי עס קען זיין אז 

 מען האט דארט אריין געברענגט חמץ.

זיין. מען  ווי עס ווערט נאכט דארף מען בודק חמץבאלד  )ט

איז בודק חמץ ביינאכט ווייל ביינאכט איז מען אין דער 

היים. נאך א טעם, ווייל די ליכטיגקייט פון א ליכט איז 

גארנישט ווערט בייטאג ווען עס איז ליכטיג, און ביינאכט 

 איז דער ליכטיגקייט פון די ליכט שטארק.

טאהר נישט ארבעטען, עסען א סעודה, און אפילו מען  )י

לערנען די נאכט פון בדיקת חמץ ביז מען איז בודק  נישט

 חמץ, כדי מען זאל נישט פארגעסען צו בודק חמץ זיין.

זאל מען נעמען א ליכט פון וואקס, ווייל עס לכתחילה  )יא

טראפט נישט. מען טאר נישט נעמען א ליכט וואס האט 

מער ווי איין קנויט, ווייל די פלאם זאל נישט זיין צו גרויס 

וועט מורא האבען צו בודק חמץ זיין אין א יעדע  און מען

 פלאץ.

מען איז בודק חמץ זאל מען גוט אויפרוימען די שטוב פאר  )יב

 ווייל עס זאל זיין גרינגער צו בודק חמץ זיין.

זאל מען אויס שאקלען די טאשען פון אלע קליידער, אויך  )יג

 ווייל אסאך מאהל לייגט מען אריין דארט חמץ.
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חמץ זאל מען זיך וואשען די הענט, און  מען איז בודקפאר  )יד

מען זאגט די ברכה אשר קדשנו וכו׳ על ביעור חמץ, 

שהחיינו זאגט מען נישט, נאך די ברכה זאל מען נישט 

 אויסרעדען.

הארטע  10פירט זיך אז מען לייגט ארום אין שטוב מען  )טו

שטיקלאך ברויט, (ווייניגער ווי א כזית) און דער וואס איז 

אל דאס אויפזיכען ווייל מען האט מורא אויב בודק חמץ ז

 ער וועט גארנישט טרעפען וועט עס זיין א ברכה לבטלה.

בדיקת חמץ זאל מען מבטל זיין און מאכען הפקר די נאך  )טז

חמץ וואס עס ליגט אין זיין רשות און ער האט דאס נישט 

געפונען, און ער זאגט ״כל חמירא״. און ער זאל אויך זאגען 

ש אז ער איז מבטל זיין חמץ. (מבטל זיין מיינט אויף אידי

אז מען זאגט אז די חמץ זאל זיין הפקר אזוי ווי די שטוב 

 פון די ערד).

טעם פארוואס איז מען בודק חמץ, זאל מען דאס נאר דער  )יז

מאכן הפקר נאר ווייל אויב מען וועט טרעפען חמץ אום 

וועט פסח און מען וועט פארגעסן אז עס איז פסח און מען 

דאס ח״ו אויפעסן (ווייל מען איז צוגעוואוינט צו עסן אגאנץ 

 יאהר).

חמץ וואס ער וויל נאך עסען מארגען )פרייטאג און די  )יח

שבת) ערב פסח זאל ער אריין לייגען אויף א אפגעהיטען 

 פלאץ אז מען זאל דאס נישט צושלעפען.

ווערט געברענגט אין ספרים, אז יעדע מענטש האט אין עס  )יט

און יעדע איד דארף ארבעטען  -חמץ, דער יצר הרע,  זיך

אויף זיך דאס צו פארברענען און ארויס נעמען, און זיך 

 צוגרייטען צו מקבל זיין דער הייליגקייט פון דעם יום טוב.

 h  h  h 
 ְּבִדיַקת ָחֵמץֵסֶדר 

נּו ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדׁשָ  $ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ  $ָּברּו
 ְצֹוָתיו, ְוִצָּונּו ַעל ִּבעּור ָחֵמץ.ְּבמִ 

 א ִבַעְרֵּתּהָּכל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעה ְּדִאָּכא ִבְרׁשּוִתי ְּדָלא ֲחִמֵּתּה ּוְדלָ 
 א.ּוְדָלא ְיַדְעָנא ֵלּה ִלָּבֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְּכַעְפָרא ְדַאְרעָ 

 

 ביעור חמץ

פסח פון חצות איז חמץ אסור מן התורה, נאר די רב ע )א

חכמים האבען געזאגט אז וויבאלד מענטשען קענען זיך 

טועה זיין מיט די שעות מעג מען נאר עסען ביז צוויי שעה 

פאר חצות, און ביז איין שעה פאר חצות דארף מען שוין 

אויך האבען מבער געווען דעם חמץ, מען פארברענט עס. 

אויך זאל מען אויס שווענקען די מויל. (ווען ערב פסח 

אויס אין שבת פארברענט מען די חמץ פרייטאג,  געפאלט

 און מען מעג עסן חמץ ביז שבת אינדערפרי).

פארברענען די חמץ איז מען נאכאמאהל מבטל די נאכ׳ן  )ב

חמץ און מען זאגט נאכאמאהל ״כל חמירא״. (ווען ערב 

 פסח געפאלט אין שבת איז מען מבטל די חמץ, שבת).

חמץ אדער מוז נישט אוועק ווארפען אלע מען  )ג

 פארברענען, מען קען עס פארקויפען פאר א גוי.

מען האט געהאלטען חמץ איבער פסח און מען האט אויב  )ד

עס נישט פארקויפט פאר א גוי, טאר מען שוין קיינמאהל 

 נישט פון דעם קיין הנאה האבען.



 

 ו

 הגדה של פסח

 ָחֵמץ ֵסֶדר ִּביעּור
ֵּתּה ֵּתּה ּוְּדָלא ֲחִזֵּתּה, ַּדֲחִמ ָּכל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעה ְּדִאָּכא ִבְרׁשּוִתי ַּדֲחזִ 

ִלָּבֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר , ּוְּדָלא ֲחִמֵּתּה, ְּדִבַעְרֵּתּה ּוְדָלא ִבַעְרֵּתה
 ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא.

 
 דינים 

 פון ערב פסח

פסח איז דער פערצנטן טאג אין חודש ניסן.מען פירט ערב  )כ

ר אז ווען זיך אז די בכורים פאסטען ערב פסח פאר א זכ

השי״ת האט אויס גע׳הרג׳עט די בכורים אין מצרים האט ער 

איבער געהיפט אויף די אידישע בכורים און זיי האט ער 

נישט גע׳הרג׳עט. (ווען ערב פסח געפאלט אויס אום שבת 

 פאסטען די בכורים דאנערשטאג).

מען וויל נישט פאסטען איז דא א עצה מען מאכט א אויב  )כא

ת (גמרא) און נאכדעם א סעודה, איז די סיום אויף א מסכ

סעודה א סעודת מצוה און וויבאלד מען עסט שוין פון די 

 סעודת מצוה מעג מען שוין עסען נאכדעם.

פסח ביי שחרית זאגט מען נישט מזמור לתודה ווייל ערב  )כב

ברויט. און ערב  10מיט די קרבן תודה האט מען געברענגט 

די קרבן תודה ווייל עס פסח האט מען נישט מקריב געווען 

אויך זאגט  -איז נישט געווען גענוג צייט דאס אויפצועסן 

 מען נישט חול המועד מזמור לתודה.

פסח איז אזוי ווי יום טוב, און מען טאר נישט ערב  )כג

ארבעטען פון נאך חצות. ווייל ווען די בית המקדש איז 

געשטאנען האט מען אין דעם טאג מקריב געווען דעם קרבן 

סח נאך חצות. און א טאג וואס מען האט געברענגט א פ

קרבן איז געווען א יום טוב, פאר א זכר פון דעם מאכן מיר 

 היינט אויך דעם טאג פאר א יום טוב.

מלאכות וואס מען מעג טוהן חול המועד מעג מען אזעלכע  )כד

טוהן ערב פסח (נאך חצות) אויך מעג מען טוהן מלאכות 

ם טוב. מען מעג פארעכטען אדער וואס מען דארף לכבוד יו

צונייען קליידער וואס מען דארף לכבוד פסח, אפילו נאך 

 חצות.

פסח נאכמיטאג זאל מען נישט עסען אסאך, כדי מען ערב  )כה

זאל עסען די מצה ווען מען איז הינגעריג, אויך ווערט 

געברענגט אז מען זאל נישט עסען מצות פון חודש ניסן ביז 

יא עסן, אבער אויך נישט צו אסאך,  פסח. פירות מעג מען

 אז מען זאל נישט זיין צו זאט.

דארף זיך אפשערען די נעגעל פון די הענט און פון די מען  )כו

 פיס און זיך אפשערען די האר פון קאפ לכבוד יום טוב.

זאל זיך שערען פאר חצות, אויב מען האט פארגעסען מען  )כז

 י.מעג מען זיך שערען נאך חצות, נאר דורך א גו

פסח זאל מען זיך אפוואשען און זיך טובל׳ן אין מקוה ערב  )כח

 לכבוד יום טוב.

זאלען זעהן זיך צו לייגען שלאפען ערב יום טוב כדי קינדער  )כט

מען זאל קענען אויף זיין ביינאכט און פרעגען די מה 

 נשתנה און הערען די נסים פון יציאת מצרים.

ר פרי און מען ערב פסח איז שבת שטייט מען אויף זייעווען  )ל

גייט דאווענען און נאכדעם עסען די סעודות שבת, כדי מען 

 זאל ענדיגען פאר די סוף זמן אכילת חמץ.

h  h  h 

 



 

 ז

 הגדה של פסח

 סגולה נפלאה לקרות אותה בערב פסח
וד הנפלא והנורא הזה על סוד גדול ונורא, וכתוב שם שכל מי שמעיין הס העתקה מכתבי הקודש של המקובל רבינו שמשון מגיד מאוסטרופוליא ז״ל הי״ד

יפלו מכונו, אפילו פעם אחת בשנה, ובפרט בערב פסח, מובטח לו שינצל באותה שנה מכל מכשול וממיתה משונה, ושום אדם לא ימשול בו, וכל אויביו 

 תחתיו, והוא על במותימו ידרוך, ובכל אשר יפנה יצליח ובכל עסקיו ירויח, עד ביאת הגואל אמן סלה:

רץ, גודרי גדר ועומדים בפרץ, יצילם ה' מכליון וחרץ, כולם קדושים אשר המה בארץ, כל חד לפום חורפיה מקשה ומתרץ, אמן סלה, שלום לרבני א
 בתכלית הענין מה שכתב האר"י ז"ל בקונטרס שלו הנקרא פלאות רבות בשער הנקרא יציאת מצרים, פרק ג' דף מ"ב ע"א וזה לשונו:

ֵאּלּו ַעל ְיֵדי  ֶׁשַּפְרֹעה ִנְלָקה ְּבִמְצַרִים ְּבֶעֶׂשר ַמּכֹות ְּכָבר הֹוַדְעִּתיךָ ִהֵּנה 

 ִּנים ִּבְׁשֹלָׁשהְׁשֹלָׁשה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה, ַהְממֻ 

י וך, ְוַהְּׁשִליׁשִ ְרִקיִעים ֶׁשל ֻטְמָאה, ָהֶאָחד ִנְקָרא שרע ְוַהֵּׁשִני ִנְקָרא תמ

ם ַהֹּשַר , ַוֲעֵליֶהם ַהֹּשַר ַהִּנְקָרא דלפקט, ַוֲעֵליֶהם ְוַעל ֻּכּלָ ִנְקָרא בישהא

ֵסר ִמן ָהְרִביִעי ַהִּנְקָרא תקא, ְּבֵראִׁשית ָחֵסר ִמן ַהְּׁשִליִׁשי ֲעָׂשָרה, ְוחָ 

 ִׁשָּׁשה, ְוָחֵסר ִמן ַהְּתִׁשיִעי ִׁשָּׁשה ַּכָּכתּוב:

 ִמִּׁשיםְצַרִים ֶעֶׂשר ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו חֲ ַמה ֶּׁשָּלקּו ַהִּמְצִרִּיים ְּבמִ ְוִהֵּנה 

 םְוִהָּכה. ּוִמַּצד ַהּׁשֵ  ַמּכֹות, ַהֵּׁשם שפ״ו ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי, ְוַהֵּׁשם ָאַמר

ּו ָמַאַתִים תק״ל ָלקּו ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ַאְרָּבִעים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלק

ִּיים ְּבִמְצַרִים ֵּׁשם ָאַמר ְוִהָּכה. ּוִמַּצד ַהֵּׁשם אשצ״ה ָלקּו ַהִּמְצרִ ַמּכֹות, ְוהַ 

 .ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁשים ַמּכֹות

 ּוֶמה ָּפְׁשעּו ַמה. ַהָּגלּות ְמַרֵּפא ּבוֹ , ַמֶּכה הּוא ָּברּוךְ  ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ּוְבַמה

 ַעד, ַהֶּזה ַהַּבְרֶזל ְּבכּור ִלְהיֹות, ֲאבֹוֵתינּו ָמֲעלּו ֲאֶׁשר ַּמַעלהַ  ּוָמה, ָחְטאּו

 ל:״זַ  י״רִ אַ ן הָ וֹ ׁשאן לָ ד ּכַ עַ  .ב״כשח א״צד ב״דע ֵאּלּו ְּבֵׁשמֹות ֶׁשְּגָאָלם

 ִאים ֵהם, ְסתּוִמיםמֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ְקדֹוֵׁשי ִיְׂשָרֵאל, ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּפלָ ְוִהֵּנה 

ָרֵאל ְלָבֵאר ּוִמים ָסגּור ְוֵאין ּפֹוֵרׂש אֹוָתם. ּוְכָבר ְׁשָאלּוִני ְּגדֹוֵלי ִיׂשְ ַוֲחת

ז ֹוַתי ֲאַגֶּלה רָ ָלֶהם ִּדְבֵרי ָהֲאִר״י ַז״ל ְוֹלא ִהַּגְדִּתי. ּוִמֹּגֶדל ַאֲהַבת מֹוַרי ְוַרּב

ה ַהָּדָבר ְּבֶרֶמז ִלְפֵני ֶזה ֶׁשִּנְתַּגָּלה ִלי ַּבֲחלֹום ֶחְזיֹון ַלְיָלה, ְוַעְכָׁשו ֲאַגּלֶ 

 ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו, ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר:

 ָהִעְנָין:ְוֹזאת 

ּכֹות ְוכּו׳, ַּכָּוָנתֹו ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר״י ַז״ל ֶׁשַּפְרֹעה ִנְלָקה ְּבִמְצַרִים ֶעֶׂשר מַ ַמה 

 ָּכְך:

ים ָלִפים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹונִ ָאְמרּו ַּבֲעֵלי ַקָּבָלה ַמֲעִׂשית, ֶׁשֵּיׁש ְׁשֹלָׁשה אֲ ִּכי 

ם ְּבֵגיִהָּנם ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ַהְמֻמִּנים ְלַהּכֹות ֶאת ָהְרָׁשִעים ּוְלַהֲעִניׁשָ 

 ּוְלַטֲהָרם ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם. ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר:

ים, אַתִים ּוְׁשמֹונִ ְּבֶאְגֹרף ֶרַׁשע״, ִּכי ֶאְגֹרף, ֶרֶמז ְׁשֹלָׁשה ֲאָלִפים מָ ״ּוְלַהּכֹות 

ֶּזהּו סֹוד ִנְפָלא ְוַעל ָיָדם ִנְלָקה ַּגם ַּפְרֹעה ָהָרָׁשע. ְואֹוֵמר ֲאִני ַהּכֹוֵתב ׁשֶ 

 ַּכֲאֶׁשר הּוא ִנְכָּתב ְּבִמְנָין ּוְבִמְסָּפר:

ְך. ַמַּכת ְצַפְרֵּדַע. ִּכִּנם. ָערֹוב. ֶּדֶבר. ְׁשִחין. ָּבָרד. ַאְרֶּבה. ֹחׁשֶ ָּדם. 

 ְּבֹכרֹות:

ה ֲאָלִפים ַמּכֹות ַּכֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי אֹות ְּבאֹות, עֹוִלים ְׁשֹלׁשָ  ֶעֶׂשרֵאּלּו 

ָׁשִעים, ְוהּוא ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה, ַהְמֻמִּנים ְלַטֵהר ֶאת ָהרְ 

 ְּפַׁשט ִנְפָלא, ַעִין ֹלא ָרֲאָתה:

ם ֵסר יו״ד, ַּגם ָעֹרב ָחֵסר וא״ו. ּגַ ַהֶחְׁשּבֹון ְמֻכָּון ַּכֲאֶׁשר ִנְכָּתב ִּכִּנם חָ ְוִהֵּנה 

ִמְּׁשֹלָׁשה  ֹחֶׁשְך ָחֵסר וא״ו. ְוָאז ַהֶחְׁשּבֹון ַמָּמׁש, ֹלא ָּפחֹות ְוֹלא יֹוֵתר

ְינּו ת ָהְרָׁשִעים. ְוהַ ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה, ֶׁשַּמֲעִניִׁשין אֶ 

 ַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר״י ַז״ל: 

 ִּסּדּוִרים ּוַבַעלֵּפרּוׁש ַּכָּכתּוב ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה, ְוֹלא ַּכֲאֶׁשר ָּכתּוב ּבַ ָּכתּוב״, ״ּכַ 

ּוב ר ְּכמֹו ֶׁשָּכתהגדה, ִּכי ָׁשם ִנְכְּתבּו ֻּכָּלם ְמֵלִאים. ֶאָּלא ָצִריְך ִלְהיֹות ָחסֵ 

 ם ַרק ָראֵׁשי ֵתיבֹות,ַּבֵּסֶפר ּתֹוָרה. ְוַגם ַרִּבי ְיהּוָדה ֹלא ָּכַתב ִסיָמִנים ֻּכּלָ 

י ָּכַתְבתִ דצ״ך עד״ש באח״ב, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהַרב ִיְצָחק ַאַּבְרָּבֵנאל ּוְכמֹו ׁשֶ 

 ְלֵעיל:

 ַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר״י ַז״ל:ְוַהְינּו 

 ָחֵסר ִמן ַהְּׁשִליִׁשי ֲעָׂשָרה״, ֵּפרּוׁש:״ְּבֵראִׁשית 

א ַמַּכת ו״ד. ״ִמן ָהְרִביִעי ִׁשָּׁשה״ ֶׁשִהיְׁשִליִׁשית ֶׁשִהיא ִּכִּנם ָחֵסר יַמָּכה 

ן ַמַּכת ֹחֶׁשְך ַּגם ּכֵ  ָערֹוב ַּגם ָחֵסר ָוא״ו. ״ְוָחֵסר ִמן ַהְּתִׁשיִעי ִׁשָּׁשה״, ֶׁשִהיא

ֵסֶפר ּתֹוָרה ָחֵסר ָוא״ו. ּוַמה ֶּׁשָאַמר ״ַּכָּכתּוב״, רֹוֶצה לֹוַמר ֶׁשֵּכן ָּכתּוב ּבְ 

 ל:ָחֵסר, ַּכִּנְזַּכר ְלֵעי

ן ִמְצַרִים, ְמֻכּוָ סֹוד ֵאּלּו ״ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא״ ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּבְ ְוֶזהּו 

ֹעה ָלה ֶׁשִהּכּו ֶאת ַּפרְ ַמָּמׁש ְׁשֹלָׁשה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ 

 ה ְרִקיִעים:ְוֶאת ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים, ַהְמֻמִּנים ְּבֵאּלּו ְׁשֹלׁשָ 

 ֶזה ֵיׁשִנְקָרא שרע, ְוֶאָחד ִנְקָרא תמוך, ְוֶאָחד ִנְקָרא בישהא, ַּגם ּבָ ֶאָחד 

ּו ים ַמֲחנֹות ֶׁשִהּכסֹוד ָּגדֹול ְוִנְפָלא, ֵאּלּו ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹונִ 

 ים ְּבֵאּלּו ְׁשֹלָׁשהֶאת ַּפְרֹעה ְוֶאת ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ָּכָאמּור, ֶׁשְּמֻמּנִ 

ֵּקן ַהַּמִּגיד ְרִקיִעים ֶׁשל ֻטְמָאה, ָאַמר ָלנּו ַהָּכתּוב סֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא, ְותִ 

יבֹות ִנְרָמִזים ְּכמֹו ֶׁשָּׁשָנה ֵאּלּו ״עשר מכות שהביא״ ֶׁשְּבֵאּלּו ָׁשֹלׁש ּתֵ 

ֲאֵכי אַתִים ּוְׁשמֹוִנים ַמלְ ַהְּׁשֹלָׁשה ְרִקיִעים ֶׁשל ֻטְמָאה, ּוְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ּומָ 

 ֶעֶׂשר ַמּכֹות:  ַחָּבָלה ֶׁשִהּכּו ֶאת ַּפְרֹעה ְוֶאת ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים, ְּכִמְנַין

עשר אֹוִתּיֹות שרע, מכות אֹוִתּיֹות תמוך, שהביא אֹוִתּיֹות ְּדַהְינּו 

ְנַין ם ֵיׁש ְמֻמִּנים ְּכמִ בישהא, ֶרֶמז ְלֵאּלּו ְׁשֹלָׁשה ְרִקיִעים ֶׁשל ֻטְמָאה ֶׁשָּבהֶ 

ר , ְּכִמְנַין ֶעׂשֶ ְׁשֹלָׁשה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ַמָּמׁש

 ִּיים ְּבִמְצַרִים,ַמּכֹות ָּדם ְצַפְרֵּדַע ְוכּו׳, ְוֵהם ֶׁשִהּכּו ֶאת ַּפְרֹעה ְוֶאת ַהִּמְצרִ 
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ֶהם ת ֶאת ָהְרָׁשִעים ְלַטֲהָרם ֵמֲעֹונֹוֵתיִּכי ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ְמֻמִּנים ְלַהּכוֹ 

ִמְנַין ֶעֶׂשר  ָּכָאמּור. ְוַעל ָיָדן ִהָּכה ֶאת ַּפְרֹעה ְוֶאת ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים

 ַמּכֹות ֵאּלּו, ְוהּוא ֶּפֶלא ָּגדֹול:

 ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר״י ַז״ל:ּוַמה 

ת ם ֶזה ָׁשְרׁשֹו יֹוֵצא ִמִּמּלַ ַהֹּשַר דלפקט״, ַּכָּוָנתֹו הּוא ֶׁשּׁשֵ ״ַוֲעֵליֶהם 

 ַהִּמְצִרים, ְוַהְינּו:

 ְרִקיִעים ֵהם:ֶׁשְּׁשֹלָׁשה 

ם ֶׁשהּוא ׁשֵ  מכו״ת שהבי״א ּוְכֵפרּוׁש ַהָּגאֹון, ְוִנְמַׁשְך ַעל ַהִּמְצִריםעש״ר 

ִהיא  דלפקט ָּבאֹוִתּיֹות ַהּקֹוְדמֹות ְלאֹוִתּיֹות ַהִּמְצִרים, והמ״ם ַאֲחרֹוָנה

 ר:ָהִרּבּוי ְוֵאיָנּה ִמן ַהֹּׁשֶרׁש, ְוָרַמז ָלֶזה ַהַּמִּגיד ַּבַּמֲאמָ מ״ם 

ים ְּבִמְצַרִים״, ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצרִ ״ֵאּלּו 

 ְּכלֹוַמר ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשֵהם קֹוְדמֹות ַעל אֹוִתּיֹות ַהִּמְצִרים:

 ַז״ל: ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר״יּוַמה 

ּו יבֹות ֶׁשל ֵאּלְוַעל ֻּכָּלם ַהֹּשַר ַהִּנְקָרא תקא, ַּכָּוָנתֹו, ִּכי ָראֵׁשי תֵ ״ַוֲעֵליֶהם 

ַר ַמָּמׁש, ֶעֶׂשר ַמּכֹות, דצ״ך עד״ש באח״ב, ְּבִגיַמְטִרָּיא תקא, ְּכִמְנַין ַהֹּש 

 ּוְכִמְנַין אשר, ְוֶזהּו סֹוד ַּכָּוַנת ַהָּכתּוב ְּבֵסֶדר ֹּבא:

ִמְצַרִים״, אשר ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת אשר ִהְתַעַּלְלִּתי ּבְ ַמַען ״ּולְ 

ל ף, ֶׁשּמֹוִרים עַ ַּדְיָקא, ֶׁשהּוא ְּכִמְסַּפר תקא, ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ַהְרֵּבה ְּפסּוִקים ֶאלֶ 

ׁש ֶׁשֵּבַאְרנּו, ְויֵ  ֶזה ְלסֹוד אשר, ְּכִמְנַין ָראֵׁשי ֵתיבֹות ֶׁשל ֶעֶׂשר ַמּכֹות ְּכמוֹ 

 ָלנּו ָּבֶזה סֹודֹות ִנְפָלִאים. ּוְכבֹוד ֱאֹלִהים ַהְסֵּתר ָּדָבר:

 ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִר״י ַז״ל:ּוַמה 

ֹוָתם ְּבִמְצַרִים שפו ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי, ְוַהֵּׁשם ָאַמר ְוִהָּכה א״ַהֵּׁשם 

ָּכה אֹוָתם ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות. ְוַהֵּׁשם תקל ָאַמר ְוהִ  ֶעֶׂשר ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו

ם אשצה ְּבִמְצַרִים ַאְרָּבִעים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות. ְוַהּׁשֵ 

אַתִים ָאַמר ְוִהָּכה אֹוָתם ְּבִמְצַרִים ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו מָ 

 ָנתֹו ְלסֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא:ַוֲחִמִּׁשים ַמּכֹות״. ַּכּוָ 

ְזָּכר ַּבַהָּגָדה. ְּדִרִּבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי ְוִרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוִרִּבי ֲעִקיָבא ַהּמֻ ְּפֻלְגָּתא 

ִּבי ֲעִקיָבא ִרִּבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי אֹוֵמר ִמַּנִין, ְוִרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ִמַּנִין, ְורִ 

 ֶׁשָּכַתב ָהֲאִר״י ַז״ל: אֹוֵמר ִמַּנִין, ְוֶזהּו

ָּים ָלקּו שפ״ו ָאַמר ְוִהָּכה אֹוָתם ְּבִמְצַרִים ֶעֶׂשר ַמּכֹות, ְוַעל הַ ְוַהֵּׁשם 

א יִל״י ְּבִגיַמְטִרּיָ ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ֶרֶמז ְלִרִּבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי. ִּכי ִרִּב״י יֹוֵס״י ַהָּגלִ 

״י ִוד ֶּבן ִיַׁשי, ָרַמז ַּגם ֵּכן, ָּדִו״ד ֶּב״ן ִיׁשַ שפו, ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ֶׁשּבֹו ָאַחז ּדָ 

ן ַׁשי. ְוָרַמז ַּגם ּכֵ ִּגיַמְטִרָּיא ֵׁשם שפו, ֶׁשְּבאֹותֹו ַהֵּׁשם ַּדְוָקא ָּבא ָּדִוד ֶּבן יִ 

ה ִוד ֶּבן ִיַׁשי. ְוזֶ ַמה ֶּׁשָּכַתב ְּבֵסֶפר סֹוִדי ָרָזא, ֶׁשִרִּבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי ִנּצֹוץ ּדָ 

ִים ַאְרָּבִעים ַהֵּׁשם ִהָּכה אֹוָתם. ּוִמַּצד ַהֵּׁשם תקל ָלקּו ַהִּמְצִרים ְּבִמְצרַ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות, ָרַמז ְלסֹוד ִרִּב״י ֱאִליֶעֶז״ר

ַהִּמְצִרִּיים  ּותקל, ְוַהְינּו ִרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַּדְוָקא, ֶׁשהּוא ֵׁשם תקל, ָלק

 םֶּׁשָּכַתב ַהּׁשֵ  ְּבִמְצַרִים ַאְרָּבִעים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות. ּוַמה

ַוֲחִמִּׁשים  אשצה ָלקּו ְּבִמְצַרִים ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים

ִרָּיא אשצ״ה ִעם ַהּכֹוֵלל, ַמּכֹות, ָרַמז ְלסֹוד ִרִּב״י ֲעִקיָב״א, ֶׁשהּוא ְּבִגיַמטְ 

קּו ים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים לָ ֶׁשַהֵּׁשם ַהֶּזה ָאַמר ֶׁשֻּיּכּו ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ֲחִמּׁשִ 

מֹות שפו תקל ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁשים ַמּכֹות. ֲהֵרי ְמֻרָּמִזים ֵאּלּו ְׁשֹלָׁשה ׁשֵ 

 אשצה ְּבֵאּלּו ַהְּׁשֹלָׁשה ַּתָּנִאים:

תקל, ִרִּב״י  יֹוֵסי ַהָּגִליִלי ְּבִגיַמְטִרָּיא שפו, ִרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבִגיַמְטִרָּיאי ִרּבִ 

ין. ִסְתָרא ֲעִקיָב״א ְּבִגיַמְטִרָּיא אשצה, ְוהּוא סֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא. ָרָזא ְדָרזִ 

א ַרחּום ְיַכֵּפר ְּדִסְתִרין. ַהְינּו ַּכֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלַמֲעַלת ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו, ְוהּו

 ָעֹון:

 ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִר״י ַז״ל:ּוַמה 

ְׁשעּו ֶמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמֶּכה, ּבֹו ְמַרֵּפא ַהָּגלּות, ַמה ּפָ ״ְּבַמה 

 ָחְטאּו ֲאבֹוֵתינּו״ ְוכּו׳, ַּכָּוָנתֹו: 

ֵאּלּו אֹוִתּיֹות סֹוד ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהם דצך עדש באחב, ִנְרָמִזים ּבְ ְּבֵאּלּו 

בֹוד ּתֹוָרתֹו. ְוַטַעם ְיִריַדת ֲאבֹוֵתינּו ְלִמְצַרִים, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלַמֲעַלת ּכְ 

רּוְך הּוא ְוִהָּכה ְוִהֵּנה ְּבֵאּלּו ַהַּמּכֹות ִהָּכה אֹוָתם, ַוְיַרֵּפא אֹוָתנּו ַהָּקדֹוׁש ּבָ 

ה ִהיא, ּוִמן ַהַּמָּכה ַעְצָמּה ָּבָאה ְרפּואָ ָּבֶהם ַמָּכה ַרָּבה ֶאְצַּבע ֱאֹלִהים 

 ִּתי. ּוַמה ֶּׁשָּכַתב:ְלִיְׂשָרֵאל, ֶׁשְּגָאָלם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתבְ 

 ָּפְׁשעּו״ ְוכּו׳, רֹוֶצה לֹוַמר:״ַמה 

נּו ַרִים. ְוֵיׁש לָ צְ ַהַּמּכֹות ִנְרַמז ַהֵחְטא ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָּגַרם ְיִריַדת מִ ְּבֵאּלּו 

י, בֹוד ּתֹוָרָתם ָעלַ סֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא ְלָתֵרץ ֻקְׁשָיא זֹו ַמה ֶּׁשִהְקׁשּו ַמֲעַלת ּכְ 

ה ֹוָרתֹו ַהְּקדֹוׁשָ ֲאָבל ַּגם ֶזה ִניָחא ַּכֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלַמֲעָלָתם, ִנְפָלאֹות ִמּת

 ְוַהְּטהֹוָרה. ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר״י ַז״ל:

 ״, ַּכָּוָנתוֹ ָּברּוְך הּוא ָּגַאל אֹוָתנּו ְּבֵׁשמֹות ֵאּלּו דעב צדא כשחבַהָּקדֹוׁש ״ׁשֶ 

ֹות ּיֹות ְׁשִנּיִּכי ָהאֹוִתּיֹות ִראׁשֹונֹות ֶׁשל דצך עדש באחב ֵהם דע״ב, ְוָהאֹותִ 

ה ְּׁשֹלׁשָ ֵהם צד״א, ְוָהאֹוִתּיֹות ָהַאֲחרֹונֹות ֵהם כשח״ב, ְוִנְרָמִזים ְּבֵאּלּו הַ 

ֶהם, , ֶׁשָּגַאל אֹוָתנּו ּבָ ְׁשמֹות ָהְרפּוָאה ֶׁשִרָּפא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלִיְׂשָרֵאל

ָּלה ְוָהְרפּוָאה ֲהֵרי ְּבאֹוָתן ַהַּמּכֹות ֶׁשֻהּכּו ָּבֶהם ַהִּמְצִרִּיים, ִנְרָמִזים ַהְּגאֻ 

נּו ַּיְרֵאנּו ִּביַאת ְמִׁשיחֵ ְלִיְׂשָרֵאל. ִויֵהא ַרֲעָוא ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ׁשֶ 

ָּבנּו ִמְקָרא  ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ִעם ַהַּמְלָאִכים ַהַּׁשָּיִכים ַלְּגֻאָּלה, ִויֻקַּים

 ַצח ֶסָלה:ִּכיֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות, ָאֵמן נֶ  ֶׁשָּכתּוב:

h  h  h 
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 הגדה של פסח

 פסח

 ניסן איז די יום טוב פסח.פופצענטען טאג אין חודש דעם  )לא

יום טוב פסח האט אכט טעג, די ערשטע צוויי טעג זענען די  )לב

גענצליך יום טוב וועלכע מען טאהר נישט טוהן קיין וואכענדיגע 

ארבעט, אויסער זאכען וואס מען דארף האבען פאר די לעבען פון 

די מענטש למשל קאכען, באקען,. דערנאך זענען דא פיער טעג, 

רען אנגערופען ״חול המועד״ וואס מען מעג טוהן טייל וואס ווע

מלאכות. און די לעצטע צוויי טעג, ״שביעי של פסח״ און ״אחרון 

 של פסח״ זענען יום טוב אזוי ווי די ערשטע צוויי טעג.

יום טוב פסח האט השי״ת אונז באפוילען צו פייערען אלס דער  )לג

ן צו אונזערע זכר פון די גרויסע נסים וואס השי״ת האט געטוה

עלטערן אין מצרים, ווי די אידען האבען געארבעט זייער שווער 

פאר די מצריים, און זיי זענען דארט געווען קנעכט פאר פרעה 

 פאר אסאך יאהרען.

מצרים איז נישט מעגליך פאר קיין שום מענטש ארויס צו גיין פון  )לד

 אדער צו אנטלויפען, פאר איין מענטש, און אוודאי נישט פאר

טויזענטער מענטשען. השי״ת האט געטוהן גרויסע נסים און 

 געשלאגען פרעה און די מצריים מיט ווינדערליכע מכות.

די מכות זענען פרעה מיט די מצריים געקומען צו משה נאך  )לה

רבינו בעטען אז די אידען זאלען שוין ארויס גיין פון מצרים 

פאר פרעה  ״יעצט אינמיטען די נאכט״. משה רבינו האט געזאגט

פארברעכער וואס לויעפען  -אז מיר זענען נישט קיין גנבים 

אוועק אינמיטען די נאכט, נאר מיר וועלען ארויס גיין אינמיטען 

טאג. אין די פיפצענטער טאג אין חודש ניסן זענען זעקס 

הונדערט טויזענט אידען ארויס געגאנגען פון מצרים, (מיט טייג 

 אויף זייער אקסלען).

זכר פון די נס האט השי״ת אונז באפוילען אפצוהוטען די יום אלס  )לו

טוב פסח, השי״ת האט אונז באפוילען צו עסען מצה און נישט 

 עסען קיין חמץ.

 

 סדר התפלה
פסח ביים בענטשען און ביים דאווענען זאגט מען ״יעלה גאנץ  )לז

 ביום חג המצות הזה. -ויבא״ 

ננה נאר מען הייבט אהן טוב ביינאכט זאגט מען נישט לכו נריום  )לח

 ביי ״ברכו את ה׳״.

מעריב פאר שמונה עשרה זאגט מען נישט ״ושמרו״ נאר מען ביי  )לט

 זאגט ״וידבר משה״. (שבת זאגט מען אויך ״ושמרו״).

ד.מ. (ערשטע צוויי נעכט נאך מעריב זאגט מען גאנץ הלל. די  )מ

 אויך ״לא לנו״ מיט ״אהבתי״).

די אלע  -גט מען גאנץ הלל ערשטע צוויי טעג נאך שחרית זאדי  )מא

 אנדערע טעג פסח זאגט מען נאר ״האלב הלל״.

ערשטע טאג יום טוב ביי די הויכע שמונה עשרה פון די  )מב

מוסף בענטשט מען ״טל״ (מען הערט אויף צו זאגען ״משיב 

 .הרוח ומוריד הגשם״, און ביי נוסח ספרד

   

 דיני ועניני הסדר

 אך מצוותדי סדר נאכט איז אנגעפילט מיט אס
 ן די נסים פון יציאת מצרים, און נאך אנדערע מצוות.) דערצייל4) עסען מרור, 3מצות,  ) עסען2) טרינקען די פיהר כוסות, 1

ולקחתי״  -״וגאלתי״  -״והצלתי״  -״והוצאתי״  -אויסלייזען טרינקט פיר כוסות אקעגען די פיר לשונות פון מען  )מג



 

 י

 הגדה של פסח

 תי״.די כוס של אליהו איז אקעגען ״והבא

איז מער מצוה צו נעמען רויטע וויין, ווייל עס איז עס  )מד

חשוב׳ער, און אויך פאר א זכר וואס פרעה האט זיך 

 געבאדען אין בלוט פון יודישע קינדער ר״ל.

און קינדער וואס פארשטייען, זאלען אויך טרינקען פרויען,  )מה

 די פיר כוסות.

הן די פירט זיך אז די בעל הבית גיסט נישט אליינס אמען  )מו

 כוס נאר דארך א צווייטען, צו ווייזען פרייהייט.

טאהר נישט אויסרעדען בשעת מען טרינקט אויס די מען  )מז

 אלע כוסות זאל מען טרינקען אנגעלעהנט. -כוס 

סדר נאכט דארף מען זיך אנלעהנען, אויף די לינקע ביים  )מח

נישט אויף די רעכטע זייט ווייל דאס איז א סכנה,  -זייט 

מען זיך נישט אנלעהנען אויף די ריקען ווייל דאס אויך זאל 

איז נישט דרך חירות, די וועג פון פרייהייט. אויך נישט 

אויף די שויס ווייל עס זעהט אויס ווי מען איז טרויעריג. 

אבער ווען מען זאגט די הגדה זאל מען זיך נישט 

 אהנלענען, ווייל עס איז נישט קיין דרך ארץ.

נגעגרייט נאך פון בייטאג, כדי ווען מען טיש זאל זיין אדער  )מט

קומט אהיים פון שוהל זאל מען זיך גלייך קענען זעצען צום 

סדר אין די קינדער זאלען נישט איינשלאפען. ווען ערב 

פסח איז שבת טאהר מען נישט אנגרייטען פון בייטאג נאר 

 מען זאל אנגרייטען ביינאכט.

נסטע כלים אפילו טיש זאל זיין אנגעגרייט מיט די שעדער  )נ

מען וועט נישט ניצען די כלים ביים סדר, צו ווייזען א זכר 

 פון פרייהייט.

זאל זעהן צו מאכען די חרוסת און די זאלץ וואסער מען  )נא

 פאר יום טוב.

סדר נאכט ליינט מען קריאת שמע פאר מען גייט די  )נב

 שלאפען נאר ביז ״ובשעריך״.

ס איז אנגעגרייט די נאכט פון פסח איז א צייט וואס עאין  )נג

אז מיר זאלען געהאלפען ווערען אז השי״ת זאל אונז 

 אויסלייזען פון גלות.

די נאכט זענען די טויערען פון הימעל אפען און מען אין  )נד

 ענטפערט אלע געבעט פון אידישע קינדער.

נעמט דריי מצות און מען לייגט עס איינס אויפן מען  )נה

דער  -ן ״כהן״ אנדערן דער אויבערשטער ווערט אנגערופ

און דער  -מיטעלסטער ווערט אנגערופען ״לוי״ 

 אינטערשטער ווערט אנגערופען ״ישראל״.

מצה ווערט אנגערופען לחם עוני ארים ברויט די מצה די  )נו

ווייזט אויף ארימקייט. אויך ווייל שעונין עליו דברים הרבה 

 ווייל וועגן די מצה ווערט אסאך ארום גערעדט. -

א געבראטענע  -לייגט מען ארויף ״זרוע״ די קערה אויף  )נז

אייער, זכר  -שטיקעל פלייש, זכר פון די קרבן פסח, ״ביצה״ 

חריין, און  -״חזרת״  -״מרור״  -צו די קרבן חגיגה, ״כרפס״ 

 -״חרוסת״. אין די קערה לייגט מען אריין דריי מצות ״כהן״ 

 ״ישראל״. -״לוי״ 

מען זיצען מיט דרך די הייליגע נאכט פון די סדר דארף ביי  )נח

 .ארץ און זיך נישט ארומקריגען

h  h  h 

 קערה
 לפי האריז"ל

 

 



 

יא

 הגדה של פסח

 ִסיָמֵני ַהַחג

ה  .ָמרֹור. ַקֵּדׁש. ּוְרַחץ.  ַּכְרַּפס. ַיַחץ. ַמִּגיד. ָרְחָצה. מֹוִציא ַמּצָ 
 .ּכֹוֵרְך. ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך. ָצפּון. ָּבֵרְך. ַהֵּלל. ִנְרָצה

 מיר וועלן דא אראפברענגען עטליכע ענינים פון די סימנים

 קדש
 די ״ארבע כוסות״:אויף טעמים און רמזים 

שטייט אין ירושלמי אז דאס איז קעגן די פיר לשונות פון גאולה  א.

וואס שטייט אין פרשת וארא: והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. 

דאס וואס עס שטייט  די ראשונים (ספר המנהיג) זענען מבאר אז

דערנאך ״והבאתי״ ווערט נישט אריינגערעכענט ווייל דאס איז 

נישט א חלק פון די גאולה, נאר עס איז דער בשורה אז דער 

אייבערשטער וועט אריינברענגן די אידן קיין ארץ ישראל. אזוי אויך 

 ווערט דאס געברענגט אין מדרש רבה (שמות רבה ו, ד).

ט דער ירושלמי ווייל ביי די מעשה פון דער ברענג . נאך א טעםב

חלום פון די שר המשקים וואס יוסף האט באשיידט [און דורך 

דעם איז ער געווארן דער משנה למלך, וואס אזוי האט זיך 

געפירט אז די אידן זענען געקומען קיין מצרים], שטייט דארטן פיר 

אל אותם  פרעה בידי, ואשחטכוס מאל דאס ווארט ״כוס״: ״ו

פרעה  כוסו׳, ונתת געל כף פרעה, ו כוספרעה, ואתן את הכוס 

בידו״. און דער מדרש רבה ברענגט אויף דעם פסוק רמזים אז 

 דאס גייט ארויף אויף די גאולה.

(החפץ) זאגט אן אינטערעסאנטע טעם. ווייל  מדרש ערד. ג

אמאליגע צייטן פלעגן די וויינען זיין זייער שטארק, אז מען האט 

ארפט צוגיסן וואסער. פלעגט מען אריינגיסן אין דעם בעכער געד

א פערטל וויין, און די איבריגע דריי פערטל איז געווען וואסער. 

קומט אויס אז פסח ווען מען האט געטרינקען פיר כוסות וויין, און 

א יעדע כוס איז דאך געווען באמת נאר א פערטל וויין, האט מען 

עטרינקען איין גאנצער כוס פון וויין, צוזאמען מיט אלע כוסות ג

 (עיין פסחים קח: ברש״י ותוספות וראב״ן).

אויף די פיר  א טעם״ שרייבט בני יששכרדער הייליגער ״. ד

כוסות, אז זיי זענען קעגן די פיר זאכן וואס בזכותם זענען די אידן 

אויסגעלייזט געווארן פון מצרים, אזוי ווי די חכמים ז״ל זאגן: זיי 

בן נישט פארענדערט זייערע נעמען, און זייער שפראך, זיי הא

צווישן די מצריים, און  טהאבן זיך אפגעהיטן פון ווערן אויסגעמיש

 זיי האבן נישט גערעדט קיין לשון הרע.

, אז די פיר כוסות זענען קעגן די פיר אמהות: זאגט דער מהר״ל .ה

זכות זענען די אויך אין זייער  וויילרבקה, רחל, און לאה,  ,שרה

 אידן אויסגעלייזט געווארן פון מצרים. 

״ זאגט א טעם, ווייל אין מצרים איז געווען שפת אמתדער ״ .ו

דער ״דיבור״ אין גלות, און זיי האבן נישט געקענט געהעריג 

דאווענען און רעדן א ווארט פארן אייבערשטען אזוי ווי עס שטייט 

פון א מענטש אז דא פינעף אין זוהר הקדוש. און אין דער דיבור 

וועגן ווי אזוי מען רעדט ארויס די אותיות: די ציין, די ליפן, דער 

׳], און די כצינג, די אונטערשטע חלק פון די צינג [אזוי ווי די אות 

האלז. א קעגן די ציין עסט מען מצה, און אקעגן די אנדערע פיר 

ט נאכאמאל טרינקט מען די ארבע כוסות, ווייל א יעדען פסח גיי

 דער דיבור ארויס פון גלות.

 

 ורחץ
דער טעם פארוואס מען וואשט זיך די הענט פאר מען טינקט איין 

 דעם כרפס אין זאלץ וואסער איז א מחלוקת צווישן די ראשונים.

א. עס זענען דא וואס האלטן אז דער טעם איז ווייל וויבאלד די 

לטומאה״ לויט די הענט פון א מענטש האבן א דין פון א ״שני 

תקנה פון שלמה המלך, און אויב א שני לטומאה רירט אן 

געטראנקען, ווערט עס א ראשון לטומאה, און ווען מען  -״משקין״ 
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ן א טמא׳נע זאך אין דעם גוף. עוועט דאס עסן וועט מען ארייננעמ

דעריבער פאר מען טינקט עפעס איין אין א געטראנק דארף מען 

 , וואס דעמאלס גייט אראפ די טומאה.זיך וואשן די הענט

ט נאר א מנהג, שלויט די שיטה איז דאס זיך וואשן א חיוב, און ני

און עטליכע ראשונים האלטן טאקע אז מען דארף יא מאכן א 

 ברכה, (אזוי שטייט אין טור).

אבער אנדערע ראשונים האלטן אז מיר פירן זיך דאך נישט א ב 

ויף דעם, ווייל מיר נעמען אן אז מיר גאנץ יאר צו זיין געווארנט א

מת. דעריבער האלטן זיי אז דאס זיך  האבן סיי ווי א דין פון א טמא

וואשן איז לכבוד פסח, כדי מיר זאלן זיך פירן מער געווארנט אזוי 

ווי מען טרעפט אויך אנדערע זאכן וואס עס שטייט אז פסח ביים 

 סדר זאל מען מער מחמיר זיין. 

איינע פון די זאכן  זדאס זיך וואשן איים זאגן אז אנדערע ראשונ

וואס מען טוט אנדערש כדי די קינדער זאלן פרעגן קשיות, אזוי ווי 

 עס שטייט אין רשב״ם אין מס׳ פסחים.

 כרפס
דער ארי הקדוש זאגט אז מען זאל נעמען דוקא דעם ירק כרפס 

נישט אזוי ווי דער מנהג איז ווייל מנהג ישראל תורה הוא און 

אנדערע ירקות און על פי סוד דארף מען נעמען דוקא כרפס עכ״ד 

מסכת שבת (תוי״ט דארף מען אבער וויסן וואס מיינט כרפס, דער 

[היינט רופט מען פיטרזי״ל ׳) ברענגט אז דאס איז פרק ט משנה ה

ירושלמי דשביעית מאי עס פעטרישקא] און ער ברענגט  פון 

[ביי אונז אין ירושלמי איז  וסליניןכרפס שבנהרות ריב״ח אמר פיטר

עס איז אבער ממילא די זעלבע זאך] מיט  פיטרוסליגדער גירסא 

דעם איז פארענטפערט דער ווינדער פון מג״א (סי׳ תע״ג) וואס 

ווינדערט זיך אז כאטש מיר פסק׳נן אז אויף פיטריזייל מאכט מען א 

עמען בורא פרי האדמה אבער פארוואס איז דער מנהג איז צו נ

? ווייל דאס איז דער אפטייטש פון כרפס (רעק״א פעטערזיל״ןדוקא 

בש״ע) און אזוי האבן זיך געפירט די צדיקים לבית בעלזא און אזוי 

איז באמת געווען דער מנהג אמאל איבעראל אזוי ווי מען זעט אין 

די פריערדיגע פוסקים ביז עס איז אויפגעקומען די שאלה וועגן 

און אזוי פלעגט מען אויך טייטשן ביי די הגדה בורא פרי האדמה 

כרפס מען נעמט א שטיקל פעטריזייל [אפי׳ אויף פלעצער ווי מען 

האט גענומען אנדערע ירקות פלעגט מען אזוי טייטשן], ר׳ נתן 

אדלער האט זיך געפירט צו נעמען סעלערי דאס איז געבויט לויטן 

רט אין מסכת פשט פון פארשידענע ראשונים וואס טייטשען דא

שביעית כרפס אז דאס איז אופיא און דאס מיינט סעלערי, און אזוי 

האט זיך געפירט זיין תלמיד דער הייליגער חתם סופר, באמת קען 

ביידע אמת זיין ווייל דער רמב״ם אין פירוש המשניות ערלה פרק 

ב׳ משנה י׳ זאגט אז כרפס איז א שם כללי פאר געוויסע ירקות 

זיך פארשידענע מינים אזוי זעט מען אויך אין רמב״ן  וואס האט אין

עבודה זרה ס״ו ע״א וואס זאגט עס איז דא כרפס גינה כרפס 

שבנהרות כרפס אפר אלעס איז אנדרע מינים אבער איין נאמען 

כרפס עכ״ל, דער הייליגער צאנזער רב און נאך אים זיין תלמיד 

א ירק דער דער קדושת יו״ט זי״ע האבן גענומען רעטיך פאר 

הייליגער ראפשיצער רב האט גענומען פאטעטעס, ולפלא אז א 

גאנץ יאר האט דער ראפשיצער רב געמאכט אויף פאטעטעס א 

שהכל אבער פסח ביינאכט א בורא פרי האדמה [ובהגדה נוסח 

 ראפשיץ מיישב הדבר בכמה אופנים שיהיה מובן עפ״י הלכה].

ם גרינצייג, איז אלס א דער נאמען ״כרפס״ מיט וואס מען רופט דע

[די גמרא זאגט אין מגילה אז כרפס זכר צו דעם כתונת פסים, 

צוליב וואס די הייליגע שבטים מאכט כר פס א קלייד פון פסים] 

האבן מקנא געווען יוסף הצדיק, און אזוי איז צוגעפירט געווארן אז 

יעקב מיט זיינע קינדער האבן גענידערט קיין מצרים, (ארחות 

 .חיים)

ווייל דער מנהג איז געווען אז ווער עס האט  נאך א טעם:

געווינען א מלחמה פלעגן די סאלדאטן זיך ארויף לייגן א ״כרפס״ 

אויפן קאפ. און מיר ווילן ווייזן דעם ענין פון נצחון איבער מצרים 

 דעריבער עסן מיר כרפס, (שם).

יות ״ס׳ ווייל דער ווארט ״כרפס״ האט אין זיך די אות נאך א טעם:

מאל צעהן טויזענט]  כציג[זע  פרך״, אלס א זכר צו די ס׳ ריבוא

אידן וואס האבן געארבעט עבודת פרך, שווערע ארבעט פאר די 

 מצריים, (אבודרהם).

נאך א טעם שטייט, ווייל כרפס איז זייער געזונט פאר מענטשן 

 וואס ליידן פון הונגער, און ווערן אויפגעבלאזן. און די אידן אין

מצרים וועלעכע האבן שטארק געליטן פון הונגער, פלעגן צו עסן 

 כרפס, כדי זיך צו היילן.

די טעם פון איינטינקן ברענגט דער של״ה הקדוש ווייל עס איז א 

 דרך חירות ווייל קעניגן פירן זיך אזוי צו עסן.
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 יחץ
מען צוברעכט די מצה ווייל מען דארף מאכן א ברכה אויף א 

די גמרא זאגט אז וויבאלד טיקל, די סיבה איז ווייל צובראכענע ש

אן ארימאן,  –עס שטייט אין פסוק לחם עוני, א לשון פון ״עני״ 

אזוי ווי אן ארימאן עסט נאר א שטיקל, אזוי אויך דארף די מצה 

שטיקל דארף מען מאכן  עםזיין א שטיקל. זאגט רש״י, אז אויף ד

ערע צוויי גאנצע דארף די ברכה פון ״אכילת מצה״, און די אנד

מען האבן כדי צו מאכן די ברכה פון ״המוציא״ אויף לחם משנה 

 טוב. יוםשבת און  ראזוי ווי א יעדע

אבער באמת לויט דעם וואלט מען דאך געקענט נעמען סיי 

וואספארא שטיקל און עס אריינלייגן צווישן די צוויי מצות, נאר 

 י קינדער זאלן פרעגן.מיר צוטיילן עס אינמיטן דעם סדר כדי ד

א זכר  נאך א טעם ווערט געברענגט אז מיר צוטיילן די מצה אלס

 צו קריעת ים סוף.

 מגיד
דער שיעור וויפיל מען איז מחיוב מן התורה צו פארציילן ביציאת 

מצרים איז דא א גרויסע מבוכה א טייל ראשונים זאגן אז עס איז 

נדערע טענה׳ן אז די גענוג צו דערמאנען יציאת מצרים אבער א

חיוב צו דערמאנען איז א גאנץ יאר, אלא מאי איז מען פסח מחיוב 

מאריך צו זיין אבער לויט דעם איז נישט קלאר וויפיל איז דער 

שיעור וואס מען איז מחיוב מאריך צו זיין אבער רבינו הקדוש 

זצוק״ל אין שו״ת דברי יואל גיט זייער א גוטן הסבר אז דער שיעור 

וויפיל עס געדויערט מסביר צו זיין פאר א קינד וואס האט נאך איז 

קיינמאל נישט געהערט פון יציאת מצרים און מען זאל אים יעצט 

פסח ביינאכט פארציילן די סיפור פון יציאת מצרים און ער וועט 

עס אויפכאפן, דאס איז דער שיעור אפי׳ ביי גרויסע מענטשן און 

יין קינדער דארף מען מאריך זיין דעם אפי׳ אויב עס איז נישט דא ק

שיעור, דאס איז אלעס דאס ווייניגסטע וואס מען איז יוצא, אבער 

ווי מער מען איז מאריך איז א גרעסערע מצוה אזוי ווי מען זאגט 

 כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח

 ברכה
פארוואס מאכט מען נישט א ברכה אויף סיפור יציאת 

 א פארשידענע טעמים:מצרים? איז ד

) דער רשב״א זאגט אז א מצוה וואס האט נישט א שיעור ווייל 1 

 כל המרבה הרי זה משובח, מאכט מען נישט א ברכה דערויף.

) אין אבודרהם שטייט אז מ׳האט עס אינזין ביי קידוש ווען 2 

 מ׳זאגט זכר ליציאת מצרים.

יא ביי ברוך ) הגאון ר׳ יוסף ענגיל זצ״ל שרייבט: אז מ׳מאכט 3 

 המקום ברוך הוא איז א ברכה אויף דעם. 

) דער חוות דעת זאגט אז די עיקר מצוה איז די ברכה פון אשר 4

 גאלנו און אויף א ברכה מאכט מען נישט א ברכה. 

) ס׳איז דא וואס זאגן אז דער רשב״א זאגט ביי צדקה: אז אויף א 5

ט א ברכה און די מצוה וואס איז תלוי אין א צווייטן מאכט מען ניש

מצוה איז דאך נאר ווען איינער הערט אויס וועגען דעם מאכט 

 מען נישט א ברכה. 

) דער חתם סופר זאגט אז די ברכה איז צום סוף אשר גאלנו, 6

פרעגט ער אבער: מיר ווייסען אז אויף מצוה דארף מען מאכן די 

י ברכה פאר די מצוה עובר לעשייתן, און דא מאכט מען עס נאך ד

מצוה? נאר, ענטפערט די חתם סופר: אז מיר זאגן ביי די הגדה אז 

מ׳דארף זיך פארשטעלען ווי מ׳איז אליין ארויסגעגאנגען פון מצרים 

און דעמאלס איז געווען אז די יודן זענען געווען עובדי ע״ז נאר דער 

אויבערשטער האט זיי אויסגעלייזט און אזוי ווי מגייר געווען, און 

איז אז ווען א גר טובל׳ט זיך מאכט ער די ברכה הערשט די הלכה 

נאך די טבילה ווייל פאר דעם קען ער נישט זאגן אשר קדשנו 

במצוותיו, דאס זעלבע טוען מיר היינט נאכט ווען מיר ווילען זיך 

פילען ווי מ׳איז אליין ארויס פון מצרים אז מיר מאכן א ברכה נאך 

 ווי א גר טוט. די מצוה אנדערשט ווי אייביג אזוי

 רחצה. מוציא. מצה
דענע דעות אין די פוסקים אויף וועלכע מצה עס איז דא פארשי

מיר פירן זיך אז בשעת מען מאכט די מען מאכט דעם ברכה 

 יברכה ״המוציא״ כאפט מען אן אלע מצות [דער עיקר ד

אויבערשטע און די אונטערשטע, וואס זיי זענען שלמות], דערנאך 

אויס די אונטערשטע, און מען מאכט ״על אכילת לאזט מען 

מצה״. עס זענען דא אויך וואס מאכן ערשט דעם ״על אכילת 



 

יד
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 מצה״ פארן אריינעמען אין מויל.

 גודל ענין אכילת מצה

 –״מיכלא דמהימנותא דער זוהר הקדוש רופט אן די מצות 
, און דער בני יששכר זאגט א הסבר אויף דאס עסן פון אמונה״

חמץ איז וואס מען לאזט פאר זיך און עס וואקסט אליין, דעם אז 

אזוי בלייבט עס. אזוי איז אויך  מען מאכט עסווי אבער מצה אזוי 

דער מענטש; אויב טראכט מען אז דער אייבערשטער האט מיר 

געלאזט פאר זיך אליין צו קענען טוהן וואס איך וויל, און דער 

דאס איז א שוואכע  וועלט פירט זיך לויט וואס עס געשעהט,

אמונה, וואס חמץ איז מרמז צו דעם. אבער מצה ווייזט אז 

גארנישט געשעהט פון זיך אליין נאר דער אייבערשטער פירט 

וועגן דעם  אלעס, און וואס עס געשעהט איז נאר דורך אים אליין

 ״מיכלא דמהימנותא״.הייסט דאס  

 אכילת קדשים
ין א תשובה צו א שטאט מאריך א יזדער הייליגער חתם סופר א

וואס מען האט דארט געוואלט עפעס מקיל זיין אין מצות באקן, 

און ער שרייבט מיט א געוואלדיגע התרגשות אויף די גרויסע זכות 

פון מקיים זיין מצות מצה. ״אין די צייטן פונעם בית המקדש זענען 

געווען עטליכע מצוות פון אכילה וואס אפילו א זר האט געקענט 

ן; קרבן פסח, מעשר שני, קדשים קלים, וואס די אלע אכילות עס

זענען געווען מצוות ה׳. אבער היינטיגע צייטן האבן מיר נישט קיין 

שום מצוה פון אכילה וואס איז מדאורייתא. איין מצוה פון אכילה 

איז אונז געבליבן און דאס איז די מצוה פון עסן מצה, צו קען מען 

 אויף דעם.״דען גיין זוכן קולות 

דער ״תפארת שלמה״ איז אויך מאריך אין דעם אז עסן מצה איז 

ממש אזוי ווי עסן קדשים, און מען דארף זיך הייליגן ווי עס דארף 

 צו זיין צו קענען אריינעמען די הייליגע מצות איז זיך אריין

 רורמ
אכילת מרור בזמן הזה איז נישט קיין דאורייתא, ווייל אין פסוק 

ט נאר אז מען זאל עסן מרור מיט דעם קרבן פסח, אבער שטיי

מדרבנן איז דא א מצוה פון עסן מרור. פארשטייט זיך אז דער 

טעם פון מרור איז דער זעלבער; לזכר די שווערע צרות וואס די 

 אידן האבן געהאט אין מצרים. 

צו אין די משנה אין מסכת פסחים איז משמע אז מען איז מחויב 

מרור, און אין רש״י דארט שטייט בפירוש אז כדי יוצא עסן א כזית 

חוב פון עסן מרור דארף מען עסן א כזית. אזוי אויך  עםצו זיין ד

ווערט געברענגט אין אלע ראשונים, אז מען דארף עסן א כזית 

 מרור.

 כורך
״כורך״ איז לזכר צו דעם וואס הלל הזקן פלעגט טון בזמן שבית 

פלעגט צוזאמען וויקלען אלע דריי: דעם  המקדש היה קיים, אז ער

קרבן פסח און די מצה און די מרור, און עס עסן אזוי, אלס דעם 

פסוק ״על מצות ומרורים יאכלוהו״. די גמרא דערציילט אז די 

חברים פון הלל האבן זיך געקריגט מיט אים ווייל זיי האבן 

עסט זיי מען  אפילוגעהאלטן אז דער פסוק מיינט אז מען איז יוצא 

באזונדער. און די גמרא בלייבט אז הלל הזקן האט געהאלטן אז 

עסט זיי צוזאמען, און די מען מען איז נאר יוצא די מצוה ווען 

חכמים האלטן אז מען איז אויך יוצא די מצוה אויב מען עסט זיי 

 באזונדער.

פירט אויס די גמרא, אז וויבאלד מיר האבן נישט געלערנט וואס 

ען, נישט ווי הלל און נישט ווי די חכמים, דעריבער זאל צו פסק׳ענ

מען קודם מאכן א ברכה ״על אכילת מצה״ און עסן מצה, דערנאך 

זאל מען מאכן א ברכה ״על אכילת מרור״ און עסן מרור, דערנאך 

זאל מען נעמען ביידע צוזאמען אן א ברכה אלס א זכר צו די 

 שיטה פון הלל.

אז באמת וואלטן מיר געדארפט מאכן דער ״מרדכי״ זאגט טאקע, 

כורך נאך די סעודה אזוי ווי הלל האט געגעסן דעם קרבן פסח 

צום סוף פון די סעודה צוזאמען מיט מצה און מרור, און ער 

ברענגט אז אזוי האט מען טאקע געטוהן בזמן הבית. אבער 

וויבאלד מען הייבט אן די מצוות פון מצה ומרור פון אנהייב 

 לן מיר טוהן די גאנצע סדר פון די מצוה אן קיין הפסק.סעודה ווי

 



 

טו
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 שלחן עורך 
מען פירט זיך צו עסן אייער פאר די סעודה אויך לייגט מען ארויף 

 אן איי אויפן קערה ביי די הגדה ביי די לינקע זייט פון די זרוע

 די משנה אין מסכת פסחים זאגט: ״הביאו לפניו די טעם המנהג:

ן ברענגט אים אריין [די קערה] און צוויי ני תבשילין מעש

געקעכטס״. און די גמרא דערמאנט דארט אז די צוויי געקעכטס 

זענען א זכר צו דעם ״קרבן פסח״ און צו דעם ״קרבן חגיגה״ וואס 

״ [איינער פון די רוקחטוב.דער ״-מען האט געברענגט א יעדן יום

און, אז די גרויסע ראשונים] ברענגט א תשובה פון רב שרירא ג

צוויי געקעכטס זענען א זכר צו משה און אהרן. און ער לייגט צו אז 

 געקעכטס, אויך קעגן מרים. דרייעס זענען דא וואס לייגן 

אבער מיר פירן זיך צו נעמען א שטיקל געבראטענעם פלייש און א 

געבראטענע איי. דער טעם פארוואס מיר נעמען א זרוע און אן 

נים (אורחות חיים) בשם דער ירושלמי אז דאס איי, זאגן די ראשו

יש הייסט ״ביעא״, און דאס ׳איז צוליב דעם ווייל אן איי אויף ארמ

איז א לשון פון ״ווילן״, וואס דאס איז א רמז אז ״בעא רחמנא 

ט האט -דער דערבארעמדיגער ג –למפרק יתנא בדרעא מרממא 

״. עם ארעםדערהויבענאונז אויסצולייזן מיט א  ווילןגעהאט א 

דעריבער נעמען מיר אן ״ארעם״ מיט אן איי וואס איז מרמז צו 

 ״ווילן״.

ווערט געברענגט אין די פוסקים (בית יוסף, דרכי  נאך א טעם

משה סימן תע״ג) פארוואס מען נעמט אן איי, אלס א זכר פון 

אבלות אויפן בית המקדש. מיר ווייזן א סימן פון אבלות, ווייל מיר 

 מקריב זיין דעם קרבן פסח אין ירושלים. קענען נישט

ווייל לויט דעם סימן פון ״א״ת ב״ש ג״ר  :(רמ״א שם) נאך א טעם

ד״ק ה״צ ו״פ״, קומט אויס אז די ערשטע טאג פסח פאלט אויס 

דעם זעלבען טאג ווי תשעה באב, דעריבער מאכט מען א זכר 

 לחורבן.

ו), ווייל (ארחות חיים, כל ב ראשוניםברענגען די  נאך א טעם

מיר זאגן שפעטער אין די הגדה אז דער אייבערשטער האט אונז 

ליום טוב״, דעריבער אלס ומאבל אויסגעלייזט ״מעבדות לחירות 

א ניחום אבלים נעמען מיר אן איי, אזוי ווי דער מנהג איז ביי 

 אבלים צו עסן אן איי.

״, ווייל כתר שם טובווערט געברענגט אין ספר ״ נאך א טעם

אבן עזרא שרייבט אז די אייניקלעך פון חם פירען זיך נישט צו  דער

עסן קיין זאכן וואס קומען פון לעבעדיגע באשעפענישן, למשל: 

פלייש, פיש, און אייער. און כדי זיך צו דערווייטערן פון דעם דרך 

פון די מצריים טוען מיר זאכן וואס זענען פארקערט פון זייערע 

ר אן איי. [אזוי אויך זענען דא נאך זאכן מנהגים. דעריבער עסן מי

וואס מיר טוען פארקערט פון די מצריים, אזוי ווי מיר וועלן נאך 

 ברענגן בעזרת השי״ת].

פארוואס מיר עסן  א טעם״ שרייבט חתם סופרדער הייליגער ״

 זיי מען קאכט מער אייער, ווייל דער טבע איז אז אלע זאכן וואס

ייעכער, אבער אייער האבן א פארקערטער ווייכער און ווזיי ווערן 

טבע, ווייל וויפיל מען קאכט עס ווערט עס הארטער און הארטער. 

און אויף די אידן אין מצרים שטייט ״וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן 

אזוי ווי מען האט אים [דעם פאלק ישראל] געפייניגט  –יפרוץ 

אזוי איז דער  אזוי האט ער זיך פארמערט און געשטארקט״. ווייל

כח פון כלל ישראל, אז וויפיל מען טרייבט זיי און מען פייניגט זיי 

ווערן זיי אלס הארטער און שטערקער מיט זייער אמונה און בטחון 

 צום אייבערשטען.

 צפון
פשוט על פי הלכה דארף מען עסן נאר א כזית מצה אלס דעם 

סן צוויי אפיקומן, אבער דער מהרי״ל שרייבט אז מען זאל ע

כזיתים, אדער צום ווייניגסטענס מער ווי א כזית אלס חשיבות פון 

די מצוה, ״ווייל די מצוה פון אפיקומן איז מער באליבט ווי אנדערע 

 מצוות״.

דער ב״ח שרייבט אז מען זאל דווקא עסן צוויי כזיתים, איין כזית 

לזכר פון דעם קרבן פסח, און איין כזית אלס א זכר צו די מצה 

וואס מען האט מיטגעגעסן מיט דעם קרבן פסח. אויף דעם אופן 

וועט עס אויסקומען לויט אלע שיטות צוליב וואס דער אפיקומן 

אפיקומן קומט אלס א זכר  קומט. ווייל דער רשב״ם האלט אז דער

ן מיט דעם אפיקומן, און דער סצו די מצה וואס מען האט געגע

א זכר צו דעם קרבן פסח רא״ש האלט אז דער אפיקומן איז אלס 

 אליין. און אויב מען עסט צוויי כזיתים איז מען יוצא ביידע שיטות.
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 אפיקומן לזכר קרבן פסח
פארשטייט זיך אז אכילת אפיקומן דארף ארויסברענגן א גאר 

שטארקע בענקעניש צו די גאולה שלימה, וואס דעמאלס ווען מיר 

 זוכה זיין צו עסן דעם קרבן פסח אליין.

זענען געווען צדיקים וואס פלעגן פארגיסן טייכן טרערן בשעת עס 

זיי האבן געגעסן דעם אפיקומן, און מען האט געזעהן אויף זיי די 

גרויסע אויסגייענדיגע גלוסטעניש צו קענען זיך געפונען אין 

ירושלים עיר הקודש אונטערן שאטן פונעם בית המקדש און עסן 

 מן הזבחים ומן הפסחים.

 תךשפוך חמ
פסחים ברענגט א טעם אויף די ארבע כוסות  ויףדער מאירי א

בשם דער ירושלמי, אז זיי זענען קעגן די פיר כוסות פון שלעכטס 

וואס וועלן קומען אויף די גוים ווען משיח וועט קומען אזוי ווי עס 

כוס היין החמה״, און ״כוס זהב בבל ביד ה׳״, און  תשטייט: ״קח א

ון ״ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח ״כי כוס ביד ה׳״, א

זלעפות מנת כוסם״. פירט דער מאירי אויס אז צוליב דעם זאגן 

 מיר ביים פערטן כוס ״שפוך חמתך על הגוים״.

נאך אן אינטערעסאנטע טעם ברענגט דער רשב״ץ, ווייל על פי 

חז״ל דארף מען זיין געווארענט פון זוגות, דאס מיינט טוהן זאכן 

וזאמען. אויב אזוי איז דאך שווער א שטארקע קשיא אויף די צוויי צ

חכמים וואס האבן מתקן געווען די מצוה פון ארבע כוסות, עס איז 

דאך זוגות. דעריבער ווען מיר האלטן ביים פערטן כוס זאגן מיר אז 

וויבאלד היינט איז א אפגעהיטענע נאכט שרעקן מיר זיך נישט פון 

 עכטס זאל גיין אויף די גוי׳אישע פעלקער.קיין מזיקים, און אלע של

 פתיחת הדלת
מען פירט זיך צו עפענען די טיר ווען מען זאגט ״שפוך חמתך״. 

דער רמ״א ברענגט דעם טעם בשם דער אור זרוע ווייל די נאכט 

איז א ליל שימורים, און מיר ווילן ווייזן אז מיר האבן נישט מורא 

 פון גארנישט.

מען אז מיר מאכן אויף די טיר פאר אליהו ביי אונז איז אנגענו

הנביא וועמען מיר ערווארטן בכל יום ויום שיבא, אז ער זאל צו 

 אונז קומען מבשר זיין די בשורה פון די גאולה.

 ברך
 אויסוואשען די כוסות:

אין תשו׳ מהרש״ל שטייט און ס׳ווערט אויך אראפ געברענגט אין 

מען עס נישט איבערשווענקען שו״ע אז הגם ביי אלע כוסות דארף 

 פאר מ׳נוצט עס, אבער פאר׳ן בענטשען דארף מען יא.

 ווער בענטש?

אין דרכי משה שטייט אז דער בעה״ב דארף בענטשען ווייל ער 

זאל מאכן א ברכה אויף אלע ד׳ כוסות, און אין שו״ע הרב שטייט 

דער טעם ווייל ער האט געזאגט פריער כל דכפין יתי ויכול, האט 

ר א גוט אויג, און אין פסוק שטייט טוב עין הוא יבורך, אז א גוט ע

 אויג דארף צו בעטשען.

 הלל
פון די גמרא איז מבואר אז דאס הלל זאגן נאכן סדר איז געווען 

פונעם סדר, וואס נאכן דערציילן סיפור יציאת  הויעכפונקטדער 

ב האבן טו-עסן די הייליגע כזיתים און עסן די סעודת יום ,מצרים

זיך די הרגשים צולאזט, און מען האט געזאגט הלל מיט א 

מורא׳דיגע התלהבות און ברען, אזוי ווי די גמרא זאגט (דף פה) 

״כזיתא פסחא והילולא פקע״, און ווי רש״י טייטשט, אז דער דאך 

האט זיך צושפאלטן פון גרויסן געזאנג וואס מען האט געזאגט 

 ביים סדר.

״א זאגט אין מסכת פסחים אז דער הלל וואס דער הייליגער מהרש

מען זאגט פסח ביינאכט גייט ארויף אין הימל און ברעכט אדורך 

 אלע פארשפארטע מחיצות.

און דבקות ביים  ברעןביי צדיקים האט מען געזעהן א שטארקע 

זאגן הלל. אויפן הייליגען חתם סופר ווערט געברענגט אז ביי הלל 

 ן קול עטליכע גאסן ווייטער.האט מען געקענט הערן זיי

נאך הלל איז מען ווייטער מאריך בשירות ותשבחות פארן הייליגן 

באשעפער, אלס כדי צו ווייזן אונזער גרויסער דאנקבארקייט פאר 

אלע נסים ונפלאות וואס דער באשעפער האט אונז געטוהן ווען 

 ער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים, און אויף אלע נסים וואס

דער אייבערשטער טוט מיט אונז שטענדיג ברוב רחמיו וחסדיו 

יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים.
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 ַקֵדׁש
און מאכט שוין קידוש, כדי די  אווען דער טאטע קומט אהיים פון שוהל טוהט ער זיך אהן דעם ווייסן קיטל

 קליינע קינדער זאלן נישט איינשלאפן.

                                                           
 
 טעם נורא מהרה"ק ר' שמעלקא מניקולשבורג על לבישת קיטל בפסח א

 אויף משפט'גע שוין ווערט ער אז שטעלן פאר זיך זאל מענטש דער כדי, טעם דעם זאגט ע"זי גניקולסבור פון שמעלקא' ר רבי דער

און אראפ צוקומען פראווענען איין סדר, אויף אזא אופן זאל ער , טוהן צו תשובה ברירה א נאך אים גיט מען און וועלט יענער

 .אנרעכטן דעם סדר
 

 ס פאר קידוש.מען שווענקט אויס דעם כו �

 לכתחילה זאל מען נעמען רויטער וויין צו די ארבע כוסות. �

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

 און קינדער [וואס פארשטייען די נסים פון יציאת מצרים].

אפילו פאר דעם וואס איז אים שווער צו טרינקען וויין, איז  �

מען  -רינקען ארבע כוסות וויין זיך מחויב אנצושטרענגן צו ט

קען אויך מקיים זיין די מצוה פון ארבע כוסות מיט מאסט 

 (גרעיפ דזשוס).

דער כוס דארף זיין אזוי גרויס, אז עס זאל קענען אריינעמען  �

 א רביעית.

מען דארף לכתחילה אויסטרינקען דעם גאנצע כוס, אבער  �

טן כוס מען איז יוצא אז מען טרינקט רוב כוס. ביים פער

אבער דארף מען אויסטרינקען א גאנצע רביעית, כדי מען 

 זאל קענען זאגן די ברכה אחרונה על הגפן.

מען דארף אויסטרינקען דעם כוס אויף איינמאל (זיך נישט  �

 אפשטעלן אינמיטן).

מען דארף טרינקען די ארבע כוסות אנגעלענט אויף די  �

 לינקע זייט.

כוס די מצות קידוש, און  מען דארף מכוון זיין ביים ערשטן �

 מצות כוס ראשון מארבע כוסות.

ביי דעם שהחיינו פון קידוש דארף מען אינזין האבן אויך די  �

 אנדערע מצוות פון די נאכט.

אין די פלעצער ווי מען פירט זיך אז נשים זאגען מיט דעם  �

קידוש, אבער ברכת שהחיינו זאלען זיי נישט מיטזאגען, אויב 

 געזאגט ביי ליכט בענטשן.זיי האבען שוין 

מוצאי שבת מאכט מען הבדלה, מען שמעקט נישט קיין  �

בשמים, (לויט טייל פוסקים זאלען נשים נישט מיט זאגען די 

 ברכה פון הבדלה).

 
הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ַעל  ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ּכֹוס ִראׁשֹוָנה ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריךְ 

 ִיְׂשָרֵאל.-ְיֵדי ַההּוא ְטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל

 ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר) (בלחשלשבת  

ֶׁשר ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ְמַלאְכּתֹו אֲ -יֹום ַהִּׁשִּׁשי, ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל
יֹום ַהְּׁשִביִעי, -ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה: ַוְיָבֵרְך ֱאֹלִהים ֶאת-ַוִיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ִמָּכלָעָׂשה, 

 ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות:-ְמַלאְכּתֹו, ֲאֶׁשר-ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו, ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל
 ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי:

 ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:  $ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ ַאָּתה  $ָּברּו
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-ָעם, ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל-ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל $ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ  $ָּברּו
מֹוֲעִדים  ֹות ִלְמנּוָחה ּו)(לשבת:  ַׁשָּבתָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה -ָלׁשֹון, ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, ַוִּתֶּתן

. ְזַמן ַחג ַהַּמצֹות ַהֶּזה יֹום)-(לשבת:  ַהַּׁשָּבת ַהֶזה ְוֶאת יֹום-ְלִׂשְמָחה, ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשֹון ֶאת
ָּת ְואֹוָתנּו ִמְקָרא ֹקֶדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִּכי ָבנּו ָבַחרְ  (לשבת:  ְּבַאֲהָבה,) ,בֵחרּוֵתנּו

ֹון ׂשְּבִׂשְמָחה ּוְבׂשָ  (לשבת:  ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון) %ּומֹוֲעֵדי ָקְדׁשֶ  (לשבת:  ְוַׁשָּבת) ָהַעִמים.-ַּדְׁשָּת ִמָּכלקִ 
 ִיְׂשָרֵאל ְוַהְזַמִּנים: (לשבת:  ַהַׁשָּבת ְו)ַאָּתה ְיָי, ְמַקֵּדׁש  $ִהְנַחְלָּתנּו: ָּברּו

 ת הבדלה)(כשחל יו״ט במוצאי שבת מוסיפים כאן ברכו

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש:
ִמים, ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹחל ֵּבין אֹור ְלֹחֶׁשְך, ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלעַ 

ָּת. יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדְׁש -ַּמֲעֶׂשה. ֵּבין ְקֻּדַּׁשת ַׁשָּבת ִלְקֻדַּׁשת יֹום טֹוב ִהְבַּדְלָּת. ְוֶאתְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי הַ 
 ֹקֶדׁש:)ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשֶתָך. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש לְ -ִהְבַּדְלָּת ְוִקַּדְׁשָּת ֶאת

 נּו ַלְּזַמן ַהֶּזה:ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיעָ  $ָּברּו

 גּוְרַחץ
 מ'וואשט זיך די הענט און מ'זאגט נישט די ברכה "על נטילת ידים".

                                                           
 
", איינגעקריצט, אז פסח איז א זמן וואס דארף זיין איינגעקריצט אין יעדע חרותלשון "" קען אויך זיין דער טייטש פונ'ם חרותינו" ב

 הארץ און מוח, מיר זאלן שטענדיג געדענקען די ניסים ונפלאות וואס השי"ת האט מיט אונז געטוהן אין מצרים.

 בית אהרן
 מען וואשט זיך די הענט ג

שטייט אין מדרש אז בזכות זה וואס אברהם אבינו האט געוואשען די מלאכים וואס  די טעם וואס מען וואשט זיך ווייל עסס'קען זיין 

זענען געקומען צו אים האט דער אויבערשטער אויסגעוואשען די יודן פון די שמוץ פון מצרים איז וועגען דעם וואשט מען זיך מער 

 .ווי געווענליך

 הגדה המפורש

 מען טינקט איין די כרפס אין זאלץ וואסער 
דער טעם פארוואס מ'טינקט עס איין אין זאלץ וואסער שטייט פונעם ערשטען בעלזער רב ווייל ס'שטייט אין מדרש ווען דער 

אויבערשטער האט געהייסען מאכן א ק"פ האט ער ארויסגעצויגען א ריח גן עדן און די יודן זענען געקומען צולויפען אז זיי ווילען 

ויבערשטער געזאגט אז מ'דארף מקיים זיין ברית מילה פאר דעם האבן זיי אזוי געטוהן און מאכן א קרבן פסח האט זיי דער א

נאכדעם זענען זיי געגאנגען אלע אין נילוס זיך טובל'ן, ווי די הלכה איז הפורש מן המילה כאילו פורש מן הקבר, און א זעקס הונדערט 

וואסער אינגאנצען שמוציג דערפון, לזכר דעם טינקט מען עס איין אין זאלץ טויזענט יודן זענען געגאנגען אין נילוס איז געווארן די 

 .וואסער וואס איז אויך נישט זויבער ווייל צו יעדע זאך מאכט מען א זכר

 הרה"ק מבעלזא



 

יט

 הגדה של פסח

 דַּכְרַּפס
ט דאס איין אין זאלץ וואסער און מ'זאגט א ברכה מ'נעמט א שטיקעלע גרינצייג, ווייניגער פון א כזית און מ'טינק

 "בורא פרי האדמה", און מ'האט אינזין צו פטר'ן די מרור
 ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה: $ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ  $ָּברּו

                                                           
 
 מען טינקט איין די כרפס אין זאלץ וואסער  ד

זאלץ וואסער, אין די ספרים שטייט אז די זאלץ וואסער לכאורה דארף מען פארשטיין וואס איז די ענין איינציטינקן די כרפס אין 

 ווייזט אויף טרערן דארף מען פארשטיין וואס איז דער ענין פון די טרערען.

נאר עס שטייט אין זהר הקדוש (שמות י"ב) אז דאס וואס אידן זענען אין גלות איז וועגן די טרערן פון עשו וואס האט געוויינט פאר 

 זאגט אז מען קען אים באזיגן נאר דורך וואס אידן וועלן אזויפיל וויינען מבטל צו זיין די טרערן פון עשו.יצחק, און דער זהר 

[אפי' מין במינו], ממילא נעמט מען  60ממילא איז אלעס זייער פארענטפערט, ווייל לויט ווי די הלכה איז אז אלעס ווערט בטל אין 

טויזנט אידן האבן ביטער שווער געארבעט אין מצרים אין מען טינקט  10מאל  60רך א כרפס וואס די ספרים זאגן אז עס מאכט ס' פ

הונדערט טויזנט אידן איז זיכער גענוג מבטל צו זיין  6עס איין אין זאלץ וואסער וואס ווייזט אז די אידן האבן געוויינט און די געוויין פון 

 ן אז עפ"י הלכה איז שוין געווען דא גענוג וואס זאל מבטל זיין עשו'ס טרערן.. עשו'ס טרערן, און מען וויל מיט דעם מעורר רחמים זיי

 כ"ק אדמו"ר הגה"ק שליט"א

 כרפס מען מאכט א ברכה בורא פרי האדמה און מען האט אינזין צו פטר'ן די מרור
ל אידן זענן אין גלות היינט משלים צו זיין וואס מען דער צל"ח זאגט מען עסט מרור וואס ווייזט אויף גלות, נאך מצה וואס ווייזט אויף גאולה, וויי

יאר, אבער אנדערע ספרים זאגן אז דאס וואס די אידן האבן געארבעט אזוי שווער אין מצרים האט שוין  400איז נישט געבליבן אין מצרים 

עמן פון גלות, דאס זאגט מען אז מיטן עסן כרפס יאר, ממילא לויט דעם קען דער אייבערשטער אונז שוין ארויסנ 400משלים געווען דער זמן פון 

ן זיי וואס ווייזט ס' פרך אז די אידן האבן ביטער שווער געארבעט אין מצרים האט מען אינזין צו פטר'ן די מרור , אז מען זאל שוין נישט דארפע

 אין ביטערן גלות ווייל די עבודת הפרך האט שוין משלים געווען די זמן.

 ק שליט"אכ"ק אדמו"ר הגה"



 

 כ

 הגדה של פסח

 ה ַיַחץ

טייל באהאלט  מ'נעמט די מיטעלסטע מצה וואס הייסט לוי און מ'צוברעכט דאס אין העלפט, די גרעסערע
 .מען פאר'ן אפיקומן, און די קלענערע טייל לייגט מען צוריק צווישען די צוויי מצות

 ַמִּגיד

 מ'זאגט די הגדה פון "הא לחמא עניא" ביז "גאל ישראל".
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 .יחץ ה

טעם פארוואס מען צוברעכט די מיטעלסטע מצה אויף צוויי איז ווי א כריתת ברית (שליסן א בונד) אזוי ווי צוויי נאנטע פריינד דער 

ן וואס צושיידן זיך צוברעכן זיי א רינגל אויף צוויי, יעדער נעמט א העלפט דערפון אזוי אויך טיילן מיר די מצה צו שליסן א בונד מיט

 אייבערשטן צו גיין אין זיינע וועגן

 הרה"ק ר' מענדלע מרימנוב זצ"ל

 .יחץ
אז די נאכט פון פסח האט יצחק אבינו געבענטש יעקב מיט די ברכה פון ויתן לך אלוקים מטל השמים און פון די השפעה  שטייט

אקעגן די דריי אבות איז די מיטעלסטע אקעגן קומט יעדאס יאר פסח אראפ אויף די וועלט און ס'איז ידוע אז די דריי מצות זענען 

אזוי וויפיל ט"ל וועגען דעם מאכט  39די האלב דערפון איז  78יצחק און מצה ווערט אנגערופען לחם און די גימטריא פון לחם איז 

 מען א יחץ מיט די מיטעלסטע מצה וואס איז אקעגן יצחק מרמז צו זיין אויף די ברכות.

 הגדה המפורש

 .יחץ
וואס מ'מאכט יחץ קען זיין די רמז דערפון ווייל ס'שטייט אז די דריי מצות ווייזן אויף כהן לוי ישראל אז מ'דארף צוזאם נעמען  דאס

אלע יודן און ס'זאל זיין אחדות קומט אבער יחץ ווייזן אז ס'איז דא אזעלכע פון וועם ס'איז א מצוה זיך אפצושיידען די רשעים וואס 

נאר מען לייגט עס אוועק אויף אפיקומן דאס איז א רמז אז ביי די גאולה שלימה וועלן אלע אידן  ישט זיין גוטמיט זיי טאר מען נ

 מתוקן ווערן און "גאנץ" כלל ישראל וועט האבן א תיקון.

 דברי יואל

 .יחץ
די אבות אז די אידן פארוואס צוברעכט מען דוקא די מיטעלסטע מצה נאר די גמרא זאגט אז השי"ת האט געזאגט פאר  לכאורה

האבן געזינדיגט האט זיך קיינער נישט אנגענומען פאר די אידן, נאר יצחק און ער האט געזאגט פאר השי"ת אז ער איז גרייט צו נעמען 
אויף זיך האלב עבירות און השי"ת זאל נעמען די איבריגע העלפט וועגן דעם ציטיילט מען די מיטעלסטע מצה ווייל די דריי מצות 

נען קעגן אברהם יצחק יעקב און די מיטעלסטע מצה איז קעגן יצחק און מען ווייזט אז יצחק האט זיך צוטיילט מיטן אייבערשטען זע
 מיט די עבירות פון די אידן אזוי איז נמחל געווארן די עבירות.

 ברך משה



 

כא

 הגדה של פסח

 מצות סיפור יציאת מצרים
זוי ווי עס שטייט אין פסוק ״זכור את היום א) מען דארף איזנזין האבן מקיים צו זיין די מצות עשה פון סיפור יציאת מצרים א

אשר יצאתם ממצרים״, און דאס מיינט מען פסח ביינאכט אזוי ווי עס שטייט אין פסוק ״והגדת לבנך ביום ההוא לאמר 
 בעבור זה״, דאס מיינט ווען מען האט פאר זיך מצה און מרור.
נסים ונפלאות וואס דער אויבערשטער האט געטוהן מיט  ב) מען דארף געבן צו פארשטיין פאר די ווייבער און קינדער די

 אונז ביי יציאת מצרים.
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 די גרויסקייט פון סיפור יציאת מצרים איבערפייערדיגע רייד פון זוהר הקדוש 

ְצָרִים, ָבַתר ָדא ְלַסֵּפר ִּבְׁשָבָחא ִדיִציַאת מִ ְּפקּוָדא 
י ְּבַהאי ְׁשָבָחא ְדִאיהּו ִחיּוָבא ַעל ַּבר ָנׁש ְלִאְׁשָּתעֵ 

ת ָּתֵעי ִביִציאַ ְלָעְלִמין, ָהִכי אֹוִקיְמָנא, ָּכל ַּבר ָנׁש ְדִאׁשְ 
י הּו ְלֶמֱחדֵ ִמְצַרִים ּוְבַההּוא ִסּפּור ָחֵדי ְבֶחְדָוה, ַזִמין ִאי

א, ְדַהאי ִבְׁשִכיְנָּתא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְדהּוא ֵחדּו ִמֹּכלָ 
ֵדי ּה, ְוקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא חָ ִאיהּו ַּבר ָנׁש ְדָחֵדי ְּבָמֵרי

א ְּבִריְך הּוא ְּבַההּוא ִסּפּור. ֵּביּה ַׁשְעָּתא ָכִניׁש קּוְדׁשָ 
ּו ִסּפּוָרא ְלָכל ַּפַמְלָייא ִדיֵליּה, ְוָאַמר לֹון ִזילּו ְוָׁשְמע

ן ְּבפּוְרָקִני. ִדְׁשָבָחא ִדיִלי ְדָקא ִמְׁשָּתעּו ָּבַני ְוָחָדא
ֲהֵדיהּו ִמְתַכְנִׁשין ְוָאְתָיין, ּוִמְתַחְּבִרין ּבַ  ְּכֵדין ֻּכְלהּו

ָוה ָקא ָחָדאן ְּבֶחדְ ְדִיְׂשָרֵאל, ְוָׁשְמעּו ִסּפּוָרא ִדְׁשָבָחא דְ 
 קּוְדָׁשאְדפּוְרָקָנא ְדָמֵרהֹון, ְכֵדין ָאְתָיין ְואֹוָדן ֵליּה לְ 

ּה ַעל יְּבִריְך הּוא ַעל ָּכל ִאינּון ִנִסין ּוְגבּוָרן, ְואֹוָדאן לֵ 
ֶחְדָוה ַעָּמא ַקִדיָׁשא ְדִאית ֵליּה ְבַאְרָעא ַדֲחָדאן בְ 
ּוְרָּתא ְדפּוְרָקָנא ְדָמאֵרהֹון, ְּכֵדין ִאּתֹוֵסף ֵחיָלא ּוְגב

ן א ְלָמאֵריהוֹ ְלֵעיָלא ְוִיְׂשָרֵאל ְּבַהאי ִסּפּוָרא ָיַהִבין ֵחילָ 
ִחין ּבְ ְּכַמְלָּכא ְדִאּתֹוַסף ֵחיָלא ּוְגבּוְרָתא ַּכד ְמׁשַ 

 ִאְסַּתֵלקְגבּוְרֵּתיה ְואֹוָדן ֵליּה ְוֻכְלהּו ַדֲחִלין ִמַקֵמיּה וְ 
י ְלִאְׁשָּתעֵ ְיָקֵריּה ַעל ֻּכְלהּו. ּוְבִגין ָּכְך ִאית ְלַׁשָּבָחא ּו

א ִאיהּו ְּבִסּפּוָרא ָדא ְּכָמה ְדִאְּתַמר. ְּכַגְוָנא ָדא חֹובָ 
א ּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוַעל ַּבר ָנׁש ְלִאְׁשָּתֵעי ָּתִדיר ַקֵמי ק

י ֵּתיָמא ּוְלַפְרסּוֵמי ִניָסא ְבָכל ִאינּון ִניִסין ְדָעַבד. ְואִ 
ָיַדע  ַאַּמאי ִאיהּו חֹוְבָתא ְוָהא קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא

 י ֻפְרסּוָמאֹכָלא ָּכל ַמה ִדַהָוה ְוֶיֱהֵוי ְלָבַתר ְּדָנא, ַאַמא
אי יהּו ָיָדע, ֶאָלא ַוּדַ ָדא ַקֵמיּה ַעל ַמה ְדִאיהּו ָעַבד ְואִ 

ָּתֵעי ַקֵּמיּה ִאְצְטִריְך ַּבר ָנׁש ְלַפְרסּוֵמי ִניָסא ּוְלִאׁשְ 
 ִקין ְוָכלְּבָכל ַמה ְדִאיהּו ֳעַבד, ְּבִגין ְדִאינּון ִּמִּלין ַסלְ 

ֹוָדאן ֻכְלהּו ַּפַמְלָיא ִדְלֵעיָלא ִמְתַכְנִׁשין ְוָחָמאן לֹון ְוא
יָלא ְוִאְסַּתֵלק ְיָקֵריּה ַעֵלייהּו עֵ  ְלקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא,

 ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ה׳ְוַתָּתא. ָּברּוְך 

h  h  h 
 איבערגעזעצט אויף אידיש די ווערטער פון זוהר הקדוש

צו  ְלַסֵּפרדי מצוה נאכדעם, איז  ִּפקּוָדא ָּבַתר ָדא

פון  ִדיִציַאת ִמְצָרִים אין די לויב ִּבְׁשָבָחא דערציילן

ַעל  וואס דאס איז א חוב ְדִאיהּו ִחיּוָבא יציאת מצרים
ְּבַההּוא  ארום צו רעדן ְלִאְׁשָּתֵעי אויף א מענטש ַּבר ַנׁש
אויף  ְלָעְלִמין אין דעם לויב (פון יציאת מצרים) ְׁשָבָחא

ָּכל  אזוי האבן מיר פעסטגעשטעלט ָהִכי אֹוִקיְמָנא אייביג.
 וואס ער רעדט ארום ֵעיְדִאְׁשּתָ  יעדער מענטש ַּבר ַנׁש

ּוְּבַההּוא  אין די ניסים פון יציאת מצרים ִּביִציַאת ִמְצַרים

 ְּבֶחְדָוה פריידט ער זיך ָחֵדי און ביי דעם דערציילן ִסּפּור
צו  זיךְלֶמֱחֵדי  איז ער אנגעגרייטָזִמין ִאיהּו  א פרייד מיט

אין  יְלָעְלָמא ְדָאתֵ  מיט די שכינה ִּבְׁשִכיְנָּתא פרייען

 וואס דאס איז די גרעסטע פרייד ְדהּוא ַחדּו עולם הבא
ווייל ער איז  ִאיהּו ַּבר ַנׁש ְדַהאי מער פון אלעס ִמֹּכָלא

מיט זיין  ְּבָמֵריה וואס ער פריידט זיךְדָחֵדי  א מענטש

 ָחֵדי און דער באשעפער ְוקּוְדָׁשא ְּבִריך הּוא באשעפער.
  מיט דעם דערציילן. ְּבַההּוא ִסּפּור פריידט זיך



 

כב

 הגדה של פסח

 ָּכִניׁש קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא אין די צייט ֵּביה ַׁשֲעָּתא
צו זיין  ַּפַמְלָיא ִדיֵליה ְלָכל זאמעלט דער באשעפער איין

 ִזילּו און ער זאגט זיי ְוָאַמר לֹוןגאנצע פמליא של מעלה 
 די דערציילונג ִסּפּוָרא און הערט׳סְוִׁשְמעּו גייט׳ס 

וואס  ְדָקא ִמְׁשָּתעּו ָּבַני פון מיין לויב ִדיִלי ִדְׁשָבָחא

 און זיי פרייען זיךְוָחְדָאן  מיינע קינדער רעדן ארום
  מיט דעם וואס איך האב זיי אויסגעלייזט. ְּבּפּוְרָקִני

זאמלען זיך  ִמְתַּכְנִׁשין זיי אלע ֻּכְלהּודעמאלט׳ס ְּכֵדין 

באהעפטן זיך  און זיי ְּבִריןּוִמְתחַ  און זיי קומען ְוַאְתָיין איין

און זיי  ְוָׁשְמעּו צוזאמען מיט די יודען ְדִיְׂשָרֵאל ַּבֲהֵדייהּו

 ְדָקא פון די לויב ִדְׁשָבָחא די דערציילונג ִסּפּוָרא הערן
 ְדפּוְרָקָנא מיט די פרייד ְּבֶחְדָוא אז זיי פרייען זיך ָחְדָאן

באשעפער האט זיי  וואס זייער ְדָמֵריהֹון פון די אויסלייזונג

 ֵליה ְואֹוָדן קומען זיי ַאְתָייןדעמאלט׳ס  ְּכֵדין אויסגעלייזט
צום  ְּבִריך הּוא ְלקּוְדָׁשא לויבן צו איהם און זיי

 ּוְגבּוָרן אויף די אלע ניסים ִנִסין ִאינּון ָּכל ַעל באשעפער
 ַעָמא ַעל און זיי לויבן איהם ֵליה ְואֹוָדָאן און שטארקייטן

וואס ער  ֵליה ְדִאית אויף דעם הייליגען פאלק אַקִדיׁשָ 

 וואס זיי פרייען זיך ְדֲחָדָאן אויף די ערד ְּבַאְרָעא האט
 פון די אויסלייזונג ְדפּוְרָקָנא מיט פרייד ְּבֶחְדָוה

  פון זייער באשעפער. ְדָמאֵריהֹון

 ווערט פארמערט צו איהם ֵליה ִאּתֹוַסףדעמאלטס  ְּכֵדין
אויבן  ְלֵעיָלא כח און שטארקייט ְרָּתאּוְגבּו ֵחיָלא

מיט די  ִסיּפּוָרא ְּבַההּוא און די יודען ְוִיֹשְָרֵאל

צו  ְלָמאֵריהֹון געבן זיי שטארקייט ֵחיָלא ְיָהִבי דערציילונג

וואס  ְדִאּתֹוַסף א קעניג אזוי ווי ְּכַמְלָּכאבאשעפער  זייער

זיין  אוןזיין כח  ּוְגבּוְרָּתא ֵחיָלא ווערט פארמערט

זיין  ְגבּוְרֵּתיה ווען מען לויבט ְמַׁשְּבִחין ַּכד שטארקייט

 ְוֻּכְלהּואיהם  און מען לויבט ֵליה ְואֹוָדן שטארקייט
 פון פאר איהם ִמַקֵמיה און אלע האבן מורא ַדְחִלין

 ֻּכְלהּו ַעלדערגרייכט  און זיין כבוד ְיָקֵריה ְוִאְסַּתֵליק

  אויף יעדן.

 דארף מען לויבן ְלַׁשָּבָחא ִאית און וועגן דעם ַּכך ּוְבִגין
מיט דעם  ָדא ְּבִסּפּור און ארום רעדן ּוְלִאְׁשָּתֵעי

 געלערנט. אזוי ווי מיר האבן ְדִאְּתָמר ְּכָמה דערציילונג
 ִאיהּו חֹוָבה דאס וואס מיר האבן דא געזאגט ָדא ְּכַגְוָנא

ארום צו  ָּתֵעיְלִאְׁש מענטש  א אויף ַנׁש ַּבר ַעלאיז א חוב 

פארן  ְּבִריך הּוא קּוְדָׁשא ַקֵמישטענדיג  ָּתִדיר רעדן

 און צו מפרסם זיין די ניסים ִניָסא ּוְלַפְרסּוֵמי באשעפער
האט  וואס ער ְדָעַבד אין די אלע ניסים ִנִסין ִאינּון ְּבָכל

  געטוהן.

 ִאיהּו ֲאַמאי און אויב די וועסט פרעגן ֵּתיָמא ְוִאי
ְּבִריך  קּוְדָׁשא ְוָהאחוב  פארוואס איז דאס א חֹוָבָתא

 ָּכל אלעסא ָֹּכל דער אייבערשטער ווייס דאך ָיַדע הּוא
 און עס וועט זיין ְוִיֶהֵוי איז געווען אלעס וואס ְדֲהָוה ַמה

פארוואס  ָדא ַּפְרסּוָמא ֲאַמאישפעטער  ְדָנא ְלָּבָתר

 ַמה ַעל פאר איהם ַקֵמיה מען דאס מפרסם זיין דארף
 ָיַדע ְוִאיהּו אויף דאס וואס ער האט געטוהן ָעַבד ְדִאיהּו

 ַנׁש ַּבר ִאְצְטִריך מוז זיין ַוְדַאינאר  ֶאָלאאון ער ווייסט, 
צו מפרסם זיין דעם  ִניָסא ְלַפְרסּוֵמי אז א מענטש דארף

 ְּבָכל און ארום רעדן פאר איהם ַקֵמיה ֵעיּוְלִאְׁשּתָ  נס
 ין דאס אלעס וואס ער האט געטוהןא ָעַבד ְדִאיהּו ַמה
גייען  ַסְלִקין אז די ווערטערִמִלין  ְדִאינּון פון וועגן ְּבִגין

און די גאנצע פמליא של  ִדְלֵעיָלא ַּפַמְלָיא ְוָכל ארויף

און זיי קוקן  לֹון ןְוֳחְמאָ  זאמלען זיך איין ִמְתַּכְנִׁשין מעלה

 ְלקּוְדָׁשא אלע לויבןאון זיי  ֻכְלהּו ְואֹוָדָאן אן די ווערטער
און זיין כבוד  ְיָקֵריה ְוִאְסַּתֵלק צום באשעפער הּוא_ ְּבִרי

און  ְוַתָּתא די פון אויבן ֵעיָלא אויף זיי ֲעֵלייהּו גייט ארויף

 :ד׳ ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ָּברּוך אונטן. די פון

 
 



 

כג

 הגדה של פסח

 הקדמה:
, האט מען זיך געפירט אז ערב פסח נאכמיטאג האט מען אויסגערופען אין די אין די צייט ווען די יודען זענען געווען אין גלות בבל

גאסן אז דער וואס האט נישט קיין געלט קען קומען אין די הייזער פון די ״עשירים״ צו עסען די סעודת יו״ט. כדי זיי נישט צו 

מען זאל גיין מקיים זיין די מצוה פון עסען מצה  פארשעמען אז זיי גייען סתם עסען ביי א צווייטע מענטש האט מען אויסגערופען אז

קיין ביי א צווייטען, און אזוי וועט נישט אויסזעהן ווי זיי גייען סתם עסען, נאר זיי גייען מקיים זיין עפעס א מצוה. ווען מען איז צוריק 

ן קען אויך מקיים זיין די מצוה פון זיך ירושלים האט מען ווייטער אנגעהאלטען מיט די שיינע מנהג נאר מען האט צוגעלייגט אז מע

 ממנה זיין צו א ״קרבן פסח״. דערפאר זאגן מיר דעם ״הא לחמא עניא״ כדי צו געדענקען דעם שיינעם מנהג:

 .ִמְצַרִים ִּביִציַאת ְלַסֵּפר ַהִמְצָוה ְלַקֵּים ּוְמזּוָמן מּוָכן ֲהֵריִני
 ֱאֹלֵהינּו ה׳ נֹוַעם ִויִהי:ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְּבֵׁשם ְוֶנֱעָלם ָטִמיר ַההּוא ְיֵדי ַעל ְנֵּתיּהּוְׁשִכי הּוא ְּבִריךְ  קּוְדָׁשא ִיחּוד ְלֵׁשם

 :ּכֹוְנֵנהּו ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו ּכֹוְנָנה ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו

ְכִפין ָּכל ּדִ  ַעְנָיא ִּדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ז ַלְחָמא  ו ָהא

ָנה ַהָּבָאה , ָּכל ִּדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהַּׁשָּתא ָהָכא, ְלׁשָ ח ֵייֵתי ְוֵיכֹול

 ין:ָהַּׁשָּתא ַעְבֵדי, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹורִ  טְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל
                                                           

 
  הא לחמא עניאו 

צוטיילט די מצה אויף צוויי, און די קינדער פרעגן פארוואס, ענטפערט מען זיי אז: דער  מען הייבט אן הא לחמא עניא, אלס א תירוץ פארוואס מען האט יעצט

גע צייטן: כל דכפין טעם פונעם צוברעכן איז ווייל דאס איז א זכר צו די ארימע ברויט וואס אונזערע עלטערן האבן געגעסן אין מצרים, אבער ברוך ה' אז היינטי

 יג דארף נישט ליידן אזוי ווי אונזערע עלטערן נאר ער קען גלייך עסן, ווער עס איז הונגער –ייתי ויכול 

 (רשב"ם).

ן די מצות איז עס זענען דא וואס פרעגן, פארוואס זאגט מען אז דאס איז די ארימע ברויט וואס אונזערע עלטערן האבן געגעסן אין לאנד מצרים, די מעשה פו

גאנגען פון מצרים? צו פארענטפערן די קשיא ברענגן די ראשונים בשם רבינו אברהם אבן עזרא, אז ער האט דאך געווען ווען די אידן זענען שוין ארויסגע

, נאר מען האט דערציילט אז ער איז אמאהל געווען געפאנגען אין אינדיע, און דארט אין געפענגעניש האט מען אים קיינמאהל נישט געגעבן צו עסן קיין חמץ

צה, ווייל עס פארדייעט זיך שווער, און אזוי בלייבט מען לענגער זאט. דעריבער קען זיין אז אזוי האבן אויך די מצריים געטוהן צו אים אלעמאל געגעבן נאר מ

 אונזערע עלטערן, 

 (ארחות חיים).

סח, ווייל ביים קרבן פסח האט מען זיך דאס וואס עס שטייט "כל דצריך ייתי ויפסח" קען מען נישט טייטשען אז דאס מיינט אז מען זאל קומען עסן דעם קרבן פ

 טוב פסח.-געדארפט ציילן פון ערב פסח נאך פארן שחט'ן דעם קרבן. נאר דער פשט איז אז ווער עס דארף זאל קומען ביי מיר האלטן דעם יום

נאר א דרבנן], אבער לשנה הבאה בארעא דער המשך פון "השתא הכא" איז אז יעצט זענען מיר נאר מקיים די מצות עשה פון עסן מצה [ווייל מרור איז 

 ן התורה, דישראל, קומענדיגע יאר האפן מיר צו זיין אין ארץ ישראל, וואס דארט וועלן מיר עסן דעם קרבן פסח, וואס דעמאלס וועט מרור אויך זיין מ

 (ריטב"א).

יפסח", און דורך דעם קען מען ווערן טרויערדיג, ווייל מען די ראשונים ברענגען אז וויבאלד מען האט דערמאנט דעם קרבן פסח מיטן זאגן "ייתי ו

 עןדערמאנט זיך פון דעם חורבן וואס צוליב דעם איז היינטיגע צייטן נישטא קיין קרבן פסח. דעריבער אלס א נחמה כדי זיך צו טרייסטן זאגט מ
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 "השתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל",

 (שבלי הלקט). 

 הא לחמא בלשון ארמי
וויבאלד מען שוט'ער טעם פארוואס מען זאגט "הא לחמא עניא" אויף ארמי'ש איז ווייל אין יענע צייטן איז דער שפראך פון די אידן געווען ארמי'ש, און דער פ

ארמי'ש אז א יעדער זאל  א יעדער וואס איז הונגעריג זאל קומען און עסען", דעריבער זאגט מען דאס אויף – "כל דכפין ייתי וייכולזאגט פאר אלע ארימעלייט 

 פארשטיין.

זיי אויך קומען צו גיין און  פון די ראשונים ווערט געברענגט נאך א טעם, ווייל מען זאגט דאך כל דכפין ייתי וייכול, און די שדים און מזיקים וועלן דאס הערן וועלן

, "לשנה הבאה בני חורין"רשטייען נישט די שדים ומזיקים. אבער צום סוף, פארדארבען די גאנצע סעודה, דעריבער זאגט מען דאס בלשון ארמי, וואס דאס פא

 זאגט מען שוין יא אויף לשון הקודש, ווייל דאס איז א בקשה צום אייבערשטען, און מיר ווילן אז די מלאכים זאלן דאס יא פארשטיין,

 (הפרדס לרש"י). 

לן פארשטיין ווי מיר טוען זיך שטאלצירן מיט די אלע זאכן, און זיי וועלן חס ושלום דערמאנען נאך א טעם שטייט, ווייל מיר ווילן נישט אז די מלאכים זא

 אונזערע זינד אז מיר זענען נישט כדאי אויסגעלייזט צו ווערן, 

 (ריטב"א).

און קענען נישט ארויף טראגן די תפילות, נאך א טעם ווייל די גמרא זאגט אז א מענטש זאל נישט מתפלל זיין אויף אראמיש ווייל מלאכים פארשטייען נישט 

די תפלות, און לויט  חוץ נעבן א חולה ווי די שכינה איז מיט אים קען מען יא מתפלל זיין בלשון ארמי ווייל מען דארף נישט האבן די מלאכים זאלן ארויף טראגן

בערשטער קומט אראפ פסח ביינאכט צו אידישע הייזער מוז מען דאך נישט דעם איז די זעלבע זאך פסח ביינאכט, ווייל עס שטייט אין זהר הקדוש אז דער איי

לחמא עניא האבן מלאכים וואס זאלן מעלה זיין די דיבורים ממילא קין מען זאגן אראמיש, ממילא איז פארענפערט פארוואס מען האט מען מתקן געווען הא 

 ש. אין אראמיש, ווייל ווען די שכינה איז דא קען מען זאגן אראמי

 מהרי"ד מבעלזא

ש. מיטן מקדים זיין א קשיא פונעם הייליגער מהר"ל 'אויף ארמי "הא לחמא עניא"" ענטפערט מיט א שיינעם דרוש פארוואס מיר זאגן ערוגת הבושםדער "

ווען מען י גמרא זאגט אין מסכת ברכות אז ", ווייל דוכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובחמפראג זי"ע אויף דעם וואס מען זאגט ווייטער אין די הגדה "

נישט אין די תורה. אזוי ווי עס איז געווען א בעל תפלה וואס האט געדאווענט פאר  עןנישט צולייגן לויב ווערטער וואס שטיימען טאר לויבט דעם אייבערשטען 

עיזוז והיראוי החזק והאמיץ והודאי והנכבד. האט זיך ר' חנינא אנגערופן ר' חנינא און ער האט געזאגט ביי שמונה עשרה: האל הגדול הגבור והנורא והאדיר וה

האסטו  שוין געענדיגט אלע לויב ווערטער פון דיין האר דעם אייבערשטען?" מיט דעם האט ר' חנינא געמיינט צו זאגן אז  –"סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך? 

פוגם אינעם כבוד פונעם אייבערשטען, ווייל מיט דעם ווייזט מען אז ווען מען ענדיגט צו זאגן די לויב  אויב מען לייגט צו אייגענע לויב ווערטער איז דאס נאך

 ווערטער איז שוין מער נישט דא וואס צו לויבן דעם אייבערשטען, חס ושלום.

דאך טענה'ן אזוי ווי ר' חנינא האט געטענה'ט: סיימתינהו אויב אזוי איז שווער ווי אזוי מעג מען פסח ביינאכט מרבה זיין צו לויבן דעם אייבערשטען, מען קען 

 ?לכולהו שבחי דמרך

] אז פסח ביינאכט ווען די אידן פירן דעם סדר אין דערציילן דעם "פיקודא בתר דא"נאר דער תירוץ אויף דעם איז לויט דעם וואס דער זוהר הקדוש זאגט [אין 

אראפ מיט די גאנצע פמליא של מעלה און הערט אויס די לויב און געזאנג פון די אידן. קומט אויס אז מיר  סיפור פון יציאת מצרים, קומט די הייליגע שכינה

 האבן די זכיה צו האבן א גאר דערהויבענע גאסט ביים סדר, אז די שכינה הקדושה געפונט זיך דארט ווען מיר לויבן אים.

מען זאגט נאר א טייל פון די לויב פאר דעם וועמען מען לויבט, און ווען מען איז  –ו שלא בפניו דער כלל איז באוואוסט אז "אומרים מקצת שבחו בפניו וכול

 נישט פאר אים זאגט מען די גאנצע לויב".

ען קען נישט ון מיעצט פארשטייט מען שוין אז ביים סדר ווען די שכינה געפונט זיך פאר אונז קען מען מרבה זיין צו לויבן דעם אייבערשטען מער און מער, א

, און מען וויל טאקע נישט זאגן די גאנצע לויב ווייל עס "מקצת שבחו בפניו"פרעגן "סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך", ווייל מען קען ענטפערן אז מען זאגט נאר 

 איז בפניו, ווייל די שכינה געפונט זיך דא.
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ש. ווייל די גמרא מסכת שבת דערציילט אז ווען ר' אליעזר פלעגט גיין מבקר חולה 'ארמי מיט דעם קען מען פארשטיין פארוואס מען זאגט הא לחמא עניא אויף

דער אייבערשטער זאל דיר געדענקען צו פרידן". פרעגט די גמרא ווי אזוי האט ר' אליעזר  –זיין פלעגט ער אנוואונטשן דעם חולה "רחמנא ידכרינך לשלם 

ש טוען די מלאכים נישט ארויפנעמען זיין תפלה צום 'נן האט דאך געזאגט אז איינער וואס איז מתפלל אויף ארמיגעקענט זאגן א וואונטש אויף ארמיש, ר' יוח

ענטפערט די גמרא אז ביי א חולה איז אנדערש ווייל די שכינה איז מיט אים, פעלט דאך נישט אויס אז די  ש.'אייבערשטען ווייל זיי פארשטייען נישט קיין ארמי

 רויפפירן די תפלה צום אייבערשטען, ווייל דער אייבערשער איז דאך דארט.מלאכים זאלן א

מיר א היתר מרבה צו דעריבער כדי צו ווייזן אז דער אייבערשטער געפונט זיך מיט אונז ביים סדר און ער הערט אויס ווי מיר לויבן אים, וואס צוליב דעם האבן 

ש, וואס די מלאכים פארשטייען דאס נישט, ', דערפאר הייבן מיר אן צו זאגן די הגדה אויף ארמי"שבחו בפניומקצת "זיין בסיפור יציאת מצרים ווייל מיר זאגן 

 יציאת מצרים.כדי צו ווייזן אז מיר דארפן נישט צוקומען צו די מלאכים ווייל דער אייבערשטער געפונט זיך דא. יעצט קענען מיר שוין מרבה זיין לספר ב

 (ערוגת הבושם)
 מא עניאהא לח ז

 וויפיל יאר די יודן זענען געווען אין מצרים. 210עניא" איז בגימטריא  "לחמא

 ספר הקדמונים
 כל דכפין ייתי ויאכל  ח

 לכאורה וואסערע שייכות האט דאס מיט דעם וואס ער האט אנגעפאנן הא לחמא עניא.

ען זייער שנעל און עס איז נישטא קיין צייט אריינצולייגן כוחות עס זאל זיין גוט, דאס נאר דער חיד"א זאגט אז אין מצה איז דא א רמז אז אזוי ווי א מצה מאכט מ

 צו דינען השי"ת, איז א רמז אז א מענטש זאל זיך נישט נאכגעבן די תאות אכילה צו עסן נאר מאכלים וואס ער האט ליב, נאר מען זאל עסן נאר כדי צו האבן כח

כל איז די ארימע ברויט אז מען האט אריינגעלייגט ווייניג כוחות אין די טעם פון די מצה, דאס קומט אונז לערנען אז דאס  הא לחמא עניאדאס איז דער פשט 

 אז נאר ווער עס איז הונגעריג זאל עסן אבער נישט סתם עסן כדי זיך נאכצוגעבן די תאות האכילה דכפין ייתי ויאכל

 ברך משה

 כל דכפין ייתי ויאכל
השי"ת אז אין זכות פון דעם סדר זאלן אלע אידן האבן פרנסה און אלע אידן וואס דארפן געהאלפן ווערן זאלן געהאלפן ווערן מיט אלע  דאס איז א תפלה צו

געהאלפן יעדער וואס איז הונגעריג דאס מיינט ער האט נישט קיין פרנסה זאל ער עסן פון די מצה און  כל דכפין ייתי ויאכלמיני ישועות, וועגן דעם זאגט מען 

זאל האלטן דעם יו"ט פסח, און אין דעם זכות זענען מיר מתפלל צו השי"ת  ייתי ויפסחיעדער איד וואס דארף סיי וואסערע ישועה  כל דצריךווערן מיט פרנסה, 

 אז די אלע אידן זאלן געהאלפן ווערן

 זרע קודש
 השתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל ט

אנג סדר, נאר עס איז ידוע אז דער עיקר חשיבות פון טוען א מצוה איז נאר יעצט בזמן הגלות, ווען עס איז אזוי שווער צו זיין לכאורה וואס קומט דאס אריין אנפ

מילא זאגט א איד האט עס א געוואלדיגע חשיבות, דער בעל הגדה האט געוואלט אז מען זאל מעורר זיין אלע מסובים אנצורעכטען דעם סדר מיט התלהבות, מ

ר לשנה הבאה תא הכא אז יעצט איז די לעצטע געלעגנהייט וואס מען קען נאך אריינכאפן די זמן ווען די מצוות זענען חשוב ווייל מיר זענען נאך דא, אבעער הש

 בארעא דישראל וועט די מצוות שוין נישט האבן דעם חשיבות ממילא זאל יעדער אריין כאפן וואס ער קען.

 דברי יואל 

 באה בארעא דישראלהשתא הכא לשנה ה
אונז זעמיר דא אין גלות און מען השתא הכא  דער גאולה קומט אין זכות פון אמונה וואס אידן האבן אין גלות און ווארטן אויס די גאולה דאס איז דער פשט ווייל

 בזכות זה לשנה הבאה בארעא דישראל זיכט זיכט נישט אליין אויסצולייזן

 דברי יואל



 

כו

 הגדה של פסח

וכאן הבן שואלמוזגין לו כוס שני 
י

 

 יב ַמה ִנְׁשַּתָּנה יא
                                                           

 
 וואס אלעס הימל אין טאטן אונזער פון בעטן קענען, אויבערשטען פון קינדער זענען מיר וואס קינדער אידישע די אז מיינט דאס, בעטן וןפ לשון א איז שואל י

 .געבן אונז וועט ער און, דארפן מיר

 בית אהרן

 .הקושיות מעיקר הדין יא

עס איז משמע אין די פריערדיגע ראשונים לערנען זיי פשט אין די גמרא אז דער זוהן ווי  מען גיסט אן די צווייטע כוס, און דא פרעגט דער זוהן די פיר קשיות.

נישט געלאזט  האט נישט געפרעגט דווקא דעם נוסח פון מה נשתנה, נאר וויבאלד אז ביז אהער האט דער זוהן געזעהן אינטערעסאנטע זאכען, און מען האט אים

כוס לאזט מען דעם זוהן פרעגן אלע זיינע קשיות. אויב אבער דער זוהן ווייסט נישט וואס צו פרעגן, דעמאלס "אביו אריינפרעגן. יעצט נאכן אנגיסן דעם צווייטען 

 טוט אים זיין טאטע אויסלערנען דעם נוסח פון מה נשתנה". –מלמדו מה נשתנה 

ען אראפגענומען די קערה פון טיש כדי צו זאגן די הגדה [אזוי ווי עס אזוי דערציילט טאקע די גמרא אז אביי איז געזעצן ביי רבא'ס סדר, און פאר די הגדה האט מ

פ די עסן? האט רבא איז געווען דער מנהג פון די חכמים ז"ל]. ווען אביי האט דאס געזעהן האט ער געפרעגט: האבן מיר שוין דען געגעסן אז דו נעמסט שוין ארא

ה נשתנה. זעהן מיר פון דעם אז דער עיקר דארף מען פרעגן קשיות כדי מען זאל דארפן ענטפערן די תירוץ זיך אנגערופן: דו האסט אונז גע'פטר'ט פון צו זאגן מ

 פון עבדים היינו און אזוי ווייטער.

 .ועןלויט דעם איז נישט געווען קיין צאהל וויפיל קשיות מען זאל פרעגן, נאר א יעדע קינד האט געפרעגט לויט וויפיל זאכן אים איז שווער געו

ן די גמרא אז א דער הייליגער מהר"ל פון פראג שרייבט פונקט פארקערט, אז דער נוסח פון מה נשתנה איז דער נוסח פונעם תלמיד חכם, אזוי ווי עס שטייט אי

כמים פרעגן איינער פונעם צווייטען מה חכם פרעגט אים זיין זוהן, אויב ער האט נישט קיין זוהן, פרעגט די ווייב. און די גמרא ענדיגט צו אז אפילו צוויי תלמידי ח

 נשתנה וכו'. זעהט מען אז תלמידי חכמים דארפן פרעגן מה נשתנה.

אויב דאס קינד פרעגט  נאר ווי עס איז משמע פון די ראשונים איז ביידע אמת. וויבאלד די הגדה דארף גיין דווקא אויף א וועג פון קשיות מיט א תירוץ, דעריבער,

שיות איז גוט. אויב דאס קינד קען נישט פרעגן אליין לערנט מען מיט אים די קשיות פון מה נשתנה. ווידער אויב עס זיצן תלמידי חכמים אליין אייגענע ק

 צוזאמען, וואס זיי קענען שוין די קשיות מיט דעם תירוץ, דאך דארפן זיי אנהייבן מיט א קשיא, דעריבער דארפן זיי אויך זאגן מה נשתנה.

און זיך אז מען פרעגט די קשיות וואס די חכמים ז"ל ברענגן אז מען דארף דאס פרעגן. וואס דאס זענען די קשיות אויף מצה, מרור, איינטינקען  מיר פירן

אים שווער, און  זאנלעהנען. פארשטייט זיך אז א קינד וואס האט מער קשיות צו פרעגן, איז זיכער א מצוה מן המובחר אז מען זאל אים לאזן פרעגן וואס עס אי

 מען זאל דאס ענטפערן, וואס מיט דעם איז מען בעסער מקיים דעם "והגדת לבנך".

רן זיך ביים סדר. די פריערדיגע (זבח פסח לאברבנאל) גיבן צו פארשטיין אז די פיר קשיות זענען בעיקר ארויסצוברענגן די סתירה פון די מנהגים וואס מיר פי

יר זאכן אלס א זכר פון דעם גלות און שעבוד, און פון די צווייטע זייט טוען מיר זאכן אלס א זכר צו די גאולה און פרייהייט. מצה און ווייל פון איין זייט טוען מ

זענען די פיר  ות. דאסמרור עסן מיר אלס א זכר צו די ארימע ברויט און צו די ביטערע צרות, און דאס איינטינקען און זיך אנלעהנען טוען מיר אלס א זכר צו חיר

 קשיות: אויף מצה, מרור, איינטינקען און זיך אנלעהנען, וואס זיי זענען סתירות איינס צום צווייטען.
 "מה" נשתנה יב

אאע"ה האט "מה" וואס שטייט אין די גמרא אז ווייל אאע"ה האט געזאגט במה אדע זענען די יודן געגאנגען אין גלות, קען מען עס דא מרמז זיין  "מה" וועגען די 

 .געזאגט וועגען דעם טאקע נשתנה הלילה הזה איז אנדערשט די נאכט מיט די אלע זאכען

 הגדה המפורש

כוסות? נאר דאס קינד פרעגט אויף וואס ער האט שוין געזען, ער  פירלכאורה פארוואס פרעגען מיר נישט נאך א קשיא, פארוואס מיר טרונקען די  מה נשתנה:

פרעגט ער פארוואס מיר טון דאס, אבער די פיר כוסות האט ער נאך נישט געזען,  דערפארכרפס אין זאלץ וואסער, טרינקען אנגעלענט,  האט שוין געזען מצה,

  אין איין בעכער וויין טרינקט מען דאך יעדער וואך.

 (חתן סופר)



 

כז

 הגדה של פסח

 ַהֵּלילֹות;  ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל

  לֹו ַמָצה:ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָצה ַהַלְיָלה ַהֶזה ּכֻ ֶׁשְּבָכל 

 ה ָמרֹור: ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר ְיָרקֹות ַהַלְיָלה ַהזֶ ְּבָכל ׁשֶ 

 ה ֶאָחת ַהַלְילָ  ַּפַעם   ֲאִפילּו  ַמְטִּביִלין  ֵאין ָאנּו ַהֵלילֹות ְּבָכל ׁשֶ 
 ַהֶזה ְׁשֵּתי ְּפָעִמים:      

ה ַלְיָלה ַהזֶ ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵּבין יֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין הַ  ֶׁשְּבָכל
 ֻּכָלנּו ְמֻסִּבין:     

h  h  h 
ָיד . ַוּיֹוִציֵאנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִמָּׁשם, ּבְ ידָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים  יג ֲעָבִדים

                                                                                                                                                                                           
 

" דעם תוכן פון די זרע קודשע איז מבאר אין זיין ספר ""שיצער רב זידער הייליגער ראפמה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות וכו' עבדים היינו לפרעה במצרים: 

ן אז פסח ביינאכט מאכט מען עטליכע זאכן אלס א זכר אויף די פרייהייט, ווי למשל דאס איינטינקען, און הקשיות. ווייל דער עיקר שוועריגקייט איז ווייל מיר זע

נפשך, אויב מיר  ן מיר אז מען מאכט אויך זאכן אלס זכר צו דאס ביטערקייט און שעבוד אין מצרים? ממהדאס זיך אנלעהנען. און פון דער צווייטער זייט זעע

 זענען שוין אויסגעלייזט געווארן, פארוואס פעלט אויס צו מאכן זכרונות פון די צרות?

און דער אייבערשטער  –", "ויוציאנו ה' אלקינו משם ה אין מצריםקנעכט זענען מיר געווען פאר פרע –"עבדים היינו לפרעה במצרים  אויף דעם איז דער תירוץ אז

"משם" מיינט אז טאקע פון די צרות און דורך די צרות זענען מיר צוגעקומען צו די גאולה, אזוי ווי עס שטייט אין ". ט האט אונז ארויסגעצויגן פון דארט-אונזער ג

יר ווייל דו האסט מיר געפייניגט, און דאס איז געווען פאר מיר פאר א הילף". דאס מיינט אז דאס זיין איך לויב ד –פסוק: "אודך כי עניתני ותהי לי לישועה 

ורך דעם צוזאם געזאמעלט געפייניגט איז פאר מיר געווען א הילף. אזוי אויך איז געווען אין מצרים, אז דורך דעם וואס די אידן זענען געפייניגט געווארן זענען ד

 ליגע ניצוצות וואס די אידן האבן געדארפט מתקן זיין אין מצרים, און טאקע דורך דעם איז געקומען די ישועה. געווארן די היי

צו די גאולה. אדרבה, ווען דעריבער מאכן מיר אויך א זכר צו די פיינונגען און צו די צרות, ווייל מיר גלייבן באמונה שלימה אז די אלע צרות זענען געווען א הכנה 

 עהט צרות גלייבט מען אז די גאולה איז שוין נאנט.מען ז

 (זרע קודש)
 .תירוץ של "עבדים היינו"ה יג

"חכם", אזוי ווי מיר די ווערטער פון עבדים היינו וגו' זענען פון א פסוק אין די תורה אין פרשת ואתחנן, וואס דאס איז באמת דער תירוץ וואס שטייט ביי דעם 

יין. און דאס איז בקיצור דער תירוץ אויף אלע קשיות, סיי אויף די חלק פון מרור, וואס ווייזט אויף דעם שעבוד, און סיי אויף די באלד מבאר זבעזרת ה' וועלן 



 

כח

 הגדה של פסח

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת  טז , ְוִאּלּו ֹלא הֹוִציאטו רֹוַע ְנטּוָיהֲחָזָקה ּוִבזְ 
 ָהִיינּו ְלַפְרֹעה יז ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו, ְמֻׁשְעָּבִדים

                                                                                                                                                                                           
 

ט אונז דער ן דערנאך האמצה און איינטינקען און אנלעהנען, וואס ווייזן אויף דעם פרייהייט. ווייל פון אנהייב זענען מיר געווען געפייניגט דורך די מצרים, או

 אייבערשטער באפרייט.

ות. אבער אויף די אבער לויט אנדערע מפרשים איז דאס נאר א תירוץ אויף די לעצטע צוויי קשיות, אז מיר טינקען איין און לעהנען זיך אן כדי צו ווייזן חיר

 פון די הגדה.ערשטע צוויי קשיות וועט מען ערשט ענטפערן שפעטער ביי די משנה פון רבן גמליאל ביים סוף 

 (מפרשים)
 עבדים היינו יד

פערט מען ביים לכאורה טרעפן מיר נישט קיין תירוץ אויף די דריטע שאלה פון מה נשתנה פארוואס מען טינקט איין דעם כרפס,  גאנץ רעכט אויף מצה מרור ענ

נישט, נאר מען וויל אויסלערנען די קינדער אז מען דארף טוען אפי' סוף די טעם פון מצה און מרור [מצה זו שאנו אוכלים] אבער אויפן טיבול ענטפערט מען גאר

 שטמען פארשטייט נישט וויבאלד עס איז א מנהג ישראל, ממילא ענטפערט מען גארנישט אויפן איינטינקען ווייל מיר טוען אפי' מען פארשטייט ני

 דברי יואל

קשיות, "עבדים היינו לפרעה במצרים", און אויך דארט האסטו קיין קשיות נישט געפרעגט, נאר  , פרעג נישט קיין"עבדים היינו"אין דערויף קומט דער ענטפער 

כע מיינט געטוהן אלעס וואס פרעה האט געהייסן, און אויב די האסט געפאלגט פרעה, וועלכע האט דיר בלויז שלעכטס געטוהן, מעגסטו דעם באשעפער וועל

 ן.נאר דיין גוטס, אוודאי און אוודאי פאלג

 הגאון החות דעת
 .ביד חזקה ובזרוע נטויה טו

צו ווייזען אז מיט די  דצ"ך עד"ש באח"באיז בגימ'  "ביד חזקה ובזרע נטויה"אין פרשת דברים (ה ט"ו) שטייט ביד חזקה "ובזרע" נטויה אן א ואו אין ובזרוע ווייל 

 מכות האט השי"ת געשטראפט דו מצרים.

 אמירה נעימה
 .ואילו לא הוציא טז

יי טויזענט י קשיא ווערט אבער, אז אויב דער אייבערשטער האט ארויסגענומען אונזערע עלטערן פון מצרים, פארוואס דארפן מיר מאכן אזא עסק דערפון דרד

ערע עלטערן פון יאר שפעטער? אויף דעם קומט דער תירוץ "ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא", אז אויב דער אייבערשטער וואלט נישט ארויסגעצויגן אונז

ער ליגט אויף אונז מצרים וואלט מיר אזוי אריינגעפאלען אין די טומאת מצרים, אז מיר וואלטן נישט געהאט קיין שום זכות אז מען זאל אונז אויסלייזן. דעריב

צו דערציילען סיפור יציאת מצרים, ווייל דאס האט א אויך א פליכט אפילו מיר ווייסן שוין אלעס, און מיר קענען שוין די גאנצע מעשה, אז מיר זאלן מאריך זיין 

 שייכות צו אונז אליין.

ר נאך דארט אבער באמת איז שווער, ווי אזוי קען מען זאגן אז אויב דער אייבערשטער וואלט נישט ארויס גענומען אונזערע עלטערן פון מצרים וואלטן מי

 אבינו אז ער וועט אונז ארויסנעמען פון מצרים?געווען. דער אייבערשטער האט דאך צוגעזאגט פאר אברהם 

ען די אידן פון זאגט דער הייליגער ריטב"א פשט, אז דאס זאגן מיר טאקע: אז ווען נישט די הבטחה צו אברהם אבינו וואלט דער אייבערשטער נישט ארויסגענומ

יבער הרי אנו ובנינו ובני בנינו, וואס מיר זענען אסאך ווייניגער ראוי פון אונזערע מצרים, ווייל זיי אליינס זענען נישט געווען ראוי אויסגעלייזט צו ווערן. דער

אות וואס ער האט עלטערן וואלטן מיר זיכער נישט אויסגעלייזט געווארן. דערפאר דאנקען מיר דעם אייבערשטען אויף זיינע חסדים און אויף די אלע נסים ונפל

 ף דעם דארפן מיר דאנקען פאר אונז אויך, ווייל ווען נישט דעם חסד ה' וואלטן מיר נאך אויך געווען אין מצרים ביז היינט.געטוהן נאר צוליב זיין הבטחה. און אוי

 (ריטב"א)
 . משועבדים היינו לפרעה במצרים יז

ט אונז אויסגעלייזט פון מצרים וואלטן מיר נאך לכאורה איז שווער צו פארשטיין, ווי אזוי קענען מיר זאגן מיט א זיכערקייט אז ווען נישט דער אייבערשטער וואל

 יארן אפילו אן די מכות? עאליין געלאזט ארויסגיין שפעטער געווען משועבד צו פרעה. אפשר וואלט אונז פרעה פון זיך



 

כט

 הגדה של פסח

 ים, ֻּכָּלנּו יֹוְדִעים. ַוֲאִפילּו ֻּכָּלנּו ֲחָכִמים, ֻּכָּלנּו ְנבֹוִנים, ֻּכָּלנּו ְזֵקנִ יחְּבִמְצָרִים
ְלַסֵּפר  כ ֶּבה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצָרִים. ְוָכל ַהַּמרְ יטֶאת ַהּתֹוָרה

                                                                                                                                                                                           
 

שנעל אז ער האט יענעם א טובה  עס ווערט גענטפערט בדרך צחות, אז דער טבע פון א איד איז, אז ווען ער טוט א טובה פאר א צווייטן פארגעסט ער גאנץ

יינמאהל א טובה געטוהן, און ער טוט נישט צופיל דערמאנען די טובה פאר זיין חבר, כדי אים צו בעטן אן הכרת הטוב. אבער להבדיל א גוי וואס טוט אפילו א

א שבח, אדער גאר אז מען זאל אים צוריק טון טובות אן א פאר א איד, וועט ער שטענדיג דערמאנען די טובה און וועט אייביג פארלאנגען אן הכרת הטוב און 

 שיעור.

וואלטן  -י אנו ובנינו" דאס זאגט דא דער בעל הגדה, "ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא", נאר פרעה אליין וואלט אונז ארויסגעלאזט מיט זיין אייגענעם ווילן, "הר

 , און ער וואלט שטענדיג געמאהנט אן הכרת הטוב.ים היינו לפרעה במצריים"משועבד" מיר נאך ביזן היינטיגען טאג געווען צו פרעה

 
 ממצרים אבותינו את ה"הקב הוציא לא ואילו יח

 דערפאר און, ארויסגעצויגן אונז האט ת"השי נאר אז הגלות עול דעם זיך אויף געווען מקבל האבן אידן די שטארק ווי דערציילן דערמיט וויל הגדה בעל דער

, ארויסגיין אליין געקענט וואלטן מיר אפילו ארויסגעגאנגען אליין נישט מיר וואלטן, ה"הקב הוציא לא אילו אבער, מצרים פון גיין ארויס געקענט רמי האבן

 נאר, גאולה די אליין ומעןגענ נישט זיך מיר וואלטן דאך, אידן די פון געהאט מורא האבן זיי און, מכות צען די נאך צוקלאפט געווען שוין זענען מצריים די כאטש

 ,אויסלייזן אונז וועט ת"השי וואס, צייט די פאר אליין נעמען נישט זיך מען טאר גאולה די ווייל, במצרים לפרעה משועבדים געבליבן ענדערש וואלטן מיר

 דברי יואל
 ואפי' כולנו חכמים כולנו יודעים את התורה מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים יט

 אס זאל איך מיינען אז ווייל ער איז א חכם און קען די תורה דארף ער נישט פארציילן די ניסים פון יציאת מצרים.לכאורה פארוו

מצרים, ממילא נאר עס שטייט אין חינוך אז דער תכלית פון יציאת מצרים איז געווען די קבלת התורה וואס מען האט מקבל געווען ווען מען איז ארויס פון 

ן אז די ינט אויב דאס איז געווען דער גאנצער תכלית אויב קען ער לערנען זאל ער בעסער זיצן און לערנען אין די צייט וועגן דעם זאגט ער אז נייוואלט איך געמי

 מצוה פון די נאכט איז דוקא עוסק צו זיין אין סיפור יציאת מצרים.

 ברך משה
 . משובח זה הרי מצרים ביציאת לספר המרבה וכל כ

 וואלט מען ווי אויס זעט דאס ווייל, טוט ת"השי וואס הטבע כדרך שלא נסים די וועגן דערציילן צופיל נישט דארף מען אז, זאגן צו סברא א געווען וואלט עס

 אויך טבע דער פון הנהגה שטענדיגע די דאך איז באמת ווייל -. וועלט דער איבער ת"השי פון השגחה נארמאלע טעגליכע-טאג די אין אמונה די פארקלענערט

 מענטש א ווען ממילא, צייטווייליג נישט איז און לאנג דויערט וואס, נס שטענדיג און דיג'קביעות א איז עס ווייל, דערמיט גרעסער נאך איז וואס, נס גרויסער איין

 . נס דיגע'כסדר א איז וואס השגחה שטענדיגע דער פון געווארן נתפעל נישט וואלט ער ווי אזוי דאס דאך הייסט, הטבע כדרך שלא נס א פון נתפעל נאר ווערט

 בסיפור זיין צו מרבה נאכט היינטיגע די אין געוואונטשן יא עס איז דאך - משובח זה הרי מצרים ביציאת לספר המרבה וכל:  זאגן הגדה בעל דער מוז דעריבער

 אבער, הטבע כדרך שלא נסים פאר נאר לויכן צו, שיטה שטענדיגע אלס מאכן נישט דאס דארף מען אויכ. נס פונעם צייט די דאס איז היינט ווייל, מצרים יציאת

 . משובח עס איז נס פון זמן אינעם

 (כתב סופר)

", ווי מער מען פארמערט צו דערציילן און צו שמועסן פון די גרויסע נסים פון יציאת מצרים כל המרבה לספר ביציאת מצריםו" טייטשט: "ישמח ישראלדער " 

 מען רעדט פון די גרויסקייט פון אמונה בה', "הרי זה משובח", ווערט דער מענטש מער און מער דערהויבן.און 

ן מיט די גאולה], און מיט דעם טייטשט ער דאס וואס די חכמים ז"ל זאגן "מתחיל בגנות ומסיים בשבח" [אז די הגדה דארף מען אנהייבן מיט די גלות און ענדיג

פארזיכערען די חכמים ז"ל אז ווען ער ענדיגט די  און א בחינה פון "גנות", ווען ער הייבט אן צו זאגן די הגדה איז ער אין א נידריגע מדריגה, אז אפילו א איד וואס

 אין אסאך א העכערע מדריגה. ",בשבח"הגדה וועט ער זיין 

 (ישמח ישראל)



 

 ל

 הגדה של פסח

 :כב ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח כא ִּביִציַאת ִמְצַרִים,

ַרִּבי ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה, וְ  כד ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, כג ַמֲעֶׂשה
ִּבְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסְּפִרים ִּביִציַאת  כו ְוַרִּבי ַטְרפֹון, ֶׁשָהיּו ְמֻסִּבין כה ֲעִקיָבא,

                                                                                                                                                                                           
 

 
ישראל" אז די אידן זענען ארויס געגאנגען פון מצרים, ווייל די עקר כוונה פון די נס איז דעריבער ווערט עס אנגערופן "יציאת מצרים" און נישט "יציאת  כא

 געווען, אז דער אויבערשטער האט ארויסגענומען טומאת מצרים פון יעדן יוד, און מ'איז געווארן ריין פון דעות כוזבות.

 (הרה"ק מראפשיץ) 
 כב

 ון יציאת מצרים, איז מען משפיע רחמי שמים אויף די יודישע קינדער.דורך'ן פארמעהרן דערציילונג אין די וואונדער פ 

 בא) –(נועם אלימלך  
כג

ין די לכאורה דארף מען פארשטיין פארוואס האט אויסגעפעלט אז די תלמידים זאלן קומען דערמאנען אז מ'דארף ליינען קר"ש? אויך דארף מען פארשטי 

יששכר פרעגט אין זיין ספר הגהות מהרצ"א אין מס' סוכה אז ווי קען זיין אז ר' אליעזר איז געגאנגען אויף יו"ט צו  שייכות צו פריערדיגען שטיקעל, נאר דער בני

ם טייט אין די ספרים אז בייבני ברק, ר' אליעזר אליין זאגט אין מס' סוכה אז יו"ט דארף מען זיין אינדערהיים און וויאזוי גייט ער אליין אוועק פון שטוב? נאר ס'ש

י' נרדי איז מען סדר האט מען א הלכה ווי א מלך ווי מ'טייטשט דעם פסוק אין שיר השירים עד שהמלך במסיבו נרדי דאס איז די רמז אז ביים סדר וואס איז בג

יין אויף פסח פון זיין שטוב ווייל ווי א מלך במסיבו ווייל מ'זיצט אנגעליינט, און מיר האבען א כלל ברוב עם הדרת "מלך" ממילא האט ר' אליעזר געמעגט אוועקג

יילט די סיפור ער האט געוואלט זיין מיט א גרויסער עולם ביים סדר, דאס איז די שייכות ווייל פריער שטייט כל המרבה לספר קען מען טייטשן ווער ס'פארצ

שטוב אויף פסח, אין די זמן פון קר"ש איז דא צוויי זמנים איינס ביים  א אז ער איז וועגען דעם אוועק געגאנגען פון זיין”ברוב עם דער איז משובח, והא ראי' פון ר

לס איז דא א חרון עלות השחר און די אנדערע ביים נץ החמה, און די גמרא זאגט אז ר' יוסף האט געזאגט מ'זאל נישט דאווענען די ערשטע דריי שעה ווייל דעמא

? אבער דאס קען מען פארענטפערן ווייל מיר פסקענען נישט ווי אים אבער ביי א מלך שטייט איז מען יא אף, איז דאך שווער וויאזוי ליינען מיר דעמאלס קר"ש

ן קר"ש נאך ביים עלות מקפיד אזער זאל ליינען קר"ש ביים עלות, ווייל ער זאל נישט ליינען ווען ס'איז שוין דא א חרון אף, אויב אזוי א מלך דארף זעכער ליינע

דא איז דא א חרון אף וועגען דעם זענען די תלמידים געקומען און געזאגט אז ס'איז שוין די צייט פון ליינען קר"ש ווייל דאס וואס ר"א איז  השחר ווייל שפעטער

יים עלות השחר ליינען ב איז דאך נאר ווייל ער איז א מלך ווייל ווען נישט דארף ער זיין אינדערהיים מוז דאך זיין אז ער איז א מלך אויב אזוי דארך מען "שוין"

  קר"ש ווייל דערנאך איז שוין דא א חרון אף און מ'טאר נישט ליינען. 

 (עטרת ישועה)
  . ברק בבני מסובין שהיו' וכו אליעזר ברבי מעשה כד

 רכי ן'רבי זיין פאר אנלאנען געמעגט אעקיב רבי זיך האט אזוי ווי, שווער איז נאך" . ברק בני" אין געווען איז מעשה די אז זאגן הגדה בעל דער דארף פארוואס

 באתרא אז, איכה מדרש אין שטייט עס - ענטפערן קען מען?  אנלאנען נישט זיך טאר יבר ייןז פאר תלמיד א אז) פסחים מסכת( דאך איז הלכה די - אליעזר

   .זיין מכבד רבי זיין אים דארף, וואוינט תלמיד דער ווי פלאץ אויפן, דמר

 די ווייל און. ברק בני אין געווען איז דין בית ס'עקיבא רבי אז) ב"ע ב"ל דף( סנהדרין מסכת איןזאגט  גמרא די ווייל - גוט זייער פארשטיין שוין עןמ קען דעם לויט

 געדארפט אויך אים דאך זיי בןהא, געסט זיינע געווען זענען ס'רבי זיינע און, דין בית אב דער געווען איז עקיבא' ר ווי", ברק בני" שטאט די אין געווען איז מעשה

, טרפון רבי דערנאך און עקיבא רבי קודם שטייט עס פארוואס פארענטפערן אויך מען קען דעם מיט.אנלאנען געמעגט יא זיך ער האט דעם וועגן און, זיין מככד

 ?  עקיבא יבר פון יבר דער געווען דאך איז טרפון יבר

  .דאתרא מרא דער געווען איו ער ווייל, נאמען ייןז אן קודם ער כאפט "עקיבא יבר" פון פלאץ סדא געווען זאי ברק בני ווי אזוי נאר

 )ברך משה(

 
יז דא פינף לכאורה דארף מען פארשטיין פארוואס ברענגט ער עפעס א ראיה פונקט פון די תנאים אז ס'איז א מצוה צו פארציילן פון יציאת מצרים נאר ס'א כה

ט אפשר נישט געדארפט צו פארציילן פון יציאת מצרים און פון די תנאים איז א ראיה אז אפילו ס'איז דא די סברות דארף מען צו סברות פארוואס מ'וואל

 סברות זענען ווי פאלגענד: 5פארציילן, די 
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 סברא א'

יאר? אבער לויט ווי  400יז שוין געקומען די צייט פון אין מדרש שטייט פארוואס בארימט זיך השי"ת מיט יצי"מ ער האט דאך זיי געמוזט אויס לייזען ווייל ס'א

 שט לויבן.מיר ווייסען אז מ'איז ארויס פאר די צייט דארף מען טאקע יא לויבן קומט אויס אז לויט די מ"ד אז מ'איז יא ארויס אין צייט דארף מען ני

  סברא ב'

 ין די הגדה דארף מען נישט פארציילן יצי"מ אזוי באריכות.ן מ"ד אז אין מזכירין יצי"מ בלילה ווי ס'וועט באלד שטיין א’לויט

  סברא ג'

ן ’מט אויס לויטווייל שפעטער שטייט אז די מצוה פון סיפור יצי"מ איז נאר בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך קומט אויס אז ס'האט א שייכות מיט מצה, קו

 ב אזוי איז די מצוה פון סיפור יצי"מ אויך נישט א גאנצע נאכט.מ"ד אז נאך חצות איז מען נישט יוצא די מצוה פון מצה אוי

  סברא ד'

ען היינט נישט לויט דעם מ"ד וואס האלט אז מצה בזה"ז איז נאר א דרבנן און לויט די פריערדיגע גמרא אז יצי"מ האט א שייכות מיט מצה אויב אזוי דארף מ

 פארציילן יצי"מ ווייל ס'איז נישטא די מצוה פון מצה.

  סברא ה'

נדיגען און די גמרא ברענגט אז איינער האט געזאגט זייער אסאך שבחים אויף'ן אויבערשטען האט מען אים געזאגט אז פאר'ן באשעפער איז נישט שייך צו ע

 וואס האסטו שוין גענדיגט איז אפשר דארף מען נישט מאריך צו זיין מיט סיפור יצי"מ אלס דעם זעלבען טעם.

תנאים און פון יעדע איינס וועט מען  5רענגען א ראיה אז אפילו מיט די אלע סברות דארף מען יא מאריך זיין מיט סיפור יצי"מ ברענגט ער טאקע איז כדאי צו ב

 איינס אפפרעגען ווי פאלגענד:

  סברא א'

דין ישראל צו א דין "בן נח", די מחלוקה ווענדט זיך צי אין ספר פרשת דרכים שטייט אז ס'איז א מחלוקה וואס פאר א הלכה יודן האבען געהאט פאר מ"ת צו א 
ווי פאלגענד: אין די גמרא אין מס' שבת איז א מחלוקה צי ראובן האט געזינדיגט מיט דעם וואס ער האט  -מ'האלט אז ראובן האט יא געזינדיגט צי נישט 

מ"ד לערענט אז פאר מ"ת האבען מיר געהאט א הלכה פון ישראל וואס קען נאר געוואוינט מיט בלהה אדער נישט און דאס איז די זעלבע מחלוקה ווייל איין 
איר, אבער מקדש בכתובה וקידושין און יעקב האט דאס נישט געטוהן האט זי נישט געהאט א הלכה פון א אשת איש ממילא האט ראובן געמעגט וואוינען מיט 

וואס דארף נישט קיין קידושין אויב אזוי איז בלהה יא געווען א א"א צו יעקב אפילו ס'איז נישט דער אנדערער מ"ד האלט אז מ'האט געהאט א הלכה ווי א ב"נ 
 געווען קיין קידושין ממילא האט ראובן יא געזינדיגט.

יי לידת יצחק איז שווער א נאך שטייט אין פרשת דרכים אז אויף די תירוץ אז מ'איז ארויס פון מצרים פאר די צייט ווייל די גלות האט זיך שוין אנגעפאנגען ב
נו און ס'איז קשיא ווייל דער אויבערשטער האט דאך געהייסען אז די גלות זאל זיין אין א פרעמד לאנד, און ארץ ישראל האט דאך ביילאנגט פאר אברהם אבי

ן ביי א ב"נ העלפט נישט דער קנין, ממילא האט ארץ נישט געווען אין א פרעמד לאנד, ענטפערט ער אז דער קנין וואס אברהם האט געמאכט איז געווען חזקה או
גען ביי לידת יצחק דאס ישראל נישט ביילאנגט פאר אים און ס'איז יא געווען א פרעמד לאנד און מ'איז ארויס אין די ריכטיגע צייט ווייל ס'האט זיך שוין אנגעפאנ

 איז ווייל איך האלט אז מ'האט געהאט א הלכה פון א בן נח.

ב אזוי איז שבת האלט ר"א אז ראובן האט נישט געזינדיגט אויב אזוי איז א סימן אז ער האלט אז מ'האט געהאט א דין פון א ב"נ ווי ס'שטייט אויבן אויאין מס' 
ולה איז די ערשטע יאר און מיט דעם אלעם האט ר' אליעזר פארציילט און געלויבט השי"ת פאר די גא 400מען לויט אים ארויס פון מצרים אין די צייט פון 

 סברה אפגעפרעגט.

  סברא ב'

ין ארויסגעשיקט דער מחלוקה צו מ'דארף פארציילן יצי"מ ביינאכט ווענדט זיך אין דעם די וואס האלטען אז מ'דארף פארציילן איז די טעם ווייל פרעה האט שו

שה איז מען ארויס בייטאג דארף מען נאר פארציילן בייטאג, און די מחלוקה ביינאכט און די אנדערע האלטען אז ס'איז נישט קיין מצוה צו פארציילן ווייל למע

ך אנקומען אורחים וועט זיך ווענדען אין די באקאנטע מחלוקה פון "הואיל" וואס מיינט אז יו"ט מעג איך קאכן אפילו איך דארף נישט פאר מיר, אבער ס'קען דא

אין יו"ט, די זעלבע איז ביי יציאת מצרים וויבאלד מ'האט געקענט ארויס גיין ביינאכט דארף מען שוין פארציילן אפילו זיי זענען נאך נישט דא מעג איך שוין קאכן 

ויט אים דארף פון יצי"מ און דער אנדערער מ"ד האלט נישט הואיל האלט ער נישט די סברא און ר' עקיבא האלט נישט הואיל אין מס' פסחים, קומט אויס אז ל

ן יצי"מ ביינאכט ווייל למעשה איז מען נישט ארויס דעמאלס און ער האלט נישט די סברא ווייל מ'האט געקענט ארויס גיין פון דארט אויב מען נישט פארצייל

 אזוי וואלט ער נישט געדארפט פארציילן ביינאכט און מיט דעם האט ער פארציילט א גאנצע נאכט איז די צווייטע סברא אויך אפגעווענדט.

  סברא ג'

ויט אים דארף ייל ר' אלעזר בן עזריה האלט אין מס' פסחים אז אכילת פסח איז נאר ביז חצות און מ'לערענט ארויס פון א גז"ש נאכדעם זאגט די גמרא אז לוו

אלעם האט ער פארציילט  מען עסן די מצה אויך נאר ביז חצות וואלט לכאורה געדארפט זיין אז מ'זאל אויך יצי"מ דארפן פארציילן נאר ביז חצות און מיט דעם



 

לב

 הגדה של פסח
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 א גאנצע נאכט איז אויך די דריטע סברא אפגעווענדט.

  סברא ד'

ס'שטייט א ווייל אין מס' פסחים האלט רבא אז אפילו היינטיגע צייטען וואס איז נישטא קיין ק"פ אבער מיט מצות מצה איז מען מחויב מדאוריתא ווייל 
ושין פרעגט די גמרא פארוואס ס'שטייט די ווארט מושב ביי מצה ענטפערט די גמרא ארויס צולערנען אז איבעריגע פסוק בערב תאכלו מצות, אין מס' קיד

ף צוויי פסוקים אפילו היינטיגע צייטען דארף מען אויך פארציילן יצי"מ, פרעגט תוס' אז כ'האב דיר שוין א פסוק בערב תאכלו מצות ענטפערט תוס' אז מ'דאר
חים שטייט אז ר' עקיבא זאגט אז מיט מצה פון ביכורים איז מען נישט יוצא ווייל ס'שטייט די ווארט מושב אויב אזוי איז נישטא פאר דעם לימוד, אין מס' פס

ז מוז ער האלטען אקיין איבעריגע פסוק לויט ר' עקיבא פון ווי ארויס צולערנען אז מצה בזה"ז איז א חיוב ווייל ער ניצט דאך דעם מושב פאר עפעס  אנדערשט 
רא ס'איז נאר א דרבנן און מיט דעם אלעם האט ער פארציילט יציאת מצרים א גאנצע נאכט כאטשיג ס'איז גלייך צו מצה אלא מאי איז די פערטע סב

 אפגעפרעגט.

  סברא ה'

ך נאר דאס פארציילן אויב אזוי איז דאך ווייל ר' טרפון האלט ווי די חכמים וואס האלטען שפעטער אין די הגדה אז אפילו ווען משיח וועט קומען וועט מען אוי

 ר פארציילט.משמע ווען ער פארציילט אז דאס איז די גאנצע שבח ווייל ס'וועט נישט זיין א אנדערע זאך ווען משיח וועט קומען און מיט דעם אלעם האט ע

 .וכו' מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע 
, זיי זענן נישט געווען און די שיעבוד פון מצרים ש די תנאים'ס עלטערן האבן נישט געארבייט אין מצריםדער בעל הגדה וויל דא לאזען הערן א חידוש: אז כאט

ר' אלעזר בן עזרי' און ר' טרפון זענען  -ר' יהושע איז געווען א לוי,  -דאך האבן זיי מקיים געווען די מצוה פון סיפור יציאת מצרים. רבי אליעזר איז געווען א כהן 

רבי עקיבא'ס עלטערן האבן אויך נישט געארבעט אין מצרים ווייל ער  -ט אין מצרים, עאון עס איז באקאנט אז שבט לוי האט נישט געארב -וען כהנים, אויך געו

זענען זיי געזעצען א וועגן ענשטאמט דאך פון גרים. וואלט געווען א סברא אז זיי דארפן נישט אזוי שטארק מאריך זיין אין מצות סיפור יציאת מצרים, פונדעסט

 גאנצע נאכט און דערציילט די נסים פון יציאת מצרים. 

 )ערוגת הבושם(
 כו'.שהיו מסובין בבני ברק ו כו

טאקע רבי עקיבא לכאורה וואס איז א נפקא מינה צו וויסן אין וועלכע שטאט די מעשה האט פאסירט? דער תירוץ איז ווייל באמת איז שווער ווי אזוי האט זיך  

בה" (פסחים ק"ח) און עס איז דאך ידוע אז רבי עקיבא איז געווען ימעגט אנליינען פאר רבי אליעזר, עס איז דאך דא א הלכה אז "תלמיד לפני רבו אין צריך הסגע

, "תלמיד לפני רבו" מעג זיך יא ט איז דער דין אזסלאא תלמיד פון רבי אליעזר? מוז מען זאגען אז רבי אליעזר האט אים געגעבן רשות זיך אנצולעהנען, און דעמ

איהם מכבד  אנליינען. דאס איז אבער נישט מסתבר ווי מיר געפונען כמה פעמים בש"ס אז רבי אליעזר האט שטארק מקפיד געווען אויף ר' עקיבא אז ער זאל

עס שטייט אין מדרש אז, "במקומו של התלמיד צריך זיין, ממילא איז דאך נישט מסתבר אז ער האט אים געגעבן רשות זיך אנצולענען. קען מען ענטפערען, 

ת דינו של רבי הרב לכבדו", אין דער פלאץ וואס דער תלמיד וואוינט דארף דער רבי מכבד זיין דער תלמיד. און עס שטייט אין די גמרא (סנהדרין לב) אז בי

פארציילט אונז וואו די מעשה האט פאסירט, כדי מיר זאלן פארשטיין  עקיבא איז געווען בבני ברק. יעצט איז שוין פארענטפערט פארוואס דער בעל הגדה

 געגעבן רשות זיך אנצולעהנען. -רבי אליעזר  -בה, ווייל עס איז געווען זיין מקום, האט אים זיין רבי יפארוואס ר' עקיבא איז געווען בהס

 (מהר"ם פאדווא)                                  
 .כל אותו הלילה כז
ל אין די ערשטע טייל פארוואס זענען די תנאים אויף געווען א גאנצע נאכט? נאר אין די נאכט פון מכת בכורות זענען די אידן נישט געשלאפן א גאנצע נאכט, וויי 

ווען באשעפטיגט זיך צו צוגרייטן ארויס פון די נאכט, זענען די אידן געווען באשעפטיגט מיט די מצוה פון קרבן פסח, און אין די צווייטע העלפט זענען די אידן גע

ע נאכט כדי זיך צו צוגיין. דער בעל הגדה זאגט "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" דערפאר זענען די תנאים אויף געווען א גאנצ

           גאנצע נאכט.  פארגלייכן צו די אידן וואס זענען ארויס פון מצרים וואס זענען אויך אויפגעווען א

 (אברבנאל, בזבח פסח)                           

  .ינו הגיע זמן קריאת שמע של שחריתרבות
 עווען אויף די יודען אזווי באקאנט, זענען די חכמים וועלכע שטייען אין די הגדה, געווען אין די צייטען פון דעם רשע אדריינוס קיסר ימח שמו. וואס האט גוזר ג



 

לג

 הגדה של פסח

 :כחִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע, ֶׁשל ַׁשֲחִרית

,ְוֹלא ֲהֵרי ֲאִני ְּכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה כט ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה.  רָאמַ 

. ַעד ֶּׁשְּדָרָׁשּה ֶּבן זֹוָמא לָזִכיִתי, ֶׁשֵּתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ַּבֵּלילֹות
                                                                                                                                                                                           

 
טענע הייל אדער זיי מוזען זיך שמד'ן רח"ל, און טארען נישט אפהיטען קיין מצוות. קען מען זיכער פארשטיין אז זיי האבן אפגעראכטן דעם סדר אין א באהאל

אֶסן צו עס קומען ף פיי זאלן אויקעלער, ווי עס קומט נישט אן דארט קיין ליכטיגקייט פון די זון. האבן זיי אוועק געשטעלט זייערע תלמידים ביי די טיהר, אז ז

עזאגט: "עס איז שוין לעכטיג נישט די רשעים. און ווען די תלמידים האבן געזעהן אז די זון שיינט שוין אויף, זענען זיי באלד אריין געגאנגען צו זייערע רבי'ס און ג

 און עס איז אנגעקומען דער צייט צו ליינען קריאת שמע". 

 (ילקוט מנחם)
 נו הגיע זמן קריאת של שמע של שחריתרבותי כח

ין מען קען פארשטיין וואס דארט איז פארגעקומען מיט א מעשה וואס עס האט פאסירט ביים צאנזער רב וואס האט איינמאל נאכדעם וואס ער האט שו

ן קאליווער רב ער האט אזוי לאנג געזינגן ביז עס איז געהאט אנגעגאסן דעם בעכער פאר קעדוש זיך אנגעהויבן אינטערציזינגען דעם ניגון גלות גלות פון הייליג

נט אז עס האט כמעט געווארן טאג, ווען ער האט זיך דערוועקט פון דעם דביקות און באמערקט אז עס איז געווארן אזוי שפעט האט ער געזאגט איך האב געמיי

 דביקות האבן זיי נישט באמערקט אז די צייט לויפט נאר געדארט א מיניט, דאס איז אויך געווען דא ביי די תנאים אז פון גרויס

 דברי יואל 
 אמר רבי אלעזר בן עזריה כט

צרים, און טאקע עס איז דא וואס זאגן פשט אז דער שמועס פון די תנאים איז נישט נאר געווען אין סיפור יציאת מצרים, נאר אויך אין הלכות סיפור יציאת מ

 געזאגט. דעמאלס האט רבי אלעזר בן עזריה דאס

קל וחומר,  אבער לויטן פשוט'ן פשט ברענגט דער מסדר ההגדה נאך א ראיה פון א משנה אז מען דארף דערציילן סיפור יציאת מצרים. דער ראיה גייט מיט א

ר נישט דערמאנען די ניסים ונפלאות ווייל בן זומא [פון וועמען רבי אלעזר בן עזריה ברענגט זיך א ראיה] האט געהאלטן אז ווען משיח וועט קומען וועט מען מע

גאולה שלימה. דעריבער נוצט בן זומא אויס ביידע ריבויים ["כל"  די ביי געשעהן עןפון יציאת מצרים, נאר מען וועט רעדן בלויז פון די ניסים ונפלאות וואס גיי

לטן אז נאך ביאת המשיח וועט מען דערמאנען אויך די ניסים פון יציאת בייטאג און איינס פאר ביינאכט. אבער די חכמים וואס הא און "ימי חייך"] איינס פאר

 בלייבט דאך איבער אן איבריגן "כל", קומט דאס אויף ימות המשיח. .דעריבער זאגן זיי אז "ימי חייך" מיינט סיי בייטאג און סיי ביינאכט, מצרים

אפילו נישט זיך דעמאלס גייען פארקומען גאר גאר גרויסע ניסים וואס מיר קענען וואס  -דאך אז אפילו נאך ביאת המשיח  דאס איז דער קל וחומר: מה

את גייט מען נאך אלס דערמאנען יציאת מצרים. אוודאי און אוודאי היינט פאר משיח איז געקומען דארף מען זיכער דערציילן דעם סיפור פון יצי –פארשטעלן 

 מצרים.

מא און די חכמים איז ווי אזוי מ'טייטשט די ווארט כל, כל, קען מען טייטשען אלע, און מען קען דאס אויך טייטשען די מחלוקת צווישען בן זו דער גר"א זאגט אז

אלע, וועגען דעם גאנצע, בן זומא האלט אז די טייטש פון כל איז די גאנצע, וועגען דעם מיינט דאס די נאכט אויך, אבער די חכמים האלטען אז מ'טייטשט כל, 

 .אס אפילו די ימות המשיחמיינט ד

 (מפרשים)
 ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות ל

 יינען ביינאכט.פרעגן די מפרשים אויב ר' אלעזר בן עזרי' האט נישט געהאט א פסוק אז מען דארף ליינען ביינאכט, פארוואס האט ער געהאלטן אז מען דארף ל

יך אויס די אברים איז מען אליין משיג די תורה, [און די זעלבע זאך זאגט הרה"ק ר' מענדלע רימאנובער זי"ע נאר עס שטייט אין קדושת לוי אז ווען מען ארבעט ז

געוויסט ווי עס אז די אברים פון אברהם אבינו האבן אליין משיג געווען די מצות ה'], ממילא מיט דעם פארשטייט מען אז הגם ר' אלעזר בן עזרי' האט נישט 

מען דארף ליינען קריאת שמע ביינאכט אבער זיינע אברים האבן געשפירט אז מען דארף ליינען קר"ש ביינאכט, ביז בן זומא האט עס  שטייט אין פסוק אז

 געטראפן אין פסוק.

 כ"ק אדמו"ר הגה"ק שליט"א



 

לד

 הגדה של פסח

. ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייךָ  לא ֶׁשֶּנֱאַמר: ְלַמַען ִּתְזֹּכר, ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים,
ם: ְיֵמי ַחֶּייָך ְיֵמי ַחֶּייָך ַהָּיִמים. ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך ַהֵּלילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרי

                                                                                                                                                                                           
 

זאגט א רמז אז אין פרקי אבות זאגט בן זומא "איזהו ווילנער גאון זי"ע  דער: יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר

א חכם הייסט נאר דער וואס לערנט זיך אפילו פון א קלענערן פון אים. ר' אלעזר בן עזריה איז דאך באמת נאר אלט געווען אכצען יאר  –חכם הלומד מכל אדם" 

"הרי אני כבן שבעים  געווארן ווייס, וואס דאס איז דאך דער פשט פון דעם וואס ער זאגטווען ער איז געווארן נשיא, נאר עס איז געשעהן א נס און זיין בארד איז 

צרים איך בין אזוי ווי זיבעציג יאר אלט. דעריבער האט קיינער נישט געוואלט אננעמען דאס וואס ער האט געהאלטן אז מען מוז דערמאנען יציאת מ –שנה" 

יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן  ולא זכיתי שתאמר" . דערפאר האט ר' אלעזר בן עזריה געזאגט:די אנדערע חכמים , ווייל ער איז געווען יונגער פוןביינאכט

מענטש דארף מען זיך אויך  ר, אז אפילו פון א יונגערע"איזהו חכם הלומד מכל אדם"וואס דאס מיינט ביז בן זומא האט גע'דרש'נט אין פרקי אבות  ",זומא

 האבן שוין די חכמים מקבל געווען פון ר' אלעזר בן עזריה אז מען זאל זאגן יציאת מצרים ביינאכט אויך.לערנען, דעמאלס 

 (ווילנא גאון)

 עד שדרשה בן זומא
' ייל רלכאורה וואס האט צוגעגעבן אז בן זומא האט געדרש'נט די חכמים האבן דאך אויך גע'דרש'נט דעם פסוק פאר עפעס אנדערש נאר דער פשט איז וו

יאר האט מען עס נישט מקבל  18אלעזר בן עזרי' האט מען נישט אויסגעהערט וווייל ער איז נאר כבן שבעים שנה אבער ער איז נאך געווען זייער יונג אינגאנצן 

זומא פלעגט זאגן איזה חכם הלומד  געווען פון אים אבער ווען בן זומא איז געקומען האט מען שוין אויסגעהערט ר' אלעזר בן עזרי', ווייל די משנה זאגט אז בן

 מכל אדם ממילא איז נישט קיין חילוק ווי אלט מען איז דארף מען מקבל זיין פון ר' אלעזר בן עזרי' אפי' ער איז נאך יונג.

 ונכתב בספר

 כל ימי חייך הלילות
א מעשה וואס האט פאסירט ביי מיין באבען די רביצין פון הרב  די סיבה פארוואס מען דארף פארציילן יציאת מצרים אפי'לו ביינאכט קען מען פארשטיין מיט

עקליכע גזירות הקדוש ר' מאטעלע מהארנסטייפל, וואס איז איינמאל אריין צו איר פאטער דער הייליגער צאנזער רב, און זיך זייער אויסגערעדט, אויף די שר

ר האט זי געגעבן א זאג, אז דער גלות דארט איז ערגער ווי גלות מצרים, האט דער צאנזער רב וואס מען איז גוזר אין רוסלאנד אויף די אידן, צווישן די ווערטע

זק צו זיין דאס איז דער אויסגערופן חלילה אזוי צו זאגן ערגער פון מצרים קען נישט זיין, ווייל אין מצרים האבן מיר נאכנישט געהאט קיין תורה מיט וואס זיך מח

יאת מצרים אפי' ביינאכט כדי צו ווייזן אז אפי' אין טונקעלקייט פון גלות דארף מען אויך פארציילן די ניסים פון יציאת מצרים ווייל ענין וואס מען דערמאנט יצ

 ערגער פון מצרים קען נישט זיין.

 ברך משה

סוק לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל מצות למען ן פ’דער מחלוקה פון בן זומא און די חכמים קען זיין תלוי אין די מחלוקה פון ר' יודא און ר"ש אויף לא

סור פון עסן חמץ איז דא די תזכור וכו' כל ימי חייך, ר"י דרש'נט פון די פסוק אז היינטיגע צייטען איז אויך דא די מצוה פון אכילת מצה ווייל ווען ס'איז דא די אי

ע"פ נאך חצות מעג מען נאך עסן חמץ ווייל נאר ווען ס'איז דא די מצוה פון עסן מצה פאנגט מצוה פון עסן מצה און ר"ש האלט אז ס'קומט מיך לאזען הערען אז 

ר פירט אויס די זיך אהן די איסור פון חמץ וואס דאס איז הערשט ביינאכט, קומט אויס אז לויט ר"ש רעדט די פסוק פון ביינאכט אז דעמאלס גייט אן די איסו

ייט אן די מצוה אזוי ווי בן זומא, משא"כ לויט ר"י איז נישטא קיין הכרח אז די פסוק רעדט פון ביינאכט, די טעם פארוואס פסוק אויך למען תזכור אז ביינאכט ג

י גוף געווארן מ'זאל אסר'ן פון חצות צו עסן חמץ איז ווייל שוין א האלבע יאר פאר זיי זענען געווארן אויסגעלייזט האבען זיי נישט געארבעט איז דאך ד

ר"ע ווען זיין עלייזט מאכט מען א זכר פאר דעם, אבער ר"ש האלט אז די גאולת הגוף איז דאך נישט א אייביגע זאך ווייל היינט ליידט מען ווייטער, אבער אויסג

ינט זיך אויך האלט ער דאך ווייב  האט אים געזאגט ווער נישט נשיא ווייל אפשר מארגען וועט מען דיר אוועקשיקען האט ער געזאגט אז אפילו פאר איין טאג לו

בן זומא  נישט ווי ר"ש וועגען דעם ולא זכיתי שתאמר יצי"מ בלילות ווייל "איך" קען נישט אזוי האלטען ווייל דאס איז נאר לויט ר"ש ממילא האט עס

 גע'דרש'נט.

 (חתם סופר) 



 

לה

 הגדה של פסח

 לב ָהעֹוָלם ַהֶּזה. ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך ְלָהִביא ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח:
                                                           

 
 אינטערסאנטע מדרש פליאה לב

יבה עליו קא שרש, אמאי מיניה קא פריש, מילין נימא, דנהורא לילא כיממא, והואיל ונגעי בשבחי' מיני' הדא דדרש, שמי' דאבא קא ירש, וכי תימא האי ינוקא דש

 .קא פריש, עד דאתי מן שמי' דאבא קא ירש, ועלי' קא דרש

ק יריעות שלמה. לכאורה דארף כדי צו פארשטיין דעם "סוד" פון דעם מדרש, דארף מען מקדים זיין א טייטש פון הגה"ק ר' שלמה קלוגער ז"ל אין זיין ספה"

יאר, טא וואס  18ען מען פארשטיין די ווערטער פון ראב"ע, הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יצי"מ בלילות, מיר ווייסען דאך אז ער איז נאר אלט געוו

 נאך זייער יונג.וואונדערט ער זיך אזוי, אז זיינע מימרות זענען נאך נישט אנגענומען געווארען? ער איז דאך 

טש אדער דאס קען מען פארענטפערן מיט די הקדמה פון ספר "בינה לעתים", וועלכער קלערט אריין, צי א נס שלא כדרך הטבע איז א גוטע זאך פאר'ן מענ

ישער נס שלא כדרך הטבע. רב יוסף האט נישט, און ער פירט אויס מיט די באקאנטע גמ' אין מס' שבת (נ"ג), אז אין די צייטן פון חז"ל איז געשען אן אויסטערל

י שלעכט איז דער זיך דאן אנגערופען, ווי גרויס איז דער מענטש אז מ'האט משנה געווען סדרי מעשי בראשית צוליב אים. אביי האט זיך דערויף אנגערופען, וו

 ר דערפון, אז דאס איז שוין אן אלטע מחלוקה.מענטש אז צוליב אים האט מען געדארפט משנה זיין די סדרי מעשי בראשית. עכ"פ לערנען מי

בשעת ס'איז געווען די  לויט דעם קען מען מפרש זיין די מחלוקה פון בן זומא און די חכמים, צי מ'איז מחויב צו דערציילען סיּפור יצי"מ ביינאכט, ווייל דעמאלט

ערע חלקים. ביינאכט איז געשען די ניסים שלא כדרך הטבע, מכת בכורות, און אלע ע"ז גרויסע ניסים אין מצרים, איז דאס געווען איינגעטיילט אין צוויי באזונד

י "הכבדת לב" פון די זענען צעגאנגען און צעלאזט געווארען. דאקעגען בייטאג איז געשען די ניסים בדרך הטבע, ווייל אין די מינוט וואס מ'האט אוועקגענומען ד

אוועקצושיקן די אידן, ווייל דאס וואס זיי האבן נישט געוואלט ביז איצט, איז נאר געווען צוליב דעם "כי אני הכבדתי את לבו מצרים, האבן זיי גערן מסכים געווען 

 ואת לב עבדיו".

וואס דאס איז נישט  ,דעריבער, האלטן די חכמים, אז ביינאכט איז נישטא די מצוה פון סיּפור יצי"מ, ווייל די ניסים פון ביינאכט זענען געווען שלא כדרך הטבע

'ּפאסירט פאר אזא מעלה, דעריבער דארף מען דאן נישט דערציילען יציאת מצרים. דאקעגן בן זומא האט געהאלטן ווי די שיטה אז ס'איז יא א חשיבות ווען ס

ווייל די ניסים וואס האבן ּפאסירט ביינאכט,  איינעם א נס שלא כדרך הטבע, דעריבער האט ער געהאלטן אז ס'איז יא ּפאסיג צו דערציילען די ניסים ביינאכט,

 שלא כדרך הטבע, האבן יא א גרויס חשיבות.

ווייסע האר, די  18ווי באקאנט, איז דאך געשען א נס שלא כדרך הטבע צו ר' אלעזר בן עזרי', ווי די גמ' דערציילט אין ברכות אז ס'איז אים ארויסגעוואקסען 

, דעריבער האט ער געהאלטן ווי די שיטה אז א נס שלא כדרך הטבע, איז יא א חשיבות, און דאס זעלבע האט ער אויך נאכט וואס ער איז געווארן א נשיא

 געהאלטן אז מ'דארף דערציילען סיּפור יצי"מ ביינאכט.

אן ביינאכט, ווייל לכבוד עצמו הוא דורש, ער ער האט דאס אבער נישט געוואלט אליין דרש'נען, ווייל מ'וועט זאגען אז דעריבער האלט ער אז סיּפור יצי"מ גייט 

דרש'נט פונעם מיינט זיין אייגענעם כבוד, ווייל אים אליין האט אויך ּפאסירט א נס שלא כדרך הטבע, דעריבער האט ער געווארט ביז בן זומא האט דאס גע'

 ּפסוק.

יאר, נאר עס האט  18יאר, אבער דער אמת איז, אז איך בין נאר  70נאר אזוי ווי  דאס האט ראב"ע געזאגט און זיך אויסגערעדט, הרי אני כבן שבעים שנה, כ'בין

אר אים וואלט געווען א מיר ּפאסירט א נס שלא כדרך הטבע, ולא זכיתי כ'האב נישט געהאט די זכי' אז מ'זאל זאגען סיּפור יצי"מ ביינאכט, מיינענדיג דערביי אז פ

סיּפור יצי"מ גייט אן ביינאכט, ווייל דאן האלט מען דאך אז א נס שלא כדרך הטבע האט יא א חשיבות, ווי אויבען  זכי' אז מ'זאל האלטען ווי די שיטה אז

 דערמאנט.

 מיט דעם וועלן מיר אויך פארשטיין דעם מדרש ּפליאה.

א, וואס ווערט פאררופען אויף זיין טאטענ'ס נאמען און דער האט גע'דרשנ'ט אז סיּפור יצי"מ גייט אן ביינאכט. דער "בן" זומ הדא דדרש, מן שמי' דאבא קא ירש,

 -געשּפרינגען די עלטער נישט אויף זיין אייגענעם נאמען, וכי תימא, איי וועסטו פרעגן, האי ינוקא, דער יונגער מאן, דשיבה עליו קא שרש, וואס ס'איז אים ארויפ

מני' קא פריש, פארוואס האט ער זיך אּפגעשיידט, און ער האט נישט אזוי גע'דרש'נט? ענטפערט אמאי  -יאר  18דאס איז ראב"ע וואס איז אלט געווארען ביי די 

נאכט ד.מ. שלא כדרך דער מדרש, מילין נימא, מ'קען זאגען א תירוץ, דלא תימא, ס'זאל גארנישט שווער זיין, דנהורא לילא כיממא, ער האלט אז די ניסים פון ביי

ב ווי די נסים כדרך הטבע, פון בייטאג, און ווי אויבענדערמאנט והואיל ונגעי בשבחי' מיני', ווייל ס'איז נוגע פאר אים, קא פריש, הטבע, זענען ּפונקט אזוי חשו



 

לו

 הגדה של פסח

 הקדמה:
ום סיפור אליין. דעריבער דערמאנט מען ערשט די אלע פסוקים פון די תורה נאכדעם וואס מען האט מבאר געווען דעם גרויסן חיוב פון סיפור יציאת מצרים גייט מען צו צ

רט קינדער, און מען דער אייבערשטער באפעלט אונז די מצוה פון סיפור יציאת מצרים פסח ביינאכט, וואס די אלע פסוקים זענען געזאגט געווארן אקעגן די פיר סא אווו

 טער אין די הגדה.דרש׳נט די פסוקים, אזוי ווי מען זאגט וויי

 דאס איז אזוי ווי א ״ברכת התורה״ פאר מען גייט דרש׳ענען די פסוקים פון די תורה. ברוך המקום

וק וואספארא סארט מענטש עס שטייט פיר  מאל דאס ווארט ״ברוך״, כדי צו לויבן דעם אייבערשטען וואס האט געגעבן א תורה פאר ווער עס וויל לערנען, נישט קיין חיל

 .ווייטער זאגןמיר  איז, צו א חכם, א רשע, א תם, אפילו א שאינו יודע לשאול. דעריבער דאנקען מיר קודם דעם אייבערשטען אויף דעם, איידערער 

, און 36, ו׳  מאל ו׳ איז 25איז , ה׳  מאל ה׳ 100איז גמטריא שם הוי׳ במנין הגדול: י׳  מאל י׳ איז  ״מקום״דא אן דעם אייבערשטען ״מקום״, זאגט דער רוקח ווייל רופט מען 

 , אזוי ווי עס באטרעפט דער ווארט ״מקום״.186. צוזאמען קומט עס אויס 25ה׳  מאל ה׳ איז 

 ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה $הּוא. ָּברּו $ָּברּו לג ַהָּמקֹום $ָּברּו
 לזַאְרָּבָעה ָבִנים  לו ְּכֶנֶגד לההּוא, $. ָּברּולדְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל

                                                                                                                                                                                           
 

אזוי שטימט  - האט ער דאס נישט געוואלט דרש'נען, עד דאתי מן שמי' דאבא קא ירש ועליה קא דרש, ביז בן זומא איז געקומען און האט דאס גע'דרש'נט.

 באופן הפלא ופלא די רייד פונעם מדרש.

 (יטב לב)
 .ברוך המקום ברוך הוא ברוך שנתן תורה וכו' ברוך הוא לג

) איינער 2) איינער וואס אז ארויס פון תפיסה 1פארוואס שטייט פיר מאל "ברוך", נאר עס שטייט אז ארבעה צריכין להודות, פיר מענטשן דארפן לויבן השי"ת : 

) איינער וואס איז אריבער געגאנגען א מדבר. מיר דארפן 4) איינער וואס איז אריבער געגאנגען א ים, 3ראנק און איז אויסגעהיילט געווארן, וואס איז געווען ק

גט געווארן פון אלע ) מיר זענען נישט געפלא2) מיר זענען ארויס פון די תפיסה פון מצרים, 1לויבן השי"ת פיר מאל, ווייל צו אונז זענען אלע פיר זאכן געשעהן, 

) מיר זענען 4) מיר זענען ביי קריעת ים סוף אריבער געגאנגען א ים, 3דאס איז אזוי ווי איינער איז געהיילט געווארן פון א קראנקהייט  -קראנקהייטען פון מצרים 

 פיר מאל "ברוך".  אויך אריבער געגאנגען דעם מדבר, דעריבער שטייט

 )י"עזרבי יונתן אייבשיץ ( 
 ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. לד

ן מצרים אין די מ"ט לכאורה איז שווער צו פארשטיין די הקדמה צו די ארבעה בנים ברוך המקום וכו' נאר ס'שטייט אין אוה"ח הקדוש אז די יודן זענען געווען אי

די נו"ן שערי טומאה וואס פון דארט וואלטן זיי נישט געקענט ארויס גיין, שערי טומאה און ווען זיי וואלטן ווען געבליבן דארט נאך איין רגע וואלטן זיי אריין אין 

"ו זיין אין די זאגט אבער דער אוחה"ק אז דאס איז נאר געווען פאר קבלת התורה אבער יעצט ווען מיר האלטען שוין נאך קבלת התורה איז אפילו מיר זאלען ח

יט'ן כח פון די תורה הקדושה, דאס איז פשט פון די הקדמה וואס מ'גייט רעדן פון פארשידענע קינדער נו"ן שערי טומאה קען מען אויך ארויס גיין דערפון מ

ק גיין צום גוטן זאגען מיר קודם א הודאה פאר'ן אויבערשטער אויף די תורה וואס ער האט אונז געגעבען ווייל מיט די תורה קען אפילו די ערגסטער רשע צורי

 בעזר השי"ת.

  )דברי יואל(
 ברוך הוא ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא. לה

הייסט קודם מוז לכאורה איז שווער צו פארשטיין ער האט דאך שוין געזאגט איינמאל ברוך הוא, נאר די משנה זאגט אז עס מוז זיין יראתו קודמת לחכמתו דאס 

ע איז אמת פארן לערנען דארף מען האבן יראת שמים אבער די ריכטיגע יראת זיין יראת שמים אנדערע פלעצער שטייט אז תורה ברענגט יראת שמים נאר בייד

הוא ווייל  שמים באקומט מען נאכן לערנען וועגן דעם זאגט מען קודם ברוך הוא מען לויבט דעם אייבערשטען אבער נאכען לערנען זאגט מען נאכאמאל ברוך

 דעמאלס איז מען משיג ריכטיג דעם אייבערשטן.

 )דברי יואל(
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 ניםבארבעה  לו
 עס שטייט אין די תורה פיר פסוקים צו דערציילן סיפור יציאת מצרים צו די קינדער.

און  – יםדער ערשטער פסוק (פרשת בא): והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם. ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל במצר

עלן אייך זאגן: וואס איז דער דאזיגער ארבעט פאר אייך? זאלט איר זאגן: א שחט'ונג פונעם קרבן פסח איז דאס פארן עס וועט זיין אז אייערע קינדער וו

 אייבערשטען וואס האט איבער געשפרינגען איבער די הייזער פון די אידישע קינדער אין מצרים.

און דו זאלסט דערציילן צו דיין זוהן אין  – ר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצריםוהגדת לבנך ביום ההוא לאמפרשת "קדש"):  –דער צווייטער פסוק (פרשת בא 

האט דער אייבערשטער געטוהן צו מיר [די אלע נסים] ווען ער האט מיר  ]מיר זאלן מקיים זיין זיינע מצוות דעם [כדי פון וועגןיענעם טאג אזוי צו זאגן: 

 ארויסגעצויגן פון מצרים.

און  – והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים ):"פרשת "והיה כי יביאך –רשת בא דער דריטער פסוק (פ

האנט האט ט א שטארקע עס וועט זיין אז דיין זוהן וועט דיר פרעגן מארגען [אין די שפעטערע יארן] אזוי צו זאגן: וואס איז דאס? זאלסטו זאגן צו אים: [אז] מי

 .אונז דער אייבערשטער ארויסגעצויגען פון מצרים, פון דעם הויז פון קנעכטשאפט

כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדות והחקים והמשפטים אשר צוה ה' אלקינו אתכם. ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה און דער פערטער פסוק (פרשת ואתחנן): 

 'ואותנו הוציא משם וגו'. ויצונו ה' לעשות את כל החקים האלה ליראה את ה' אלקינו וגו'. וצדקה תהיה לנו כי נשמור וגו במצרים ויציאנו ה' ממצרים ביד חזקה וגו'.

 ט האט אייך-גונזער אז דיין זוהן וועט דיר פרעגן מארגען [אין די שפעטערע יארן]: וואס זענען די עדות און די געזעצן און די דינים וואס דער אייבערשטער א –

זוהן: קנעכט זענען מיר געווען צו פרעה אין מצרים, און דער אייבערשטער האט אונז ארויסגעצויגען פון מצרים מיט א שטארקע  באפוילן? זאלסטו זאגן צו דיין

זיך צו פארכטן פון דעם  האנט. און אונז האט ער ארויסגעצויגן פון דארט. און דער אייבערשטער האט אונז באפוילן צו טוהן די אלע דאזיגע געזעצן כדי

 וועט דאס זיין צו אונז אז מיר וועלן אפהיטן [און אזוי ווייטער]. גערעכטיגקייטט. און פאר א -אייבערשטען אונזער ג

די תורה האט גערעדט פון דעם ענין פון דערציילן די נסים פון יציאת מצרים פאר די קינדער, אז זיך וואס אלע רעדן  ,די חכמים ז"ל לערנען פשט אין די פסוקים

 ון זיין מהות. פון פיר סארט קינדער צו וועמען מען דארף דערציילן דעם סיפור יציאת מצרים, און פאר א יעדע סארט קינד דארף מען רעדן לויט זיין מצב א

נען אפפרעגן, און ווי לאנג ער פארשטייט נישט פסוק רעדט מען פון א קינד וואס פרעגט קשיות נישט כדי צו קענען פארשטיין נאר כדי צו קע ןערשטע םאין דע

 ".רשעוויל ער זיך נישט אונטערווארפן. אזא קינד ווערט אנגערופן "

וואס עס טוט זיך, אין דער צווייטער פסוק זעהט מען אז דאס קינד פרעגט אינגאנצען נישט, וואס דאס גייט ארויף אויף א קינד וואס קוקט זיך בכלל נישט אום 

וערט בט אן קיין חשבון און אן קיין מחשבה, ער שטעלט זיך קיינמאהל נישט טראכטן, און עס אינטערעסירט אים גארנישט צו פארשטיין. אזא קינד ונאר ער לע

 ."שאינו יודע לשאול"אנגערופן 

זעהט א מאדנע אויפפירונג פרעגט ער אן קיין  אין דער דריטער פסוק רעדט מען פון א קינד וואס כאטש ער פרעגט, פרעגט ער אבער נישט קיין פרטים, נאר ער

 תוכן "מה זאת?", ווייל ער איז אויך נישט קיין חכם. אזא קינד ווערט אנגערופן "תם".

אלע ענינים  ל פארשטייןאון אין דער פערטער פסוק רעדט זיך פון א קינד וואס קוקט זיך אום ארום זיך און ער טראכט אריין אין די זאכן וואס ער זעהט און ער ווי

 און טעמים מיט א טיפקייט און ברייטקייט. אזא קינד ווערט אנגערופן "חכם".

 סדר המקראות
 די פסוקים ווערן נישט אראפגעברענגט אין די הגדה לויטן סדר וויאזוי זיי שטייען געשריבן אין די תורה.

גען די פיר בנים לויט די סדר פון זייער חשוב'קייט: צום ערשט דער חכם, דער פשוטער טעם פון דעם איז ווייל דער בעל הגדה האט געוואלט אראפברענ

יודע לשאול  דערנאך דער רשע, וואס ער איז אויך א קלוגער כאטש וואס ער איז שלעכט, דערנאך דער תם וואס איז נאר אביסל קלוג, און דערנאך דער שאינו

 וואס איז אינגאנצען נישט קלוג, (אבודרהם).

 ערעסאנטע טעם על פי פשט ברענגען די ראשונים (רשב"ם ריטב"א) אז דער בעל הגדה וויל אנהייבן מיטן חכם צוליב זיין חשיבות, און ער ווילנאך אן אינט

מען אריין  שטעלטענדיגן מיט דעם שאינו יודע לשאול, ווייל מען גייט נאכדעם דרש'ענען דעם פסוק "והגדת לבנך" פונעם שאינו יודע לשאול, און אין צווישן 

 דעם רשע מיטן תם אויפן סדר, ווייל קודם שטייט אין די תורה דער פסוק פונעם רשע און דערנאך דער פסוק פונעם תם.
לז

תיקן גמרא אברהם  עס ווערט געברענגט אז אברהם אבינו האט שוין געבעטן פאר אלע זיינע קינדער אז זיי זאלען זיין ערליך און מ'קען דאס מרמז זיין אויף די  

  רעכטען.שחרית ער האט מתקן געווען תפלת שחרית, שחרי"ת איז ר"ת ח'כם ר'שע ת'ם ש'אינו י'ודע ווייל די ארבעה בנים האט ער געבעטן מ'זאל זיי פא

 (לי' מהר"ן)
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ָּתם,  ָרה. ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָׁשע, ְוֶאָחדִּדְּבָרה ּתוֹ 
 ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול:

 חכם מה הוא אומר :הקדמה
פארוואס מאכט מען א עדות און א סימן, צום ביישפיל עסן מצה אלס לחם עוני, מרור אלס וימררו את  –דער שאלת חכם איז אויף אלע דינים פון פסח. ״מה העדות״ 

זענען די מצוות וואס מען פארשטייט נישט די טעמים, צום ביישפיל אז מען טאר נישט ארויס  –, און פסח אלס דאס איבערהיפן איבער די אידישע הייזער. ״והחוקים״ חייהם

זענען די דינים וואס מען פאשטייט יא, צום  – , און דאס גלייכן. ״והמשפטים״פונעם קרבן פסח נעמען דעם קרבן פסח פון הויז, אדער אז מען טאר נישט צוברעכן קיין ביין

 ביישפיל אז א ערל טאר נישט עסן דעם קרבן פסח, און דאס גלייכן, (עקידה).

דער תירוץ איז: ״אף אתה אמור לו כהלכות הפסח״, וואס דער פשט פון דעם איז אז מען זאל מיט אים לערנען אלע הלכות פון פסח מיט זייערע  - אף אתה אמור לו

 מים, ביז דער לעצטער הלכה פון מסכת פסחים אז ״אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן״.טע

ר ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים, ֲאׁשֶ  מא ָמה ָהֵעֹדת מ ַמה הּוא אֹוֵמר?  לט לח ָחָכם

                                                           
 

לח
טיפש וואס דאס איז די פארקערטע פון א שטיין לויט די ענין חכם און   לכאורה איז שווער פארוואס ס'שטייט די לשון חכם און רשע ס'וואלט ווען געדארפט  

ר האט עס נישט חכם? נאר אין פסוק שטייט חדשים וגם ישנים דודי צפנתי לך אז כלל ישראל טוט זיך אויף אז זיי לייגען צו נייע מצות וואס דער אויבערשטע

און אין מפטירין וואס די חכמים האבען דאס אליין צוגעלייגט, און געהייסען טוהן נאר פון אונזער ליבשאפט צום באשעפער טוען מיר עס אזוי ווי ארבע כוסות 

עלייגט מצות פון זיך טאקע נאר אין דעם זכות איז מען אויס געלייזט געווארן, און אויף דעם פרעגען אלע ביידע סיי די חכם און סיי די רשע פארוואס מ'האט צוג

א חכם ניצט א שיין לשון ווי ס'שטייט ותבחר לשון ערומים און דער רשע וועגען זיין רשעות פרעגט ער מיט אליין, אבער די חילוק איז וויאזוי מ'פרעגט עס ווייל 

יסען און מיט א נער'יש לשון, וועגן דעם שטייט דא חכם און דא רשע ווייל די חכם פרעגט די עיקר וועלכע זענען די מצות וואס דער אויבערשטער האט געהי

וועלכע איז נישט די מצוות וואס דער אויבערשטער האט געהייסן, נאר ער איז א חכם זאגט ער עס נישט ארויס, אבער מ'ענטפערט  דעם מיינט ער צו פרעגען

שע וואס ער פרעגט אים "כהלכות הפסח אין מפטירין" אז ביי אונז איז אזוי חשוב די צוגעלייגטע הלכה פון אין מפטירין ווי אלע הלכות פון פסח און פאר די ר

 ט.גראב ארויס מה העבודה הזאת לכם ווער דארף האבען די אלע אייגענע מצוות פאר אים ענטפערט מען ווען די וואלסט נישט  געווען אויסגעלייז

 (חתם סופר) 
לט
  מיט זיינע דרכים. פארוואס שטייט נישט "צדיק" מה הוא אומר וואס עפעס חכם נאר נעבען א רשע דארף מען זיין א חכם נישט צו ווערען מיט געכאפט  

 (מהר"י ט"ב)
 
מ

  לויט וואס א מענטש רעדט קען מען דערקענען וואס ער איז. "מה הוא אומר" 

 (ספרים)
מא

אבער דער דער חכם פרעגט מה העדות וואס טוען מיר אויף מיט די אלע קליינע זאכן וואס מיר טוען, קעגן אזא גרויסען באשעפער איז דאך עס גארנישט,  

אין מפטירין  אז די תכלית פון די גאנצע נאכט איז נישט נאר פאר אונז אליין אז מיר זאלען זיך לערנען פון די נאכט אויף א גאנץ יאר און דאס איז פשטתירוץ איז 

  ווייל ס'דארף בלייבען די טעם א גאנצען יאר.

 (חתם סופר)

בן פסח זאל ווערען אנגערופען עדות אז ער פרעגט מה העדות? נאך איז שווער וואס לכאורה איז שווער וואס פרעגט ער מה העדות ווי געפונען מיר אז די קר

ווייל אביסל  ענטפערט מען עפעס די הלכה פון אין מפטירין מער פון אלע הלכות פון הלכות פסח? נאר ביי אלע קרבנות איז געווען א סימן אז ס'איז קדשים

רבן פסח האט מען אלעס אליין אויף געגעסען האט מען געדארפט מאכן א סימן אז ס'איז קדשים, נאר דאס אז דערפון איז געגאנגען פאר די כהנים, אבער ביי ק

ר אז ס'איז קדשים דאס מ'האט עס געדארפט עסן נאר על השובע איז געווען די סימן ווייל ער זאל נישט אוועק גיין פון זיין רבינ'ס הויז הונגעריגעהייט, זעהן מי

ט ן שאלה מה העדות וואס איז די ראיה אז די חוקים ומשפטים זענען קדשים? ענטפערט מען אים: די ראיה איז אז אין מפטירין ווייל מ'טאר נישאיז פשט אין זיי

  זיין הונגעריג נאך קרבן פסח.

 (חת"ס) 



 

לט

 הגדה של פסח

: ֵאין מב ִצָּוה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם? ְוַאף ַאָּתה ֱאָמר לֹו ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח
 ַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן:אַ  מג ַמְפִטיִרין

 רשע מה הוא אומרהקדמה: 
 –״והיה כי ישאלו״  ביי דער פסוק פון רשע שטייט ״והיה כי יאמרו אליכם בניכם״ און עס וועט זיין אויב אייערע קינדער וועלן אייך זאגן, און עס שטייט נישט

נישט אינטערעסירט צו פארשטיין, נאר ער וויל זיך לאזן הערן און אפלייקענען און כופר זיין  און עס וועט זיין אויב זיי וועלן פרעגן. זעהן מיר אז דער רשע איז

 בעיקר.

לונגען און דער רשע טענה׳ט ״מה העבודה הזאת לכם״, וואס לייגט מען אריין א גאנצע עבודה ביים סדר און מען האלט צוריק די סעודה מיט לאנגע דערציי

ן וויבאלד ער איז נישט אינטערעסירט און די עבודת ה׳ פון פסח ביינאכט ווייל ער זאגט ״לכם״, מיט דעם ווייזט ער אז ער מען לאזט נישט גלייך עסן. או

 נעמט זיך ארויס פון כלל און ער איז א כופר בעיקר.

 ואף אתה הקהה את שיניו

 וערן אומבאקוועם אז זיינע ציינער זאלן אים לויז ווערן.דער פשוטער פשט איז אז מען דארף ענטפערן פארן רשע אזא תשובה וואס עס זאל אים ו
ּוְלִפי  ַמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת ָלֶכם? ָלֶכם וֹלא לֹו.  מד ָרָׁשע

                                                           
 

מב
אכצומאכן וואס אונזערע עלטערען האבען געמאכט ווען "הלכות הפסח מיט כ"ף הדמיון, נאר אלע זאכן וואס מיר טוען די נאכט איז נכוואס איז די פשט פון " 

ווי גלייך מיר די ביהמ"ק איז געשטאנען און דער חכם פרעגט דאס פארוואס מיר מאכן נאך, איז די תירוץ כהלכות הפסח אז ביים באשעפער איז עס אזוי חשוב 

 וואלטן מקריב געווען די קרבן פסח אליין ווען די ביהמ"ק איז געשטאנען.

 זרע קודש)( 
 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן מג

עסן מיר דעם א שיינע פשט איז דא פון די ראשונים (ריטב"א) אז די קשיא פון דעם חכם איז: אויב דער עיקר פון סעודת פסח איז דער קרבן פסח, פארוואס 

לכאורה וואלט מען געדארפט קודם עסן דעם קרבן פסח וואס דאס קרבן חגיגה ביי דער סעודה, און דעם קרבן פסח עסט מען ערשט צום סוף פון די סעודה, 

טוב פסח. אויף דעם ענטפערט מען אים אז אוודאי וואלט מען געדארפט עסן קודם דעם קרבן פסח, נאר וויבאלד די הלכה איז אז "אין -איז דער עיקר פונעם יום

ן פסח, כדי דער טעם זאל בלייבן אין מויל, דעריבער מוזן מיר עסן דעם קרבן פסח נאך די מפטירין אחר הפסח אפיקומן", און מען טאר גארנישט עסען נאכן קרב

קען די טעמים פון די סעודה. און דורכדעם וואס עס וועט בלייבן דער טעם פון קרבן פסח [אדער היינטיגע צייטן דער אפיקומן] אין אונזער מויל וועלן מיר געדענ

 דערציילן דעם סיפור יציאת מצרים א גאנצע נאכט. מצוות אין מיר וועלן פארמערן צו

 (ראשונים)
מד

מ'האט אמאל געפרעגט דעם הייליגן ראפשיצער רב זי"ע, פארוואס דריקט מען יעדעס יאר איבער כסדר פרישע הגדות? מיט א שמייכל האט ער  

 ויט די ירידת הדורות, וואס הערשט ליידער.גענטפערט: ווייל דער רשע פון פאראיאר, ווערט שוין דאס יאר גערעכנט פאר א צדיק, ל

 (הרה"ק רבי נפתלי ראפשיצער רב זצ"ל)
) ווייל אין די תורה שטייט פאר דעם והיה כי יאמרו אליכם בניכם ער פרעגט נישט ווי די חכם נאר ער זאגט 1ס'איז דא פינף ראיות אז דא רעדט מען פון א רשע: 

) ער זאגט לכם וואס מיינט אז ער אליין 4) ער רופט עס אן עבודה וואס באדייט אז ס'איז א עול. 3ן פון אויבערשטען. ) ער דערמאנט נישט די נאמע2און שרייט. 

) ווייל די פסוק זאגט דארט ואמרתם זבח פסח הוא לה' דאס מיינט אז פאר אים זאל מען גארנישט 5טוט עס נישט נאר ער פרעגט פארוואס אנדערע טוען אזוי. 

ען יל ער איז א רשע, דאס איז אויך פשט "ואף" אתה הקהה את שיניו דאס מיינט חוץ דעם וואס מ'איז מקיים וואס שטייט אין פסוק ואמרתם זאל מענטפערן ווי

ן ביטערע תשובה פון זייאויך מאכן הקהה את שיניו דאס מיינט אז די ציין מאכן אייליג איז מען זיך אליין גורם דורכ'ן עסן די זעלבע האט ער אליין גורם געווען 

 וואס דארט שטייט מרומז לכם ולא לו און צו אים רעדט מען גארנישט ווייל אזוי זאגט די תורה.” זיינע ווערטער "לכם

 (ראשונים)

אסט אין שטאט, דער חילוק פון'ם רשע און דער חכם איז, האט אמאל א מגיד אויפגעקלערט בדרך צחות: דער סדר העולם איז ווען א חכם קומט אריין אלס ג

אין שטאט, וויל ער דאס ערשטע וויסן  פרעגט ער זיך דאס ערשטע נאך אויף דעם מצב הכשרות, וואו די בתי מדרשים זענען אד"ג, דאקעגן ווען א רשע קומט



 

מ

 הגדה של פסח

, מוו. ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִׁשָּנימהֶׁשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְּכָלל, ָּכַפר ָּבִעָּקר
                                                                                                                                                                                           

 
והחוקים, וואו קען מען דא לערנען?  וואו מ'קען מאכן געלט און ענליכע דברים גשמיים, דאס זעהט מען אין די הגדה, חכם מה הוא אומר, ער פרעגט מה העדות

 דאקעגן דער רשע פרעגט מה העבודה, וואו קען מען ארבעטן, און פארדינען געלט...

 (בשם מגיד אחד)
ן די דריי זאכן ש און פופון די עיקרים וואס היטען אפ די כלל ישראל און אין דעם זכות איז מען געווארן אויסגעלייזט פון מצרים איז די דריי זאכן שם לשון מלבו

שון כ'ינו (דאס איז שם ווייל כינו איז טייטש רופען) מ'לבוש וואס פעלט דאס אויס די ’מאכט די רשע חוזק און פרעגט מה העבודה הזאת לכם, לכ"ם איז ר"ת ל

ט נישט אויס דארף מען דיינע ציין אויסהאקען ווייל דריי גדרים? ענטפערט מען אים הקהה את שיניו ווייל די ציין איז אזוי ווי א צוים און אז דו זאגסט אז ס'פעל

 דו דארפסט נישט קיין גדר.

 (ספרים) 
אז די תורה ווערט גע'דרש'נט מיט שלש עשרה מדות, איינע דערפון איז, אז מ'קען דינען דעם אויבערשטען אויף צוויי אופנים,  –מיר געפונען אין די ברייתא 

ע מעשים לשם שמים, ווי תורה ותפלה. "כלל" איז דער וואס טוט ממש אלעס לשם שמים, אפילו זיין עסן אין זיין גשמיות "פרט" איז דער וואס טוט נאר געוויס

ן נישט זיין איז נאר לשם שמים. דער רשע קומט מיט די פראגע מה העובדה הזאת "לכם", אז די אלע ענינים וואס מ'טוט "לכם" פאר ענקערע באדערפענישן קע

אז  ים, דעריבער זאגט מען איהם, ולפי שהוציא עצמו מן "הכלל" ער איז פון די וואס לייקענען אין די מדה פון "כלל" וואס איז מרמז אויף דעםדערין לשם שמ

 "אלעס" דארף זיין לשם שמים.

 (הרה"ק ר"ר ברוך'ל מעזשעבוזש'ער זי"ע) 
 ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר מה

וואס איז דער חילוק צווישען דעם שאלת החכם און דער שאלות הרשע דער חכם זאגט דאך אויך אתכם? דער תירוץ איז, ווייל לכאורה דארף מען פארשטיין 

ין שאלה אז ער ביים שאלת החכם שטייט "כי ישאלך" בנך מחר "לאמור" מה העדות וגו' אז דיין זון וועט דיך פרעגן דו זאלסט אים ענטפערן, זעט מען פון זי

ובה שאלה און ער ווארט אויף א תשובה מען זאל אים ענפערן, אבער דער רשע זאגט וואס ער האט צו זאגן און ער ווארט נישט אפילו צו הערן א תשפרעגט א 

נישט וויסן דעם טעם  ילאון א טעם אזוי ווי עס שטייט אין פסוק "כי יאמר אליכם בניכם מה העבודה הזאת וגו' אז דיין זון וועט דיר זאגן און ער אנטלויפט ער וו

 איינער וואס פרעגט קשיות סתם אן וועלן וויסן דעם תירוץ דאס הייסט א רשע.

 מהרי"ד מבעלזא
 ואף אתה הקהה את שיניו  מו

נישט, און אז דער ף לכאורה פארוואס עפעס די ציין, נאר די גמרא זאגט אז די ציין איז באשאפן געווארן צו זיין א מויער אז מען זאל נישט רעדן וואס מען דאר

 רשע רעדט דברי כפירה , מאך אים שארף זיינע ציין, ווייל ער דארף נישט קיין ציין.

 דברי יואל

 .ואף אתה הקהה את שניו
עפער ? נאר דער ענין איז, אז דער רשע טענה'ט אז מען קען דינען דעם באש"הקהה את שיניו"פארוואס זאל מען געבן פאר דעם רשע פונקט דעם שטראף פון 

פון דעם האלט ער נישט. דערפאר פרעגט  -אבער אז מען קען דינען דעם באשעפער אויך מיט עסן און טרינקן און אנדערע זאכן,  ,נאר מיט דאווענען און לערנען

ז בכלל נישט אנגענומען ביי דעם צו וואס דארפט איהר די גאנצע עבודה פון עסן מצה, מרור און טרינקען וויין? דאס אי -"? מה העבודה הזאת לכםדער רשע: "

אויב ביי דיר איז נישט דא קיין עבודה פאר דעם באשעפער דורך עסן און טרינקן, דאן  -" ואף אתה הקהה את שניוזאגט דער בעל הגדה: " ,אייבערשטן

  נישט האבן קיין ציין!דאך דארפסטו 

 (עבודת ישראל)

  .ואף אתה הקהה את שניו
יוסף דוד אזולאי זצ"ל (דער חיד"א) איז געווען רב אין דעם איטאליענישע שטאט ליווארנא, האט ער איינמאהל געהאלטן א דרשה און ווען דער צדיק ר' חיים  

עבירה האט  שוהל, און גערעדט וועגן דעם גרויסן איסור פון זיך אפשערן די בארד, אז דער וואס טוהט דאס, איז עובר אויף אסאך לאווין. איינער א בעל

געבוירן געווארן,  עהערט די דרשה, האט ער זיך אנגערופען צו דעם רב מיט חוצפה: "איך האלט אז מען מעג זיך אפשערן די בארד, און בלייבן אזוי ווי מען איזצוג

ואף אתה יף דעם רשע "אן א בארד"! האט דער חיד"א זצ"ל זיך צוריק אנגערופען: "מיט דעם איז מיר שוין פארענטפערט פארוואס דער בעל הגדה זאגט או



 

מא

 הגדה של פסח

ָיה ה ְיָי ִלי, ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים, ִלי ְוֹלא לֹו. ִאּלּו הָ ֶוֱאָמר לֹו: ַּבֲעבּור ֶזה, ָעׂשָ 
 :מזָׁשם, ֹלא ָהָיה ִנְגָאל

                                                                                                                                                                                           
 

האק איהם אויס די  -אן א בארד! דערפאר "הקהה את שניו"  -דער רשע טענה'ט אז א מענטש דארף בלייבן אזוי ווי ער איז געבוירן געווארן  -". הקהה את שיניו

 ציין!! ער דארף נישט האבן קיין ציין, ווייל ער איז געבוירן געווארן אן ציין...

 (חיד"א)

  הה את שיניו.ואף אתה הק
זי"ע האט געזאגט פשט פארוואס שטייט ביי די מעשה פון נח "ותמלא  ר' משה סאמבורערעס ווערט געברענגט א שיינע פשט לויט דעם וואס דער הייליגער 

לא על הגזל, וואלט געדארפט שטיין הארץ חמס", עס זענען דאך געווען אנדערע הארבע עבירות וואס זיי האבן עובר געווען, און אפילו אז לא נחתם גזר דינם א

ס פון די תיבה וואס דער אייבערשטער האט געהייסן פאר נח צו מאכן, פארוואס האט געדארפט דווקא "ותמלא הארץ גזל". נאך דארף מען פארשטיין דער מָא 

 ן.זיין שלש מאות אמה די לענג, חמישים אמה די ברייט, שלשים אמה די הייעך, און איין אמה פון אויב

שלעכטער חלק, און די נאר דער מקור פון די כוחות הרע זענען דער ס"מ און דער "נחש". דער נאמען פונעם ס"מ איז ס' מ' א' ל', וואס די אותיות ס' מ' איז דער 

 אותיות נ' ש' קומען ממתיק צו זיין.אותיות א' ל' קומען ממתיק צו זיין אביסל דאס שלעכטס. אויך ביי דעם "נחש" איז דער אות ח' דער שלעכטער חלק און די 

' מ' און ח', וואס אבער ביים דור המבול איז דער כח הרע אזוי שטארק געווען אז די אלע ממתיקים זענען אוועק געפאלן, און עס איז נאר געבליבן די אותיות ס

 דאס איז די אותיות "חמס", דעריבער שטייט "ותמלא הארץ חמס". 

ס כדי ממתיק צו זיין די כוחות הרע. שלש מאות און חמישים איז אקעגן דעם מיט דעם מָא דווקא שטער געהייסן נח צו מאכן א תיבה דערפאר האט דער אייבער

 , שלשים און איין אמה איז אקעגן דעם א' און ל' וואס זענען אראפגעפאלן פונעם ס"מ."נחש"ש' און נ' וואס איז אראפגעפאלן פונעם 

פשט אז דער רשע וואס האט זיך ארויסגענומען פון דעם כלל ישראל דארף מען אים אוועק נעמען די חלק פון טוב וואס איז ממתיק מיט דעם קען מען זאגן 

 נעם אוועק פון אים די אותיות ש' נ' וואס זענען ממתיק אויף אים. –"ואף אתה הקהה את שיניו" אויף זיין רע, 

 )משה סאמבורער זי"ע הרה"ק ר'(
 ם לא היה נגאלאילו היה ש מז

א זעט מען א לכאורה וואלט געווען אסאך בעסער און שארפער ווען מען זאגט אים אז ער וועט נישט אויסגעלייזט ווערן פון דעם יעצטיגן גלות, נאר פון ד

ווען אין מצרים וואלטן זיי שוין מורא'דיגע זאך דאס וואס עס שטייט אין אור החיים הקדוש אז כאטש דער אר"י הקדוש זאגט אז אויב די אידן וואלטן גע

לט אריין אין די נון אריינגעפאלן אין די נון שערי טומאה וואלטן זיי קיינמאל נישט געקענט אויסגעלייזט ווערן אבער היינט נאך קבלת התורה אפי' אויב מען פא

 שערי טומאה קען אויך ארויס גיין דורך דעם כח התורה.

ז כפר בעיקר ממילא איז ער שוין אריין געפאלן אין די נון שערי טומאה וועגן דעם אילו היה "שם" לא היה נגאל וואלט ער דאס זאגט מען פארן רשע אז ער אי

 יזט ווערן.קיינמאל נישט געקענט אויסגעלייזט ווערן אבער דא פון דעם גלות וויבאלד מיר האבן די תורה קען אפילו דער רשע תשובה טוען און אויסגעלי

 ברך משה

 לו היה שם לא היה נגאלאי
ן אויף זיין און דער חת"ם סופר זי"ע זאגט בדרך הלצה, מיר עסן דאך נישט ביז נאך דעם סדר, און מיר מאכן פארשידענע שינוים ביים סדר כדי די קינדער זאל

ל שוין עסן, פרעגט ער "מה העבודה הזאת לכם" וואס רעדן וועגן יציאת מצרים, דער רשע האט נישט קיין געדולד צו דערציילן אזוי לאנג יציאת מצרים ער ווי

 דארף מען אזוי לאנג רעדן וועגן יציאת מצרים, לאמיר שוין עסן.

זענען זיי ארויס געגאנגען  -זאלסטו אים זאגען, אין מצרים איז געווען די בני אפרים זיי האבן נישט געהאט קיין געדולד צו ווארטן ביז הקב"ה וועט זיי אויסלייזן 

גן דעם בין איך פאר די צייט, האבן די פלשתים זיי אלעמען אויסגע'הרג'עט, זאג אים "בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מצרים" ווייל איך האב געהאט געדולד ווע

וואלסטו דאך ארויס  - ארויס פון מצרים, "אלו היה שם לא היה נגאל" ווען דו וואלסט דארטן געווען אין מצרים  וואלסטו אויך נישט געהאט קיין געדולד

 געגאנגען צוזאמען מיט די בני אפרים, וואלסטו ממילא נישט געווארן אויסגעלייזט. 

 חתם סופר



 

מב

 הגדה של פסח

 נּו ְייָ ַמה ֹּזאת? ְוָאַמְרָּת ֵאָליו: ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציאָ  מט ַמה הּוא אֹוֵמר? מח ָּתם
אֵ   ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים:ֶׁ

 ַּבּיֹום  ַתח לֹו.ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך,ּפְ  נא ַאְּת  נ יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול, ְוֶׁשֵאינוֹ 

                                                           
 

 .תם מה הוא אומר מח
יילט ען דערצוויבאלד דער תם פרעגט נישט מיט א קלוגשאפט וואס וועגן דעם הייסט ער א "תם", דעריבער ענטפערט מען אויך נישט מיט קיין אריכות, נאר מ

גט מען אים נאר וועגן אים בפשטות אז "בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים", ווייל מען קען אים נישט מסביר זיין די הויעכע ענינים פון יציאת מצרים, זא

 ט א שטארקע האנט.די קנעכטשאפט און די צרות וואס איז געווען אין מצרים, וואס דער אייבערשטער האט אונז ארויסגעצויגן פון דארט מי

 (ראשונים)
מט

ת חוקת דער תם קוקט צו ווי מ'האט אזוי אוועקגעשטופט דעם רשע פון סדר און ער האט נישט געגעסען פונעם קרבן פסח ווי ס'שטייט אין די תורה ז"א 

"את וואס איז פשט מיט דעם וואס שטייט אין די הפסח כל בן ֵנָכר לא יאכל בו", פרעגט ער וואס איז געשען פארוואס לאזט מען אים נישט עסן די ק"פ מה ז

די צדיקים זענען תורה די פרשה פון זאת וכו'? ענטפערט מען אים כי בחוזק יד. אזוי איז אויך געווען ביי יציאת מצרים אז די רשעים האט מען געהרגעט און 

  ארויס.

 (ברכת השיר)     
 .שאינו יודע לשאול נ

ז וויבאלד דער שאינו יודע לשאול איז איינער וואס טוט זיך נישט אומקוקען און באטראכטן אויף די נסים דעריבער ענטפערט דער "שבלי הלקט" איז מסביר א

לאות, ווייל ער איז מען אים מיט דעם זעלבן פסוק וואס דער בעל הגדה ברענגט ביי דעם רשע, ווייל ער איז אויך נישט ראוי אז מען זאל פאר אים מאכן נסים ונפ

זיך מער  ישט ווערט אז דער טבע זאל פארענדערט ווערן פאר אים. דורכדעם וואס מען וועט דאס זאגן פארן קינד, וועט דאס אים מעורר זיין אז ער זאלנ

 באטראכטן עוסק צו זיין אין תורה און מעשים טובים, וועט ער שוין זיין ראוי צו שינוי הטבע.

 (שבלי לקט)

 .לוושאינו יודע לשאול את פתח 
א יוד וואס קען נישט בעטן און ער קען נישט דאווענען פארן אייבערשטן ווייל זיין הארץ איז " ושאינו יודע לשאול" זי"ע מבעלזא ר' יהושעטייטשט הרה"ק  

און מוח, און דערנענטערן " זאלסטו באשעפער איהם עפענען דאס הארץ את פתח לו" ,פארשטאפט און זיין נשמה איז דערווייטערט פון זיין פאטער אין הימל

 זיין נשמה אז ער זאל וויסען ווי אזוי צו דאווענען פאר דיר.

 (מהר"י מבעלזא )

 .ל את פתח לוושאינו יודע לשאו
שטער זי"ע זאגט אז באמת דארף א מענטש אנהייבן צו תשובה טוהן פארן אייבערשטען און דערנאך העלפט אים דער אייבערר' ברוך מעזבוזער  דער הייליגער

מיר אזא קליינע עפענונג ווי א נאדל לאך, און איך  נטעפע –פתח כפתחו של אולם  כםארויס, אזוי ווי די גמרא זאגט "פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח ל

קערן צום אייבערשטען פון זיך אליין כדי . דאס מיינט אז דער מענטש מוז מיט כאטש עפעס אנהייבן זיך צוריק צו "עפענען א גרויסע עפענונג ווי א זאלאייך וועל 

 דער אייבערשטער זאל אים העלפן.

ה צו זיין פון זיך אליין, אין מצרים זענען דאך די אידן געווען איינגעזינקען און די מ"ט שערי טומאה, און עס איז זיי זייער שווער געווען אנצוהייבן חוזר בתשוב

איבערגעהיפט דעם ענין פון "פתח" אז מען דארף אליין אנהייבן, אזוי ווי עס שטייט "אשר פסח אל פתח", און ער  האט דער אייבערשטער מיט זיין חסד ורחמים

 האט פריער אנגעהויבן מחזיר בתשובה צו זיין דעם כלל ישראל.

"את פתח לו" ם פתח, בעט מען פון אייבערשטען איינער וואס קען נעבעך אליין נישט אנהייבן צו עפענען דע –" ושאינו יודע לשאול"דאס זאגט דער בעל הגדה: 

אזוי ווי דו האסט געטוהן אין מצרים צו די אידישע קינדער  – "שנאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" זאלסטו אים אים עפענען א עפענונג צו תשובה, –

  .געהויבןאון אליין אנ וואס האבן נעבעך נישט געקענט אליין האסטו איבערגעהיפט דעם "פתח"

 )ר' ברוך מעזבוזער זי"ע(



 

מג

 הגדה של פסח

 ַההּוא ֵלאֹמר: ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיָי ִלי, ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים:

הּוא, ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּבּיֹום ַההּוא. ִאי ַּבּיֹום הַ  נב ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש, ָיכֹול
                                                                                                                                                                                           

 
 את פתח לו. נא

סיפור יציאת  לכאורה דארף מען פארשטיין פארוואס שטייט "את" א לשון נקיבה, נאר די סדר איז אז א פרוי רעדט אסאך און א מאן רעדט ווייניג, יעצט ביי

 יפור יצי"מ.מצרים דארף דער טאטע ווערען אין די בחינה פון א פרוי און מאריך זיין מיט ס

 (תיקון שבת) 
 יכול מראש חודש. נב

קומען צום די הוה אמינא אז מ'דארף אנפאנגען צו פארציילן פון ר"ח קען זיין אזוי, ווייל די גמרא זאגט אין מס' שבת אז ר"ח סיון זענען יודן אנגע וואס איז געווען

חודש "הזה" לכם ראשי חדשים לערען איך ארויס פון א גזירה שוה "הזה הזה" אז מ'איז בארג סיני ווייל ס'שטייט ביום "הזה" באו מדבר סיני און ס'שטייט ה

א מאך איך אויך די אנגעקומען צום בארג ר"ח אויב אזוי האבן מיר דאך יעצט גענדיגט אז אויך ביי פסח שטייט הזה בעבור "זה" וואלט איך געוואלט מיינען אז ד

  עגען דעם דארף איך האבען א לימוד אז נישט.גזירה שוה און מ'דארף אנפאנגען ר"ח וו

 (כתנות אור פרשת בא)   

 .ההואיכול מראש חודש תלמוד לומר ביום 
ן פון יציאת מצרים מיט קדושה און טהרה, דעמאלס מוז ער זיך צוגרייטען צו דעם פון ראש חודש ניסן. דאס עלייאויב א מענטש וויל פסח ביינאכט קענען דערצ

מוזטו זיך שוין צוגרייטען צו דעם פון ראש חודש. און  -ן פון יציאת מצרים, "מראש חודש" עלייאז דו ווילסט קענען דערצ -גדה: "יכול" זאגט דער בעל ה

  פסח ביינאכט. -וועסטו קענען זאגן, "ביום ההוא"  -דעמאלס, "תלמוד לומר" 

 (תפארת שלמה)

  .מראש חודש תלמוד לומר ביום ההוא יכול
ף א נז דער בעל הגדה א מוסר השכל, עס זענען דא א טייל מענטשן וואס לייגען אפ זיך צו פארבעסערן פון טאג צו טאג, זיי זאגן איך ווארט אוידא לערנט או

ואלט ו נייעם זמן, אדער א נייעם חודש. דער יצר הרע לאזט איהם נישט תשובה טהון ער שטופט אים אפ שטענדיג. איז דער בעל הגדה מרמז "יכול" איך

וואך וכדו', ווען דער קאפ איז פריש אן דאגות, "תלמוד לומר ביום ההוא" אין חודש, אדער א נייע געוואלט מיינען, "מראש חודש" ווען עס הייבט זיך אן א נייע 

יכול מבעוד יום" איך וואלט געוואלט יענעם טאג, דאס מיינט אין דעם טאג וואס די באקומסט דעם הרהור תשובה זאלסטו שוין אנהייבן צו טון עבודת השי"ת. "

"תלמוד לומר ... בשעה שיש  -אבער יעצט ווען מ'איז נאך פארשמירט מיט עבירות קען מען נישט אנהייבן,  -ווען מען פילט א גרויס ליכטיגקייט  נאר מיינען אז

, אפילו דער יצר הרע איז נאך מיט דיר דארף מען אנהייבן צו דינען דעם מצה ומרור מונחים לפניך" ווען עס איז דא מצות (מצוות), און מרור (יצר הרע) פאר דיר

 קודש) (זרע                                                                                                                                                            אויבערשטען בשלימות פון היינט. 

ה ומרור דער צדיק הרה"ק השר שלו' מבעלזא זי"ע איז אמאל געגאנגען אינטער הערן ווי אזוי א עם הארץ פירט א סדר האט מען געהערט ווי ער זאגט מצ

אט א געראטענע טאכטער מחותני"ם לפניך האט ער מסביר געווען מיט א משל די טיפע כוונה דערפון, אז ס'איז אמאהל געווען א גרויסער עושר וואס האט געה

האט אויף און ער האט געטראפען א בחור וואס איז אים זייער געפאלען אבער ער האט געהאט א פעלער אז ער איז געווען זייער א ארימער בחור אבער ער 

וך אפילו ער האט נישט קיין געלט, און איך גארנישט געקוקט ווייל ער האט זייער געוואלט דעם בחור האט ער געזאגט פאר'ן טאטען אז ער וויל זייער דעם שיד

קענען  בין גרייט צו מאכן די סעודה, האט דער מחותן גענטפערט אז ער האט גארנישט נאר א טרוקען שטיקל ברויט און ער וויל ווארטען ביז ער וועט

ר וועט שוין אויס צאלן די סעודה, און ער האט אנגעטוהן די אהערשטעלען א ברייטע סעודה, האט דער עושר געזאגט: ניין, ער וויל שוין מאכן דעם שידוך, ע

האלטן ביי זיך מחותנים מיט שיינע קליידער און אויסגעטוהן די צוריסענע קליידער,  מ'האט געמאכט די סעודה, אינמיטן די גרויסע סעודה האט דער עושר בא

אמאהל געווען א ארימאן און נאר ער האט אים אלעס אהער געשטעלט, איז דער  א שטיקל פון די אלטע קליידער כדי צודערמאנען דעם מחותן אז ער איז

וואלט דעם מחותן געגאנגען און ער האט ארויסגענומען זיין אלטע ברויט און געזאגט קוק מחותן אפילו איך האב נאר דאס געהאט מיט דעם אלעם האסטו גע

דער נמשל איז: אז דער באשעפער איז דער ממ"ה הקב"ה און ער האט אונז ארויס געצויגען פון  שידוך דו האסט מיך געדארפט, נישט איך האב דיר געדארפט,

ן מיר אונז מצרים און ער האט געהייסען עסן מרור כדי מיר זאלען נישט פארגעסען קיינמאהל פון די שיעבוד וואס מיר האבען אמאהל געהאט, דערפאר נעמע

ז דער אויבערשטער האט אונז שנעל ארויסגענומען און אונז נישט געלאזט דארט בלייבען נאך איין רגע, פארוואס? ארויס די מצה וואס דאס עסט מען לזכר א

נים וואס האבען אויף ווייל ער דארף אונז האבען וועגען דעם עסן מיר מצה דאס צודערמאנען קומט אויס אז די מצה מיט די מרור זענען אזוי ווי יענע צוויי מחות



 

מד

 הגדה של פסח

. ַּבֲעבּור ֶזה ֹלא נג ֶזה ִמְּבעֹוד יֹום. ַּתְלמּוד לֹוַמר. ַּבֲעבּור ָיכֹול
 ָפֶניָך:ָאַמְרִּתי, ֶאָּלא ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּיׁש ַמָּצה ּוָמרֹור ֻמָנִחים לְ 

 מתחיל בגנות ומסיים בשבחהקדמה: 

די צרות אויס  ווי מען שמועסטדי שאנדע  פון פאנגאנַאן סדר פון סיפור יציאת מצרים, וואס די גמרא זאגט אז עס דארף צוגיין מיט  עםדא הייבט מען אן ד

 דערציילן די גרויסע נסים וואס זענען געשעהן ביי יציאת מצרים. מיטןאון שעבוד מצרים, און דערנאך ענדיגט מען 

שעבוד און גאולה  ןגשמיות׳דיגע עםדי מפרשים זענען מסביר אז דער תירוץ פון ״עבדים היינו״ גייט ארויף אויף דער חלק פון ד מתחלה עובדי עבודה זרה

ן עדעריבער הייבט מען אן צו דערמאנ .שעבוד און גאולה וואס איז געווען ןרוחניות׳דיגע עםס איז געווען אין מצרים, און דא הייבט מען אן צו רעדן פון דווא

וען און אויסגעלייזט פון דער אייבערשטער האט אונז מקרב געו אזוי עבד אונטער די טומאה פון עבודה זרה, און וויואונזערע עלטערן וואס זענען געווען מש

 טומאה, און אונז געהייליגט און אויסדערוועלט אונז צו געבן די תורה. יד

 נהֹו.ְוַעְכָׁשו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ַלֲעבֹוָדת .נדעֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו ִמְּתִחָּלה

ָיְׁשבּו  ָי ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל, ְּבֵעֶֽבר ַהָּנָהרֶׁשֶּנֱאַמר: ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּכל ָהָעם. ֹּכה ָאַמר יְ 
                                                                                                                                                                                           

 
 ע"ומרור מחותנים לפניך" זיוער ס'איז מער דאס האט געמיינט יענער "עם הארץ" "מצה געוויזען ו

 בעבור זה. נג
ם בזכות דעם איז מען "בעבור ז"ה" זה איז צוועלף קען מען מרמז אז בזכות די צוועלעף מצות וואס מ'האט מקיים געווען יו"ט פסח און מ'איז עס היינט אויך מקיי

  ן: קרבן פסח, מצה, מרור, הגדה, קידוש היום, שבעת ימי החג, צוזאמען איז צוועלף.ארויס פון מצרים ואלו ה

 (אור החיים הקדוש)

ה, מרור, כורך, מ'קען אויך מרמז זיין די צוועלעף מצות וואס מ'מאכט פסח ביינאכט אליין ואלו הן: ארבע כוסות, כרפס, נטילת ידים, כזית מוציא, כזית מצ

 (אבודרהם)                                                                                           חרוסת, אפיקומן.

י גרויסע ניסים וואס איז איינע פון די זכותים וואס יודן האבען געהאט ארויס צוגיין פון מצרים איז געווען אז זיי וועלען שפעטער פארציילן פאר זייערע קינדער ד

 וועגען דעם ווייל איך פארצייל דיר און איך בין מקיים די מצוה וועגען דעם עשה ה' לי וכו'. והגדת לבנך אז בעבור זהיז פשט געווען דאס א

 (חתם סופר) 
 מתחילה עע"ז היו אבותינו. נד

אבער דער יצר הרע רעדט אים אפ פון תשובה  דער בעל הגדה געבט א הדרכה און חיזוק פאר א איד וואס האט ליידער געזינדיגט און ער וויל חוזר זיין בתשובה,

היו אבותינו, און ע"ז איז דאך ל"ע די גרעסטע  טוהן, און ער זאגט אים אז השי"ת וועט סיי ווי נישט מקבל זיין די תשובה, דעריבער זאגן מיר, מתחלה עובדי ע"ז 

 עבירה, און פונדעסטוועגן, קרבנו המקום לעבודתו.

  עבודת ישראל

 ז היו אבותינו.מתחילה עע"
ס האט השי"ת לכאורה פארוואס דארף שטיין אין די הגדה אז אונזערע עלטערן האבן געדינט ע"ז, נאר פשט איז, אז באמת איז שווער א גרויסע קשיא, פארווא

ארפט אריינפירן, וואלט ער אונז נישט בכלל אראפגעפירט יעקב אבינו קיין מצרים, און פון דעם איז ארויסגעקומען די אלע צרות, השי"ת האט אונז נישט געד

ורייניגן פון געדארפט ארויסצוען. נאר אויף דעם איז דער תירוץ, אז מיר האבן געהאט עלטערן פאר אברהם אבינו וואס האבן געדינט ע"ז, און כדי דאס אפצ

מט אויס אז מיר האבן געמוזט גיין קיין מצרים. מיט דעם קען מען אונזערע נשמות, האבן מיר געמוזט גיין קיין מצרים, כדי מיט די יסורים דאס אפצוקומען, קו

האבן אינגאנצן פארשטיין די ערשטע קשיא פארוואס עס מוז שטיין אין די הגדה אז אונזערע עלטערן האבן געדינט ע"ז, כדי מיר זאלן פארשטיין פארוואס מיר 

 האט אונז פון דארט אויסגעלייזט. געדארפט גיין קיין מצרים און מיר וועלן שטארק לויבן ה' וואס

 חתם סופר



 

מה

 הגדה של פסח

ים: ָוֶאַּקח ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ֶּתַֽרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור. ַוַּיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחרִ 

ת ַזְרעֹו, ֶּבה אֶ ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶֽבר ַהָּנָהר, ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶֽרץ ְּכָנַֽען. ָוַארְ 

ו ֶאת ַהר ֵׂשִעיר, ָוֶאֶּתן לֹו ֶאת ִיְצָחק: ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעָׂשו. ָוֶאֵּתן ְלֵעׂשָ 

 ָלֶרֶֽׁשת אֹותֹו. ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִֽים:

 ברוך שומר הבטחתוהקדמה : 

ברית בין הבתרים, אז די  עםירדו מצרים״, ווייל דאס איז געווען דער ערשטער חלק פון ד דאס זאגט מען גלייך נאכדעם וואס מען פירט אויס ״ויעקב ובניו

וין געזעהן אז אויך דער צווייטער העלפט וועט מקוים ווערן, אז די אידן וועלן אויסגעלייזט ווערן. דעריבער שאידן וועלן גיין אין גלות. און דורך דעם האט מען 

וך שומר הבטחתו לישראל ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חשב את הקץ״, אז ווען יעקב אבינו איז אראפ קיין מצרים האט לויבט מען שוין גלייך דא ״בר

מאנט טאקע מען שוין געזעהן אז דער אייבערשטער פלאנט שוין די גאולה, אזוי ווי ער האט צוגעזאגט אברהם אבינו ביים ברית בין הבתרים, און מען דער

 בטחה פון דעם גלות און די גאולה.דעם פסוק פון די ה

רּוְך הּוא ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְׂשָרֵאל. ָּברּוְך הּוא. ֶׁשַהָּקדֹוׁש ּבָ  $ָּברּו
ית ֵּבין ְּכָמה ֶּׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבֽינּו ִּבְברִ   נו ֶאת ַהֵּקץ, ַלֲעׂשֹות ִחַּׁשב

                                                                                                                                                                                           
 

 ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו נה
גן אז טאקע לכאורה איז שווער ס'וואלט ווען געדארפט שטיין ובמתן תורה קרבנו המקום לעבודתו ווייל דארט האט עס פאסירט, נאר דער בעל הגדה וויל זא

 השם. תייל פסח האט דעם כח מקרב זיין יודן לעבוד"יעצט" פסח ביינאכט קען מען ווערן מקורב צו השי"ת וו

 ברי יואלד 

 ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו 
קדוש קדוש  אז מיר זענען נענטער ווי די מלאכים אז מיר דערמאנען דעם אויבערשטענ'ס נאמען נאך צוויי ווערטער און די מלאכים נאר נאך דריי ווערטער

יי א ברכה ברוך אתה "ה'", ביי קר"ש שמע ישראל "ה', און ביי ואהבת את "ה'," דאס קען מען מרמז זיין ביים דאווענען קדוש, ביי דריי פלעצער זעהט מען עס ב

דערקענט מען דאס ביי אהבה רבה זאגט מען וקרבתנו מלכנו האסט אונז מקרב געווען מיט וואס אז לשמך הגדול מיר קענען זאגן שנעלער דיין הייליג נאמען ווי 

ברכה, ווייטער "להודות לך" ביי יעדע ברכה, "וליחדך" ביי קר"ש, "ולאהבה את שמך" ביי ואהבת, און תיכף נאכדעם מאכט מען אלע דריי, מ'זאגט א  זאגט ער

 קר"ש, ואהבת.

 (מהרי"ד מבעלזא זי"ע) 

יכות מיט עובדי ע"ז אבער יעצט ואקח את "אביכם" שטייט אז ביז מ"ת האבען די יודן געהאט א הלכה אזוי ווי א בן נח און ממילא האט מען געהאט א שי

  אברהם ענקער טאטע איז נאר אברהם און מ'האט נישט קיין שייכות מיט פריער.

 (המגיד מדובנא)
 שהקב"ה חשב את הקץ נו

אידן נאר געווען אין מצרים "רדו" צוויי די גזירה פון דער אייבערשטער איז געווען אויף פיר הונדערט יאר און צום סוף זענען די שהקב"ה חשב את הקץ לעשות: 

) יאר, אזוי ווי עס באטרעפט דאס ווארט "קץ".  אין מדרש ווערט טאקע געברענגט אז דער 190) יאר, ווייניגער מיט הונדערט און ניינציג (210הונדערט צעהן (

נאר דער תירוץ דערויף איז, הקב"ה האט גערעכנט די פיר הונדערט  שר של מצרים האט געטענה'ט אז די אידן האבן נאך נישט געענדיגט דעם באשטימטן זמן,

דער גלות אליין. דאס  יאר פון ווען די אבות האבן שוין געוואוסט פונ'ם גלות, השי"ת האט גערעכנט זייער צער און ווייטאג איבער זייערע אייניקלעך'ס גלות ווי

חסדים מיט אונז, "שהקב"ה חשב את הקץ" השי"ת האט גערעכנט דאס וואס די אבות האבן אין די  זאגט דער בעל הגדה, מיר דארפן לויבן השי"ת פאר זיינע



 

מו

 הגדה של פסח

, ַע ֵּתַדע, ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעךָ ַהְּבָתִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוֹּיֽאֶמר ְלַאְבָרם ָיֹדֽ
ְוַגם ֶאת  נז ְּבֶאֶֽרץ ֹלא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה:

 ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו, ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול: נח ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאֹנִכי.
 והיא שעמדההקדמה: 

דאס אז דער אייבערשטער האט שוין  –אז ״והיא״  ,גאנצער אנהייבן בגנות איז געווען כדי צוצוקומען צו דעםדי מפרשי ההגדה זענען מבאר אז דער 

דאס איז בייגעשטאנען אונזערע עלטערן אין מצרים, ווייל דורך די גלות האבן זיי געוואוסט  –״שעמדה״ פאראויסגעזאגט סיי דעם גלות און סיי די גאולה, 

עס שטייט אין ווי ברית בין הבתרים אזוי  עםן דייזט ווערן. און דאס שטייט אויך פאר אונזערע אויגן אין אלע גלות׳ן [וואס זענען מרומז אאז זיי וועלן אויסגעלי

ן פארשטייען מיר אז צום סוף וועט קומען די גאולה או ,מדרש], אז דורך דעם וואס מיר זעהן דעם גלות וואס דער אייבערשטער האט פאראויס געזאגט

 ., (שבלי הלקט)דער אייבערשטער וועט אונז אויסלייזן פון די הענט פון די פעלקער

                                                                                                                                                                                           
 

 יארן "קץ" זיך מצער געווען און געטראכט וועגען גלות, "לעשות" ווי גלייך עס וואלט טאקע געווען במעשה ממש.

 (קדושת לוי) 

 ארבע מאות שנה. נז
יאר און דאס שטימט נישט ווייל לויט אלע תירוצים און  430ן די תורה שטייט אז יודן זענען געווען אין מצרים "ארבע מאות שנה" לכאורה איז שווער ווייל אי

יאר? נאר מ'קען ענטפערן ווייל די גזירה איז נאר געווען אז זיי זאלען ארבעטן  430יאר וואס דען שטייט אין פסוק  400לויט דעם פסוק זענען זיי נאר געווען 

 210ן אבער נישט שבת און די מצריים האבען נישט געלאזט רוען שבת נאר מ'האט געדארפט ארבעטן שבת אויך איז די חשבון פון שבתים אין אינדערוואכע

 364אהל מ 30און אז מ'רעכענט וויפיל טעג ס'איז דא אין דרייסיג יאר איז עס גענוי די זעלבע חשבון ווייל  10920איז  210(שבתים) מאהל  52יאר דאס הייסט 

ממילא קומט אויס אז זיי האבען דארט געארבעט מער מיט אזויפיל טעג וועגען דעם קען טאקע דער פסוק רעכענען אז אזויפיל טעג  10920(טעג) איז אויך 

 האבען זיי געארבעט.

 (ארי' דבי עילאי) 
  .וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי נח

ן פאלק געווען שולדיג פאר דעם וואס זיי האבן געארביט מיט די אידן דאס איז דאך געווען די גזירה פון דער לכאורה איז שווער, פארוואס איז פרעה מיט זיי

געווען ארויסגעזאגט  אייבערשטער ביי דעם ברית בין הבתרים "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם" נאר דער תירוץ איז אזוי, אויב די גזירה וואלט

"בארץ מצרים" דעמאלס וואלט פרעה אין די מצריים געווען ריין פון א  -רוש און בפרטות צו וועלכען פאלק די אידן זאלן זיין פארשקלאפט געווארען בפי

ט זיך געקענט פאלק האשטראף ווייל זיי האבן מקיים געווען די גזירה פון השי"ת, אבער די גזירה איז געווען סתם, נישט זאגענדיג אונטער וועלעכע פאלק, יעדער 

ט זיין אייגענען רצון, צו ארויסדרייען פון דעם מיט א טענה אז נישט אויף זיי איז  געזאגט געווארן די גזירה, איז פרעה געקומען און האט זיך דאס אויסגעקליבן מי

  מאכן די אידן ארבייטען, דעריבער איז אים געקומען דער עונש.

 (רמב"ם סוף פרק ו ה"ת)
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 נט מען הייבט אויף די בעכער, און מען זאגט

ד ִּבְלָבד, ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתֽינּו ְוָלֽנּו. ֶׁשֹלא ֶאחָ  ְוִהיא
ר, עֹוְמִדים ָעַמד ָעֵלֽינּו ְלַכּלֹוֵתֽנּו. ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודוֹ 
 :ס ֽנּו ִמָּיָדםָעֵלֽינּו ְלַכּלֹוֵתֽנּו. ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּצילֵ 

נּו. ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבֽי סג ַמה ִּבֵּקׁש סב ,ּוְלַמד סא ֵצא

                                                           
 
 טעם המנהג. נט

ן פסוק וזכרתי את בריתי הה"ד גפן ממצרים תסיע אז פונקט ווי גפן א ’ן מדרש אויף’מ'פירט זיך אז מ'הייבט אויף דעם כוס, דער טעם דערפון קען זיין לויט

דא יעצט גערעדט פון די ברית פון וויינשטאק ליינט זיך אן אויף אירע שטעקלעך אזוי אויך די יודן ליינען זיך אן אויף די ברית פון די אבות און וויבאלד מ'האט 

וואס איז פון א  אאע"ה זאגט מען והיא שעמדה אז די ברית איז אונז בייגעשטאנען [והיא איז ר"ת ה'אבות א'ברהם י'צחק ו'יעקב] און מ'הייבט אויף די וויין

  וויינשטאק צו ווייזן אז מיר זענען גלייך צו זיי מיט זכות אבות וואס מיר האבן.

 )(בית לוי
 מצילנו מידם. ס

בות את לכאורה דארף מען פארשטיין פארוואס ס'שטייט מידם ס'וואלט ווען געדארפט שטיין מצילנו "מהם"? נאר אין פסוק שטייט מים רבים לא יוכל לכ

ט געלט און אהבה איז די שווערסטע האהבה שטייט אין מדרש אז דאס גייט ארויף די אפיקורסים אז די ערגסטע איז נאך ווען אפיקורסים ווילען משחד זיין מי

ם זאגט ער והיא בייצוקומען ווייל ס'איז כח הפועל בנפעל און מ'ווערט נשפע פונעם רשע דאס איז פשט דא ווייל פריער האט מען גערעדט פון געלט רכוש מצרי

ה מצילנו מיד"ם מיינט פון זייער געלט ווי די גמרא רופט עס אן שעמדה דאס איז בייגעשטאנען אז מ'האט אייגענע געלט און מ'מוז נישט צו קומען צו זיי והקב"

 דבר הבא מיד ליד דאס איז געלט וואס גייט פון הענט צו הענט.

 (מהר"י ט"ב) 
 צא ולמד. סא

וואלט אויס'הרג'נען, נאר לכאורה איז שווער צו פארשטיין, ווייל אויבענאויף איז דאך פרעה געווען א גרעסערע רשע פון לבן, ווייל ער האט דאך אלעמען גע

לעכטס, און אסאך מאל שיקט מען פון הימל א רשע וואס זאל אנטוהן צרות פאר די אידן, דאן קען ער האבן א שטיקל תירוץ. אבער א רשע וואס וויל טוהן ש

אר דאס איז געעוען זיין אייגענע איינפאל פון רשעות, דאס ס'לאזט זיך "גארנישט" אויס פון זיינע גזירות, איז א סימן אז ער איז נישט געווען קיין שליח מאת ה', נ

  איז פשט, ש'לבן "בקש" לעקור את הכל, און ס'איז איהם נישט געלונגען, איז א סימן אז ער איז געווען א גרעסערע רשע פון פרעה.

  )(משמרת אלעזר
 צא ולמד מה ביקש לבן הארמי סב

רשטער האט שוין פאראויס געזאגט דעם ענין פון דעם גלות און דער גאולה ביי דעם ברית בין הבתרים הייבט וויבאלד מען דערמאנט דעם ענין אז דער אייבע

סוף איז ער ארויס געגאנגען מען אן צו דערציילן ווי אזוי אונזער טאטע יעקב איז שוין אויך געגאנגען אין גלות ביי לבן און ער האט געליטען פון אים צרות און צום 

 ל, וואס דאס איז אויך געשעהן דורך די הבטחה פון דעם ברית בין הבתרים, ברכוש גדו

 (רש"י).

ק אבינו איז געבוירן אויך ווילן מיר ווייזן דעם חסד ה', אז די ארבע מאות שנה פון די גזירת הגלות האט דער אייבערשטער אנגעהויבן צו רעכענען פון ווען יצח

געליטן ביי לבן כדי צו ליידן דעם גלות פון ארבע מאות שנה. דורך דעם חשבון זענען די אידן אויסגעלייזט געווארן פון  געווארן. טאקע דערפאר האט יעקב אבינו

 מצרים נאך צוויי הונדערט און צעהן יאר. וועגען דעם הייבן מיר אן צו דערציילן די ליידענישן פון לבן הארמי.



 

מח

 הגדה של פסח

,  סד ֹּכלֶׁשַּפְרֹעה ֹלא ָגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים, ְוָלָבן ִּבֵּקׁש ַלֲעֹקר ֶאת הַ 
ָעט.ַוְיִהי ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי, ַוֵּיֶרד ִמְצַרְֽיָמה, ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי מְ  ֶׁשֶּנֱאַמר:

                                                                                                                                                                                           
 

 דער פארשפיל פון גלות מצרים
די ספרים הקדושים אז דער גאנצער גלות פון יעקב אבינו ביי לבן איז געווען אלס א "פארשפיל" פאר כלל ישראל ביי גלות מצרים. יעקב עס איז מבואר אין 

געהאלטן ן האט אים אבינו האט געדארפט ארבעטן אזוי ווי די אידן אין מצרים. לבן האט צוריקגעהאלטן יעקב פון חתונה האבן, אזוי ווי די אידן אין מצרים. לב

ויי הונדערט יאר וואס די אידן אין איין ארייננארן ביי די ארבעט, אזוי ווי די אידן אין מצרים. יעקב איז אוועק פון לבן נאך צוואנציג יאר, וואס איז מרומז צו די צו

 צריים זענען נאכגעלאפן די אידן ביי יציאת מצרים.זענען געווען אין מצרים. ווען יעקב איז אוועקגעלאפן פון לבן איז לבן אים נאכגעלאפן, אזוי ווי די מ

ה אבות דעריבער, פאר מען גייט דערמאנען דעם גלות מצרים דערמאנט מען דעם "פארשפיל" וואס יעקב אבינו האט געמאכט פאר זיינע קינדער, און "מעש

 סימן לבנים".

 (ספה"ק)

 לבן איז שולדיג אין גלות מצרים
נער פשט פארוואס מען איז מקדים מיט די מעשה פון לבן צו דאס אראפנידערן קיין מצרים. ווייל דער אופן ווי אזוי די אידן זענען דער מהר"י בי רב זאגט א שיי

פון די י גאנצע קנאה אראפ קיין מצרים איז געווען דורכדעם וואס יוסף איז פארקויפט געווארן דורך זיינע ברידער קיין מצרים צוליב זייער קנאה צו אים, און ד

לבן האט אויסגע'נער'ט  ברידער צו יוסף איז נאר געווען ווייל יעקב האט אים מער ליב געהאט פון זיי כאטשיג ער איז געווען יונגער, וואס דאס איז געווען ווייל

 יעקב און אים געגעבן לאה אנשטאט רחל. קומט אויס אז די ירידה קיין מצרים האט זיך אנגעהויבן דורך לבן.

 )י בי רבמהר"(

 שנאת ישראל אן קיין סיבה
, נאך איז דער הייליגער מהר"ל מפראג פרעגט פארוואס דערמאנט מען נישט די צרות וואס יעקב האט געהאט פון עשו וואס האט אים אויך געוואלט הרג'נען

ר דאך געוואלט יעדעם הרג'ענען אזוי ווי ער האט געזאגט שווער פארוואס זאגט מען אז פרעה האט נישט גוזר געווען נאר אויף די זכרים, ביים ים סוף האט ע

 "אריק חרבי תורישמו ידי".

ילען זיי אונז נאך דער בעל הגדה וויל דא דערמאנען דעם ענין פון "שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו", אז א יעדע דור שטייען אויף רשעים וואס וו

יבער דערמאנט מען נישט עשו, ווייל ער האט יא געהאט א סיבה צו זיין ברוגז אויף יעקב, אויך פרעה ביים ים סוף פארלענדן סתם אזוי, אן קיין שום סיבה. דער

געהאט קיין שום סיבה האט געהאט א סיבה צו וועלן צוריק ברענגען די אידן און אויב זיי וועלן נישט ווילן וועט ער מלחמה האלטן מיט זיי, אבער לבן האט נישט 

 גן יעקב אבינו, דערפאר דערמאנט מען נאר די מעשה פון לבן.צו פייני

 (מהר"ל מפראג)
 בקש לעקור את הכל. סג

ונה האבן מיט די גמרא זאגט, ווען איינער מאכט א שליח צו גיין מקדש זיין א פרוי, און דער שליח איז געשטארבן אינמיטן וועג, טאר דער מענטש נישט חת

שוועסטער פון די פרוי וואס דער שליח האט מקדש געווען, מ'ווייסט דאך נישט וועמען דער שליח האט מקדש געווען.  קיינעם, ווייל אפשר איז דאס די

יח, און דערמיט דעריבער ווען אברהם אבינו האט געשיקט זיין קנעכט אליעזר צו גיין מקדש זיין א פרוי פאר יצחק אבינו, האט לבן געוואלט הרג'נען דעם של

 יצחק זאל נישט קענען חתונה האבן, און עס וואלט זיך ח"ו אפגעהאקט כלל ישראל. דאס איז די כוונה "ולבן בקש לעקור את "הכל". גורם זיין אז

 (מהר"א מקוידנוב) 
 הזכרים עלאלא  גזרפרעה לא ש סד

הגדה זאגט א שבח פאר פרעה, ווייל לבן  ילכאורה דון עס איז דאך פסח וויל מען דערציילן די רשעות פון פרעה אעס איז א פלא וואס די הגדה וויל דא זאגען.

 אלע אידן אבער פרעה האט נאר געוואלט הארגענען די זכרים?הרג'נען האט געוואלט 
לבן וואס פסק זרע מאברהם אבינו" עס וועט אייביג זיין קינדער פון אברהם אבינו. קומט אויס אז ינאר דער תירוץ איז, די אייבערשטער האט צוגעזאגט אז "לא 

יודען וואלט עס האט געוואלט הארגענען אלע יודען איז נאר געווען א נארשיקייט. אבער פרעה האט נאר געוואלט הארגענען די זכרים, וואלט איבער געבליבען 

 מעגלעך געווען.

 הגר"ח מבריסק



 

מט

 הגדה של פסח

 ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול, ָעצּום ָוָרב:
 , ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור.סהִמְצַרְֽיָמה  ַוֵּיֶרד

, ֶאָּלא ִֽיםָׁשם ְמַלֵּמד ֶׁשֹּלא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבֽינּו ְלִהְׁשַּתֵקַֽע ְּבִמְצרַ   ַוָּיָגר
י ֵאין ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוֹּיאְמרּו ֶאל ַּפְרֹעה, ָלגּור ָּבָאֶֽרץ ָּבֽאנּו, ּכִ  סוָלגּור ָׁשם,

. ְוַעָּתה, ֵיְׁשבּו ִמְרֶעה ַלֹּצאן ֲאֶׁשר ַלֲעָבֶדֽיָך, ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְּבֶאֶֽרץ ְּכָנַען
 ָנא ֲעָבֶדֽיָך ְּבֶאֶֽרץ ֹּגֶֽשן:

ָרְֽיָמה. ֶּנֱאַמר: ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש, ָיְרדּו ֲאֹבֶתֽיָך ִמצְ ְמָעט. ְּכָמה ּׁשֶ   ִּבְמֵתי

 ְוַעָּתה, ָׂשְמָך ְיָי ֱאֹלֶהֽיָך, ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִֽים ָלֹרב.  ְִמֵתי
 ָׁשם ְלגֹוי. ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמֻצָּיִנים ָׁשם:  ַוְיִהי

ַּיַעְצמּו, ְׂשָרֵאל, ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו, ַוִּיְרּבּו וַ ָעצּום, ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ּוְבֵני יִ   ָּגדֹול

 ִּבְמֹאד ְמֹאד, ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶֽרץ ֹאָתם:  ָּגדֹול
ְרִּבי, ַוִּתְגְּדִלי, ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְרָבָבה ְּכֶצַֽמח ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתיְך, ַוּתִ   .ָוָרב

ם ָנֹכֽנּו, ּוְׂשָעֵרְך ִצֵּמַֽח, ְוַאְּת ֵערֹ ַוָּתֹבִֽאי ַּבֲעִדי ֲעָדִיים: ָׁשַדִֽים   ָָרב.
 סזְוֶעְרָיה:

                                                           
 

 וירד מצרימה סה
 ש"ך על התורה)(                                                                                              גלות מיט די יודן. מצרימ"ה איז בגי' שכינ"ה ווייל דער אויבערשטער איז אראפ געגאנגן אין

 מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגור שם סו
ומט אונז לערנען אז אפי' אונז זעמיר דא אין גלות צוווישן גוים זאלן מיר לכאורה וואס איז דער אויסדרוק מלמד וואס מיינט אז עס קומט אונז לערנען, נאר עס ק

 נישט ווערן היימיש מיט זיי, נאר זיין אפגעזינדערט ווי א גר, אזווי ווי יעקב אבינו.

 דברי יואל
 רבבה כצמח השדה נתתיך  סז

יך" אז די אידן זענען צוגעגליכן צו די שפראצונג פונ'ם פעלד, ווייל די די גמרא זאגט (סוטה י"א) אויף דעם פסוק (יחזקאל א' מ"ז) "רבבה כצמח השדה נתת

ט השי"ת געמאכט א נס אידישע ווייבער האבן געהאט די קינדער אויפ'ן פעלד, ווען די מצריים האבן געזעהן די קינדער, האבן זיי געוואלט הרג'נען די קינדער, הא

ד, די מצריים האבן געברענגט אקסען און געאקערט אויף זיי אבער זיי זענען נישט געהרגעט געווארן, ווען די אז זיי זענען געווארן איינגעזינקען אין דער ער

מיינט דער פסוק מצריים זענען אוועק געגאנגען, האט דער אויבערשטער געמאכט אז די אידישע קינדער זענען ארויסגעוואקסן פון די ערד אזוי ווי גראז, דאס 

 תתיך"."רבבה כצמח השדה נ

יי, דאס ווארט אותם דאס איז אויך דער פסוק מרמז "ותמלא הארץ אותם", ווייל זיי זענען געווארן איינגעשלינגען אין דער ערד, איז די ערד פיל געווארן מיט ז



 

 נ

 הגדה של פסח

 ִיְך ֲחִייָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך ָוֹאַמר ָלְך ְּבָדמַ  סחָעַלִיךְ   ָוֶאֱעֹבר
 ָוֹאַמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי.

 ָׁשה:ינּו ֲעֹבָדה קָ ְיַעֽנּונּו. ַוִּיְּתנּו ָעלֵ ֹאָתֽנּו ַהִּמְצִרים וַ  עּוַוָּירֵ 

ה, ָהָֽבה ִנְתַחְּכָמה לֹו. ֶּפן ִיְרּבֶ  סטֹאָתֽנּו ַהִּמְצִרים. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוָּיֵרֽעּו

ֽינּו, ְוִנְלַחם ְוָהָיה ִּכי ִתְקֶרֽאָנה ִמְלָחָמה, ְונֹוַסף ַּגם הּוא ַעל ׂשְנאֵ     ָּיֵרֽעּו
 ָּבֽנּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶֽרץ:

ְלַמַֽען ַעֹּנתֹו  ,ע ֶּנֱאַמר: ַוָּיִׂשֽימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסיםּׁשֶ   ְּכָמה .ַוְיַעּֽנּונּו
 ַעְמֵסס:ְּבִסְבֹלָתם: ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרֹעה, ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת רַ   ְַיַעּֽנּונּו
 ם ֶאת ְּבֵניָעֵלֽינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוַיֲעִבֽדּו ִמְצַרֽיִ   ַוִּיְּתנּו

 ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶֽרְך:  ַוִּיְּתנּו
                                                                                                                                                                                           

 
 די שפראצונגען פון דער ערד. אזוי ווי "צמח השדה", "ותמלא הארץ אותם" מיט די צמח השדה דאס מיינט מיט די קינדער וואס זיי זענען 447באטרעפט 

 חתם סופר
 ואעבר עליך  סח

ערן דאס קען זיין די כונה איך האב געהערט פון הייליגן רבין פון לובלין אז די פשט פון פסוק איז לויט ווי עס איז מבואר אין גמרא אז ויעבור איז א לשון פון פעד

ּתָא אז אידן גליסטן טוען תשובה שלימה און נאכדעם איז דא א אתערותא ְדְלֵעיָלא אבער דא האט פון פסוק ווייל געווענדליך איז קודם דא אן אתערותא ְדְלַת 

 עפעדערט.דער אייבערשטער געפעדערט און אויסגעלייזט כלל ישראל נאך פאר כלל ישראל האט תשובה געטאן און דאס מיינט ואעבר עליך אז איך האב דיך ג

 מאמר מרדכי 
 מה שנאמר הבה נתחכמה לו וגו'.וירעו אותנו המצרים כ סט

מען פארשטיין וואס די של"ה הקדוש זאגט וירעו אותנו מיינט זיי האבן אונז שלעכט געמאכט אז זיי האבן געמאכט אז די אידן זאלן זינדיגן נאר לויט דעם דארף 

פון די רשעים אין אלע דורות איינצורעדן אז די עלטערן זענען געווען איז די ראיה פון הבא נתחכמה לו, נאר עס קען זיין די כונה פון פסוק אז אזוי ווי דער סדר 

וואלט מאכן צוריק געשטאנען און מען דארף זיין קלוגער, דאס האט פרעה געזאגט הבא נתחכמה לו לאמיר אויסקלוגען די אידן און מיט דעם האט ער זיי גע

 זינדיגן

  כ"ק אדמו"ר הגה"ק שליט"א
 וישימו עליו שרי מסים ע

אבן הערן זאגט רש"י אז ער האט געלייגט שרים לגבות מיסים, דאס מיינט הערן איינצוקאסירן שטייער איז שווער פארוואס עפעס האט פאר דעם געדארפט ה

זיין ווייל שרים נישט סתם מענטשן, נאר פרעה מורא געהאט אז צו שטעלן סתם מענטשן ווייל זיי איז גרונג משחד צו זיין אבער שרים איז שווערע משחד צו 

 האבן געלט און זיי דארפן נישט אזוי ווייט די געלט פון די מענטשן

 מטה יששכר



 

נא

 הגדה של פסח

 , ַוַּיְרא עא ּוֶאל ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתֽינּו, ַוִּיְׁשַמע ְיָי ֶאת ֹקֵלֽנ  ַוִּנְצַעק

 ֶאת ָעְנֵינּו, ְוֶאת ֲעָמֵלֽנּו, ְוֶאת ַלֲחֵצֽנּו:        ַוּנִ 

 ַבָּיִמים ָהַרִּבים ֶאל ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתֽינּו, ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוְיִהי  ַוִּנְצַעק

ֲעֹבָדה ָהֵהם,ַוָּיָמת ֶמֶֽלְך ִמְצַרִֽים, ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן הָ  ִַּנְצַעק
 :עבַוִּיְזָעֽקּו. ַוַּתַֽעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן ַהֲעֹבָדה

ֲאָקָתם, ְיָי ֶאת ֹקֵלֽנּו. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת נַ  ַוִּיְׁשַמע
 :ֱאֹלִהים ֶאת ְּבִריתֹו, ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאת ִיְצָחק, ְוֶאת ַיֲעֹקב ַוִּיְזֹּכר

ְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָעְנֵינּו: זֹו ְּפִריׁשּות ֶּדֶֽרְך ֶאֶֽרץ. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוּיַ  ַוַּיְרא

 ֶאתְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ַוֵּיַדע ֱאֹלִהים: ַַּיְרא
ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיֽאֹוָרה -ַהָּבִנים. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ָּכל ֲעָמֵלֽנּו.ֵאּֽלּו ְוֶאת

 ַהַּבת ְּתַחּיּון:-ַּתְׁשִליֻכֽהּו, ְוָכל ְֶאת
ַּלַֽחץ, ֲאֶׁשר ַלֲחֵצֽנּו. ֶזה ַהְּדַחק. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְוַגם ָרִאֽיִתי ֶאת הַ  ְוֶאת

 ִמְצַרִֽים ֹלֲחִצים ֹאָתם: ְוֶאת

                                                           
 

 וישמע ה' את קולינו ונצעק אל ד' אלקי אבותינו עא
תפילה שטייט נישט לכאורה דארף מען פארשטיין, פארוואס ווען די אידן האבן מתפלל געווען שטייט אלוקי "אבותינו", און ווען השי"ת האט צוגעהערט זייער 

לו בזכות עצמו, אז  וישמע ה' אלוקי "אבותינו", נאר וישמע ה' את "קולינו", נאר מען קען דאס פארענטפערן, ווייל די חז"ל זאגן כל התולה בזכות אחרים תולין

די אידן האבן מתפלל געווען אין מצרים, און זיי האבן ווען א איד בעהט און דער זכות פון אנדערע, ענטפערט מען אים אין זיין אייגענע זכות, וועגן דעם ווען 

 דערמאנט "אלוקי אבותינו" האט הקב"ה זיי געענטפערט בזכותם, אזוי ווי עס שטייט "וישמע ה' את קולינו".

  אבני נזר
 ויאנחו בני ישראל מן העבודה  עב

נישט עוסק זיין בעבודת השם, ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה אז דורך די קען זיין פשט אין פסוק אז די אידן האבן געקרעכצט אז אין מצרים קענען זיי 

 תפלה אז זיי ווילן עבודת השם איז ארויף אויך אלע אנדערע געשרייען אז מען פייניגט זייערע גופים

 אוהב ישראל
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 ָי ִמִּמְצַרִֽים, ְּבָיד ֲחָזָקה, ּוִבְזֹרַֽע ְנטּוָיה, ּוְבֹמָראיְ  ַוּיֹוִצֵאנּו

 ָגדֹול ּוְבֹאתֹות ּוְבמֹוְפִתים: ַּיֹוִצֵאֽנּו

 .ְוֹלא ַעל ְיָי ִמִּמְצַרִֽים. ֹלא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָׂשָרף נּוַוּיֹוִצאֵ 

ר: רּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו. ֶׁשֶּנֱאמַ ְיֵדיָׁשִלֽיַח. ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ּבָ  ַּיֹוִצֵאֽנּו
ֶֽרץ ִמְצַרִֽים, ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶֽרץ ִמְצַרִֽים ַּבַּלְֽיָלה ַהֶּזה, ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבאֶ 

 ֲאִני ְיָי: ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה, ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִֽים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים
ְוִהֵּכיִתי ָכל  עגַרִֽים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה, ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאְך.ְבֶאֶֽרץ ִמצְ  ְוָעַבְרִּתי

ְצַרִֽים ְּבכֹור ְּבֶאֶֽרץ ִמְצַרִֽים. ֲאִני ְוֹלא ָׂשָרף. ּוְבָכל ֱאֹלֵהי מִ  ְָעַבְרִּתי
 :עדֵחרֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים, ֲאִני ְוֹלא ַהָּׁשִלֽיַח. ֲאִני ְיָי. ֲאִני הּוא ְוֹלא אַ 

ָך ֲאֶׁשר ַהֶּדֶֽבר.ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ִהֵּנה ַיד ְיָי הֹוָיה, ְּבִמְקנְ  ֲחָזָקה.זוֹ  ְּבָיד

ֶֽבר ָּכֵבד ַּבָּׂשֶדה, ַּבּסּוִסים ַּבֲחֹמִרים ַּבְּגַמִּלים, ַּבָּבָקר ּוַבֹּצאן, ּדֶ  ְּבָיד
 ְמֹאד:

                                                           
 

 אני ולא מלאך  עג
מיר טרעפען נישט אזא זאך ביי די אנדערע מכות ? נאר, ארץ מצרים איז א  האט דער רבש"ע געדארפט דורכגיין גאנץ ארץ מצרים ביי מכת בכורות, פארוואס

ר זמן הדלקה אין איין גרויסע לאנד, און דער זמן פון חצות איז נישט די זעלבע אין אלע אירע טיילען (אזוי ווי ביי הדלקת הנרות ערב שבת און ערב יו"ט, אז דע

זמן אין א צווייטע שטאט). ממילא, וויבאלד דער רבש"ע האט צוגעזאגט אז מכת בכורות וועט פארקומען שטאט איז אפגערוקט מיט עטליכע מינוט פון דעם 

פונקטליך ביי חצות, האט דער רבש"ע כביכול געדארפט אדורך גיין פון איין געגענט צום צווייטען, כדי אז אין די סעקונדע וואס עס ווערט  -"בחצות הלילה" 

 ט זאל דעמאלטס פארקומען מכת בכורות.חצות אין א געוויסע געגענ

 הגאון ר' יושע לייב דיסקין
 אני הוא ולא אחר  עד

(מעילה י"ז) אז פאר רבי שמעון לכאורה ער האט דאך שוין אלעס ממעט געווען א מלאך א שרף אויב אזוי וואס טיט ער ממעט זיין מיט ולא אחר נאר אונז געפון מיר אין גמרא 

ד וואס ווערט -ד, און דער זרע קודש זאגט אז דאס וואס שטייט אין די מגילה רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר מיינט דורך א ש-ס דורך א שבר יוחאי איז געשען א נ

ט אראפ גיין למצרים וואלגעט אנגערופן אחר, ממילא דאס דארף מען דא לאזן הערן ווייל איך וואלט געקענט מיינען אז דוקא א מלאך ווייל זיין מקום איז בקדושה האט ניש

ד נאר -ז נישט געשען דורך א שבמקום טומאה אבער א שד וואס איז נישט זיין פלאץ במקום קדושה ער איז יא דארט געווען וועגן דעם זאגט ער אני הוא ולא אחר אז די נס אי

 דורך השי"ת.

 כ"ק אדמו"ר הגה"ק שליט"א
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ָידֹו, ְנטּוָיה ְנטּוָיה. זֹו ַהֶחֶֽרב. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ּבְ  עַ ּוִבְזֹר 

 ַעל ְירּוָׁשָלִֽים: ּוִבְזֹרֽעַ 
ֹלִהים, ָּגדֹול, ֶזה ִּגּלּוי ְׁשִכיָנה. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: אֹו ֲהִנָּסה אֱ  ּוְבמֹוָרא

ִתים ָלבֹוא ָלַקַֽחת לֹו גֹוי ִמֶּקֶֽרב ּגֹוי, ְּבַמֹּסת ְּבֹאֹתת ּוְבמֹופְ  ּוְבמֹוָרא
ר ִבְזֽרֹוַע ְנטּוָיה, ּוְבמֹוָרִאים ְּגֹדִלים. ְּכֹכל ֲאׁשֶ ּוְבִמְלָחָמה, ּוְבָיד ֲחָזָקה ּו

 :עהָעָׂשה ָלֶכם ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ְּבִמְצַרִֽים, ְלֵעיֶניךָ 
 . ַּקח ְּבָיֶדֽךָ ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ּתִ  עוֶזה ַהַּמֶּטה, .ּוְבֹאתֹות

 ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהֹאֹתת:ו
 ִֽים ּוָבָאֶֽרץֶזה ַהָּדם. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים, ַּבָּׁשמַ  .יםּוְבמֹוְפִת 

 ָּדם.  ָוֵאׁש.  ְוִתיְמרֹות ָעָׁשן:
ְבמֹוָרא ָּגדֹול ַאֵחר. ְּבָיד ֲחָזָקה ְׁשַּתִֽים. ּוִבְזֹרַֽע ְנטּוָיה ְׁשַּתִֽים. ּו ָּדָבר
ֵאּלּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות  ּוְבֹמְפִתים ְׁשַּתִֽים:ְׁשַּתִֽים. ּוְבֹאתֹות ְׁשַּתִֽים.   ָָּבר

 ֽלּו ֵהן:ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִֽים, ְואֵ 

                                                           
 

 ככל אשר עשה לכם  עה
ן אן ככל אשר עשה לכם א לשון רבים און מען ענדיגט לעיניך א לשון יחיד, נאר די השפעה פון השי"ת איז גלייך ווי די שיין פון די זון לכאורה פארוואס הייבט מע

ון השפעה פוואס שיינט גלייך פאר יעדעם אייניג אבער יעדער ווי מער מען פארשטעלט זיך פון די זון אלס מער איז עס פארשטעלט די זעלבע זאך איז די 

בל אזוי באקומען זיי השי"ת איז פאר יעדן אייניג דאס מיינט ככל אשר עשה לכם פאר א יעדן צוזאמען, אבער עס ווענדט זיך אין די מקבלים וויאזוי זיי זענען מק

 די ברכה דאס מיינט לעיניך אז יעדער באקומט עס עקסטער.

 דברי יואל
 ובאותות זה המטה  עו

 ען אויסגעקריצט די אותיות פון די מכות, דאס איז דער פשט ובאתות זה המטה ווייל אות איז פון דעם לשון פון אותיות.ווייל אין די שטעקן איז געוו

 גר"א
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ָרד. ָּדם. ְצַפְרֵּדַֽע. ִּכִּנים. ָערֹוב. ֶּדֶבר. ְׁשִחין. ּבָ 
 עז. ַמַּכת ְּבכֹורֹות:$ַאְרֶּבה. ֹחֽׁשֶ 

 ן ָּבֶהם ִסָּמִנים:ְיהּוָדה ָהָיה נֹותֵ  ַרִּבי

 עחֲעַד״ׁש ְּבַאַח״ב: $״ְּדצַ 
ר ִמְצַרִֽים ֶעׂשֶ יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר: ִמַּנִין ַאָּתה אֹוֵמר, ֶׁשָּלקּו ַהִּמְצִרים ּבְ  ַרִּבי

 ֹוֵמר: ַוֹּיאְמרּוַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים, ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות? ְּבִמְצַרִֽים ָמה הּוא א ַרִּבי

? ַוַּיְרא ִּמם ֶאל ַּפְרֹעה, ֶאְצַּבע ֱאֹלִהים ִהוא.ְוַעל ַהָּים ָמה הּוא אֹוֵמרַהַחְרטֻ 

אּו ָהָעם ֶאת ְיָי. ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגֹדָלה, ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיָי ְּבִמְצַרִֽים, ַוִּיירְ 

ּכֹות: ֱאמֹור ֵמַעָּתה, ַוַּיֲאִמֽינּו ַּבָיי, ּוְבֹמֶשה ַעְבּדֹו. ַּכָּמה ָלקּו ְּבֶאְצַּבע, ֶעֶֽׂשר מַ 

 עטְּבִמְצַרִֽים ָלקּו ֶעֶֽׂשר ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים, ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות:
                                                           

 
 מכת בכורות עז

שט רט ניאלע מכות ווערען אנגערופען לויט דעם נאמען פון דעם שטראף אליינס, און נישט לויט וואס עס האט אויפגעטוהן. למשל, דער ערשטער מכה ווע

דארשט, נאר עס ווערט אינדערופען "דם"; ווייל דער שטראף איז געקומען דורך בלוט, און אזוי אויך צפרדע א.א.וו.. דארף מען דעמאלץ  -אנגערופען "צמא" 

ראף; וואס לויט דעם וואלט די בכורים, און נישט לויט די שט -פארשטיין פארוואס מכת בכורות ווערט אנגערופען לויט די וואס זענען דערשלאגען געווארען 

רבש"ע גייט זיי עס געדארפט הייסען מכת "מיתה"? נאר, דער בעל הגדה קומט מרמז זיין וואס עס שטייט אין חז"ל, אז ווען די בכורים האבען געהערט אז דער 

ען אויסגעהרג'עט געווארען אסאך מצריים נאר פון דעם אויסהרג'ענען האבען זיי זיך געשלאגען מיט די מצריים אז מ'זאל ארויס לאזען די אידען, און עס זענ

 שלעגעריי אליינס. דעריבער ווערט עס אנגערופען "מכת בכורות"; אז די בכורים אליינץ זענען אויך געווען א טייל פון די מכה.

 פורת יוסף
 דצ"ך עד"ש באח"ב עח

אז כל המחלה די מחלות  501איז בגימ'  אשרשמתי במצרים לא אשים עליך  אשרדאס איז דער פשט אין פסוק כל המחלה  501דצ"ך עד"ש באח"ב איז בגימ' 

 שמתי במצרים האב איך געגעבן פאר די מצרים אבער לא אשים עליך אויף די אידן וועט עס נישט שולט זיין באח"ב דצ"ך עד"שוואס דאס איז  אשר

 רבינו בחיי שמות

תעשה בו את האותות ווייל עס שטייט אין מדרש אז אויף די שטעקן פון משה רבינו איז געווען  אשר דאס איז אויך פשט אין פסוק והמטה הזה תקח בידיך

 אשר אז דו זאלסט נעמן דעם שטעקן וואס האט די אותיות דצ"ך עד"ש באח"ב וואס איז בגימ'  דצ"ך עד"ש באח"באויסגקריצט 

 ש"ך על התורה, בעל הטורים

ר איינער זאגט אז ס'איז געווען מער מכות אין מצרים און אפילו ביים ים איז געווען נאך מער לכאורה וואס איז אונז א נפקא פארוואס קריגן זיי זיך אלע, יעדע עט



 

נה

 הגדה של פסח

ל ֱאִליֶעֶֽזר אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה, ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עַ  ַרִּבי

ְבָרה ע ַמּכֹות? ֶׁשֶּנֱאַמר: ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו, עֶ ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִֽים, ָהְיָתה ֶׁשל ַאְרּבַ  ַרִּבי

ש. ִמְׁשַלַֽחת ָוַזַֽעם ְוָצָרה. ִמְׁשַלַֽחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֶעְבָרה ַאַחת. ָוַזַֽעם ְׁשַּתִים. ְוָצָרה ָׁשלֹ 

 ת, ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִֽיםַמְלֲאֵכי ָרִעים ַאְרַּבע: ֱאמֹור ֵמַעָּתה, ְּבִמְצַרִֽים ָלקּו ַאְרָּבִעים ַמּכוֹ 

 ַמּכֹות:

ּוְך הּוא ַעל ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה, ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּבר ַרִּבי

ַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו, ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִֽים, ָהְיָתה ֶׁשל ָחֵמׁש ַמּכֹות? ֶׁשֶּנֱאַמר: ְיׁשַ  ַרִּבי

ם ַּתִים. ָוַזֽעַ ַעם ְוָצָרה. ִמְׁשַלַֽחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרֹון ַאּפֹו ַאַחת.  ֶעְבָרה ׁשְ ֶעְבָרה ָוַזֽ

ָּתה, ְּבִמְצַרִֽים ָלקּו ָׁשֹלש. ְוָצָרה ַאְרַּבע. ִמְׁשַלַֽחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ָחֵמׁש : ֱאמֹור ֵמעַ 

 ַמּכֹות: ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִֽים

 ַּכָּמה
ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלֽינּו:

 :פ
 ַּדֵּינּו:     ְוֹלא ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים, ִאּלּו הֹוִציָאֽנּו ִמִּמְצַרִֽים,

 ַּדֵּינּו:      ְוֹלא ָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם, ִאּלּו ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים,

 ַּדֵּינּו:      כֹוֵריֶהם,ִאּלּו ָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם,ְוֹלא ָהַרג ֶאת ּבְ 

                                                                                                                                                                                           
 

מצרים אלס מינה? נאר עס שטייט אין פסוק "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך" קומט אויס אז וואס מער מכות און קרענק עס זענען געווען אין 

די עס זאל ת און קרענק קען נישט זיין ביי די אידן, איבער דעם האט יעדער איינער פון די תנאים געזאגט אז ס'איז געווען נאך מער און מער מכות, כמער מכו

 נישט קענען זיין ביי די אידן.

 גר"א בספר קול אליהו
 כמה מעלות טובות למקום עלינו פ

 ין "ממקום" ווייל די מעלות זענען טובות פון דעם אויבערשטן און נישט צום אויבערשטן?פארוואס שטייט "למקום" עס וואלט געדארפט שטי

 ר איהם אליין.נאר דער אמת איז אז דער אויבערשטער האט אזא גרויס הנאה ווען ער טוט טובות פאר די יודן אז ער רעכענט דאס אזוי ווי עס איז א טובה פא

 קדושת לוי



 

נו

 הגדה של פסח

 ַּדֵּינּו:     ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם,ְוֹלא ָנַתן ָלֽנּו ֶאת ָממֹוָנם,

 ַּדֵּינּו:     ִאּלּו ָנַתן ָלֽנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוֹלא ָקַרע ָלֽנּו ֶאת ַהָּים,

 ַּדֵּינּו:     ִאּלּו ָקַרע ָלֽנּו ֶאת ַהָּים,ְוֹלא ֶהֱעִביָרֽנּו ְבתֹוכֹו ֶבָחָרָבה,

 ַּדֵּינּו:     ִאּלּו ֶהֱעִביָרֽנּו ְבתֹוכֹו ֶבָחָרָבה,ְוֹלא ִׁשַּקע ָצֵרֽינּו ְּבתֹוכֹו,

 ַּדֵּינּו:   ִאּלּו ִׁשַּקע ָצֵרֽינּו ְּבתֹוכֹו,ְוֹלא ִסֵּפק ָצְרֵּכֽנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה,

 ַּדֵּינּו:   ִעים ָׁשָנה,ְוֹלא ֶהֱאִכיָלֽנּו ֶאת ַהָּמן,ִאּלּו ִסֵּפק ָצְרֵּכֽנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרּבָ 

 ַּדֵּינּו:     ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן,ְוֹלא ָנַתן ָלֽנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת,

 ַּדֵּינּו:     ִאּלּו ָנַתן ָלֽנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת,ְוֹלא ֵקְרָבֽנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני,

 ַּדֵּינּו:     ,פא ִסיַני,ְוֹלא ָנַתן ָּלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ִאּלּו ֵקְרָבֽנּו ִלְפֵני ַהר

 ַּדֵּינּו:    ,פב ִאּלּו ָנַתן ָלֽנּו ֶאת ַהּתֹוָרה,ְוֹלא ִהְכִניָסֽנּו ְלֶאֶֽרץ ִיְׂשָרֵאל

 ַּדֵּינּו:    ִאּלּו ִהְכִניָסֽנּו ְלֶאֶֽרץ ִיְׂשָרֵאל,ְוֹלא ָבָֽנה ָלֽנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה,

 ָעֵלֽינּו: ת ַּכָּמה ְוַכָּמה טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶֽלת ַלָּמקֹוםַאחַ  ַעל

                                                           
 

 לא נתן לנו את התורה דיינואילו קרבנו לפני הר סיני ו פא
 פרעגן די מפרשים וואס וואלט מען ווען געהאט פון הר סיני אן נתינת התורה.

את תורתו אז השי"ת האט אונז איבערגעגעבן די  ”נאר די כונה קען מען פארשטיין לויט ווי דער קדושת יו"ט איז מסביר די ברכה ביי ברכות התורה אשר נתן "לנו

פארן בארג ענען מחדש זיין און מוסיף זיין אויף די תורה, די זעזלבע זאך קען דא זיין די כונה אילו קרבנו לפני הר סיני אויב מיר וואלטן געווען תורה אז מען זאל ק

וסיף וואלט אויך גענוג סיני מקבל צו זיין די תורה נאר ולא נתן "לנו" את התורה ער וואלט נישט איבער געגעבן די תורה זאל זיין אין אונזער רשות לחדש ולה

 געווען צו לויבן דעם אייבערשטן, אבער מען מיינט נישט צו זאגן אז מען וואלט אינגאנצן נישט באקומען די תורה.

 כ"ק אדמו"ר הגה"ק שליט"א
 ישראל לארץ והכניסנו פב

 עס ווי אזוי, ישראל ארץ" לנו ונתן" נישט און, ישראל ארץ ןקיי געברענגט אריין אונז האט באשעפער דער אז" והכניסנו" ישראל ארץ ביי נאר שטייט פארוואס

 איז ישראל ארץ ביי אבער, געגעבן עס האט באשעפער דער אז גענוג איז זאכן אנדערע אלע די ביי, איז תירץ דער נאר", תורה" ביי און" שבת" ביי שטייט

 דווקא" והכניסנו" זיין מוז עס נאר, ו"ח צייט די פאר נאך נעמען עס קען מען און בןגעגע אונז עס האט אויבערשטער דער אז זאגן נישט מען קען דארט אנדערש

 .א"בב קומען וועט משיח ווען ישראל ארץ אויף אריינברענגען אונז מוז אליין באשעפער דער

 דברי יואל



 

נז

 הגדה של פסח

ַרג ֶאת ֶׁשהֹוִציָאֽנּו ִמִּמְצַרִֽים, ְוָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים, ְוָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוהָ 
ֶבָחָרָבה, ֹוכֹו ְּבכֹוֵריֶהם, ְוָנַתן ָלֽנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוָקַרע ָלֽנּו ֶאת ַהָּים, ְוֶהֱעִביָרֽנּו ְבת
ָלֽנּו ֶאת ַהָּמן, ְוִׁשַּקע ָצֵרֽינּו ְּבתֹוכֹו, ְוִסֵּפק ָצְרֵּכֽנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ְוֶהֱאִכי

, ְוִהְכִניָסֽנּו ְוָנַתן ָלֽנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת, ְוֵקְרָבֽנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוָנַתן ָלֽנּו ֶאת ַהּתֹוָרה
 ָבָֽנה ָלֽנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה, ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽינּו.ְלֶאֶֽרץ ִיְׂשָרֵאל, וְ 

 ים ֵאּלּו ַּבֶּפַסח,ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ָּכל ֶׁשֹּלא ָאַמר ְׁשֹלָשה ְדָברִ 
 ֹלא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאּֽלּו ֵהן:

 פגֶּפַסח. ַמָּצה  ּוָמרֹור:
 ם ָמה? ַעל ׁשּום אֹוְכִלים, ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ַעל ׁשּוֶׁשָהיּו ֲאבֹוֵתינּו  ֶּפַסח

 ֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסחֶׁשָּפַסח ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתֽינּו ְּבִמְצַרִֽים, ֶׁשֶּנֱאַמר: וַ 

ָּבֵּתֽינּו  ְּבִמְצַרִֽים, ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִֽים ְוֶאתַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל  פה , ֲאֶׁשר ָּפַסחפדהּוא ַלָּיי

 ִהִּציל, ַוִּיֹּקד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו.

                                                           
 
 בגימ' קרע שטן חושבנא דדין כחושבנא דדין פסח מצה און מרור זענען מסוגל צו פאטרייבן אלע שלעכטע כוחות וועגן דעם איז פסח מצה מרור פג

 חתם סופר פסחים קט"ז
 ואמרתם זבח פסח הוא לד' פד

וונה, ווערט דאס ווען איינער וויל ברענגען א קרבן בזמן הזה, איז דא אן עצה, "ונשלמה פרים שפתינו" דורך דעם וואס מען זאגט די פרשה פונ'ם קרבן מיט כ

וען דעם קרבן, דאס איז דער פשט אין דעם פסוק "ואמרתם" דורך דעם וואס איר וועט זאגן, ווערט דאס גערעכנט "זבח" ווי ער גערעכנט ווי ער וואלט מקריב געו

 וואלט עס געשאכטן, אבער דאס איז נאר "לה"' ווען מען זאגט דאס מיט כוונה.

 קדושת לוי
 אשר פסח פה

ען אז כביכול זאגט צו די אידען "פתחו לי פתח כחודה של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של עס שטייט אין פסוק (שמות י"ב) ופסח ה' על הפתח, חז"ל זאג

ן תשובה אולם", דאס מיינט אז השי"ת העלפט צו א מענטש וואס וויל תשובה טוהן, אבער דער מענטש דארף נאר מאכען עפעס א התחלה, ווייל דער טיר פו

אליין. אין מצרים זענען די אידן געווען פארזינקען אין די מ"ט שערי טומאה, און זיי האבען איבערהויפט נישט מוז פריער געעפענט ווערען דורך דעם מענטש 

זיי האבען געוויזען קיין התעוררות צו מאכען א פתח תשובה, פון דעסטוועגן האט השי"ת רחמנות געהאט און געעפענט דער פתח פון גאולת מצרים, אפילו 

חודה של מחט, און דאס איז דער פסוק מרמז, ופסח ה' על הפתח, השי"ת האט איבערגעהיפט דעם פתח פון תשובה וואס די אידן נישט געעפענט א פתח כ

 האבען נישט געעפענט, און השי"ת האט יא געעפענט דעם פתח צו ווערן אויסגעלייזט.

 הרה"ק ר' ברוך מעזשביזשער זצ"ל



 

נח

 הגדה של פסח

 ַעל ׁשּום ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיק ְּבֵצָקם ֶׁשל  פוזֹו ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַמָּצה

ּוְך ְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָּקדֹוׁש ָּברֲאבֹוֵתינּוְלַהֲחִמיץ, ַעד ֶׁשִּנְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך מַ  ַמָּצה
ֹגת ַמּצֹות, הּוא, ּוְגָאָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוֹּיאפּו ֶאת ַהָּבֵצק, ֲאֶׁשר הֹוִצֽיאּו ִמִּמְצַרִֽים, עֻ 

 .ָעׂשּו ָלֶהם ִּכי ֹלא ָחֵמץ: ִּכי ֹגְרׁשּו ִמִּמְצַרִֽים, ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה, ְוַגם ֵצָדה ֹלא

ת ַחֵּיי ֲאבֹוֵתֽינּו ה ֶׁשָאֽנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁשֵּמְררּו ַהִּמְצִרים אֶ זֶ  ָמרֹור

, ּוְבָכל ַּבֲעֹבָדה ָקָׁשה, ְּבֹחֶֽמר ּוִבְלֵבִנים פז ְּבִמְצַרִֽים, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ָמרֹור
 .$ר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֽרֶ ֲעֹבָדה ַּבָּׂשֶדה: ֵאת ָּכל ֲעֹבָדָתם, ֲאׁשֶ 

                                                           
 

 מצה זו שאנו אוכלים פו
זאגן אז אין זיין מצה איז זיכער נישט דא קיין משהו חמץ, עס איז דאך זייער שווער אפצוהיטען, נאר מען דארף זיך פארלאזען אויף  לכאורה, ווער קען דען

ויך וועט אונז טען, אזוי אהשי"ת, פונקט אזוי ווי ביי יציאת מצרים, ווען די אידען זענען ארויס מיט די טייג אויף די פלייצעס, און דעמאלס האט השי"ת זיי אנגעהי

סן די מצה רוהיג, השי"ת אפהיטען פון דעם איסור פון חמץ, און דאס איז פשט "מצה זו שאנו אוכלין על שום מה" דאס איז א לשון שאלה, ווי אזוי קענען מיר ע

 אויך אונז אפהיטען.אז ס'איז נישט חמץ געווארען, איז דער תירוץ "שלא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ וכו', ממילא וועט השי"ת 

 מאור שמש

 מצה זו שאנו אוכלים
און סיי מיר ווייסען  עס שטייט נישט מצה זו על שום מה אנו אוכלים, נאר דאס ווייזט אז "מצה זו שאנו אוכלים" מיר עסן די מצה סיי אויב מיר ווייסן דער טעם,

אויך וויסן די טעמי המצוה, אבער אונזער יא און נישט וויסן איז בכלל נישט משנה אין נישט דער טעם, נאכדעם פרעגן מיר נאר "על שום מה" ווייל מיר ווילן 

 אונזער קיום המצוה.

 מהר"ם לובלין
 וימררו את חייהם פז

מיניט א טאג  15 די פסוק וויל דא ארויס ברענגן די רשעות פון די מצרים, ווייל אפי' אן עבד וואס ארבעט זייער שווער און אגאנצן טאג דאך האט ער אבער א

נאר מען  וואס ער עסט און דעמאלס שעפט ער זיך אן כוחות ווייל אן עסן קען מען דאך נישט ארבעטן, אבער אין מצרים האט מען דאס אויך נישט געלאזט

אז אפילו ביים  בעבודה קשהעבן, מען האט זיי דערביטערט דעם ל את חייהםהאט געהייסן אז זיי מוזן ארבעטן אפי' אינמיטן עסן, דאס איז דער פשט וימררו 

האבן געהאלטן  עסן וואס דאס ברענגט דאס לעבן האבן זיי געדארפט ארבעטען, זאגט דער פסוק נאך מער פון דעם נאר אפי' בחומר ובלבינים אז אפי' ווען זיי

ליים און עס גייט אריין אין מויל ערד דאך האבן זיי  אינמיטן ארבעטן מיט ליים וואס אויב מען עסט אינדערמיטן ווערט דער גאנצער עסן אנגעשמירט מיט

 געמוזט ארבעטען אפי' אינמיטן עסן

 עוד יוסף חי

 וימררו את חייהם
ס די יודן האבן אויף די ווערטער "וימררו את חייהם" איז דא א "קדמא ואזלא" וואס דאס איז טייטש "געפעדערט און געגאנגען" דאס איז א רמז אויף דעם ווא

יאהר פאר די מצריים נאר וויבאלד די מצריים האבן זיי געמאכט ארבעטן אזוי שווער, האט דער אויבערשטער אראפ  400ת'ן געדארפט צו ארבעטען און אמ

ער "קדמא יאהר, דאס איז דער רמז "וימררו את חייהם" די מצריים האבן זיי אזוי ביטער געמאכט, דעריב 210יאהר און זיי האבן נאר ג'ארבעט  190גערעכנט 

ווייל אזוי פיהל יאהרען זענען  190ואזלא" האבן די יודן געפעדערט און זענען פריער ארויס געגאנגען, צוליב דעם איז אויך די ווערטער "קדמא ואזלא" גימטריא 

 אראפ גערעכנט געווארן.

 הגר"א



 

נט

 הגדה של פסח

 פחּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו, ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצָרִֽים, ְּבָכל

ה ְיָי ִלי, ְּבֵצאִתי ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר: ַּבֲעבּור ֶזה ָעׂשָ  ְּבָכל
ֽנּו ָּגַאל ינּו ִּבְלָבד, ָּגַאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶאָּלא ַאף אֹותָ ִמִּמְצָרִֽים. ֹלא ֶאת ֲאבֹותֵ 

ּו ֶאת ָהָאֶֽרץ ִעָּמֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר: ְואֹוָתֽנּו הֹוִציא ִמָׁשם, ְלַמַֽען ָהִביא ֹאָתֽנּו, ָלֶֽתת ָלֽנ
 ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֵתֽינּו.

 

 מען הייבט אויף די בעכער און מען זאגט

ָפֵאר, ֲאַנְֽחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל, ְלַׁשֵּבַֽח, לְ  $ְלִפיכָ 

ה י ֶׁשָעׂשָ ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס, ְלמִ   $ְלִפיכָ 
ְבדּות ַלֲאבֹוֵתֽינּו ְוָלֽנּו ֶאת ָּכל ַהִּנִּסים ָהֵאּלּו. הֹוִציָאֽנּו ֵמעַ 

 ֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹורְלֵחרּות, ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה, ּו
ָדָׁשה. ָּגדֹול, ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה. ְוֹנאַמר ְלָפָניו ִׁשיָרה חֲ 

 ַהְללּוָיּה:

ֹוָלם: ִמִּמְזַרח .ַהְללּו ַעְבֵדי ְיָי. ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיָי. ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עַהְללּוָיה

ֹודֹו: ִמי ַּכָיי ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו.ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיָי. ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיָי. ַעל ַהָּׁשַמִֽים ְּכבֶׁשַֽהְללּוָיה
ָעָפר ָּדל. ֱאֹלֵהֽינּו. ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶֽבת: ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבָּׁשַמִֽים ּוָבָאֶֽרץ: ְמִקיִמי מֵ 

                                                           
 

 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים פח
לו מען דער בכל דור ודור עס וואלט גענוג געווען ווען עס שטייט בכל דוא נאר וויאזוי איז מעגליך צוציקומען אז מען זאל האלטן ביי דעם אז כאי לכאורה וואס איז

נו האיך ערכו הסדר איז אליין ארויס פון מצרים ווען מען וועט זיך דערמאנען די סדרים פון פריערדיגן דור וויאזוי זיי האבן אפגעראכטען א סדר [וז"ל רבי

אז יעדער דור וועט זיך דערמאנן פון פריערדיגן דור דעמאלס וועט קענען זיין  בכל דור ודורבהתלהבות ובחדרת קודש "עד כלות הנפש"] וועגן דעם זאגט מען 

 כאלו הוא יצא ממצרים.

 דברי יואל 

 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים
 ן אז ער זאל זיין פון די מענטשן וואס זענען ארויס פון מצרים נישט פון די מענטשן וואס זענען געשטארבען בשלשת ימי אפילהער זאל זע

 דברי יואל



 

 ס

 הגדה של פסח

ם ִבי ִעם ְנִדיִבים. ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו: מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִֽית אֵ ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים ֶאְביֹון: ְלהֹוִׁשי
 ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה. ַהְללּוָיּה:

ְׂשָרֵאל ֵּבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז: ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו. יִ  פטִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִֽים, ְּבֵצאת

ם. ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור: ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלי ַמְמְׁשלֹוָתיו: ַהָּים ָרָאה ַוָּיֹנס,    ְֵּצאת
 ְרְקדּו ְכֵאיִלים.ְּגָבעֹות ִּכְבֵני ֹצאן:ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס. ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחֹור: ֶהָהִרים ּתִ 

ב: ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ְּגָבעֹות ִּכְבֵני ֹצאן: ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ.ִמִּלְפֵני ֱאֽלֹוַּה ַיֲעקֹ 
 ָמִֽים.ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִֽים.

 מען הייבט אויף די בעכער און מען זאגט

  ל ֶאתָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ְּגָאָלֽנּו ְוָגאַ  $ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֽלֶ  $ָּברּו
ה ה ַהֶּזה, ֶלֱאָכל ּבֹו ַמּצָ ֲאבֹוֵתֽינּו ִמִּמְצַרִֽים, ְוִהִּגיָעֽנּו ַלַּלְֽילָ              $ּו  רָּ 

 ים ְוִלְרָגִליםּוָמרֹור. ֵּכן, ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽינּו, ַיִּגיֵעֽנּו ְלמֹוֲעדִ 
ים ְוָׂשׂשִ , %ֹום. ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין ִעירֶ ֲאֵחִרים, ַהָּבִאים ִלְקָראֵתֽנּו ְלָׁשל

 במוצאי שבת אומריםגם (ּוִמן ַהְּפָסִחים  ַּבֲעבֹוָדֶתָֽך, ְוֹנאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים

 ׁשִׁשיר ָחדָ  %ֲאֶׁשר ַיִּגֽיַע ָּדָמם, ַעל ִקיר ִמְזַּבֲחָך ְלָרצֹון, ְונֹוֶדה ּלְ  ,)כן
 ל:ַאָּתה ְיָי, ָּגַאל ִיְׂשָראֵ  $ַעל ְּגֻאָּלֵתֽנּו, ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵׁשֽנּו:ָּברּו

יּה ַעל ְיֵדי ת ּכֹוס ְׁשִנָּיה ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנּתֵ ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמְצַו
 ַההּוא ְטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

 ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן: $ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ  $ָּברּו

                                                           
 

 בצאת ישראל ממצרים פט
זייער נאמען און נישט געטוישט  דער מדרש זאגט בזכות פון דריי זאכן זענען אידן אויסגעלייזט געווארן בזכות שלא שינוי שמם ווייל זיי האבן נישט געטוישט

 זייער שפראך און ווייל זיי האבן זיך אפגעהיטן  צו זיין הייליג.

ם לועז מיינט דאס וועגן דעם זאגט מען דא די דריי זאכן בצאת ישראל ממצרים אז זיי האבן זיך גערופן ישראל מיט זייער אידישער נאמען בית יעקב מעם לועז ע

ראכען ווייל א פרעמדע שפראך [נישט די אידישע שפראך] הייסט לשון לעז דאס מיינט אז די אידן האבן נישט גערעדא קיין גוישע די מצריים רעדן אנערע שפ

 שפראך, היתה יהודא לקדשו אז זיי האבן זיך דעפירט הייליג.

 זכרון יהודא ממהר"ם א"ש



 

סא

 הגדה של פסח

 ָרְחָצה
 מ'זאגט יא די ברכה "על נטילת ידים". מ'וואשט זיך די הענט און

 יַלת ָיָדִֽים:ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּונּו ַעל ְנטִ  ,ָהעֹוָלם $ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ  $ָּברּו

 

 מֹוִציא
 "ץמ'נעמט אלע דריי מצות אין די הענט און מ'זאגט די ברכה "המוציא לחם מן האר

h  h  h 
 ינים פון אכילת מצההלכות און ענ

ווען מען מאכט די ברכה ״המוציא לחם מן הארץ״ דארף  �

מען האלטן אין די הענט די צווי גאנצע מצות [וועגן לחם 

 משנה], און די צובראכענע מצה [וועגן לחם עוני].

ביי די ברכה ״על אכילת מצה״ זאל מען אראפלאזן די  �

אינטערשטע מצה (ישראל) מען זאל נאר האלטן די 

 אויבערשטע מצה (כהן) און די צובראכענע מצה (לוי).

ווען מען ענדיגט די ברכה זאל מען נעמן א כזית פון די  �

אויבערשטע מצה און א כזית פון די מיטעלסטע צובראכענע 

 מצה, און עסן אנגעלענט אויף די לינקע זייט.

אויב מען האט זיך נישט אנגעלענט ביי אכילת מצה, דארף  �

 סן אנגעלענט.מען נאכאמאל ע

מען דארף אינזין האבן אז מען איז מקיים די מצות עשה פון  �

. מען דארף אויך אינזין האבן בערב תאכלו מצותדי תורה 

שלא הספיק בצקם של דעם טעם פון אכילת מצה 

 .אבותינו להחמיץ

אויב עס איז נישט מעגליך צו עסן צוויי כזיתים איז מען יוצא  �

 מיט עסן איין כזית.

רף עסן די כזיתים אויף איינמאל, זיך נישט זוימען מען דא �

 אינצווישן ״כדי אכילת פרס״.

אויך נשים זענען מחויב צו עסן מצה מן התורה, קטנים איז  �

 מען אויך מחויב מחנך צו זיין מיט די מצות אכילת מצה.

פאר די נשים וקטנים זאל מען געבן א שטיקל פון די  �

דעם מקיים געווען אויבערשטע מצה וואס מען האט מיט 

 ״לחם משנה״.

לכתחילה זאל מען מקיים זיין די מצות מצה מיט ערב  �

פסח׳דיגע מצות [ מצה וואס מען האט געבאקן ערב פסח 

נאך חצות], אויב מען האט נישט קיין ערב פסח׳דיגע מצה 

לשם איז מען אויך יוצא מיט מצה וואס איז געבאקן געווארן 

 .מצת מצוה

ענגען צו עסן די מצה און דעם אפיקומן מען זאל זיך אנשטר �

 פאר חצות.

עס זענען דא שיטות אז דעם כזית מצה זאל מען נישט  �

איינטינקען אין זאלץ, אנדערע פוסקים זאגען אז אויך פסח 

 ביינאכט זאל מען איינטינקען די מצה אין זאלץ.

לכתחילה זאל מען נישט רעדען (רייד וואס האט נישט קיין  �

צות הלילה) פון נאך דעם אכילת מצה, ביז שייכות צו די מ

 נאך כורך.

 ַהּמֹוִציא ֶלֶֽחם ִמן ָהָאֶֽרץ:, ָּברּו$ ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶל$ ָהעֹוָלם



 

סב

 הגדה של פסח

 ַמָּצה
 די אונטערשטע מצה און מ'זאגט די ברכה "על אכילת מצה" ויסט אאזמ'ל

 ַמָּצה: ְּדָׁשֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּוֽנּו ַעל ֲאִכיַלת, ֲאֶׁשר קִ ָּברּו$ ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶל$ ָהעֹוָלם

 ָמרֹור
מרורמ'נעמט א כזית 

צ
און מ'טונקט דאס איין אין חרוסת און מ'זאגט די ברכה "על אכילת מרור", און מ'עסט  

 דאס נישט אנגעלעהנט

 מרור עסט מען נישט אנגעלענט.ג]  מען דארף אינזין האבן צו פטר׳ן דעם מרור וואס מען וועט עסן ביי כורך.ב]  מען דארף אינזין האבן מקיים צו זיין די מצוה פון מרור לזכר וימררו את חייהם.

 יַלת ָמרֹור:ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּוֽנּו ַעל ֲאכִ  ,ָּברּו$ ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶל$ ָהעֹוָלם

 ךְ ּכֹורֵ 
און מ'זאגט "זכר למקדש כהלל", און  מרורווישען אינצאון מ'לייגט  צהע ממ'נעמט א כזית פון די אונטערשט

 מ'עסט דאס יא אנגעהלעהנט

ָהָיה ּכֹוֵרְך  ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים. צא ְלִמְקָּדׁש ְּכִהֵּלל: ֵּכן ָעָׂשה ִהֵּלל ֵזֶכר
 ֻלֽהּו:ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים ֹיאכְ  ֶּפַסח ַמָּצה ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ְּבַיַֽחד. ְלַקֵּים ַמה

                                                           
 

ווייזט אויף גלות אז מען האט ביטער שווער געארבעט אין מצרים און די מצה ווייזט לכאורה וואלט מען געדארפט עסן די מרור פאר די מצה ווייל די מרור  צ

יאר, און מען איז ארויס פארן זמן  400אויף די גאולה אז מען איז שנעל אויסגעלייזט געווארן ענטפערט דער צל"ח ווייל באמת איז מען נישט געווען אין מצרים 

רגע וואלט מען קיינמאל נישט געקענט ארויסגיין, און וועגן דעם האט מען געדארפט גיין נאכאמאל אין גלות כדי משלים ווייל ווען מען בלייבט דארט נאך איין 

 ם זמן.צו זיין דעם זמן, און וועגן דעם עסט מען די מרור נאך די מצה צו ווייזן אז מען האט נאכאמאל געדארפט גיין אין גלות משלים צו זיין דע

 צל"ח
 כהלל למקדש זכר צא

 שטענדיג פלעגט ער, יום יום' ה ברוך זאגן אייביג פלעגט הלל אז זאגט גמרא די ווייל, דרשענט'גע דאס האט הזקן הלל פונקט פארוואס הסבר א זאגן קען מען

 טאג אין געווען שלעכט אים איז עס אפילו און געזארגט נישט קיינמאל האט ער און ליבשאפט מיט אנגענומען אלעס האט ער און טאג יעדן א אויף ת"השי לויבן

 דאס און, גוטן צום אנגענומען ער האט אלעס ווייל שלעכטס און גוטס צווישן חילוק קיין געוויסט נישט האט ער ווייל ת"השי געלויבט אויך דעם פאר ער האט

 איז אים ביי ווייל, מרור ביטערן דעם מיט צוזאמען טעם טןגו א האט דאס וואס מצה די אין פסח קרבן דעם איינגעוויקעלט האט ער פארוואס טעם דער אויך איז

 .פרייהייט אויף ווייזט דאס וואס אנגעלענט געגעסען אויך דאס ער האט דערפאר און, ביטער און גוט צווישן חילוק קיין געווען נישט

 ברך משה



 

סג

 הגדה של פסח

 ךְ ֻׁשְלָחן עֹורֵ 

 מ'גרייט צו דעם טיש, מ'עסט און מ'טרינקט לכבוד יום טוב

h  h  h 
 עטליכע מנהגים און ענינים פון שלחן עורך

 דער מנהג איז צו עסען אייער פאר די סעודה, און מען טנקט עס איין אין זאלץ וואסער. �

 ל נישט עסען צופיל ביי די סעודה, כדי מען זאל עסען דעם אפיקומן מיט אפעטיט.מען זא �

 טייל פירען זיך צו לערנען ביי די סעודה די ענינים פון קרבן פסח (ונשלמה פרים שפתינו). �

יל פירן זיך צו עסען די געבראטענע זרוע ביי די דערפאר עסט מען נישט פון די ״געבראטענע זרוע״ ביים סדר, (טי -מען עסט נישט קיין געבראטן פלייש ביים סדר  �

 סעודה יום טוב בייטאג).

 ָצפּון
 א כזית פאר חצות (לכתחילה צוויי כזיתים).און מ'עסט   מ'נעמט ארויס דעם באהאלטענעם אפיקומן

 עטליכע הלכות און ענינים פונעם אפיקומן
ט באהאלטען, דער אפיקומן איז א זכר צום ״קרבן פסח״פון די מצה וואס מען הא אפיקומןנאך די סעודה עסט מען דעם  �

צב
וואס מען האט געגעסען  

                                                           
 

 מיר וועלן אראפברענגען עטליכע ליקוטים מעניני אכילת קרבן פסח צב
 וערט אנגערופן עבודהדי קרבן פסח ו

בניכם מה עס שטייט אין פסוק ביי די פרשה פון קרבן פסח ושמרתם את העבודה הזאת, מען זאל אפהיטן די עבודה (פון קרבן פסח) והיה כי יאמרו אליכם 

הוא לה', דאס איז א קרבן פסח פארן העבודה הזאת לכם, ווען אייערע קינדער וועלן אייך פרעגן וואס איז די עבודה, ואמרתם זאלט איר זאגן, זבח פסח 

דער פשט איז אז די  אייבירשטן, לכאורה דארף מען פארשטיין וואס איז די שאלה פון די קינדער, צו ווייסן זיי דען נישט אז מען איז מקריב דעם קרבן פסח, נאר

דאך א גרינגע זאך צו עסן געבראטענע פלייש, וועגן דעם ענפערט  קינדער וועלן פרעגן מה העבודה הזאת לכם פארוואס ווערט דאס אנגערופן "עבודה" עס איז

עגן דעם איז דאס א מען זיי זבח פסח הוא לה', דאס איז א קרבן פסח פארן אייבירשטן, און עס איז נישט אזוי ווי סתם עסן פלייש, נאר דאס איז א מצוה און וו

 דא א יצר הרע אז מען זאל נישט אינזין האבן לשם שמים), עבודה, ווייל די תורה האט דאס מחשיב געווען, (און עס איז

 (עצי חיים לשבה"ג אות יב)
 מען האט עס מקריב געווען דוקא מיט צען מענטשן

נישט  האבן זיך די גמרא זאגט אין מסכת פסחים (דף סד:) אין לך כל פסח שלא נמנו עליו עשרה בני אדם ויותר, עס איז נישט געווען קיין קרבן פסח וואס עס

וייניגער ווי צען צוזאמגעציילט אויף דעם ווייניגסטנס צען מענטשן, דארף מען פארשטיין די כוונה פארוואס האט מען נישט מקריב געווען דעם קרבן פסח מיט ו

רע עבודה, ווייל מען האט דאך מענטשן, נאר דער ענין איז ווייל דעם קרבן פסח האט מען געדארפט עסן אינגאנצן לשם שמים, וואס דאס איז זייער א שווע

שכינה, וועגן  הנאה פונעם עסן, און עס איז באקאנט אז כל בי עשרה שכינתא שריא, וואו עס איז דא צען מענטשן וואס טוען צוזאמען א מצוה, רוהט דארט די

ינה, און אזוי האט מען געקענט אינזין האבן אינגאנצן דעם האבן זיך צוזאמגעציילט אויף דעם ווייניגסטנס צען מענטשן, כדי עס זאל זיין דארט השראת השכ

 לשם שמים.

 (עצי חיים לשבת הגדול אות יא)
 מען דארף עסן דעם קרבן פסח מיט די זעלבע כוונה ווי די מרור

ומצות על עבראטן אויפן פייער, גצלי אש בלילה הזה מען זאל עסן די פלייש פונעם קרבן פסח אין די נאכט  פון פסח, ואכלו את הבשר די תורה הקדושה זאגט 
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 בזמן שבית המקדש היה קיים.

, אויב עס איז שווער צו עסען צוויי כזיתים זכר למצה הנאכלת עם הפסח, און איין כזית זכר לפסחלכתחילה זאל מען עסען צוויי כזיתים, איין כזית  �

 .איז מען יוצא מיט איין כזית

 מען דארף זיין געווארענט צו עסען דעם אפיקומן פאר חצות. �

 נאכ׳ן עסען דעם אפיקומן טאר מען נישט עסען, כדי עס זאל בלייבען דער טעם פון אפיקומן אין מויל, וואסער מעג מען יא טרינקען. �

 טייל פירען זיך אוועק צו לייגען פונ׳ם אפיקומן פאר א שמירה אויף א גאנץ יאהר. �

 ךְ רַ ּבֵ 
 מ'גיסט אהן דעם דריטען כוס און מ'בענטשט

                                                                                                                                                                                           
 

גוט  און מען זאל עסן די מצות מיט די מרור, קען זיין דער פשט אז די תורה וויל אונז מרמז זיין אז די מצוה פון קרבן פסח כאטש וואס עס איזמרורים יאכלוהו, 

וטן טעם נאר מען עסט עס ווייל דער אייבירשטער האט געהייסן, און פארן גוף, דאך דארף מען דאס עסן אזוי ווי די מרור וואס האט נישט קיין ג און בא'טעמ'ט

לשם שמים און  דאס איז די פשט וואס עס שטייט ביי הלל אז ער האט איינגעוויקעלט די פסח מצה ומרור און עס געגעסן צוזאמען, ווייל ער האט אלעס געגעסן

 נישט געשפירט קיין חילוק אין די טעם דערפון. 

 בא)(ייטב לב פ' 

 די נסים איז געווען אין זכות פונעם עסן דעם קרבן פסח לשם שמים

אז מען זאל  דער הייליגער באשעפער האט מזכה געווען די אידן דוקא מיט דעם מצוה וואס האט א הנאת הגוף, און ער האט פארלאנגט פון די אידישע קינדער

דאס איז זייער א שווערע עבודה מער ווי די דרך הטבע פון א מענטש, כדי דער אייבירשטער זאל  נישט אינזין האבן פאר די אייגענע הנאה נאר לשם שמים, וואס

 אונז קענען באצאלן מדה כנגד מדה מיט ניסים חוץ לדרך הטבע.

 (ייטב לב פ' בא)
 די גאולה העתידה וועט בעז"ה זיין בקרוב כדי מען זאל קענען מקריב זיין דעם קרבן פסח

, דאס הייסט אז ער איז האלב א קנעכט און חציו עבד וחציו בן חוריןאז ווער עס איז קרבן פסח פון ענין ביים  )הלכות קרבן פסח פ"ב הי"גדער רמב"ם פסק'נט (

א קנעכט קען קען ער נישט עסן נישט פון זיין אייגענעם קרבן פסח ווייל ער איז נאך האלב א קנעכט און אינו אוכל לא משל עצמו ולא משל רבו,  האלב באפרייט,

ריינגערעכנט אין זיין נישט אליין מאכן קיין קרבן פסח, און ער קען נישט עסן פון זיין האר'ס קרבן פסח ווייל ער איז שוין האלב באפרייט און ער ווערט נישט א

כדי ער זאל קענען מקיים זיין  ,יים העבד מצות פסחכדי שיקדעריבער צווינגט מען זיין האר זאל אים באפרייען,  ,כופין לרבו לעשותו בן חוריןהאר'ס קרבן פסח, 

קומט אויס פון דעם אז אזוי ווי דאס אידישע פאלק איז דאך שוין אין גלות אזויפיל יארן און מיר קענען נישט מקיים זיין די מצוה פון  די מצוה פון קרבן פסח,

ייזן פון דעם ביטערן גלות כדי אלע אידישע קינדער זאלן שוין קענען מקיים זיין דעם אונז אויסצולמחויב  הקב"ה איז כביכולאז כל שכן קרבן פסח איז דאך א 

 קרבן פסח.

 (ייטב לב פ' בא)

 ווי אזוי קען מען מקריב זיין דעם קרבן פסח בזמן הזה

ם קרבן פסח, לכאורה איז די ווארט עס שטייט אין פסוק דברו אל כל עדת ישראל לאמר, משה רבינו זאל רעדן צו די אידישע קינדער אז מען זאל מאכן דע

ידן, אבער דא וואו לאמר איבריג, ווייל געווענליך ווען עס שטייט וידבר ה' אל משה לאמר, מיינט דאס ווארט לאמר אז משה רבינו זאל עס איבער זאגן פאר די א

 עס שטייט דברו אל כל עדת ישראל לאמר איז שווער פאר וועם זאלן עס די אידן זאגן,

ס איז דא די עצה ס קומט מרמז זיין אויף די צייטן ווען די אידישע קינדער זענען אין גלות און מיר קענען נישט מקיים זיין די מצוה פון קרבן פסח דעמאלטנאר ע

וי מען וואלט עס מקריב אז ונשלמה פרים שפתינו דורך דעם וואס מען לערנט די הלכות פון קרבן פסח און מען זאגט עס מיטן מויל, ווערט גערעכנט אזוי ו

 געווען אין בית המקדש,

 (הגדה דברי יואל)
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 עטליכע הלכות פונעם בענטשן
 .בזימוןכתחילה זאל מען זען אז מען זאל קענען בענטשען ביים סדר ל �

טייל  -[מען דארף אויסשווענקען דעם כוס פון דעם מזמן]. אויב דער כוס איז נישט ריין זאל מען עס אויסשווענקען  �
 ער כוס איז ריין זאל מען עס אויסשווענקען.פוסקים זאגען אז אפילו ד

 דער בעל הבית איז דער מזמן ביים סדר, אפילו ווען עס איז דא א אורח. �

 ברכת המזון
 ְלׁשֹוֵנֽנּו ִרָּנה ָאזַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ְיָי ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיֽינּו ְּכֹחְלִמים: ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפֽינּו ּו ִׁשיר
ִחים: ׁשּוָבה ְיָי ֶאת ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּֽלה: ִהְגִּדיל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעָּמֽנּו ָהִיֽינּו ְׂשמֵ  ֹיאְמרּו

 א ֶמֶֽׁשְך ַהָּזַֽרעְׁשִביֵתֽנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶֽגב: ַהֹּזְרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקֹצֽרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנׂשֵ 
 א ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלֹּמָתיו:ּבֹ 

 ַרּבֹוַתי ִמיר ִוויְלן ֶּבעְנטְׁשין! המזמן:
 ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. המסובין:
 ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. המזמן:

 נּו) ֶׁשָאַכְֽלנּו ִמֶּׁשּלֹו.ִּבְרׂשּות ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך (ֱאֹלֵהֽי
 ָּברּוְך (ֱאֹלֵהֽינּו) ֶׁשָאַכְֽלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיֽינּו. המסובין:
 ָּברּוְך (ֱאֹלֵהֽינּו) ֶׁשָאַכְֽלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיֽינּו. המזמן:

 ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו:

בֹו ֶלך ָהעֹוָלם, ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבטּוַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֽינּו ֶמֽ  ָּברּוךְ 
י ְלעֹוָלם ְּבֵחן ְּבֶחֶֽסד ּוְבַרֲחִמים הּוא נֹוֵתן ֶלֶֽחם ְלָכל ָבָׂשר ּכִ     ּ◌ָ◌רּו�

זֹון ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד ֹלא ָחַֽסר ָלֽנּו, ְוַאל ֶיְחַסר ָלֽנּו מָ 
ֹּכל, ֹו ַהָּגדֹול, ִּכי הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹּכל ּוֵמִטיב לַ ָוֶעד. ַּבֲעבּור ְׁשמ

 ן ֶאת ַהֹּכל:ּוֵמִכין ָמזֹון ְלֹכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהּזָ 

ָבה, ְוַעל ּוְרחָ  ְּלָך ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ַעל ֶׁשִהְנַחְֽלָּת ַלֲאבֹוֵתֽינּו, ֶאֶֽרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה  נֹוֶדה

ים, ְוַעל ֶׁשהֹוֵצאָתֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ֵמֶאֶֽרץ ִמְצַרֽים, ּוְפִדיָתֽנּו, ִמֵּבית ֲעָבדִ   נֹוֶדה
 ֶׁשהֹוַדְעָּתֽנּו ְוַעל ְּבִריְתָך ֶׁשָחַתְֽמָּת ִּבְבָׂשֵרֽנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶׁשִּלַּמְדָּתֽנּו, ְוַעל ֻחֶּקֽיךָ 

ִמיד, ְּבָכל ַנְנָּתֽנּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתֽנּו ּתָ ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶֽסד ֶׁשחוֹ 
 יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה:
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ְמָך ְּבִפי ָּכל ַהֹּכל ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים ָלְך, ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתָּבַרְך ִׁש   ְוַעל

 ְיָי ֱאֹלֶהֽיָך ַעל ם ָוֶעד. ַּכָּכתּוב, ְוָאַכְלָּת ְוָׂשְָבְֽעָּת, ּוֵבַרְכָּת ֶאתַחי ָּתִמיד ְלעֹולָ   ְוַעל
 ֹון:ָהָאֶֽרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנְַֽתן ָלְך. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַעל ָהָאֶֽרץ ְוַעל ַהָּמז

ן ָך, ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשּכַ ָנא ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו, ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָֽך, ְוַעל ְירּוָׁשַלִֽים ִעיֶרֽ  ַרֵחם

ְוַהָּקדֹוׁש  ְּכבֹוֶדָֽך, ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחָֽך, ְוַעל ַהַּבִֽית ַהָּגדֹול  ַ◌ֵחם
ּו, ְלְּכֵלֽנּו, ְוַהְרִויֵחֽנֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמָך ָעָליו. ֱאֹלֵהֽינּו, ָאִבֽינּו, ְרֵעֽנּו, זּוֵנֽנּו, ַּפְרְנֵסֽנּו, ְוכַ 

ֹלֵהֽינּו, ֹלא ַוח ָלֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתֽינּו, ְוָנא, ַאל ַּתְצִריֵכֽנּו ְיָי אֱ ְוַהרְ 
ֵלָאה, ַהְּפתּוָחה, ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם, ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ִּכי ִאם ְלָיְדָך ַהּמְ 

 ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד:ַהְּקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה, ֶׁשֹּלא ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנּכָ 

 ַהֶזה. ִּכי יֹום ֶזה ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ְּבִמְצֹוֶתֽיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְּׁשִביִעי ַהַּׁשָּבת ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש  :לשבת
ֵהֽינּו, ְצַות ְרצֹוֶנָֽך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִנֽיַח ָלֽנּו ְיָי ֱאלֹ ָּגדֹול ְוָקדֹוש הּוא ְלָפֶנֽיָך, ִלְׁשָּבת ּבֹו ְוָלֽנּוַח ּבֹו ְּבַאֲהָבה ְּכמִ   :לשבת

ִבְנַין ְירּוָׁשַלִֽים ִעיר ֶׁשֹּלא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְּביֹום ְמנּוָחֵתֽנּו. ְוַהְרֵאֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ְּבֶנָחַמת ִצּיֹון ִעיֶרָֽך, ּובְ 
 ַהְיׁשּועֹות ּוַבַֽעל ַהֶּנָחמֹות:ָקְדֶׁשָֽך, ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַֽעל 

ְוִיָּזֵכר  , ְוִיָּפֵקד,ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגֽיַע, ְוֵיָרֶאה, ְוֵיָרֶצה, ְוִיָּׁשַמע  ינּוהֵ ֱאלֹ 
ַעְבֶּדָך, ְוִזְכרֹון  ִזְכרֹוֵנֽנּו ּוִפְקּדֹוֵנֽנּו, ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתֽינּו, ְוִזְכרֹון ָמִׁשֽיַח ֶּבן ָּדוד ֵהינּוֱאלֹ 

ְלטֹוָבה ְלֵחן  ְירּוָׁשַלִֽים ִעיר ָקְדֶׁשָֽך, ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽיָך, ִלְפֵליָטה
ָזְכֵרֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ּבֹו  ְּביֹום  ַחג ַהַמּצֹות ַהֶּזה.ּוְלֶחֶֽסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום 

חּוס  ָפְקֵדֽנּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִׁשיֵעֽנּו בֹו ְלַחִּיים, ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים,ְלטֹוָבה. ּו
 ּום ָאָּֽתה:ְוָחֵּנֽנּו, ְוַרֵחם ָעֵלֽינּו ְוהֹוִׁשיֵעֽנּו, ִּכי ֵאֶלֽיָך ֵעיֵנֽינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶֽלְך ַחּנּון ְוַרח

ְיָי,  ָרה ְבָיֵמֽינּו. ָּברּוְך ַאָּתהֶדׁש ִּבְמהֵ ְירּוָׁשַלִֽים ִעיר ַהקֹ   ּוְבֵנה

 ּבֹוֵנה ְּבַרֲחָמיו ְירּוָׁשָלִֽים. ָאֵמן  ּוְבנֵה

ּו ּבֹוְרֵאֽנּו, ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ֶמֶֽלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבֽינּו, ַמְלֵּכֽנּו, ַאִדיֵרֽנ $ָּברּו
 ֵעֽנּו רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל. ַהֶּמֶֽלְך ַהּטֹוב,ּגֹוֲאֵלֽנּו, יֹוְצֵרֽנּו, ְקדֹוֵׁשֽנּו ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, רוֹ 

הּוא  ְוַהֵּמִטיב ַלֹּכל, ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב, הּוא ֵמִטיב, הּוא יֵיִטיב ָלֽנּו.
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ַהָּצָלה  ְגָמָלֽנּו, הּוא גֹוְמֵלֽנּו, הּוא ִיְגְמֵלֽנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶֽסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַֽוח
ָׁשלֹום, ְוָכל ְּבָרָכה ִויׁשּוָעה, ֶנָחָמה, ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה, ְוַרֲחִמים, ְוַחִּיים וְ  ְוַהְצָלָחה

 טֹוב, ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרֽנּו:

 , הּוא ִיְמלֹוְך ָעֵלֽינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד.ָהַרֲחָמן

 , הּוא ִיְתָּבַרְך ַּבָׁשַמִֽים ּוָבָאֶֽרץ.ָהַרֲחָמן

ַּדר ָּבֽנּו , הּוא ִיְׁשַּתַּבח ְלדֹור ּדֹוִרים, ְוִיְתָּפַֽאר ָּבֽנּו ָלַעד ּוְלֵנַֽצח ְנָצִחים, ְוִיְתהַ ןָהַרֲחמָ 
 ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.

 , הּוא ְיַפְרְנֵסֽנּו ְּבָכבֹוד.ָהַרֲחָמן

 קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצֽנּו., הּוא ִיְׁשּבֹור ֻעֵּלֽנּו ֵמַעל ַצָּואֵרֽנּו ְוהּוא יֹוִליֵכֽנּו ָהַרֲחָמן

 ְֽלנּו ָעָליו., הּוא ִיְׁשַלח ָלֽנּו ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִֽית ַהֶּזה, ְוַעל ֻׁשְלָחן ֶזה ֶׁשָאכַ ָהַרֲחָמן

ֹורֹות טֹובֹות , הּוא ִיְׁשַלח ָלֽנּו ֶאת ֵאִלּיָֽהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב, ִויַבֶּׂשר ָלֽנּו ְּבׂשָהַרֲחָמן
 ֹות ְוֶנָחמֹות.ְיׁשּוע

ֲעַלת , הּוא ְיָבֵרְך ֶאת (ָאִבי מֹוִרי) ַּבַֽעל ַהַּבִֽית ַהֶּזה, ְוֶאת (ִאִּמי מֹוָרִתי) ּבַ ָהַרֲחָמן
 ַהַּבִֽית ַהֶּזה.

מֹו ֶׁשר ָלֽנּו, ּכְ ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָּכל ַאֶׁשר ָלֶהם אֹוָתֽנּו ְוֶאת  ָּכל אֲ  אֹוָתם
ֹוָתֽנּו ֻּכָּלנּו ֲאבֹוֵתֽינּו, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב: ַּבֹּכל, ִמֹּכל, ֹּכל. ֵּכן ְיָבֵרְך אֶׁשִנְתָּבְרכּו 

 ַיַֽחד. ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה, ְוֹנאַמר ָאֵמן:

ֶמֶֽרת ְיַלְּמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלֽינּו ְזכּות, ֶׁשְּתֵהא ְלִמׁשְ  ַּבָּמרֹום
ָצא ֵחן ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשֵעֽנּו, ְוִנמְ  ָׁשלֹום, ְוִנָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְייָ 

 ְוֵׂשֶֽכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם:
 ָהַרֲחָמן, הּוא ַיְנִחיֵלֽנּו יֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵי ָהעֹוָלִמים. לשבת

ים רּוְך, ְליֹום ֶׁשַצִּדיקִ , הּוא ַיְנִחיֵלֽנּו ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב.ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו אָ ָהַרֲחָמן
 י ֶחְלֵקנּו ִעָמֶהם.יֹוְׁשִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְּבָראֵׁשיֶהם ְוֱנֶהִנים ִמִּזיו ַהְּׁשִכיָנה, ִוְיהִ 
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ּועֹות , הּוא ְיַזֵּכֽנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשֽיַח ּוְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא.ִמְגּדֹול ְיׁשָהַרֲחָמן

יו, הּוא ְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹומָ ַמְלּכֹו, ְוֹעֶֽׂשה ֶחֶֽסד לִ 
 ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום, ָעֵלֽינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ָי ֽבּו, ְודֹוְרֵׁשי יְ ֶאת ְיָי ְקֹדָשיו, ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרעֵ  ְיראּו
, רּו ָכל טֹוב: הֹודּו ַלָיי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּפֹוֵתַֽח ֶאת ָיֶדֽךָ ֹלא ַיְחסְ 

ָי ִמְבַטחֹו: ַנַֽער ּוַמְׂשִּבֽיַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ָּברּוְך ַהֶּגֶֽבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבְיָי, ְוָהָיה יְ 
  ִיֵּתן, ְייָ ְרעֹו ְמַבֵקׁש ָלֶֽחם: ְיָי ֹעז ְלַעּמוֹ ָהִיֽיִתי ַגם ָזַקְֽנִּתי ְוֹלא ָרִאֽיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב, ְוזַ 

 ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום:

ְך הּוא ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ּכֹוס  ְׁשִליִׁשית ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי
 ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ְטִמיר ְוֶנְעָלם

 ן:ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֽפֶ  $לֶ ינּו מֶ ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלהֵ  $ָּברּו

 ַהֵּלל
 מ'גיסט אהן דעם פערטען כוס און מ'זאגט "הלל"

 צג״נוהגין לפתוח הדלת (שו״ע סימן ת״פ) 

                                                           
 

 נוהגין לפתוח הדלת  צג
ק אבינו, און ווען דער טעם פארוואס מיר עפענען אויף די טיר ביי שפוך חמתך, איז מרמז צו זיין אז די נאכט האט יעקב באקומען די ברכות פון זיין טאטע יצח

בינו געשטאנען הינטער די טיר, און אזוי האט איהם עשיו נישט באמערקט, דעריבער מאכן מיר א זכר צו דעם און מיר עפענן די עשיו איז אנגעקומען, איז יעקב א

 ..טיר

 הרה"ק ר' מענדעלע מרימנוב זי"ע

 נוהגין לפתוח הדלת 
 צט די טיר און נישט אנפאנג הגדה.לכאורה אויב עפענט מען די טיר צו ווייזן אז עס איז א ליל שימורים פארוואס עפענט מען דוקא יע

כוסות  5אדער  3אדער  1נאר עס שטייט אין גמרא אז וועגן דעם קען מען טרינקען פיר כוסות און מען איז נישט חושש אויף זוגות [מען טרינקט נישט וויין נאר 

ן נישט חושש זיין ווייל עס איז א ליל שמורים ממילא יעצט ביי די צייט א.א.וו.וועגן סכנה פון מזיקים] זאגט די גמרא אז פסח דארף מע 6 4 2א.א.וו. אבער נישט 

ז עס איז ליל שמורים וואס מען גיסט אן דעם פערטן כוס איז דאך שווער פארוואס איז מען נישט חושש אויף זוגות וועגן דעם עפענט מען די טיר יעצט צו ווייזן א

 און וועגן דעם איז מען נישט חושש לסכנה

 יבית הלו
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ת ְמָלכוֹ ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים, ֲאֶׁשר ֹלא ְיָדֽעּוָך ְוַעל מַ  $ְׁשפֹ 
. ְוֶאת ָנֵוֽהּו צדֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך ֹלא ָקָרֽאּו: ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב

ַאף יֵגם: ִּתְרֹּדף ּבְ ֵהַׁשּֽמּו: ְׁשָפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָֽך, ַוֲחרֹון ַאְּפָך ַיּׂשִ 
 ְוַתְׁשִמיֵדם, ִמַּתַֽחת ְׁשֵמי ְיָי:

ֵהיֶהם. ל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָֽך. ָלָּֽמה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים, ַאֵּיה ָנא ֱאלֹ ֹלא ָלֽנּו ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד, עַ  ָלֽנּו ְייָ  ֹלא
ה ָלֶהם ְוֹלא ְיַדֵּבֽרּו, ֵואֹלֵהֽינּו ַבָּׁשָמִֽים ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה. ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶֽסף ְוָזָהב, ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם. ּפֶ 

ם ְוֹלא ֶהם ְוֹלא ִיְׁשָמֽעּו, ַאף ָלֶהם ְוֹלא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְוֹלא ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליהֶ ֵעיַנִֽים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו. ָאְזַנִֽים לָ 
ח ַּבָיי, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם ְיַהֵּלֽכּו, ֹלא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם. ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם, ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַֽח ָּבֶהם: ִיְׂשָרֵאל ְּבטַ 

 ִּבְטחּו ַבְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא. ִיְרֵאי ְיָי ִּבְטחּו ַבְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא:הּוא. ֵּבית ַאֲהֹרן 

 ֵאי ְיָי, ַהְּקַטִּנים ִעםְזָכָרֽנּו ְיָבֵרְך, ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהֹרן. ְיָבֵרְך ִירְ  ְייָ 

ִֽים ָוָאֶֽרץ. ַהָּׁשמַ  ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבֵניֶכם. ְּברּוִכים ַאֶּתם ַלְיָי, ֹעֵׂשה ָּׁשַמִֽיםַהְּגֹדִלים. ֹיֵסף ְיָי ֲעֵליֶכם, 

י דּוָמה. ַוֲאַנְֽחנּו ָּׁשַמִֽים ַלְיָי, ְוָהָאֶֽרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. ֹלא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה, ְוֹלא ָּכל ֹיְרדֵ 

 לּוָיּה: ְנָבֵרְך ָיּה, ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, ַהלְ 

 ֵלי ָמֶֽות, ּוְמָצֵריִּכי ִיְׁשַמע ְיָי, ֶאת ֹקוִלי ַּתֲחנּוָני. ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא: ֲאָפֽפּוִני ֶחבְ  ָאַהְֽבִּתי
ְוַצִּדיק, ֵואֹלֵהֽינּו  ְׁשאֹול ְמָצֽאּוִני ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּוְבֵׁשם ְיָי ֶאְקָרא, ָאָּנה ְיָי ַמְּלָטה ַנְפִׁשי. ַחּנּון ְייָ 

י. ִּכי ִחַּלְֽצָּת ְמַרֵחם. ֹׁשֵמר ְּפָתִאים ְיָי ַּדּלֹוִתי  ְוִלי ְיהֹוִׁשֽיַע. ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְֽיִכי, ִּכי ְיָי ָּגַמל ָעָלְֽיכִ 
י ְיָי, ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים. ֶהֱאַמְֽנִּתי ּכִ ַנְפִׁשי ִמָּמֶֽות ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמֶּדִֽחי. ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני 

 ֲאַדֵּבר, ֲאִני ָעִֽניִתי ְמֹאד. ֲאִני ָאַמְֽרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל ָהָאָדם ֹּכֵזב.

                                                           
 

שפוך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו כי אכל את  צד
 יעקב ואת נוהו השמו.

"אל הגוים" "ועל ממלכות", דארף מען דעמאלטס פארשטיין פארוואס  -ט זיך בלשון רבים דדער גאנצע פסוק פון "שפוך חמתך" רע

עדארפט שטיין "כי אכלו את יעקב" מיט א לשון רבים? דער תירוץ איז, אז שטייט "כי אכל את יעקב" מיט א לשון יחיד, עס וואלט ג

כאטש די גוים זענען אלעמאל צוקריגט צווישען זיך, אין זיי שלאגען זיך איינער מיט'ן צווייטער, ווען עס קומט אבער צו פארניכטען די 

ן זיך כדי צו פאראייניגען זיך אקעגען די אידן. דעריבער אידן זענען זיי אלע מיט דעם זעלבע מיינונג; און זיי מאכען שלום צווישע

 שטייט אין פסוק "כי אכל את יעקב" מיט א לשון יחיד, אז ווען עס קומט צו פארניכטען די אידען ווערן אלע גוים ווי איין פאלק.

 אור לישרים
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ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלָיי  ָאִׁשיב ַלָיי, ָּכל ַּתְגמּוֽלֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא, ּוְבֵׁשם ְייָ  ָמה

 ִני ַעְבֶּדָֽך ֲאִניה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו. ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיָי ַהָּמְֽוָתה ַלֲחִסיָדיו.ָאָּנה ְיָי ִּכי אֲ ֲאַׁשֵּלם, ֶנְגדָ 
ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלְיָי  ַעְבְּדָך, ֶּבן ֲאָמֶתָֽך ִּפַּתְֽחָּת ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַֽבח ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם ְייָ 

 ּמו.ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיָי ְּבתֹוֵכִֽכי ְירּוָׁשָלִֽים ַהְללּוָיּה.ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל עַ 

ּדֹו, ֶוֱאֶמת ֶאת ְיָי, ָּכל ּגֹוִים, ַׁשְּבֽחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים. ִּכי ָגַבר ָעֵלֽינּו ַחְס  ַהְללּו

 ְיָי ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה:

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:      ַלָיי ִּכי טֹוב, הֹודּו

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ָנא ִיְׂשָרֵאל, ֹיאַמר

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ָנא ֵבית ַאֲהֹרן, ֹיאְמרּו

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ָנא ִיְרֵאי ְיָי, ֹיאְמרּו

ְיָי ִלי ְּבֹעְזָרי, ָדם. ַהֵּמַצר ָקָרֽאִתי ָּיּה, ָעָנִֽני ַבֶּמְרָחב ָיּה. ְיָי ִלי ֹלא ִאיָרא, ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי אָ  ִמן

ְּבֹטַֽח ִּבְנִדיִבים. ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי. טֹוב ַלֲחסֹות ַּבְיָי, ִמְּבֹטַֽח ָּבָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות ַּבְיָי מִ 
י ִכְדֹבִרים ַסּֽבּונִ  ָּכל ּגֹוִים ְסָבֽבּוִני ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם. ַסּֽבּוִני ַגם ְסָבֽבּוִני ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם.
י י ְוִזְמָרת ָיּה, ַוְיהִ ֹּדֲעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים, ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם. ָּדֹחה ְדִחיַתִֽני ִלְנֹּפל, ַוְיָי ֲעָזָרִֽני. ָעּזִ 

, ְיִמין ְיָי ֵמָמהִלי ִליׁשּוָעה. קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים, ְיִמין ְיָי ֹעָֽׂשה ָחִֽיל. ְיִמין ְיָי רוֹ 
ּו ָּמֶות ֹלא ְנָתָנִֽני. ִּפְתחֹעָֽׂשה ָחִֽיל. ֹלא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה, ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה. ַיֹּסר ִיְּסַרִּֽני ָּיּה, ְולַ 

ִני,  ִּכי ֲעִניָתִֽלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶֽדק, ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהַּׁשַֽער ַלְיָי, ַצִּדיִקים ָיֹבֽאּו בֹו. אֹוְדךָ 
ְיָתה ְלֹראׁש ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה. אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִֽני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ֶאֶֽבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים, הָ 
את ְּבֵעיֵנֽינּו:  ִּפָּנה. ֶאֶֽבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים, ָהְיָתה ְלֹראׁש ִּפָּנה. ֵמֵאת ְיָי ָהְֽיָתה ֹּזאת, ִהיא ִנְפלָ 

ה בֹו. ֶזה ַהּיֹום ְיָתה ֹּזאת, ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנֽינּו. ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיָי, ָנִגֽיָלה ְוִנְׂשְמחָ ֵמֵאת ְיָי ָהֽ
 ָעָׂשה ְיָי ָנִגֽיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו.

 ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא: ָאָּנא    ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא: ָאָּנא

 יָחה ָנא:ְיָי ַהְצלִ  ָאָּנא   ְיָי ַהְצִליָחה ָנא: ָאָּנא
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ֵּבית ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיָי, ֵּבַרְכנּוֶכם מִ  ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיָי, ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיָי: ָּברּוךְ 
רּו ֵאל ְיָי ַוּיֶָֽאר ָלֽנּו, ִאסְ  ֵאל ְיָי ַוּיֶָֽאר ָלֽנּו, ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַֽח: :ְייָ 

ֵאִלי ַאָּתה  ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּֽך ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּֽך: :ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבֽחַ  ַחג ַּבֲעֹבִתים,
הֹודּו ַלָיי ִּכי טֹוב, ִּכי  הֹודּו ַלָיי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְואֹוֶדָּֽך ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּֽך:

 ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:                 הֹודּו ַלָיי ִּכי טֹוב, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     הֹודּו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים, 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגֹדלֹות ְלַבּדֹו, 
 י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:ִּכ      ְלֹעֵׂשה ַהָּׁשַמִֽים ִּבְתבּוָנה, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:                ְלרֹוַקע ָהָאֶֽרץ ַעל ַהָּמִֽים, 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ְלֹעֵׂשה אֹוִרים ְּגֹדִלים, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    ֶאת ַהֶּׁשֶֽמׁש ְלֶמְמֶׁשֶֽלת ַּבּיֹום,
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:   ת ַּבָּלְֽיָלה,ֶאת ַהָּיֵרַֽח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלוֹ 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ְלַמֵּכה ִמְצַרִֽים ִּבְבכֹוֵריֶהם, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם, 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֽרֹוַע ְנטּוָיה, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:      ָזִרים, ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלגְ 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף, 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     , ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגֹדִלים

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ַוַּיֲהֹרג ְמָלִכים ַאִּדיִרים, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ְלִסיחֹון ֶמֶֽלְך ָהֱאֹמִרי, 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:      ּוְלעֹוג ֶמֶֽלְך ַהָּבָׁשן, 
 ְסּדֹו:ִּכי ְלעֹוָלם חַ       ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה, 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:      ֶׁשְּבִׁשְפֵלֽנּו ָזַֽכר ָלֽנּו, 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:      ַוִּיְפְרֵקֽנּו ִמָּצֵרֽינּו, 
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 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     נֹוֵתן ֶלֶֽחם ְלָכל ָּבָׂשר, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:      ְלֵאל ַהָּׁשָמִֽים,  הֹודּו

ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך  ָּכל ַחי, ְּתָבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו. ְוֽרּוַח ָּכל ָּבָׂשר, ְּתָפֵאר ִנְׁשַמת
ֶלְך ּגֹוֵאל ַֽמְלֵּכֽנּו ָּתִמיד, ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל. ּוִמַּבְלָעֶדֽיָך ֵאין ָלֽנּו מֶ 

 ֶמֶֽלְך ֶאָּלא ּומֹוִׁשֽיַע, ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ּוְמַפְרֵנס ּוְמַרֵחם, ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלֽנּו
ב ֹות, ַהְמֻהָּלל ְּברֹ ָאָּֽתה: ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאֽלֹוַּה ָּכל ְּבִרּיֹות, ֲאדֹון ָּכל ּתֹוָלד

 ָׁשן, ַהְמעֹוֵררַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶֽסד, ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים. ַוְיָי ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייַהִּתְׁשָּבחֹות, 
ף ּסֹוֵמְך נֹוְפִלים, ְוַהּזֹוקֵ ְיֵׁשִנים ְוַהֵּמִקיץ ִנְרָּדִמים, ְוַהֵּמִׂשֽיַח ִאְּלִמים, ְוַהַּמִּתיר ֲאסּוִרים, ְוהַ 

ה ַּכֲהמֹון נּו מֹוִדים. ִאּלּו ִפֽינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים, ּוְלׁשֹוֵנֽנּו ִרּנָ ְּכפּוִפים, ְלָך ְלַבְּדָך ֲאַנֽחְ 
ּוׂשֹות  ְוַכָּיֵרַֽח, ְוָיֵדֽינּו ְפרַּגָּליו, ְוִׂשְפתֹוֵתֽינּו ֶׁשַֽבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקֽֽיַע, ְוֵעיֵנֽינּו ְמִאירֹות ַּכֶּׁשֶֽמׁש

ֹלֵהֽינּו ּלֹות ָּכַאָּילֹות, ֵאין ֲאַנְֽחנּו ַמְסִּפיִקים, ְלהֹודֹות ְלָך ְיָי אֱ ְּכִנְׁשֵרי ָׁשָמִֽים, ְוַרְגֵלֽינּו קַ 
ים ְוִרֵּבי ְרָבבֹות ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת ְׁשֶמָֽך ַעל ַאַחת ֵמָאֶֽלף ֶאֶֽלף ַאְלֵפי ֲאָלפִ 

ֵּבית ִּמְצַרִֽים ְּגַאְלָּתֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו, ּומִ ְּפָעִמים, ַהּטֹובֹות ֶׁשָעִׂשֽיָת ִעם ֲאבֹוֵתֽינּו ְוִעָּמֽנּו. מִ 
ּוִמֶּדֶֽבר ִמַּלְטָּתֽנּו,  ֲעָבִדים ְּפִדיָתֽנּו, ְּבָרָעב ַזְנָּתֽנּו, ּוְבָׂשָבע ִּכְלַּכְלָּתֽנּו, ֵמֶחֶֽרב ִהַּצְלָּתֽנּו,

 ּוֵמֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים ִּדִּליָתֽנּו: 

ֶנַֽצח. ַעל ֵּכן ַרֲחֶמֽיָך, ְוֹלא ֲעָזֽבּונּו ֲחָסֶדֽיָך ְוַאל ִּתְּטֵׁשֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו לָ ֵהָּֽנה ֲעָזֽרּונּו  ַעד
ן ֵהם ֶׁשר ַׂשְֽמָּת ְּבִפֽינּו, הֵ ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלְֽגָּת ָּבֽנּו, ְוֽרּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפְֽחָּת ְּבַאֵּפֽינּו, ְוָלׁשֹון אֲ 

ְמָך ַמְלֵּכֽנּו, ִּכי ּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִרֽיצּו ְוַיְקִּדֽיׁשּו ְוַיְמִלֽיכּו ֶאת ׁשִ יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבח
ֹוָמה ְלָפֶנֽיָך ָכל ֶּפה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִתָּׁשַבע, ְוָכל ֶּבֶֽרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל ק

תּוב, ָּכל ֶרב ּוְכָליֹות ְיַזְּמרּו ִלְׁשֶמָֽך. ַּכָּדָבר ֶׁשּכָ ִתְׁשַּתֲחֶוה, ְוָכל ְלָבבֹות ִייָרֽאּוָך, ְוָכל ֶקֽ
ֹּגְזלֹו: ִמי ִיְדֶמה ַעְצמֹוַתי ֹּתאַמְֽרָנה ְיָי ִמי ָכֽמֹוָך. ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמּֽנּו, ְוָעִני ְוֶאְביֹון מִ 

ָמיו ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ְּבַרחְ ָּלְך, ּוִמי ִיְׁשֶוה ָּלְך ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך: ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהּגִ 
ְרִכי ָֽך. ָּכָאמּור, ְלָדִוד, ּבָ ָׁשַמִֽים ָוָאֶֽרץ: ְנַהֶּלְלָך ּוְנַׁשֵּבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֶ 

 ַנְפִׁשי ֶאת ְיָי, ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדשֹו:

דֹול ִּבְכבֹוד ְׁשֶמָֽך. ַהִּגּבֹור ָלֶנַֽצח ְוַהּנֹוָרא ְּבַתֲעֻצמֹות ֻעֶּזָֽך, ַהּגָ  ָהֵאל
 ְּבנֹוְראֹוֶתֽיָך. ַהֶּמֶֽלְך ַהּיֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא:
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 ַעד, ָמרֹום ְוָקדֹוש ְׁשמֹו: ְוָכתּוב, ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּבְיָי, ׁשֹוֵכן
י ַצִּדיִקים תֵ ִׂשפְ ָמם. ּובְ ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה. ְּבִפי ְיָׁשִרים ִּתְתרוֹ 

 ַהָּלל:ִּתְתָּבַרְך. ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִּתְתַקָּדׁש. ּוְבֶקֶֽרב ְקדֹוִׁשים ִּתתְ 

ְלֵּכֽנּו, ְּבָכל ִרְבבֹות ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְּבִרָּנה ִיְתָּפַאר ִׁשְמָך מַ  ּוְבַמְקֲהלֹות
ֹודֹות ים, ְלָפֶנֽיָך ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו, ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽינּו, ְלהּדֹור ָודֹור, ֶׁשֵּכן חֹוַבת ָּכל ַהְיצּורִ 

ְבֵרי ִׁשירֹות ְלַהֵּלל ְלַשֵּבַֽח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר ְלָבֵרְך ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס, ַעל ָּכל ּדִ 
 ְוִתְׁשְּבחֹות ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ַעְבְּדָך ְמִׁשיֶחָֽך:

ם ַּבָּׁשַמיִ  ֵּכנּו, ָהֵאל ַהֶּמֶֽלְך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁשִׁשְמָך ָלַעד ַמלְ  ִיְׁשַּתַּבח
 ָבָחה, ַהֵּללּוָבָאֶֽרץ. ִּכי ְלָך ָנֶאה, ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽינּו: ִׁשיר ּוׁשְ 

 ֶאֶֽרת, ְקֻדָּׁשהְוִזְמָרה, ֹעז ּוֶמְמָׁשָלה, ֶנַֽצח, ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה, ְּתִהָּלה ְוִתפְ 
 ָלם ְוַעד עֹוָלםּות. ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמָך ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ּוֵמעוֹ ּוַמְלכ

 .ַאָּתה ֵאל

ָכל ַעְּמָך ֵּבית ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ָּכל ַמֲעֶׂשֽיָך, ַוֲחִסיֶדֽיָך ַצִּדיִקים עֹוֵׂשי ְרצֹוֶנָֽך, וְ  ְיַהְלֽלּוךָ 
ֽיכּו ֶאת ּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִרֽיצּו ְוַיְקִּדֽיׁשּו ְוַיְמלִ ִיְׂשָרֵאל ְּבִרָּנה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבח

 ַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאלִׁשְמָך ַמְלֵּכֽנּו, ִּכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִׁשְמָך ָנֶאה ְלַזֵּמר, ִּכי ֵמעֹוָלם וְ 
 :ַּבִּתְׁשָּבחֹות ְמֻהָּלל ֶמֶלךְ  יָ יְ  ַאָּתה ָּברּוךְ 

ּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ּכֹוס ְרִביִעית ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הִהְנִני מּוָכן 
 ַעל ְיֵדי ַההּוא ְטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

 ן:ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֽפֶ  $לֶ ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו מֶ $ ָּברּו
ֶדה, ְוַעל ֶאֶֽרץ ּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ֶמֶֽלְך ָהעֹוָלם ַעל ַהֶּגֶֽפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶֽפן.ְוַעל ְּתנּוַבת ַהּׂשָ ָּבר

ֹוַע ִמּטּוָבּה ַרֵחם ָנא ְיָי ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ֶׁשָרִצֽיָת ְוִהְנַחְֽלָּת ַלֲאבֹוֵתֽינּו, ֶלֱאכֹול ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבֽ 
ֶלָֽך. ְוַעל ִמְזְּבֶחָֽך ְוַעל ֵהיכָ  ֹלֵהֽינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך, ְוַעל ְירּוָׁשַלִֽים ִעיֶרָֽך, ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָֽך,אֱ 

ֹנאַכל ִמִּפְרָיּה ְנָיָנּה וְ ּוְבֵנה ְירּוָשַלִֽים ִעיר ַהֹּקֶֽדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽינּו, ְוַהֲעֵלֽנּו ְלתֹוָכּה, ְוַׂשְּמֵחֽנּו ְּבבִ 
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ֹוב ּצֹות ַהֶּזה. ִּכי ַאָּתה ְיָי טְוִנְׂשַּבע ִמּטּוָבּה, ּוְנָבֶרְכָך ָעֶלֽיָה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ְוַׂשְּמֵחֽנּו ְּביֹום ַחג ַהּמַ 
 ָאֶֽרץ ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶֽפן:ּוֵמִטיב ַלֹּכל, ְונֹוֶדה ְּלָך ַעל ָהָאֶֽרץ ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶֽפן. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַעל הָ 

 ִנְרָצה

 ווער עס טוט די אלע זאכען איז באוויליגט פארן אויבערשטן.

ֽינּו ַּכֲאֶׁשר ָזכִ  ִסּדּור ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹו, ְּכָכל ִמְׁשָּפטֹו ְוֻחָּקתֹו. ֲחַסל
ַהל , קֹוֵמם קְ ְלַסֵּדר אֹותֹו, ֵּכן ִנְזֶּכה ַלֲעׂשֹותֹו. ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה
 ן ְּבִרָּנה.ֲעַדת ִמי ָמָנה. ְּבָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָּנה, ְּפדּוִים ְלִצּיוֹ 

 (ג׳ פעמים)

 צהְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשָלִֽים:
 

 ּוְבֵכן ״ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה״.

י ֶצֶדק ִנַּצְחּתֹו ְּכֶנֶחַלק לֹו ַלְיָלה, ַוְיהִ ר ּגֵ ֹראׁש ַאְׁשמּורֹות ֶזה ַהַּלְיָלה, ּבְ ז רֹוב ִנִּסים ִהְפֵלאָת ַּבַּלְיָלה, אָ 
 ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ה, ַוְיִהי ָּיַׁשר ִיְׂשָרֵאל ְלַמְלָאְך ַוּיּוַכל לֹו ַלְילָ וַ ְפַחְדָּת ֲאַרִּמי ְּבֶאֶמׁש ַלְיָלה, הִ ְנָּת ֶמֶלְך ְּגָרר ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה, ּדַ 
 ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

יַסת ְנִגיד ֲחֹרֶׁשת ִסִּליָת טִ יָלם ֹלא ָמְצאּו ְּבקּוָמם ַּבַּלְיָלה, חֵ ַפְתרֹוס ָמַחְצָּת ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה, ַרע ְּבכֹוֵרי זֶ 
 ְבכֹוְכֵבי ַלְיָלה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ִאיׁש ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז לְ יׁשֹון ַלְיָלה, ַרע ֵּבל ּוַמָּצבֹו ְּבאִ ּכָ ַעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי, הֹוַבְׁשָּת ְפָגָריו ַּבַּלְיָלה, יָ 
 ֲחזֹות ַלְיָלה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

                                                           
 

 לשנה הבאה בירושלים צה
ין אין ירושלים, אונז האף מיר דאך יעדן טאג לביאת המשיח נאר עס מיינט אז די אנדערע יאר בפשטות מיינט עס נישט אז הערשט די אנדערע יאר זאל מיר זי

זיין די גאולה וועט מען זאלן מיר מקיים זיין די מצות פון די נאכט אין ירושלים, עס קען אבער זיין נאך א כונה ווייל עס איז מבואר אין מדרש אז ווען עס וועט 

 רן לויט די זמן הגאולה ממילא וועגן דעם אפי' אויב די גאולה וועט זיין תכף וועט עס שוין זיין א ניי יאר.אנהייבן צו רעכענען די יא

 דברי יואל



 

עה
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 ְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתבׂשִ ֹוַׁשע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ִּבֲעתּוֵתי ַלְיָלה. נְׁשַּתֵּכר ִּבְכֵלי ֹקֶדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ַּבַּלְיָלה, מִ 
 י ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.ְסָפִרים ַלְיָלה, ַוְיהִ 

ֶקר ַרח ַּכֹּׁשֵמר ְוָׂשח ָאָתא בֹ צָ ּוָרה ִתְדרֹוְך ְלׁשֹוֵמר ַמה ִּמַּלְיָלה, ּפֹוַרְרָּת ִנְצֲחָך ָעָליו ְּבֶנֶדד ְׁשַנת ַלְיָלה, ע
 ְוַגם ַלְיָלה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ׁשע ִּכי ְלָך ַהּיֹום ַאף ְלָך ַהַּלְיָלה, ם הֹודַ רָ ֵרב יֹום ֲאֶׁשר הּוא ֹלא יֹום ְוֹלא ַלְיָלה, קָ 

 ִאיר ְּכאֹור יֹום ֶחְׁשַּכת ַלְיָלה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:ּתָ ָּכל ַהיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה, 

 בליל סדר שני

 ּוְבֵכן ״ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח״.
ִּליָת ָלֶאְזָרִחי ֲחצֹות ֵליל ֶּפַסח, ּגִ ֹראׁש ָּכל מֹוֲעדֹות ִנֵּׂשאָת ֶּפַסח, ּבְ ַסח, ֶמץ ְּגבּורֹוֶתיָך ִהְפֵלאָת ַּבּפֶ ֹא 

 ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח. 

ְך ֶאל ַהָּבָקר ָרץ ֵזֶכר ְלׁשֹור ֵערֶ וְ ְסִעיד נֹוְצִצים ֻעגֹות ַמּצֹות ַּבֶּפַסח, הִ ָלָתיו ָּדַפְקָּת ְּכֹחם ַהּיֹום ַּבֶּפַסח, ּדְ 
 ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח. ֶּפַסח,

אֵטאָת ַאְדַמת מֹוף טִ ַּלץ לֹוט ֵמֶהם, ּוַמּצֹות ָאָפה ְּבֵקץ ֶּפַסח, חֻ  צוֲעמּו ְסדֹוִמים ְוֹלֲהטּו ָּבֵאׁש ַּבֶּפַסח,זֹ 
 . ְונֹוף ְּבָעְבְרָך ַּבֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח

ִבְלִּתי ֵתת לְ ִַּביר, ַעל ֵּבן ְּבכֹור ָּפַסְחָּת ְּבַדם ֶּפַסח, ּכַסח, ּה, ֹראׁש ָּכל אֹון ָמַחְצָּת ְּבֵליל ִׁשּמּור ּפֶ יָ 
 . ַמְׁשִחית ָלֹבא ִבְפָתַחי ַּבֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח

ל ְולּוד ִּביַקד ְרפּו ִמְׁשַמֵּני ּפּוׂשְׁשְמָדה ִמְדָין ִּבְצִליל ְׂשעֹוֵרי ֹעֶמר ֶּפַסח, נִ ֻסֶגֶרת ֻסָּגָרה ְּבִעּתֹוֵתי ֶּפַסח, מְ 
  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח. צז ְיקֹוד ֶּפַסח

                                                           
 

 זועמו סדומים ולוהטו באש בפסח צו
פון דעם צום יו"ט פסח, ווייל  מען קען מסביר זיין פארוואס דער בעל הגדה וויל דערציילן אז סדום איז פארברענט געווארן אין פסח, און וואס איז די שייכות 

ם פון סדום אברהם אבינו האט געמאכט א קרבן פסח און דורך די מצוה פון קרבן פסח איז אראפגעקומען א גרויסע ליכטיגקייט אויף די וועלט און די רשעי

 האבן נישט געקענט אויסהאלטן די גרויסע ליכטיגקייט און זיי זענען פארברענט געווארן דערפון.

 פנחס מדרש
 שורפו משמני פול ולוד ביקד יקוד פסח צז

זוי געווען: ערב פסח פשט אין דעם פזמון איז אזוי, פול ולוד מיינט מען סנחריב מיט זיין מיליטער, זיי זענען פארברענט געווארן פסח ביינאכט, די מעשה איז א

סגעזעהן ווי סנחריב גייט שוין איינעמען גאנץ ירושלים, די אידן כאטש זיי האבן האט סנחריב מיט זיין מיליטער באלאגערט די שטאט ירושלים, און עס האט אוי

סח, אפשר וועט נישט געוויסט צו זיי וועלן נאך קענען עסן ביינאכט דעם קרבן פסח, האבן זיי געקלערט קודם וועלן מיר מקיים זיין די מצוה פון שחיטת הפ

כדעם ווי זיי האבן געשחט'ן דעם קרבן פסח, און זיי האבן געזעהן אז סנחריב האט נאך נישט איינגענומען השי"ת העלפן און סנחריב וועט האבן א מפלה. נא

די אידן זענען  ירושלים, האבן זיי געזאגט לאמיר גיין בראטן דעם קרבן פסח אפשר וועט קומען א ישועה און מיר וועלן עס אפילו קענען עסן, אבער וויבאלד

און פארדאגה'ט, און יעדע מינוט האבן זיי געקוקט צו סנחריב קומט חלילה, האבן זיי נישט גוט אויפגעפאסט אויף זייער פסחים און  געווען זייער דערשראקן

האבן  והן, און זייביים בראטן זענען די פסחים אינגאנצן פארברענט געווארן. ווען די אידן האבן געזעהן זייער פארברענטע פסחים, האט עס זיי זעהר וויי געט

ען די תפלה פון געזאגט אז סנחריב מיט זיינע אלע מענטשן זאלן פארברענט ווערן פונקט ווי אונזערע פסחים זענען פארברענט געווארן, השי"ת האט מקבל געוו



 

עו
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ֹפה ַהָּצִפית ָערֹוְך צָ ס ָיד ָּכְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול ַּבֶּפַסח, ּפַ ֹוד ַהּיֹום ְּבֹנב ַלֲעמֹוד, ַעד ָּגָעה עֹוַנת ֶּפַסח, ע
 . ַהֻּׁשְלָחן, ַּבֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח

ֵּתי ֵאֶּלה ׁשְ אׁש ִמֵּבית ָרָׁשע ָמַחְצָּת ְּבֵעץ ֲחִמִּׁשים ַּבֶּפַסח, רֹ ַדָּסה צֹום ְלַׁשֵּלׁש ַּבֶּפַסח, ָהל ִּכְּנָסה הֲ קָ 

 . ח ֶּפַסחעֹוז ָיְדָך ְוָתרּום ְיִמיְנָך, ְּכֵליל ִהְתַקֵּדׁש ַחג ֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזבַ ּתָ ֶרַגע, ָּתִביא ְלעּוִצית ַּבֶּפַסח, 

 ִּכי לֹו ָיֶאה. ִּכי לֹו ָנֶאה,

 דּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו:ּגְ חּור ַּכֲהָלָכה, ּבָ ִּדיר ִּבְמלּוָכה, אַ 
 ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה.

 ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

 ִתיָקיו ֹיאְמרּו לֹו:וְ דּור ַּכֲהָלָכה, הָ גּול ִּבְמלּוָכה, ּדָ 
 ָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה.ְלָך ּולְ 

 ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

 ְפְסָריו ֹיאְמרּו לֹו:טַ ִסין ַּכֲהָלָכה, חָ ַּכאי ִּבְמלּוָכה, זַ 
 ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה.

 ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

 ּמּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו:לִ ִּביר ַּכֲהָלָכה, ּכַ ִחיד ִּבְמלּוָכה, יָ 
 ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה.

 ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

 ִביָביו ֹיאְמרּו לֹו:סְ ֹוָרא ַּכֲהָלָכה, נֹוֵׁשל ִּבְמלּוָכה, מ
 , ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה.ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלךָ 

 ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

 ִּדיָקיו ֹיאְמרּו לֹו:צַ ֹוֶדה ַּכֲהָלָכה, ּפָנו ִּבְמלּוָכה, עָ 
 ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה.

 ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

 ְנַאָּניו ֹיאְמרּו לֹו:ׁשִ חּום ַּכֲהָלָכה, רַ ה, ּדֹוש ִּבְמלּוכָ קָ 
 ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה.

 ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

 ִמיָמיו ֹיאְמרּו לֹו:ּתְ ֹוֵמְך ַּכֲהָלָכה, ּתִּקיף ִּבְמלּוָכה, ּתַ 
 ָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה.ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף לְ 

                                                                                                                                                                                           
 

ול ולוד" סנחריב איז פארברענט די אידישע קינדער, און סנחריב מיט זיין מיליטער זענען אינגאנצן פארברענט געווארן. דאס איז דער פשט, "שורפו משמני פ

 געווארן "ביקד יקוד פסח" דעמאלטס ווען דער פסח איז פארברענט געווארן.

 דרך פקודיך בשם הרה"ק מהר"ם מרימנוב זצוק"ל



 

עז

 הגדה של פסח

 ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה

h  h  h 
 הּוא, ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב, ַאִּדיר

 .צח
 ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב. צט .ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב

 ָקרֹוב,גּול הּוא, ִיְבֶנה ֵביתֹו ּבְ ּדָ דֹול הּוא, ּגָ חּור הּוא, ּבָ 
 ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב.

 ִסיד הּוא, ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב,חָ ַּכאי הּוא, זַ ִתיק הּוא, וָ דּור הּוא, הָ 
 ה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב.ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבנֵ 

ֹוֶדה הּוא, ּפּזּוז הּוא, עִ ִּגיב הּוא, סַ ֹוָרא הּוא, נֶלְך הּוא, מֶ מּוד הּוא, לָ ִּביר הּוא, ּכַ ִחיד הּוא, יָ הֹור הּוא, טָ 

 ִּדיק הּוא, ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב,צַ 
 ֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב.ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ּבְ 

 ִּקיף הּוא, ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב,ּתַ ַּדי הּוא, ׁשַ חּום הּוא, רַ דֹוש הּוא, קָ 
 ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב.

h  h  h 
 בליל שני נוהגין לספור כאן ספירת העומר

 נאכט פסח הייבט מען אהן צו ציילען ספירת העומר.די צווייטע  �

פארען ציילען ספירה זאגט מען די ברכה ״אשר קדשנו וכו׳ על ספירת העומר״.ביינאכט פאר ספירה ציילען זאל מען נישט זאגען וועלכע  �

 ספירה מען גייט ציילען היינט ביינאכט ווייל נאך דעם קען מען נישט ציילען יענע נאכט מיט א ברכה.

 מען דארף ציילען ספירה שטייענדיג, מען קען ציילען ספירה א גאנצע נאכט. �

 אויב מען האט פארגעסען צו ציילען איין טאג, ציילט ער די איבריגע טעג אהן א ברכה. �

ִהְנִני . ָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאלְלַיֵחד ֵׁשם י״ה בו״ה ְּבִיחּו ,ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ,ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה
ת ַהַּׁשָּבת ִמיֹום מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה. ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחרַ 

                                                           
 

 אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב צח
ט רש"י מען טאר דאך נישט בויען אין יו"ט ענטפערט רש"י די גמרא זאגט אין מסכת ר"ה ל' אז עס קען זיין אז די ביהמ"ק וועט אויפגעבויט ווערן אין פסח פרעג

יבנה ביתו בקרוב אז דער אייבערשטער אליין זאל בויען דעם בית המקדש  הואאז עס וועט אראפ קומען פערטיג פון הימל, דאס איז דער פשט אין פיוט אדיר 

ער ביהמ"ק געבויט ווערן ווייל וויבאלד דער באשעפער אליין בויט עס קין עס זאל ד היינט נאכטבימינו בקרוב אז ממש באלד נאך  במהרה במהרהאויב אזוי 

 אראפ קומען אפי' יו"ט

 מהרי"ד מבעלזא
 אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב במהרה במהרה בימינו בקרוב צט

אז שנעל ביים אייבערשטען איז ווייניגער ווי  יאר קומט אויס 1000יאר און א טאג ביים אייבערשטען איז  852די גמרא זאגט אז ביים אייבערשטען הייסט שנעל 

טאג אבער נישט פון  א טאג, אבער דעם אייבערשטענס טאג איז זייער לאנג וועגן דעם בעט מען אז עס זאל זיין במהרה שנעל וואס דאס מיינט נאך ווייניגער ווי א

 .נאך זיין היינט אייבערשטנס טעג נאר במהרה "בימינו" אין אונזערע טעג ממילא בקרוב וועט עס

 אגרא דפרקא.



 

עח

 הגדה של פסח

יֹום.  ְהיֶיָנה. ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעית ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשיםֲהִביֲאֶכם ֶאת עֹוֶמר ַהְּתנּוָפה. ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹות ּתִ 
 ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַליֹהָוה:

 ִויִהי נֹוַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:

נּו ָהעֹוָלם. ֲאֶׁשר ִקְּדׁשָ  $ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ  יָ ַאָּתה יְ  $ָּברּו
 ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר:

 ַהּיֹום יֹום ֶאָחד, ָלעֹוֶמר:
 חסד שבחסד:

 ה:ָהַרֲחָמן. הּוא ַיֲחִזיר ָלנּו ֲעבֹוַדת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִלְמקֹוָמּה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. ָאֵמן ֶסלָ 

יֹודּוָך  :ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכָך ְּבָכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתךָ  ֱאֹלִהים ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה: ִּבְנִגינֹות ִמְזמֹור ִׁשיר: ַלְמַנֵּצחַ 
יֹודּוָך ַעִּמים  ם ִמיֹׁשר ּוְלֻאִּמים ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלה:ִיְׂשְמחּו ִויַרְּננּו ְלֻאִּמים ִּכי ִתְׁשֹּפט ַעִּמי ַעִּמים ֱאֹלִהים יֹודּוָך ַעִּמים ֻּכָּלם:

 ְיָבְרֵכנּו ֱאֹלִהים ְוִייְראּו אֹותֹו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ: ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכנּו ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו: ַעִּמים ֻּכָּלם: ֱאֹלִהים יֹודּוךָ 

 (אב״ג ית״ץ):   יר ְצרּוָרה. ָאָּנא ְּבֹכַח. ְּגֻדַּלת ְיִמיְנָך. ַּתּתִ 
 (קר״ע שט״ן):   ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמָך. ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. 

 (נג״ד יכ״ש):   ָנא ִגּבֹור. ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוְדָך. ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. 
 (בט״ר צת״ג):    ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם. ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך. ָּתִמיד ָּגְמֵלם.

 (חק״ב טנ״ע):   . ְּברֹוב טּוְבָך. ַנֵהל ֲעָדֶתָך. ֲחִסין ָקדֹוׁש
 (יג״ל פז״ק):   ָיִחיד ֵּגֶאה. ְלַעְּמָך ְּפֵנה. זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶתָך.

 (שק״ו צי״ת):   ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות.

 :ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד - בלחש

ְּכמֹו . ּטּוְמאֹוֵתינּוַאָּתה ִצִּויָתנּו ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך ִלְסּפֹור ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר ְּכֵדי ְלַטֲהֵרנּו ִמְקִלּפֹוֵתינּו ּומִ . ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
. יָנהֶמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹות ִּתְהיֶ ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עוֹ . ֶׁשָּכַתְבָּת ְּבתֹוָרֶתךָ 

ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון  :ְּכֵדי ֶׁשִּיָּטֲהרּו ַנְפׁשֹות ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִמֻּזֲהָמָתם. ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעית ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום
השייך לאותו ( ינּו ֶׁשִּבְזכּות ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר ֶׁשָּסַפְרִּתי ַהּיֹום ְיֻתַּקן ַמה ֶׁשָּפַגְמִּתי ִּבְסִפיָרהֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹותֵ  ה׳ִמְּלָפֶניָך 
 ֹוֵתינּוְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻיְׁשַּפע ֶׁשַפע ַרב ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ּוְלַתֵּקן ֶאת ַנְפׁש. ְוֶאָּטֵהר ְוֶאְתַקֵּדׁש ִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשל ַמְעָלה). הלילה

 :ָאֵמן ֶסָלה. ּוְלַטֲהֵרנּו ּוְלַקְּדֵׁשנּו ִּבְקֻדָׁשְתָך ָהֶעְליֹוָנה. ְורּוחֹוֵתינּו ְוִנְׁשמֹוֵתינּו ִמָּכל ִסיג ּוְפַגם

h  h  h 
 ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? 

 קֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.
                                                           

 
 אחד אני יודע ק

איז געווען א לאנגע צייט ביי זיין רבי'ן, האט אים איינער געפרעגט וואס ער האט געלערנט ביי דעם רבי'ן, האט ר' זושא  איינער פון די גרויסע חסידיםנאכדעם ווי 

יענער געפרעגט דאס האסטו געדארפט לערנען ביי דיין רבי'ן, דאס ווייסט דאך מיין געענטפערט, אז ער האט געלערנט אז ה' איז אחד יחיד ומיוחד האט אים 



 

עט

 הגדה של פסח

 ְׁשַנִים ִמי יֹוֵדַע? 
 י יֹוֵדע: ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.ְׁשַנִים ֲאנִ 

 ְׁשֹלָשה ִמי יֹוֵדַע? 
 ָאֶרץ.ְׁשֹלָשה ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּובָ 

 ַאְרַּבע ִמי יֹוֵדַע? 
 ַמִים ּוָבָאֶרץ.ַע: ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבּׁשָ ַאְרַּבע ֲאִני יֹודֵ 

 ֲחִמָּׁשה ִמי יֹוֵדַע? 
ד ֱאֹלֵהינּו ֹות ַהְּבִרית, ֶאחָ ֲחִמָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלח

 ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.
 ִׁשָּׁשה ִמי יֹוֵדַע? 

ַהְּבִרית,  ֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹותִׁשָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע: ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ׁשְ 
 ינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץֶאָחד ֱאֹלהֵ 

 ִמי יֹוֵדַע? ִׁשְבָעה
ה ע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלׁשָ ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרּבַ  ,קא ִׁשְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא

 ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

 ְׁשמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע? 
ַּבע ִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַארְ מֹוָנה ֲאִני יֹוֵדע: ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, חֲ ׁשְ 

 ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

  ִּתְׁשָעה ִמי יֹוֵדַע?
ה ָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמּׁשָ ִּתְׁשָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ׁשִ 

 ָבָאֶרץ.ָּׁשַמִים ּוחּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשּבַ 

                                                                                                                                                                                           
 

י יודע", אז פסח ביים משרת אויך? האט ר' זושא געזאגט דיין משרת זאגט נאר אז ער ווייסט, אבער איך ווייס אמת'דיג, דאס איז די כוונה וואס מיר זאגן "אחד אנ

  .ווייסט טאקע אמת'דיג אז אחד אלקינו שבשמים ובארץ סדר קומט א איד צו אזא מדריגה, אז ער

 ויגד יעקב

 אחד אני יודע
איז מען קען זאגן מיטן פסוק "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד", פרעגט רש"י פארוואס שטייט נישט יום ראשון? נאר עס קומט צו לערנען אז השי"ת אחד מי יודע, 

דה אחד מי יודע, ווער ווייסט פארוואס עס שטייט אחד און נישט ראשון, אויף דעם ענטפערט מען אחד אני יודע געווען א יחיד בעולמו, דאס זאגט דער בעל הג

 וכו', צו לערנען אז ער איז געווען א יחיד.

 ר' יהונתן אייבשיץ זצוק"ל
 שבעה אני יודע קא

אידן עפנטליך פאר אלעמען, נאר די מצוה פון שבת האט ער אונז געגעבן  דאס איז א רמז אויף דעם וואס חז"ל זאגן, אז אלע מצוות האט השי"ת געגעבן פאר די

בעה אני באהאלטענערהייט, דורך דעם וואס השי"ת האט נישט אויסגעזאגט פאר די פעלקער דעם שכר פון היטן שבת, און די נשמה יתירה, דאס זאגט מען ש

 אליין.יודע שבעה ימי שבתא, דער שבת, וואס דאס ווייסן מיר נאר אידן 

 מהגאון מפלאצק ברכת השיר



 

 פ

 הגדה של פסח

 ֲעָׂשָרה ִמי יֹוֵדַע? 
ְדֵרי ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה סִ  ֲעָׂשָרה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה

ַמִים ֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבּׁשָ ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלח
 ּוָבָאֶרץ.

 ַאַחד ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? 
ֵמי מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה יְ ַאַחד ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ׁשְ 

ֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ׁשְ ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי מִ 
 ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

 ְׁשֵנים ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? 
, ְׁשמֹוָנה , ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא,  ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדהְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָּיא, ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא

ת, ְׁשֵני ְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבוֹ ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, אַ 
 ֶרץ.ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבאָ 

 ְׁשֹלָשה ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע ?
 א,  ִּתְׁשָעהָׂשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָׂשָרה ִדְּבַריָ ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ִמַּדָּיא, ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָּיא, ַאַחד עָ 

ַּבע ִאָּמהֹות, ה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַארְ ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשּׁשָ 
 ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

h  h  h 
 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

 ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

 , ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,ָתא ׁשּוְנָראְואָ 

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

 , ְוָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,ְוָאָתא ַכְלָּבא

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

 ְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,, ְוִהָּכה ְלכַ ְוָאָתא חּוְטָרא

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

 ְתֵרי זּוֵזי,, ְוָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִּבין ַאָּבא ּבִ ְוָאָתא נּוָרא

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

 ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי , ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא,ְוָאָתא ַמָּיא
 זּוֵזי

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.



 

פא

 הגדה של פסח

 

ָלה ְלַגְדָיא, ה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאכְ , ְוָׁשָתא ְלַמָּיא, ְּדָכבָ ְוָאָתא תֹוָרא
 ַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזידְ 

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

ָרא, ָרא,ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּונְ , ְוָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָׁשָתא ְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוטְ ְוָאָתא ַהׁשֹוֵחט
 ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

ְטָרא,ְדִהָּכה ּו, ְוָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָׁשָתא ְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחְוָאָתא ַמְלַאְך ַהָּמֶות
 ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

א, ְּדָׂשַרף , ְוָׁשַחט ְלַמְלָאְך ַהָּמֶות, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָׁשָתא ְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּורָ ְוָאָתא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
 ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

h  h  h 
 מסידור של"השיר עתיק יומין 

  ַאלֶמעכִטיֶגער ָגאט, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה:

 ִׁשיָרה: ִׁשיר, אּון ַאלזֹו ַּבאלד, אּון אּונְזְרן ַטאְגן ִׁשיָרה, יֹוא ִׁשיָרה, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ַאְלזֹו 

  ַּבאִרים ַהארִציֶגער ָגאט, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה:

 ִׁשיָרה, יֹוא ִׁשיָרה, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה: ַאְלזֹו ִׁשיר, אּון ַאלזֹו ַּבאלד, אּון אּונְזְרן ַטאְגן 

 גרֹויֶסער ָגאט, ֶדעמּוטּוֶגער ָגאט, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה: 

 ּבֹויא, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה:  ַאְלזֹו ִׁשיר, אּון ַאלזֹו ַּבאלד, אּון אּונְזְרן ַטאְגן ִׁשיָרה, יֹוא ִׁשיָרה, נּון ּבֹויא, נּון

 הֹוִכיר ָגאט, ֶווערִדיֶגער ָגאט, ִזיֶסער ָגאט, ֶחעִניֶגער ָגאט, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה: 

 ן ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה: ַאְלזֹו ִׁשיר, אּון ַאלזֹו ַּבאלד, אּון אּונְזְרן ַטאְגן ִׁשיָרה, יֹוא ִׁשיָרה, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא, נּו

  טֹוגִליֶכער ָגאט, יּוִדיֶשער ָגאט, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה:

 עמְּפל ִׁשיָרה: ַאְלזֹו ִׁשיר, אּון ַאלזֹו ַּבאלד, אּון אּונְזְרן ַטאְגן ִׁשיָרה, יֹוא ִׁשיָרה, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא ֵדיין טֶ 

ֹויא ֵדיין יֶגער ָגאט, ֶלעִּביִדיֶגער ָגאט, ֶמעכִטיֶגער גאט, ָנאמַהאפִטיֶגער ָגאט, ֶסענפִטיֶגער גאט, ֶעִּביֶגער ָגאט, נּון ּבּכֶרעפטִ 

 ֶטעמְּפל ִׁשיָרה: 

 ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה: ַאְלזֹו ִׁשיר, אּון ַאלזֹו ַּבאלד, אּון אּונְזְרן ַטאְגן ִׁשיָרה, יֹוא ִׁשיָרה, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא, נּון 

 ָפארכצּוֶמער ָגאט, ִצימִליֶכער גאט, ֶקעֶנעגִליֶכער ָגאט, ֵרייֶכער ָגאט, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה: 

 יא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה: ַאְלזֹו ִׁשיר, אּון ַאלזֹו ַּבאלד, אּון אּונְזְרן ַטאְגן ִׁשיָרה, יֹוא ִׁשיָרה, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא, נּון ּבוֹ 

 ֵרייֶסער ָגאט, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה: ֵשייֶנער ָגאט, תְ 

 עמְּפל ִׁשיָרה: ַאְלזֹו ִׁשיר, אּון ַאלזֹו ַּבאלד, אּון אּונְזְרן ַטאְגן ִׁשיָרה, יֹוא ִׁשיָרה, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא ֵדיין טֶ 
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ה, ַאְלזֹו ִׁשיר, אּון ַאלזֹו ַּבאלד, אּון אּונְזְרן ַטאְגן ִׁשיָרה, יֹוא ִׁשירָ  אּון ֵקייֶנער ֶמער, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה: דּוא ִּביסט ָגאט

 נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה:

 
 חול המועד

 עג חול המועד.נאך די ערשטע צוויי טעג יום טוב, איז דא פיר ט �

חול המועד טאהר מען נישט קיין שום ארבעט, נאר אזא זאך וואס מען  �

דארף האבען פאר חול המועד אדער יום טוב, אדער אזא זאך וואס אויב 

 פארלירען געלט).(ער וועט דאס נישט טוהן יעצט וועט ער האבען שאדען, 

ן חול המועד טאהר מען נישט וואשען וועש, אפשערען די האר או �

 שניידען די נעגעל.

מען דאווענט חול המועד די דאווענען וואס מען דאווענט אין דער וואכען  �

מען זאגט נישט ״מזמור לתודה״ )פאר יהי כבוד) מען זאגט האלב הלל.  -

 מען ליינט אין די תורה און מען דאווענט מוסף.

פון פון חול המועד און ווייטער זאגט מען ביי שמונה עשרה ביי די ברכה  �

 ברך עלינו ״ותן ברכה״.

 חול המועד גריסט מען איינער דעם אנדערען ״א גוטען מועד״. �

 

 

 סיפורי צדיקים

 

 גנב'נען די אפיקומן
ביים סדר פון קראקער רב, הגאון הצדיק רבי שמעון סופר זצ"ל, האט 

איינע פון זיינע אייניקליך געפרעגט, פארוואס האט מען איינגעפירט אז 

ב'ענען די אפיקומן כדי די קינדער זאלן נישט איינשלאפן, מען זאל גנ

פארוואס האט מען נישט געמאכט אן אנדערע אינטערסאנטע זאך וואס 

 איז נישט פארבינדן מיט גניבה וואס איז אן איסור דאורייתא?

רבי שמעון סופר האט נישט געענטפערט אויפ'ן פלאץ, נאר ער האט 

ן האט געענדיגט די סדר, האט זיך דער ווייטער געפירט די סדר. ווען מע

קראקער רב אנגערופן, מיין קינד, ווייסטו פארוואס איך האב דיר 

גארנישט געענטפערט גלייך אויף דיין קשיא? ווייל איך האב דיר געוואלט 

לערנען אז אפילו אויב מען פארשטייט נישט א מנהג ישראל, דארף מען 

יינגעפירט די מנהג, האבן געהאט האבן אמונה אז די חכמים וואס האבן א

 דערביי טיפע כונות וואס אונז פארשטייען נישט. 

יעצט וועל איך דיר ענטפער'ן אויף דיין קשיא, האט ר' שמעון סופר 

געזאגט, מיר זעהן ביים סדר אז מען האט קובע געווען צו מאכן א זכר אויף 

מיר זכר לטיט, אלע זאכן וואס איז געווען אין מצרים, למשל חרוסת מאכן 

מרור זכר לוימררו את חייהם א.א.וו. איין זאך טרעפן מיר וואס איז געווען 

אין מצרים און עס איז נישט דא קיין זכר צו דעם. די פסוק פארציילט, אז 

ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים, "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב 

ונג צו בילן אויף אידישע לשונו", א הינט האט נישט אויסגעשארפט זיין צ

קינדער. דאס איז געווען א גרויסער נס ווייל אין מצרים איז דעמאלס 

געווען א גרויסע געשריי פון מכת בכורות און עס איז געווען א גרויסע 

בהלה אין אלע גאסן, וואס דעמאלס טוען די הינט'ן בילן, פון דעסטוועגן 

 קיין זכר פון דעם גרויסער נס? איז געווען שטיל. פארוואס מאכן מיר נישט

עס קען זיין, אז גנב'ענען די אפיקומן איז א זכר צו דעם נס. די גמרא זאגט 

אין מסכת פסחים דף קי"ג, אז מען זאל וואוינען אין א שטאט ווי עס 

געפינען זיך הינט, ווייל זיי היטן די שטאט פון גנבים. ווען א גנב קומט צו 

יבן אן די הינט צו בילן און דער גנב אנטלויפט. קומט אויס אז אויב גיין, הי

די הינט זענען שטיל און זיי בילן נישט, קומען די גנבים צו גיין. וועגן דעם 

גנב'עט מען פסח ביינאכט די אפיקומן, צו ווייזן אז אין די נאכט פון פסח, 

זענען געבליבן האט מען יא געקענט גנב'ענען אין מצרים, ווייל די הינט 

 שטיל און זיי האבן נישט געבילט. 
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 משתכר בכלי קודש נהרג בו בלילה
"אסטרגוס" דער מלך פון פרס האט נישט געהאט קיין זוהן, נאר איין 

טאכטער. איינע פון די הארן האבן איר געכאפט און מיט איר חתונה 

 געהאט.

ון ער האט די קעניג אסטרגוס האט זיך אויף איהם זייער געבייזערט א

איהם געהארגעט, און די טאכטער אריין געווארפן אין תפיסה. די קינד 

וואס זי האט געבוירן האט ער געהייסן אוועק שיקן אינ'ם מדבר, כדי אז 

 ער זאל דארט שטארבן פון הינגער.

דער אייבערשטער האט געשיקט א הינט וואס האט יעדן טאג געגעבן 

ר קינד געבליבן לעבן. ווען ער איז עלטער מילך צום קינד און אזוי איז דע

 געווארן איז ער געווארן זייער שטארק.

די איינוואינער פון די מדבריות האבן איהם אויפגענומען אלץ קעניג 

איבער זיי, און זיי האבן איהם אנגערופן "כורש" ווייל אין די פרסי שפראך 

 רופט מען אהן א הינט "כורש".

ויער געווארן פון דעם אז זיין אייניקל כורש לעבט, ווען אסטרגוס איז געווא

האט ער זיך זייער אויפגערעגט און געשיקט א ריזיגע מיליטער איהם צו 

הארגענען, אבער כורש מיט זיין גרויסע מיליטער האבן זיי אלע 

אויסגעהארגעט, און דערנאך געהארגעט זיין זיידע "אסטרגוס", און אזוי 

 זיין מלוכה, און געווארן קעניג פון פרס.האט כורש איבערגענומען 

דריוש די קעניג פון מדי, ווען ער האט געהערט פון די מעשה, איז ער אזוי 

נתפעל געווארן, אז ער האט געשיקט זיין טאכטער חתונה צו האבן מיט 

 איהם. (דער קינד וואס איז געבוירן געווארן איז געווען "אחשוורוש")

האט כורש אויך איבערגענומען די קעניגרייך  ווען דריוש איז געשטארבן

פון מדי (ווייל דריוש האט נישט געהאט קיין אנדערע קינדער, נאר דער 

 איין טאכטער וואס איז יעצט געווען די ווייב פון כורש).

ווי אזוי האט כורש באקומען אויך די מלוכה פון בלשצר די קעניג פון בבל, 

אט כורש מיט זיין שווער דריוש געטראכט ווייל נאך די חתונה פון כורש, ה

"וואס דארפן מיר זיין אונטערטעניגט בלשצר די קעניג פון בבל לאמיר גיין 

 מיט אים מלחמה האלטן".

זיי האבן מלחמה געהאלטן מיט איהם אבער בלשצר וואס איז געווען 

זייער שטארק האט געוואנען, און כורש איז אהיים געגאנגען 

 פארשעמטערהייט.

וען בלשצר האט געזעהן אז ער האט באזיגט האט ער זיך זייער געפריידט ו

 און ער האט לכבוד דעם געמאכט א גרויסע סעודה.

ביי די סעודה האט ער זיך זייער אנגע'שיכר'ט און אינמיטן די שיכרות איז 

אראפגעקומען א האנט פון הימל און אנגעהויבן שרייבן אויף די וואנט 

א ּתְֵקל ּוַפְרִסין" (דניאל ה'). מען האט גערופן דניאל אז ער אזוי: "ְמֵנא ְמנֵ 

זאל זאגן וואס דאס מיינט. דניאל האט געזאגט אז דאס מיינט אז נאך 

 היינט ביינאכט וועט ווערן צוגענומען די קעניגרייך פון דיר.

דער טויער וועכטער האט געוויסט אז די רייד פון דניאל איז אמת און 

יינט ביינאכט גייען כורש און דריוש הארגענען בלשצר פארשטאנען אז ה

און איבערנעמען די מלוכה. ער האט געטראכט "עס איז בעסער אז איך 

זאל איהם הרג'ענען און איך וועל געבן זיין קאפ אלץ מתנה צו כורש און 

דריוש, און אזוי וועל איך טרעפן ליבשאפט אין זייער אויגן און מען וועט 

 בן".איהם לאזן לע

בלשצר האט אויך מורא געהאט פון די ווערטער פון דניאל, האט ער 

געהייסן דער טויער וועכטער אז דער נאכט זאל מען קיינער נישט 

 אריינלאזן, אפילו איינער וועט זאגן אז ער איז די קעניג.

די קעניג האט אינמיטן נאכט געדארפט ארויסגיין, איז ער ארויסגעגאנגען 

וועכטער האט נישט באמערקט, אבער ווען ער האט ווען די טויער 

געוואלט אריינקומען האט די טויער וועכטער איהם באמערקט, און ער 

 האט געשריגן "איך בין די קעניג, לאז מיר אריין".

דא האט דער טויער וועכטער געטראפן א מעגליכקייט איהם צו הרג'ענען, 

ל די קעניג אליין האט דאך אזוי און קיינער וועט נישט האבן קיין טענות וויי

 געהייסן טוהן.

 ער האט איהם גע'הרג'עט און אזוי האט כורש איבערגענומען בבל.

ווען כורש איז געשטארבן האט אחשוורוש זיין זוהן איבערגענומען די 

 מלוכה.

 דער מפלה פון דעם פריץ

, ווען מהר"ש מבעלזא זי"ע האט אנגעהויבן צו בויען די שוהל אין בעלזא

האט דער פריץ פון די שטאט אנגעהויבן אנצוטוהן צרות און ענג צו מאכן 

פאר איהם זיינע וועגן. ער האט געסטראשעט אז קעגן איבער דעם שוהל 

 וועט ער בויען א קירכע גרעסער און העכער פון דעם שוהל.

דערווייל איז שוין אנגעקומען פסח, און דער פריץ האט ארויסגעגעבן א 

רה אז מען טאהר נישט מאכן קיין שום מצה בעקעריי אין ביטערע גזי

 אויסברוך.-שטאט ווייל עס קען צוברענגען צו פייער

די איינוואוינערס אין בעלזא זענען געווארן זייער צובראכן און טרויעריג 

פון די ביטערע בשורה, אבער מהר"ש זי"ע האט זיך פון דעם איבערהויפט 

ער האט יעדעם איינעם בארוהיגט אז מען נישט וויסענדיג געמאכט. און 

 וועט נאך באקן פיל מצות אויף פסח.

די פאליציי וואס דער פריץ האט ארום געשיקט צו זעהן אויב די יודן היטן 

אפ זיין באפעהל, האבן דערצעהלט פאר דעם פריץ דאס די איינוואוינערס 

ז זיי וועלן זענען טאקע זייער טרויעריג, אבער זייער רבי בארוהיגט זיי א

 נאך באקן פיל מצות.

דאס האט זייער אויפגערעגט דעם פריץ, און ער האט מורא געהאט דאס 

די הויפט יודן פון די בעלזער געמיינדע, וועלן נאך קענען ערלעדיגן ביי די 

העכערע רעגירונגס מיניסטארן, צו מבטל זיין די גזירה. דערפאר האט ער 

הרן צו דעם הויפט מיניסטער וואס באשלאסן געשווינד אריבער צו פא

געוועלטיגט אויף די אלע שטעטלעך און דערפער, און איהם ערקלערן ווי 

 געפערליך עס וועט זיין אויב מען וועט ערלויבן די יודן צו באקן מצות. 



 

פד

 הגדה של פסח

אנצוקומען צו יענעם מיניסטער, האט מען געמוזט אריבער פאהרן א 

ומען צו יענעם שמאלן בריק, האט שמאלן בריק. ווען דער פריץ איז אנגעק

ער באמערקט ווי קעגן איהם רייט דער פריץ פון "היבניב". אזוי ווי 

שטאלצע פריצים וואס זענען נישט מוותר פאר זייער כבוד, האבן זיך די 

צוויי אנגעהויבן ארום צו קריגן ווער עס מוז ָאּפְְטֶרעטן פארן צווייטן און 

ען מיט די מויל האבן זיי אנגעהויבן זיך צו פריי מאכן דעם וועג. פון שריי

 קריגן מיט די הענט, ביז דער פריץ פון בעלזא איז געהרג'ט געווארן. 

די גזירה פון מצות איז בטל געווארן, און אויך דער פראבלעם פון דעם 

שוהל איז צו נישט געווארן. און דער שטאט בעלזא איז געווארן צהלה 

 ושמחה. 

 "מה נשתנה" ביים אויסגעבעטן קינדער
א חסיד איז אמאהל געפאהרן צו זיין רבי'ן דער "תפארת שלמה" פון 

ראדאמסק זי"ע. דער איד האט געדארפט געהאלפן ווערן, ווייל שוין 

אכצעהן יאהר וואס ער האט חתונה געהאט און ער האט נאך נישט 

 געהאט קיין קינדער. האט איהם דער רבי געהייסן קומען צום קומענדיגן

 סדר, פסח ביינאכט.

איידער דער רבי האט אנגעהויבן צו זאגן די "מה נשתנה" האט ער 

צוגערופן דעם חסיד, און געהייסן פארלייענען וואס עס שטייט אין די 

הגדה פאר "מה נשתנה" האט ער געליינט "כאן הבן שואל" (דא פרעגט 

דא  -אל דער זוהן די קשיות). האט איהם דער רבי געזאגט: "כאן הבן שו

 קענסטו אויסבעטן א זוהן"

אזוי איז טאקע געווען, א יאהר שפעטער איז איהם געבוירן געווארן א 

 זוהן!

 שיין פארענטפערט דעם רמב"ם

הרב הצדיק רבי הערשל ליסקער זי"ע האט אמאהל שבת הגדול ביי די 

דרשה אויסגערופען: "עס איז א מנהג שבת הגדול צו האלטן א דרשה 

פון פסח, און פראבירן צו פארענטפערן סתירות אין דעם  אויף ענינים

רמב"ם אז זיינע ווערטער זאלן גארנישט שווער זיין. איך וועל פראבירן צו 

 פארענטפערן א שווערע סתירה פון דעם רמב"ם. 

דער רמב"ם פסק'ענט, אז עס איז א מצוה פסח ביינאכט צו עסן מצות. 

ז עס איז אסור צו גנב'ענען. אבער אויך פסק'ענט ער אין הלכות גניבה: א

אסאך מאהל קומט אויס אז די ארימעלייט האבן א גרויסע פראבלעם 

 מיט די צוויי רמב"ם'ס. 

דערפאר ווען די ארימעלייט קומען צו מיר פאר פסח מיט דעם 

פראבלעם, פארענטפער איך זיי די שווערע סתירה אויף דעם רמב"ם. און 

 - - - -ול דרשה"!!!!... דאס איז מיין גאנצע שבת הגד

 קריאת שמע פון די "ארבעה בנים
דער "בני יששכר זי"ע" איז איינמאהל פסח נאכן סדר ארום געגאנגען אין 

 שטאט צוקוקען ווי אזוי די פראסטע מענטשן רעכטן אפ דעם סדר. 

ווען ער איז געשטאנען אונטער די טיהר פון זייער א פראסטער מענטש, 

ווען יענער איד איז אנגעקומען צו דעם האט ער געהערט אז 

"אחד חכם, אחד רשע", האט ער אויסגעשריגן הויך אויפן קול: קל:שטיקל:

 -"אחד" חכם, "ואחד" רשע, "ואחד" תם, "ואחד" שאינו אידע לשאול 

 אזוי ווי מען שרייט ביי קריאת שמע "אחד".

ון האט זיך דער "בני יששכר" אנגערופען: "דער מענטש האט געמאכט פ

קריאת שמע". דאס איז מרומז אין די הגדה פון "מעשה -די "ארבעה בנים

ברבי אליעזר וכו' עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע זמן 

 -תם  -רשע  -קריאת שמע של "שחרית". "שחרית" איז נוטריקון: "חכם 

שאינו אידע לשאול". די הייליגע תנאים האבן אריינגעברענגט א הרהור 

ה אין אלע מענטשן פון שטאט, אז הגיע זמן קריאת שמע של תשוב

שאינו אידע לשאול". אז אלע -תם-רשע-"שחרית", וואס מיינט "חכם

 מענטשן האבן אויף זיך מקבל געווען עול מלכות שמים.

זי"ע האט דערצעהלט, אז ווען מען  הייליגער בעלזער רב המהרי"ד דער 

האט זיך זיין  המהר"י זי"ע ר האט דערצעהלט די מעשה פאר זיין פאטע

פנים געטוישט פארבען, און ער האט פארשטאנען אז אין די מעשה ליגט 

 באהאלטען גאר הייליגע סודות. 

 מען טרעפט נישט קיין "חמץ"
ערב פסח נאך חצות דער האט דער הייליגער ,קדושת לוי" צוגערופן דעם 

ביסל פון די "משמש" זאגענדיג דא האסטו א מטבע גיי ברענג מיר א 

"שווארצע סחורה" עס האט נישט גענומען לאנג און דער משמש איז 

געווען צוריק מיט א גאנץ פעקל "שווארצע סחורה" וויפיל דער רב האט 

 געבעטן 

א מינט דערויף האט דער דער קדושת לוי אים געזאגט "גיי ברענג מיר א 

יפגעציטערט און שטיקל ברויט פון א אידיש הויז ...."ער איז געווארן או

געזאגט" רבי עס איז דאך "ערב פסח" היינט? אין קיין שום אידישע שטוב 

 קען מען נישט טרעפן קיין ברעקל חמץ....

ווי דער קדושת לוי האט דאס דערהערט האט ער זיך  אנגערופן "רבונו 

של עולם וואו איז נאךדא אזא ערליך פאלק ווי די אידן? אטה זעה נאר 

ט פארבאטן צו האנדלן מיט די סחורה און האט דער קייסער הא

געשטעלט טויזנטער וועכטער און היטער ביי די גרעניצן און פאליציי איו 

די שטעט און ווער עס ווערט געכאפט באקומט הארבע שטראפן פון 

וועגן שווערצט מען שטענדיג די סחורה און איך האב עס באקומען -דעסט

עפער האסט געשריבן אין די תורה קיין שום זיכונגען אבער דו באש

געציילטע ווערטער ,ולא יראה לך חמץ, האסט נישט געשטעלט קיין שום 

שומר און אויפזעער דאך קען מען ניש געפינען קיין איין ברעקל חמץ אין 

 א אידישע שטוב"..........

 דצ"ך עד"ש באח"ב
ף די יודען אין די צייטען וואס די רשעים פלעגן יעדע יאר אויסטראכטן אוי



 

פה
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בלוט בלבולים אז די יודען באנוצען זיך מיט גויאישע בלוט אין זייערע 

מצות, האט מען אמאהל געצווינגען די יודישע רבנים זיך צו טענה'ן מיט די 

גלחים, און אויפווייזען ווער עס איז גערעכט. האבן זיך די גלחים 

יז אמת און די אנגערופען: "מיר האבן אן אפענע באווייז אז דאס אלעס א

יודען באנוצען זיך מיט גויאישע בלוט, ווייל זיי זאגן אין די הגדה ווערטער 

וואס דאס מיינט: "דם צריכים כולנו"! (מיר  -מיט ראשי תיבות: "דצ"ך", 

אלע דארפן האבן בלוט)  האבן די רבנים אויף דעם צוריק גענטפערט: 

מיינען פונקט דאס  "טאקע, די ווערטער זענען ראשי תיבות, אבער זיי

"דברי  -פארקערטע פון די רייד פון די גלחים! די ווערטער מיינען: "דצ"ך" 

"עלילת  -צוררנו כזב" (די רייד פון אונזערע פיינד זענען ליגענד). "עד"ש" 

"בני אברהם חלילה  -דם שקר" (די בלוט בלבול איז שקר), "באח"ב" 

 נישט טון, צו עסן בלוט).בזאת" (קינדער פון אברהם אבינו מעגן דאס 

 סיפור יציאת מצרים
וועגן א דיבוק אין די צייטן פון די  -ע מעשה גדי חידא ברעגט א מורא'די

אגן אז ס'איז א חיוב צו דערציילן די מעשה. כדי אריין זל. ער פלעגט  ז"ארי

 צוברעגען אמונה און בטחון אין די  משפתה.  

וען אז ס'איז אריין א דיבוק אין א ס'איז א מאל געו -די מעשה גייט אזוי 

פרוי אן אלמנה. און  ס'האט איר זייער שטארק מצער געווען. אירע 

משפחה זענען געקומען צו דער אריז"ל אז ער  זאל פארטרייבן די דיבוק. 

האט ער  געשיקט  -גיין ו נישט געווען מעגליך צ ספאר דער אריז"ל איז ע

ון ער האט מיט איהם געלערנט ווי אזוי זיין תלמיד רבי חיים וויטאל ז"ל א

 צו צ'גיין מיט פארטרייבן די דיבוק.  

האט זיך די דיבוק  -ווען רבי חיים וויטאל איז  אן געקומן צו די אלמנה 

יים חפרעגט רבי  -פארוואס דרייסטו זיך אויס   -אויסגעדרייט צום  וואנט 

קען א רשע נישט   -ווייל דו ביסט א צדיק  -ענטפערט די דיבוק  ?וויטאל

 אן קוקן א צדיק אין פנים  אריין. 

און בשעת  -דעמאלסט האט די דיבוק אויס גערעכנט זיינע עבירות 

ווען האסטו געהאט  מעשה האט די  ארימעגע געהאט א הירהור תשובה:

   ?פרעגט רבי היים וויטאל -רשות אריין צו גיין אין די פרוי 

האט א מאל פרובירט  אן צו צינדען א האט די דיבוק גענטפערט ווען זי 

האט זי זיך  אן גערופן גיי צום  -איר נישט געגאנגען  שוועבל און ס'איז

 שטן.  

וי זהאט רבי חיים וויטאל נאך געפרעגט פארוואס קומט אז מען זאל איר א

אפרעכטן א טוט האט די דיבוק גענטפערט ווען כלל ישראל  ?מצער זיין

ניסים פון  יציאת מצרים און מ'רעדט פון אמונה  און דערציילט די -סדר 

טוט די אלמנה אפלייכן און  אפשפעהטן יציאת  -אין דער אויבערשטער 

 מצרים און זי גלייבט נישט אין דעם: 

דעמאלסט האט די אלמנה מודה  געווען אויף אירע עבירה און זי נעמט 

ען אז די דיבוק יים מסדר געווחדערנאך האט רבי  -זיך פאר צו טון תשובה 

פירט אויס רבי חיים וויטאל זצ"ל ווי   -זאל האבן א תיקון פאר זיין נשמה 

ווייט דארף מען אריין ברענגן אמונה אין די משפחה  פסח אויף די 

 כט.נאכט.

דער הייליגער קאזניצער מגיד זי"ע פלעגט צו דערציילן יעדען שבת 

סוגל משפיע צו זיין פאר החודש די דריי פאלגענדע סיפורים, וואס זענען מ

 אידן צרכי פסח בהרחבה.

 ערשטע מעשה
עס איז געווען א איד וועלכער האט צוגעגרייט א פאס ברוינפען אויף פסח 

 .און געפארן דערמיט צו פארקויפען דעם ברוינפען אין אן אנדערע מדינה

ביים אריבערגיין די גרעניץ האט מען אים געפאקט ביי די מעשה און 

ן דעם פאס ברוינפען וואס לויטן געזעץ איז נישט ערלויבט צוגענומע

  .געווען צו האנדלען מיט ברוינפען אן א ספעציעלען ערלויבעניש

איז דער איד תיכף געפארן קיין ליזענסק צום הייליגען רבין רבי אלימלך 

זי"ע און געוויינט פאר אים אז מ'האט אים צוגענומען דעם פאס ברוינפען 

רבי ר' אלימלך געזאגט אז ער זאל גיין זאגן פאר די גרעניץ האט אים דער 

וועכטער זיי זאלען פארזוכען פונעם פאס ברוינפען וועלן זיי זיך 

נאר בלויז א פאס  ,איבערצייגן אז דאס איז גארנישט קיין ברוינפען

 וכך הוה זיי האבען אים צוריק געגעבען דעם פאס ברוינפען  ,וואסער

הל געגאנגען צום רבי'ן ר' אלימלך און ווידער איז דער איד נאכאמא

געוויינט פאר אים אז דער פאס ברוינפען איז זיין מקור הכנסה אויף צרכי 

פסח און איצט אז דער פאס איז געווארן וואסער האט ער נישט אויף צרכי 

פסח האט אים דער רבי ר' אלימלך געזאגט ער זאל פארזוכען דערפון 

ס איז יא פול מיט ברוינפען  וכך הוה דער פאס איז וועט ער זען אז דער פא

 געווארען צוריק ברוינפען און דער איד האט געהאט פאר צרכי פסח 

 צווייטע מעשה
א קעניג האט אמאל פארלוירען זיין רינגעל האט ער געלאזט מודיע זיין אז 

ויס א אווער ס'נעמט זיך אונטער צו זוכן דאס רינגעל וועט באקומען פאר

איז געווען  ,רינגעל אסגעלט ער זאל האבען א מעגליכקייט צו זוכן ד סומע

א איד און יענע שטאדט וועלכער איז געווען אן עני ואביון און נישט 

געהאט מיט וואס פסח צו מאכן האט אים דעמאלט זיין פרוי געזאגט דו 

ט געלט פאר ווער עס זוכט זיין רינגל גיי די בזעסט דאך אז דער קעניג גי

ויך און זאג אז דו ווילסט זוכן זיין רינגעל וועט דיר דער קעניג געבען געלט א

 און מיט דעם געלט וועלען מיר האבען מיט וואס פסח צו מאכן .

די עצה פון זיין פרויא איז אים געפעלען ער איז געגאנגען צום קעניג און 

עבן געלט געזאגט אז ער וויל אויך זוכן דאס רינגל דער קעניג האט אים געג

און דער איד האט צוגעגרייט מיט'ן געלט אלע צרכי הפסח מיט גרויס 

 הרחבה .

דער איד איז אויך געוועהן א מכניס אורח און ער האט אויך אריינגענומען 

נער פון די יועצים יאי ,חים צו זיך אין שטוב אויפ'ן סדר נאכטרפילע או

דער גלח געגאנגען פסח יג איז געווען א גלח א שונא ישראל איז נביים קע

ביינאכט אונטערן פענסטער פונעם איד און געזעהן ווי ער עסט און 

טרונקט און באשעפטיגט זיך אינגאנצען נישט מיט'ן זוכן דאס רינגעל 

 פונעם קעניג .



 

פו

 הגדה של פסח

אז דער  טאיז דער גלח געגאנגען צום קעניג און אים געזאגט דו קלערס

אס דער איד טוט ון פאר'ן קעניג וזעיעל וויואיד זוכט דיין רינגעל איך ו

ען מיט'ן גלח גמיט'ן געלט פונעם קעניג. און דער קעניג איז טאקע געגאנ

 ןנסטער אוען אזוי געשטאנען אונטערען פנעביזן שטוב פונעם איד און זע

האבען געזעהן ווי דער איד זוצט זיך ווי א  ניג און זיייאריינגעקיקט אינערווי

 .מלך בגדוד

 צו דידי הגדה אז ווען ער איז צוגעקומען  בייהג נט געהאט א מדער איד הא

חרוזים פון "דיינו" האט דער איד געזאגט איין חרוז און אלע מסובין 

האבען געענפערט נאכדעם "דיינו", בשעת דער קעניג איז געשטאנען אזוי 

 ו,ים פון דיינזרוחאונטערען פענסטער האט ער פונקט געהאלטען ביי די 

ן דיינו האט דער קעניג געזאגט פאר עען פון דעם גלח איז געוודער נאמ

דעם גלח איצט מאכט דער איד א חקירה ווער עס האט גע'גנב'ט דעם 

דער גלח) האט דאס ( ",ורינגעל פונעם קעניג און אלע זאגען "אז דיינ

אלט האט דער קעניג פארשטאנען אז דער גלח האט מגע'גנב'ט דע

דער קעניג האט באפוילען צו ארעסטירען דעם  ט דאס רינגעל און'געגנב

הוה ער האט  וכך נבה,ן זיין גידה זיין אוגלח און אים שלאגען ביז ער וועט מ

אז דער  יךטייט זשט דאס רינגעל פאר'ען אז ער האט גע'גנבומודה געו

פאר דעם איד פארין געניטע אויספארשונג און  קעניג האט גוט באצאלט

שטענדיג געהאט אויף צרכי פסח מיט גרויס פון דען האט דער איד 

 הרחבה .

 דריטע מעשה
פריץ און דער פריץ  אס האט געארביט ביי אוען א איד וועס איז געו

קיין  פלעגט זיך שטענדיג בארימען פאר דעם איד ווען איך געב דיר נישט

אויסגעגאנגען פאר הונגער ח"ו דער איד איז געווען א דו פרנסה וואלסט 

דו אז דו  טגסאאס זוא שמים פלעגט ער ענטפערן דעם פריץ ותמים ויר

פייזט אלע שאס ער וט אין הימעל ו-ביזט מיך מפרנס עס איז דא א ג

באשעפענישען און אויך מיך איז ער מפרנס און אויב דער פריץ וואלט 

מים וואלט מיר דעם אויבערשטער שנישט געווען דער שליח מן ה

 ח.ייטן שליווגעגעבען דורך א צ

נדיג די ווערטער פון דעם איד פלעגט דאס דעם פריץ זייער עהער

ר נישט עביז ער האט איינמאל באשלאסן אז ער גיט אים מ פארדריסען

ן אן העוקיין ארביט דאס איז געוועהן פאר יום טוב פסח דער איד איז געו

אס צוצוגרייטען דעם יום טוב פסח. דער וארימאן און נישט געהאט מיט ו

יז דער אבעות. איינמאהל טאט געהאט אן אוצר פון גאלדענע מפריץ ה

 איז בעות אויב עפעס שמוץטמ פריץ אריין צו זיין אוצר צו רייניגען די

בעות מיט שפייעכטץ טגט די מיאנגעקלעבט געווארן ער האט אזוי געריינ

 .זיין מויל  ןפו

כט (מאנקי) וואס כידוע אז די חיה מא דער פריץ האט געהאט א מאלפע

 צו אס זי זעהט אז א מענטש טוט און ווען דער פריץ איז דארן ארייןונאך ו

גענומען די מאלפע  בעות האט ער מיט זיך מיטטזיין אוצר רייניגען די מ

ון פן שפייעכטץ 'בעות מיטטהן ווי דער פריץ רייניגט די מעאון זי האט געז

 ,בעותטענע מזיין מויל האט זי געקלערט אז דער פריץ עסט פון די גאלד

נס געגאנגען צום אוצר און האט ידעריבער שפעטער איז די מאלפע אלי

ן ערעם איז געווארעגעד רעאנגעהויבען צו עסען די מטבעות ביז אי

  .דענע מטבעות און זי איז געפאלען א פגרלאנגעפולט פון די הארטע גא

ט האט ער 'פגר'ווען דער פריץ האט געזעהן אז די חיה האט אפגע

חיה צום שטוב  עט'לען זיינע משרתים זיי זאלען ווארפן די גע'פגריובאפ

פונעם אידען "זאל ער וויסען אז אויב איך געב אים נישט האט ער נישט 

ווען דער משרת  ,בארימטזיך ר עעל גאוה ווייטבקיין פרנסה" האט דער 

פונעם איד איז אויפגעריסען  האט אריינגעווארפין די חיה צום שטוב

מיט גאלדענע  ולען דער בויך און עס איז ארויסגעפאלען דערפון פגעוואר

 אט די צרכי החג מיט גרויס הרחבה . הגע דער איד האט שוין רענדליך און

עם איד נפסח ביינאכט האט דער פריץ געשיקט זיין משרת צום שטוב פו

ן און דער משרת איז צוריקגעקומען עצו זען אויב ער האט וואס צו עס

פריץ ר'ן פריץ אז דער איד האט פון אלעם גוטן איז דער זאגען פא

ט געהאט אאו ער הואלט אריבער צום איד און אים געפרעגט פון ומדע

דאס געלט צוצוגרייטען די צרכי פסח האט דער איד פארציילט אז ער 

ן א טויטע חיה אין פעראנישט איינער האט אים עפעס אריינגעוו טווייס

  .דענע מטבעותלארויסגעפאלען גאשטוב און פון דארט איז 

האט דעמאלט דער פריץ געזאגט איצט בין איך שוין מודה אז דער 

שטער שפייזט אלעמען און דער איד האט געהאט די צרכי פסח ראויבע

 מיט גרויס הרחבה .

 


