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 אויף די  נושאים פון:
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 דער ציל: �
דער מלמד זאל האבן א ידוע, די ענינים וואס דארפן געלערנט ווערן פאר  .1

 דעם הייליגן יו"ט.
ייליגן יו"ט נאכן דורך לערנען די די תלמידים וועלן אנדערש צו גיין צום ה .2

 .הגדה
ווי אויך, אז די תלמידים זאלן קענען האבן א ידוע כללי פונעם הייליגן יו"ט,  .3

און ווי אויך אין  ,בשעת די סדר און האבן וואס נאכצוזאגן אידערהיים
 . אנדערע זמנים

 אנווייזונגען: �
דאס איבער מיט די די ביכל איידער ער גייט דער מלמד זאל זיך גוט פארקוקן  .1

 תלמידים.
 אויסטיילן פאר די תלמידים די גאנצע ביכל, און פארלערנען פון אינעווייניג. .2
עס איז ראטזאם, אז דער מלמד זאל אויסלערנען די תלמידים אפאר תורות  .3

אויסעווייניג, כדי זיי זאלן דאס האבן כמונח בכופסא ווען זיי גייען צו א זיידע, 
 אדער סיי וואו.
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 הגדה של פסח

 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 

לעמעלע אין דעם צענטען טאג אין חודש ניסן. וואס דאס 

א  איז אויסגעקומען אין שבת. יעדער יוד האט גענומען

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 

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

ים האט דאס זייער פארדראסען, ווייל ביי זיי איז א די מצרי

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 

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

 ״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 

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

ן יציאת מצרים, איז דאס שוין וואך וואס עס איז געווע

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 

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

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

 מען נעמט ארויס איין ספר תורה. -הגדול 

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

 אום שבת איז מען בודק חמץ דאנערשטאג ביינאכט.

ן א ליכט, אין דורכ׳ן שיין די נאכט איז א מצוה צו נעמעאין  )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.

ווי עס ווערט נאכט דארף מען בודק חמץ זיין. מען באלד  )ט

מען אין דער  איז בודק חמץ ביינאכט ווייל ביינאכט איז

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.
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 הגדה של פסח

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

נישט לערנען די נאכט פון בדיקת חמץ ביז מען איז בודק 

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

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 

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

 .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.

מען איז בודק חמץ זאל מען זיך וואשען די הענט, און פאר  )יד

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

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 

בודק חמץ זאל דאס אויפזיכען ווייל מען האט מורא אויב 

 גארנישט טרעפען וועט עס זיין א ברכה לבטלה.ער וועט 

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 

אויף אידיש אז ער איז מבטל זיין חמץ. (מבטל זיין מיינט 

ן זאגט אז די חמץ זאל זיין הפקר אזוי ווי די שטוב אז מע

 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 

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

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

 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  -זיך חמץ, דער יצר הרע, 

יף זיך דאס צו פארברענען און ארויס נעמען, און זיך או

 צוגרייטען צו מקבל זיין דער הייליגקייט פון דעם יום טוב.

 h  h  h 
 ְּבִדיַקת ָחֵמץֵסֶדר 

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

ִבַעְרֵּתּה  יָרא ַוֲחִמיָעה ְּדִאָּכא ִבְרׁשּוִתי ְּדָלא ֲחִמֵּתּה ּוְדָלאָּכל ֲחמִ 
 א.ּוְדָלא ְיַדְעָנא ֵלּה ִלָּבֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְּכַעְפָרא ְדַאְרעָ 
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 הגדה של פסח

 ביעור חמץ

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

חכמים האבען געזאגט אז וויבאלד מענטשען קענען זיך 

ועה זיין מיט די שעות מעג מען נאר עסען ביז צוויי שעה ט

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 

געפאלט אויס אין שבת פארברענט מען די חמץ פרייטאג, 

 ן מעג עסן חמץ ביז שבת אינדערפרי).און מע

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).

מוז נישט אוועק ווארפען אלע חמץ אדער מען  )ג

 י.פארברענען, מען קען עס פארקויפען פאר א גו

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.

 ָחֵמץ ֵסֶדר ִּביעּור
ּה ִזֵּתּה, ַּדֲחִמֵּת ָּכל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעה ְּדִאָּכא ִבְרׁשּוִתי ַּדֲחִזֵּתּה ּוְּדָלא חֲ 

ִלָּבֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר , ִמֵּתּה, ְּדִבַעְרֵּתּה ּוְדָלא ִבַעְרֵּתהּוְּדָלא חֲ 
 ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא.

 
 דינים 

 פון ערב פסח

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

זיך אז די בכורים פאסטען ערב פסח פאר א זכר אז ווען 

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

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

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

מצוה און וויבאלד מען עסט שוין פון די  סעודה א סעודת

 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 

פסח האט מען נישט מקריב געווען די קרבן תודה ווייל עס 

אויך זאגט  -דאס אויפצועסן איז נישט געווען גענוג צייט 

 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 

פסח נאך חצות. און א טאג וואס מען האט געברענגט א 

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

וואס מען דארף לכבוד יום טוב. מען מעג פארעכטען אדער 

מען דארף לכבוד פסח, אפילו נאך  צונייען קליידער וואס

 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 

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

 זיין צו זאט.אז מען זאל נישט 

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

 מעג מען זיך שערען נאך חצות, נאר דורך א גוי.

ן מקוה פסח זאל מען זיך אפוואשען און זיך טובל׳ן איערב  )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.

ערב פסח איז שבת שטייט מען אויף זייער פרי און מען ווען  )ל

ודות שבת, כדי מען גייט דאווענען און נאכדעם עסען די סע

 זאל ענדיגען פאר די סוף זמן אכילת חמץ.

h  h  h 

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

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

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

כולם קדושים אשר המה בארץ, כל חד לפום חורפיה מקשה ומתרץ, אמן סלה, שלום לרבני ארץ, גודרי גדר ועומדים בפרץ, יצילם ה' מכליון וחרץ, 
 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:

ת ֵאּלּו ַעל ר ַמּכוֹ ְּכָבר הֹוַדְעִּתיָך ֶׁשַּפְרֹעה ִנְלָקה ְּבִמְצַרִים ְּבֶעׂשֶ ִהֵּנה 

ָלה, ַהְמֻמִּנים ְיֵדי ְׁשֹלָׁשה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ 

 ַהֵּׁשִני ִנְקָראִּבְׁשֹלָׁשה ְרִקיִעים ֶׁשל ֻטְמָאה, ָהֶאָחד ִנְקָרא שרע וְ 

ָרא דלפקט, תמוך, ְוַהְּׁשִליִׁשי ִנְקָרא בישהא, ַוֲעֵליֶהם ַהֹּשַר ַהִּנקְ 

י ן ַהְּׁשִליׁשִ ְוַעל ֻּכָּלם ַהֹּשַר ַהִּנְקָרא תקא, ְּבֵראִׁשית ָחֵסר מִ ַוֲעֵליֶהם 

 תּוב:יִעי ִׁשָּׁשה ַּכּכָ ֲעָׂשָרה, ְוָחֵסר ִמן ָהְרִביִעי ִׁשָּׁשה, ְוָחֵסר ִמן ַהְּתׁשִ 

ַעל ַהָּים ָלקּו ַמה ֶּׁשָּלקּו ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ֶעֶׂשר ַמּכֹות, וְ ְוִהֵּנה 

ֵּׁשם ָאַמר ים ַמּכֹות, ַהֵּׁשם שפ״ו ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי, ְוהַ ֲחִמּׁשִ 

ְרָּבִעים ַמּכֹות, ְוִהָּכה. ּוִמַּצד ַהֵּׁשם תק״ל ָלקּו ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים אַ 

ד ַהֵּׁשם ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמַאַתִים ַמּכֹות, ְוַהֵּׁשם ָאַמר ְוִהָּכה. ּוִמּצַ 

ָּים ָלקּו ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ְוַעל הַ  אשצ״ה ָלקּו

 .ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁשים ַמּכֹות

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

 ַהַּבְרֶזל רְּבכּו ִלְהיֹות, ֲאבֹוֵתינּו ָמֲעלּו ֲאֶׁשר ַהַּמַעל ּוָמה, ָחְטאּו ּוֶמה

ן וֹ ׁשאן לָ ד ּכַ עַ  .ב״כשח א״צד ב״דע ֵאּלּו ְּבֵׁשמֹות ֶׁשְּגָאָלם ַעד, ַהֶּזה

 ל:״זַ  י״רִ אַ הָ 

ְּפָלִאים ֵהם,  מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ְקדֹוֵׁשי ִיְׂשָרֵאל, ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלהְוִהֵּנה 

לּוִני ְּגדֹוֵלי ְסתּוִמים ַוֲחתּוִמים ָסגּור ְוֵאין ּפֹוֵרׂש אֹוָתם. ּוְכָבר ְׁשאָ 

ִמֹּגֶדל ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ְלָבֵאר ָלֶהם ִּדְבֵרי ָהֲאִר״י ַז״ל ְוֹלא ִהַּגְדִּתי. ּו

ו ַלְיָלה, ְוַעְכׁשָ  מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ֲאַגֶּלה ָרז ֶזה ֶׁשִּנְתַּגָּלה ִלי ַּבֲחלֹום ֶחְזיֹון



 

 ה

 הגדה של פסח

 ּוא ַרחּום ְיַכֵּפר:ֲאַגֶּלה ַהָּדָבר ְּבֶרֶמז ִלְפֵני ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו, ְוה

 ָהִעְנָין:ְוֹזאת 

ר ַמּכֹות ְוכּו׳, ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר״י ַז״ל ֶׁשַּפְרֹעה ִנְלָקה ְּבִמְצַרִים ֶעׂשֶ ַמה 

 ַּכָּוָנתֹו ָּכְך:

ָלִפים ּוָמאַתִים ָאְמרּו ַּבֲעֵלי ַקָּבָלה ַמֲעִׂשית, ֶׁשֵּיׁש ְׁשֹלָׁשה אֲ ִּכי 

ם ַהֲעִניׁשָ ַהְמֻמִּנים ְלַהּכֹות ֶאת ָהְרָׁשִעים ּולְ ּוְׁשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה 

 ְּבֵגיִהָּנם ּוְלַטֲהָרם ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם. ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר:

ִפים ָמאַתִים ְּבֶאְגֹרף ֶרַׁשע״, ִּכי ֶאְגֹרף, ֶרֶמז ְׁשֹלָׁשה ֲאלָ ״ּוְלַהּכֹות 

אֹוֵמר ֲאִני ַהּכֹוֵתב ּוְׁשמֹוִנים, ְוַעל ָיָדם ִנְלָקה ַּגם ַּפְרֹעה ָהָרָׁשע. וְ 

 ר:ֶׁשֶּזהּו סֹוד ִנְפָלא ַּכֲאֶׁשר הּוא ִנְכָּתב ְּבִמְנָין ּוְבִמְסּפָ 

 ֶׁשְך. ַמַּכתְצַפְרֵּדַע. ִּכִּנם. ָערֹוב. ֶּדֶבר. ְׁשִחין. ָּבָרד. ַאְרֶּבה. חֹ ָּדם. 

 ְּבֹכרֹות:

ִפים ים ְׁשֹלָׁשה ֲאלָ ֶעֶׂשר ַמּכֹות ַּכֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי אֹות ְּבאֹות, עֹולִ ֵאּלּו 

, ת ָהְרָׁשִעיםּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה, ַהְמֻמִּנים ְלַטֵהר אֶ 

 ְוהּוא ְּפַׁשט ִנְפָלא, ַעִין ֹלא ָרֲאָתה:

ם ָעֹרב ָחֵסר ַהֶחְׁשּבֹון ְמֻכָּון ַּכֲאֶׁשר ִנְכָּתב ִּכִּנם ָחֵסר יו״ד, ּגַ ְוִהֵּנה 

ֹלא יֹוֵתר ר וא״ו. ְוָאז ַהֶחְׁשּבֹון ַמָּמׁש, ֹלא ָּפחֹות וְ וא״ו. ַּגם ֹחֶׁשְך ָחסֵ 

ין ֶאת ה, ֶׁשַּמֲעִניׁשִ ִמְּׁשֹלָׁשה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָּבלָ 

 ָהְרָׁשִעים. ְוַהְינּו ַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר״י ַז״ל: 

ּוִרים ֹלא ַּכֲאֶׁשר ָּכתּוב ַּבִּסּדֵּפרּוׁש ַּכָּכתּוב ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה, וְ ״ַּכָּכתּוב״, 

ְהיֹות ָחֵסר ּוַבַעל הגדה, ִּכי ָׁשם ִנְכְּתבּו ֻּכָּלם ְמֵלִאים. ֶאָּלא ָצִריְך לִ 

יָמִנים ֻּכָּלם ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֵּסֶפר ּתֹוָרה. ְוַגם ַרִּבי ְיהּוָדה ֹלא ָּכַתב סִ 

ָּכַתב ָהַרב ִיְצָחק ַרק ָראֵׁשי ֵתיבֹות, דצ״ך עד״ש באח״ב, ְּכמֹו ׁשֶ 

 ַאַּבְרָּבֵנאל ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבִתי ְלֵעיל:

 ַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר״י ַז״ל:ְוַהְינּו 

 ָחֵסר ִמן ַהְּׁשִליִׁשי ֲעָׂשָרה״, ֵּפרּוׁש:״ְּבֵראִׁשית 

ִהיא ָּׁשה״ ׁשֶ ְׁשִליִׁשית ֶׁשִהיא ִּכִּנם ָחֵסר יו״ד. ״ִמן ָהְרִביִעי ׁשִ ַמָּכה 

 ״, ֶׁשִהיא ַמַּכתב ַּגם ָחֵסר ָוא״ו. ״ְוָחֵסר ִמן ַהְּתִׁשיִעי ִׁשָּׁשהַמַּכת ָערוֹ 

ֹוַמר ֶׁשֵּכן ֹחֶׁשְך ַּגם ֵּכן ָחֵסר ָוא״ו. ּוַמה ֶּׁשָאַמר ״ַּכָּכתּוב״, רֹוֶצה ל

 ָּכתּוב ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ָחֵסר, ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל:

ַרִים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבִמצְ סֹוד ֵאּלּו ״ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא״ ְוֶזהּו 

ִהּכּו ְלֲאֵכי ַחָּבָלה ׁשֶ ְמֻכָּון ַמָּמׁש ְׁשֹלָׁשה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים מַ 

ֹלָׁשה ֶאת ַּפְרֹעה ְוֶאת ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים, ַהְמֻמִּנים ְּבֵאּלּו ׁשְ 

 ְרִקיִעים:

וך, ְוֶאָחד ִנְקָרא בישהא, ַּגם ִנְקָרא שרע, ְוֶאָחד ִנְקָרא תמֶאָחד 

 אַתִים ּוְׁשמֹוִניםָּבֶזה ֵיׁש סֹוד ָּגדֹול ְוִנְפָלא, ֵאּלּו ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ּומָ 

ִּנים ָאמּור, ֶׁשְּממֻ ַמֲחנֹות ֶׁשִהּכּו ֶאת ַּפְרֹעה ְוֶאת ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ּכָ 

ר ָלנּו ַהָּכתּוב סֹוד ִנְפָלא ְּבֵאּלּו ְׁשֹלָׁשה ְרִקיִעים ֶׁשל ֻטְמָאה, ָאמַ 

ּו ביא״ ֶׁשְּבֵאּלְונֹוָרא, ְוִתֵּקן ַהַּמִּגיד ְּכמֹו ֶׁשָּׁשָנה ֵאּלּו ״עשר מכות שה

ְמָאה, ּוְׁשֹלֶׁשת ָׁשֹלׁש ֵּתיבֹות ִנְרָמִזים ַהְּׁשֹלָׁשה ְרִקיִעים ֶׁשל טֻ 

ֶאת ַּפְרֹעה ְוֶאת ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ֶׁשִהּכּו 

 ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים, ְּכִמְנַין ֶעֶׂשר ַמּכֹות: 

 עשר אֹוִתּיֹות שרע, מכות אֹוִתּיֹות תמוך, שהביא אֹוִתּיֹותְּדַהְינּו 

ִּנים ָּבֶהם ֵיׁש ְממֻ בישהא, ֶרֶמז ְלֵאּלּו ְׁשֹלָׁשה ְרִקיִעים ֶׁשל ֻטְמָאה ׁשֶ 

ָּמׁש, אַתִים ּוְׁשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה מַ ְּכִמְנַין ְׁשֹלָׁשה ֲאָלִפים ּומָ 

ת ַּפְרֹעה ְוֶאת ְּכִמְנַין ֶעֶׂשר ַמּכֹות ָּדם ְצַפְרֵּדַע ְוכּו׳, ְוֵהם ֶׁשִהּכּו אֶ 

ים ת ֶאת ָהְרָׁשעִ ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים, ִּכי ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ְמֻמִּנים ְלַהּכוֹ 

ּור. ְוַעל ָיָדן ִהָּכה ֶאת ַּפְרֹעה ְוֶאת ְלַטֲהָרם ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם ָּכָאמ

 א ָּגדֹול:ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ִמְנַין ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֵאּלּו, ְוהּוא ֶּפלֶ 

 ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר״י ַז״ל:ּוַמה 

 ֹו יֹוֵצא ִמִּמַּלתַהֹּשַר דלפקט״, ַּכָּוָנתֹו הּוא ֶׁשֵּׁשם ֶזה ָׁשְרׁש״ַוֲעֵליֶהם 

 ַהְינּו:ַהִּמְצִרים, וְ 

 ְרִקיִעים ֵהם:ֶׁשְּׁשֹלָׁשה 

א ִרים ֶׁשהּומכו״ת שהבי״א ּוְכֵפרּוׁש ַהָּגאֹון, ְוִנְמַׁשְך ַעל ַהִּמצְ עש״ר 

״ם ֵׁשם דלפקט ָּבאֹוִתּיֹות ַהּקֹוְדמֹות ְלאֹוִתּיֹות ַהִּמְצִרים, והמ

ַהַּמִּגיד ה ַאֲחרֹוָנה ִהיא מ״ם ָהִרּבּוי ְוֵאיָנּה ִמן ַהֹּׁשֶרׁש, ְוָרַמז ָלזֶ 

 ַּבַּמֲאָמר:

ְצִרים ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהּמִ ״ֵאּלּו 
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 ַהִּמְצִרים: ְּבִמְצַרִים״, ְּכלֹוַמר ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשֵהם קֹוְדמֹות ַעל אֹוִתּיֹות

 ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר״י ַז״ל:ּוַמה 

ֹות א תקא, ַּכָּוָנתֹו, ִּכי ָראֵׁשי ֵתיבְוַעל ֻּכָּלם ַהֹּשַר ַהִּנְקרָ ״ַוֲעֵליֶהם 

קא, ְּכִמְנַין ֶׁשל ֵאּלּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות, דצ״ך עד״ש באח״ב, ְּבִגיַמְטִרָּיא ת

 ֶדר ֹּבא:ַהֹּשַר ַמָּמׁש, ּוְכִמְנַין אשר, ְוֶזהּו סֹוד ַּכָּוַנת ַהָּכתּוב ְּבסֵ 

ִים״, ת אשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצרַ ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך אֵ ״ּוְלַמַען 

סּוִקים ֶאֶלף, אשר ַּדְיָקא, ֶׁשהּוא ְּכִמְסַּפר תקא, ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ַהְרֵּבה ּפְ 

 ל ֶעֶׂשר ַמּכֹותֶׁשּמֹוִרים ַעל ֶזה ְלסֹוד אשר, ְּכִמְנַין ָראֵׁשי ֵתיבֹות ׁשֶ 

 ים. ּוְכבֹוד ֱאֹלִהים ַהְסֵּתרְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו, ְוֵיׁש ָלנּו ָּבֶזה סֹודֹות ִנְפָלאִ 

 ָּדָבר:

 ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִר״י ַז״ל:ּוַמה 

ָּכה אֹוָתם שפו ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי, ְוַהֵּׁשם ָאַמר ְוהִ ״ַהֵּׁשם 

. ְוַהֵּׁשם תקל ְּבִמְצַרִים ֶעֶׂשר ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות

ּו ָמאַתִים אֹוָתם ְּבִמְצַרִים ַאְרָּבִעים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלק ָאַמר ְוִהָּכה

ים ַמּכֹות, ַמּכֹות. ְוַהֵּׁשם אשצה ָאַמר ְוִהָּכה אֹוָתם ְּבִמְצַרִים ֲחִמּׁשִ 

 ְפָלא ְונֹוָרא:ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁשים ַמּכֹות״. ַּכָּוָנתֹו ְלסֹוד נִ 

ֻּמְזָּכר י יֹוֵסי ַהָּגִליִלי ְוִרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוִרִּבי ֲעִקיָבא הַ ְּדִרּבִ ְּפֻלְגָּתא 

ֹוֵמר ִמַּנִין, ַּבַהָּגָדה. ִרִּבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי אֹוֵמר ִמַּנִין, ְוִרִּבי ֱאִליֶעֶזר א

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

 ַהָּים ָלקּו ִהָּכה אֹוָתם ְּבִמְצַרִים ֶעֶׂשר ַמּכֹות, ְוַעלשפ״ו ָאַמר וְ ְוַהֵּׁשם 

י ַהָּגִליִל״י ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ֶרֶמז ְלִרִּבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי. ִּכי ִרִּב״י יֹוֵס״

 י, ָרַמז ַּגם ֵּכן,ְּבִגיַמְטִרָּיא שפו, ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיׁשַ 

ן ְוָקא ָּבא ָּדִוד ּבֶ ַׁש״י ִּגיַמְטִרָּיא ֵׁשם שפו, ֶׁשְּבאֹותֹו ַהֵּׁשם ּדַ ָּדִו״ד ֶּב״ן יִ 

י ִרִּבי יֹוֵסי ַהָּגִלילִ ִיַׁשי. ְוָרַמז ַּגם ֵּכן ַמה ֶּׁשָּכַתב ְּבֵסֶפר סֹוִדי ָרָזא, ׁשֶ 

ם תקל ָלקּו ִנּצֹוץ ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי. ְוֶזה ַהֵּׁשם ִהָּכה אֹוָתם. ּוִמַּצד ַהּׁשֵ 

ִים ַמּכֹות, ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ַאְרָּבִעים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאתַ 

ִליֶעֶזר ָרַמז ְלסֹוד ִרִּב״י ֱאִליֶעֶז״ר ְּבִגיַמְטִרָּיא תקל, ְוַהְינּו ִרִּבי אֱ 

ִים ַאְרָּבִעים אֹוֵמר, ַּדְוָקא, ֶׁשהּוא ֵׁשם תקל, ָלקּו ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצרַ 

ם אשצה ָלקּו ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות. ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ַהּׁשֵ  ַמּכֹות,

ִּׁשים ַמּכֹות, ְּבִמְצַרִים ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַוֲחמִ 

ַהּכֹוֵלל,  ָרַמז ְלסֹוד ִרִּב״י ֲעִקיָב״א, ֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא אשצ״ה ִעם

ּכֹות, ְוַעל ר ֶׁשֻּיּכּו ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ֲחִמִּׁשים מַ ֶׁשַהֵּׁשם ַהֶּזה ָאמַ 

מֹות ֹלָׁשה ׁשֵ ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁשים ַמּכֹות. ֲהֵרי ְמֻרָּמִזים ֵאּלּו ׁשְ 

 שפו תקל אשצה ְּבֵאּלּו ַהְּׁשֹלָׁשה ַּתָּנִאים:

ל, י ֱאִליֶעֶזר ְּבִגיַמְטִרָּיא תקיֹוֵסי ַהָּגִליִלי ְּבִגיַמְטִרָּיא שפו, ִרּבִ ִרִּבי 

. ָרָזא ִרִּב״י ֲעִקיָב״א ְּבִגיַמְטִרָּיא אשצה, ְוהּוא סֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא

ת ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו, ְדָרִזין. ִסְתָרא ְּדִסְתִרין. ַהְינּו ַּכֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלַמֲעלַ 

 ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון:

 ָהֲאִר״י ַז״ל: ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּוּוַמה 

ה ה ָּפְׁשעּו מֶ ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמֶּכה, ּבֹו ְמַרֵּפא ַהָּגלּות, מַ ״ְּבַמה 

 ָחְטאּו ֲאבֹוֵתינּו״ ְוכּו׳, ַּכָּוָנתֹו: 

ּו אֹוִתּיֹות ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהם דצך עדש באחב, ִנְרָמִזים ְּבֵאּלְּבֵאּלּו 

ַלת ְּכבֹוד נּו ְלִמְצַרִים, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלַמעֲ סֹוד ְוַטַעם ְיִריַדת ֲאבֹוֵתי

ָּקדֹוׁש ּתֹוָרתֹו. ְוִהֵּנה ְּבֵאּלּו ַהַּמּכֹות ִהָּכה אֹוָתם, ַוְיַרֵּפא אֹוָתנּו הַ 

ִמן ַהַּמָּכה ָּברּוְך הּוא ְוִהָּכה ָּבֶהם ַמָּכה ַרָּבה ֶאְצַּבע ֱאֹלִהים ִהיא, ּו

הּוא, ּוְכמֹו  ְׂשָרֵאל, ֶׁשְּגָאָלם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךְ ַעְצָמּה ָּבָאה ְרפּוָאה ְליִ 

 ֶׁשָּכַתְבִּתי. ּוַמה ֶּׁשָּכַתב:

 ָּפְׁשעּו״ ְוכּו׳, רֹוֶצה לֹוַמר:״ַמה 

 ׁשת ִמְצַרִים. ְויֵ ַהַּמּכֹות ִנְרַמז ַהֵחְטא ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָּגַרם ְיִרידַ ְּבֵאּלּו 

ת ְּכבֹוד ֻקְׁשָיא זֹו ַמה ֶּׁשִהְקׁשּו ַמֲעלַ  ָלנּו סֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא ְלָתֵרץ

ָתם, ִנְפָלאֹות ּתֹוָרָתם ָעַלי, ֲאָבל ַּגם ֶזה ִניָחא ַּכֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלַמֲעלָ 

 ״ל:ִמּתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ְוַהְּטהֹוָרה. ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר״י זַ 

ֹות ֵאּלּו דעב צדא כשחב״, ָּברּוְך הּוא ָּגַאל אֹוָתנּו ְּבֵׁשמ״ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

ע״ב, ַּכָּוָנתֹו ִּכי ָהאֹוִתּיֹות ִראׁשֹונֹות ֶׁשל דצך עדש באחב ֵהם ד

שח״ב, ְוָהאֹוִתּיֹות ְׁשִנּיֹות ֵהם צד״א, ְוָהאֹוִתּיֹות ָהַאֲחרֹונֹות ֵהם כ

הּוא  א ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךְ ְוִנְרָמִזים ְּבֵאּלּו ַהְּׁשֹלָׁשה ְׁשמֹות ָהְרפּוָאה ֶׁשִרּפָ 

ֻהּכּו ָּבֶהם ְלִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָּגַאל אֹוָתנּו ָּבֶהם, ֲהֵרי ְּבאֹוָתן ַהַּמּכֹות ׁשֶ 

 ֵהא ַרֲעָוא ִלְפֵניַהִּמְצִרִּיים, ִנְרָמִזים ַהְּגֻאָּלה ְוָהְרפּוָאה ְלִיְׂשָרֵאל. ִוי
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ינּו, ִעם ָרה ְבָימֵ ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשַּיְרֵאנּו ִּביַאת ְמִׁשיֵחנּו ִּבְמהֵ 

 ִּכיֵמי ֵצאְתךָ  ָּכתּוב:ַהַּמְלָאִכים ַהַּׁשָּיִכים ַלְּגֻאָּלה, ִויֻקַּים ָּבנּו ִמְקָרא ׁשֶ 

 ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה:

h  h  h 

 פסח

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

 פסח.

ג, די ערשטע צוויי יום טוב פסח האט אכט טעדי  )לב

טעג זענען 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, וואס ווערען אנגערופען ״חול המועד״ 

לאכות. און די לעצטע וואס מען מעג טוהן טייל מ

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 דער  )לג

פייערען אלס זכר פון די גרויסע נסים וואס השי״ת 

האט געטוהן צו אונזערע עלטערן אין מצרים, ווי 

געארבעט זייער שווער פאר די די אידען האבען 

מצריים, און זיי זענען דארט געווען קנעכט פאר 

 פרעה פאר אסאך יאהרען.

מצרים איז נישט מעגליך פאר קיין שום מענטש פון  )לד

ארויס צו גיין אדער צו אנטלויפען, פאר איין 

מענטש, און אוודאי נישט פאר טויזענטער 

ון מענטשען. השי״ת האט געטוהן גרויסע נסים א

געשלאגען פרעה און די מצריים מיט ווינדערליכע 

 מכות.

די מכות זענען פרעה מיט די מצריים געקומען נאך  )לה

צו משה רבינו בעטען אז די אידען זאלען שוין 

ארויס גיין פון מצרים ״יעצט אינמיטען די נאכט״. 

משה רבינו האט געזאגט פאר פרעה אז מיר זענען 

וואס לויעפען  פארברעכער -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 אלס  )לו

יום טוב פסח, השי״ת האט אונז  אפצוהוטען די

 באפוילען צו עסען מצה און נישט עסען קיין חמץ.

 

 סדר התפלה
 ביום חג המצות הזה. -״יעלה ויבא״ פסח ביים בענטשען און ביים דאווענען זאגט מען גאנץ  )לז



 

 ח

 הגדה של פסח

טוב ביינאכט זאגט מען נישט לכו נרננה נאר מען יום  )לח

 הייבט אהן ביי ״ברכו את ה׳״.

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

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

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

 )ד.מ. אויך ״לא לנו״ מיט ״אהבתי״).

די  -ערשטע צוויי טעג נאך שחרית זאגט מען גאנץ הלל די  )מא

 אר ״האלב הלל״.אלע אנדערע טעג פסח זאגט מען נ

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 

h  h  h 

 דיני ועניני הסדר

 די סדר נאכט איז אנגעפילט מיט אסאך מצוות
 ן די נסים פון יציאת מצרים, און נאך אנדערע מצוות.) דערצייל4) עסען מרור, 3ות, מצ ) עסען2) טרינקען די פיהר כוסות, 1

טרינקט פיר כוסות אקעגען די פיר לשונות פון מען  )מג

ולקחתי״  -״וגאלתי״  -״והצלתי״  -״והוצאתי״  -אויסלייזען 

 די כוס של אליהו איז אקעגען ״והבאתי״.

ייל עס איז איז מער מצוה צו נעמען רויטע וויין, וועס  )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.

פירט זיך אז די בעל הבית גיסט נישט אליינס אהן די מען  )מו

 יהייט.כוס נאר דארך א צווייטען, צו ווייזען פרי

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 

 אויך זאל מען זיך נישט אנלעהנען אויף די ריקען ווייל דאס

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.

טיש זאל זיין אנגעגרייט נאך פון בייטאג, כדי ווען מען דער  )מט

יים פון שוהל זאל מען זיך גלייך קענען זעצען צום קומט אה

סדר אין די קינדער זאלען נישט איינשלאפען. ווען ערב 

פסח איז שבת טאהר מען נישט אנגרייטען פון בייטאג נאר 

 מען זאל אנגרייטען ביינאכט.

טיש זאל זיין אנגעגרייט מיט די שענסטע כלים אפילו דער  )נ

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

 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״.

די נאכט פון פסח איז א צייט וואס עס איז אנגעגרייט אין  )נג



 

 ט

 הגדה של פסח

אז השי״ת זאל אונז אז מיר זאלען געהאלפען ווערען 

 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  -אנדערן דער אויבערשטער ווערט אנגערופן ״כהן״ 

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

אייער, זכר  -לייש, זכר פון די קרבן פסח, ״ביצה״ שטיקעל פ

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

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

 ״ישראל״. -״לוי״ 

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

 .ארץ און זיך נישט ארומקריגען

h  h  h 

 קערה
 לפי האריז"ל

 

 

 ִסיָמֵני ַהַחג

יא ַמָּצה  ַקֵּדׁש. ּוְרַחץ.  ַּכְרַּפס. ַיַחץ. ַמִּגיד. ָרְחָצה. מֹוִצ 

 ִנְרָצה. .ָמרֹור. ּכֹוֵרְך. ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך. ָצפּון. ָּבֵרְך. ַהֵּלל.
 

 

 

 



 

 י

 הגדה של פסח

 פון די סימניםמיר וועלן דא אראפברענגען עטליכע ענינים 

 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. 

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

נישט אריינגערעכענט ווייל דאס איז דערנאך ״והבאתי״ ווערט 

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).

ברענגט דער ירושלמי ווייל ביי די מעשה פון דער  . נאך א טעםב

לום פון די שר המשקים וואס יוסף האט באשיידט [און דורך ח

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

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

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

פרעה  כוס׳, ונתת וגעל 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 

ין דעם בעכער געדארפט צוגיסן וואסער. פלעגט מען אריינגיסן א

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 

צוזאמען מיט אלע כוסות געטרינקען איין גאנצער כוס פון וויין, 

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

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 

שפראך, זיי  האבן נישט פארענדערט זייערע נעמען, און זייער

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

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

 ן מצרים. אידן אויסגעלייזט געווארן פו

״ 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 

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

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

׳], 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 

טרינקט מען די ארבע כוסות, ווייל א יעדען פסח גייט נאכאמאל 

 דער דיבור ארויס פון גלות.

 

 חץור
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 

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

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

געטראנקען, ווערט עס א ראשון לטומאה, און ווען מען  -״משקין״ 

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 

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

ט נאר א מנהג, ששיטה איז דאס זיך וואשן א חיוב, און ני לויט די

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 

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

מת. דעריבער האלטן זיי אז דאס זיך  יי ווי א דין פון א טמאהאבן ס

וואשן איז לכבוד פסח, כדי מיר זאלן זיך פירן מער געווארנט אזוי 
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ווי מען טרעפט אויך אנדערע זאכן וואס עס שטייט אז פסח ביים 

 סדר זאל מען מער מחמיר זיין. 

זאכן  איינע פון די זדאס זיך וואשן איאנדערע ראשונים זאגן אז 

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 

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

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

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  כרפס שבנהרות ריב״ח אמר פיטרוסלינין

עס איז אבער ממילא די זעלבע זאך] מיט  פיטרוסליגסא דער גיר

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 

בורא פרי האדמה אבער פארוואס איז דער מנהג איז צו נעמען 

פטייטש פון כרפס (רעק״א ? ווייל דאס איז דער אפעטערזיל״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 

ה בורא פרי האדמה און אזוי פלעגט מען אויך טייטשן ביי די הגד

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 

פשט פון פארשידענע ראשונים וואס טייטשען דארט אין מסכת 

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

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 

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

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 

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

ן פאטעטעס, ולפלא אז א הייליגער ראפשיצער רב האט גענומע

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].

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

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

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).

ווער עס האט  ווייל דער מנהג איז געווען אז 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).

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

מאל צעהן טויזענט]  כציגזע[  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 

ער, פלעגן צו עסן מצרים וועלעכע האבן שטארק געליטן פון הונג

 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.

 יחץ
מען צוברעכט די מצה ווייל מען דארף מאכן א ברכה אויף א 

ויבאלד די גמרא זאגט אז וצובראכענע שטיקל, די סיבה איז ווייל 

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

די ברכה פון ״אכילת מצה״, און די אנדערע צוויי גאנצע דארף 

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

 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 

 מיר צוטיילן עס אינמיטן דעם סדר כדי די קינדער זאלן פרעגן.

א זכר  ענגט אז מיר צוטיילן די מצה אלסנאך א טעם ווערט געבר

 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 

גענוג צו דערמאנען יציאת מצרים אבער אנדערע טענה׳ן אז די 

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

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 

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

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 

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

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

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 

 מצרים? איז דא פארשידענע טעמים:

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

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

 ף דעם. המקום ברוך הוא איז א ברכה אוי

) 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

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

נער הערט אויס וועגען דעם מאכט מצוה איז דאך נאר ווען איי

 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 

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

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

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 

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

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 

 די מצוה אנדערשט ווי אייביג אזוי ווי א גר טוט.

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

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 

ת לאזט מען אויס די אונטערשטע, און מען מאכט ״על אכיל

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

 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״
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קסט אליין, דעם אז חמץ איז וואס מען לאזט פאר זיך און עס ווא

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 

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

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

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

מאריך אין א תשובה צו א שטאט  יזדער הייליגער חתם סופר א

עוואלט עפעס מקיל זיין אין מצות באקן, וואס מען האט דארט ג

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 

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

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 

 דען גיין זוכן קולות אויף דעם.״

יך אין דעם אז עסן מצה איז דער ״תפארת שלמה״ איז אויך מאר

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 

סח, אבער שטייט נאר אז מען זאל עסן מרור מיט דעם קרבן פ

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 

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

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 

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

ן פסח און די מצה און די מרור, און עס עסן אזוי, אלס דעם קרב

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

חברים פון הלל האבן זיך געקריגט מיט אים ווייל זיי האבן 

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

הלל הזקן האט געהאלטן אז באזונדער. און די גמרא בלייבט 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 

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

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.

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

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

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 

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

 שלחן עורך 
 אן איי אויפן קערה ביי די הגדה ביי די לינקע זייט פון די זרועמען פירט זיך צו עסן אייער פאר די סעודה אויך לייגט מען ארויף 



 

יד

 הגדה של פסח

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

ני תבשילין מען ברענגט אים אריין [די קערה] און צוויי ש

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

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

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

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

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

 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 

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

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 

״. דערהויבענעם ארעםאונז אויסצולייזן מיט א  ווילןגעהאט א 

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

 ״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 

 קענען נישט מקריב זיין דעם קרבן פסח אין ירושלים.

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

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.

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

דער אייבערשטער האט אונז מיר זאגן שפעטער אין די הגדה אז 

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

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

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 

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

אס מיר טוען פארקערט פון די מצריים, אזוי ווי מיר וועלן נאך וו

 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

ווייכער און ווייעכער, אבער אייער האבן א פארקערטער זיי ווערן 

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

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

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

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

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

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 

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

ר ווי א כזית אלס חשיבות פון כזיתים, אדער צום ווייניגסטענס מע

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 

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

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

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

 עסט צוויי כזיתים איז מען יוצא ביידע שיטות. אליין. און אויב מען

 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.

יכן טרערן בשעת עס זענען געווען צדיקים וואס פלעגן פארגיסן טי

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

גרויסע אויסגייענדיגע גלוסטעניש צו קענען זיך געפונען אין 
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ירושלים עיר הקודש אונטערן שאטן פונעם בית המקדש און עסן 

 מן הזבחים ומן הפסחים.

 שפוך חמתך
די ארבע כוסות  פסחים ברענגט א טעם אויף 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

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

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

 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 

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

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 

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

 יחת הדלתפת
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.

ביי אונז איז אנגענומען אז מיר מאכן אויף די טיר פאר אליהו 

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

 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 

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

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

 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 

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

 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 

טוב האבן -עסן די הייליגע כזיתים און עסן די סעודת יום ,מצרים

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

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.

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

ן זאגט פסח ביינאכט גייט ארויף אין הימל און ברעכט אדורך מע

 אלע פארשפארטע מחיצות.

און דבקות ביים  ברעןביי צדיקים האט מען געזעהן א שטארקע 

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

 האט מען געקענט הערן זיין קול עטליכע גאסן ווייטער.

ן ווייטער מאריך בשירות ותשבחות פארן הייליגן נאך הלל איז מע

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 

רחמיו וחסדיו  דער אייבערשטער טוט מיט אונז שטענדיג ברוב

 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 ניקולסבורג פון עלקאשמ' 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
 

 מען שווענקט אויס דעם כוס פאר קידוש. �

 טער וויין צו די ארבע כוסות.לכתחילה זאל מען נעמען רוי �

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  -זיך מחויב אנצושטרענגן צו טרינקען ארבע כוסות וויין 

מקיים זיין די מצוה פון ארבע כוסות מיט מאסט  קען אויך

 (גרעיפ דזשוס).

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

 א רביעית.

מען דארף לכתחילה אויסטרינקען דעם גאנצע כוס, אבער  �

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

צע רביעית, כדי מען אבער דארף מען אויסטרינקען א גאנ

 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.

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

 מארבע כוסות. מצות כוס ראשון

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 

 זיי האבען שוין געזאגט ביי ליכט בענטשן.

מען הבדלה, מען שמעקט נישט קיין  מוצאי שבת מאכט �

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

 ברכה פון הבדלה).

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

 ִיְׂשָרֵאל.-א ְטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכלְיֵדי ַההּו

 ַ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-לָעָׂשה, ַוִיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ִמּכָ 

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

 ֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:ָהעֹוָלם, ּבוֹ   $ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ  $ָּברּו
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ָעם, ְורֹוְמָמנּו -ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל $ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ  $ָּברּו
(לשבת:  ַׁשָּבתֹות ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה -ָלׁשֹון, ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, ַוִּתֶּתן-ִמָּכל

-(לשבת:  ַהַּׁשָּבת ַהֶזה ְוֶאת יֹום-ה, ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשֹון ֶאתמֹוֲעִדים ְלִׂשְמחָ  ִלְמנּוָחה ּו)

יַאת ִמְקָרא ֹקֶדׁש, ֵזֶכר ִליצִ  (לשבת:  ְּבַאֲהָבה,) ,ב. ְזַמן ֵחרּוֵתנּוַחג ַהַּמצֹות ַהֶּזה יֹום)
ּומֹוֲעֵדי  ַׁשָּבת)(לשבת:  וְ  ָהַעִמים.-ִמְצָרִים. ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל

ַאָּתה ְיָי,  $ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון ִהְנַחְלָּתנּו: ָּברּו (לשבת:  ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון) %ָקְדׁשֶ 
 ִיְׂשָרֵאל ְוַהְזַמִּנים: (לשבת:  ַהַׁשָּבת ְו)ְמַקֵּדׁש 

 (כשחל יו״ט במוצאי שבת מוסיפים כאן ברכות הבדלה)

 נּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש:ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהי
ַעִמים, ֵּבין יֹום ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹחל ֵּבין אֹור ְלֹחֶׁשְך, ֵּבין ִיְׂשָרֵאל לָ 

יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי -ְקֻדַּׁשת יֹום טֹוב ִהְבַּדְלָּת. ְוֶאתַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה. ֵּבין ְקֻּדַּׁשת ַׁשָּבת לִ 
 ׁש ְלֹקֶדׁש:)ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשֶתָך. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקדֶ -ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדְׁשָּת. ִהְבַּדְלָּת ְוִקַּדְׁשָּת ֶאת

 ּו ַלְּזַמן ַהֶּזה:נּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהי

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

 ַּכְרַּפס
ברכה  מ'נעמט א שטיקעלע גרינצייג, ווייניגער פון א כזית און מ'טינקט דאס איין אין זאלץ וואסער און מ'זאגט א

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

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

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

 בית אהרן
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 ַיַחץ
 ג

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

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

h  h  h 
                                                           

 
 .יחץ ג

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

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

 אייבערשטן צו גיין אין זיינע וועגן

 זצ"להרה"ק ר' מענדלע מרימנוב 

 .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

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

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

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

 הגדה המפורש

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

מז אז ביי די גאולה שלימה וועלן אלע אידן נאר מען לייגט עס אוועק אויף אפיקומן דאס איז א ר מיט זיי טאר מען נישט זיין גוט

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

 דברי יואל

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

מען פאר די אידן, נאר יצחק און ער האט געזאגט פאר השי"ת אז ער איז גרייט צו נעמען האבן געזינדיגט האט זיך קיינער נישט אנגענו

אויף זיך האלב עבירות און השי"ת זאל נעמען די איבריגע העלפט וועגן דעם ציטיילט מען די מיטעלסטע מצה ווייל די דריי מצות 

ון מען ווייזט אז יצחק האט זיך צוטיילט מיטן אייבערשטען זענען קעגן אברהם יצחק יעקב און די מיטעלסטע מצה איז קעגן יצחק א

 מיט די עבירות פון די אידן אזוי איז נמחל געווארן די עבירות.
 ברך משה
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 מצות סיפור יציאת מצרים
 א) מען דארף איזנזין האבן מקיים צו זיין די מצות עשה פון סיפור יציאת מצרים אזוי ווי עס שטייט אין פסוק ״זכור את היום
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.
עטוהן מיט ב) מען דארף געבן צו פארשטיין פאר די ווייבער און קינדער די נסים ונפלאות וואס דער אויבערשטער האט ג

 אונז ביי יציאת מצרים.

h  h  h 
 די גרויסקייט פון סיפור יציאת מצרים איבערפייערדיגע רייד פון זוהר הקדוש 

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

 ֵעי ִביִציַאתֹוִקיְמָנא, ָּכל ַּבר ָנׁש ְדִאְׁשּתָ ְלָעְלִמין, ָהִכי א
י הּו ְלֶמֱחדֵ ִמְצַרִים ּוְבַההּוא ִסּפּור ָחֵדי ְבֶחְדָוה, ַזִמין ִאי

א, ְדַהאי ִבְׁשִכיְנָּתא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְדהּוא ֵחדּו ִמֹּכלָ 
יְך הּוא ָחֵדי ִאיהּו ַּבר ָנׁש ְדָחֵדי ְּבָמֵריּה, ְוקּוְדָׁשא ְּברִ 

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

ן ְּבפּוְרָקִני. ִדְׁשָבָחא ִדיִלי ְדָקא ִמְׁשָּתעּו ָּבַני ְוָחָדא
ין ַּבֲהֵדיהּו ְּכֵדין ֻּכְלהּו ִמְתַכְנִׁשין ְוָאְתָיין, ּוִמְתַחְּברִ 

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

יּה ַעל ְּבִריְך הּוא ַעל ָּכל ִאינּון ִנִסין ּוְגבּוָרן, ְואֹוָדאן לֵ 
 ַאְרָעא ַדֲחָדאן ְבֶחְדָוהַעָּמא ַקִדיָׁשא ְדִאית ֵליּה בְ 

ּוְרָּתא ְדפּוְרָקָנא ְדָמאֵרהֹון, ְּכֵדין ִאּתֹוֵסף ֵחיָלא ּוְגב

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

ֵלק הּו ַדֲחִלין ִמַקֵמיּה ְוִאְסּתַ ְגבּוְרֵּתיה ְואֹוָדן ֵליּה ְוֻכלְ 
י ְלִאְׁשָּתעֵ ְיָקֵריּה ַעל ֻּכְלהּו. ּוְבִגין ָּכְך ִאית ְלַׁשָּבָחא ּו

א ִאיהּו ְּבִסּפּוָרא ָדא ְּכָמה ְדִאְּתַמר. ְּכַגְוָנא ָדא חֹובָ 
א ְּבִריְך הּוא ַעל ַּבר ָנׁש ְלִאְׁשָּתֵעי ָּתִדיר ַקֵמי קּוְדׁשָ 

יָמא יָסא ְבָכל ִאינּון ִניִסין ְדָעַבד. ְוִאי ּתֵ ּוְלַפְרסּוֵמי נִ 
ָיַדע  ַאַּמאי ִאיהּו חֹוְבָתא ְוָהא קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא

 י ֻפְרסּוָמאֹכָלא ָּכל ַמה ִדַהָוה ְוֶיֱהֵוי ְלָבַתר ְּדָנא, ַאַמא
 א ַוַּדאיָדא ַקֵמיּה ַעל ַמה ְדִאיהּו ָעַבד ְוִאיהּו ָיָדע, ֶאלָ 

י ַקֵּמיּה ר ָנׁש ְלַפְרסּוֵמי ִניָסא ּוְלִאְׁשָּתעֵ ִאְצְטִריְך ּבַ 
 ִקין ְוָכלְּבָכל ַמה ְדִאיהּו ֳעַבד, ְּבִגין ְדִאינּון ִּמִּלין ַסלְ 

ֹוָדאן ֻכְלהּו ַּפַמְלָיא ִדְלֵעיָלא ִמְתַכְנִׁשין ְוָחָמאן לֹון ְוא
א ייהּו ֵעילָ ְלקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ְוִאְסַּתֵלק ְיָקֵריּה ַעלֵ 

 ְ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  איז א חובוואס דאס  ְ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 ְדִאְׁשָּתֵעי יעדער מענטש ַּבר ַנׁש

ּוְּבַההּוא  אין די ניסים פון יציאת מצרים ַריםִּביִציַאת ִמצְ 

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

אין  ְלָעְלָמא ְדָאֵתי מיט די שכינה ִּבְׁשִכיְנָּתא פרייען

 יז די גרעסטע פריידוואס דאס א ְ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



 

 כ

 הגדה של פסח

 ָּכִניׁש קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא די צייטאין  ֵּ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  ָּבַני ְדָקא ִמְׁשָּתעּו פון מיין לויב ִדְׁשָבָחא ִדיִלי

 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 ּוִמְתַחְּבִרין 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

וואס זייער באשעפער האט זיי  ְדָמֵריהֹון פון די אויסלייזונג

 ֵליה ְואֹוָדן קומען זיי ַאְתָייןמאלט׳ס דע ְּ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 ַקִדיָׁשא

 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 ּוְגבּוְרָּתא ֵ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  זיין כח און ּוְגבּוְרָּתא ֵחיָלא ווערט פארמערט

זיין  ְגבּוְרֵּתיה ן מען לויבטווע ְ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.

 ן לויבןדארף מע ְ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  ְלִאְׁשָּתֵעימענטש  א אויף ַנׁש ַּבר ַעלאיז א חוב 

פארן  ְּבִריך הּוא קּוְדָׁשא ֵמיקַ שטענדיג  ָּ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 ט געטוהןאויף דאס וואס ער הא ָ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
 אין דאס אלעס וואס ער האט געטוהן ָ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 און זיי אלע לויבן ֻכְלהּו ְואֹוָדָאן אן די ווערטער
און זיין כבוד  ְיָקֵריה ְוִאְסַּתֵלק באשעפערצום  הּוא_ ְּבִרי

און  ְוַתָּתא די פון אויבן ֵעיָלא אויף זיי ֲעֵלייהּו גייט ארויף

 :ד׳ ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ָּברּוך אונטן. די פון

 



 

כא

 הגדה של פסח

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

 :ּכֹוְנֵנהּו ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו ּכֹוְנָנה ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו

. א ְדִמְצָרִיםַלְחָמא ַעְנָיא ִּדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרעָ  דָהא
 ָּתא, ָּכל ִּדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהּׁשַ הָּכל ִּדְכִפין ֵייֵתי ְוֵיכֹול

                                                           
 
 הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים  ד

י ויכול, און נאכדעם השתא די מפרשים ווי קומט עס אריין דא אנפאנג הגדה, אויך וואס איז נאכדעם די המשך כל דכפין יית פרעגן

 הכא.

עס קען זיין אז ווען ער הייבט אן מגיד וויל ער קודם מסביר זיין פאר זיינע קינדער וואס עס איז דער ענין פון יחץ וואס ער האט  נאר

הא לחמא ט ער צובראכן די מצה און עס צוטיילט אין העלפט און איין האלבע צוריקגעלייגט און איין האלבע באהאלטן אויף דעם זאג

אז מען צוברעכט די מצה ווייל מען איז מחיוב צו עסן לחם עוני וואס א עני איז דער סדר צו עסן צובראכענע מצות און מיר  עניא

ווייל אין מצרים האבן די עלטערן  די אכלו אבהתנא בארעא דמצריםדארפן אויך עסן א צובראכענע מצה, און דער טעם דערפון איז 

כל ט צובראכענע מצה ווען זיי האבן געארבעט אין מצרים, און דאס וואס ער האט איינגעטיילט די מצות איז ווייל אויך נאר געהא

וועט מען אוועק לייגן  כל דצריך ייתי ויפסחאיין העלפט וועט מען עסן לשם מצות מצה און די צווייטע העלפט איז  דכפין ייתי ויאכל

עסט מען  השתא הכאוועסטו פרעגן דעס איז דען דער קרבן פסח, אויף דעם איז מען ממשיך  פאר אפיקומן וואס איז זכר לפסח, איי

 וועט מען עסן דעם קרבן פסח אליין לשנה הבאה בארעא דישראלטאקע נאר א זכר לפסח אבער 

 בית אשר

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

 הקדמונים ספר

 הא לחמא עניא
 לשון הקודש.זיך די מפרשים פארוואס מען זאגט עס אין אראמיש לשון נישט אין  שטעלן

נאר די גמרא זאגט אז א מענטש זאל נישט מתפלל זיין אויף אראמיש ווייל מלאכים פארשטייען נישט און קענען נישט ארויף טראגן 

יז מיט אים קען מען יא מתפלל זיין בלשון ארמי ווייל מען דארף נישט האבן די מלאכים די תפילות, חוץ נעבן א חולה ווי די שכינה א

זאלן ארויף טראגן די תפלות, און לויט דעם איז די זעלבע זאך פסח ביינאכט, ווייל עס שטייט אין זהר הקדוש אז דער אייבערשטער 

מלאכים וואס זאלן מעלה זיין די דיבורים ממילא קין מען  קומט אראפ פסח ביינאכט צו אידישע הייזער מוז מען דאך נישט האבן

זאגן אראמיש, ממילא איז פארענפערט פארוואס מען האט מען מתקן געווען הא לחמא עניא אין אראמיש, ווייל ווען די שכינה איז 

 דא קען מען זאגן אראמיש. 

 מהרי"ד מבעלזא
 כל דכפין ייתי ויאכל  ה

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

נאר דער חיד"א זאגט אז אין מצה איז דא א רמז אז אזוי ווי א מצה מאכט מען זייער שנעל און עס איז נישטא קיין צייט אריינצולייגן 
נאר מאכלים וואס ער האט ליב,  כוחות עס זאל זיין גוט, דאס איז א רמז אז א מענטש זאל זיך נישט נאכגעבן די תאות אכילה צו עסן

 נאר מען זאל עסן נאר כדי צו האבן כח צו דינען השי"ת,



 

כב

 הגדה של פסח

י, ָהַּׁשָּתא ַעְבדֵ  וָהָכא, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל
 ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין:

וכאן הבן שואלמוזגין לו כוס שני 
ז

 

                                                                                                                                                                                           
 

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

הונגעריג זאל עסן אבער נישט סתם עסן כדי זיך נאכצוגעבן די תאות אז נאר ווער עס איז  כל דכפין ייתי ויאכלקומט אונז לערנען אז 

 האכילה

 ברך משה

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

יעדער וואס איז הונגעריג דאס מיינט ער האט נישט  כל דכפין ייתי ויאכלזאגט מען  געהאלפן ווערן מיט אלע מיני ישועות, וועגן דעם

 ייתי ויפסחיעדער איד וואס דארף סיי וואסערע ישועה  כל דצריךקיין פרנסה זאל ער עסן פון די מצה און געהאלפן ווערן מיט פרנסה, 

 השי"ת אז די אלע אידן זאלן געהאלפן ווערןזאל האלטן דעם יו"ט פסח, און אין דעם זכות זענען מיר מתפלל צו 

 זרע קודש
 השתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל ו

לכאורה וואס קומט דאס אריין אנפאנג סדר, נאר עס איז ידוע אז דער עיקר חשיבות פון טוען א מצוה איז נאר יעצט בזמן הגלות, ווען 
שיבות, דער בעל הגדה האט געוואלט אז מען זאל מעורר זיין אלע מסובים עס איז אזוי שווער צו זיין א איד האט עס א געוואלדיגע ח

אנצורעכטען דעם סדר מיט התלהבות, ממילא זאגט ער השתא הכא אז יעצט איז די לעצטע געלעגנהייט וואס מען קען נאך 
דישראל וועט די מצוות שוין נישט אריינכאפן די זמן ווען די מצוות זענען חשוב ווייל מיר זענען נאך דא, אבער לשנה הבאה בארעא 

 האבן דעם חשיבות ממילא זאל יעדער אריין כאפן וואס ער קען.

 דברי יואל 

 השתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל
אונז 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 א אין גלות און מען זיכט זיכט נישט אליין אויסצולייזןזעמיר ד

 דברי יואל 

 השתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל
אין די צייטן ווען דער ביהמ"ק איז געשטאנען, האט מען פארשפארט די טירן בשעת'ן עסן דעם קרבן פסח, ווייל דער וואס איז נישט 

, און האט זיך נישט צוזאם געציילט, קען ער נישט עסן פון'ם קרבן פסח, אבער אזוי ווי היינט האבן מיר ליידער נישט קיין פון די גרופע
השתא הכא לשנה הבאה קרבן פסח, עפענען מיר די טירן און מיר לאדענען איין יעדעם איינעם, דאס איז די שייכות פון'ם אויסלאז 

 .דאס אויס נאר ווייל מיר האבן נישט דעם קרבן פסח, ווייל מיר רופן בארעא דישראל
 מעשה ה'

 אונזער פון בעטן קענען, אויבערשטען פון קינדער זענען מיר וואס קינדער אידישע די אז מיינט דאס, בעטן פון לשון א איז שואל ז

 .געבן אונז וועט ער און, דארפן מיר וואס אלעס הימל אין טאטן

 בית אהרן



 

כג

 הגדה של פסח

 ח ה ִנְׁשַּתָּנהמַ 
 ָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות; ַהַּליְ 

  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:     

 טאטע לעבן, איך וויל דיך פיר קשיות פרעגן

 פארוואס איז פארענדערט געווארען  .............................................................. ַמה ִּנְׁשַּתָּנה

 די נאכט פון פסח  ..............................................................ָלה ַהֶּזהַהַּליְ 
 נעכט פון א גאנץ יאהר אנדערע פון אלע  ..........................................................ִמָּכל ַהֵּלילֹות

 די ערשטע קשיא איז
 אלע אנדערע נעכט פון א גאנץ יאהר   ..................................................... ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות

 עסן מיר  ..............................................................  ָאנּו אֹוְכִלין

                                                           
 
 "מה" נשתנה ח

יט 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 שטי

 .די "מה" וואס אאע"ה האט געזאגט וועגען דעם טאקע נשתנה הלילה הזה איז אנדערשט די נאכט מיט די אלע זאכען

 הגדה המפורש



 

כד

 הגדה של פסח

 סיי חמץ און סיי מצה  .............................................................  ָחֵמץ ּוַמָצה

 די נאכט פון פסח  ............................................................  ַהַּליָלה ַהֶּזה

 ? עסן מיר נאר מצה ...................................................................  ּלֹו ַמָּצהּכֻ 

 
 די צווייטע קשיא איז 

 אלע אנדערע נעכט פון א גאנץ יאהר  ....................................................  ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות
 עסן מיר  ..............................................................  ָאנּו אֹוְכִלין

 פארשידענע גרינצייגען  ...........................................................  ְׁשָאר ְיָרקֹות

 די נאכט פון פסח  ............................................................  ַהַּלְיָלה ַהֶּזה
 איז א מצוה צו עסן מרור?  ............................................................................ ָמרֹור 

 
 איז  די דריטע קשיא

 אלע אנדערע נעכט פון א גאנץ יאהר  ................................................... ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות 

 טונקען מיר  נישט איין  ..............................................  ֵאין ָאנּו ַמְטִּביִלין

 אפילו איין מאהל אויך נישט  .............................................  ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחת
 די נאכט פון פסח  ............................................................  ַהַּלְיָלה ַהֶּזה

  אין זאלץ טינקען מיר איין צוויי מאהל? איינמאהל כרפס  ..........................................................  ְׁשֵּתי ְּפָעִמים

 וואסער און איינמאהל מרור אין חרוסת?  ............................................................................................. 
 

 די פערדע קשיא איז 

 אלע אנדערע נעכט פון א גאנץ יאהר  ....................................................  ֶׁשְּבָכל ַהֵלילֹות

 עסן מיר  ..............................................................  ָאנּו אֹוְכִלין
 סיי זיצענדיג  ................................................................  ֵּבין יֹוְׁשִבין

 און סיי אנגעלעהנט  ..............................................................  ּוֵבין ְמֻסִּבין
 די נאכט פון פסח  ............................................................  ַהַּלְיָלה ַהֶּזה



 

כה

 הגדה של פסח

 עסן מיר אלע אנגעלעהנט?  ............................................................  ָּלנּו ְמֻסִּביןּכֻ 

 ענטפער מיר א תירוץ זיי מוחל�ר געפרעגט פיר קשיותיטאטע לעבן איך האב ד

h  h  h 
 

ָיד . ַוּיֹוִציֵאנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִמָּׁשם, ּבְ טָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים  ֲעָבִדים

א ֶאת ִאּלּו ֹלא הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּו, וְ יֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה    ֲעָבִדים
ָהִיינּו ְלַפְרֹעה  ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו, ְמֻׁשְעָּבִדים

 ָּלנּו יֹוְדִעים. ַוֲאִפילּו ֻּכָּלנּו ֲחָכִמים, ֻּכָּלנּו ְנבֹוִנים, ֻּכָּלנּו ְזֵקִנים, ּכֻ יאְּבִמְצָרִים

                                                           
 
 עבדים היינו ט

ן מיר נישט קיין תירוץ אויף די דריטע שאלה פון מה נשתנה פארוואס מען טינקט איין דעם כרפס,  גאנץ רעכט אויף לכאורה טרעפ

מצה מרור ענפערט מען ביים סוף די טעם פון מצה און מרור [מצה זו שאנו אוכלים] אבער אויפן טיבול ענטפערט מען גארנישט, נאר 

דארף טוען אפי' מען פארשטייט נישט וויבאלד עס איז א מנהג ישראל, ממילא ענטפערט מען וויל אויסלערנען די קינדער אז מען 

 מען גארנישט אויפן איינטינקען ווייל מיר טוען אפי' מען פארשטייט נישט

 דברי יואל

רט האסטו קיין אין דערויף קומט דער ענטפער "עבדים היינו", פרעג נישט קיין קשיות, "עבדים היינו לפרעה במצרים", און אויך דא

קשיות נישט געפרעגט, נאר געטוהן אלעס וואס פרעה האט געהייסן, און אויב די האסט געפאלגט פרעה, וועלכע האט דיר בלויז 

 שלעכטס געטוהן, מעגסטו דעם באשעפער וועלכע מיינט נאר דיין גוטס, אוודאי און אוודאי פאלגן.
 הגאון החות דעת

 ביד חזקה ובזרוע נטויה י
דצ"ך עד"ש איז בגימ'  "ביד חזקה ובזרע נטויה"רשת דברים (ה ט"ו) שטייט ביד חזקה "ובזרע" נטויה אן א ואו אין ובזרוע ווייל אין פ

 צו ווייזען אז מיט די מכות האט השי"ת געשטראפט דו מצרים. באח"ב

 אמירה נעימה
 ממצרים אבותינו את ה"הקב הוציא לא ואילו יא

 אונז האט ת"השי נאר אז הגלות עול דעם זיך אויף געווען מקבל האבן אידן די שטארק ווי ערציילןד דערמיט וויל הגדה בעל דער

 אליין נישט מיר וואלטן, ה"הקב הוציא לא אילו אבער, מצרים פון גיין ארויס געקענט מיר האבן דערפאר און, ארויסגעצויגן

 זיי און, מכות צען די נאך צוקלאפט געווען שוין זענען מצריים די טשכא, ארויסגיין אליין געקענט וואלטן מיר אפילו ארויסגעגאנגען

 משועבדים געבליבן ענדערש וואלטן מיר נאר, גאולה די אליין גענומען נישט זיך מיר וואלטן דאך, אידן די פון געהאט מורא האבן

 ,אויסלייזן אונז וועט ת"השי וואס, צייט די פאר אליין נעמען נישט זיך מען טאר גאולה די ווייל, במצרים לפרעה

 דברי יואל



 

כו

 הגדה של פסח

ֶּבה ְלַסֵּפר , ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצָרִים. ְוָכל ַהַּמרְ יבֶאת ַהּתֹוָרה
 ִּביִציַאת ִמְצַרִים, ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח:

 ַרִּבי ֲעִקיָבא, ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה, וְ   ַמֲעֶׂשה

ת ִמְצַרִֽים, ַרִּבי ַטְרפֹון, ֶׁשָהיּו ְמֻסִּבין ִּבְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסְּפִרים ִּביִציאַ וְ     ַמֲעֶׂשה
ִּגיַע ְזַמן ָּכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה, ַעד ֶׁשָּבאּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם: ַרּבֹוֵתינּו, ִה 

 :יגְקִריַאת ְׁשַמע, ֶׁשל ַׁשֲחִרית

,ְוֹלא ָזִכיִתי, ֲעַזְרָיה. ֲהֵרי ֲאִני ְּכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנהַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן   ָאַמר

א. ַעד ֶּׁשְּדָרָׁשּה ֶּבן זֹומָ  ידֶׁשֵּתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ַּבֵּלילֹות  ָאַמר
                                                           

 
 ואפי' כולנו חכמים כולנו יודעים את התורה מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים יב

 לכאורה פארוואס זאל איך מיינען אז ווייל ער איז א חכם און קען די תורה דארף ער נישט פארציילן די ניסים פון יציאת מצרים.

לית פון יציאת מצרים איז געווען די קבלת התורה וואס מען האט מקבל געווען ווען מען איז נאר עס שטייט אין חינוך אז דער תכ

ארויס פון מצרים, ממילא וואלט איך געמיינט אויב דאס איז געווען דער גאנצער תכלית אויב קען ער לערנען זאל ער בעסער זיצן און 

 ה פון די נאכט איז דוקא עוסק צו זיין אין סיפור יציאת מצרים.לערנען אין די צייט וועגן דעם זאגט ער אז ניין אז די מצו

 ברך משה
 רבותינו הגיע זמן קריאת של שמע של שחרית יג

מען קען פארשטיין וואס דארט איז פארגעקומען מיט א מעשה וואס עס האט פאסירט ביים צאנזער רב וואס האט איינמאל 

עכער פאר קעדוש זיך אנגעהויבן אינטערציזינגען דעם ניגון גלות גלות פון נאכדעם וואס ער האט שוין געהאט אנגעגאסן דעם ב

הייליגן קאליווער רב ער האט אזוי לאנג געזינגן ביז עס איז כמעט געווארן טאג, ווען ער האט זיך דערוועקט פון דעם דביקות און 

ס האט נאר געדארט א מיניט, דאס איז אויך געווען באמערקט אז עס איז געווארן אזוי שפעט האט ער געזאגט איך האב געמיינט אז ע

 דא ביי די תנאים אז פון גרויס דביקות האבן זיי נישט באמערקט אז די צייט לויפט

 דברי יואל 
 ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות יד

, פארוואס האט ער געהאלטן אז פרעגן די מפרשים אויב ר' אלעזר בן עזרי' האט נישט געהאט א פסוק אז מען דארף ליינען ביינאכט

 מען דארף ליינען ביינאכט.

נאר עס שטייט אין קדושת לוי אז ווען מען ארבעט זיך אויס די אברים איז מען אליין משיג די תורה, [און די זעלבע זאך זאגט הרה"ק 

ה'], ממילא מיט דעם פארשטייט מען  ר' מענדלע רימאנובער זי"ע אז די אברים פון אברהם אבינו האבן אליין משיג געווען די מצות

אז הגם ר' אלעזר בן עזרי' האט נישט געוויסט ווי עס שטייט אין פסוק אז מען דארף ליינען קריאת שמע ביינאכט אבער זיינע אברים 

 האבן געשפירט אז מען דארף ליינען קר"ש ביינאכט, ביז בן זומא האט עס געטראפן אין פסוק.

 אכ"ק אדמו"ר הגה"ק שליט"

 
 



 

כז

 הגדה של פסח

ל ְיֵמי ַחֶּייָך. ֶׁשֶּנֱאַמר: ְלַמַען ִּתְזֹּכר, ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּכֹ 
י ַחֶּייָך ים. ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך ַהֵּלילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְימֵ ְיֵמי ַחֶּייָך ַהָּימִ 

 ָהעֹוָלם ַהֶּזה. ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך ְלָהִביא ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח:

 ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה $הּוא. ָּברּו $ַהָּמקֹום ָּברּו  $ָּברּו
 ד ַאְרָּבָעהְּכֶנגֶ  טזהּוא, $. ָּברּוטוְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל     ָּרּוךְ ב

                                                                                                                                                                                           
 

 עד שדרשה בן זומא
לכאורה 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 ווייל ר' אלעזר בן עזרי' האט מען נישט אויסגעהערט וווייל ער איז נאר כבן שבעים שנה אבער ער איז נאך געווען זייער 

יאר האט מען עס נישט מקבל געווען פון אים אבער ווען בן זומא איז געקומען האט מען שוין אויסגעהערט ר' אלעזר  18ג אינגאנצן יונ

בן עזרי', ווייל די משנה זאגט אז בן זומא פלעגט זאגן איזה חכם הלומד מכל אדם ממילא איז נישט קיין חילוק ווי אלט מען איז דארף 

 ר' אלעזר בן עזרי' אפי' ער איז נאך יונג.מען מקבל זיין פון 

 ונכתב בספר

 כל ימי חייך הלילות
ביינאכט קען מען פארשטיין מיט א מעשה וואס האט פאסירט ביי מיין  לודי סיבה פארוואס מען דארף פארציילן יציאת מצרים אפי'

און  ,יין צו איר פאטער דער הייליגער צאנזער רבוואס איז איינמאל אר ,באבען די רביצין פון הרב הקדוש ר' מאטעלע מהארנסטייפל

צווישן די ווערטער האט זי געגעבן א  ,אויף די שרעקליכע גזירות וואס מען איז גוזר אין רוסלאנד אויף די אידן ,זיך זייער אויסגערעדט

צו זאגן ערגער פון מצרים קען  אז דער גלות דארט איז ערגער ווי גלות מצרים, האט דער צאנזער רב אויסגערופן חלילה אזוי ,זאג

ווייל אין מצרים האבן מיר נאכנישט געהאט קיין תורה מיט וואס זיך מחזק צו זיין דאס איז דער ענין וואס מען דערמאנט  ,נישט זיין

יציאת מצרים ווייל יציאת מצרים אפי' ביינאכט כדי צו ווייזן אז אפי' אין טונקעלקייט פון גלות דארף מען אויך פארציילן די ניסים פון 

 .ערגער פון מצרים קען נישט זיין

 ברך משה
 ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. טו

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 

אלטן ווען געבליבן דארט נאך איין רגע וואלטן זיי אריין אין די נו"ן שערי געווען אין מצרים אין די מ"ט שערי טומאה און ווען זיי וו

טומאה וואס פון דארט וואלטן זיי נישט געקענט ארויס גיין, זאגט אבער דער אוחה"ק אז דאס איז נאר געווען פאר קבלת התורה 

ן אין די נו"ן שערי טומאה קען מען אויך ארויס גיין אבער יעצט ווען מיר האלטען שוין נאך קבלת התורה איז אפילו מיר זאלען ח"ו זיי

דערפון מיט'ן כח פון די תורה הקדושה, דאס איז פשט פון די הקדמה וואס מ'גייט רעדן פון פארשידענע קינדער זאגען מיר קודם א 

ערגסטער רשע צוריק גיין  הודאה פאר'ן אויבערשטער אויף די תורה וואס ער האט אונז געגעבען ווייל מיט די תורה קען אפילו די

 צום גוטן בעזר השי"ת.

 דברי יואל 
 ברוך הוא ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא. טז

לכאורה איז שווער צו פארשטיין ער האט דאך שוין געזאגט איינמאל ברוך הוא, נאר די משנה זאגט אז עס מוז זיין יראתו קודמת 



 

כח
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ע, ְוֶאָחד ָבִנים ִּדְּבָרה ּתֹוָרה. ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרׁשָ 
 ָּתם, ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול:

ָּוה ְיָי ַמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֵעֹדת ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים, ֲאֶׁשר צִ   ָחָכם

: ֵאין ַמְפִטיִרין יזְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסחֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם? ְוַאף ַאָּתה ֱאָמר לֹו   ָחָכם
 ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן:

ִפי ַמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת ָלֶכם? ָלֶכם וֹלא לֹו. ּולְ   ָרָׁשע

 . ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאתיחֶׁשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְּכָלל, ָּכַפר ָּבִעָּקר  ָרָׁשע
                                                                                                                                                                                           

 
ם אנדערע פלעצער שטייט אז תורה ברענגט יראת שמים נאר ביידע איז אמת פארן לחכמתו דאס הייסט קודם מוז זיין יראת שמי

לערנען דארף מען האבן יראת שמים אבער די ריכטיגע יראת שמים באקומט מען נאכן לערנען וועגן דעם זאגט מען קודם ברוך הוא 

ל דעמאלס איז מען משיג ריכטיג דעם מען לויבט דעם אייבערשטען אבער נאכען לערנען זאגט מען נאכאמאל ברוך הוא וויי

 אייבערשטן.

 דברי יואל
 ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח יז

וואס איז די פשט פון "כ"הלכות הפסח מיט כ"ף הדמיון, נאר אלע זאכן וואס מיר טוען די נאכט איז נאכצומאכן וואס אונזערע 

פרעגט דאס פארוואס מיר מאכן נאך, איז די תירוץ כהלכות  עלטערען האבען געמאכט ווען די ביהמ"ק איז געשטאנען און דער חכם

 .הפסח אז ביים באשעפער איז עס אזוי חשוב ווי גלייך מיר וואלטן מקריב געווען די קרבן פסח אליין ווען די ביהמ"ק איז געשטאנען

 זרע קודש
 ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר יח

חילוק צווישען דעם שאלת החכם און דער שאלות הרשע דער חכם זאגט דאך אויך לכאורה דארף מען פארשטיין וואס איז דער 
אתכם? דער תירוץ איז, ווייל ביים שאלת החכם שטייט "כי ישאלך" בנך מחר "לאמור" מה העדות וגו' אז דיין זון וועט דיך פרעגן דו 

וארט אויף א תשובה מען זאל אים ענפערן, אבער דער זאלסט אים ענטפערן, זעט מען פון זיין שאלה אז ער פרעגט א שאלה און ער ו
רשע זאגט וואס ער האט צו זאגן און ער ווארט נישט אפילו צו הערן א תשובה און א טעם אזוי ווי עס שטייט אין פסוק "כי יאמר 

עם טעם איינער וואס פרעגט אליכם בניכם מה העבודה הזאת וגו' אז דיין זון וועט דיר זאגן און ער אנטלויפט ער וויל נישט וויסן ד
 קשיות סתם אן וועלן וויסן דעם תירוץ דאס הייסט א רשע.

 מהרי"ד מבעלזא

 ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר
אז ענקער עבודה איז גארנישט חשוב אין הימל אבער דער קדושת לוי זאגט אז ווען איינער  מה העבודה הזאת לכםדער רשע פרעגט 

זיין עבודה איז נישט חשוב איז עס "קרוב למינות" ווייל יעדער איד באיזה מצב שהוא איז זיין עבודה חשוב, וועגן זאגט אויף זיך אז 

 דעם זאגט מען אים אז ער איז נישט מחשיב די עבודה איז כפר בעיקר.

 כ"ק אדמו"ר הגה"ק שליט"א

 ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר
אז מה דאך פאר ענק קומט אזוי שווער אן עבודת השם איז עס פאר מיר דער רשע זיכער ם מה העבודה הזאת לכדער רשע פרעגט 



 

כט

 הגדה של פסח

א לֹו. : ַּבֲעבּור ֶזה, ָעָׂשה ְיָי ִלי, ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים, ִלי ְולֹ , ֶוֱאָמר לוֹ יטִׁשָּניו
 :כִאּלּו ָהָיה ָׁשם, ֹלא ָהָיה ִנְגָאל

                                                                                                                                                                                           
 

דאס הייסט ער לייקנט אין עיקר הנס פון  כפר בעיקראינגאנצין נישט מעגליך תשובה צו טאן וועגן דעם זאגט מען אים אז ער איז איז 

 אבן זיי געקענט ארויס גיין.יציאת מצרים אז אפילו די אידן זענען געווען במ"ט שערי טומאה ה

 הרה"ק ר' חנוך העניך מאלכסנדר זי"ע
 ואף אתה הקהה את שיניו  יט

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 

 אים שארף זיינע ציין, ווייל ער דארף נישט קיין ציין.דארף נישט, און אז דער רשע רעדט דברי כפירה , מאך 

 דברי יואל

 ואף אתה הקהה את שיניו 
דער רשע מיינט צו פרעגען ווי עס איז מעגליך צו דינען דעם רבש"ע מיט עסען געבראטען פלייש (דעם קרבן פסח) און מצה. (די 

ויך דערפון) עפעס גלייבט ער אז עס איז מעגליך צו דינען דעם זאכען וואס זענען "לכם"  וואס דער גשמיות פון דעם מענטש האט א

רבש"ע מיט דאווענען און לערנען; אבער אז מ'קען דינען דעם רבש"ע מיט עסען און טרינקען מיט דעם אז מ'טוט זיי מוט די ריכטיגע 

ר גלייבט נישט אז מ'קען אויך דינען דעם דאס גלייבט ער נישט. דעריבער "הקהה את שיניו" קלאפ ארויס זיינע צעהן, אויב ע -כוונה 

 רבש"ע מיט עסען און טרינקען, דארף ער זיי נישט האבען.

 עבודת ישראל
 אילו היה שם לא היה נגאל כ

לכאורה וואלט געווען אסאך בעסער און שארפער ווען מען זאגט אים אז ער וועט נישט אויסגעלייזט ווערן פון דעם יעצטיגן גלות, 

עט מען א מורא'דיגע זאך דאס וואס עס שטייט אין אור החיים הקדוש אז כאטש דער אר"י הקדוש זאגט אז אויב די נאר פון דא ז

אידן וואלטן געווען אין מצרים וואלטן זיי שוין אריינגעפאלן אין די נון שערי טומאה וואלטן זיי קיינמאל נישט געקענט אויסגעלייזט 

 י' אויב מען פאלט אריין אין די נון שערי טומאה קען אויך ארויס גיין דורך דעם כח התורה.ווערן אבער היינט נאך קבלת התורה אפ

דאס זאגט מען פארן רשע אז ער איז כפר בעיקר ממילא איז ער שוין אריין געפאלן אין די נון שערי טומאה וועגן דעם אילו היה "שם" 

ווערן אבער דא פון דעם גלות וויבאלד מיר האבן די תורה קען אפילו לא היה נגאל וואלט ער קיינמאל נישט געקענט אויסגעלייזט 

 דער רשע תשובה טוען און אויסגעלייזט ווערן.

 ברך משה

 אילו היה שם לא היה נגאל
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 

ר זאלן אויף זיין און רעדן וועגן יציאת מצרים, דער רשע האט נישט קיין געדולד צו דערציילן אזוי לאנג יציאת מצרים ער וויל קינדע

 שוין עסן, פרעגט ער "מה העבודה הזאת לכם" וואס דארף מען אזוי לאנג רעדן וועגן יציאת מצרים, לאמיר שוין עסן.

 -ען די בני אפרים זיי האבן נישט געהאט קיין געדולד צו ווארטן ביז הקב"ה וועט זיי אויסלייזן זאלסטו אים זאגען, אין מצרים איז געוו

זענען זיי ארויס געגאנגען פאר די צייט, האבן די פלשתים זיי אלעמען אויסגע'הרג'עט, זאג אים "בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מצרים" 

ויס פון מצרים, "אלו היה שם לא היה נגאל" ווען דו וואלסט דארטן געווען אין ווייל איך האב געהאט געדולד וועגן דעם בין איך אר

וואלסטו דאך ארויס געגאנגען צוזאמען מיט די בני אפרים, וואלסטו ממילא נישט  -מצרים  וואלסטו אויך נישט געהאט קיין געדולד 

 געווארן אויסגעלייזט. 

 חתם סופר



 

 ל

 הגדה של פסח

 ְייָ  ַמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ֹּזאת? ְוָאַמְרָּת ֵאָליו: ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו  ָּתם
 ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים:

ַּבּיֹום  ַאְּת ְּפַתח לֹו.ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך, ל,יֹוֵדַע ִלְׁשאוֹ   ְוֶׁשֵאינוֹ 

ֵאינוֹ   :ַההּוא ֵלאֹמר: ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיָי ִלי, ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים        ֶׁ

ֹום ַההּוא, ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש, ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּבּיֹום ַההּוא. ִאי ַּבּי  ָיכֹול
ֹלא  יֹום. ַּתְלמּוד לֹוַמר. ַּבֲעבּור ֶזה. ַּבֲעבּור ֶזהָיכֹולִמְּבעֹוד      כֹול

 ָפֶניָך:ָאַמְרִּתי, ֶאָּלא ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּיׁש ַמָּצה ּוָמרֹור ֻמָנִחים לְ 
 כבֹו.ְוַעְכָׁשו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ַלֲעבֹוָדת .כאעֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו ִמְּתִחָּלה

 ר ַהָּנָהר ָיְׁשבּוְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּכל ָהָעם. ֹּכה ָאַמר ְיָי ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל, ְּבֵעֽבֶ ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוֹּיאֶמר 

                                                           
 

 מתחילה עע"ז היו אבותינו. כא
גדה געבט א הדרכה און חיזוק פאר א איד וואס האט ליידער געזינדיגט און ער וויל חוזר זיין בתשובה, אבער דער יצר הרע דער בעל ה

רעדט אים אפ פון תשובה טוהן, און ער זאגט אים אז השי"ת וועט סיי ווי נישט מקבל זיין די תשובה, דעריבער זאגן מיר, מתחלה 

 איז דאך ל"ע די גרעסטע עבירה, און פונדעסטוועגן, קרבנו המקום לעבודתו.עובדי ע"ז היו אבותינו, און ע"ז 

  עבודת ישראל

 מתחילה עע"ז היו אבותינו.
לכאורה פארוואס דארף שטיין אין די הגדה אז אונזערע עלטערן האבן געדינט ע"ז, נאר פשט איז, אז באמת איז שווער א גרויסע 

רט יעקב אבינו קיין מצרים, און פון דעם איז ארויסגעקומען די אלע צרות, השי"ת קשיא, פארוואס האט השי"ת בכלל אראפגעפי

האט אונז נישט געדארפט אריינפירן, וואלט ער אונז נישט געדארפט ארויסצוען. נאר אויף דעם איז דער תירוץ, אז מיר האבן געהאט 

יגן פון אונזערע נשמות, האבן מיר געמוזט גיין קיין מצרים, עלטערן פאר אברהם אבינו וואס האבן געדינט ע"ז, און כדי דאס אפצוריינ

כדי מיט די יסורים דאס אפצוקומען, קומט אויס אז מיר האבן געמוזט גיין קיין מצרים. מיט דעם קען מען פארשטיין די ערשטע 

ארשטיין פארוואס מיר האבן קשיא פארוואס עס מוז שטיין אין די הגדה אז אונזערע עלטערן האבן געדינט ע"ז, כדי מיר זאלן פ

 אינגאנצן געדארפט גיין קיין מצרים און מיר וועלן שטארק לויבן ה' וואס האט אונז פון דארט אויסגעלייזט.

 חתם סופר
 ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו כב

סירט, נאר דער בעל לכאורה איז שווער ס'וואלט ווען געדארפט שטיין ובמתן תורה קרבנו המקום לעבודתו ווייל דארט האט עס פא

 תהגדה וויל זאגן אז טאקע "יעצט" פסח ביינאכט קען מען ווערן מקורב צו השי"ת ווייל פסח האט דעם כח מקרב זיין יודן לעבוד

 השם.

 ברי יואלד 



 

לא

 הגדה של פסח

ים: ָוֶאַּקח ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ֶּתַֽרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור. ַוַּיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחרִ 
עֹו, ְּבָכל ֶאֶֽרץ ְּכָנַֽען. ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזרְ  ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶֽבר ַהָּנָהר, ָואֹוֵלְך אֹותוֹ 

ו ֶאת ַהר ֵׂשִעיר, ָוֶאֶּתן לֹו ֶאת ִיְצָחק: ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעָׂשו. ָוֶאֵּתן ְלֵעׂשָ 
 ָלֶרֶֽׁשת אֹותֹו. ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִֽים:

א רּוְך הּוא. ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְׂשָרֵאל. ּבָ  $ָּברּו
ּו ְּכָמה ֶּׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבֽינ  כגִחַּׁשב ֶאת ַהֵּקץ, ַלֲעׂשֹות    ָּרּוךְ 

ע, ִּכי ֵגר ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוֹּיֽאֶמר ְלַאְבָרם ָיֹדַֽע ֵּתדַ 
ָנה: דּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ׁשָ ִיְהֶיה ַזְרֲעָך, ְּבֶאֶֽרץ ֹלא ָלֶהם, ַוֲעבָ 

 ֻכׁש ָּגדֹול:ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאֹנִכי. ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו, ִּברְ 

 מען הייבט אויף די בעכער, און מען זאגט

ד ִּבְלָבד, ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתֽינּו ְוָלֽנּו. ֶׁשֹלא ֶאחָ  ְוִהיא
ָודֹור,  ֵלֽינּו ְלַכּלֹוֵתֽנּו. ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ּדֹורָעַמד עָ     ְִהיא

א ַמִּציֵלֽנּו עֹוְמִדים ָעֵלֽינּו ְלַכּלֹוֵתֽנּו. ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּו
 ִמָּיָדם:

. ֶׁשַּפְרֹעה ֹלא ּוְלַמד, ַמה ִּבֵּקׁש ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבֽינּו  ֵצא

, ֶׁשֶּנֱאַמר: כדְּזָכִרים, ְוָלָבן ִּבֵּקׁש ַלֲעֹקר ֶאת ַהֹּכלָגַזר ֶאָּלא ַעל הַ   ֵצא
                                                           

 
 שהקב"ה חשב את הקץ כג

 ער אייבערשטעריאר האט ד 190ווייל  190קץ איז בגימטרי' את הקץ האט אראפגערעכנט חשב  דער אייבערשטערשהקב"ה 

 יאר 210יאר וואס מען האט געדארפט זיין אין מצרים און מען איז נאר געווען  400אראפגערעכנט פון די 

 קדושת לוי
 הזכרים עלאלא  גזרפרעה לא ש כד

זאגט א  הגדה ילכאורה דעס איז דאך פסח וויל מען דערציילן די רשעות פון פרעה און עס איז א פלא וואס די הגדה וויל דא זאגען.

 אלע אידן אבער פרעה האט נאר געוואלט הארגענען די זכרים?הרג'נען שבח פאר פרעה, ווייל לבן האט געוואלט 
פסק זרע מאברהם אבינו" עס וועט אייביג זיין קינדער פון אברהם ינאר דער תירוץ איז, די אייבערשטער האט צוגעזאגט אז "לא 

אלט הארגענען אלע יודען איז נאר געווען א נארשיקייט. אבער פרעה האט נאר געוואלט אבינו. קומט אויס אז לבן וואס האט געוו



 

לב

 הגדה של פסח

י ָׁשם ְלגֹוי ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי, ַוֵּיֶרד ִמְצַרְֽיָמה, ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט.ַוְיהִ 
 ָּגדֹול, ָעצּום ָוָרב:

 , ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור.כהִמְצַרְֽיָמה  ַוֵּיֶרד

, ֶאָּלא ֶׁשֹּלא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבֽינּו ְלִהְׁשַּתֵקַֽע ְּבִמְצַרִֽים ָׁשם ְמַלֵּמד  ַוָּיָגר

ֽאנּו, ִּכי ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוֹּיאְמרּו ֶאל ַּפְרֹעה, ָלגּור ָּבָאֶֽרץ ּבָ  כוָלגּור ָׁשם,  ַָּיָגר
ָנַען. ְוַעָּתה, ֵאין ִמְרֶעה ַלֹּצאן ֲאֶׁשר ַלֲעָבֶדֽיָך, ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְּבֶאֶֽרץ ּכְ 

 ֵיְׁשבּו ָנא ֲעָבֶדֽיָך ְּבֶאֶֽרץ ֹּגֶֽשן:
 ִמְצָרְֽיָמה. ְמָעט. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש, ָיְרדּו ֲאֹבֶתֽיךָ   ִּבְמֵתי

 ְוַעָּתה, ָׂשְמָך ְיָי ֱאֹלֶהֽיָך, ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִֽים ָלֹרב.  ְִמֵתי
 ֵאל ְמֻצָּיִנים ָׁשם:ָׁשם ְלגֹוי. ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו ִיְׂשרָ   ַוְיִהי

ּו, ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמ ָעצּום, ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו,  ָּגדֹול

 ִּבְמֹאד ְמֹאד, ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶֽרץ ֹאָתם:  ָּגדֹול
ְרִּבי, ַוִּתְגְּדִלי, ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְרָבָבה ְּכֶצַֽמח ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתיְך, ַוּתִ   .ָוָרב

ְּת ֵעֹרם ַוָּתֹבִֽאי ַּבֲעִדי ֲעָדִיים: ָׁשַדִֽים ָנֹכֽנּו, ּוְׂשָעֵרְך ִצֵּמַֽח, ְואַ   ָָרב.

                                                                                                                                                                                           
 

 הארגענען די זכרים, וואלט איבער געבליבען יודען וואלט עס מעגלעך געווען.

 הגר"ח מבריסק
 וירד מצרימה כה

 .מצרימ"ה איז בגי' שכינ"ה ווייל דער אויבערשטער איז אראפ געגאנגן אין גלות מיט די יודן

 ש"ך על התורה
 מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגור שם כו

לכאורה וואס איז דער אויסדרוק מלמד וואס מיינט אז עס קומט אונז לערנען, נאר עס קומט אונז לערנען אז אפי' אונז זעמיר דא אין 

 דערט ווי א גר, אזווי ווי יעקב אבינו.גלות צוווישן גוים זאלן מיר נישט ווערן היימיש מיט זיי, נאר זיין אפגעזינ

 דברי יואל



 

לג

 הגדה של פסח

 כזְוֶעְרָיה:
ִיְך ֲחִיי  ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך ָוֹאַמר ָלְך ְּבָדמַ  כחָעַלִיךְ   ָוֶאֱעֹבר

 ִיי.ָוֹאַמר ָלְך ְּבָדַמִיְך חֲ   ֶָאֱעֹבר

 ה:ינּו ֲעֹבָדה ָקָׁש ְיַעֽנּונּו. ַוִּיְּתנּו ָעלֵ ֹאָתֽנּו ַהִּמְצִרים וַ  עּוַוָּירֵ 

ה, ָהָֽבה ִנְתַחְּכָמה לֹו. ֶּפן ִיְרּבֶ  כטֹאָתֽנּו ַהִּמְצִרים. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוָּיֵרֽעּו

ם ׂשְנֵאֽינּו, ְוִנְלחַ  ְוָהָיה ִּכי ִתְקֶרֽאָנה ִמְלָחָמה, ְונֹוַסף ַּגם הּוא ַעל    ָּיֵרֽעּו
 ָּבֽנּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶֽרץ:

                                                           
 

 רבבה כצמח השדה נתתיך  כז
די גמרא זאגט (סוטה י"א) אויף דעם פסוק (יחזקאל א' מ"ז) "רבבה כצמח השדה נתתיך" אז די אידן זענען צוגעגליכן צו די 

לד, ווען די מצריים האבן געזעהן די קינדער, האבן שפראצונג פונ'ם פעלד, ווייל די אידישע ווייבער האבן געהאט די קינדער אויפ'ן פע

זיי געוואלט הרג'נען די קינדער, האט השי"ת געמאכט א נס אז זיי זענען געווארן איינגעזינקען אין דער ערד, די מצריים האבן 

אוועק געגאנגען, האט דער געברענגט אקסען און געאקערט אויף זיי אבער זיי זענען נישט געהרגעט געווארן, ווען די מצריים זענען 

אויבערשטער געמאכט אז די אידישע קינדער זענען ארויסגעוואקסן פון די ערד אזוי ווי גראז, דאס מיינט דער פסוק "רבבה כצמח 

 השדה נתתיך".

רד פיל געווארן דאס איז אויך דער פסוק מרמז "ותמלא הארץ אותם", ווייל זיי זענען געווארן איינגעשלינגען אין דער ערד, איז די ע

אזוי ווי "צמח השדה", "ותמלא הארץ אותם" מיט די צמח השדה דאס מיינט מיט די  447מיט זיי, דאס ווארט אותם באטרעפט 

 קינדער וואס זיי זענען די שפראצונגען פון דער ערד.

 חתם סופר
 ואעבר עליך  כח

איז לויט ווי עס איז מבואר אין גמרא אז ויעבור איז א לשון פון  איך האב געהערט פון הייליגן רבין פון לובלין אז די פשט פון פסוק

פעדערן דאס קען זיין די כונה פון פסוק ווייל געווענדליך איז קודם דא אן אתערותא ְדְלַתּתָא אז אידן גליסטן טוען תשובה שלימה 

און אויסגעלייזט כלל ישראל נאך פאר כלל און נאכדעם איז דא א אתערותא ְדְלֵעיָלא אבער דא האט דער אייבערשטער געפעדערט 

 ישראל האט תשובה געטאן און דאס מיינט ואעבר עליך אז איך האב דיך געפעדערט.

 מאמר מרדכי 
 וירעו אותנו המצרים כמה שנאמר הבה נתחכמה לו וגו'. כט

אז די אידן זאלן זינדיגן נאר לויט דעם די של"ה הקדוש זאגט וירעו אותנו מיינט זיי האבן אונז שלעכט געמאכט אז זיי האבן געמאכט 

דארף מען פארשטיין וואס איז די ראיה פון הבא נתחכמה לו, נאר עס קען זיין די כונה פון פסוק אז אזוי ווי דער סדר פון די רשעים 

פרעה געזאגט הבא  אין אלע דורות איינצורעדן אז די עלטערן זענען געווען צוריק געשטאנען און מען דארף זיין קלוגער, דאס האט

 נתחכמה לו לאמיר אויסקלוגען די אידן און מיט דעם האט ער זיי געוואלט מאכן זינדיגן

  כ"ק אדמו"ר הגה"ק שליט"א



 

לד

 הגדה של פסח

, ְלַמַֽען ַעֹּנתֹו לֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוָּיִׂשֽימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים  ְּכָמה .ַוְיַעּֽנּונּו
 ַעְמֵסס:ְּבִסְבֹלָתם: ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרֹעה, ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת רַ   ְַיַעּֽנּונּו
ם ֶאת ְּבֵני ָעֵלֽינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוַיֲעִבֽדּו ִמְצַרֽיִ   ַוִּיְּתנּו

 ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶֽרְך:  ַוִּיְּתנּו

 , ַוַּיְרא לאּוֶאל ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתֽינּו, ַוִּיְׁשַמע ְיָי ֶאת ֹקֵלֽנ  ַוִּנְצַעק

 ֲחֵצֽנּו:ֶאת ָעְנֵינּו, ְוֶאת ֲעָמֵלֽנּו, ְוֶאת לַ         ַוּנִ 

 ַרִּבים ֶאל ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתֽינּו, ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוְיִהי ַבָּיִמים הָ  ַוִּנְצַעק

ֲעֹבָדה ָהֵהם,ַוָּיָמת ֶמֶֽלְך ִמְצַרִֽים, ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן הָ  ִַּנְצַעק
 :לבַוִּיְזָעֽקּו. ַוַּתַֽעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן ַהֲעֹבָדה

ֲאָקָתם, ְיָי ֶאת ֹקֵלֽנּו. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת נַ  ַוִּיְׁשַמע
                                                           

 
 וישימו עליו שרי מסים ל

זאגט רש"י אז ער האט געלייגט שרים לגבות מיסים, דאס מיינט הערן איינצוקאסירן שטייער איז שווער פארוואס עפעס האט פאר 

דעם געדארפט האבן הערן 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 זיין ווייל שרים האבן געלט און זיי דארפן נישט אזוי ווייט די געלט פון די מענטשן

 מטה יששכר
 וישמע ה' את קולינו נוונצעק אל ד' אלקי אבותי לא

לכאורה דארף מען פארשטיין, פארוואס ווען די אידן האבן מתפלל געווען שטייט אלוקי "אבותינו", און ווען השי"ת האט צוגעהערט 

זייער תפילה שטייט נישט וישמע ה' אלוקי "אבותינו", נאר וישמע ה' את "קולינו", נאר מען קען דאס פארענטפערן, ווייל די חז"ל 

אגן כל התולה בזכות אחרים תולין לו בזכות עצמו, אז ווען א איד בעהט און דער זכות פון אנדערע, ענטפערט מען אים אין זיין ז

אייגענע זכות, וועגן דעם ווען די אידן האבן מתפלל געווען אין מצרים, און זיי האבן דערמאנט "אלוקי אבותינו" האט הקב"ה זיי 

 וי עס שטייט "וישמע ה' את קולינו".געענטפערט בזכותם, אזוי ו

  אבני נזר
 ויאנחו בני ישראל מן העבודה  לב

קען זיין פשט אין פסוק אז די אידן האבן געקרעכצט אז אין מצרים קענען זיי נישט עוסק זיין בעבודת השם, ותעל שועתם אל 

 אלע אנדערע געשרייען אז מען פייניגט זייערע גופיםהאלקים מן העבודה אז דורך די תפלה אז זיי ווילן עבודת השם איז ארויף אויך 

 אוהב ישראל



 

לה

 הגדה של פסח

 :ֱאֹלִהים ֶאת ְּבִריתֹו, ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאת ִיְצָחק, ְוֶאת ַיֲעֹקב ַוִּיְזֹּכר
ֹלִהים ְרא אֱ ֶאת ָעְנֵינּו: זֹו ְּפִריׁשּות ֶּדֶֽרְך ֶאֶֽרץ. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוּיַ  ַוַּיְרא

 ֶאתְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ַוֵּיַדע ֱאֹלִהים: ַַּיְרא
ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיֽאֹוָרה -ֲעָמֵלֽנּו.ֵאּֽלּו ַהָּבִנים. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ָּכל ְוֶאת

 ַהַּבת ְּתַחּיּון:-ַּתְׁשִליֻכֽהּו, ְוָכל ְֶאת
ר ִאֽיִתי ֶאת ַהַּלַֽחץ, ֲאׁשֶ ַלֲחֵצֽנּו. ֶזה ַהְּדַחק. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְוַגם רָ  ְוֶאת

 ִמְצַרִֽים ֹלֲחִצים ֹאָתם: ְוֶאת

 ְיָי ִמִּמְצַרִֽים, ְּבָיד ֲחָזָקה, ּוִבְזֹרַֽע ְנטּוָיה, ּוְבֹמָרא ַוּיֹוִצֵאנּו

 ָגדֹול ּוְבֹאתֹות ּוְבמֹוְפִתים: ַּיֹוִצֵאֽנּו

 ל ַעל ְיֵדי ָׂשָרף.ְוֹלא עַ  ְיָי ִמִּמְצַרִֽים. ֹלא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְוֹלא נּוַוּיֹוִצאֵ 

ֶּנֱאַמר: ְיֵדיָׁשִלֽיַח. ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו. ׁשֶ  ַּיֹוִצֵאֽנּו
ֶֽרץ ִמְצַרִֽים, ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶֽרץ ִמְצַרִֽים ַּבַּלְֽיָלה ַהֶּזה, ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבאֶ 

 ָי:ָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִֽים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני יְ ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה, ּובְ 
ְוִהֵּכיִתי ָכל  לגְבֶאֶֽרץ ִמְצַרִֽים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה, ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאְך. ְוָעַבְרִּתי

ְצַרִֽים ְּבכֹור ְּבֶאֶֽרץ ִמְצַרִֽים. ֲאִני ְוֹלא ָׂשָרף. ּוְבָכל ֱאֹלֵהי מִ  ְָעַבְרִּתי
                                                           

 
 אני ולא מלאך  לג

האט דער רבש"ע געדארפט דורכגיין גאנץ ארץ מצרים ביי מכת בכורות, מיר טרעפען נישט אזא זאך ביי די אנדערע מכות  פארוואס

זעלבע אין אלע אירע טיילען (אזוי ווי ביי הדלקת הנרות  ? נאר, ארץ מצרים איז א גרויסע לאנד, און דער זמן פון חצות איז נישט די

ערב שבת און ערב יו"ט, אז דער זמן הדלקה אין איין שטאט איז אפגערוקט מיט עטליכע מינוט פון דעם זמן אין א צווייטע שטאט). 

ליך ביי חצות, האט דער פונקט -ממילא, וויבאלד דער רבש"ע האט צוגעזאגט אז מכת בכורות וועט פארקומען "בחצות הלילה" 

רבש"ע כביכול געדארפט אדורך גיין פון איין געגענט צום צווייטען, כדי אז אין די סעקונדע וואס עס ווערט חצות אין א געוויסע 

 געגענט זאל דעמאלטס פארקומען מכת בכורות.

 הגאון ר' יושע לייב דיסקין



 

לו

 הגדה של פסח

 :לדֲאִני ְוֹלא ַהָּׁשִלֽיַח. ֲאִני ְיָי. ֲאִני הּוא ְוֹלא ַאֵחרֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים, 
ְקְנָך ֲאֶׁשר ֲחָזָקה.זֹו ַהֶּדֶֽבר.ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ִהֵּנה ַיד ְיָי הֹוָיה, ְּבמִ  ְּבָיד

ֶֽבר ָּכֵבד ַּבָּׂשֶדה, ַּבּסּוִסים ַּבֲחֹמִרים ַּבְּגַמִּלים, ַּבָּבָקר ּוַבֹּצאן, ּדֶ  ְּבָיד
 ְמֹאד:

דֹו, ְנטּוָיה ְנטּוָיה. זֹו ַהֶחֶֽרב. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּביָ  עַ ּוִבְזֹר 

 ַעל ְירּוָׁשָלִֽים: ּוִבְזֹרֽעַ 
ֹלִהים, ָּגדֹול, ֶזה ִּגּלּוי ְׁשִכיָנה. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: אֹו ֲהִנָּסה אֱ  ּוְבמֹוָרא

ֶרב ּגֹוי, ְּבַמֹּסת ְּבֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים ָלבֹוא ָלַקַֽחת לֹו גֹוי ִמֶּקֽ ּוְבמֹוָרא
ל ֲאֶׁשר ּוְבִמְלָחָמה, ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֽרֹוַע ְנטּוָיה, ּוְבמֹוָרִאים ְּגֹדִלים. ְּככֹ 

 :להָעָׂשה ָלֶכם ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ְּבִמְצַרִֽים, ְלֵעיֶניךָ 
 ָֽך. ֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָידֶ ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְוֶאת ַהּמַ  לוֶזה ַהַּמֶּטה, .ּוְבֹאתֹות

                                                           
 

 אני הוא ולא אחר  לד
געווען א מלאך א שרף אויב אזוי וואס טיט ער ממעט זיין מיט ולא אחר נאר אונז געפון מיר אין גמרא  לכאורה ער האט דאך שוין אלעס ממעט

ד, און דער זרע קודש זאגט אז דאס וואס שטייט אין די מגילה רוח והצלה -(מעילה י"ז) אז פאר רבי שמעון בר יוחאי איז געשען א נס דורך א ש

ד וואס ווערט אנגערופן אחר, ממילא דאס דארף מען דא לאזן הערן ווייל איך וואלט געקענט -א שיעמוד ליהודים ממקום אחר מיינט דורך 

ט אראפ גיין למצרים במקום טומאה אבער א שד וואס איז נישט זיין וואלמיינען אז דוקא א מלאך ווייל זיין מקום איז בקדושה האט נישט גע

 ד נאר דורך השי"ת.-עם זאגט ער אני הוא ולא אחר אז די נס איז נישט געשען דורך א שפלאץ במקום קדושה ער איז יא דארט געווען וועגן ד

 כ"ק אדמו"ר הגה"ק שליט"א
 ככל אשר עשה לכם  לה

לכאורה פארוואס הייבט מען אן ככל אשר עשה לכם א לשון רבים און מען ענדיגט לעיניך א לשון יחיד, נאר די השפעה פון השי"ת 
פון די זון וואס שיינט גלייך פאר יעדעם אייניג אבער יעדער ווי מער מען פארשטעלט זיך פון די זון אלס מער איז  איז גלייך ווי די שיין

עס פארשטעלט די זעלבע זאך איז די השפעה פון השי"ת איז פאר יעדן אייניג דאס מיינט ככל אשר עשה לכם פאר א יעדן צוזאמען, 
אזוי באקומען זיי די ברכה דאס מיינט לעיניך אז יעדער באקומט עס זוי זיי זענען מקבל אבער עס ווענדט זיך אין די מקבלים וויא

 עקסטער.

 דברי יואל
 ובאותות זה המטה  לו

ווייל אין די שטעקן איז געווען אויסגעקריצט די אותיות פון די מכות, דאס איז דער פשט ובאתות זה המטה ווייל אות איז פון דעם 

 לשון פון אותיות.

 גר"א



 

לז

 הגדה של פסח

 ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהֹאֹתת:ו
 ִֽים ּוָבָאֶֽרץֶזה ַהָּדם. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים, ַּבָּׁשמַ  .ּוְבמֹוְפִתים

 ָּדם.  ָוֵאׁש.  ְוִתיְמרֹות ָעָׁשן:
ֹול טּוָיה ְׁשַּתִֽים. ּוְבמֹוָרא ָּגדַאֵחר. ְּבָיד ֲחָזָקה ְׁשַּתִֽים. ּוִבְזֹרַֽע נְ  ָּדָבר
ֵאּלּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות  ְׁשַּתִֽים. ּוְבֹאתֹות ְׁשַּתִֽים. ּוְבֹמְפִתים ְׁשַּתִֽים:  ָָּבר

 ֽלּו ֵהן:ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִֽים, ְואֵ 

ִחין. ָּבָרד. ָּדם. ְצַפְרֵּדַֽע. ִּכִּנים. ָערֹוב. ֶּדֶבר. ׁשְ 
 לז. ַמַּכת ְּבכֹורֹות:$ַאְרֶּבה. ֹחֽׁשֶ 

 ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסָּמִנים: ַרִּבי

 לחֲעַד״ׁש ְּבַאַח״ב: $״ְּדצַ 
                                                           

 
 מכת בכורות לז

אלע מכות ווערען אנגערופען לויט דעם נאמען פון דעם שטראף אליינס, און נישט לויט וואס עס האט אויפגעטוהן. למשל, דער 

דארשט, נאר עס ווערט אינדערופען "דם"; ווייל דער שטראף איז געקומען דורך  -ערשטער מכה ווערט נישט אנגערופען "צמא" 

פרדע א.א.וו.. דארף מען דעמאלץ פארשטיין פארוואס מכת בכורות ווערט אנגערופען לויט די וואס זענען בלוט, און אזוי אויך צ

די בכורים, און נישט לויט די שטראף; וואס לויט דעם וואלט עס געדארפט הייסען מכת "מיתה"? נאר, דער  -דערשלאגען געווארען 

אז ווען די בכורים האבען געהערט אז דער רבש"ע גייט זיי אויסהרג'ענען בעל הגדה קומט מרמז זיין וואס עס שטייט אין חז"ל, 

האבען זיי זיך געשלאגען מיט די מצריים אז מ'זאל ארויס לאזען די אידען, און עס זענען אויסגעהרג'עט געווארען אסאך מצריים נאר 

בכורים אליינץ זענען אויך געווען א טייל פון די  פון דעם שלעגעריי אליינס. דעריבער ווערט עס אנגערופען "מכת בכורות"; אז די

 מכה.

 פורת יוסף
 דצ"ך עד"ש באח"ב לח

 501איז בגימ'  אשרשמתי במצרים לא אשים עליך  אשרדאס איז דער פשט אין פסוק כל המחלה  501דצ"ך עד"ש באח"ב איז בגימ' 

האב איך געגעבן פאר די מצרים אבער לא אשים  שמתי במצרים באח"ב דצ"ך עד"שוואס דאס איז  אשראז כל המחלה די מחלות 

 עליך אויף די אידן וועט עס נישט שולט זיין

 רבינו בחיי שמות



 

לח

 הגדה של פסח

ר ִמְצַרִֽים ֶעׂשֶ יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר: ִמַּנִין ַאָּתה אֹוֵמר, ֶׁשָּלקּו ַהִּמְצִרים ּבְ  ַרִּבי

ר: ַוֹּיאְמרּו ם, ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות? ְּבִמְצַרִֽים ָמה הּוא אֹומֵ ַמּכֹות, ְוַעל ַהּיָ  ַרִּבי

ר? ַוַּיְרא ַהַחְרֻטִּמם ֶאל ַּפְרֹעה, ֶאְצַּבע ֱאֹלִהים ִהוא.ְוַעל ַהָּים ָמה הּוא אֹומֵ 

 אּו ָהָעם ֶאת ְיָי.ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגֹדָלה, ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיָי ְּבִמְצַרִֽים, ַוִּיירְ 

: ֱאמֹור ֵמַעָּתה, ַוַּיֲאִמֽינּו ַּבָיי, ּוְבֹמֶשה ַעְבּדֹו. ַּכָּמה ָלקּו ְּבֶאְצַּבע, ֶעֶֽׂשר ַמּכֹות

 לטְּבִמְצַרִֽים ָלקּו ֶעֶֽׂשר ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים, ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות:

ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ֱאִליֶעֶֽזר אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה, ֶׁשֵהִביא הַ  ַרִּבי

ֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִֽים, ָהְיָתה ֶׁשל ַאְרַּבע ַמּכֹות? ֶׁשֶּנֱאַמר: ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחר ַרִּבי

ש. ִמְׁשַלַֽחת ָוַזַֽעם ְוָצָרה. ִמְׁשַלַֽחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֶעְבָרה ַאַחת. ָוַזַֽעם ְׁשַּתִים. ְוָצָרה ָׁשלֹ 

ם ָלקּו ָמאַתִֽים ְלֲאֵכי ָרִעים ַאְרַּבע: ֱאמֹור ֵמַעָּתה, ְּבִמְצַרִֽים ָלקּו ַאְרָּבִעים ַמּכֹות, ְוַעל ַהּיָ מַ 

 ַמּכֹות:

ּוְך הּוא ַעל ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה, ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּבר ַרִּבי

ם ֲחרֹון ַאּפֹו, ָתה ֶׁשל ָחֵמׁש ַמּכֹות? ֶׁשֶּנֱאַמר: ְיַׁשַּלח ּבָ ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִֽים, ָהיְ  ַרִּבי

ם ה ְׁשַּתִים. ָוַזֽעַ ֶעְבָרה ָוַזַֽעם ְוָצָרה. ִמְׁשַלַֽחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרֹון ַאּפֹו ַאַחת.  ֶעְברָ 

ִמְצַרִֽים ָלקּו ָּתה, ּבְ ָׁשֹלש. ְוָצָרה ַאְרַּבע. ִמְׁשַלַֽחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ָחֵמׁש : ֱאמֹור ֵמעַ 

 ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִֽים ַמּכֹות:
                                                                                                                                                                                           

 
תעשה בו את האותות ווייל עס שטייט אין מדרש אז אויף די שטעקן פון  אשרדאס איז אויך פשט אין פסוק והמטה הזה תקח בידיך 

תיות דצ"ך עד"ש באח"ב ואז דו זאלסט נעמן דעם שטעקן וואס האט די א ח"בדצ"ך עד"ש באמשה רבינו איז געווען אויסגקריצט 

 אשר וואס איז בגימ' 

 ש"ך על התורה, בעל הטורים
פארוואס קריגן זיי זיך אלע, יעדער איינער זאגט אז ס'איז געווען מער מכות אין מצרים און אפילו ביים ים איז געווען נאך מער  לט

א מינה? נאר עס שטייט אין פסוק "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך" קומט אויס אז לכאורה וואס איז אונז א נפק

וואס מער מכות און קרענק עס זענען געווען אין מצרים אלס מער מכות און קרענק קען נישט זיין ביי די אידן, איבער דעם האט 

 ן מער מכות, כדי עס זאל נישט קענען זיין ביי די אידן.יעדער איינער פון די תנאים געזאגט אז ס'איז געווען נאך מער או

 גר"א בספר קול אליהו



 

לט

 הגדה של פסח

 ַּכָּמה
ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלֽינּו:

 :מ
 ַּדֵּינּו:     ְוֹלא ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים, ִאּלּו הֹוִציָאֽנּו ִמִּמְצַרִֽים,

 ַּדֵּינּו:      ָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם,ְוֹלא  ִאּלּו ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים,

 ַּדֵּינּו:      ִאּלּו ָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם,ְוֹלא ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם,

 ַּדֵּינּו:     ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם,ְוֹלא ָנַתן ָלֽנּו ֶאת ָממֹוָנם,

 ֵּינּו:ּדַ      ִ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:   ר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה,ִאּלּו ִׁשַּקע ָצֵרֽינּו ְּבתֹוכֹו,ְוֹלא ִסֵּפק ָצְרֵּכֽנּו ַּבִּמְדּבָ 

 ַּדֵּינּו:   ִאּלּו ִסֵּפק ָצְרֵּכֽנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה,ְוֹלא ֶהֱאִכיָלֽנּו ֶאת ַהָּמן,

 ַּדֵּינּו:     ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן,ְוֹלא ָנַתן ָלֽנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת,

 ַּדֵּינּו:     ֹלא ֵקְרָבֽנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני,ִאּלּו ָנַתן ָלֽנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת,וְ 

 ַּדֵּינּו:     ,מאִאּלּו ֵקְרָבֽנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני,ְוֹלא ָנַתן ָּלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה

                                                           
 
 כמה מעלות טובות למקום עלינו מ

פארוואס שטייט "למקום" עס וואלט געדארפט שטיין "ממקום" ווייל די מעלות זענען טובות פון דעם אויבערשטן און נישט צום 

 אויבערשטן?

ר האט אזא גרויס הנאה ווען ער טוט טובות פאר די יודן אז ער רעכענט דאס אזוי ווי עס איז א נאר דער אמת איז אז דער אויבערשטע

 טובה פאר איהם אליין.

 קדושת לוי
 אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו מא

 פרעגן די מפרשים וואס וואלט מען ווען געהאט פון הר סיני אן נתינת התורה.

את תורתו אז השי"ת  ”מען פארשטיין לויט ווי דער קדושת יו"ט איז מסביר די ברכה ביי ברכות התורה אשר נתן "לנונאר די כונה קען 



 

מ

 הגדה של פסח

 ַּדֵּינּו:    ,מבִאּלּו ָנַתן ָלֽנּו ֶאת ַהּתֹוָרה,ְוֹלא ִהְכִניָסֽנּו ְלֶאֶֽרץ ִיְׂשָרֵאל

 ַּדֵּינּו:    ץ ִיְׂשָרֵאל,ְוֹלא ָבָֽנה ָלֽנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה,ִאּלּו ִהְכִניָסֽנּו ְלֶאֽרֶ 

 ֹום ָעֵלֽינּו:ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶֽלת ַלָּמק ַעל

ַרג ֶאת ֶׁשהֹוִציָאֽנּו ִמִּמְצַרִֽים, ְוָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים, ְוָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוהָ 
ֶבָחָרָבה,  ַתן ָלֽנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוָקַרע ָלֽנּו ֶאת ַהָּים, ְוֶהֱעִביָרֽנּו ְבתֹוכוֹ ְּבכֹוֵריֶהם, ְונָ 

ָלֽנּו ֶאת ַהָּמן, ְוִׁשַּקע ָצֵרֽינּו ְּבתֹוכֹו, ְוִסֵּפק ָצְרֵּכֽנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ְוֶהֱאִכי
 ר ִסיַני, ְוָנַתן ָלֽנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוִהְכִניָסֽנּוְוָנַתן ָלֽנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת, ְוֵקְרָבֽנּו ִלְפֵני הַ 

 ֽינּו.ְלֶאֶֽרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוָבָֽנה ָלֽנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה, ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹותֵ 

 ים ֵאּלּו ַּבֶּפַסח,ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ָּכל ֶׁשֹּלא ָאַמר ְׁשֹלָשה ְדָברִ 
 ָבתֹו, ְוֵאּֽלּו ֵהן:ֹלא ָיָצא ְיֵדי חוֹ 

 מגֶּפַסח. ַמָּצה  ּוָמרֹור:
 ם ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּו ֶׁשָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים, ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ַעל ֶּפַסח

                                                                                                                                                                                           
 

האט אונז איבערגעגעבן די תורה אז מען זאל קענען מחדש זיין און מוסיף זיין אויף די תורה, די זעזלבע זאך קען דא זיין די כונה אילו 

ואלטן געווען פארן בארג סיני מקבל צו זיין די תורה נאר ולא נתן "לנו" את התורה ער וואלט נישט קרבנו לפני הר סיני אויב מיר ו

איבער געגעבן די תורה זאל זיין אין אונזער רשות לחדש ולהוסיף וואלט אויך גענוג געווען צו לויבן דעם אייבערשטן, אבער מען 

 מען די תורה.מיינט נישט צו זאגן אז מען וואלט אינגאנצן נישט באקו

 כ"ק אדמו"ר הגה"ק שליט"א
 ישראל לארץ והכניסנו מב

" לנו ונתן" נישט און, ישראל ארץ קיין געברענגט אריין אונז האט באשעפער דער אז" והכניסנו" ישראל ארץ ביי נאר שטייט פארוואס

 באשעפער דער אז גענוג איז זאכן אנדערע אלע די ביי, איז תירץ דער נאר", תורה" ביי און" שבת" ביי שטייט עס ווי אזוי, ישראל ארץ

 מען און געגעבן אונז עס האט אויבערשטער דער אז זאגן נישט מען קען דארט אנדערש איז ישראל ארץ ביי אבער, געגעבן עס האט

 ישראל ארץ אויף ענגעןאריינבר אונז מוז אליין באשעפער דער דווקא" והכניסנו" זיין מוז עס נאר, ו"ח צייט די פאר נאך נעמען עס קען

 .א"בב קומען וועט משיח ווען

 דברי יואל
פסח מצה און מרור זענען מסוגל צו פאטרייבן אלע שלעכטע כוחות וועגן דעם איז פסח מצה מרור בגימ' קרע שטן חושבנא דדין  מג

 כחושבנא דדין

 חתם סופר פסחים קט"ז



 

מא

 הגדה של פסח

ֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח ֲאַמרְ ֶׁשָּפַסח ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתֽינּו ְּבִמְצַרִֽים, ֶׁשֶּנֱאַמר: וַ 

ִֽים ְוֶאת ָּבֵּתֽינּו ַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִֽים, ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצרַ  מה, ֲאֶׁשר ָּפַסחמדהּוא ַלָּיי

 ִהִּציל, ַוִּיֹּקד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו.

 ֵצָקם ֶׁשל ַעל ׁשּום ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיק ּבְ  מוזֹו ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַמָּצה

ָּקדֹוׁש ָּברּוְך ֲאבֹוֵתינּוְלַהֲחִמיץ, ַעד ֶׁשִּנְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, הַ  ַמָּצה
ֹגת ַמּצֹות, הּוא, ּוְגָאָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוֹּיאפּו ֶאת ַהָּבֵצק, ֲאֶׁשר הֹוִצֽיאּו ִמִּמְצַרִֽים, עֻ 

                                                           
 

 ואמרתם זבח פסח הוא לד' מד
קרבן בזמן הזה, איז דא אן עצה, "ונשלמה פרים שפתינו" דורך דעם וואס מען זאגט די פרשה פונ'ם קרבן ווען איינער וויל ברענגען א 

מיט כוונה, ווערט דאס גערעכנט ווי ער וואלט מקריב געווען דעם קרבן, דאס איז דער פשט אין דעם פסוק "ואמרתם" דורך דעם 

וואלט עס געשאכטן, אבער דאס איז נאר "לה"' ווען מען זאגט דאס מיט וואס איר וועט זאגן, ווערט דאס גערעכנט "זבח" ווי ער 

 כוונה.
 קדושת לוי

 אשר פסח מה
עס שטייט אין פסוק (שמות י"ב) ופסח ה' על הפתח, חז"ל זאגען אז כביכול זאגט צו די אידען "פתחו לי פתח כחודה של מחט ואני 

פט צו א מענטש וואס וויל תשובה טוהן, אבער דער מענטש דארף אפתח לכם פתח כפתחו של אולם", דאס מיינט אז השי"ת העל

נאר מאכען עפעס א התחלה, ווייל דער טיר פון תשובה מוז פריער געעפענט ווערען דורך דעם מענטש אליין. אין מצרים זענען די 

ין התעוררות צו מאכען א פתח אידן געווען פארזינקען אין די מ"ט שערי טומאה, און זיי האבען איבערהויפט נישט געוויזען קי

תשובה, פון דעסטוועגן האט השי"ת רחמנות געהאט און געעפענט דער פתח פון גאולת מצרים, אפילו זיי האבען נישט געעפענט א 

פתח כחודה של מחט, און דאס איז דער פסוק מרמז, ופסח ה' על הפתח, השי"ת האט איבערגעהיפט דעם פתח פון תשובה וואס די 

 בען נישט געעפענט, און השי"ת האט יא געעפענט דעם פתח צו ווערן אויסגעלייזט.אידן הא

 הרה"ק ר' ברוך מעזשביזשער זצ"ל
 מצה זו שאנו אוכלים מו

לכאורה, ווער קען דען זאגן אז אין זיין מצה איז זיכער נישט דא קיין משהו חמץ, עס איז דאך זייער שווער אפצוהיטען, נאר מען דארף 

ען אויף השי"ת, פונקט אזוי ווי ביי יציאת מצרים, ווען די אידען זענען ארויס מיט די טייג אויף די פלייצעס, און דעמאלס זיך פארלאז

האט השי"ת זיי אנגעהיטען, אזוי אויך וועט אונז השי"ת אפהיטען פון דעם איסור פון חמץ, און דאס איז פשט "מצה זו שאנו אוכלין 

שאלה, ווי אזוי קענען מיר עסן די מצה רוהיג, אז ס'איז נישט חמץ געווארען, איז דער תירוץ "שלא  על שום מה" דאס איז א לשון

 הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ וכו', ממילא וועט השי"ת אויך אונז אפהיטען.

 מאור שמש

 מצה זו שאנו אוכלים
זו שאנו אוכלים" מיר עסן די מצה סיי אויב מיר ווייסן דער  עס שטייט נישט מצה זו על שום מה אנו אוכלים, נאר דאס ווייזט אז "מצה

טעם, און סיי מיר ווייסען נישט דער טעם, נאכדעם פרעגן מיר נאר "על שום מה" ווייל מיר ווילן אויך וויסן די טעמי המצוה, אבער 

 אונזער יא און נישט וויסן איז בכלל נישט משנה אין אונזער קיום המצוה.
 מהר"ם לובלין



 

מב

 הגדה של פסח

 ּו ָלֶהם.ַרִֽים, ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה, ְוַגם ֵצָדה ֹלא ָעׂשִּכי ֹלא ָחֵמץ: ִּכי ֹגְרׁשּו ִמִּמצְ 

ֶאת ַחֵּיי ֲאבֹוֵתֽינּו  ֶזה ֶׁשָאֽנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁשֵּמְררּו ַהִּמְצִרים ָמרֹור

 ֹחֶֽמר ּוִבְלֵבִנים, ּוְבָכלַּבֲעֹבָדה ָקָׁשה, ּבְ  מזְּבִמְצַרִֽים, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ָמרֹור
 .$ֲעֹבָדה ַּבָּׂשֶדה: ֵאת ָּכל ֲעֹבָדָתם, ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֽרֶ 

 מחּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו, ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצָרִֽים, ְּבָכל

אִתי ֹמר: ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיָי ִלי, ְּבצֵ ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלא ְּבָכל
                                                           

 
 וימררו את חייהם מז

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 

מיניט א טאג וואס ער עסט און דעמאלס שעפט ער זיך אן כוחות ווייל אן עסן קען מען דאך נישט ארבעטן, אבער אין  15אבער א 

אט מען דאס אויך נישט געלאזט נאר מען האט געהייסן אז זיי מוזן ארבעטן אפי' אינמיטן עסן, דאס איז דער פשט וימררו מצרים ה

אז אפילו ביים עסן וואס דאס ברענגט דאס לעבן האבן זיי געדארפט  בעבודה קשהמען האט זיי דערביטערט דעם לעבן,  את חייהם

עם נאר אפי' בחומר ובלבינים אז אפי' ווען זיי האבן געהאלטן אינמיטן ארבעטן מיט ליים ארבעטען, זאגט דער פסוק נאך מער פון ד

וואס אויב מען עסט אינדערמיטן ווערט דער גאנצער עסן אנגעשמירט מיט ליים און עס גייט אריין אין מויל ערד דאך האבן זיי 

 געמוזט ארבעטען אפי' אינמיטן עסן

 עוד יוסף חי

 וימררו את חייהם
יף די ווערטער "וימררו את חייהם" איז דא א "קדמא ואזלא" וואס דאס איז טייטש "געפעדערט און געגאנגען" דאס איז א רמז או

יאהר פאר די מצריים נאר וויבאלד די מצריים האבן זיי געמאכט  400אויף דעם וואס די יודן האבן און אמת'ן געדארפט צו ארבעטען 

יאהר, דאס איז דער רמז  210יאהר און זיי האבן נאר ג'ארבעט  190ויבערשטער אראפ גערעכנט ארבעטן אזוי שווער, האט דער א

"וימררו את חייהם" די מצריים האבן זיי אזוי ביטער געמאכט, דעריבער "קדמא ואזלא" האבן די יודן געפעדערט און זענען פריער 

ווייל אזוי פיהל יאהרען זענען אראפ גערעכנט  190גימטריא  ארויס געגאנגען, צוליב דעם איז אויך די ווערטער "קדמא ואזלא"

 געווארן.

 הגר"א
 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים מח

לכאורה וואס איז דער בכל דור ודור עס וואלט גענוג געווען ווען עס שטייט בכל דוא נאר וויאזוי איז מעגליך צוציקומען אז מען זאל 

ביי דעם אז כאילו מען איז אליין ארויס פון מצרים ווען מען וועט זיך דערמאנען די סדרים פון פריערדיגן דור וויאזוי זיי האבן האלטן 

 בכל דור ודוראפגעראכטען א סדר [וז"ל רבינו האיך ערכו הסדר בהתלהבות ובחדרת קודש "עד כלות הנפש"] וועגן דעם זאגט מען 

 כאלו הוא יצא ממצרים.מאנן פון פריערדיגן דור דעמאלס וועט קענען זיין אז יעדער דור וועט זיך דער

 דברי יואל 

 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים
ער זאל זען אז ער זאל זיין פון די מענטשן וואס זענען ארויס פון מצרים נישט פון די מענטשן וואס זענען געשטארבען בשלשת ימי 

 האפיל

 דברי יואל



 

מג

 הגדה של פסח

אֹוָתֽנּו ָּגַאל  ִמִּמְצָרִֽים. ֹלא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִּבְלָבד, ָּגַאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶאָּלא ַאף
ּ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 
ִּסים ָהֵאּלּו. הֹוִציָאֽנּו ֵמַעְבדּות ַלֲאבֹוֵתֽינּו ְוָלֽנּו ֶאת ָּכל ַהּנִ 

ה ְלאֹור ְלֵחרּות, ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפלָ 
ָדָׁשה. ָּגדֹול, ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה. ְוֹנאַמר ְלָפָניו ִׁשיָרה חֲ 

 ַהְללּוָיּה:

ִּמְזַרח . ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: מִ .ַהְללּו ַעְבֵדי ְיָי. ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְייָ ַהְללּוָיה

בֹודֹו: ִמי ַּכָיי ֶׁשֶֽמׁש ַעד ְמבֹואֹו.ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיָי. ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיָי. ַעל ַהָּׁשַמִֽים ּכְ ַהְללּוָיה
ם ּוָבָאֶֽרץ: ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל. ֱאֹלֵהֽינּו. ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶֽבת: ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבָּׁשַמֽיִ 

ַּבִֽית ֵאם ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים ֶאְביֹון: ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים. ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו: מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת הַ 
 ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה. ַהְללּוָיּה:

ֵאל ָדה ְלָקְדׁשֹו. ִיְׂשרָ ֵּבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז: ָהְיָתה ְיהּו מטִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִֽים, ְּבֵצאת

ּו ְכֵאיִלים. ַמְמְׁשלֹוָתיו: ַהָּים ָרָאה ַוָּיֹנס, ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור: ֶהָהִרים ָרְקד    ְֵּצאת
                                                           

 
 בצאת ישראל ממצרים מט

דער מדרש זאגט בזכות פון דריי זאכן זענען אידן אויסגעלייזט געווארן בזכות שלא שינוי שמם ווייל זיי האבן נישט געטוישט זייער 

 נאמען און נישט געטוישט זייער שפראך און ווייל זיי האבן זיך אפגעהיטן  צו זיין הייליג.

ממצרים אז זיי האבן זיך גערופן ישראל מיט זייער אידישער נאמען בית יעקב  ישראלדי דריי זאכן בצאת  וועגן דעם זאגט מען דא

עם לועז מיינט דאס די מצריים רעדן אנערע שפראכען ווייל א פרעמדע שפראך [נישט די אידישע שפראך] הייסט לשון  מעם לועז

 אז זיי האבן זיך דעפירט הייליג. לקדשוע שפראך, היתה יהודא לעז דאס מיינט אז די אידן האבן נישט גערעדא קיין גויש

 זכרון יהודא ממהר"ם א"ש



 

מד

 הגדה של פסח

 ְרְקדּו ְכֵאיִלים.ְּגָבעֹות ִּכְבֵני ֹצאן:ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס. ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחֹור: ֶהָהִרים ּתִ 
ּצּור ֲאַגם ת ִּכְבֵני ֹצאן: ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ.ִמִּלְפֵני ֱאֽלֹוַּה ַיֲעֹקב: ַהֹהְפִכי הַ ְּגָבעוֹ 

 ָמִֽים.ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִֽים.
 מען הייבט אויף די בעכער און מען זאגט

ת ל אֶ ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ְּגָאָלֽנּו ְוָגאַ  $ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֽלֶ  $ָּברּו

ֱאָכל ּבֹו ֲאבֹוֵתֽינּו ִמִּמְצַרִֽים, ְוִהִּגיָעֽנּו ַלַּלְֽיָלה ַהֶּזה, לֶ    $ָּרּו
מֹוֲעִדים ַמָּצה ּוָמרֹור. ֵּכן, ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽינּו, ַיִּגיֵעֽנּו לְ 

ַין ֹום. ְׂשֵמִחים ְּבִבנְ ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים, ַהָּבִאים ִלְקָראֵתֽנּו ְלָׁשל
ים ים ּוִמן ַהְּפָסחִ ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבֹוָדֶתָֽך, ְוֹנאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבחִ , %ירֶ עִ 

ָרצֹון, ֲאֶׁשר ַיִּגֽיַע ָּדָמם, ַעל ִקיר ִמְזַּבֲחָך לְ  ,)כן במוצאי שבת אומריםגם (
 $ֽנּו:ָּברּוִׁשיר ָחָדׁש ַעל ְּגֻאָּלֵתֽנּו, ְוַעל ְּפדּות ַנְפׁשֵ  %ְונֹוֶדה ּלְ 
 , ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:ַאָּתה ְייָ 

ְׁשִכיְנֵּתיּה ַעל ְיֵדי ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ּכֹוס ְׁשִנָּיה ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּו
 ַההּוא ְטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

 ֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן:ָהע $ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ  $ָּברּו

 
 ָרְחָצה

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

 יַלת ָיָדִֽים:ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּונּו ַעל ְנטִ  ,ָהעֹוָלם $ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ  $ָּברּו

 



 

מה

 הגדה של פסח

 מֹוִציא
 "ץענט און מ'זאגט די ברכה "המוציא לחם מן הארמ'נעמט אלע דריי מצות אין די ה

h  h  h 
 הלכות און ענינים פון אכילת מצה

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].

זאל מען אראפלאזן די  ביי די ברכה ״על אכילת מצה״ �

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  �

 מען נאכאמאל עסן אנגעלענט.

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

עגליך צו עסן צוויי כזיתים איז מען יוצא אויב עס איז נישט מ �

 מיט עסן איין כזית.

מען דארף עסן די כזיתים אויף איינמאל, זיך נישט זוימען  �

 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.

טנים זאל מען געבן א שטיקל פון די פאר די נשים וק �

אויבערשטע מצה וואס מען האט מיט דעם מקיים געווען 

 ״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 מיט מצה וואס איז געבאקן געווארן  איז מען אויך יוצא

 .מצת מצוה

מען זאל זיך אנשטרענגען צו עסן די מצה און דעם אפיקומן  �

 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.

תחילה זאל מען נישט רעדען (רייד וואס האט נישט קיין לכ �

שייכות צו די מצות הלילה) פון נאך דעם אכילת מצה, ביז 

 נאך כורך.

 ַהּמֹוִציא ֶלֶֽחם ִמן ָהָאֶֽרץ:, ָּברּו$ ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶל$ ָהעֹוָלם

 ַמָּצה
 לת מצה"די אונטערשטע מצה און מ'זאגט די ברכה "על אכי ויסט אאזמ'ל

 ִצָּוֽנּו ַעל, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו וְ ָּברּו$ ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶל$ ָהעֹוָלם
 ֲאִכיַלת ַמָּצה:



 

מו

 הגדה של פסח

 ָמרֹור
מרורמ'נעמט א כזית 

נ
און מ'טונקט דאס איין אין חרוסת און מ'זאגט די ברכה "על אכילת מרור", און מ'עסט  

 דאס נישט אנגעלעהנט

 כות און ענינים פון מרורעטליכע הל
 מען דארף אינזין האבן מקיים צו זיין די מצוה פון מרור לזכר וימררו את חייהם. �

 מען דארף אינזין האבן צו פטר׳ן דעם מרור וואס מען וועט עסן ביי כורך. �

 מרור עסט מען נישט אנגעלענט. �

ל נּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּוֽנּו עַ ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ,ָּברּו$ ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶל$ ָהעֹוָלם
 ֲאִכיַלת ָמרֹור:

 ךְ ּכֹורֵ 
און מ'זאגט "זכר למקדש כהלל", און  מרורווישען אינצאון מ'לייגט  צהמ'נעמט א כזית פון די אונטערשטע מ

 מ'עסט דאס יא אנגעהלעהנט

ָּדׁש ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמקְ  נאְלִמְקָּדׁש ְּכִהֵּלל: ֵּכן ָעָׂשה ִהֵּלל ֵזֶכר
. ְלַקֵּים ַמה ָהָיה ַקָּים. ָהָיה ּכֹוֵרְך ֶּפַסח ַמָּצה ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ְּבַיַֽחד

 ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים ֹיאְכֻלֽהּו:
                                                           

 
לכאורה וואלט מען געדארפט עסן די מרור פאר די מצה ווייל די מרור ווייזט אויף גלות אז מען האט ביטער שווער געארבעט אין  נ

לייזט געווארן ענטפערט דער צל"ח ווייל באמת איז מען נישט מצרים און די מצה ווייזט אויף די גאולה אז מען איז שנעל אויסגע

יאר, און מען איז ארויס פארן זמן ווייל ווען מען בלייבט דארט נאך איין רגע וואלט מען קיינמאל נישט געקענט  400געווען אין מצרים 

ין דעם זמן, און וועגן דעם עסט מען די מרור ארויסגיין, און וועגן דעם האט מען געדארפט גיין נאכאמאל אין גלות כדי משלים צו זי

 נאך די מצה צו ווייזן אז מען האט נאכאמאל געדארפט גיין אין גלות משלים צו זיין דעם זמן.

 צל"ח

 
 כהלל למקדש זכר נא

 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

 נישט קיינמאל האט ער און ליבשאפט מיט אנגענומען אלעס האט ער און טאג יעדן א אויף ת"השי לויבן שטענדיג פלעגט ער, יום



 

מז

 הגדה של פסח

 ךְ ֻׁשְלָחן עֹורֵ 

 מ'גרייט צו דעם טיש, מ'עסט און מ'טרינקט לכבוד יום טוב

h  h  h 
 ורךעטליכע מנהגים און ענינים פון שלחן ע

 דער מנהג איז צו עסען אייער פאר די סעודה, און מען טנקט עס איין אין זאלץ וואסער. �

 מען זאל נישט עסען צופיל ביי די סעודה, כדי מען זאל עסען דעם אפיקומן מיט אפעטיט. �

 טייל פירען זיך צו לערנען ביי די סעודה די ענינים פון קרבן פסח (ונשלמה פרים שפתינו). �

דערפאר עסט מען נישט פון די ״געבראטענע זרוע״ ביים סדר, (טייל פירן זיך צו עסען די  -ט קיין געבראטן פלייש ביים סדר מען עסט ניש �

 געבראטענע זרוע ביי די סעודה יום טוב בייטאג).

 ָצפּון
 א כזית פאר חצות (לכתחילה צוויי כזיתים).און מ'עסט  נב מ'נעמט ארויס דעם באהאלטענעם אפיקומן

                                                                                                                                                                                           
 

 קיין געוויסט נישט האט ער ווייל ת"השי געלויבט אויך דעם פאר ער האט טאג אין געווען שלעכט אים איז עס אפילו און געזארגט

 האט ער פארוואס טעם דער אויך איז דאס און, גוטן צום אנגענומען ער האט אלעס ווייל שלעכטס און גוטס צווישן חילוק

 נישט איז אים ביי ווייל, מרור ביטערן דעם מיט צוזאמען טעם גוטן א האט דאס וואס מצה די אין פסח קרבן דעם איינגעוויקעלט

 .פרייהייט אויף ווייזט דאס וואס אנגעלענט געגעסען אויך דאס ער אטה דערפאר און, ביטער און גוט צווישן חילוק קיין געווען

 ברך משה
 אפיקומן דעם באהאלט מען פארוואס טעם א נב

 האבן עבירות אונזערע אבער), עסן נאכן( זעט די אויף פסח קרבן דעם געגעסן מען האט געשטאנען איז המקדש בית דאס ווען ווייל

 דאך קומט, פסח קרבן צום זכר א אלס אפיקומן דעם היינט מיר עסן דעריבער, געווארן חרוב זאי המקדש בית דאס אז געווען גורם

 פשע נשוי אשרי זאגט פסוק דער ווי אזוי, באהאלטן דאס מען דארף פארדעם, עבירות אונזערע דערמאנט אפיקומן דער אז אויס

 .געווארן חרוב ק"ביהמ דער איז עבירות אונזערע צוליב אז זיך שעמען מיר ווייל, חטאה כסוי

 דברי יואל

 מען פירט זיך צו גנב'ענן די אפיקומן 
עס קען זיין דער ענין ווייל רש"י זאגט אויף דעם וואס רבקה האט געגעבן פאר יעקב צוויי ציגעלעך אז עס איז געווען איינס פאר א 

דרבי אליעזר אז די מעשה פון אויסכאפן די ברכות איז קרבן פסח און איינס פאר א חגיגה און דאס איז אזוי ווי עס שטייט אין פרקא 

געווען פסח, ממילא מיט דעם פארשטייט מען פארוואס מען גנב'ט די אפיקומן ווייל דער אפיקומן איז א זכר צום קרבן פסח, מאכט 

געבן די קרבן פסח פאר יצחק מען א זכר אז עס איז געלונגען פאר יעקב אוועק צו כאפן די ברכות פון עשו דורך אויסכאפן עשו מיטן 

 אז עשו זאל עס נישט קענען געבן.

 כ"ק אדמו"ר הגה"ק שליט"א



 

מח

 הגדה של פסח

 יכע הלכות און ענינים פונעם אפיקומןעטל

פון די מצה וואס מען האט באהאלטען, דער אפיקומן איז א זכר צום ״קרבן פסח״ אפיקומןנאך די סעודה עסט מען דעם  �
נג

וואס מען  

                                                           
 

 מיר וועלן אראפברענגען עטליכע ליקוטים מעניני אכילת קרבן פסח נג
 די קרבן פסח ווערט אנגערופן עבודה

די עבודה (פון קרבן פסח) והיה כי עס שטייט אין פסוק ביי די פרשה פון קרבן פסח ושמרתם את העבודה הזאת, מען זאל אפהיטן 

יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, ווען אייערע קינדער וועלן אייך פרעגן וואס איז די עבודה, ואמרתם זאלט איר זאגן, זבח 

צו ווייסן זיי פסח הוא לה', דאס איז א קרבן פסח פארן אייבירשטן, לכאורה דארף מען פארשטיין וואס איז די שאלה פון די קינדער, 

דען נישט אז מען איז מקריב דעם קרבן פסח, נאר דער פשט איז אז די קינדער וועלן פרעגן מה העבודה הזאת לכם פארוואס ווערט 

דאס אנגערופן "עבודה" עס איז דאך א גרינגע זאך צו עסן געבראטענע פלייש, וועגן דעם ענפערט מען זיי זבח פסח הוא לה', דאס 

ח פארן אייבירשטן, און עס איז נישט אזוי ווי סתם עסן פלייש, נאר דאס איז א מצוה און וועגן דעם איז דאס א עבודה, איז א קרבן פס

 ווייל די תורה האט דאס מחשיב געווען, (און עס איז דא א יצר הרע אז מען זאל נישט אינזין האבן לשם שמים),

 (עצי חיים לשבה"ג אות יב)

 דוקא מיט צען מענטשן מען האט עס מקריב געווען
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 האבן זיך נישט צוזאמגעציילט אויף דעם ווייניגסטנס צען מענטשן, דארף מען פארשטיין די כוונה פארוואס האט מען נישט 

קריב געווען דעם קרבן פסח מיט ווייניגער ווי צען מענטשן, נאר דער ענין איז ווייל דעם קרבן פסח האט מען געדארפט עסן מ

אינגאנצן לשם שמים, וואס דאס איז זייער א שווערע עבודה, ווייל מען האט דאך הנאה פונעם עסן, און עס איז באקאנט אז כל בי 

דא צען מענטשן וואס טוען צוזאמען א מצוה, רוהט דארט די שכינה, וועגן דעם האבן זיך עשרה שכינתא שריא, וואו עס איז 

צוזאמגעציילט אויף דעם ווייניגסטנס צען מענטשן, כדי עס זאל זיין דארט השראת השכינה, און אזוי האט מען געקענט אינזין האבן 

 אינגאנצן לשם שמים.

 (עצי חיים לשבת הגדול אות יא)

 דעם קרבן פסח מיט די זעלבע כוונה ווי די מרור מען דארף עסן

צלי אש בלילה הזה מען זאל עסן די פלייש פונעם קרבן פסח אין די נאכט  פון פסח, ואכלו את הבשר די תורה הקדושה זאגט 

די תורה וויל אונז  און מען זאל עסן די מצות מיט די מרור, קען זיין דער פשט אזומצות על מרורים יאכלוהו, געבראטן אויפן פייער, 

פארן גוף, דאך דארף מען דאס עסן אזוי ווי די מרור וואס  מרמז זיין אז די מצוה פון קרבן פסח כאטש וואס עס איז גוט און בא'טעמ'ט

האט נישט קיין גוטן טעם נאר מען עסט עס ווייל דער אייבירשטער האט געהייסן, 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 לשם שמים און נישט געשפירט 

 קיין חילוק אין די טעם דערפון. 

 (ייטב לב פ' בא)

 די נסים איז געווען אין זכות פונעם עסן דעם קרבן פסח לשם שמים

די אידן דוקא מיט דעם מצוה וואס האט א הנאת הגוף, און ער האט פארלאנגט פון די דער הייליגער באשעפער האט מזכה געווען 

אידישע קינדער אז מען זאל נישט אינזין האבן פאר די אייגענע הנאה נאר לשם שמים, וואס דאס איז זייער א שווערע עבודה מער ווי 

 לן מדה כנגד מדה מיט ניסים חוץ לדרך הטבע.די דרך הטבע פון א מענטש, כדי דער אייבירשטער זאל אונז קענען באצא
 (ייטב לב פ' בא)

 די גאולה העתידה וועט בעז"ה זיין בקרוב כדי מען זאל קענען מקריב זיין דעם קרבן פסח

, דאס הייסט אז חציו עבד וחציו בן חוריןאז ווער עס איז קרבן פסח פון ענין ביים  )הלכות קרבן פסח פ"ב הי"גדער רמב"ם פסק'נט (

קען ער נישט עסן נישט פון זיין אייגענעם קרבן אינו אוכל לא משל עצמו ולא משל רבו,  ער איז האלב א קנעכט און האלב באפרייט,



 

מט

 הגדה של פסח

 האט געגעסען בזמן שבית המקדש היה קיים.

, אויב עס איז שווער צו עסען זכר למצה הנאכלת עם הפסח, און איין כזית זכר לפסחלכתחילה זאל מען עסען צוויי כזיתים, איין כזית  �

 צוויי כזיתים איז מען יוצא מיט איין כזית.

 מען דארף זיין געווארענט צו עסען דעם אפיקומן פאר חצות. �

 רינקען.נאכ׳ן עסען דעם אפיקומן טאר מען נישט עסען, כדי עס זאל בלייבען דער טעם פון אפיקומן אין מויל, וואסער מעג מען יא ט �

 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

 עטליכע הלכות פונעם בענטשן
 .בזימוןכתחילה זאל מען זען אז מען זאל קענען בענטשען ביים סדר ל �

טייל  -ם מזמן]. אויב דער כוס איז נישט ריין זאל מען עס אויסשווענקען [מען דארף אויסשווענקען דעם כוס פון דע �
 פוסקים זאגען אז אפילו דער כוס איז ריין זאל מען עס אויסשווענקען.

 דער בעל הבית איז דער מזמן ביים סדר, אפילו ווען עס איז דא א אורח. �

                                                                                                                                                                                           
 

פסח ווייל ער איז נאך האלב א קנעכט און א קנעכט קען נישט אליין מאכן קיין קרבן פסח, און ער קען נישט עסן פון זיין האר'ס קרבן 

 ,כופין לרבו לעשותו בן חוריןוין האלב באפרייט און ער ווערט נישט אריינגערעכנט אין זיין האר'ס קרבן פסח, פסח ווייל ער איז ש

כדי ער זאל קענען מקיים זיין די מצוה פון קרבן  ,כדי שיקיים העבד מצות פסחדעריבער צווינגט מען זיין האר זאל אים באפרייען, 

ס אידישע פאלק איז דאך שוין אין גלות אזויפיל יארן און מיר קענען נישט מקיים זיין די קומט אויס פון דעם אז אזוי ווי דא פסח,

אונז אויסצולייזן פון דעם ביטערן גלות כדי אלע אידישע מחויב  הקב"ה איז כביכולאז כל שכן מצוה פון קרבן פסח איז דאך א 

 קינדער זאלן שוין קענען מקיים זיין דעם קרבן פסח.

 א)(ייטב לב פ' ב

 ווי אזוי קען מען מקריב זיין דעם קרבן פסח בזמן הזה

עס שטייט אין פסוק דברו אל כל עדת ישראל לאמר, משה רבינו זאל רעדן צו די אידישע קינדער אז מען זאל מאכן דעם קרבן פסח, 

ט דאס ווארט לאמר אז משה רבינו לכאורה איז די ווארט לאמר איבריג, ווייל געווענליך ווען עס שטייט וידבר ה' אל משה לאמר, מיינ

זאל עס איבער זאגן פאר די אידן, אבער דא וואו עס שטייט דברו אל כל עדת ישראל לאמר איז שווער פאר וועם זאלן עס די אידן 

 זאגן,

מצוה פון קרבן פסח נאר עס קומט מרמז זיין אויף די צייטן ווען די אידישע קינדער זענען אין גלות און מיר קענען נישט מקיים זיין די 

דעמאלטס איז דא די עצה אז ונשלמה פרים שפתינו דורך דעם וואס מען לערנט די הלכות פון קרבן פסח און מען זאגט עס מיטן 

 מויל, ווערט גערעכנט אזוי ווי מען וואלט עס מקריב געווען אין בית המקדש,

 (הגדה דברי יואל)
 



 

 נ

 הגדה של פסח

 ברכת המזון
ּו ִרָּנה ָאז ֹון ָהִיֽינּו ְּכֹחְלִמים: ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפֽינּו ּוְלׁשֹוֵנֽנַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ְיָי ֶאת ִׁשיַבת ִצּי ִׁשיר

ֵמִחים: ׁשּוָבה ְיָי ֶאת ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּֽלה: ִהְגִּדיל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעָּמֽנּו ָהִיֽינּו ְׂש 
ְך ַהָּזַֽרע ְרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקֹצֽרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנֵׂשא ֶמֽׁשֶ ְׁשִביֵתֽנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶֽגב: ַהּזֹ 
 ֹּבא ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלֹּמָתיו:

 ַרּבֹוַתי ִמיר ִוויְלן ֶּבעְנטְׁשין! המזמן:
 ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. המסובין:
 ָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם.ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמבֹ  המזמן:

 ִּבְרׂשּות ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך (ֱאֹלֵהֽינּו) ֶׁשָאַכְֽלנּו ִמֶּׁשּלֹו.
 ָּברּוְך (ֱאֹלֵהֽינּו) ֶׁשָאַכְֽלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיֽינּו. המסובין:
 ְבטּובֹו ָחִיֽינּו.ָּברּוְך (ֱאֹלֵהֽינּו) ֶׁשָאַכְֽלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּו המזמן:

 ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו:

 ְּבטּובֹו ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֽינּו ֶמֶֽלך ָהעֹוָלם, ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלוֹ   ָּברּוךְ 
י ְלעֹוָלם ְּבֵחן ְּבֶחֶֽסד ּוְבַרֲחִמים הּוא נֹוֵתן ֶלֶֽחם ְלָכל ָבָׂשר ּכִ     ּ◌ָ◌רּו�

ְלעֹוָלם  דֹול ָּתִמיד ֹלא ָחַֽסר ָלֽנּו, ְוַאל ֶיְחַסר ָלֽנּו ָמזֹוןַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהּגָ 
ִטיב ַלֹּכל, ָוֶעד. ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול, ִּכי הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹּכל ּומֵ 

 ן ֶאת ַהֹּכל:ּוֵמִכין ָמזֹון ְלֹכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהּזָ 

ּוְרָחָבה, ְוַעל  ְּלָך ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ַעל ֶׁשִהְנַחְֽלָּת ַלֲאבֹוֵתֽינּו, ֶאֶֽרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה  נֹוֶדה

ים, ְוַעל ֶׁשהֹוֵצאָתֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ֵמֶאֶֽרץ ִמְצַרֽים, ּוְפִדיָתֽנּו, ִמֵּבית ֲעָבדִ   נֹוֶדה
ֽנּו ְוַעל ָך ֶׁשִּלַּמְדָּתֽנּו, ְוַעל ֻחֶּקֽיָך ֶׁשהֹוַדְעּתָ ְּבִריְתָך ֶׁשָחַתְֽמָּת ִּבְבָׂשֵרֽנּו, ְוַעל ּתֹוָרתְ 

 ָתֽנּו ָּתִמיד, ְּבָכלַחִּיים ֵחן ָוֶחֶֽסד ֶׁשחֹוַנְנָּתֽנּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אוֹ 
 יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה:

י ָּכל ים ָלְך, ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתָּבַרְך ִׁשְמָך ְּבפִ ַהֹּכל ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ֲאַנְֽחנּו מֹודִ   ְוַעל

ל ת ְיָי ֱאֹלֶהֽיָך עַ ַחי ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַּכָּכתּוב, ְוָאַכְלָּת ְוָׂשְָבְֽעָּת, ּוֵבַרְכָּת אֶ   ְוַעל
 ָּמזֹון:ָהָאֶֽרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנְַֽתן ָלְך. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַעל ָהָאֶֽרץ ְוַעל הַ 
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ן , ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשּכַ ָנא ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו, ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָֽך, ְוַעל ְירּוָׁשַלִֽים ִעיֶרֽךָ   ַרֵחם

ְוַהָּקדֹוׁש  ְּכבֹוֶדָֽך, ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחָֽך, ְוַעל ַהַּבִֽית ַהָּגדֹול  ַ◌ֵחם
ְרִויֵחֽנּו, , ָאִבֽינּו, ְרֵעֽנּו, זּוֵנֽנּו, ַּפְרְנֵסֽנּו, ְוַכְלְּכֵלֽנּו, ְוהַ ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמָך ָעָליו. ֱאֹלֵהֽינּו

ָי ֱאֹלֵהֽינּו, ֹלא ְוַהְרַוח ָלֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתֽינּו, ְוָנא, ַאל ַּתְצִריֵכֽנּו יְ 
ה, ִאם ְלָיְדָך ַהְּמֵלָאה, ַהְּפתּוחָ  ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם, ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ִּכי

 ַהְּקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה, ֶׁשֹּלא ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ה  ַהֶזה. ִּכי יֹום זֶ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ְּבִמְצֹוֶתֽיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְּׁשִביִעי ַהַּׁשָּבת ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש  :לשבת
ַח ָלֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו, ָּגדֹול ְוָקדֹוש הּוא ְלָפֶנֽיָך, ִלְׁשָּבת ּבֹו ְוָלֽנּוַח ּבֹו ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנָֽך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִנֽי  :לשבת

ת ִצּיֹון ִעיֶרָֽך, ּוְבִבְנַין ְירּוָׁשַלִֽים ִעיר ֶׁשֹּלא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְּביֹום ְמנּוָחֵתֽנּו. ְוַהְרֵאֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ְּבֶנָחמַ 
 ָקְדֶׁשָֽך, ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַֽעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַֽעל ַהֶּנָחמֹות:

ַמע, ְוִיָּפֵקד, ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגֽיַע, ְוֵיָרֶאה, ְוֵיָרֶצה, ְוִיּׁשָ   ינּוהֵ ֱאלֹ 

ְבֶּדָך, ִזְכרֹוֵנֽנּו ּוִפְקּדֹוֵנֽנּו, ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתֽינּו, ְוִזְכרֹון ָמִׁשֽיַח ֶּבן ָּדוד עַ  ְוִיָּזֵכר  ֱא�ּהֵֽ 
 , ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבהְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִֽים ִעיר ָקְדֶׁשָֽך, ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽיךָ 

 ָזְכֵרֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ְּביֹום  ַחג ַהַמּצֹות ַהֶּזה.ם ּוְלָׁשלֹום ְלֵחן ּוְלֶחֶֽסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִּיי
ֲחִמים, ּבֹו ְלטֹוָבה. ּוָפְקֵדֽנּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִׁשיֵעֽנּו בֹו ְלַחִּיים, ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְורַ 

, ִּכי ֵאל ֶמֶֽלְך ַחּנּון ְוַרחּום חּוס ְוָחֵּנֽנּו, ְוַרֵחם ָעֵלֽינּו ְוהֹוִׁשיֵעֽנּו, ִּכי ֵאֶלֽיָך ֵעיֵנֽינּו
 ָאָּֽתה:

ָּתה ְיָי, ֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽינּו. ָּברּוְך אַ ְירּוָׁשַלִֽים ִעיר ַהקֹ   ּוְבֵנה

 ּבֹוֵנה ְּבַרֲחָמיו ְירּוָׁשָלִֽים. ָאֵמן  ּוְבנֵה

ּו, ַאִדיֵרֽנּו ּבֹוְרֵאֽנּו, ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ֶמֶֽלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבֽינּו, ַמְלֵּכֽנ $ָּברּו
ְך ַהּטֹוב, ּגֹוֲאֵלֽנּו, יֹוְצֵרֽנּו, ְקדֹוֵׁשֽנּו ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, רֹוֵעֽנּו רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל. ַהֶּמֽלֶ 

הּוא  ְוַהֵּמִטיב ַלֹּכל, ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב, הּוא ֵמִטיב, הּוא יֵיִטיב ָלֽנּו.
ָלה ּו, הּוא ִיְגְמֵלֽנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶֽסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַֽוח ַהּצָ ְגָמָלֽנּו, הּוא גֹוְמֵלֽנ

ְוָׁשלֹום, ְוָכל  ְוַהְצָלָחה ְּבָרָכה ִויׁשּוָעה, ֶנָחָמה, ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה, ְוַרֲחִמים, ְוַחִּיים
 טֹוב, ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרֽנּו:
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 ָעֵלֽינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. , הּוא ִיְמלֹוךְ ָהַרֲחָמן

 , הּוא ִיְתָּבַרְך ַּבָׁשַמִֽים ּוָבָאֶֽרץ.ָהַרֲחָמן

ַּדר ָּבֽנּו , הּוא ִיְׁשַּתַּבח ְלדֹור ּדֹוִרים, ְוִיְתָּפַֽאר ָּבֽנּו ָלַעד ּוְלֵנַֽצח ְנָצִחים, ְוִיְתהַ ָהַרֲחָמן
 ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.

 ְּבָכבֹוד. , הּוא ְיַפְרְנֵסֽנּוָהַרֲחָמן

 , הּוא ִיְׁשּבֹור ֻעֵּלֽנּו ֵמַעל ַצָּואֵרֽנּו ְוהּוא יֹוִליֵכֽנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצֽנּו.ָהַרֲחָמן

 ְֽלנּו ָעָליו., הּוא ִיְׁשַלח ָלֽנּו ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִֽית ַהֶּזה, ְוַעל ֻׁשְלָחן ֶזה ֶׁשָאכַ ָהַרֲחָמן

ֹות טֹובֹות ֶאת ֵאִלּיָֽהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב, ִויַבֶּׂשר ָלֽנּו ְּבׂשֹור , הּוא ִיְׁשַלח ָלֽנּוָהַרֲחָמן
 ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.

ֲעַלת , הּוא ְיָבֵרְך ֶאת (ָאִבי מֹוִרי) ַּבַֽעל ַהַּבִֽית ַהֶּזה, ְוֶאת (ִאִּמי מֹוָרִתי) ּבַ ָהַרֲחָמן
 ַהַּבִֽית ַהֶּזה.

ר ָלֽנּו, ְּכמֹו ָעם ְוֶאת ָּכל ַאֶׁשר ָלֶהם אֹוָתֽנּו ְוֶאת  ָּכל ֲאׁשֶ ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ַזרְ  אֹוָתם
ֵרְך אֹוָתֽנּו ֻּכָּלנּו ֶׁשִנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתֽינּו, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב: ַּבֹּכל, ִמֹּכל, ֹּכל. ֵּכן ְיבָ 

 ַיַֽחד. ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה, ְוֹנאַמר ָאֵמן:

ֶמֶֽרת ֲעֵליֶהם ְוָעֵלֽינּו ְזכּות, ֶׁשְּתֵהא ְלִמׁשְ ְיַלְּמדּו  ַּבָּמרֹום
 ֵעֽנּו, ְוִנְמָצא ֵחןָׁשלֹום, ְוִנָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיׁשְ 

 ְוֵׂשֶֽכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם:
 י ָהעֹוָלִמים.ָהַרֲחָמן, הּוא ַיְנִחיֵלֽנּו יֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ  לשבת

 ֹום ֶׁשַצִּדיִקים, הּוא ַיְנִחיֵלֽנּו ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב.ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו ָארּוְך, ְליָהַרֲחָמן
 י ֶחְלֵקנּו ִעָמֶהם.יֹוְׁשִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְּבָראֵׁשיֶהם ְוֱנֶהִנים ִמִּזיו ַהְּׁשִכיָנה, ִוְיהִ 
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ת ָּמִׁשֽיַח ּוְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא.ִמְגּדֹול ְיׁשּועוֹ , הּוא ְיַזֵּכֽנּו ִלימֹות הַ ָהַרֲחָמן

ִּבְמרֹוָמיו, הּוא  ַמְלּכֹו, ְוֹעֶֽׂשה ֶחֶֽסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: ֹעֶׂשה ָׁשלֹום
 ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום, ָעֵלֽינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ָי דֹוְרֵׁשי יְ ו, ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעֽבּו, וְ ֶאת ְיָי ְקֹדָשי ְיראּו
ָֽך, ֹלא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו ַלָיי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּפֹוֵתַֽח ֶאת ָידֶ 

ה ְיָי ִמְבַטחֹו: ַנַֽער ּוַמְׂשִּבֽיַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ָּברּוְך ַהֶּגֶֽבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבְיָי, ְוָהיָ 
ָי ְיָי ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן, יְ  ָהִיֽיִתי ַגם ָזַקְֽנִּתי ְוֹלא ָרִאֽיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו ְמַבֵקׁש ָלֶֽחם:

 ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום:

ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא  ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ּכֹוס  ְׁשִליִׁשית ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות
 ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ְטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

 ן:ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֽפֶ  $לֶ ינּו מֶ ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלהֵ  $ָּברּו

 ַהֵּלל
 מ'גיסט אהן דעם פערטען כוס און מ'זאגט "הלל"

 נד״ת (שו״ע סימן ת״פ) נוהגין לפתוח הדל

                                                           
 

 נוהגין לפתוח הדלת  נד
ר עפענען אויף די טיר ביי שפוך חמתך, איז מרמז צו זיין אז די נאכט האט יעקב באקומען די ברכות פון זיין דער טעם פארוואס מי

טאטע יצחק אבינו, און ווען עשיו איז אנגעקומען, איז יעקב אבינו געשטאנען הינטער די טיר, און אזוי האט איהם עשיו נישט 

 ..יר עפענן די טירבאמערקט, דעריבער מאכן מיר א זכר צו דעם און מ

 הרה"ק ר' מענדעלע מרימנוב זי"ע

 נוהגין לפתוח הדלת 
 לכאורה אויב עפענט מען די טיר צו ווייזן אז עס איז א ליל שימורים פארוואס עפענט מען דוקא יעצט די טיר און נישט אנפאנג הגדה.
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ַעל ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים, ֲאֶׁשר ֹלא ְיָדֽעּוָך וְ  $ְׁשפֹ 
ל ֶאת ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך ֹלא ָקָרֽאּו: ִּכי ָאכַ 

 ְעֶמָֽך, ַוֲחרֹון. ְוֶאת ָנֵוֽהּו ֵהַׁשּֽמּו: ְׁשָפְך ֲעֵליֶהם זַ נהַיֲעֹקב
 י ְיָי:ִמיֵדם, ִמַּתַֽחת ְׁשמֵ ַאְּפָך ַיִּׂשיֵגם: ִּתְרֹּדף ְּבַאף ְוַתׁשְ 

ָּֽמה ֹיאְמרּו ָלֽנּו ְיָיָ ֹלא ָלֽנּו ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד, ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָֽך. לָ  ֹלא

 ה. ֲעַצֵּביֶהםַהּגֹוִים, ַאֵּיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם. ֵואֹלֵהֽינּו ַבָּׁשָמִֽים ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעׂשָ 

ִיְראּו.  ה ְיֵדי ָאָדם. ֶּפה ָלֶהם ְוֹלא ְיַדֵּבֽרּו, ֵעיַנִֽים ָלֶהם ְוֹלאֶּכֶֽסף ְוָזָהב, ַמֲעׂשֵ 

ַרְגֵליֶהם  ָאְזַנִֽים ָלֶהם ְוֹלא ִיְׁשָמֽעּו, ַאף ָלֶהם ְוֹלא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְוֹלא ְיִמיׁשּון,

ֲאֶׁשר ֹּבֵטַֽח ָּבֶהם:  ְוֹלא ְיַהֵּלֽכּו, ֹלא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם. ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם, ֹּכל

 ְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא.ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח ַּבָיי, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא. ֵּבית ַאֲהֹרן ִּבְטחּו ַבְיָי, עֶ 

 ִיְרֵאי ְיָי ִּבְטחּו ַבְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא:

ֵאי ֵּבית ַאֲהֹרן. ְיָבֵרְך ִירְ  ְזָכָרֽנּו ְיָבֵרְך, ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת ְייָ 
ם. ְּברּוִכים ְיָי, ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגֹדִלים. ֹיֵסף ְיָי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבֵניכֶ 

                                                           
 

שפוך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו כי אכל את  נה
 יעקב ואת נוהו השמו.

"אל הגוים" "ועל ממלכות", דארף מען דעמאלטס פארשטיין פארוואס  -ט זיך בלשון רבים דצע פסוק פון "שפוך חמתך" רעדער גאנ

שטייט "כי אכל את יעקב" מיט א לשון יחיד, עס וואלט געדארפט שטיין "כי אכלו את יעקב" מיט א לשון רבים? דער תירוץ איז, אז 

ווישען זיך, אין זיי שלאגען זיך איינער מיט'ן צווייטער, ווען עס קומט אבער צו פארניכטען די כאטש די גוים זענען אלעמאל צוקריגט צ

אידן זענען זיי אלע מיט דעם זעלבע מיינונג; און זיי מאכען שלום צווישען זיך כדי צו פאראייניגען זיך אקעגען די אידן. דעריבער 

 אז ווען עס קומט צו פארניכטען די אידען ווערן אלע גוים ווי איין פאלק. שטייט אין פסוק "כי אכל את יעקב" מיט א לשון יחיד,

 אור לישרים
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, ְוָהָאֶֽרץ ָנַתן ִלְבֵני ַאֶּתם ַלְיָי, ֹעֵׂשה ָּׁשַמִֽים ָוָאֶֽרץ. ַהָּׁשַמִֽים ָּׁשַמִֽים ַלְייָ 
ָיּה,  ָיּה, ְוֹלא ָּכל ֹיְרֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְֽחנּו ְנָבֵרךְ  ָאָדם. ֹלא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו

 ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, ַהְללּוָיּה: 

ְקָרא: ִּכי ִיְׁשַמע ְיָי, ֶאת ֹקוִלי ַּתֲחנּוָני. ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי אֶ  ָאַהְֽבִּתי

ָרא, ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּוְבֵׁשם ְיָי ֶאקְ  ֲאָפֽפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶֽות, ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצֽאּוִני

ים ְיָי ַּדּלֹוִתי  ָאָּנה ְיָי ַמְּלָטה ַנְפִׁשי. ַחּנּון ְיָי ְוַצִּדיק, ֵואֹלֵהֽינּו ְמַרֵחם. ֹׁשֵמר ְּפָתאִ 

ַנְפִׁשי ִמָּמֶֽות  ְוִלי ְיהֹוִׁשֽיַע. ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְֽיִכי, ִּכי ְיָי ָּגַמל ָעָלְֽיִכי. ִּכי ִחַּלְֽצּתָ 

ַחִּיים. ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמֶּדִֽחי. ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְיָי, ְּבַאְרצֹות הַ 

 ָדם ֹּכֵזב.ֶהֱאַמְֽנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר, ֲאִני ָעִֽניִתי ְמֹאד. ֲאִני ָאַמְֽרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל ָהאָ 

ם ְיָי ִהי ָעָלי. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא, ּוְבׁשֵ ָאִׁשיב ַלָיי, ָּכל ַּתְגמּוֽלוֹ  ָמה

 יֵני ְיָי ַהָּמְֽוָתהֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלָיי ֲאַׁשֵּלם, ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו. ָיָקר ְּבעֵ 

י. ִּפַּתְֽחָּת ְלמֹוֵסרָ  ַלֲחִסיָדיו.ָאָּנה ְיָי ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָֽך ֲאִני ַעְבְּדָך, ֶּבן ֲאָמֶתֽךָ 

ל ם ֶנְגָדה ָּנא ְלכָ ַּבח ֶזַֽבח ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם ְיָי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלְיָי ֲאַׁשּלֵ ְלָך ֶאזְ 

 ַעּמו.ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיָי ְּבתֹוֵכִֽכי ְירּוָׁשָלִֽים ַהְללּוָיּה.

ֵלֽינּו ֶאת ְיָי, ָּכל ּגֹוִים, ַׁשְּבֽחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים. ִּכי ָגַבר עָ  ַהְללּו
 ת ְיָי ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה:ַחְסּדֹו, ֶוֱאמֶ 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ַלָיי ִּכי טֹוב, הֹודּו

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ָנא ִיְׂשָרֵאל, ֹיאַמר
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 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    ָנא ֵבית ַאֲהֹרן, ֹיאְמרּו

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ָנא ִיְרֵאי ְיָי, ֹיאְמרּו

ִלי ָאָדם. ְיָי ִלי  ָרֽאִתי ָּיּה, ָעָנִֽני ַבֶּמְרָחב ָיּה. ְיָי ִלי ֹלא ִאיָרא, ַמה ַּיֲעֶׂשהַהֵּמַצר קָ  ִמן
ַלֲחסֹות ַּבְיָי  ְּבֹעְזָרי, ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי. טֹוב ַלֲחסֹות ַּבְיָי, ִמְּבֹטַֽח ָּבָאָדם. טֹוב

ם ְיָי ם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם. ַסּֽבּוִני ַגם ְסָבֽבּוִני ְּבׁשֵ ִמְּבֹטַֽח ִּבְנִדיִבים. ָּכל ּגֹוִים ְסָבֽבּוִני ְּבׁשֵ 
ֹחה ְדִחיַתִֽני ִּכי ֲאִמיַלם. ַסּֽבּוִני ִכְדֹבִרים ֹּדֲעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים, ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם. ּדָ 

ָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי ִלְנֹּפל, ַוְיָי ֲעָזָרִֽני. ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה, ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. קֹול רִ 
 מּות ִּכי ֶאְחֶיה,ַצִּדיִקים, ְיִמין ְיָי ֹעָֽׂשה ָחִֽיל. ְיִמין ְיָי רֹוֵמָמה, ְיִמין ְיָי ֹעָֽׂשה ָחִֽיל. ֹלא אָ 
א ֲעֵרי ֶצֶֽדק, ָאבֹ ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה. ַיֹּסר ִיְּסַרִּֽני ָּיּה, ְוַלָּמֶות ֹלא ְנָתָנִֽני. ִּפְתחּו ִלי ׁשַ 

ִהי ִלי ָבם אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהַּׁשַֽער ַלְיָי, ַצִּדיִקים ָיֹבֽאּו בֹו. אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִֽני, ַוּתְ 
ה ְלֹראׁש ִליׁשּוָעה. אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִֽני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ֶאֶֽבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים, ָהְיתָ 

את ְלֹראׁש ִּפָּנה. ֵמֵאת ְיָי ָהְֽיָתה ֹּזאת, ִהיא ִנְפלָ ִּפָּנה. ֶאֶֽבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים, ָהְיָתה 
ְיָי, ָנִגֽיָלה  ְּבֵעיֵנֽינּו:  ֵמֵאת ְיָי ָהְֽיָתה ֹּזאת, ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנֽינּו. ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה

 ְוִנְׂשְמָחה בֹו. ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיָי ָנִגֽיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו.
 ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא: ָאָּנא    ה ָּנא:ְיָי הֹוִׁשיעָ  ָאָּנא

 ְיָי ַהְצִליָחה ָנא: ָאָּנא   ְיָי ַהְצִליָחה ָנא: ָאָּנא

ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיָי,  ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיָי, ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיָי: ָּברּוךְ 
ֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ֵאל ְיָי ַוּיֶָֽאר ָלֽנּו, ִאְסרּו ַחג ּבַ  :ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְייָ 

ֵאִלי  :ֵּבֽחַ ֵאל ְיָי ַוּיֶָֽאר ָלֽנּו, ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים, ַעד ַקְרנֹות ַהִּמזְ  ַהִּמְזֵּבַֽח:
הֹודּו  :ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּֽך ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמּֽךָ  ַאָּתה ְואֹוֶדָּֽך ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּֽך:

 הֹודּו ַלָיי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֹו:ַלָיי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּד
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 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:                הֹודּו ַלָיי ִּכי טֹוב, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     הֹודּו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים, 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    לֹות ְלַבּדֹו, ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגֹד 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    ְלֹעֵׂשה ַהָּׁשַמִֽים ִּבְתבּוָנה, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:               ְלרֹוַקע ָהָאֶֽרץ ַעל ַהָּמִֽים, 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ְלֹעֵׂשה אֹוִרים ְּגֹדִלים, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    ְמֶׁשֶֽלת ַּבּיֹום,ֶאת ַהֶּׁשֶֽמׁש ְלֶמ 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ֶאת ַהָּיֵרַֽח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבָּלְֽיָלה,
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    ְלַמֵּכה ִמְצַרִֽים ִּבְבכֹוֵריֶהם, 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    ד ֲחָזָקה ּוִבְזֽרֹוַע ְנטּוָיה, ְּביָ 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו, 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ְך ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר, ְלמֹוִלי

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגֹדִלים, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ַוַּיֲהֹרג ְמָלִכים ַאִּדיִרים, 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ְלִסיחֹון ֶמֶֽלְך ָהֱאֹמִרי, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     , ּוְלעֹוג ֶמֶֽלְך ַהָּבָׁשן

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ֶׁשְּבִׁשְפֵלֽנּו ָזַֽכר ָלֽנּו, 

 ם ַחְסּדֹו:ִּכי ְלעֹולָ       ַוִּיְפְרֵקֽנּו ִמָּצֵרֽינּו, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     נֹוֵתן ֶלֶֽחם ְלָכל ָּבָׂשר, 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִֽים, 
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ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך  ָּכל ַחי, ְּתָבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו. ְוֽרּוַח ָּכל ָּבָׂשר, ְּתָפֵאר ִנְׁשַמת
ּגֹוֵאל  ד, ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל. ּוִמַּבְלָעֶדֽיָך ֵאין ָלֽנּו ֶמֶֽלךְ ַמְלֵּכֽנּו ָּתִמי

 ֶמֶֽלְך ֶאָּלא ּומֹוִׁשֽיַע, ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ּוְמַפְרֵנס ּוְמַרֵחם, ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלֽנּו
ל ְּבֹרב ָּכל ְּבִרּיֹות, ֲאדֹון ָּכל ּתֹוָלדֹות, ַהְמֻהּלָ ָאָּֽתה: ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאֽלֹוַּה 

ר ֹלא ִייָׁשן, ַהְמעֹורֵ ַהִּתְׁשָּבחֹות, ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶֽסד, ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים. ַוְיָי ֹלא ָינּום וְ 
ֵקף ִרים, ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים, ְוַהּזוֹ ְיֵׁשִנים ְוַהֵּמִקיץ ִנְרָּדִמים, ְוַהֵּמִׂשֽיַח ִאְּלִמים, ְוַהַּמִּתיר ֲאסּו

ֵנֽנּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון ְּכפּוִפים, ְלָך ְלַבְּדָך ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים. ִאּלּו ִפֽינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים, ּוְלׁשוֹ 
ֹות ְוַכָּיֵרַֽח, ְוָיֵדֽינּו ְפרּוׂש ַּגָּליו, ְוִׂשְפתֹוֵתֽינּו ֶׁשַֽבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקֽֽיַע, ְוֵעיֵנֽינּו ְמִאירֹות ַּכֶּׁשֶֽמׁש

דֹות ְלָך ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ְּכִנְׁשֵרי ָׁשָמִֽים, ְוַרְגֵלֽינּו ַקּלֹות ָּכַאָּילֹות, ֵאין ֲאַנְֽחנּו ַמְסִּפיִקים, ְלהוֹ 
ְרָבבֹות  ים ְוִרֵּביֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת ְׁשֶמָֽך ַעל ַאַחת ֵמָאֶֽלף ֶאֶֽלף ַאְלֵפי ֲאָלפִ 

ָי ֱאֹלֵהֽינּו, ּוִמֵּבית ְּפָעִמים, ַהּטֹובֹות ֶׁשָעִׂשֽיָת ִעם ֲאבֹוֵתֽינּו ְוִעָּמֽנּו. ִמִּמְצַרִֽים ְּגַאְלָּתֽנּו יְ 
ּו, ּוִמֶּדֶֽבר ִמַּלְטָּתֽנ ֲעָבִדים ְּפִדיָתֽנּו, ְּבָרָעב ַזְנָּתֽנּו, ּוְבָׂשָבע ִּכְלַּכְלָּתֽנּו, ֵמֶחֶֽרב ִהַּצְלָּתֽנּו,

 ּוֵמֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים ִּדִּליָתֽנּו: 

ּו ָלֶנַֽצח. ַעל ֵּכן ֵהָּֽנה ֲעָזֽרּונּו ַרֲחֶמֽיָך, ְוֹלא ֲעָזֽבּונּו ֲחָסֶדֽיָך ְוַאל ִּתְּטֵׁשֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינ ַעד
ּו, ֵהן ֵהם ְוָלׁשֹון ֲאֶׁשר ַׂשְֽמָּת ְּבִפֽינ ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלְֽגָּת ָּבֽנּו, ְוֽרּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפְֽחָּת ְּבַאֵּפֽינּו,

י ת ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽנּו, ּכִ יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִרֽיצּו ְוַיְקִּדֽיׁשּו ְוַיְמִלֽיכּו אֶ 
ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶנֽיָך  ָכל ֶּפה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִתָּׁשַבע, ְוָכל ֶּבֶֽרְך ְלָך ִתְכַרע,

 ָּדָבר ֶׁשָּכתּוב, ָּכלִתְׁשַּתֲחֶוה, ְוָכל ְלָבבֹות ִייָרֽאּוָך, ְוָכל ֶקֶֽרב ּוְכָליֹות ְיַזְּמרּו ִלְׁשֶמָֽך. ּכַ 
ְדֶמה ֹּגְזלֹו: ִמי יִ ַעְצמֹוַתי ֹּתאַמְֽרָנה ְיָי ִמי ָכֽמֹוָך. ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמּֽנּו, ְוָעִני ְוֶאְביֹון מִ 

ו ְליֹון ֹקֵנה ְּבַרְחָמיָּלְך, ּוִמי ִיְׁשֶוה ָּלְך ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך: ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל עֶ 
ְרִכי ָֽך. ָּכָאמּור, ְלָדִוד, ּבָ ָׁשַמִֽים ָוָאֶֽרץ: ְנַהֶּלְלָך ּוְנַׁשֵּבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֶ 

 ֶאת ְיָי, ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדשֹו:ַנְפִׁשי 

ּנֹוָרא ְּבַתֲעֻצמֹות ֻעֶּזָֽך, ַהָּגדֹול ִּבְכבֹוד ְׁשֶמָֽך. ַהִּגּבֹור ָלֶנַֽצח ְוהַ  ָהֵאל
 ְּבנֹוְראֹוֶתֽיָך. ַהֶּמֶֽלְך ַהּיֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא:



 

נט

 הגדה של פסח

ַצִּדיִקים ַּבְיָי,  ַעד, ָמרֹום ְוָקדֹוש ְׁשמֹו: ְוָכתּוב, ַרְּננּו ׁשֹוֵכן
י ַצִּדיִקים תֵ ִׂשפְ ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה. ְּבִפי ְיָׁשִרים ִּתְתרֹוָמם. ּובְ 

 ַהָּלל:ִּתְתָּבַרְך. ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִּתְתַקָּדׁש. ּוְבֶקֶֽרב ְקדֹוִׁשים ִּתתְ 

ל ַאר ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽנּו, ְּבכָ ִרְבבֹות ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְּבִרָּנה ִיְתּפָ  ּוְבַמְקֲהלֹות
ֽינּו, ְלהֹודֹות ּדֹור ָודֹור, ֶׁשֵּכן חֹוַבת ָּכל ַהְיצּוִרים, ְלָפֶנֽיָך ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו, ֵואֹלֵהי ֲאבֹותֵ 

ְבֵרי ִׁשירֹות ְלַהֵּלל ְלַשֵּבַֽח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר ְלָבֵרְך ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס, ַעל ָּכל ּדִ 
 ֹות ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ַעְבְּדָך ְמִׁשיֶחָֽך:ְוִתְׁשְּבח

ַמִים דֹוׁש ַּבּׁשָ ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכנּו, ָהֵאל ַהֶּמֶֽלְך ַהָּגדֹול ְוַהּקָ  ִיְׁשַּתַּבח
 ָבָחה, ַהֵּללָאֶֽרץ. ִּכי ְלָך ָנֶאה, ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽינּו: ִׁשיר ּוׁשְ ּובָ 

 ֶאֶֽרת, ְקֻדָּׁשהְוִזְמָרה, ֹעז ּוֶמְמָׁשָלה, ֶנַֽצח, ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה, ְּתִהָּלה ְוִתפְ 
ם ְוַעד עֹוָלם עֹולָ ּוַמְלכּות. ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמָך ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ּומֵ 

 .ַאָּתה ֵאל

ָכל ַעְּמָך ֵּבית ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ָּכל ַמֲעֶׂשֽיָך, ַוֲחִסיֶדֽיָך ַצִּדיִקים עֹוֵׂשי ְרצֹוֶנָֽך, וְ  ְיַהְלֽלּוךָ 
כּו ֶאת ֽיׁשּו ְוַיְמִלֽיִיְׂשָרֵאל ְּבִרָּנה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִרֽיצּו ְוַיְקּדִ 
 ַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאלִׁשְמָך ַמְלֵּכֽנּו, ִּכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִׁשְמָך ָנֶאה ְלַזֵּמר, ִּכי ֵמעֹוָלם וְ 

 :ַּבִּתְׁשָּבחֹות ְמֻהָּלל ֶמֶלךְ  יָ יְ  ַאָּתה ָּברּוךְ 

יּה ֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנּתֵ ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ּכֹוס ְרִביִעית ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות לְ 
 ַעל ְיֵדי ַההּוא ְטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

 ן:ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֽפֶ  $לֶ ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו מֶ $ ָּברּו
ֶֽרץ ְּפִרי ַהֶּגֶֽפן.ְוַעל ְּתנּוַבת ַהָּׂשֶדה, ְוַעל אֶ ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ֶמֶֽלְך ָהעֹוָלם ַעל ַהֶּגֶֽפן ְוַעל 

ֹוַע ִמּטּוָבּה ַרֵחם ָנא ְיָי ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ֶׁשָרִצֽיָת ְוִהְנַחְֽלָּת ַלֲאבֹוֵתֽינּו, ֶלֱאכֹול ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבֽ 
 ַעל ֵהיָכֶלָֽך.ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָֽך, ְוַעל ִמְזְּבֶחָֽך וְ ֱאֹלֵהֽינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך, ְוַעל ְירּוָׁשַלִֽים ִעיֶרָֽך, 

ְנָיָנּה ְוֹנאַכל ִמִּפְרָיּה ּוְבֵנה ְירּוָשַלִֽים ִעיר ַהֹּקֶֽדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽינּו, ְוַהֲעֵלֽנּו ְלתֹוָכּה, ְוַׂשְּמֵחֽנּו ְּבבִ 
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 ִּכי ַאָּתה ְיָי טֹוב ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ְוַׂשְּמֵחֽנּו ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה.ְוִנְׂשַּבע ִמּטּוָבּה, ּוְנָבֶרְכָך ָעֶלֽיָה 
 ל ְּפִרי ַהָּגֶֽפן:ּוֵמִטיב ַלֹּכל, ְונֹוֶדה ְּלָך ַעל ָהָאֶֽרץ ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶֽפן. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַעל ָהָאֶֽרץ ְועַ 

 ִנְרָצה

 יז באוויליגט פארן אויבערשטן.ווער עס טוט די אלע זאכען א

ֻחָּקתֹו. ִסּדּור ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹו, ְּכָכל ִמְׁשָּפטֹו וְ  ֲחַסל
ן ֹותֹו. ָזְך ׁשֹוכֵ ַּכֲאֶׁשר ָזִכֽינּו ְלַסֵּדר אֹותֹו, ֵּכן ִנְזֶּכה ַלֲעׂש

ִנְטֵעי  ְמעֹוָנה, קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה. ְּבָקרֹוב ַנֵהל
 ִצּיֹון ְּבִרָּנה.ַכָּנה, ְּפדּוִים לְ 

 (ג׳ פעמים)

 נוִֽים:ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשלָ 
 

 ּוְבֵכן ״ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה״.

ר ֶצֶדק ִנַּצְחּתֹו ּגֵ ֹראׁש ַאְׁשמּורֹות ֶזה ַהַּלְיָלה, ּבְ ז רֹוב ִנִּסים ִהְפֵלאָת ַּבַּלְיָלה, אָ 
 ָלה.ְּכֶנֶחַלק לֹו ַלְיָלה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּליְ 

ָאְך ָּיַׁשר ִיְׂשָרֵאל ְלַמלְ וַ ְפַחְדָּת ֲאַרִּמי ְּבֶאֶמׁש ַלְיָלה, הִ ְנָּת ֶמֶלְך ְּגָרר ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה, ּדַ 
 ַוּיּוַכל לֹו ַלְיָלה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

                                                           
 
 לשנה הבאה בירושלים נו

בפשטות מיינט עס נישט אז הערשט די אנדערע יאר זאל מיר זיין אין ירושלים, אונז האף מיר דאך יעדן טאג לביאת המשיח נאר עס 

ין די מצות פון די נאכט אין ירושלים, עס קען אבער זיין נאך א כונה ווייל עס איז מבואר מיינט אז די אנדערע יאר זאלן מיר מקיים זי

אין מדרש אז ווען עס וועט זיין די גאולה וועט מען אנהייבן צו רעכענען די יארן לויט די זמן הגאולה ממילא וועגן דעם אפי' אויב די 

 גאולה וועט זיין תכף וועט עס שוין זיין א ניי יאר.

 ברי יואלד
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יַסת טִ ם ַּבַּלְיָלה, יָלם ֹלא ָמְצאּו ְּבקּומָ חֵ ַרע ְּבכֹוֵרי ַפְתרֹוס ָמַחְצָּת ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה, זֶ 
 ְנִגיד ֲחֹרֶׁשת ִסִּליָת ְבכֹוְכֵבי ַלְיָלה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ַרע ֵּבל ּוַמָּצבֹו ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה, ּכָ ַעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי, הֹוַבְׁשָּת ְפָגָריו ַּבַּלְיָלה, יָ 

 ִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.ִאיׁש ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה, ַויְ לְ 

ה. ֹוַׁשע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ִּבֲעתּוֵתי ַלְילָ נְׁשַּתֵּכר ִּבְכֵלי ֹקֶדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ַּבַּלְיָלה, מִ 

 ְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים ַלְיָלה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.ִׂש 

ַרח צָ ּוָרה ִתְדרֹוְך ְלׁשֹוֵמר ַמה ִּמַּלְיָלה, ּפַלְיָלה, ֹוַרְרָּת ִנְצֲחָך ָעָליו ְּבֶנֶדד ְׁשַנת ע
 ַּכֹּׁשֵמר ְוָׂשח ָאָתא ֹבֶקר ְוַגם ַלְיָלה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ם הֹוַדע ִּכי ְלָך ַהּיֹום ַאף ְלָך ַהַּלְיָלה, רָ ֵרב יֹום ֲאֶׁשר הּוא ֹלא יֹום ְוֹלא ַלְיָלה, קָ 

י ִאיר ְּכאֹור יֹום ֶחְׁשַּכת ַלְיָלה, ַוְיהִ ּתָ ָך ָּכל ַהיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה, ֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעירְ ׁש
 ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:

 בליל סדר שני

 ּוְבֵכן ״ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח״.

י ִּליָת ָלֶאְזָרחִ ּגִ ֹראׁש ָּכל מֹוֲעדֹות ִנֵּׂשאָת ֶּפַסח, ּבְ ֶמץ ְּגבּורֹוֶתיָך ִהְפֵלאָת ַּבֶּפַסח, אֹ 
 ֲחצֹות ֵליל ֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח. 

ֶאל ַהָּבָקר וְ ְסִעיד נֹוְצִצים ֻעגֹות ַמּצֹות ַּבֶּפַסח, הִ ָלָתיו ָּדַפְקָּת ְּכֹחם ַהּיֹום ַּבֶּפַסח, ּדְ 
 ָרץ ֵזֶכר ְלׁשֹור ֵעֶרְך ֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.

, ַּלץ לֹוט ֵמֶהם, ּוַמּצֹות ָאָפה ְּבֵקץ ֶּפַסחחֻ  נזֶּפַסח,ֲעמּו ְסדֹוִמים ְוֹלֲהטּו ָּבֵאׁש ּבַ זֹ 

 . אֵטאָת ַאְדַמת מֹוף ְונֹוף ְּבָעְבְרָך ַּבֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסחטִ 
                                                           

 
 זועמו סדומים ולוהטו באש בפסח נז

מען קען מסביר זיין פארוואס דער בעל הגדה וויל דערציילן אז סדום איז פארברענט געווארן אין פסח, און וואס איז די שייכות פון  
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ַסח, ִַּביר, ַעל ֵּבן ְּבכֹור ָּפַסְחָּת ְּבַדם ּפֶ ּכּה, ֹראׁש ָּכל אֹון ָמַחְצָּת ְּבֵליל ִׁשּמּור ֶּפַסח, יָ 

 . ִּתי ֵתת ַמְׁשִחית ָלֹבא ִבְפָתַחי ַּבֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסחִבלְ לְ 

ְרפּו ׂשְׁשְמָדה ִמְדָין ִּבְצִליל ְׂשעֹוֵרי ֹעֶמר ֶּפַסח, נִ ֻסֶגֶרת ֻסָּגָרה ְּבִעּתֹוֵתי ֶּפַסח, מְ 
  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח. נח ִמְׁשַמֵּני ּפּול ְולּוד ִּביַקד ְיקֹוד ֶּפַסח

ח, ס ָיד ָּכְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול ַּבֶּפסַ ּפַ ַהּיֹום ְּבֹנב ַלֲעמֹוד, ַעד ָּגָעה עֹוַנת ֶּפַסח,  ֹודע

 . ֹפה ַהָּצִפית ָערֹוְך ַהֻּׁשְלָחן, ַּבֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסחצָ 

ְּבֵעץ ֲחִמִּׁשים אׁש ִמֵּבית ָרָׁשע ָמַחְצָּת רֹ ָהל ִּכְּנָסה ֲהַדָּסה צֹום ְלַׁשֵּלׁש ַּבֶּפַסח, קָ 

עֹוז ָיְדָך ְוָתרּום ְיִמיְנָך, ְּכֵליל ּתָ ֵּתי ֵאֶּלה ֶרַגע, ָּתִביא ְלעּוִצית ַּבֶּפַסח, ְׁש ַּבֶּפַסח, 
 . ִהְתַקֵּדׁש ַחג ֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח

 
                                                                                                                                                                                           

 
געקומען א גרויסע דעם צום יו"ט פסח, ווייל אברהם אבינו האט געמאכט א קרבן פסח און דורך די מצוה פון קרבן פסח איז אראפ

ליכטיגקייט אויף די וועלט און די רשעים פון סדום האבן נישט געקענט אויסהאלטן די גרויסע ליכטיגקייט און זיי זענען פארברענט 

 געווארן דערפון.

 מדרש פנחס
 שורפו משמני פול ולוד ביקד יקוד פסח נח

זיין מיליטער, זיי זענען פארברענט געווארן פסח ביינאכט, די מעשה פשט אין דעם פזמון איז אזוי, פול ולוד מיינט מען סנחריב מיט 

איז אזוי געווען: ערב פסח האט סנחריב מיט זיין מיליטער באלאגערט די שטאט ירושלים, און עס האט אויסגעזעהן ווי סנחריב גייט 

אך קענען עסן ביינאכט דעם קרבן פסח, האבן זיי שוין איינעמען גאנץ ירושלים, די אידן כאטש זיי האבן נישט געוויסט צו זיי וועלן נ

געקלערט קודם וועלן מיר מקיים זיין די מצוה פון שחיטת הפסח, אפשר וועט השי"ת העלפן און סנחריב וועט האבן א מפלה. 

ם, האבן זיי נאכדעם ווי זיי האבן געשחט'ן דעם קרבן פסח, און זיי האבן געזעהן אז סנחריב האט נאך נישט איינגענומען ירושלי

געזאגט לאמיר גיין בראטן דעם קרבן פסח אפשר וועט קומען א ישועה און מיר וועלן עס אפילו קענען עסן, אבער וויבאלד די אידן 

זענען געווען זייער דערשראקן און פארדאגה'ט, און יעדע מינוט האבן זיי געקוקט צו סנחריב קומט חלילה, האבן זיי נישט גוט 

ף זייער פסחים און ביים בראטן זענען די פסחים אינגאנצן פארברענט געווארן. ווען די אידן האבן געזעהן זייער אויפגעפאסט אוי

פארברענטע פסחים, האט עס זיי זעהר וויי געטוהן, און זיי האבן געזאגט אז סנחריב מיט זיינע אלע מענטשן זאלן פארברענט ווערן 

ט געווארן, השי"ת האט מקבל געווען די תפלה פון די אידישע קינדער, און סנחריב מיט פונקט ווי אונזערע פסחים זענען פארברענ

זיין מיליטער זענען אינגאנצן פארברענט געווארן. דאס איז דער פשט, "שורפו משמני פול ולוד" סנחריב איז פארברענט געווארן 

 "ביקד יקוד פסח" דעמאלטס ווען דער פסח איז פארברענט געווארן.

 קודיך בשם הרה"ק מהר"ם מרימנוב זצוק"לדרך פ



 

סג

 הגדה של פסח

 ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

 יו ֹיאְמרּו לֹו:דּודָ ּ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 
 ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה.

 ֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.ִּכי ל

 ְ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 ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה.

 ָיֶאה. ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לוֹ 

 ִּ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:ִׁש חּום ַּכֲהָלָכה, רַ ּדֹוש ִּבְמלּוָכה, קָ 
 ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה. ְלָך ּוְלָך, ְלךָ 

 ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

 ִמיָמיו ֹיאְמרּו לֹו:ּתְ ֹוֵמְך ַּכֲהָלָכה, ּתִּקיף ִּבְמלּוָכה, ּתַ 



 

סד

 הגדה של פסח

 ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה.
 ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה

h  h  h 

 .נט הּוא, ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב, ַאִּדיר
 ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב. ס .ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב

 גּול הּוא, ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב,ּדָ דֹול הּוא, ּגָ חּור הּוא, ּבָ 
 ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה,

 ִסיד הּוא, ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב,חָ ַּכאי הּוא, זַ ִתיק הּוא, וָ דּור הּוא, הָ 
 ֹוב.ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקר

ִּגיב סַ ֹוָרא הּוא, נֶלְך הּוא, מֶ מּוד הּוא, לָ ִּביר הּוא, ּכַ ִחיד הּוא, יָ הֹור הּוא, טָ 

 ִּדיק הּוא, ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב,צַ ֹוֶדה הּוא, ּפּזּוז הּוא, עִ הּוא, 
 ֹוב.ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקר

 ִּקיף הּוא, ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב,ּתַ ַּדי הּוא, ׁשַ חּום הּוא, רַ דֹוש הּוא, קָ 
 ֹוב.ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקר

 

                                                           
 

 אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב נט
די גמרא זאגט אין מסכת ר"ה ל' אז עס קען זיין אז די ביהמ"ק וועט אויפגעבויט ווערן אין פסח פרעגט רש"י מען טאר דאך נישט 

יבנה ביתו בקרוב  הואר פשט אין פיוט אדיר בויען אין יו"ט ענטפערט רש"י אז עס וועט אראפ קומען פערטיג פון הימל, דאס איז דע

זאל  היינט נאכטבימינו בקרוב אז ממש באלד נאך  במהרה במהרהאז דער אייבערשטער אליין זאל בויען דעם בית המקדש אויב אזוי 

 דער ביהמ"ק געבויט ווערן ווייל וויבאלד דער באשעפער אליין בויט עס קין עס אראפ קומען אפי' יו"ט

 לזאמהרי"ד מבע
 אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב במהרה במהרה בימינו בקרוב ס

יאר קומט אויס אז שנעל ביים  1000יאר און א טאג ביים אייבערשטען איז  852די גמרא זאגט אז ביים אייבערשטען הייסט שנעל 

עט מען אז עס זאל זיין במהרה אייבערשטען איז ווייניגער ווי א טאג, אבער דעם אייבערשטענס טאג איז זייער לאנג וועגן דעם ב

שנעל וואס דאס מיינט נאך ווייניגער ווי א טאג אבער נישט פון אייבערשטנס טעג נאר במהרה "בימינו" אין אונזערע טעג ממילא 

 .טרוב וועט עס נאך זיין היינבק
 אגרא דפרקא.



 

סה

 הגדה של פסח

 בליל שני נוהגין לספור כאן ספירת העומר

 די צווייטע נאכט פסח הייבט מען אהן צו ציילען ספירת העומר. �

ן די ברכה ״אשר קדשנו וכו׳ על ספירת העומר״.ביינאכט פאר ספירה ציילען זאל מען נישט זאגען וועלכע פארען ציילען ספירה זאגט מע �

 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. �

 ב מען האט פארגעסען צו ציילען איין טאג, ציילט ער די איבריגע טעג אהן א ברכה.אוי �

ִהְנִני . לְלַיֵחד ֵׁשם י״ה בו״ה ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָראֵ  ,ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ,ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה
ַּׁשָּבת ִמיֹום ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה. ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת הַ  מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵּים

ם יֹום. ְּפרּו ֲחִמִּׁשיֲהִביֲאֶכם ֶאת עֹוֶמר ַהְּתנּוָפה. ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹות ִּתְהיֶיָנה. ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעית ִּתסְ 
 ְ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
 ַעל ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר: ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו

 ַ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  ָניו ִאָּתנּו ֶסָלה:ֱאֹלִהים ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ּפָ  ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות ִמְזמֹור ִׁשיר:
יֹודּוָך ַעִּמים  ֶסָלה: ִיְׂשְמחּו ִויַרְּננּו ְלֻאִּמים ִּכי ִתְׁשֹּפט ַעִּמים ִמיֹׁשר ּוְלֻאִּמים ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ַעִּמים ֱאֹלִהים יֹודּוָך ַעִּמים ֻּכָּלם:

 ְיָבְרֵכנּו ֱאֹלִהים ְוִייְראּו אֹותֹו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ: ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכנּו ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו: ַעִּמים ֻּכָּלם: יֹודּוךָ  ֱאֹלִהים

 (אב״ג ית״ץ):   ָאָּנא ְּבֹכַח. ְּגֻדַּלת ְיִמיְנָך. ַּתִּתיר ְצרּוָרה. 
 (קר״ע שט״ן):   נּו נֹוָרא. ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמָך. ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהרֵ 

 (נג״ד יכ״ש):   ָנא ִגּבֹור. ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוְדָך. ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. 
 (בט״ר צת״ג):    ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם. ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך. ָּתִמיד ָּגְמֵלם.

 (חק״ב טנ״ע):   ֲחִסין ָקדֹוׁש. ְּברֹוב טּוְבָך. ַנֵהל ֲעָדֶתָך. 
 (יג״ל פז״ק):   ָך ְּפֵנה. זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶתָך.ָיִחיד ֵּגֶאה. ְלַעּמְ 

 (שק״ו צי״ת):   ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות.

 ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: - בלחש

ֹוֵתינּו ְסּפֹור ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר ְּכֵדי ְלַטֲהֵרנּו ִמְקִלּפַאָּתה ִצִּויָתנּו ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך לִ . ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ת עֹוֶמר ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמיֹום ֲהִביֲאֶכם אֶ . ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבָּת ְּבתֹוָרֶתךָ . ּוִמּטּוְמאֹוֵתינּו

ְּכֵדי . ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעית ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום ַעד ִמָּמֳחַרת. ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹות ִּתְהיֶיָנה
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ה׳ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך  :ֶׁשִּיָּטֲהרּו ַנְפׁשֹות ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִמֻּזֲהָמָתם

). השייך לאותו הלילה(ֶׁשָּפַגְמִּתי ִּבְסִפיָרה ֶׁשִּבְזכּות ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר ֶׁשָּסַפְרִּתי ַהּיֹום ְיֻתַּקן ַמה 



 

סו

 הגדה של פסח

ֶאת  ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻיְׁשַּפע ֶׁשַפע ַרב ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ּוְלַתֵּקן. ְוֶאָּטֵהר ְוֶאְתַקֵּדׁש ִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשל ַמְעָלה
 :ָאֵמן ֶסָלה. ַקְּדֵׁשנּו ִּבְקֻדָׁשְתָך ָהֶעְליֹוָנהּוְלַטֲהֵרנּו ּולְ . ַנְפׁשֹוֵתינּו ְורּוחֹוֵתינּו ְוִנְׁשמֹוֵתינּו ִמָּכל ִסיג ּוְפַגם

h  h  h 
 ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? 

 סאֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.
 ְׁשַנִים ִמי יֹוֵדַע? 

 ָאֶרץ.ְׁשַנִים ֲאִני יֹוֵדע: ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּובָ 
 ְׁשֹלָשה ִמי יֹוֵדַע? 

 ֶרץ.ּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבאָ ְׁשֹלָשה ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינ
 ַאְרַּבע ִמי יֹוֵדַע? 

ד ֱאֹלֵהינּו , ֶאחָ ַאְרַּבע ֲאִני יֹוֵדַע: ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

 ֲחִמָּׁשה ִמי יֹוֵדַע? 
ה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ֲחִמָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלׁשָ 

 ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.
 

                                                           
 

 אחד אני יודע סא
צייט ביי זיין רבי'ן, האט אים איינער געפרעגט וואס ער האט געלערנט  איז געווען א לאנגע איינער פון די גרויסע חסידיםנאכדעם ווי 

ביי דעם רבי'ן, האט ר' זושא געענטפערט, אז ער האט געלערנט אז ה' איז אחד יחיד ומיוחד האט אים יענער געפרעגט דאס האסטו 

אגט דיין משרת זאגט נאר אז ער ווייסט, אבער געדארפט לערנען ביי דיין רבי'ן, דאס ווייסט דאך מיין משרת אויך? האט ר' זושא געז

איך ווייס אמת'דיג, דאס איז די כוונה וואס מיר זאגן "אחד אני יודע", אז פסח ביים סדר קומט א איד צו אזא מדריגה, אז ער ווייסט 

  .טאקע אמת'דיג אז אחד אלקינו שבשמים ובארץ

 ויגד יעקב

 אחד אני יודע
טן פסוק "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד", פרעגט רש"י פארוואס שטייט נישט יום ראשון? נאר עס מען קען זאגן מיאחד מי יודע, 

קומט צו לערנען אז השי"ת איז געווען א יחיד בעולמו, דאס זאגט דער בעל הגדה אחד מי יודע, ווער ווייסט פארוואס עס שטייט 

 ו', צו לערנען אז ער איז געווען א יחיד.אחד און נישט ראשון, אויף דעם ענטפערט מען אחד אני יודע וכ

 ר' יהונתן אייבשיץ זצוק"ל



 

סז

 הגדה של פסח

 ִׁשָּׁשה ִמי יֹוֵדַע? 
ה ַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלׁשָ ֲאִני יֹוֵדַע: ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַארְ  ִׁשָּׁשה

 ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

  ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדַע?
י תֹוָרה, ָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמׁשֵ ׁשִ  ,סבִׁשְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא

 .ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ 

 ְׁשמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע? 
ֲחִמָּׁשה  , ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה,ְׁשמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדע: ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא

ָחד ֱאֹלֵהינּו חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, אֶ 
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

 ִּתְׁשָעה ִמי יֹוֵדַע? 
ָּׁשה יָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ׁשִ ִּתְׁשָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי מִ 

ית, בֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּברִ ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה אָ 
 ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

  ֲעָׂשָרה ִמי יֹוֵדַע?
ְבָעה ְיֵמי ַרָיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ׁשִ ֲעָׂשָרה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲעָׂשָרה ִדּבְ 

ְׁשֵני  ָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות,ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע אִ 
 ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

 ר ִמי יֹוֵדַע? ַאַחד ָעָׂש 
ה ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹונָ ַאַחד ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא, ִּתׁשְ 
חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע  ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה

 ָאֶרץ.ֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּובָ ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאב
                                                           

 
 שבעה אני יודע סב

דאס איז א רמז אויף דעם וואס חז"ל זאגן, אז אלע מצוות האט השי"ת געגעבן פאר די אידן עפנטליך פאר אלעמען, נאר די מצוה פון 

האט נישט אויסגעזאגט פאר די פעלקער דעם שכר פון היטן שבת האט ער אונז געגעבן באהאלטענערהייט, דורך דעם וואס השי"ת 

 שבת, און די נשמה יתירה, דאס זאגט מען שבעה אני יודע שבעה ימי שבתא, דער שבת, וואס דאס ווייסן מיר נאר אידן אליין.

 מהגאון מפלאצק ברכת השיר



 

סח

 הגדה של פסח

 ְׁשֵנים ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? 
ה ְׁשעָ ַבָּיא, ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא,  ּתִ ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָּיא, ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוכְ 

י ָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמׁשֵ ה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמׁשְ ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמילָ 
 ינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִיםתֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלהֵ 

 ּוָבָאֶרץ.
 ִמי יֹוֵדַע ? ְׁשֹלָשה ָעָׂשר

א, ַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבּיָ ֹלָׁשה ָעָׂשר ִמַּדָּיא, ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָּיא, אַ ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ׁשְ 
ה ִסְדֵרי ֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשּׁשָ ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא,  ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה יְ 

, ֶאָחד ֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִריתִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ׁשְ 
 ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

h  h  h 
 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

 ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

 , ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,ְוָאָתא ׁשּוְנָרא

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

 , ְוָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,ְוָאָתא ַכְלָּבא

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

א ִּבְתֵרי ּבָ , ְוִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִּבין אַ ְוָאָתא חּוְטָרא
 זּוֵזי,

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

ְלַגְדָיא,  , ְוָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלהְוָאָתא נּוָרא
 ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,

 



 

סט

 הגדה של פסח

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

 ַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא,, ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְּדׂשָ ְוָאָתא ַמָּיא
 ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

ְלָּבא, ְּדָנַׁשְך , ְוָׁשָתא ְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָּכה ְלכַ ְוָאָתא תֹוָרא
 ַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזיּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, דְ ְלׁש

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

, ְוָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָׁשָתא ְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְוָאָתא ַהׁשֹוֵחט
 א, ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,ְלחּוְטָרא,ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדיָ 

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

נּוָרא, , ְוָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָׁשָתא ְלַמָּיא, ְּדָכָבה לְ ְוָאָתא ַמְלַאְך ַהָּמֶות
 י,א, ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוזֵ ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא,ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדיָ 

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

ְלַמָּיא,  , ְוָׁשַחט ְלַמְלָאְך ַהָּמֶות, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָׁשָתאְוָאָתא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא

 ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
h  h  h 

 מסידור של"השיר עתיק יומין 

  ַאלֶמעכִטיֶגער ָגאט, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה:

 ה, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה: ַאְלזֹו ִׁשיר, אּון ַאלזֹו ַּבאלד, אּון אּונְזְרן ַטאְגן ִׁשיָרה, יֹוא ִׁשירָ 

  ַּבאִרים ַהארִציֶגער ָ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 

  גרֹויֶסער ָגאט, ֶדעמּוטּוֶגער ָגאט, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה:



 

 ע
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 עמְּפל ִׁשיָרה: ַאְלזֹו ִׁשיר, אּון ַאלזֹו ַּבאלד, אּון אּונְזְרן ַטאְגן ִׁשיָרה, יֹוא ִׁשיָרה, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא ֵדיין טֶ 

 ער ָגאט, ִזיֶסער ָגאט, ֶחעִניֶגער ָגאט, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה: הֹוִכיר ָגאט, ֶווערִדיגֶ 

 עמְּפל ִׁשיָרה: ַאְלזֹו ִׁשיר, אּון ַאלזֹו ַּבאלד, אּון אּונְזְרן ַטאְגן ִׁשיָרה, יֹוא ִׁשיָרה, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא ֵדיין טֶ 

  נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה:טֹוגִליֶכער ָגאט, יּוִדיֶשער ָגאט, 

 עמְּפל ִׁשיָרה: ַאְלזֹו ִׁשיר, אּון ַאלזֹו ַּבאלד, אּון אּונְזְרן ַטאְגן ִׁשיָרה, יֹוא ִׁשיָרה, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא ֵדיין טֶ 

 אט, ֶסענפִטיֶגער גאט, ֶעִּביֶגער ָגאט,ּכֶרעפִטיֶגער ָגאט, ֶלעִּביִדיֶגער ָגאט, ֶמעכִטיֶגער גאט, ָנאמַהאפִטיֶגער גָ 

  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 

  עֶנעגִליֶכער ָגאט, ֵרייֶכער ָגאט, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה:ָפארכצּוֶמער ָגאט, ִצימִליֶכער גאט, קֶ 

 עמְּפל ִׁשיָרה: ַאְלזֹו ִׁשיר, אּון ַאלזֹו ַּבאלד, אּון אּונְזְרן ַטאְגן ִׁשיָרה, יֹוא ִׁשיָרה, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא ֵדיין טֶ 

  יא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה:ֵרייֶסער ָגאט, נּון ּבוֹ ֵשייֶנער ָגאט, תְ 

 עמְּפל ִׁשיָרה: ַאְלזֹו ִׁשיר, אּון ַאלזֹו ַּבאלד, אּון אּונְזְרן ַטאְגן ִׁשיָרה, יֹוא ִׁשיָרה, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא ֵדיין טֶ 

ר, אּון ַאלזֹו ַּבאלד, אּון אּונְזְרן ַטאְגן ַאְלזֹו ִׁשי דּוא ִּביסט ָגאט אּון ֵקייֶנער ֶמער, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה:

 ִׁשיָרה, יֹוא ִׁשיָרה, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה:

 
 חול המועד

 נאך די ערשטע צוויי טעג יום טוב, איז דא פיר טעג חול המועד. �

מען דארף האבען פאר חול המועד אדער יום טוב, אדער אזא זאך  חול המועד טאהר מען נישט קיין שום ארבעט, נאר אזא זאך וואס �

 פארלירען געלט).(וואס אויב ער וועט דאס נישט טוהן יעצט וועט ער האבען שאדען, 

 חול המועד טאהר מען נישט וואשען וועש, אפשערען די האר און שניידען די נעגעל. �

מען זאגט נישט ״מזמור לתודה״ )פאר יהי כבוד) מען זאגט  -אין דער וואכען  מען דאווענט חול המועד די דאווענען וואס מען דאווענט �

 האלב הלל. מען ליינט אין די תורה און מען דאווענט מוסף.

 פון חול המועד און ווייטער זאגט מען ביי שמונה עשרה ביי די ברכה פון ברך עלינו ״ותן ברכה״. �

 טען מועד״.חול המועד גריסט מען איינער דעם אנדערען ״א גו �
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 סיפורי צדיקים

 

 דער טייטש פון קדש

עס איז באוואוסט די מעשה פון דער הייליגער שפאלער 

ע, אז זיין אייניקעל האט נאכגעזאגט די טייטש פון "זיידע זי

ישט אויסגעפירט צו זאגן "כדי די נהאט און ער "קדש", 

זאגט קליינע קינדער זאלן נישט איינשלאפן", נאר ער האט גע

אין קורצן: "ווען דער טאטע קומט אהיים פון שוהל מאכט ער 

גלייך קידוש". צומארגענס האט דער שפאלער זיידע 

געפרעגט פון דעם מלמד פארוואס ער האט פארענדערט פון 

דעם טייטש וואס מען זאגט מיט די קינדער אלע דורות? 

האט דער מלמד געענטפערט אז ער האט געטראכט אז פאר 

ע קינדער איז עס נישט אזוי וויכטיג אז מען זאל אזוי קליינ

 מאריך זיין. 

האט זיך דער שפאלער זיידע אנגערופן: א יעדע זאך וואס 

ווערט איינגעפירט אין די מסורה פון כלל ישראל האט אין זיך 

טיפערע כוונות, און אויב כלל ישראל פירט זיך אז די קינדער 

ילו אין די אידישע טייטש איז זאגן אזוי, זאלסטו וואוסן אז אפ

אויך באהאלטן טיפערע כוונות. און אזוי איז דער כוונה פון די 

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

קומט אהיים פון שוהל  -דער אייבערשטער דער אב הרחמן 

פסח ביינאכט, און ער זעהט ווי די אויסגעמוטשעטע אידן 

וער געארבעט פאר פסח צו קענען וואס האבן אזוי שו

אויסרוימען די חמץ, און האבן אזוי שווער געארבעט צו 

באקען די מצות, און היינט ביינאכט האבן זיי געזאגט "הלל" 

מיט אזא גרויסע התלהבות און שמחה, און זיי האבן געלויבט 

דעם אייבערשטען פאר אלע ניסים וואס ער האט געמאכט, 

דוש, וואס מיינט אז ער זאל מקדש זיין זאל ער שנעל מאכן קי

די אידן מיט א נייע קידושין, און אונז אויסלייזן פון גלות, כדי 

די קליינע קינדער פונעם אידישן פאלק זאלן נישט 

איינשלאפען און פארפאלען ווערן און פארזינקען ווערן אין 

דעם גלות חס ושלום, און זיי זאלן פרעגן די קשיות פון מה 

הלילה הזה מכל הלילות, וואס איז פארענדערט די נשתנה 

געדויערט נישט יעצטיגע גלות פון אלע גלות'ן וואס האבן 

 אזוי לאנג, און די יעצטיגע גלות איז אזא לאנגע ביטערע גלות.

 וכאן הבן שואל

א חסיד איז אמאהל געפאהרן צו זיין רבי'ן דער "תפארת 

דארפט שלמה" פון ראדאמסק זי"ע. דער איד האט גע

געהאלפן ווערן, ווייל שוין אכצעהן יאר וואס ער האט חתונה 

געהאט און ער האט נאך נישט געהאט קיין קינדער. האט 

איהם דער רבי געהייסען קומען צום קומענדיגען סדר, פסח 

 ביינאכט.

איידער דער רבי האט אנגעהויבן צו זאגן די "מה נשתנה" 

ייסען פארלייענען האט ער צוגערופען דעם חסיד, און געה

וואס עס שטייט אין די הגדה פאר "מה נשתנה" האט ער 

געליינט "כאן הבן שואל" (דא פרעגט דער זוהן די קשיות). 

דא קענסטו  -האט איהם דער רבי געזאגט: "כאן הבן שואל 

 אויסבעטן א זוהן"

אזוי איז טאקע געווען, א יאר שפעטער איז איהם געבוירן 

 געווארן א זוהן!

 ועבדים היינו לפרעה במצריםמש

לכאורה איז שווער צו פארשטיין, ווי אזוי קענען מיר זאגן מיט 

א זיכערקייט אז ווען נישט דער אייבערשטער וואלט אונז 

אויסגעלייזט פון מצרים וואלטן מיר נאך געווען משועבד צו 

פרעה. אפשר וואלט אונז פרעה פון זיך אליין געלאזט 

 ארן אפילו אן די מכות?י עארויסגיין שפעטער
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עס ווערט געענטפערט בדרך צחות, אז דער טבע פון א איד 

איז, אז ווען ער טוט א טובה פאר א צווייטן פארגעסט ער 

גאנץ שנעל אז ער האט יענעם א טובה געטוהן, און ער טוט 

נישט צופיל דערמאנען די טובה פאר זיין חבר, כדי אים צו 

בדיל א גוי וואס טוט אפילו בעטן אן הכרת הטוב. אבער לה

איינמאהל א טובה פאר א איד, וועט ער שטענדיג דערמאנען 

די טובה און וועט אייביג פארלאנגען אן הכרת הטוב און א 

שבח, אדער גאר אז מען זאל אים צוריק טוהן טובות אן א 

 שיעור.

דאס זאגט דא דער בעל ההגדה, "ואילו לא הוציא הקדוש 

ה אליין וואלט אונז ארויסגעלאזט מיט ברוך הוא", נאר פרע

וואלטן מיר נאך ביזן  –זיין אייגענעם ווילן, "הרי אנו ובנינו" 

היינטיגען טאג געווען משועבד צו פרעה, און ער וואלט 

 שטענדיג געמאהנט אן הכרת הטוב...

 הרי אני כבן שבעים שנה

ווען דער גאון ר' שלמה מינץ ז"ל איז אויפגענומען געווארן 

ס רב, האט נאך דער פריערדיגע רב געלעבט, נאר צוליב אל

זיין עלטער און צוליב זיינע שוואכע כוחות האט ער זיך אליין 

אפגעזאגט פון זיין רבנות. ווען ר' שלמה האט געהאלטן זיין 

ערשטע דרשה האט ער געוואלט טרייסטן דעם אלטן רב 

 מיט אט די ברואיגונגס ווערטער.

דערציילט אז ווען מען האט אנגעטראגן  די גמרא (ברכות כז:)

דאס נשיאות פאר רבי אלעזר בן עזריה האט ער גענטפערט 

איך וועל גיין זיך  – הופאר די חכמים "איזל ואמליך בדבית

אדורך רעדן מיט מיין ווייב. האט זיין ווייב אים געזאגט, ווער 

ווייסט צו מען וועט דיר נישט אפזאגן פון די נשיאות אין די 

פעטערע יארן? און אויב אזוי לוינט זיך נישט אנצונעמען ש

דעם פאסטן? האט רבי אלעזר בן עזריה גענטפערט, אז צו 

זיין דער נשיא פון כלל ישראל לוינט זיך אפילו אויף איין טאג. 

האט זי ווייטער געפרעגט, דו האסט דאך נישט קיין ווייסע 

ן, און נישט בארד, און די חכמים וועלן דיר נישט מכבד זיי

צוהערן דיינע רייד? איז געשעהן א נס אז עס איז געוואקסן 

ווייסע האר אויף זיין בארד, און דאס איז וואס רבי אלעזר בן 

 עזריה האט געזאגט "הרי אני כבן שבעים שנה".

האט ר' שלמה מינץ געפרעגט, וואס איז דער שייכות פון די 

עפרעגט "אפשר ביידע פראגעס וואס זיין ווייב האט אים ג

וועט מען דיר אפזאגן פון דיין נשיאות", און "דו האסט דאך 

 נישט קיין ווייסע בארד"?

נאר מען קען ענטפערן בדרך צחות, אז אויב מען זאגט אפ א 

יונגער רב פון זיין רבנות איז דאס א גרויסער בזיון פאר אים, 

גייט ווייל ווי ער גייט וועט מען טייטלען מיט די פינגער "אט 

דער אלטער רב", און א יעדער וועט וויסן אז מען האט אים 

אפגעזאגט פון זיין רבנות. אבער אויב מען זאגט אפ אן 

אלטער רב פון זיין רבנות איז דאס נישט אזא בזיון, ווייל ווען 

מען וועט טייטלען אויף אים "אט גייט דער אלטער רב" וועט 

אגט פון זיין רבנות, מען נישט וויסן אז מען האט אים אפגעז

נאר מען וועט מיינען אז ער איז נאך אלס רב, נאר מען רופט 

 אים "אלטער רב" צוליב זיין עלטער.

דאס האט די ווייב פון רבי אלעזר בן עזריה אים געזאגט, 

"אפשר וועט מען דיר אפזאגן פון דיין נשיאות", און "דו 

קענען זאגן האסט דאך נישט קיין ווייסע בארד", אז מען זאל 

מיינען אז דו נישט "אט גייט דער אלטער נשיא" וועט מען 

נאר אלע וועלן וויסן אז דאס ביסט נאך אלס דער נשיא, 

און צוליב דעם וועט דער בזיון מיינט דער געוועזענער נשיא, 

 זיין זייער גרויס...

 והוא שעמדה..לכלתינו..ומצילנו מידם.

יחזקאל מערץ זצ״ל. פלעגט דער הייליגער תפארת יחזקאל הרה״ק 

יעדעס יאר ביים סדר פארציילן, די דאזיגן סיפור: עס איז געווען אן 

עם הארץ, וואס האט געזאגט די הגדה מיט א תמימות, און ווען 

״ פלעגט ער זיך לכלותינוער פלעגט אנקומען צו די ווערטער ״

אפשטעלן און פרעגן, ווי קען זיין אז אין פסח זאל מען נאר 

״ , מ׳עסט דאך נישט קיין חמץ, און די בעל חלותמאנען ״דער

״ , און ער זאגט נאך א שורה מצותהגדה דערמאנט נישט קיין ״

 -״ לכלותינו״ -בייזערט ער זיך נאכאמאל שטייט ״עמד עלינו 

צום צווייטן מאל, ווען ער איז אנגעקומען צום סוף מאמר  - חלות

ארואיגט, אז כאטשיק האט ער זיך עטוואס ב -מידם״  ומצילנו״

 ״ומצילנו״......... -״ מצותצום סוף דערמאנט שוין די בעל הגדה ״

 "... "ועכשיו"...מתחלה"

אמאהל איז געקומען א איד צו דער הייליגער ר' ברוכ'ל 

קאסובער זי"ע און ער האט אים דערציילט אז ער האט 

לעצטענס חתונה געמאכט זיין טאכטער. האט אים דער רבי 



 

עג

 הגדה של פסח

ט: וועמען האסטו גענומען פאר אן איידעם? האט געפרעג

אים דער איד געענטפערט: א "היינטיגע" בחור, מיינענדיג צו 

זאגן אז ער איז א פארגעשריטענער בחור וואס ליידט נישט 

 פון איבריגע יראת שמים.

האט אים ר' ברוכ'ל געענטפערט: פונקט פארקערט, מיר זאגן 

זרה היו אבותינו, ועכשיו  אין די הגדה "מתחלה עובדי עבודה

קרבנו המקום לעבודתו". לויט די ווערטער איז דיין איידעם 

 אן "אמאהליגער בחור".

 דצ"ך עד"ש באח"ב

אין די צייטען וואס די רשעים פלעגן יעדע יאר אויסטראכטן 

אויף די יודען בלוט בלבולים אז די יודען באנוצען זיך מיט 

אט מען אמאהל געצווינגען גויאישע בלוט אין זייערע מצות, ה

די יודישע רבנים זיך צו טענה'ן מיט די גלחים, און אויפווייזען 

ווער עס איז גערעכט. האבן זיך די גלחים אנגערופען: "מיר 

האבן אן אפענע באווייז אז דאס אלעס איז אמת און די יודען 

באנוצען זיך מיט גויאישע בלוט, ווייל זיי זאגן אין די הגדה 

וואס דאס מיינט: "דם  -ר מיט ראשי תיבות: "דצ"ך", ווערטע

צריכים כולנו"! (מיר אלע דארפן האבן בלוט)  האבן די רבנים 

: "טאקע, די ווערטער זענען גענטפערטאויף דעם צוריק 

ראשי תיבות, אבער זיי מיינען פונקט דאס פארקערטע פון די 

ברי "ד -רייד פון די גלחים! די ווערטער מיינען: "דצ"ך" 

צוררנו כזב" (די רייד פון אונזערע פיינד זענען ליגענד). 

"עלילת דם שקר" (די בלוט בלבול איז שקר),  -"עד"ש" 

"בני אברהם חלילה בזאת" (קינדער פון אברהם  -"באח"ב" 

 אבינו מעגן דאס נישט טון, צו עסן בלוט).

 אשר פסח על בתי בני ישראל

שטאט האט  עס ווערט דערציילט אז אין א געוויסע

געוואוינט א קארגער גביר מיטן נאמען "אברהם", וואס 

פלעגט שטענדיג איינקויפן אין די גוי'אישע געשעפטן, 

 טענה'נדיג אז זיי זענען ביליגער.

איינמאהל שפאצירענדיג אין גאס האט זיך דער רב מיט אים 

באגעגענט, און דער רב האט אים ווארעם באגריסט: "א גוטן 

 "טאג ר' פסח!

"מיין נאמען איז נישט פסח," האט דער גביר זיך אנגערופן, 

 "איך הייס אברהם."

"דו פארשטייסט נישט," ענטפערט דער רב געלאסן, "איך 

-האב דיר דווקא גערופן פסח, ווייל פארוואס הייסט דער יום

טוב פסח אזוי, ווייל דער אייבערשטער האט איבערגעהיפט 

איז נאר געגאנגען צו די איבער אלע אידישע הייזער און 

גוי'אישע הייזער. דו טוטסט אויך אזוי, דעריבער רוף איך דיר 

 ר' פסח..." 

 מצות שמורה

איינמאהל נישט לאנג פאר פסח איז א ארימאן אריינגעקומען 

צו דער הייליגער ר' דוד'ל לעלובער זי"ע, אנגעמיטשעט פון א 

גער צדיק שווערע וועג, הונגעריג און דורשטיג. דער היילי

האט ארומגעקוקט אין זיין ארימע הייזקע און ער האט 

גארנישט געטראפן צו קענען געבן צו עסן פאר דעם אורח. 

איז ר' דוד'ל גלייך צוגעגאנגען צו דעם באהאלטענעם זעקל 

פון "שמורה מעהל" וואס ער האט געהאט אוועק געלייגט 

פאר מצות לכבוד פסח, און ער האט דערפון שנעל 

 עקאכט א געקעכטס פארן אורח.אפג

ווען זיין משפחה האט זיך זייער געוואונדערט אויף זיין 

אויסערגעווענדליכע אהבת ישראל וואס ער האט דא 

ארויסגעוויזן, האט זיי דער צדיק מסביר געווען: די הלכה פון 

מצות שמורה לערענט מען ארויס פון "ושמרתם את 

מען ארויס אז "מצוה  המצות", פון דעם זעלבן פסוק לערענט

אז א מצוה וואס קומט דיר  –הבאה לידך אל תחמיצנה 

אונטער זאלסטו נישט נאכלאזן. דעריבער ווען עס איז מיר 

אונטערגעקומען אזא חשוב'ע מצוה האב איך עס נישט 

 געוואלט אדורכלאזן.

 הבולע מרור לא יצא

דער ישמח ישראל האט אמאהל גערעדט פון דעם ענין פון 

זיין יסורים באהבה, און זיך נישט אפרעדן דערויף, נאר מקבל 

גאר פארקערט זיך פרייען מיט דעם. האט ער געזאגט: די 

גמרא זאגט דאך אז אויב מען שלינגט אראפ די מרור איז מען 

נישט יוצא די מצוה, נאר מען דארף דאס גוט צוקייען, דאס 

 ייען...קומט מרמז צו זיין אז יסורים דארף מען גוט אדורך ק

 כל מקום שאין מכניסים בו חמץ

עס ווערט דערציילט אז איינמאהל אין די נאכט פון בדיקת 



 

עד

 הגדה של פסח

חמץ איז דער הייליגער "אהבת ישראל" זי"ע ארומגעגאנגען 

, זייענדיג מקיים די מצוה פון התרגשותאין שטוב מיט גרויס 

בדיקת חמץ, און זיין פנים האט געפלאמט מיט א אור פון 

ה. ווען ער האט געענדיגט בודק חמץ צו זיין, קדושה וטהר

האט ער זיך אנגערופן צו הרב החסיד המפורסם ר' מרדכי 

: "נו, יעצט זאלסטו בודק זיין די חמץ וואס ליגט ביי מיר הנָ ָח 

אין הארצן." מיינענדיג ברוב ענותנותו די 'עבירות' פונעם 

, אהבת ישראל. ר' מרדכי חנא האט זיך אבער נישט פארלוירן

און האט גלייך געענטפערט מיטן מאמר המשנה: "כל מקום 

שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה", אז אין א יעדע פלאץ 

ווי מען ברענגט דארט נישט אריין קיין חמץ דארף מען נישט 

 בודק זיין...

 טוב איז א דאורייתא-שמחת יום

א חסיד האט זיך אמאהל אויסגעגאסן זיין פארביטערט 

ו זיין רבי דער הייליגער ר' מרדכי נעשכיזער זי"ע, הארץ צ

דערציילענדיג פאר אים אז זיינע מצות וועלעכע זענען געווען 

גאר מהודר'דיג זענען אים נעבעך חמצ'דיג געווארן. דער איד 

איז פארשטייט זיך געווען זייער צובראכן אז ער וועט נישט 

 קענען האבן קיין מהודר'דיגע מצות אויף פסח.

ער הייליגער נעשכיזער האט אים געענטפערט מיט א ד

זענען טאקע א גרויסע הידור  "שמורה מצות"שמייכל, דיינע 

טוב איז אן איסור דאורייתא. עס -מצוה, אבער עצבות אין יום

איז בעסער צו עסן פשוט'ע נישט מהודר'דיגע מצות מיט 

 שמחה, ווי איידער צו עסן מהודר'דיגע מצות בעצבות.

שמורה פון ר' משה לייב  די מצה
 סאסובער

צוויי טעג בעפאר פסח האט ר' משה לייב סאסובער זצ"ל זיך 

גענומען גרייטען צו גיין צו די דארף וואס איז נאנט געווען צו 

זיין שטאט, כדי ער זאל זיך אליין אנגרייטן "קמחא דפסחא" 

פון ווייץ וואס איז געווארן געהיטן משעת קצירה ביי יאסקע 

 ר.פויע

יאסקע איז געווען אן אפגעהיטנער איד ער האט זיך געפירט 

יעדעס יאר אריין צונעמען צווי בינטלעך תבואה באלד נאך 

דעם שניט אין זיין שטוב אריין, און דער רבי פלעגט זיי ביי 

אים קויפן און גוט באצאלן, ווייל יאסקע האט גוט אפגעהיטן 

האנט מיל האט אלעס וואס מען האט אים געזאגט, אויך א 

יאסקע געהאט ביי זיך אויף וועלכע דער רבי האט געמאלן 

 דעם ווייץ אויף מעהל "לשם מצות מצוה".

ווען דער רבי איז געקומען אין דארף אריין, און איז 

אריינגעקומען צו יאסקע פויער האט ער שוין געפונען אלעס 

גרייט פאר אים אין בעסטן ארדענונג, אין דעם קליינעם 

ער וואס איז געווארן אנגעגרייט פאר אים איז געשטאנען צימ

די קליינע האנט מיל פארדעקט מיט א ווייס טישטוך און 

האט שוין געווארט אויף דעם רבי'ן, יאסקע האט אויך 

אנגעזאגט זיין גאנצע בני בית ס'זאל זיך קיינער נישט וואגן 

 אריינצוגיין אין אט דעם צימער.

האט נאר איבערגעטרעטן יאסקעס און אזוי ווי דער רבי 

שוועל האט אים יאסקע מיט א פארבארגענער גאוה געוויזן 

וואס ער האט פאר אים אנגעגרייט, ער האט אים 

אויפגעדעקט די מיל און אים געוויזן די מילשטיינער וואס ער 

האט אויסגערייניגט, דער רבי האט ארויסגעוויזן זיין גרויסע 

ער איד פירט אלעס אויס מיט אזא הנאה ווי אזוי אזא פראסט

 זהירות.

דערנאך האבן זיי אנגעהויבן ארבעטן, דער רבי האט זיך 

ארויפגעשארט די ארבל, יאסקע האט אים דערלאנגט דעם 

זאק וואס האט געהאנגען אויף דער וואנט כדי עס זאל ווערן 

אפגעהיטן פון א דבר חמץ, מיט גרויס זהירות און מיט גרויס 

ער רבי אנגעפולט א הויפן, און אים אריינגעשיט כוונה האט ד

אין דעם מיל אריין און אנגעהויבן צו מאלן, ווער דעם רבינ'ס 

הענט זענען מיד געווארן איז יאסקע צוגעגאנגען און געמאלן, 

אזוי האבן זיי זיך כסדר געטוישט ביז זיי האבן פארענדיגט 

 דאס מאלן.

פאר יאסקע'ן בשעת דעם מאלן האט דער רבי דערציילט 

פארשידענע מעשיות און יאסקע איז געשטאנען און זיי גוט 

אויסגעהערט, ער האט געפרעגט דעם רבי'ן קשיות און דער 

רבי האט אים כסדר געגעבן צו פארשטיין יעדע זאך, זייער 

זיס איז געווען ביי יאסקע  די ארבעט, זיין פנים האט געשיינט 

באגייסטערונג זיינע ארבל פון חן און פון יראת שמים'דיגער 

זענען געווען ארויפגעשארט ביז צו די אקסלען, זיינע הענט 

האבן פעסט אנגעהאלטן די שטאנגען פון דער מיל און ער 

איז געשטאנען מיט גרויס אונטערטעניגקייט "אפשר וועט ער 

? א גאנץ יאר ווארט ער ך קענען הערן א ווארט פון רבי'ן"נא
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ט האט יאסקע געטראכט ער האט זיך אויף אט די געלעגנהיי

נישט געקענט איינהאלטן און אנגעהויבן אויסגיסן זיין ביטער 

הארץ פאר'ן רבי'ן וועגן זיינע צרות און וועגן זיין קנאפע 

פרנסה אין דארף פון וועלכן ער קען זיך נישט אויפהאלטען, 

ליידן מיר הונגער און  -האט יאסקע געזאגט  -נישט איינמאל 

און מיין משפחה לעבט מיט טרוקן ברויט ער האט אויך נויט 

אנגעהויבן צו קלאגן וועגן דעם לעבן שבין אדם למקום און 

דארף עס איז נישט דא קיין מנין בציבור און איך בין דורשטיג 

צו הערן א אידיש ווארט וואס קען איך טאן? האט יאסקע 

 ביטער אפגעזיפצט.

גוט אויס און טרייסט אים און דער רבי שטייט און הערט אים 

מיט פארשידענע טרייסט ווערטער לאז אפ די דאגות וועסט 

זעהן עס וועלן קומען טעג ווען דער אויבערשטער וועט דיר 

העלפן און דאן וועסטו וואוינען און דער שטאט, וועסטו 

קענען יעדן טאג גיין אין בית המדרש אריין צום דאווענען, 

בערשטען און ער וועט דיר פארלאז דיך אויך דעם אוי

פארבעסערן דיין מצב, א שווערער שטיין איז געווארן 

אראפגענומען פון יאסקעס הארץ נאך אט די דאזיגע טרייסט 

 ווערטער פון דעם רבי'ן.

דער טאג איז שוין געווען באלד פאראיבער, און דער רבי 

האט זיך געשטעלט דאווענען מנחה ער האט יאסקען 

קומט אים ער האט אים מיט זיין גאנצע בני  באצאלט וואס ער

בית געבענטשט און גענומען דאס זעקל אויף די פלייטסעס 

און קושענדיג די מזוזה האט ער פארלאזט זיין וואוינונג און 

איז צוריק געגאנגען אהיים, די קעלט ביינאכט איז געווען א 

שטארקע זי האט אריינגעדרינגען אין זיינע אברים אריין, 

ער ער האט גארנישט געפילט ער איז געווען פארנומען אב

מיט הויכע געעדאנקען... פול מיט שמחה וואס ער האט זוכה 

געווען צו מאלן דאס מעהל בכשרות אן קיין שום מכשול ח"ו 

האט ער געלויבט השי"ת, וואס ער האט אים אלעס 

 אנגעגרייט און ער האט זיך גענומען גרייטן צום באקן מצות.

ליך איז ער דורכגעאנגען דעם וועג ביז ער איז געקומען פאמע

צו די שטאט, וועלכע איז געווען איינגעהילט אין שלאף, נאר 

אין איינעם פון די קליינע הייזלעך האט זיך געהערט אין דער 

שטילקייט פון דער נאכט א געוויין. דער צדיק האט זיך שנעל 

עוויין איז געהערט געאיילט אין דערריכטונג פון וואנען דאס ג

געווארן, און אזוי ווי ער איז אריין אין דער הייזקע הערט ער 

 די שטימע פון קליינע קינדערלעך.

מיט א קלאפנדיגע הארץ איז ער צוגעגאנגען צו דער טיר פון 

דעם צימער וואו די קינדער זענען געווען און געפענט די טיר 

וב איז געווען און אריינגעקומען אין שטוב אריין, אין שט

פינסטער די קינדער הערנדיג ווי עס קומט אריין א פרעמדער 

מענטש האבן זיך דערשראקן און האבן זיך אלע באהאלטן 

 אין א ווינקל, און דאס געוויין איז געווארן העכער און העכער.

האט דער רבי געפרעגט הויך האט  -וואס איז אייך קינדער? 

ועל איך מיט אייך דא זיצן, האט איר מורא דא אליין צו זיצן ו

 נישט קיין מורא וואו איז די מאמע וואו איז דער טאטע ?

די דאזיגע ווייכע ווערטער האבן בארואיגט די קינדער און 

איין קינד האט געענטפערט מיט א געוויין מיר ווארטן שוין 

אויף איר א גאנצן טאג מיר ווייסן נישט וואו זי איז, נאך אט די 

פון דעם קינד האבן אלע אנגעהויבן נאך מער צו  ווערטער

מיר זענען הונגעריג מיר האבן נישט געגעסן א גאנצן  -וויינען 

 -טאג ברויט איז נישט דא 

וואס איז דא צו טאן האט דער רבי געקלערט מיט וואס קען 

מען זיי דא העלפן ? פלוצלינג איז אים א געדאנק געקומען 

'איז דאך סכנת נפשות וכל אין קאפ אריין דאס מעהל, ס

המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, און נאך 

 דערצו קליינע קינדער וואס האבן גארנישט געזינדיגט...

ער האט שנעל ארויסגענומען א שטיקל ליכט פון זיין טאש 

און באלד געמאכט ליכטיג אין שטוב, ערשט איצט האט דער 

קייט איז דא, די קינדער זענען רבי געזעהן ווי גרויס די ארעמ

ווי קאלעך, ציטערן פאר קעלט, די קליידער זענן צעריסן און 

 אלע קוקן אויף אים ווי אויף א מלאך המושיע.

ער האט געזוכט אין גאנצן הויז און גארנישט געפונען, ער 

האט שנעל איינגעהייצט דעם אויווען צוגעשטעלט א קעסל 

איז געווארן הייס האט ער וואסער און ווען דאס וואסער 

גענומען די שיסל וואס איז געשטאנען נעבן דעם אויווען און 

האט אנגעהויבן צו קענטן א טייג, ער האט געמאכט פון די 

טייג קיכלעך און האט זיי אריינגעלייגט און קעסל וואסער ביז 

זיי האבן זיך אפגעקאכט, דערנאך האט ער יעדן קינד געגעבן 

דער נאכדעם ווי זיי האבן זיך אנגעגעסן צו דער צו עסן, די קינ

זאט זענען אנטשלאפן געווארן אויף זיין שויס, דער רבי איז 

אויפגעשטאנען האט זיי געבעט דאס בעט און זיי געלייגט 
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שלאפ,ן צוגעשלאסן די טיר און ווייטער געגאנגען זיין וועג 

 אהיים.

מען פון דארף אזוי ווי ער איז נאר ארויסגעגאנגען איז אנגעקו

די מוטער פון די קינדער, זי האט ארומגעוואנדערט א גאנצן 

טאגח צו געפינען עפעס צו עסן פאר די קינדער, ווען זי איז 

אריינגעקומען אין שטוב און געזעהן ווי די קינדער שלאפן 

במנוחה און ווען זי האט שפעטער געהערט וואס עס איז 

"נישט אנדערש " האט זי געשעהן איז זי געווארן דערשטוינט 

 געזאגט "נאר אליהו הנביא איז דא געווען"...

אהיימקומענדיג האט דער רבי זיך געקויפט געווענליכע ווייץ, 

זיי געמאלן און געבאקן מצות אזוי איז דער רצון הבורא... 

 אלעס מן שמים... האט ער אינזין גגעהאט.

ב מסאסוב ס'איז געקומען די סדר נאכט דער רבי ר' משה ליי

איז זיך געזעסן ביים סדר ווי א מלך און האט געזאגט די הגדה 

מיט גרויס התלהבות און דביקות, און די גרויסע און הייליגע 

חבורה זיצט ארום אים אזוי ווי ער האט נאר טועם געווען 

דעם טעם מצה האט ער געזאגט "איך האב נאך קיינמאל 

 ה ווי איצט"...נישט טועם געווען אזא טעם אין דער מצ

 בזכות הפקר חמץ

אין דער שטאט פלאצק און אין דער גאנצער ארומיגער 

סביבה, האט אין זיין צייט געקלונגען דער נאמען פון די 

 אידישן ארענדאר ר' רפאל דאבזשינסקי ע"ה.

דאס איז געווען אן ארענדאר פון א גאר באזונדערן טיפ, 

ס אידען געווען גווענדליך זענען די ישובעיקעס די דארף'

זייער פשוטע מענטשן, פארגרעבטע, מגושם'דיג פון דער 

פויערשער סביבה, אין וועלכער זיי האבן אלע יארן געלעבט, 

ווייט פון אידן, פון א שול, און פון א תלמוד תורה, אנדער איז 

אבער געווען ר' רפאל א איד א תלמיד חכם, אויף א גרויסע 

ק במצות מיט א ברייט פארנעם, א אוהב תורה א מדקד

אידיש הארף פאר צדקה און מעשים טובים, און דאך האט 

ער געהאלטן אין ארענדע די קרעטשמע, ביים דארף 

 פראנטשען.

א גאנצע וואך איז ר' רפאל געזעסן אין דער קרעטשמע, וואס 

האט זיך געפונען ביים שאסיי ביים הויפט וועג, וואס האט זיך 

ענטשן, בעלי עגלות וואס ה אבן שטענדיג געטומעלט מיט מ

געפירט וואגאנען מיט סחורה פון דער שטאט פלאצק אין די 

קליינע שטעטלעך, פוס גייער און פעדלער מיט פעק סחורה, 

וואס זענען פארקויפט געווארן אין די דערפער, חסידים 

פארענדיג צו זייערע רביים, סתם ארחי פרחי מדינה גייער, ווי 

אלע האבן זיי אין דער  -לטס גערופן מען האט זיי דעמא

קרעטשמע פון ר' רפאל'ן געפונען א ווארימע חיים, אן ארט 

אפצורוען די מידע ביינער, כאפן דעם אטעם, אפעסען א 

זאטן מאלצייט, אויסרוען זיך אויף א גוטע געלעגער, און 

 ווייטער גייען זייער וועג.

ווען געגרייט, תמיד זענען די טישן אין גרויסן גאסט הויז גע

אין דער קיך האבן זיך געקאכט גרויסע טעפ מיט 

שמעקעדיגע מילכיגע גריצן, און א משרת צו באדינען די 

אורחים איז כסדר געשטאנען אויפ'ן פלאץ. ר' רפאל און זיינע 

מענטשן האבן נישט געפרעגט דער וואנדער צו ער איז א איד 

לן אדער נישט, אדער, להבדיל, א גוי צו ער האט יא צו באצא

אלעמען האט ער אויפגענומען בסבר פנים יפות, אזוי אז עס 

האט זיך אויסגעדוכט דעם אורח, אז נישט ר' ראפל טוט אים 

א טובה נאר פארקערט ער דערהאלט גאר ר' ראפל'ן ביים 

 לעבן, דערמיט וואס ער עסט ביי זיין טיש..

לבען און געפירט האט ער זיך ר' רפאל אז פרייטאג נאך הא

טאג האט ער געשלאסן די קרעטשמע, אויף איבער שבת 

געפארן אין שטאט אריין, וואו ער האט פארבראכט דעם 

שבת'דיגן טאג אין אן אטמאספערע פון תורה און קדושה, 

 צווישן אידן לומדים און אנשי מעשה.

האט זיך ר' רפאל מיט זיין ווייב געלעבט גליקליך און צופרידן, 

ק איז נישט געווען גאנץ, זיי האבן זקיין קינדער הגם זייערע גלי

נישט געהאט דאך האבן זיין אלץ מקבל געווען באהבה, נישט 

מתרעם געווען קעגן דעם רבונו של עולם און נישט 

 אויפגעגעבען די האפנונג אויף א ישועה.

איז דער נאמען פון דאזיגן איידעלן אידישן ארענדאר געווען 

ן ברייט, אידן און להבדיל גוים האבן באקאנט אויף ווייט או

אים ליב געהאט, און פון ווייטע דערפער האבן פויערן געצויגן 

צו אים, גלויבענדיג אז אזא ביסל משקה וואס מען באקומט 

 ביי רפאל'קען באקומט מען נישט אין דער גאנצע מדינה.

איז במילא דערמיט געוועקסן די שפע אין זיי הויז, און 

מיט אויך די קנאה שנאה ביי די שונאי ישראל צוזאמען דער

 וואס האבן קין מאל נישט געפעלט אין פולין.



 

עז

 הגדה של פסח

מאכט זיך א אין דעם דארף וואו ר' רפאל האט געהלטן די 

קרעטשמע, איז אנגעקומען א נייער גלח א שונא ישראל, דער 

נייער גלח האט נישט געקענט צוקוקן ווי דער איד איז אזוי 

ון די פויערן ציען צו אים ווי בינען צו האניג, חשוב ביים המון א

האט ער אין די זונטאג'ס בעת זיינע דרשות גענומען העצן די 

גוים געגן דעם איד רפאל, פארשטעלען אים אין די 

טונקעלסטע פארבן, און אנגעוויזן ווי גרויס עס איז די זינד צו 

 קויפן און צו שטיצן אזא איד.

נישט אנגענומען געווארען, די  אבער די דאזיגע העצעס איז

פויערן האבן מער געגלויבט אין דעם פרומען איד ווי אין 

זייער גלח, די גיפטיגע פיילן האבן צו ר' ראפל'ן נישט 

 דערגרייכט.

זעענדיג אז מיט די פויערן וועט ער גארנישט מאכן, האט ער 

זיך פארלייגט אויפ'ן פריץ, אויפקלערענדיג אים ווי גרויס עס 

ז זיין חטא, דערמיט וואס ער באנייט אלע יאר דעם אי

קאנטראקט מיט דעם איד, פשוט דאס גיהנום וועט פאר אים 

 זיין ווייניג פאר די חטא.

אבער אויך דער פריץ איז געווען צווישן די נאכפאלגער פון ר' 

רפאל'ן און דערצו איז דער איד געווען זיין בעל יועץ, קיין זאך 

ן אן זיין עצה און הסכמה, ווייל זייט ער האט ער נישט געטוה

האנדעלט מיט אים, איז ער דער פריץ מצליח, ווערט רייכער 

פון טאג צו טאג האט דער גוט אויסעזידלט דעם גלח און אים 

שארף ערקלערט, אז אויב ער וועט נישט אפשטעלן זיינע 

העצעס קעגן דעם ארענדאר, וועט ער שוין זאגרן דערפאר, 

 ל אים משלח זיין פון דארף.דאס מען זא

אבער אויך נאך דעם דאזיגן דורכפאל האט דער גלח נישט 

 -רעזיגנירט, ביז ער האט פארטראכט א טיוולאנישן פלאן 

היות ווי ער האט געוואוסט, אז אידן פארקויפן ערב פסח 

זייער חמץ צו א גוי, און א דאנק דעם זענען זיי נישט מחויב צו 

ען דאס חמץ, און אויך רפאל פארניכט און פארברענ

פארקויפט חמץ'דיגע בראנפען צו א ערל פון דארף, איז ער 

אוועק צום ערל און גענומען מט אים איינ'טענה'ן אז ער זאל 

 היי יער נישט קויפן ביים אידישן ארענדער דאס חמץ.

פון אנפאנג האט דער גוי דערפון ניש געוואלט הערן, ער האט 

רן ווי ער איז דער קונה אויף דער גע'טענה'ט אז שוין יא

קרעטשמע, און אז ער באקומט דערפאר פינך קערבלאך 

במזומנים, אחוץ א קווארט שנאפס ערב פסח און א קווארט 

שנאפס מוצאי יו"ט, אויב אזוי פארוואס זאל ער פארלירן 

 אזא לייכט גראשן.

דו באקומסט פון מיר גאנצע צען רובל, און פינף קווארט 

לס צוגאב, האט דער גלח צו אים א זאג געטאן, א בראנפן א

חוץ דעם וועלן פארגעבען ווערן אלע דיינע עבירות, וואס דו 

האסט געזינדיגט ביז היינט און וואס דו וועסט זינדיגן ביז צו 

דיין טויט, ווען אבער דו וועסט מיך נישט פאלגן, וועסטו קיין 

ווערן די  מאל נישט ארויס פון גיהנם, וועסט פארשאלטען

 מיט דיינע קינדער אויף דורי דורות.

נאך אזעלכע רייד איז פאר אזא ארימער און אומוויסענדער 

פויער ווי ער איז געווען איז עס דעם גלח געלונגן אים 

איברצורעדן, ער האט באקומען דאס געלד מיט די משקה 

און געשווארען ביים צלם, אז זיין פוס וועט מער נישט 

די שוועל פון דער קרעטשמע פון היינט ביז איבערטרעטן 

 נאך דעם אידישן  פסח.

פארטיג געווארן מיט דעם דאזיגן פויער, האט דער גלח 

עטליכע וואכן צייט געפרעדיגט אין קירכע ווי אויך אין די 

ארומיגע דערפער, אז דער יעניגער וואס וועט אפקויפן דעס 

ווערן פון חמץ  ביים אידישן ארענדאר, וועט פארשאלטן 

 "אותו האיש" צוזאמען מיט זיין גאנצער משפחה.

ערב פסח איז געקומען ביי ר' רפאל אין קרעטשמע איז שוין 

אלץ פאררוימט באהאלטן, צוגעגרייט צום הייליגן יום טוב, 

ער האט בלויז געווארט אז דער פויער זאל ווי יעדעס יאר אין 

ץ כדי ער זאל דער צייט קומען צו אים, און אפקויפן דאס חמ

קענען פארן אין שטאט אריין אויף די גאנצע אכט טעג יום 

 טוב.

אבער דער גוי קומט נישט די צייט איז קורץ און מען זעהט 

נישט די גוי, לויפט ער אליין אריבער צום פויער צו זיין 

כאטקע, ערשט ער איז נישטא, אויסבהאלטן זיך, פראבירט 

אומזיסט. די פויערם וואלטן  ער א צווייטן גוי א דריטן, אבער

אוודאי חשק געהאט צום מסחר. אבער זיי האבן מורא פארן 

גלח און פאר דער הארבער שטראף, וואס ער האט 

 ארויסגעגעבן.

זעהט ר' רפאל אז עס איז שלעכט כאפט ער א פערד  און 

לויפט אין א צווייטע דארף, צו זיינע באקנטע פויערן, אבער 

כט, דער כלח האט קעגן אים גוט ווידער די זעלבע גשי



 

עח

 הגדה של פסח

 געבונטעוועט די ערלים..

לויפט ר' רפאל צוריק אין קרעטשמע, אפשר איז גאוורילא 

פארט געקומען, אבער זעענדיג, אז דער שעת ביעור חץאיז 

נאענט און קיין "קונה" איז נישטא, האט ר' פאל פארשטאנען 

 מקייט.דאס ער שטייט פאר א גרויסן נסיון, א נסיות פון ארי

מסתמא איז עס א גזרה פון הימעל רופט אויס דער פרומער, 

ר' רפאל ער טראכט נישט לאנג, ער עפענט אלע קאמערן פון 

די סחורות און שטלעט זיך אוועק נעבן זיין קרעטשמע און 

 רופט אויס אויף פוליש לשון, מיט א גרויסן קול.

 איר זאלט וויסן אז איך האב מפקיר געווען אלע מיינע

חמצ'דיגע זאכן, אלץ איז הפקר און ווער עס וויל קומען און 

 נעמען פראנק און פריי...

אפגעזאגט דעם פסוק, שפאנט ער זיין פערד און וועגעלע, 

און פארט א ברייליכער, א צופרידענער אין שטאט אריין, 

וואו ער פראוועט א יום טוב מיט גרויס שמחה מיט אורחים 

ב ווי יעדעס יאר, פאר זיין ווייב ער ביי די טישן. מיט כל טו

נישט דערציילט וואס האט פאסירט, כדי איר נישט צו 

 פארשטערן דעם יו"ט.

תמיד פלעגט זיך ר' רפאל נוהג זיין, אז מוצאי יו"ט גלייך נאך 

הבדלה האט ער איינגעשפאנט דאס וועגעלע און געפארן אין 

אלד אין דער דארף אריין, ווייל די קרעטשמע איז געווען פון ב

פריה באלאגערט פון פויערן וואס האבן שוין ארויסגעקוקט 

אויף אים גדי צו נעמען א טרונק בראנפען נאך די אכט 

ניכטערע טעג, דאס מאל האט ר' רפאל זיך נישט געאיילט, 

האט ער געזאגט  -זאלן די פויערן זיך איינהאלטען ביז מארגן 

 זיין ווייב.

אמען מיט זיין ווייב, געפארן אין אויף צומארגנס איז ער צוז

דארף אריין, אויפ'ן וועג צו דער קרעטשמע האט ער 

אנגעטראפן א באקאנטן גוי פון זיינע שטענדיגע קונים, ער 

האט זיך מיט אים פריינדליך באגריסט און געזאגט: העי 

פאוועל ווי זענען אריבער די יום טוב'דיגע טעג? איר האט 

קען מיט אומזיסטן בראנפן ביי מיר אוודאי זיך גוט אנגטרונ

 אין קרעטשמע, ַהא?

מיר האבן קיין טרונק נישט געטאן פון אייערע בראנפען, 

גלייך ווי איר האט ערב אייער יו"ט פארלאזט דאס דארף און 

מיר האבן זיך געגרייט לאזן וואוילגיין, ווי דו האסט געזאגט, 

ע הינט ערשט מיר גיבן א קוק און צוויי גרויסע שווארצ

שטייען ביי דער טיר פון דער קרעטשמע אויף שמירה און 

ווארפן זיך מיט א רוגזה אויף יעדן, וואס דערנטערערט זיך צו 

דער קרעטשמע אז איין גאט זאל שומר ומציל זיין, אויך איך 

אליין האב געפרואווט גליק דו ווייסט דאך אז איך בין נישט 

חשק געהאט צו קיין שרעקעוודיגער, איך האב שטארק 

באנעצן דעם האלדז מיט אומזיסטע משקה, אבער די צוויי 

כלבים האבן מיך שיעור נישט צוריסן אויף שטיקער, אזוי אז 

איך האב געדאנקט גאט וואס איך בין אנטלאפן פון זיי א 

 לעבדיגער.

ווען ר' רפאל איז געקומען צו דער קרעטשמע זענען אים די 

געבויגן זיך צו אים מיט הכנעה, צוויי כלבים אקעגנגעלאפן, 

געלעקט זיינע און דאן זענען זיי אוועקגלאפן אין וואלד אריין, 

 נעלם געווארן.

האט ר' רפאל פארשטאנען אז די געשיכטע איז ווייט נישט 

אויף  -קיים פשוט'ע, אבער דאך האט ער צו זיך געזאגט 

ן הימעל זאכן פארלאזט מען זיך נישט, די תורה איז נישט אי

הימעל, די סחורה איז חמץ שעבר עליו הפסח און מען טאר 

דערפון נישט האבן קיין הנאה, מיט גרויס ישוב הדעת טרעט 

ער עפנען די קראנען אויסגיסן דעם בראנפן, ווען דאס ווייב 

האט דאס באמערקט האט זי אויפגעהויבן א געוואלד, און 

ט ער זאל מיט גרויס בכיות און יללות האט זי קוים געפויעל

מסכים זיין פארן אין שטאט צום גארן ר' לייביש חריץ דער 

 פלאצקער רב, הערן זיין פסק.

ביידע תלמידי חכמים האבן זיך אריינגלאזט אין א שארפע 

לומדישן וויכוח, צו דער פרייד פון דער פרוי האט דער 

פלאצקער רב געפונען א היתר און גע'פסק'ענט אז דער 

הנאה, עס איז געווען הפקר פאר בראנפען איז מותר ב

אלעמען, ווייל ר' רפאל האט עס דאך מפקיר געוועם און 

דאס וואס די גוים האבן נישט געקענט נהנה זיין דערפון 

 ענדערט גארנישט די זאך.

אויפ'ן וועג אהיים האט ר' רפאל גענומען ביי זיך מאכן א 
חשבון הנפש: אמת טאקע, אז אין די פעסער בראנפן 

זיין גאנץ פארמעגן, און אן דעם בלייבט ער אן  שטעקט
ארימאן, אבער צי קען אזא איד ווי ער צוליב נגיעה זיך סומך 
זיין אויף א היתר בשעת הדחק, וואס דער רב האט מיט גרויס 
חריפות אויסגע'פשטל'ט און ווי איז אביסל מסירות נפש 

ך וועל פון אי -ניין  -פאר א מצוה, און ווי איז ווארימקייט? ניין 
 מעשה ניסים נישט נהנה זיין.



 

עט

 הגדה של פסח

אהיימקומענדיג האט די פרוי זיך גענומען צו דער ווירשאפט 

ווי תמיד, און מער נישט געהיט דעם מאן, זייענדיד זיכער אז 

ער וועט זיך פארלאזזן אויפ'ן היתר פון פלאצקער גאון, אבער 

י דער אין א ווייל ארום ווען זי קוקט זיך אום, דערזעהט זי וו

גאנצער בראנפן ליגט שוין אין די גאס הפקר און די פויערן 

ליגן אויסגעצויגן אויף דער ערד און לעקן פון דעם ביטערן 

 טראפן.

די פרוי האט זיך שרעקליך צעוויינט און ווען זי איז געקומען 

צו זיך, איז זי געלאפן אין שטאט אריין, דערציילט דעם גאון 

ערביי האט זיך געביערט: דאס פון איר אומגליק, און ד

פארמעגן האב איך פארלארן, קיין קינדער האב איך נישט, 

 וואסזשע וועט זיין מיין סוף?

דער גאון איז ממש ארויס פון די כלים, הערענדיג וואס ר' 

רפאל האט אפעטאן, א לענגערע צייט האט ער 

ארומגעשפרייזט א צוקאכטער איבער זיין צומער, דאן האט 

אפגשטעלט נעבן די פרוי, און פייערליך א זאג געטאן ער זיך 

ר' רפאל'ס ווייב פארט אהיים לחיים ולשלום, איך בין אייך  -

מבטיח אין זכות פון מיין תורה, אין זכות פון אייער מאן'ס 

מסירות נפשפאר א מצוה, אז היי יאר וועט איר געהאלפן 

עלט מיט ווערן מיט א זון וואס וועט באלייכטן די אידישע וו

 זיין תורה און צדקות.

און די ברכה פון ר' לייבוש חריף איז מקויים געווארן, צום יאר 

איז געבוירן געווארן ביים דאזיגן פאר פאלק דער בארימטער 

ל.גאון און צדיק ר' אברהם טשעכטנאווער זצ"

 


