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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



 

 ד

 הגדה של פסח

 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 פסח.דעם  )לא

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

גענצליך יום טוב וועלכע מען טאהר נישט טוהן קיין 

וואכענדיגע ארבעט, אויסער זאכען וואס מען דארף האבען 

פאר די לעבען פון די מענטש למשל קאכען, באקען,. 

דערנאך זענען דא פיער טעג, וואס ווערען אנגערופען ״חול 

לאכות. און די לעצטע המועד״ 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 פייערען דער  )לג

אלס זכר פון די גרויסע נסים וואס השי״ת האט געטוהן צו 

געארבעט אונזערע עלטערן אין מצרים, ווי די אידען האבען 

זייער שווער פאר די מצריים, און זיי זענען דארט געווען 

 קנעכט פאר פרעה פאר אסאך יאהרען.

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

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

נישט פאר טויזענטער מענטשען. השי״ת האט געטוהן 

ון געשלאגען פרעה און די מצריים מיט גרויסע נסים א

 ווינדערליכע מכות.

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

רבינו בעטען אז די אידען זאלען שוין ארויס גיין פון מצרים 

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

וואס  פארברעכער -פרעה אז מיר זענען נישט קיין גנבים 

לויעפען אוועק אינמיטען די נאכט, נאר מיר וועלען ארויס 

גיין אינמיטען טאג. אין די פיפצענטער טאג אין חודש ניסן 

זענען זעקס הונדערט טויזענט אידען ארויס געגאנגען פון 

 מצרים, (מיט טייג אויף זייער אקסלען).

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

יום טוב פסח, השי״ת האט אונז באפוילען צו עסען מצה  די

 און נישט עסען קיין חמץ.

 

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

 ביום חג המצות הזה. -״יעלה ויבא״ 

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״).
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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

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״ 
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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 
 ִסיָמֵני ַהַחג

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

 ִנְרָצה. .ָמרֹור. ּכֹוֵרְך. ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך. ָצפּון. ָּבֵרְך. ַהֵּלל.
 מיר וועלן דא אראפברענגען עטליכע ענינים פון די סימנים

 קדש
 כוסות״:די ״ארבע אויף טעמים און רמזים 

ווען דער טאטע קומט אהיים פון שול טוט ער זיך אן די ווייסע קיטל און ער מאכט שוין קידוש פסח ביינאכט 
 כדי די קליינע קינדער זאלן נישט איינשלאפן

פארוואס טוט מען אן א קיטל פסח 
 ביינאכט:

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

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

 מיר זענען מער נישט קיין קנעכט נאר פרייע מענטשן.

 נאך א טעם
ווייל א קיטל איז א בגד וואס מען טוט אן פאר׳ן מענטש ווען ער 

לעבט שוין נישט, און פסח ביינאכט ווען מען עסט און מען 

 ריילעך, קען מעןטרינקט און דער מענטש איז דערהויבן און פ
צוקומען זיך גרויס צו האלטן, וועגן דעם טוט מען אן א קיטל צו 

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

 געדענקען זיך צו האלטן קליין.

 נאך א טעם
ווייל א קיטל איז א קלייד וואס קיין שום גוי גייט נישט אנגעטוען 

ן מיר דאס אן צו ווייזן אז אין דעם זכות מיט אזא קלייד, במילא טוע

וואס אונזערע עלטערן האבן נישט פארענדערט זייער ערליכע 

 קליידונג אין מצרים, זענען זיי אויסגעלייזט געווארען.
פארוואס דארף מען זען אז די קליינע 

 קינדער זאלן נישט איינשלאפן:
אל דערציילן ווייל די נאכט איז די מצוה פון והגדת לבנך, אז מען ז

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

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

טאטע וועט זיי ענטפערן און דערציילן די גרויסע ניסים פון יציאת 

 מצרים.
ביים טרינקען די כוס פון קידוש דארף מען אינזינען האבען 

אז מ׳איז יעצט מקיים די מצוה פון טריקען די ערשטע כוס 

 פון די ד׳ כוסות.
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 ורחץ
 מען וואשט זיך די הענט און מען מאכט נישט קיין ברכה על נטילת ידים.

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

ס מיינט א עסן וואס מען טונקט איין אין א שטבולו במשקה, דא

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

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

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

ן א גאנץ יאר, איז ביים סדר נאכט וואס מען פירט זיך ערליכער פו

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

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

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

 .נישט וואשן

 כרפס
ן מען טינקט דאס איין אין זאלץ וואסער און מען מאכט מען נעמט א שטיקל גרינצייג ווייניגער פון א כזית או

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

 פארוואס עסט מען כרפס:
ווייל דאס קינד זאל זען אז מען טוט אנדערש פון א גאנץ יאר, ווייל 

א גאנץ יאר הייבט מען גלייך אן די סעודה, און היינט עסט מען 

נצייג פאר די סעודה, וועט ער פרעגן פארוואס איז היינט גרי

אנדערש, וועט אים דער טאטע ענטפערן און דערציילן די ניסים 

 פון יציאת מצרים.

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

 מיט די ברכה:
רא פרי האדמה ווייל עס איז א מחלוקת צו מען דארף מאכן א בו

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

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

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

סעודה, עס איז אבער דא וואס לערנען אז פסח ביינאכט געהערט 

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

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

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

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

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

 דאס גע׳פטר׳ט מיטן כרפס.

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

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

זיין צוריק די זעלבע שאלה אויפן מרור, וועגן דעם עסט מען 

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

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

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

פארוואס לייגט מען אוועק די גרעסערע העלפט אויף 
 אפיקומן:

ייל פון דעם אפיקומן דארף מען עסן לכתחילה צוויי כזיתים, וו
 דערפאר דארף מען האבן צו דעם די גרעסערע העלפט.
 פארוואס דארף מען צוברעכן די מצה: 

 א פון ברויט טייטש דאס עוני״ ״לחם אנגערופן ווערט מצה די ווייל

 און ט,ברוי צובראכענע האבן צו איז ארימאן אן פון סדר דער און ארימאן,

 קיין מיט נישט און האנט די מיט צוברעכן דאס מען דארף פארדעם

  הענט. די מיט אפ אויך ברעכט ארימאן אן ווייל מעסער,

 פארוואס לייגט מען אוועק די מצה פון אפיקומן:
 .כדי מען זאל דאס נישט אויפעסן אינמיטן די סעודה
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 מגיד
 ישראל מען זאגט די הגדה פון הא לחמא עניא ביז גאל

פארוואס זאגט מען די הגדה פאר די 
 סעודה:

ווייל אין די גמרא איז דא א שיטה אז לחם עוני טייטש, ברויט 

וואס מען זאגט אויף דעם לויב פארן אייבערשטן, וועגן דעם זאגט 

מען די הגדה ווען די מצה ליגט נאך אויפן טיש, און נאכדעם עסט 

 .מען

נזינען האבען אז יעצט איז מען ביים זאגן די הגדה דארף מען אי

מקיים די מצות עשה דאורייתא פון דערציילן די ניסים פון יציאת 

 מצרים.

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

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

ט זיך געוואשן פאר כרפס איז מען נישט מיט דעם וואס מען הא

פטור זיך צו וואשן יעצט פאר די המוציא, ווייל ווען מען האט 

געזאגט די הגדה האט מען מפסיק געווען און מסיח דעת געווען, 

דאס מיינט פארגעסן צו האלטן ריין די הענט, פאר דעם דארף 

 .מען יעצט נאך אמאל וואשן די הענט

 מוציא
 ויף די דריי מצות און מען מאכט א ברכה המוציאמען הייבט א

 פארוואס הייבט מען אויף אלע דריי מצות:
משנה צוויי  ווייל יום טוב דארף מען מאכן א המוציא אויף לחם

גאנצע מצות, און די מיטלסטע מצה איז דאך צובראכן דארף מען 

אויפהייבן אלע דריי, און אזוי איז דא צוויי גאנצע מצות, די 

.בערשטע מיט די אונטערשטעאוי

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

פארוואס כאפט מען אן דוקא די 
 און די מיטעלסטע מצהאויבערשטע 

 מען און מיטעלסטע די מיט מצה אויבערשטע די אן כאפט מען

 א דא איז עס ווייל ביידע, אויף מצה אכילת על ברכה די מאכט

 די פון מצוה,  די זיין יוצא זאל מען מצה וועלכע פון מחלוקת

 מען עסט דעם וועגן און מיטלסטע, די פון אדער אויבערשטע

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

 .שיטות ביידע זיין צו יוצא מיטלעסטע, די פון

האבען אז יעצט איז מען ביים עסן די מצה דארף מען אינזינען 

 מקיים די מצות עשה דאורייתה פון אכילת מצה.

 מרור
  מען נעמט א כזית מרור און מען טינקט דאס איין אין חרוסת און מען מאכט א ברכה על אכילת מרור.

ון ווייל אין מרור איז דא א גופט וואס עס שאדט פארן מענטש, א פארוואס טינקט מען דאס איין אין חרוסת:
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די פייכטקייט פון חרוסת איז מבטל דעם גופט, אבער מען דארף 

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

 .די מרור

ביים עסן די מרור דארף מען אינזינען האבען אז יעצט איז מען 

 מקיים די מצוה דרבנן פון עסן מרור.

 כורך
מצה גרויס ווי א כזית און מען וויקלט אריין א כזית מרור און  טערשטעאינפון די צוויי שטיקלעך מען נעמט 

 מען זאגט זכר למקדש כהלל.

 פארוואס מאכט מען כורך: 
ווייל הלל האט געטייטשט דעם פסוק על מצות ומרורים יאכלוהו 

אז מען דארף צוזאמען לייגן פסח מצה און מרור און אזוי עסן, נאר 

ל בזמן הזה איז מרור נאר א מצוה מיט טוען נישט אזוי, וויי

מדרבנן, קען מען דאס נישט צוזאמלייגן מיט מצה וואס זי איז א 

מצוה מן התורה, ווייל די מרור וועט מבטל זיין דעם טעם פון די 

 מצה, וועגן דעם עסט מען קודם א כזית מצה עקסטער, 

און נאכדעם וואס מען האט שוין יוצא געווען די מצות מצה איז 

נאר א רשות, קען מען דאס נישט עסן צוזאמען מיט מרור,  מצה

ווייל די מצה וועט מבטל זיין דעם מרור וואס איז א מצוה מדרבנן, 

עסט מען נאכדעם מרור, און דערנאך עסט מען מצה מיט מרור 

צוזאמען נאר פאר א זכר צו דעם וואס הלל האט געטאן בזמן 

צה און די מרור איז שבית המקדש הי׳ קיים, וואס ביידע, די מ

געווען א מצוה מן התורה האט נישט מבטל געווען איינס דאס 

 .אנדערע

 שלחן עורך 
   לכבוד יום טובמען גרייט צום טיש און מען עסט און מען טרינקט 

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

ן עסן דעם אפיקומן זיך נישט אנעסן צופיל כדי מען זאל נאך קענע

 .מיט חשק
 פירט מען זיך צו עסן אייערפארוואס 

א זכר צים קרבן חגיגה וואס אידן האבן מקריב גייוען און עס 

:געגעסן פארן קרבן פסח

 צפון
 מען נעמט אפיר דעם באהאלטענעם אפיקומן און מען עסט זכר לקרבן פסח

ת א זכר צום עסן צוויי כזיתים, איין כזי לכתחילה דארף מען צו

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

געגעסן צוזאמען מיטן קרבן פסח. אויך דארף מען דאס עסן 

לכתחילה פאר חצות אזוי ווי דעם קרבן פסח האט מען געגעסן 

 פאר חצות.

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

אין מויל אזוי ווי נאכן קרבן פסח האט מען אויך  טעם פון אפיקומן

 נישט געטארט עסן. 

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

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

 שוין געווען אביסל זאט
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 ברך
 מען גיסט אן דעם דריטן כוס און מען בענטשט

 מקיים די מצוה פון טרינקען די דריטע כוס פון די ד׳ כוסותביים טרינקען די כוס פון ברכת המזון דארף מען אינזינען האבען אז מ׳איז 

 הלל
 ן כוס און מען זאגט הלל פארן הייליגן באשעפער טמען גיסט אן דעם פער

מען מאכט נישט קיין ברכה אויף דעם הלל, ווייל מען האט שוין 

עמאכט ביים דאווענען אין שול, אויך דארף מען זיך נישט ג

אויפשטעלן ביי הלל, ווייל מען צוטיילט דעם הלל, די ערשטע 

צוויי שטיקלעך זאגט מען פארן סעודה, און די איבריגע זאגט מען 

יעצט, פארדעם האט דאס שוין נישט דעם דין פון הלל אז מען 

 .זאל דארפן שטיין
 : דעם הלל צעטיילט מעןפארוואס 

פארוואס צעטיילט מען דעם הלל, האלב פאר די סעודה צוזאמען 

מיט דער הגדה, און האלב נאך די סעודה ? ווייל די ערשטע צוויי 

קאפיטלעך רעדט זיך פון יציאת מצרים, געהערט דאס צו דער 

הגדה וואו מען דערציילט די ניסים פון יציאת מצרים. אבער די 

רעדט זיך פון אנדערע גאולות און פון די  צווייטע העלפט פון הלל

גאולה העתידה, אזוי אויך אין דעם סדר וואס מען זאגט נאך דער 

סעודה רעדט זיך פון דער גאולה העתידה, האט מען דעם חלק 

 .געשטעלט אויף נאך דער סעודה

 נרצה

 ווער עס טוט די אלע זאכן, איז באוויליגט פארן אייבערשטן

 סדרהליל 
 הייסט עס די סדר נאכט פארוואס

שטייט א משל אין חובת הלבבות, אז א מענטש איז איינמאל 

אריינגעקומען אין א טונקעלע שטוב האט ער זיך כסדר צוקלאפט 

פון די זאכן וואס זענען דארט געווען, האט ער געשריגן אז די הויז 

האט נישט קיין סדר, אבער ווען איינער איז געקומען און 

די לעקטער האט מען געזעהן אז די הויז האט יא א אנגעצינדען 

סדר, ער איז נאר קרום געגאנגען, אזוי אויך א גאנץ יאהר ווען עס 

געשעהט פארשידענע זאכען צו מענטשען מיינען זיי ח״ו אז די 

וועלט איז אהן סדר, אבער ווען עס קומט די הייליגע סדר נאכט 

א גאנץ יאהר האט די ווערט ליכטיג פאר יעדע איד זעהט מען אז 

 וועלט אויך געהאט א סדר מיר זענען נאר קרום געגאנגען.

 הגדה דבר צבי

די נאכט פון פסח רופט מען ״סדר נאכט״ נאך א טעם פארוואס 

ווייל די אויפירונג ווי אזוי מען פירט זיך אויף ביים סדר אזוי פירט 

  מען זיך אויף א גאנץ יאהר.

הרה"ק ר' אהרן מקארלין
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 רהקע
 לפי האריז"ל

 
א) עס איז דא וואס פירען זיך, אז די אלע וואס זענען ביים סדר, 

 ווייבער און קליינע קינדער מאכען אויך קידוש.

ב) עס ווערט געברענגט א טעם פארוואס מען טוט אהן א קיטל, 

ווייל מען האט מורא אז דארך די שמחה פון די סדר נאכט וועט 

זאכען וואס מען דארף נישט, וועגען  מען צוקומען צו טוהן ח״ו

דעם טוהט מען אהן א קיטעל וואס דאס איז א בגד פון טויטע און 

ווען מען טראכט אז מען לעבט נישט אויף אייביג פירט מען זיך 

�אויף בעסער.
 ַקֵדׁש

, כדי די און מאכט שוין קידוש אווען דער טאטע קומט אהיים פון שוהל טוהט ער זיך אהן דעם ווייסן קיטל
 קליינע קינדער זאלן נישט איינשלאפן.

                                                           
 
 קדש ורחץ א
פון א גאנץ יאהר איז דער סדר פון עבודת ה', קודם "סור מרע" און ערשט נאכדעם  "עשה טוב", קודם טוט מען תשובה און מען וואשט זיך אפ  

 די עבירות, און ערשט נאכדעם הייבט מען אהן מיט עשה טוב און מען הייליגט זיך צום אייבערשטען מיט די מצות. ביי יציאת מצרים איז אבער

אנדערש געווען, דער אייבערשטער האט ארויסגענומען דו יודען פון מצרים זייער שנעל, דער אייבערשטער האט נישט געווארט אז מען זאל זיך 

ודם אפוואשען פון די טומאת מצרים, וועגען דעם איז פסח א זמן פון קודם עשה טוב און נאכדעם סור מרע, וועגען דעם זאגען מיר, קדש און ק

 נאכדעם ורחץ, ווייל קודם איז קדש מען הייליגט זיך און נאכדעם איז ורחץ מען וואשט זיך אפ פון די עבירות.

 ייטב פנים 

 קדש ורחץ כרפס
 ער א איד איז זוכה צו קדושה אלץ מער זעט ער זיין שפלות ווי ווייט ער איז נאך פון די קדושה און ער פילט אז ער מוז זיך אפוואשען אוןוואס מ

מטהר זיין, דאס איז דער פשט קדש ורחץ, דורכן קדש זעט מען הערשט אז ורחץ, אבער מען דארף נישט זיין געפאלן ביי זיך נאר נעמען א 

ון כרפס וואס מען ניצט צום סדר וואס איז א ירק וואס ליגט אריינגעשטעקט אין דער ערד קוים אייניגע בלעטער האט מען פון זיי ביישפיל פ

ען ארויסגעזען [פעטרישקא קארטאפל רעטיך אלע זענען די ירקות אין דער ערד] ווערן זיי נתעלה און מען נעמט זיי ארויף אויפן סדר טיש און מ

י א ברכה אזוי ארום ווערט דערהויבן אפי' דער ניצוץ וואס ליגט באהאלטן אין דער ערד דארף מען דערפון לערנען זיך מחזק צו זיין מאכט אויף זי

 און גלייבן אז השי"ת קען דערהייבן א מענטש פון די נידריגסטע ערדישע מצב צו די העכסטע קדושה

 ישמח ישראל

 קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד
וויל זיך הייליגען, ורחץ זאל ער קודם אן וואשען פון די עבירות, כרפס  וואס דאס איז ראשי תיבות פון די ווערטער כלל ראשון  קדש  ווען א יוד

פה סתום די ערשטע זאך איז דאס מויל זאל זיין פארמאכט נישט רעדין זאכין וואס מען טאר נישט, יחץ מגיד און דאס וואס ער דארף שוין יא 

 זאגין נאר די העלפט, דאס מיינט אז די ווערטער זאלין אים זיין געמאסטן.רעדין, זאל ער 

 הרה"ק ר' דוד מטאלנע



 

טו

 הגדה של פסח

ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ַעל  ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ּכֹוס ִראׁשֹוָנה ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא
 ִיְׂשָרֵאל.-ְיֵדי ַההּוא ְטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל

 ִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר)ַויְ  (בלחשלשבת  

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

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

 ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:  $ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ  $ָּברּו
ָעם, ְורֹוְמָמנּו -עֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכלהָ  $ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ  $ָּברּו

(לשבת:  ַׁשָּבתֹות ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה -ָלׁשֹון, ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, ַוִּתֶּתן-ִמָּכל

ַחג  יֹום)-ת ַהֶזה ְוֶאת(לשבת:  ַהַּׁשּבָ  יֹום-מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה, ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשֹון ֶאת ִלְמנּוָחה ּו)
 ְצָרִים.ִמְקָרא ֹקֶדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת מִ  (לשבת:  ְּבַאֲהָבה,) ,ב. ְזַמן ֵחרּוֵתנּוַהַּמצֹות ַהֶּזה

(לשבת:   %ּומֹוֲעֵדי ָקְדׁשֶ  (לשבת:  ְוַׁשָּבת) ָהַעִמים.-ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל

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

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

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

ֵּׁשֶׁשת ְיֵמי יֹום ַהְּׁשִביִעי מִ -ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה. ֵּבין ְקֻּדַּׁשת ַׁשָּבת ִלְקֻדַּׁשת יֹום טֹוב ִהְבַּדְלָּת. ְוֶאת
 ׁש ְלֹקֶדׁש:)ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשֶתָך. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקדֶ -ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדְׁשָּת. ִהְבַּדְלָּת ְוִקַּדְׁשָּת ֶאת

 ַלְּזַמן ַהֶּזה: ִּגיָענּוָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוהִ 

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

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

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

 בית אהרן



 

טז

 הגדה של פסח

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

 "בורא פרי האדמה", און מ'האט אינזין צו פטר'ן די מרור
) דער טעם פארוואס מען עסט כרפס איז ווייל ביים סדר טוהן א

מיר אזעלכע זאכען וואס איז אנדערש ווי א גאנץ יאהר, כדי די 

קליינע קינדער זאלען פרעגען וואס היינט איז אנדערש ווי יעדען 

טאג און מען עסט גרינצייג פאר׳ן סעודה, וועט מען זיי ענטפערען 

 יציאת מצרים. און דערציילען די מעשה פון

 ב) כרפס עסט מען נישט אנגעלעהנט.

ג) מען טונקט איין כרפס אין זאלץ וואסער ווייל דאס איינטונקען 

 איז א סימן פון פרייהייט.

 ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה: $ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ  $ָּברּו

 ַיַחץ
 ג

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

                                                           
 
 יחץ ג

שפאלטען די ים סוף, פארוואס צוטיילט מען פונקט די  -מען צוטיילט די מיטעלסטע מצה וואס דאס איז א זכר פון קריעת ים סוף 

 עשפאלטען געווארען.ווייל משה רבינו איז געווען א "לוי" און דארך איהם איז די ים ג  ,מיטעלסטע מצה

 ספרים הקדושים

 ?ואס צוברעכט מען די מיטעלסטע מצהפארונאך א טעם 
ווייל די מצות איז אקעגען כהן, לוי,ישראל, און אברהם יצחק יעקב. און אברהם האט געדארפט שחט'ן יצחק, יצחק איז די 

 מיטעלסטע פון דידריי מצות, וועגען דעם צוברעכט מען די מיטעלסטע מצה.

 רים הקדושיםספ

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

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 

 יבערשטן צו גיין אין זיינע וועגןאי

 הרה"ק ר' מענדלע מרימנוב זצ"ל

 
 

א) מען פירט זיך צו לאזען די קינדער אוועק כאפען די אפיקומן 

 כדי זיי זאלען וועלען אויפבלייבען ביז נאך די סדר.

מן כדי די קינדער זאלען פרעגען ב) מען באהאלט די אפיקו

פארוואס באהאלט מען די מצה פאר די סעודה, וועט מען זיי 

 ענטפערען די נסים פון יציאת מצרים.

ג) די מצה צוברעכט מען, ווייל די מצה ווערט אנגערופען ״לחם 

עוני״  ארימע ברויט, און די סדר פון א ארימאן איז צו האבען 

 צובראכענע מצה.



 

יז

 הגדה של פסח

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

ווען מען זאגט הא לחמא עניא ווייזט מען אן אויף די מצות א) 

 .פירן זיך אויפצוהייבן די מצות אסאך

 גיסט מען אן די צווייטע כוס. מה נשתנהפאר מען זאגט  ב)

ג) ווען מען זאגט די הגדה זאל מען האלטען די מצות 

אויסער ווען מען הייבט אויף די כוס דעקט מען צו  אויפגעדעקט,

 די מצות.

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

 זאל נישט טרינקען פון די וויין וואס מען האט אראפגעגאסען.

״מרור זו״ ווייזט מען מיט די פינגער  -ה) ווען מען זאגט ״מצה זו״ 

 אויף די מצה און מרור.

h  h  h 
 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 

 זה״, דאס מיינט ווען מען האט פאר זיך מצה און מרור.בעבור 
ב) מען דארף געבן צו פארשטיין פאר די ווייבער און קינדער די נסים ונפלאות וואס דער אויבערשטער האט געטוהן מיט 

 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

ת ָּתֵעי ִביִציאַ ְלָעְלִמין, ָהִכי אֹוִקיְמָנא, ָּכל ַּבר ָנׁש ְדִאׁשְ 
י ְלֶמֱחדֵ  הּוִמְצַרִים ּ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 ְּבַההּוא ִסּפּור. ֵּביּה ַׁשְעָּתא ָכִניׁש קּוְדׁשָ 

א ּו ְוָׁשְמעּו ִסּפּורָ ְלָכל ַּפַמְלָייא ִדיֵליּה, ְוָאַמר לֹון ִזיל
ן ְּבפּוְרָקִני. ִדְׁשָבָחא ִדיִלי ְדָקא ִמְׁשָּתעּו ָּבַני ְוָחָדא

ן ַּבֲהֵדיהּו ְּכֵדין ֻּכְלהּו ִמְתַכְנִׁשין ְוָאְתָיין, ּוִמְתַחְּבִרי
ָוה ָקא ָחָדאן ְּבֶחדְ ְדִיְׂשָרֵאל, ְוָׁשְמעּו ִסּפּוָרא ִדְׁשָבָחא דְ 

ָׁשא ְכֵדין ָאְתָיין ְואֹוָדן ֵליּה ְלקּודְ  ְדפּוְרָקָנא ְדָמֵרהֹון,
יּה ַעל ְּבִריְך הּוא ַעל ָּכל ִאינּון ִנִסין ּוְגבּוָרן, ְואֹוָדאן לֵ 
ֶחְדָוה ַעָּמא ַקִדיָׁשא ְדִאית ֵליּה ְבַאְרָעא ַדֲחָדאן בְ 
ּוְרָּתא ְדפּוְרָקָנא ְדָמאֵרהֹון, ְּכֵדין ִאּתֹוֵסף ֵחיָלא ּוְגב

אֵריהֹון ֵאל ְּבַהאי ִסּפּוָרא ָיַהִבין ֵחיָלא ְלמָ ְלֵעיָלא ְוִיְׂשרָ 
ְּבִחין ְּכַמְלָּכא ְדִאּתֹוַסף ֵחיָלא ּוְגבּוְרָתא ַּכד ְמׁשַ 

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

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

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

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

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

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

 ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ה׳ְוַתָּתא. ָּברּוְך 



 

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

 :ּכֹוְנֵנהּו ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו ּכֹוְנָנה ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה

ם. ָּכל ָיא ִּדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָריִ ַלְחָמא ַענְ  דָהא
ה א ָהָכא, ְלָׁשנָ ִּדְכִפין ֵייֵתי ְוֵיכֹול, ָּכל ִּדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהַּׁשּתָ 

 ין:ה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹורִ ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל ָהַּׁשָּתא ַעְבֵדי, ְלָׁשנָ 

                                                           
 
 הא לחמא עניא ד

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

 ספר הקדמונים

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

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

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

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

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

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

 דא קען מען זאגן אראמיש. 

 מהרי"ד מבעלזא

וואס אונזערע עלטערען האבען געגעסען  ִּדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנאס איז די ארימע ברויט דא ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא

און זאל ְוֵייכֹול זאל קומען ֵייֵתי איעדער וואס איז הינגעריק ָּכל ִּדְכִפין אין לאנד פון מצרים  ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים

 ָהַּׁשָּתאאון זאל מיט האלטען דעם יום טוב פסח ְפַסח ְויִ זאל קומען ֵייֵתי איעדער וואס דארף ָּכל ִּדְצִריְך עסען 
האפען ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל אין דעם קומענדיגען יאהר ְלָׁשָנה ַהָּבָאה זענען מיר דא אין גלות ָהָכא דאס יאהר 

ם קומענדיגען אין דעְלָׁשָנה ַהָּבָאה זענען מיר קנעכט ַעְבֵּדי דאס יאהר ָהַׁשָּתא מיר צו זיין אין ארץ ישראל 

 האפען מיר צו זיין פרייע מענטשעןְּבֵני חֹוִרין יאהר 
ווען דער הייליגער צדיק רבי יהונתן אייבישץ איז נאך געווען א 

קליין אינגעל האט איהם זיין טאטע געפרעגט אמאל סוכות, 

האט  ״מה נשתנה״פארוואס מ׳פרעגט נישט סוכות די קשיות פון 

ן אין גלות זענען צוגעוואוינט צו ער געענטפערט אז אונז איד

לעבען ארימערהייט און מ׳ווערט געפייניגט דורך די גוים און ווען 

ס׳קומט פסח ביינאכט און מען זעהט ווי דער טאטע לענט זיך אן 

באקוועמערהייט און ס׳איז דא אסאך זילבערנע כלים וואונדערט 

מען מען זיך פארוואס מ׳מאכט אזעלכע זאכען אין גלות, און 

פרעגט די קשיות, אבער אין סוכות זעהט מען ווי מ׳גייט ארויס אין 

א ארימע דירה, דאס מיינט די סוכה, ווי ס׳איז קאלט, וואונדערט 

מען זיך נישט אזוי שטארק ווייל ער איז שוין אזוי צוגעוואוינט אין 

 גלות.



 

יט
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וכאן הבן שואלמוזגין לו כוס שני 
ה

 

 ו ה ִנְׁשַּתָּנהמַ 
 ה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות; ַהַּלְילָ 

  לֹו ַמָצה:ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָצה ַהַלְיָלה ַהֶזה ּכֻ ֶׁשְּבָכל 

 ה ָמרֹור: ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר ְיָרקֹות ַהַלְיָלה ַהזֶ ְּבָכל ׁשֶ 

  ת ַהַלְיָלהֶאחָ  ַּ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  ..............................................................ַהֶּזה ַהַּלְיָלה
 נעכט פון א גאנץ יאהר אנדערע פון אלע  ..........................................................ִמָּכל ַהֵּלילֹות

                                                           
 
 וכאן הבן שואלמוזגין לו כוס שני  ה

 אונזער פון בעטן קענען, אויבערשטען פון קינדער זענען מיר וואס קינדער אידישע די אז מיינט דאס, בעטן פון לשון א איז שואל
 .געבן אונז וועט ער און, דארפן מיר וואס אלעס הימל אין ןטאט

 בית אהרן
 "מה" נשתנה ו

זענען די יודן געגאנגען אין גלות, קען מען עס דא מרמז זיין   , דערפארשטייט אין די גמרא אז ווייל אאע"ה האט געזאגט במה אדע

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

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

 עסן מיר  ..............................................................  ָאנּו אֹוְכִלין
 סיי חמץ און סיי מצה  .............................................................  ָחֵמץ ּוַמָצה

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

 ? עסן מיר נאר מצה ...................................................................  ַמָּצה ֻּכּלוֹ 

 
 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 

 
 ז די דריטע קשיא אי

 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

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



 

כא

 הגדה של פסח

 סיי זיצענדיג  ................................................................  ֵּבין יֹוְׁשִבין

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

 עסן מיר אלע אנגעלעהנט?  ............................................................  נּו ְמֻסִּביןֻּכּלָ 

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

h  h  h 
 

ם, ְּבָיד ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים. ַוּיֹוִציֵאנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִמּׁשָ   זֲעָבִדים

ֶאת  ּו ֹלא הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ְוִאּל    ֲעָבִדים
ָהִיינּו ְלַפְרֹעה  ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו, ְמֻׁשְעָּבִדים
, ֻּכָּלנּו יֹוְדִעים ְּבִמְצָרִים. ַוֲאִפילּו ֻּכָּלנּו ֲחָכִמים, ֻּכָּלנּו ְנבֹוִנים, ֻּכָּלנּו ְזֵקִנים

ֶּבה ְלַסֵּפר ּתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצָרִים. ְוָכל ַהַּמרְ ֶאת הַ 
 ִּביִציַאת ִמְצַרִים, ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח:

                                                           
 
 עבדים היינו ז

לכאורה פארוואס הייבט אן דער בעל הגדה מיט דעם לשון "עבדים" היינו לפרעה במצרים, און נאכדעם זאגט ער "משועבדים" היינו 

עבד און משועבד איז אז עבד מיינט מען בגוף, און לפרעה במצרים. נאר מען קען ענטפערן, אז דער חילוק צווישן דעם ווארט 

משועבד מיינט מען א שעבוד רוחני, אויף די נשמה, און אין מצרים איז געווען א גלות הגוף והנפש, און דאס מיינט דער בעל הגדה, 

"ו נישט ארויסגענומען פון "אילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים וגו' משועבדים היינו" וכו', אז אויב השי"ת וואלט אונז ח

מצרים, קען טאקע זיין אז נאך א שטיק צייט וואלט פרעה אויפגעהערט צו ארבעטן מיט די אידן, און קיין "עבדים" וואלטן מיר מער 

נישט געווען, אבער "משועבדים" וואס דאס מיינט שעבוד הנפש וואלטן מיר אלעמאל געהאט צו פרעה אין מצרים, און איבער דעם 

 רפן מיר אפגעבן א שבח והודאה צו השי"ת וואס ער האט ארויסגענומען אונזער גוף און נפש פון מצרים.דא

 דברי חיים

 קנעכט זענען מיר געווען ֲעָבִדים ָהִיינּו
 ַוּיֹוִציֵאנּואין מצרים  ְּבִמְצָרִים צו פרעה ְלַפְרֹעה

השם  ֱאֹלֵקינּו ה׳ און ער האט אונז ארויס געצויגען

מיט  ֲחָזָקהְּבָיד  פון דארט ִמָׁשם ט-יתברך אונזער ג

און מיט א אויס ָה יְנטּו ּוִבְזרֹועַ  א שטארקע האנט

הֹוִציא  ֹלא און ווען ְוִאּלּו געשטרעקטע ארעם
השם יתברך וואלט נישט  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

ן אונזערע עלטער ֲאבֹוֵתינּו ֶאת ארויס געצויגען

 ּוָבֵנינּו וואלטען מיר ָאנּו ֲהֵרי מצרים פון ִמִּמְצָרִים



 

כב

 הגדה של פסח

און אונזער קינד׳ס  ָבֵנינּו ּוְבֵני און אונזערע קינדער

וואלטען  ָהִיינּו אינטער טעניג ְמֻׁשְעָּבִדים קינדער

 אין מצרים ְּבִמְצָרִים צו פרעה ְלַפְרֹעה מיר געווען
ו מיר זענען אלע און אפיל ֲחָכִמים ֻּכָּלנּו ַוֲאִפילּו

 מיר זענען אלע פארשטענדיגע ְנבֹוִנים ֻּכָּלנּו קלוגע
 יֹוְדִעים ֻּכָלנּו מיר זענען אלע אלטע ְזֵקִנים ֻּכָּלנּו

איז  ִמְצָוהדי תורה  ַהּתֹוָרה ֶאתאלע  מיר ווייסען

 צו דערציילען ְלַסֵּפר אויף אונז ָעֵלינּו א מצוה
 פון יציאת מצריםאין די נסים  ִמְצָרִים ִּביִציַאת

 ְלַסֵּפר און א יעדער וואס פארמערט ַהַּמְרֶּבה ְוָכל
אין די נסים פון  ִמְצַרִים ִּביִציַאתצו דערציילען 

 דער איז געלויבט ְמֻׁשָּבח ֶזה ֲהֵרי יציאת מצרים

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

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

 ת:ְקִריַאת ְׁשַמע, ֶׁשל ַׁשֲחִרי

ֶזר ְּבַרִּבי ֱאִליעֶ עס איז געווען א מעשה  ַמֲעֶׂשה
ְוַרִּבי און רבי יהושע ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשע מיט רבי אליעזר 

דער זוהן פון ֶּבן ֲעַזְרָיה און רבי אלעזר ֶאְלָעָזר 

 ְוַרִּבי ַטְרפֹוןאון רבי עקיבא ְוַרִּבי ֲעִקיָבא עזריה 
ס זיי זענען געווען וואֶׁשָהיּו ְמֻסִּבין  און רבי טרפון

ְוָהיּו  אין בני ברקִּבְבֵני ְבַרק אנגעלעהנט 
ִּביִציַאת און זיי האבען דערציילט ְמַסְּפִרים 

ָּכל אֹותֹו אין די נסים פון יציאת מצרים ִמְצַרִים 
ביז עס זענען ַעד ֶׁשָּבאּו יענע גאנצע נאכט ַהַּלְיָלה 

רּו ְוָאמְ זייערע תלמידים ַתְלִמיֵדיֶהם  געקומען
און זיי האבען געזאגט צו זיי ַרּבֹוֵתינּו אונזערע ָלֶהם 

די צייט ְזַמן עס האט דערגרייכט ִהִּגיע ס ’רבי

ֶׁשל פון ליינען קריאת שמע ְקִריַאת ְׁשַמע 
 .פון אינדערפריַׁשֲחִרית 

ָזִכיִתי, . ֲהֵרי ֲאִני ְּכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה,ְוֹלא חַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה  ָאַמר
זֹוָמא. ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֶׁשֵּתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ַּבֵּלילֹות ַעד ֶּׁשְּדָרָׁשּה ֶּבן   ָאַמר

. י ַחֶּייָך ַהָּיִמיםְלַמַען ִּתְזֹּכר, ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך. ְימֵ 
י ִרים: ְיֵמי ַחֶּייָך ָהעֹוָלם ַהֶּזה. ֹּכל ְימֵ ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך ַהֵּלילֹות. ַוֲחָכִמים אֹומְ 

 ַחֶּייָך ְלָהִביא ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח:

                                                           
 
 ה-אמר ר' אלעזר בן עזרי ח

 איז הנביא שמואל ווען, הנביא שמואל פון נשמה די געגעבן באשעפער דער אים האט, געווארן געבוירן איז' עזרי בן אלעזר רבי ווען

 52 +   18=     70  יאר  18  געווען אלט ער איז נשיא געווארן איז' עזרי בן אלעזר רבי ווען און, יאר  52  געווען אלט ער איז ןגעוואר נפטר

 ".שנה שבעים כבן אני הרי" געזאגט ער האט דעם איבער

 ל"ז י"אר

 



 

כג

 הגדה של פסח

ן ַרִּבי ֶאְלָעָזר ּבֶ האט  ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה.

, איך בין הֲאִני ְּכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשנָ ֲהֵרי ֲעַזְרָיה געזאגט 

, איך האב ִכיִתיְוֹלא זָ שוין אזוי ווי זעבעציג יאהר אלט, 

נישט זוכה געווען צו קענען מנצח זיין מיינע חברים, 

, אז דער חוב פון ֶׁשֵּתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ַּבֵּלילֹות

דערמאנען יציאת מצרים יעדן טאג אין די פרשה פון ציצית איז 

ביז ֶּבן זֹוָמא האט  ֶּׁשְּדָרָׁשּה ֶּבן זֹוָמא.אויך ביינאכט. ַעד 

ין ׳נט פון דעם פסוק. ֶׁשֶּנֱאַמר: אזוי ווי עס שטייט אדאס גע׳דרש

ֵמֶאֶרץ  ְלַמַען ִּתְזֹּכר, ֶאת יֹום ֵצאְתךָ פסוק: 
אויב עס וואלט נאר געשטאנען:  ִמְצַרִים, ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך.

 ְיֵמי ַחֶּייָך וואלט איך געזאגט אז דער חיוב פון דערמאנען יציאת

, אבער וויבאלד עס שטייט דאך: מצרים איז נאר ַהָּיִמים די טעג

. ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך דער איבריגע ווארט ״ֹּכל״ דרש׳ענט מען ַהֵּלילֹות

אז אויך אין די נעכט איז אויך דא א חיוב צו ליינען די פרשה 

פון ציצית און דערמאנען יציאת מצרים (מזכירים יציאת מצרים 

קריגן זיך אבער די חכמים  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים:בלילות). 

 ְיֵמי ַחֶּייךָ און זיי האלטן, אויב עס וואלט נאר געשטאנען 

, אז נאר ָהעֹוָלם ַהֶּזהוואלטן מיר געהאלטן אז עס מיינט 

יעצט פאר די צייטן פון משיח איז דא א חיוב פון דערמאנען 

יעדן טאג יציאת מצרים ביי די פרשה פון ציצית, און נישט 

, אבער וויבאלד עס שטייט נאכדעם וואס משיח וועט קומען

אן איבריגע ווארט ״ֹּכל״ דרש׳ענט מען  ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייךָ דאך 

אז אויך ווען משיח וועט  ְלָהִביא ִלימֹות ַהָּמִׁשיחַ 

 קומען בב״א וועט אויך זיין א חיוב צו דערמאנען יציאת מצרים:

ַעּמֹו לְ   ּתֹוָרה ֶׁשָּנַתן $הּוא. ָּברּו $ַהָּמקֹום ָּברּו $ָּברּו
ה. ֶאָחד הּוא, ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה ּתֹורָ  $ִיְׂשָרֵאל. ָּברּו

 ַע ִלְׁשאֹול:ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָׁשע, ְוֶאָחד ָּתם, ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹודֵ 
געלויבט איז דער אייבערשטער  ַהָּמקֹום $ָּברּו

געלויבט איז ָּברּוְך געלויבט איז ער ָּברּוְך הּוא 

ְלַעּמֹו וואס ער האט געגעבען די תורה ָנַתן ּתֹוָרה ׁשֶ 
געלויבט ָּברּוְך הּוא צו זיין פאלק ישראל ִיְׂשָרֵאל 

אקעגען פיער זוהן ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים איז ער 

איינער א ֶאָחד ָחָכם רעדט די תורה ִדְּבָרה תֹוָרה 

ון אְוֶאָחד ָּתם און איינער א רשע ְוֶאָחד ָרָׁשע חכם 

ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע און איינער ְוֶאָחד איינער א תם 
 .וואס ער ווייסט נישט וואס צו פרעגעןִלְׁשאֹול 

טָחָכם
ִצָּוה ְיָי  ָמה ָהֵעֹדת ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים, ֲאֶׁשר יַמה הּוא אֹוֵמר? 

                                                           
 
ען זיין א חכם נישט צו ווערען מיט געכאפט מיט פארוואס שטייט נישט "צדיק" מה הוא אומר וואס עפעס חכם נאר נעבען א רשע דארף מ ט

  זיינע דרכים.
 מהר"י ט"ב

 אומר הוא מה רשע, אומר הוא מה חכם י
 רעדט איד ערליכער א ווייל, רשע א ו"ח איז ער אדער, איד ערליכער אן איז ער צו דערקענען מען קען מענטש א פון רעדן דעם פון

 איז דאס, פארקערט פונקט טוט רשע א אבער, מויל זיין פון ארויס קימט וואס ווארט עדעסי אויף אויף פאסט ער און איידלקייט מיט
 איז רשע ביים און, אפגעהיטנקייט מיט, ער רעדט אזוי" אומר, "איז ער וואס חכם דער" הוא מה" חכם ווערטער די אין מרומז

 .פארקעט

 הרה"ק מריזון
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ַמְפִטיִרין ַאַחר ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם? ְוַאף ַאָּתה ֱאָמר לֹו ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח: ֵאין 
�ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן

און די ְוַהֻחִּקים  וואס זענען די טעמים פון דימצוותָמה ָהֵעֹדת  וואס זאגט דער חכםָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר? 

 לןוואס אונזער באשעפער האט באפויֲאֶׁשר ִצָּוה ְיָי ֱאֹלֵהינּו  און די געריכטןְוַהִּמְׁשָּפִטים  טעמים פון די געזעצן
טוב -אלע הלכות פון יוםְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח  אויך זאגען זאלסט צו אים און דו ְוַאף ַאָּתה ֱאָמר לוֹ  ענק?ֶאְתֶכם 

 ַהֶּפַסח נאכן אפעסן דעם קרבן פסחַאַחר  טאר נישט ענדיגן די סעודה ביז די הלכה אז מעןֵאין ַמְפִטיִרין  פסח:
 :שפייז ךמיט די ווערטער ברענג צו נאֲאִפיקֹוָמן 
יא ֶאת ַמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת ָלֶכם? ָלֶכם וֹלא לֹו. ּוְלִפי ֶׁשהֹוצִ   ָרָׁשע

ר , ֶוֱאָמר לֹו: ַּבֲעבּויב ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִׁשָּניו יאַעְצמֹו ִמן ַהְּכָלל, ָּכַפר ָּבִעָּקר.      ָרָׁשע
 ִים, ִלי ְוֹלא לֹו. ִאּלּו ָהָיה ָׁשם, ֹלא ָהָיה ִנְגָאל:ֶזה, ָעָׂשה ְיָי ִלי, ְּבֵצאִתי ִמִּמְצרָ 

                                                           
 
יא

 האט אויבערשטער דער ווייל" שיניו את הקהה" הגדה די זאגט דעריבער, עדןר נישט טאר'מ וואס זאכן רעדט רשע דער ווייל 

 ציין די נישט ניצט רשע דער און, נישט דארף'מ וואס רעדן נישט און מויל דאס פארשליסן קענען זיי מיט זאל'מ אז ציין די באשאפן

 ".שיניו את הקהה" דעריבער, מויל דאס פארשליסן צו

 קודש זרע
יב

יים יוסף דוד אזולאי (חיד"א) זי"ע, האט אמאל געהאלטן א פייערדיגע דרשה וועגן דעם איסור פון "גילוח הזקן", אז דער גאון ר' ח 

מען טאר זיך נישט אפגאלן די בארד, און מען איז עובר אויף דעם פינף לאו'ן, האט זיך א בעל עבירה אנגערופן מיט חוצפה צום גאון 

וואקסן קיין בארד און עס יא אפשערן, און מען קען גיין אזוי ווי מען איז געבוירן געווארן". האט "איך האלט אז מען דארף נישט לאזן 

זיך דער חיד"א אנגערופן, יעצט איז מיר שוין פארענטפערט געווארן פארוואס ווען מען ענטפערט פאר דעם רשע אין די הגדה, זאגט 

ווקא אויסהאקן די ציין, נאר יעצט איז שוין גוט, ווייל די גאנצע טענה פון מען "הקהה את שיניו", אייגענטליך פארוואס זאל מען ד

דעם רשע איז דאך "מה העבודה הזאת לכם", פארוואס דארף מען די גאנצע עבודה פון אידישקייט די בארד, פיאות, וכו', עס איז גוט 

האק אים ארויס די ציין ער דארף עס נישט האבן, ווייל ער צו לאזן אלעס אזוי ווי מען איז געבוירן געווארן, דערפאר הקהה את שיניו, 

 וויל דאך זיין אזוי ווי ער איז געבוירן געווארן, וואס דאס איז געווען אן ציין.
 החיד"א

?  ָמה וואס זאגט דער רשעָמה הּוא אֹוֵמר  ָרָׁשע
וואס טויג ענק די ארבעט פון ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת ָלֶכם 

אבער וֹלא לֹו  צו ענק? ָלֶכם היינטיגען אויפדערנאכט

ֶׁשהֹוִציא ֶאת און ווייל . ּוְלִפי  נישט פאר אים
פון מן ַהְּכָלל  וואס ער האט זיך ארויסגענומעןְצמֹו עַ 

לייקענט ער דערמיט אין , ָּכַפר ָּבִעָּקר  כלל

 און דויו ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִׁשּנָ אויבערשטען. 

און זאג , ֶוֱאָמר לֹו זיינע ציין שארף כןמא אויךזאלסט 

י , ָעָׂשה ְיָי לִ וועגען די מצוות: ַּבֲעבּור ֶזה צו אים
, ְּבֵצאִתי האט דער אייבערשטער געטון צו מיר

, ִלי ווען איך בין ארויסגעגאנגען פון מצריםִמִּמְצָרִים 
 . ִאּלּו ָהָיהאון נישט פאר איםְוֹלא לֹו  נאר פאר מיר

ֹלא ָהָיה  ווען דער רשע וואלט דארט געווען,ָׁשם 
 :וואלט ער נישט אויסגעלייזט געווארןִנְגָאל 



 

כה

 הגדה של פסח

ָי א אֹוֵמר? ַמה ֹּזאת? ְוָאַמְרָּת ֵאָליו: ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו יְ ַמה הּו  ָּתם
 ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים:  ָּתם

? ַמה וואס זאגט דער תםָּתם ָמה הּוא אֹוֵמר 
זאלסטו אים ? ְוָאַמְרָּת ֵאָליו וואס איז דאסֹּזאת 

 יָ הֹוִציָאנּו יְ מיט א שטארקע האנט : ְּבֹחֶזק ָיד זאגען

האט אונז דער אייבערשטער ארויסגענומען ִמִּמְצַרִים 

 :פון קנעכטען הויזִמֵּבית ֲעָבִדים  פון מצרים

,יגְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול
 טוַההּוא .ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך, ַּבּיֹוםידַאְּת ְּפַתח לוֹ  

 ִמִּמְצָרִים:ֵלאֹמר: ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיָי ִלי, ְּבֵצאִתי   ָּתם

                                                           
 
 ושאינו יודע לשאול את פתח לו יג

וייסן נישט וואס צו בעטען און ווי אזוי מיר מען קען די ווערטער "ושאינו יודע לשאול" טייטשען אז מיר יודען בעטין פון דו השי"ת אפילו מיר ו

 זאלן מתפלל זיין פאר דיר בעטען מיר דיך השי"ת את פתח לו דו עפען אויף אונזער הערצער אז מיר זאלן קענען פאר דיר מתפלל זיין.
 הרה"ק מהר"י מבעלזא זצ"ל

 לו פתח את לשאול יודע ושאינו יד
 '.ת ביז' א פון הימל פון טויערן אלע אפן אים זענען" לו פתח את, "גארנישט ווייסט ער אז לטהא ער און) לערנען קען ער( ווייסט וואס דער

 חיים דברי 
 ההוא ביום לבנך והגדת טו

 יענע אין אז" ההוא ביום" דערציילן אויך אים זאלסטו מצרים יציאת פון ניסים די זון דיין פאר דערציילסט דו ווען אז זאגן צו מיינט פסוק דער

  .בייטאג ווי ליכטיג אזוי געווען איז מצרים פון ארויס זענען אידן די ווען נאכט
 'הק החיים אור

זאלסטו אנפאנגען רעדן צו ַאְּת ְּפַתח לֹו  און דאס קינד וואס פארשטייט נישט צו פרעגןְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול, 

 אין יענעם טאג פון פסח, ַּבּיֹום ַההּוא און זאלסט זאגען פאר דיי זון: ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ווייל עס שטייט. ֶׁשֶּנֱאַמר אים
, האט דער אייבערשטער געטון פאר מיר די ניסיםָעָׂשה ְיָי ִלי  וועגען די מצוות: ַּבֲעבּור ֶזה אזוי צו זאגען ֵלאֹמר

 ווען איך בין ארויס פון מצרים:ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים 
הּוא, ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּבּיֹום ַההּוא. ִאי ַּבּיֹום הַ  ָיכֹול ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש,

ֹוד יֹום. ַּתְלמּוד לֹוַמר. ַּבֲעבּור ֶזה. ַּבֲעבּור ֶזה ֹלא ָיכֹול ִמְּבע   ָּתם
 :ֶניךָ ָאַמְרִּתי, ֶאָּלא ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּיׁש ַמָּצה ּוָמרֹור ֻמָנִחים ְלפָ 

וויבאלד עס שטייט אין פסוק (שמות כֹול ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש, יָ 

יג ה) ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה שבעת ימים וגו׳ 

ו׳ זעהן מיר דאך אז דער ״והגדת״ האט א שייכות והגדת לבנך וג

וואלט איך געקענט מיינען אז דער חיוב פון  צו ״בחודש הזה״

סיפור יציאת מצרים הייבט זיך שוין אהן ראש חודש ניסן. 

 ַּבּיֹום ַההּוא.וועגן דעם שטייט אין פסוק ַּתְלמּוד לֹוַמר 
אויב עס י אִ  אז נאר אין דעם טאג פון פסח איז דא דעם חיוב,

וואלט איך  ַּבּיֹום ַההּוא, ָיכֹול וואלט נאר געשטאנען



 

כו

 הגדה של פסח

געקענט מיינען אז דער חיוב פון סיפור יציאת מצרים הייבט זיך 

ערב פסח בייטאג, וואס עס איז שוין ִמְּבעֹוד יֹום.  שוין אהן

דערפאר שטייט ַּתְלמּוד לֹוַמר.  דא דעם ״שחיטת הפסח״

 ֶאָּלא ֲעבּור ֶזה ֹלא ָאַמְרִּתי,ַּבֲעבּור ֶזה. ּבַ  אין פסוק

 ֶׁשֵּיׁשנאר אין א צייט ְּבָׁשָעה  בעבור זה קען נאר מיינען
וואס עס ליגט שוין אויפן ַמָּצה ּוָמרֹור ֻמָנִחים ְלָפֶניָך, 

טיש מצה ומרור, וואס דאס איז ערשט ביינאכט ביים סדר. דער 

ז דא מצה טעם פארוואס ״בעבור זה״ קען נאר מיינען ווען עס אי

און מרור איז ווייל ״זה״ מיינט אייביג אז מען קען אנווייזן מיט 

דער פינגער, און אנווייזן מיט די פינגער אויף די מצה ומרור איז 

 ערשט ביינאכט פון פסח, און נישט ערב פסח.
ר: ם ַלֲעבֹוָדתֹו. ֶׁשֶּנֱאמַ ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו.ְוַעְכָׁשו ֵקְרָבנּו ַהָּמקוֹ  טזעֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמְּתִחָּלה

בּו ֶֽבר ַהָּנָהר ָיׁשְ ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּכל ָהָעם. ֹּכה ָאַמר ְיָי ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל, ְּבעֵ ���������  ּ◌ָ◌ם

ֶכם ֶאַּקח ֶאת ֲאִביֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ֶּתַֽרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור. ַוַּיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים: וָ 
, ָוֶאֶּתן לֹו ֶאת ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶֽבר ַהָּנָהר, ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶֽרץ ְּכָנַֽען. ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעוֹ 

ב , ָלֶרֶֽׁשת אֹותֹו. ְוַיֲעקֹ ִיְצָחק: ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעָׂשו. ָוֶאֵּתן ְלֵעָׂשו ֶאת ַהר ֵׂשִעיר
 ְצָרִֽים:ּוָבָניו ָיְרדּו מִ 

                                                           
 

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

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

  יתברך שמו.

 הגדה דברי יואל

 

אין אנהייב פון די המשך הדורות פון ווי כלל  ִמְּתִחָּלה

עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ישראל שטאמען: 
 האבן אונזערע עלטערן געדינט עבודה זרה ֲאבֹוֵתינּו.

און יעצט נאך  ְוַעְכָׁשיו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ַלֲעבֹוָדתֹו.

ר אייבערשטער יציאת מצרים און קבלת התורה האט אונז דע

דערנענטערט צו זיין דינסט. פון דא זעהן מיר קודם די צוויי 

עקן פון דעם סיפור בקיצור. יעצט גייט דער בעל ההגדה 

אנהייבן באריכות און ער הייבט אהן מיט די פסוק אין ספר 

 אזוי ווי עס שטייט אין פסוק:ֶׁשֶּנֱאַמר:  יהושע (כד ב)
און יהושע האט  ָהָעם.ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּכל 

ֹּכה ָאַמר ְיָי ֱאֹלֵהי  געזאגט צום גאנצן יודישן פאלק
אזוי האט דער אייבערשטער דער גאט פון די יודן ִיְׂשָרֵאל, 

ֵמעֹוָלם,  ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם געזאגט:

און דער אנדערע זייט פון נהר פרת האבן אייערע עלטערן פון 

י ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאבִ  ואוינטאייביג אהן געו
ַוַּיַעְבדּו תרח דער טאטע פון אברהם און נחור, ָנחֹור. 

זיי האבן דארט געדינט פרעמדע ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים: 

 ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם אפגעטער
איך האב גענומען אייער טאטע אברהם פון ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר, 

פרת, אזוי ווי עס שטייט ״לך לך מארצך  די אנדערע זייט נהר

און איך האב ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַען. וגו׳״, 

איהם געפירט און דעם לאנד כנען, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק 

און איך האב  ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֹו, ״קום התהלך בארץ וגו׳״,

ֶאֶּתן לֹו וָ  געמערט זיינע קינדער ישמעאל און בני קטורה
און איך האב איהם געגעבן יצחק וואס ווערט  ֶאת ִיְצָחק:

נישט אריינגערעכנט מיט די אנדערע קינדער די בני ישמעאל 
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ָוֶאֵּתן  און די בני קטורה, ווייל ער איז דער עיקר קינד.
און איך האב געגעבן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעָׂשו. 

, און יעקב איז דער וואס האט צו יצחק, דעם יעקב און דעם עשו

ממשיך געווען די קייטעל פון די הייליגע אבות, צו מקבל זיין די 

הבטחות וואס איך האב צוגעזאגט צו אברהם און יצחק. 

 פארוואס האט יעקב זוכה געווען צו דאס? דאס איז געווען ווייל:
איך האב דאך געגעבן ָוֶאֵּתן ְלֵעָׂשו ֶאת ַהר ֵׂשִעיר, 

ת ָלֶרׁשֶ  דער הר שעיר און נישט ארץ ישראל כדי אזצו עשו 
ער זאל קענען גלייך ירש׳נען א לאנד, ווי מיר אֹותֹו 

געדענקען אין רש״י ווי רש״י זאגט אז מען האט געגעבן דעם 

ברירה פאר עשו צו באקומען ארץ ישראל, בתנאי אז ער וועט 

האבן גלות (ארץ ישראל נקנין ביסורים) האט עשו געזאגט: 

״איך דארף נישט ארץ ישראל און איך דארף נישט זיינע 

ּו ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדיסורים״, און דערפאר איז געווען אז: 
יעקב אין זיינע קינדער וואס גייען יא באקומען ארץ  ִמְצָרִים:

ישראל, האבן גענידערט קיין מצרים, כדי אז עס זאל קענען 

 יה זרעך בארץ לא להם וגו׳.מקיום ווערן דעם פסוק פון כי גר יה

   ַּׁשבָּברּוְך הּוא. ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא חִ  יזׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְׂשָרֵאל. $ָּברּו

ת ֵּבין ַהְּבָתִרים, ֶאת ַהֵּקץ, ַלֲעׂשֹות  ְּכָמה ֶּׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבֽינּו ִּבְבִרי   ��� ם◌ָ 

ם, ָיֹדַֽע ֵּתַדע, ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך, ְּבֶאֶֽרץ ֹלא ָלהֶ  ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוֹּיֽאֶמר ְלַאְבָרם

ֹבדּו ָּדן ָאֹנִכי. ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה: ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיעֲ 

 ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו, ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול:

                                                           
 
 'וגו לישראל הבטחתו שומר ברוך יז

 א פאר אפילו שבח קיין נישט דאך איז דאס, הבטחה זיין האלט ער אז ת"השי פאר דאס איז לויב א פאר וואס, שווער איז לכאורה

 .האנדלען נישט אים מיט וויל קיינער און ליגנער א איז ווארט זיין נישט האלט וואס מענטש א ווייל, נישט אויך מענטש

, להם לא בארץ זרעך יהי גר כי תדע ידוע, אבינו אברהם פאר געזאגט האט ת"השי, אזוי איז פשט דער אז ענטפערן קען מען נאר

 ער וואס באשעפער דעם מיר דאנקען דעריבער, ישמעאל בני די אדער יצחק בני די, נדערקי וועלכע געזאגט נישט האט ער אבער

 .יצחק בני די צו", לישראל" הבטחה זיין איינגעהאלטן האט

 חזקה יד
 

ט איז דער געלויברּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְׂשָרֵאל. ּבָ 

 ָּברּוְך הּוא. אייבערשטער וואס ער האלט זיין צוזאג פאר די יודן
געלויבט איז ער. וואס האט דער אייבערשטער צוגעזאגט: 

דער ץ, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִחַּׁשב ֶאת ַהּקֵ 

אייבערשטער האט צוגעזאגט אז ער וועט רעכענען די פיר הונדערט 

נישט פון ווען מען וועט אריינגיין אין יאהר פון לידת יצחק, און 

מצרים, וואס דאס איז דאך א מורא׳דיגע טובה וואס דער 

 צו טוהן, און מקיים זייןַלֲעׂשֹות  אייבערשטער האט צוגעזאגט.
ת ֵּבין ְּכָמה ֶּׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּבְבִרי

ען דער אזוי ווי עס איז משמע אין די לשון הפסוקים ווַהְּבָתִרים, 

ר: ֶׁשֶּנֱאמַ  אייבערשטער האט צוגעזאגט ביי די ברית בין הבתרים
דער ַוֹּיאֶמר ְלַאְבָרם אזוי ווי עס שטייט אין פסוק: 

וויסן זאלסטו ָיֹדַע ֵּתַדע,  אייבערשטער האט געזאגט צו אברם

וויסן אז איך גיי נישט רעכענען די פיר הונדערט יאהר פון ווען מען 

אין מצרים, נאר איך גיי דאס רעכענען פון ווען עס גייט אריין גיין 

ִּכי ֵגר ִיְהֶיה  וועט זיין דער ערשטער תקופה פון גלות פון:
וואס דאס איז דאך ״לידת יצחק״, ווייל ״זרעך״ איז דאך ַזְרֲעָך, 
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ְּבֶאֶרץ ֹלא  ממש זיין אייגן קינד ״יצחק״, וואס ער וועט זיין
ישט זיינע, און דאס איז ארץ אין א לאנד וואס איז נאכנ ָלֶהם,

ישראל, ווייל מיר ווייסן דאך אז יצחק דער ״עולה תמימה״ איז דאך 

קיינמאהל נישט ארויס פון ארץ ישראל, מוז דאך זיין אז די תורה 

מיינט די צייטן וואס ער וועט זיין אין ארץ ישראל, און עס הייסט נאך 

ווארן אונזער ״ארץ לא להם״ ווייל ארץ ישראל איז דאך ערשט גע

יאהר נאך) יציאת מצרים. נאכדעם וועט זיין א צווייטע  40נאך (

תקופה וואס זיינע קינדער און איינעקלעך וועלן זיין אין מצרים און 

מען וועט נאר זיין משעבוד צו ַוֲעָבדּום עס וועט דארט זיין: 

 פרעה, און נאכדעם וועט זיין א דריטע תקופה וואס עס וועט זיין:
מען וועט זיי פייניגן, און די אלע דריי תקופות ּנּו ֹאָתם ְועִ 

 פיר הונדערט יאהר,ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה:  צוזאמען וועט זיין:
קומט אויס אז דער אייבערשטער האט אינזין געהאט צו טוהן די 

טובה אז ער האט גערעכענט די פיר הונדערט יאר פון לידת יצחק, 

ר יאהר יסורים, און ווי אויך האט אונז דער אז מען זאל ליידן ווייניגע

ֹבדּו ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיעֲ  אייבערשטער צוגעזאגט אז
אויך דער פאלק וואס וועט אייך מאכן ארבעטן וועל דן ָאֹנִכי. 

ׁש ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו, ִּבְרכֻ  איך משפט׳ן מיט שטראפונגען
מיט א גרויסע פארמעגן, און נאכדעם וועלן זיי ארויסגיין ָּגדֹול, 

דערפאר לויבן מיר דעם אייבערשטן פאר דעם וואס ער איז געווען א 

 ״שומר הבטחתו לישראל״

 מען הייבט אויף די בעכער, און מען זאגט

ָעַמד  ,יחְלָבדֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתֽינּו ְוָלֽנּו. ֶׁשֹלא ֶאָחד ּבִ  ְוִהיא
ל ּדֹור ָודֹור, עֹוְמִדים ָעֵלֽינּו ָעֵלֽינּו ְלַכּלֹוֵתֽנּו. ֶאָּלא ֶׁשְּבכָ 

 :יטְלַכּלֹוֵתֽנּו. ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלֽנּו ִמָּיָדם

                                                           
 

 שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו יח
 א כח צו טשעפענען די אידןשלא "אחד" בלבד נאר ווייל די אידן זענען נישט באחדות עמד עלינו לכלותינו האבן די גוים 

 שפת אמת
 מידם מצילנו ה"והקב, שעמדה והיא יט

, רבינו משה ביי געפונען מיר ווי אזוי, אליין רשעים די פון איינעם דורך מאל אסאך דאס ער טוט, פאלק זיין ראטעווען וויל ת"השי ווען

 נס ביים מיר געפונען אויך אזוי, פרעה פון הויז אין ואקסןאויפגעו איז רבינו משה וואס דעם דורך געווען איז נס דעם פון חלק א אז

 .ממנה הטובה לרעותה המלך יתן ומלכותה פון עצה די געגעבן האט המן וואס דעם דורך געקומען צושטאנד איז נס דער אז, פורים

 פון הענט אייגענע די דורך" ידםמ, "רשעים די פון עצה די פון מציל אונז איז באשעפער דער אז, מצילנו ה"והקב, פשט דער איז דאס

 .רשעים די

 בנימין גבול 

 

ה ֶׁשָעְמדָ און דאס (די צוזאג פון השם יתברך)  ְוִהיא
צו אונזערע עלטערן ַלֲאבֹוֵתינּו איז ביי געשטאנען 

נאר  ווייל נישטֶׁשֹלא ֶאָחד ִּבְלַבד און צו אונז ְוָלנּו 

אויף אונז  איז אויף געשטאנען ָעֵלינּוָעַמד איינער אליינס 

 ֶׁשְּבָכלנאר ֶאָּלא אונז צו פארלענדען ְלַכּלֹוֵתנּו 

שטייען אויף עֹוְמִדים אין א יעדען דור ּדֹור ָודֹור 

אונז צו פארלענדען ְלַכּלֹוֵתנּו איבער אונז ָעֵלינּו 

ַמִּציֵלנּו רך און השם יתבְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
 פון זייערע הענטִמָּיָדם ראטעוועט אונז 
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ַּפְרֹעה ֹלא ַמה ִּבֵּקׁש ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבֽינּו. ׁשֶ  ,כּוְלַמד ֵצא

ֶׁשֶּנֱאַמר: ֲאַרִּמי  ,כאָגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים, ְוָלָבן ִּבֵּקׁש ַלֲעֹקר ֶאת ַהֹּכל

ם ְלגֹוי ָּגדֹול, ד ִמְצַרְֽיָמה, ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט.ַוְיִהי ׁשָ ַוֵּירֶ ֹאֵבד ָאִבי, 

 ָעצּום ָוָרב:

                                                           
 
 ולמד צא כ

 .לערנען קענען וועסטו נאכדעם" ולמד" וועגן שלעכטע אלע פון גיין ארויס קודם מוזסטו" צא" לערנען ווילסט דו אויב

 ע"זי קארלין'מ אהרן' ר ק"רהה
 םלבן בקש לעקור את הכל אבל פרעה לא ביקש אלא להרוג את הזכרי כא

עס איז א פלא וואס די הגדה וויל דא זאגען. לכאורה דע הגדה זאגט א שבח פאר פרעה, ווייל לבן האט געוואלט אלע איודען אבער 

 פרעה האט נאר געוואלט הארגענען די זכרים ?

דער פון אברהם אבינו. נאר דער תירוץ איז, די אייבערשטער האט צוגעזאגט אז "לא פסק זרע מאברהם אבינו" עס וועט אייביג זיין קינ

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

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

 הגר"ח מבריסק
 

כאטש מיר גייען יעצט רעדן פון די פסוקים פון ֵצא ּוְלַמד, 

גיי ארויס פון יענער  ״ארמי אובד אבי״ (פרשת הביכורים) דאך

 ַמה ִּבֵּקׁשפרשה און לערן ארויס פון די פרשה פון פרעה, 
וואס פאר א ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו. 

 רשעת דער לבן הארמי האט געוואלט טוהן צו יעקב אבינו.
וויבאלד מיר ֶׁשַּפְרֹעה ֹלא ָגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים, 

ווייסן דאך אז פרעה האט נאר גוזר געווען צו הרג׳ענען די 

 ְוָלָבן ִּבֵּקׁש אז זכרים, וועלן מיר פון דעם ארוסלערנען
לבן האט געוואלט אינגאנצן עוקר זיין ַלֲעֹקר ֶאת ַהֹּכל, 

דעם יודישן פאלק, ווייל מיר טרעפן דאך אז לבן איז 

נאכגעלאפן יעקב אבינו און ער האט געוואלט אויס׳הרג׳ענען 

דעם גאנצן משפחה, נאר דער אייבערשטער האט איהם 

רפאר האט ער גארנישט אנגעווארענט ״במראות הלילה״ און דע

געקענט טוהן, ווי אזוי ווייסן מיר אז ער האט דעמאלס געוואלט 

ווייל עס שטייט ֶׁשֶּנֱאַמר אינגאנצן אויס׳הרג׳ענען די משפחה, 

לבן הארמי האט ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי,  דאך דארט אין פסוק

געוואלט מאכן פארלירן מיין פאטער, און וויבאלד ביי לבן 

״ און ביי פרעה שטייט דאס נישט איז א ראי׳ אז שטייט ״אובד

דער רשעת פון לבן איז אסאך גרעסער ווי פרעה, פון דעם 

ווייסן מיר אז לבן האט אונז גרינטליך געוואלט עוקר מן 

השורש זיין. דא האט זיך געענדיגט דעם דרש. יעצט גייט דער 

 ן:בעל ההגדה ענדיגן דעם פסוק כדי צו קענען ווייטער דרש׳ענע
ם ט. ַוְיִהי ׁשָ ״ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה, ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמעָ 

יעצט גייט דער בעל ההגדה  ְלגֹוי ָּגדֹול, ָעצּום ָוָרב״

 דרש׳ענען דעם פסוק:

 ִמְצַרְֽיָמה, ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור. ַוֵּיֶרד
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דאס אז מען האט גענידערט קיין מצרים ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה, 

געצווינגען דורך די ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור  איז געוועןדאס 

רייד פונ׳ם אייבערשטן, (דאס איז נישט קיין דרש, נאר דער 
 בעל ההגדה האט געזאגט ווי אזוי עס איז צוגעגאנגען)

ִמְצַרִֽים, ְמַלֵּמד ֶׁשֹּלא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבֽינּו ְלִהְׁשַּתֵקַֽע ּבְ  ָׁשם ַוָּיָגר
 ֶֽרץ ָּבֽאנּו,גּור ָׁשם, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוֹּיאְמרּו ֶאל ַּפְרֹעה, ָלגּור ָּבאָ ֶאָּלא לָ 

. ֶאֶֽרץ ְּכָנַעןִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלֹּצאן ֲאֶׁשר ַלֲעָבֶדֽיָך, ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ּבְ 
  ְוַעָּתה, ֵיְׁשבּו ָנא ֲעָבֶדֽיָך ְּבֶאֶֽרץ ֹּגֶֽשן:

ירד מצרימה״ צו ״ויגר וויבאלד עס שטייט נאנט ״ו ַוָּיָגר ָׁשם

 ֶׁשֹּלא ָיַרד פון דעם לערנען מיר ארויס אזְמַלֵּמד  שם״
ָּלא ָלגּור ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְלִהְׁשַּתֵקַע ְּבִמְצַרִים, אֶ 

יעקב אבינו האט נישט גענידערט קיין מצרים אויף דעם ָׁשם, 

חשבון דארט צו וואוינען נאר ער האט גענידערט קיין מצרים 

ר פון א ״גר״ וואס שפירט נישט אז דאס איז זיין אויפן שטייג

פלאץ, נאר ער גייט באלד פון דארט אוועקגיין, מען וואלט 

אבער געקענט מיינען און מאכן א טעות אז דער ווארט ״לגור״, 

מיינט ״וואינען״ און נישט ״זיין א פרעמדע״ דערפאר ברענגט 

אזוי ַמר: ֶׁשֶּנאֱ דער בעל ההגדה א ראי׳ פון אן אנדערן פסוק 

ַוֹּיאְמרּו ֶאל ווי עס שטייט אין פסוק (בראשית מז ד) 
ָלגּור  און די שבטים האבן געזאגט צו פרעהַּפְרֹעה, 

מיר זענען געקומען קיין מצרים אויף א ָּבָאֶרץ ָּבאנּו, 

ר ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלֹּצאן ֲאׁשֶ  צייטווייליגער שטייגער,
ס איז נישט דא קיין פאשע נאר דערווייל ווייל עַלֲעָבֶדיָך, 

 ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב אין דעם לאנד כנען פאר אונזערע שאף
ווייל די הינגער איז זייער שווער, און מיר  ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען,

האבן נישט געקענט דארט בלייבן, זענען מיר דא אהער 

געקומען אויף א צייטווייליגקייט, ביז דער הונגער וועט אריבער 

און יעצט ן ה, ֵיְׁשבּו ָנא ֲעָבֶדיָך ְּבֶאֶרץ ֹּגשֶ ְוַעּתָ  גיין.

פאר דעם קארצן תקופה ווילן מיר זיך באזעצן אין דעם לאנד 

גושן. פון דא זעהן מיר אז ווען עס שטייט ״וירד מצרימה״ און די 

תורה לייגט צו ״ויגר שם״ דאס קומט נאר צולייגן אז דער ״וירד״ 

 יף א קארצער צייט.איז געווען מיטן חשבון ״לגור״ או

 ִמְצָרְֽיָמה. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש, ָיְרדּו ֲאֹבֶתֽיךָ ְמָעט.  ִּבְמֵתי
 ְוַעָּתה, ָׂשְמָך ְיָי ֱאֹלֶהֽיָך, ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִֽים ָלֹרב.

מיט ווייניג מענטשן האט מען גענידערט קיין ִּבְמֵתי ְמָעט. 

אזוי ווי מיר טרעפן אין אן אנדערן  ֱאַמרְּכָמה ֶּׁשּנֶ  מצרים,

ֶתיָך : ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש, ָיְרדּו ֲאבֹ פסוק באריכות
מיט זיבעציג נפשות האבן אונזערע עלטערן ִמְצָרְיָמה. 

, ְוַעָּתה, ָׂשְמָך ְיָי ֱאֹלֶהיךָ  גענידערט קיין מצרים,
און יעצט נאך יציאת מצרים ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלֹרב. 

ט דער אייבערשטער אונז געמאכט אזוי ווי די שטערן פון די הא

 הימל וואס איז פיל.

 ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמֻצָּיִנים ָׁשם: .ָׁשם ְלגֹוי ַוְיִהי
שטיין  וויבאלד עס שטייט נאך א מאל אין פסוק ״שם״, עס שטייט דאך שוין פריער ״ויגר שם״, וואלט דאך געקענטַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי. 

מען האט געקענט דערקענען  ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמֻצָּיִנים ָׁשם: לערנט מען פון דעם ארויס פון דעם ווארט ״שם״ְמַלֵּמד ויהי לגוי״ 

ווער עס איז א יוד, דאס מיינט אז מיר האבן זיך נישט אויסגעמישט מיט די גוים, כאטש מיר זענען דארט געווען אזא לאנגע תקופה, און 

 ס לערנט מען ארויס פון דעם ווארט ״שם״ דאס הייסט אז יעדער האט געקענט אנווייזן ״שם״ דארט גייט א יוד.דא
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, ַוִּיְרּבּו ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ,ָעצּום ָּגדֹול
 ַוַּיַעְצמּו, ִּבְמֹאד ְמֹאד, ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶֽרץ ֹאָתם:

גדול מיינט אסאך מענטשן, און עצום מיינט ָעצּום, ָּגדֹול 

אזוי ווי עס שטייט אין אן אנדערן  ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמרשטארק, 

ּו ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ָּפרפסוק מער באריכות: (שמות א ז) 
און די יודן האבן זיך זייער געמערט, ַוִּיְׁשְרצּו, ַוִּיְרּבּו 

ות ״פרו וישרצו וירבו״ וויבאלד דער פסוק שטייט דריי לשונ

מיינט דאס זייער אסאך געמערט, און חוץ דעם איז אויך געווען: 

, ִּבְמֹאד ְמֹאד זיי האבן זיך געשטארקט מיט כח.ַוַּיַעְצמּו, 
און דער ערד איז ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם:  זייער אסאך

 געווארן פיל מיט זיי.

ְגְּדִלי, ַמח ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתיְך, ַוִּתְרִּבי, ַוּתִ ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְרָבָבה ְּכֶצֽ .ָוָרב
 ֹרם ְוֶעְרָיה:ַוָּתֹבִֽאי ַּבֲעִדי ֲעָדִיים: ָׁשַדִֽים ָנֹכֽנּו, ּוְׂשָעֵרְך ִצֵּמַֽח, ְוַאְּת עֵ 

דאס מיינט אז די יודן האבן געהאט זייער אסאך קינדער ָוָרב. 

עס שטייט אין אן  אזוי וויְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר:  אויף איין מאהל

 ְרָבָבה ְּכֶצַמח אנדערן פסוק מער באריכות (יחזקאל טז ז)
צענדליגע טויזענטער אזוי ווי דער ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתיְך, 

ַוִּתְרִּבי,  וואקסונג פון פעלד האב איך געמאכט די יודן
און זיי האבן זיך ַוִּתְגְּדִלי, ַוָּתֹבִאי ַּבֲעִדי ֲעָדִיים 

 סקייט און הויכקייט.געמערט מיט גרוי

ַמִיְך ֲחִיי  ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך ָוֹאַמר ָלְך ְּבדָ  ָוֶאֱעֹבר
 ָוֹאַמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי.

ווען איך בין אריבער געגאנגען אין מצרים צו ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיְך 

ת ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶססֶ  שלאגן די בכורים פון די מצריים
האב איך געזעהן ווי איר זענט פארשמירט מיט צוויי ְּבָדָמִיְך 

האב איך געזאגט ָוֹאַמר ָלְך  בלוטן, ״דם פסח און דם מילה״

וועגן דם פסח וועט איר ווערן ְּבָדַמִיְך ֲחִיי צו אייך 

און איך האב געזאגט צו אייך ָוֹאַמר ָלְך  אויסגעלייזט

 :ועט איר ווערן אויסגעלייזטוועגן דם מילה ו ְּבָדַמִיְך ֲחִיי

 ה:ינּו ֲעֹבָדה ָקׁשָ ּונּו. ַוִּיְּתנּו ָעלֵ נּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנֹאתָ עּו ַוָּירֵ 

לֹו. ֶּפן  ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ָהָֽבה ִנְתַחְּכָמה .נּו ַהִּמְצִריםַוָּיֵרעּו ֹאתָ 
ֽנּו א ַעל ׂשְנֵאֽינּו, ְוִנְלַחם ּבָ ִיְרֶּבה, ְוָהָיה ִּכי ִתְקֶרֽאָנה ִמְלָחָמה, ְונֹוַסף ַּגם הּו

 ְוָעָלה ִמן ָהָאֶֽרץ:
וויבאלד מיר זעהן אז באלד נאך ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים. 

דער פסוק פון ״ויהי שם לגוי גדול״ שטייט באלד ״וירעו אותנו 

המצרים״ די מצרים האבן אונז שלעכטס געטוהן, איז א ראי׳ אז 

אבן שלעכטס געטוהן דאס איז געווען דער טעם פארוואס זיי ה
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ווייל מען איז געווען א ״גוי גדול״ א גרויס פאלק, און דאס האבן 

אזוי ווי מיר טרעפן ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: זיי נישט אויסגעהאלטן, 

אין אן אנדערן פסוק (שמות א י) ויאמר וגו׳ הנה עם בני ישראל 

לאמיר זיך  ִנְתַחְּכָמה לֹו. קומטָהָבה רב ועצום ממנו 

ֶּפן קליגן און טרעפן אן עצה צו איהם (צו דעם יודישן פאלק) 
ְוָהָיה טאמער וועט ער זיך מערן אויף אונזער צאל ִיְרֶּבה, 

און עס וועט זיין אז עס וועט זיך ִּכי ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה, 

וועט ער ְונֹוַסף ַּגם הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו, טרעפן א מלחמה 

 ְוִנְלַחם ָּבנּומצרף זיין צו אונזערע פיינט  (כלל ישראל) זיך
ְוָעָלה און ער (כלל ישראל) וועט מלחמה האלטן מיט אונז, 

און ער וועט אוועק לויפן פון דער לאנד מצרים ִמן ָהָאֶרץ, 

(אדער לויט דער אנדערע פשט פון רש״י, אז זיי וועלן אונז נאך 

אז דער גאנצער  ארויס טרייבן פון דא) פון יענע פסוק זעהן מיר

טעם פארוואס עס איז געווען ״וירעו״ דאס איז געווען ווייל עס 

  איז געווען ״ויהי שם לגוי גדול״:

ַמַֽען ַעֹּנתֹו .ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוָּיִׂשֽימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים, לְ ּונּוַוְיַעּנ
נּו ֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס: ַוִּיּתְ ְּבִסְבֹלָתם: ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרֹעה, ֶאת ּפִ 

ל ִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָראֵ ָעֵלֽינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוַיֲעִבֽדּו ִמְצַרֽ
 ֶרְך:ְּבפָ 

און ער האט אונז געפייניגט. פארוואס דארף שטיין ַוְיַעּנּונּו. 

ה ״ויענונו״ עס שטייט דאך שוין באלד דערנאך ״ויתנו עלינו עבוד

קשה״, מוז זיין אז ״ויענונו און ויתנו עלינו עבודה קשה״ זענען צוויי 

אנדערע זאכן, ״ענוי״ מיינט אז זיי האבן אונז געמאכט ארבעטן לשם 

ְּכָמה  ״ענוי״ נאר צו פייניגן און נישט פאר קיין שום אנדערע תועלת
אזוי ווי עס שטיט אין אן אנדערע פסוק מער באריכות  ֶּׁשֶּנֱאַמר:

די מצריים האבן ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים, שמות א יא) (

ארויפגעלייגט אויף זיי הארן פון שטייערן, און דאס איז געווען נאר 

כדי זיי צו פייניגן מיט זייערע שווערע ְלַמַען ַעֹּנתֹו ְּבִסְבֹלָתם: 

ארבייט, און נישט פאר קיין שום אנדערע תכלית (דאס הייסט אז זיי 

בן בכלל נישט געדארפט האבן די ארבייט) וואס איז געווען די הא

זיי האבן געבויעט ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרֹעה,  שטייערן? אז

 ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס: שטעט פון אוצרות פאר פרעה

און חוץ וואס זיי האבן געפייניגט מיט ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה. 

ט בכלל נישט אויסגעפעלט, האבן זיי אויך געטוהן ארבייט וואס הא

מיט אונז ארבייט וואס איז יא געווען פאר זיי וויכטיג אבער עס איז 

אזוי ווי ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר:  זייער שווערער ארבייט,ָקָׁשה  געווען

ם ַוַיֲעִבדּו ִמְצַריִ מיר טרעפן אין אן אנדערן פסוק מער מפורש: 
די מצריים האבן געמאכט די יודן ל ְּבָפֶרְך ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָראֵ 

ארבייטן מיט ארבייט וואס איז ״פרך״ און פרך מיינט ארבייט וואס 

 צוברעכט דעם גוף, דאס הייסט זייער שווערע ארבייט.

,  ֶאת ֹקֵלֽנּוֶאל ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתֽינּו, ַוִּיְׁשַמע ְייָ  ַוִּנְצַעק
 ֵלֽנּו, ְוֶאת ַלֲחֵצֽנּו: ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו, ְוֶאת ֲעמָ 

ִמים ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוְיִהי ַבּיָ  ַוִּנְצַעק ֶאל ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתֽינּו,
ֵאל ִמן ָהֲעֹבָדה ָהַרִּבים ָהֵהם, ַוָּיָמת ֶמֶֽלְך ִמְצַרִֽים, ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשרָ 

 ֹבָדה:ַוִּיְזָעֽקּו. ַוַּתַֽעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן ַהעֲ 
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 צום אייבערשעןֶאל ְיָי  און מיר האבן געשריגן  ַוִּנְצַעק

,  דער באשעפער פון אונזערע עלטערןֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתֽינּו 

ֶאת  און דער אויבערשטער האט צוגעהערטַוִּיְׁשַמע ְיָי 

און ער האט , ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו אונזער קולֹקֵלֽנּו 

, און אונזער פלאגֵלֽנּו , ְוֶאת ֲעמָ געזעהן אונזער פיין

 :און אונזער דריקְוֶאת ַלֲחֵצֽנּו 

ת ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים אֶ . ַוִּיְׁשַמע ְיָי ֶאת ֹקֵלֽנּו
 ֶאת ַיֲעֹקב:ַנֲאָקָתם, ַוִּיְזֹּכר ֱאֹלִהים ֶאת ְּבִריתֹו, ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאת ִיְצָחק, וְ 

די תפלה איז געווארן אנגענומען  ַוִּיְׁשַמע ְיָי ֶאת ֹקֵלנּו 

אזוי ווי עס שטייט מער מפורש אין אן ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: 

ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת  אנדערע פסוק (שמות ב כד)
דער אייבערשטער האט געהערט זייער געשריי, און ַנֲאָקָתם, 

ַוִּיְזֹּכר ֱאֹלִהים ֶאת  ער האט אנגענומען זייער תפלה
וייל דער אייבערשטער האט געדענקט זיין בונד וואס וְּבִריתֹו, 

ת ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאת ִיְצָחק, ְואֶ  ער האט געשוואוירן
 מיט אברהם יצחק און יעקב.ַיֲעֹקב: 

ֶּנֱאַמר: זֹו ְּפִריׁשּות ֶּדֶֽרְך ֶאֶֽרץ. ְּכָמה ּׁשֶ  ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו:
 ַדע ֱאֹלִהים:ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ַוּיֵ 

דער אייבערשטער האט געזעהן דעם ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו: 

מען ץ. זֹו ְּפִריׁשּות ֶּדֶרְך ֶארֶ ״ענוי״ דעם פיין. ענוי מיינט 

ְּכָמה פון די שטייגער פון די וועלט,  האט זיי אפגעשיידט 
 ווי מיר טרעפן אין אן אנדערע פסוק מער מפורשֶּׁשֶּנֱאַמר: 

דער אייבערשטער  ֹלִהים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.ַוַּיְרא אֱ 

און נאר דער  ַוֵּיַדע ֱאֹלִהים האט געזעהן וואס די יודן טוען

אייבערשטער האט דערפון געוואוסט, מוז זיין אז דאס גייט 

ארויף אויף זאכן וואס נאר דער אייבערשטער ווייסט, קומט 

צוריק פון אויס אז דאס איז זאכן וואס דער מענטש האלט זיך 

זיינע תענוגים, וואס קיינער ווייסט נישט דערפון נאר דעם 

אייבערשטן: [ווי באקאנט אז ווען מען טוט זיך מסגף זיין 

בתעניות וכדו׳ איז דאס נאר א סיגוף אויב קיינער ווייסט נישט 

 דערפון]

ּלֹוד ַהְיֽאֹוָרה ֵאּֽלּו ַהָּבִנים. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ָּכל ַהֵּבן ַהּיִ ְוֶאת ֲעָמֵלֽנּו.
 ַּתְׁשִליֻכֽהּו, ְוָכל ַהַּבת ְּתַחּיּון:

״עמלות״ מיינט זאכן וואס א מענטש פלאגט ְוֶאת ֲעָמֵלנּו. 

ֵאּלּו  זיך פאר גארנישט, מוז דאך זיין אז דאס גייט ארויף
אויך די גזירה וואס פרעה האט געהייסן דעטרינקען ַהָּבִנים 

האבן זיך געמוטשעט פאר זייערע  די קינדער, קומט אויס אז זיי

קינדער פאר גארנישט ווייל צום סוף האט מען זיי דעטראנקען 

[אלעס וואס א מענטש מוטשעט זיך איז דאך פאר זיינע 

ווי עס ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר:  קינדער, אז זיי זאלן זיין ערליך]

שטייט אין אן אנדערע פסוק מער מפורש, ווי פרעה האט 

ֻכהּו, ל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיֹאָרה ַּתְׁשִליּכָ  געהייסן אז
ְוָכל ַהַּבת  יעדער געבוירענע זוהן זאל מען דעטרונקען

עס זענען ( און יעדער טאכטער קען מען לאזן לעבן.ְּתַחּיּון: 

דא וואס זאגן אז דאס וואס ער האט געלאזט לעבן די טעכטער 

אט דאך שוין איז אויך געווען מיט א שלעכטע כוונה, ווייל ער ה

געזעהן אז לבן וואס האט געוואלט הרג׳נען אויך די טעכטער 

האט נישט מצליח געווען, האט ער געטראכט אז אויב ער וועט 

לאזן די טעכטער לעבן, אפשר וועט דער אייבערשטער איהם 
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יא צולאזן) [אויך שטייט אז זיין חשבון איז געווען אז אויב אלע 

אלע מיידליך חתונה האבן מיט  מענער וועלן שטארבן, וועלן

מצריות, און אזוי וועלן זיי אינגנאצן פארגעסן אז זיי זענען 

 אמאהל געווען יודן].

י ֶאת . ֶזה ַהְּדַחק. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְוַגם ָרִאֽיתִ ְוֶאת ַלֲחֵצֽנּו
 ַהַּלַֽחץ, ֲאֶׁשר ִמְצַרִֽים ֹלֲחִצים ֹאָתם:

לחץ״ מיינט אונטער דריקן דאס ״ְוֶאת ַלֲחֵצנּו ֶזה ַהְּדַחק. 

ווי  ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: מיינט, אז מען האט זיי ענג געמאכט

ט) ווי -מיר טרעפן אין אן אנדערן פסוק מער מפורש (שמות ג

י ְוַגם ָרִאיתִ  דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה רבינו

און אויך האב איך געזען די אונטרדריקונג ֶאת ַהַּלַחץ, 

וואס די מצריים טוען זיי ְצַרִים ֹלֲחִצים ֹאָתם ֲאֶׁשר מִ 

 אונטערדריקן.

ַֽע ְנטּוָיה, ַוּיֹוִצֵאֽנּו ְיָי ִמִּמְצַרִֽים, ְּבָיד ֲחָזָקה, ּוִבְזרֹ 

 ּוְבֹמָרא ָגדֹול ּוְבֹאתֹות ּוְבמֹוְפִתים:

ֹלא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְוֹלא ַעל ְיֵדי  ַוּיֹוִצֵאֽנּו ְיָי ִמִּמְצַרִֽים.
ֹודֹו ּוְבַעְצמֹו. ף.ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָׁשִלֽיַח. ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבָׂשרָ 

 ֶׁשֶּנֱאַמר: 

 ִהֵּכיִתי ָכלְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶֽרץ ִמְצַרִֽים ַּבַּלְֽיָלה ַהֶּזה, וְ 
ה, ּוְבָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶֽרץ ִמְצַרִֽים, ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהמָ 

 ֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני ְיָי:ֱאֹלֵהי ִמְצַרִֽים ֶאעֱ 
וויבאלד עס שטייט דא דעם שם ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִּמְצַרִים. 

הוי׳ וואס לכאורה וואלט דאך דאס נישט געדארפט שטיין, און 

עס וואלט געקענט שטיין ״ויוצאנו ממצרים״ ווייל מיר ווייסן 

דאך דאס פון די פריערדיגע פסוקים אז דער אייבערשטער איז 

וואס האט אונז געראטעוועט, מוז זיין אז דאס קומט אונז  דער

אז דער גאולה איז נישט ֹלא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, צו לערנען 

און נישט ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָׂשָרף. געווען דארך א מלאך 

ְוֹלא ַעל ְיֵדי דארך א שרף (דאס איז אויך א מין מלאך) 
מלאך מט״ט  און נישט דארך א שליח (דאס איז דערָׁשִליַח 

 ְכבֹודוֹ ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּבִ וואס הייסט שליח) 
 נאר דער הייליגער באשעפער בכבודו ובעצמו ּוְבַעְצמוֹ 

  יב)-אזוי ווי עס שטייט אין א פסוק (שמות יבֶׁשֶּנֱאַמר: 
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ִהֵּכיִתי ְך. וְ ְבֶאֶֽרץ ִמְצַרִֽים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה, ֲאִני ְוֹלא ַמְלאָ ְוָעַבְרִּתי 
י ִמְצַרִֽים ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶֽרץ ִמְצַרִֽים. ֲאִני ְוֹלא ָׂשָרף. ּוְבָכל ֱאֹלהֵ 

 הּוא ְוֹלא ַאֵחר: ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים, ֲאִני ְוֹלא ַהָּׁשִלֽיַח. ֲאִני ְיָי. ֲאִני
איך וועל ה, ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהּזֶ 

נד מצרים אין דעם נאכט פון הקרבת אריבערגיין אין דעם לא

און ִים, ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצרַ  קרבן פסח

ֵמָאָדם  איך וועל שלאגן יעדן בכור אין דעם לאנד מצרים
ּוְבָכל  סיי די מענטשן און סיי די בהמותְוַעד ְּבֵהָמה, 

און אין די אפגעטער ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים 

איך בין ה׳, ֲאִני ְיָי:  מצרים וועל איך טוהן שטראפונגעןפון 

איז וויבאלד עס שטייט דריי לשונות פון מיעוטים, וועלן מיר 

ם ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַריִ ממעט זיין דריי מיעוטים, 
וויבאלד עס שטייט ״ועברתי״ וועלן מיר ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה, 

און ְוֹלא ַמְלָאְך  רגייןנאר איך וועל אריבעֲאִני ממעט זיין 

ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ  נישט קיין מלאך.
 וויבאלד עס שטייט ״והכיתי״ וועלן מיר ממעט זייןִמְצַרִים. 

 און נישט קיין שרף.ְוֹלא ָׂשָרף  נאר איך וועל שלאגןֲאִני 
וויבאלד עס ים, ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפטִ 

נאר איך וועל טוהן ֲאִני ״ וועלן מיר ממעט זיין שטייט ״אעשה

איך ה׳ אליין ֲאִני ְיָי,  און נישט קיין שליחְוֹלא ַהָּׁשִליַח 

נאר איך וועל זיין דער ֲאִני הּוא  וועל זיי אויסלייזן.

און נישט קיין צווייטן. יעצט  ְוֹלא ַאֵחראוסלייזער 

ה׳  פארשטייען מיר שוין פארוואס עס שטייט ״ויוציאני

 ממצרים״, און נישט ״ויוציאני ממצרים״.

ר ְקְנָך ֲאׁשֶ זֹו ַהֶּדֶֽבר.ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ִהֵּנה ַיד ְיָי הֹוָיה, ְּבמִ .ְּבָיד ֲחָזָקה
 ֵבד ְמֹאד:ַּבָּׂשֶדה, ַּבּסּוִסים ַּבֲחֹמִרים ַּבְּגַמִּלים, ַּבָּבָקר ּוַבֹּצאן, ֶּדֶֽבר ּכָ 

שטייט אויך ״ובזרוע נטיה״ מוז  און שפעטערְּבָיד ֲחָזָקה. 

זיין אז מען וועט דרש׳ענען אז ״ביד חזקה״ גייט ארויף אויף 

איינער פון די מכות, און מיר וועלן זאגן אז דאס גייט ארויף 

אויף דעם מכה פון ״דבר״. ווייל דער מדרש זאגט (שמות רבא 

פ׳ י׳) אז צוזאמען מיט יעדער מכה איז מיטגעקומען דעם מכה 

דבר. קומט אויס אז דער מכה איז א ספעציעלע מכה, וועגן פון 

איז זֹו ַהֶּדֶבר  דעם וועלן מיר זאגן אז דער ווארט ״ביד חזקה״

מרמז אויף די מכה פון דבר. וואס פאר א שייכות האט ״ביד 

ווייל עס ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר:  חזקה״ צו די מכה פון דבר?

ה ַיד ְיָי הֹוָיה, ִהּנֵ  ג)-שטייט דאך אין א פסוק (שמות ט
אט דער האנט פון דעם ְּבִמְקְנָך ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה, 

ַּבּסּוִסים  אייבערשטן איז געווען אין די פיה פון דער פעלד
ר ָּכֵבד ַּבֲחֹמִרים ַּבְּגַמִּלים, ַּבָּבָקר ּוַבֹּצאן, ֶּדבֶ 

גאר א שווערן דבר, זעהן מיר אז דבר, ווערט ְמֹאד: 

 על איך אויך זאגן אז יד חזקה מיינט ״דבר״.אנגערופן יד ה׳, וו

, לּוָפה ְּבָידוֹ זֹו ַהֶחֶֽרב. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְוַחְרּבֹו ׁשְ  ּוִבְזֹרַֽע ְנטּוָיה.
 ְנטּוָיה ַעל ְירּוָׁשָלִֽים:

דאס ווארט ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה.  שטייט ווייטער אין פסוק:

א מכה וואס ֶרב. זֹו ַהחֶ  ״נטויה״ וועל איך זאגן אז עס מיינט

איז געווען מיט א שווערד, וואס דאס איז מכת בכורות. ווי 

 טרעפן מיר אז ״זרוע נטויה״ האט א שיכות צו א שווערד?
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אזוי ווי עס שטייט אין פסוק, (דברי הימים ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: 

און זיין שווערד איז ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו,  כא)-א

ִים: ְנטּוָיה ַעל ְירּוָׁשלָ  זיין האנט אויסגעשטרעקט אין
 גענייגט אויף ירושלים.

ָּסה ֱאֹלִהים, ֶזה ִּגּלּוי ְׁשִכיָנה. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: אֹו ֲהנִ , ּוְבמֹוָרא ָּגדֹול
ה, ְּבַמֹּסת ְּבֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחמָ  ,כבָלבֹוא ָלַקַֽחת לֹו גֹוי ִמֶּקֶֽרב ּגֹוי

 ה ָלֶכם ְייָ ּוִבְזֽרֹוַע ְנטּוָיה, ּוְבמֹוָרִאים ְּגֹדִלים. ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעׂשָ  ּוְבָיד ֲחָזָקה
 ֱאֹלֵהיֶכם ְּבִמְצַרִֽים, ְלֵעיֶניָך:

                                                           
 

 זאגן גוי מגוי וואס איז דער מקרב גוי גוי מקרב גוי לכאורה וואלט דער פסוק געדארפט כב
נאר עס קען זיין אז דער פסוק מיינט צו זאגן אז ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים האט דער אייבערשטער ארויסגענומען אלע 

רים, ממילא מיינט גוי גוי'שקייטען וואס האט זיך אריינגעכאפט אין די הערצער פון די אידן דורך זיין אזויפיל יארן צוזאמען מיט די מצ

 די גוי'שקייט מקרב גוי פון די הארץ פון די אידן.

דאס קען אויך זיין די כונה וואס מען זאגט זכר ליציאת מצרים, לכאורה וואלט מען געדארפט זאגן זכר ליציאת ממצרים אז מען איז 

גן דעם זאגט מען יציאת מצרים ווייל דער ארויס פון מצרים, יציאת מצרים מיינט דאך אז די מצרים זענען ארויס, נאר ווע

 אייבערשטער האט ארויס גענומען די מצרים פון די אידישע הערצער.

 דברי יואל

דער מדרגה פון  ּוְבמֹוָרא ָּגדֹול ֶזה ִּגּלּוי ְׁשִכיָנה,

״ובמורא גדול״ גייט ארויף אויף דעם גילוי שכינה, דאס מיינט 

רן צו די יודן דארך די אותות אז עס איז באקאנט געווא

ומופתים דער געוואלדיגע כבוד פונעם אייבערשטן דורך דעם 

וואס דער אייבערשטער האט משדד געווען אלע מערכת 

השמים וועגן כלל ישראל, דאס אלעס איז געווען כדי זיי 

ארויסצונעמען פון די טיפקייט פון די טומאה און פון אלע 

ן צו קענען משריש זיין אין זייער עבודה זרה׳ס פון מצרים, או

אזוי ווי עס שטייט אין ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר:  הארץ אמונה בה׳

צו דען האט אן אֹו ֲהִנָּסה ֱאֹלִהים, אן אנדערע פסוק 

ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי  אפגאט געטוהן אזעלעכע ניסים
צו נעמען א פאלק (די יודן) וואס איז געווען ִמֶּקֶרב ּגֹוי, 

קען אין טומאת ע״ז פון א פאלק (די מצריים) וואס איז געזונ

 געווען פיל מיט עבודה זרה׳ס, און אריינלייגן אין זיי אמונה בה׳

דארך , ְּבַמֹּסת ְּבֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה

ּוְבָיד  ניסים און וואונדער, און דארך מלחמה מיט די גוים
, ִבְזרֹוַע ְנטּוָיהּומיט א שטארקע האנט פון מכות ֲחָזָקה 

און מיט אן אויסגעשטרעקטע ארעם ווי די ניסים איז געווען 

און מיט גרויסע ּוְבמֹוָרִאים ְּגֹדִלים  באקאנט פאר יעדעם

מראות, ווי יעדער האט געזעהן ווי דער אייבערשטער האט 

ם ְיָי ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלכֶ  משדד געווען די טבע
אזוי ווי אלעס וואס דער  ֱאֹלֵהיֶכם ְּבִמְצַרִים,

אז ְלֵעיֶניָך  אייבערשטער האט געטון פאר אייך אין מצרים

עס זאל זיין אפן צו אייערע אייגענע אויגן, אלעס כדי אז מען 

זאל קענען ארויס גיין פון טומאת מצרים און גלייבן אז ה׳ אחד. 

וויבאלד דער פסוק זאגט אז דאס איז געווען אז איר זאלט אליין 

מיט די אייגענע אויגן, וועל איך זאגן אז ווען עס שטייט  זעהן

 אין פסוק ״ובמוראים גדולים״ מיינט דאס ״גלוי שכינה״.

 ַהֶּזה ִּתַּקח ֶזה ַהַּמֶּטה, ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְוֶאת ַהַּמֶּטה .ּוְבֹאתֹות
 ְּבָיֶדָֽך. ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהֹאֹתת:
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מיינט דער  דאסה ַהַּמֶּטה, זֶ צייכענעס ּוְבֹאתֹות. 

אזוי ווי עס שטייט ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר:  שטעקן פון משה רבינו

 ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזהיז) -אין אן אנדערע פסוק (שמות ד

דער  ָהֹאֹתת: ִּתַּקח ְּבָיֶדָך. ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת

אייבערשטער האט געזאגט צו משה רבינו ווען דו וועסט שטיין 

 פרעה זאלסטו טוען מיט דעם שטעקן די אלע צייכענעס פאר

ים, ֶזה ַהָּדם. ְּכָמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: ְוָנַתִּתי מֹוְפתִ  .ּוְבמֹוְפִתים
 ַּבָּׁשַמִֽים ּוָבָאֶֽרץ

 ָּדם.  ָוֵאׁש.  ְוִתיְמרֹות ָעָׁשן:
איז א רמז אויף מכת  ״מופתים״ּוְבמֹוְפִתים ֶזה ַהָּדם. 

ט בלשון רבים ״מופתים״ און נישט ״דם״, וויבאלד עס שטיי

״מופת״ בלשון יחיד, מוז זיין אז עס גייט ארויף אויף א מכה וואס 

איז געווען צוויי מאהל (מיעוט רבים שנים) וואס דאס איז דם, 

ווייל די מכה פון דם האט דער אייבערשטער געהייסן טוהן 

ער  צוויי מאהל, איין מאהל פאר די יודן אז זיי זאלן גלויבן אז

קומט בשליחות פון דער אייבערשטער, און איין מאהל פאר 

ְּכָמה  פרעה. ווי טרעפן מיר אז ״מופת״ מיינט ״דם״?
ג) -ווי מיר טרעפן אין אן אנדערן פסוק: (יואל גֶּׁשֶּנֱאַמר: 

איך וועל געבן ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים, ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, 

, וואס וועט זיין דער ״מופתים״ אין הימל און אין דער ערד

זעהן מיר אז ״דם״ ָּדם. ָוֵאׁש. ְוִתיְמרֹות ָעָׁשן. ״מופת״ 

 הייסט מופת.

. ּוְבמֹוָרא . ְּבָיד ֲחָזָקה ְׁשַּתִֽים. ּוִבְזֹרַֽע ְנטּוָיה ְׁשַּתִֽיםַאֵחר ָּדָבר
ר ַמּכֹות  ֶעׂשֶ ָּגדֹול ְׁשַּתִֽים. ּוְבֹאתֹות ְׁשַּתִֽים. ּוְבֹמְפִתים ְׁשַּתִֽים:ֵאּלּו

 ֽלּו ֵהן:ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִֽים, ְואֵ 
חוץ די אלע דרשות וואס מיר האבן פריער ָּדָבר ַאֵחר. 

געלערענט איז דא נאך א פשט, ווייל צו קענען דרש׳ענען די 

פריערדיגע דרשות וואלט געווען גענוג ווען עס שטייט ״ביד״ און 

ישט ״חזקה״, ״בזרוע״ און נישט דער ווארט ״נטויה״ און אזוי נ

אויך אלע אנדערע דרשות, און וויבאלד עס שטייט ביי אלע 

דרשות טאפעלטע לשונות קען מען דרש׳ענען פאר יעדן ווארט 

צוויי זאכן, וועל איך זאגן אז יעדער ווארט איז א מכה, און איך 

שטיט א טאפעלטע לשון  וויבאלד עסְּבָיד ֲחָזָקה  וועל זאגן

 איז א רמז אויף צוויי מכות, אז עסְׁשַּתִים,  וועל איך זאגן
וויבאלד עס שטיט א טאפעלטע לשון וועל ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה 

 אז עס איז א רמז אויף נאך צוויי מכות,ְׁשַּתִים,  איך זאגן
וויבאלד עס שטיט א טאפעלטע לשון וועל ּוְבמֹוָרא ָּגדֹול 

. איז א רמז אויף נאך צוויי מכות אז עס ְׁשַּתִים, איך זאגן
וויבאלד עס שטיט א לשון רבים (״אותות״ און ּוְבֹאתֹות 

איז א רמז אויף  אז עס ְׁשַּתִים נישט ״אות״) וועל איך זאגן

וויבאלד עס שטייט א לשון . ּוְבֹמְפִתים נאך צוויי מכות

, אז ְׁשַּתִים רבים (״מופתים״ און נישט ״מופת״) וועל איך זאגן

ת ֵאּלּו ֶעֶׂשר ַמּכוֹ  איז א רמז אויף נאך צוויי מכות, עס
 ֹוׁשֶׁשֵהִביא ַהָּקד צוזאמען איז שוין מרומז די צעהן מכות

וואס דער ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים, 

אייבערשטער האט געברענגט אויף די מצריים אין מצרים 

ָּדם. ְצַפְרֵּדַע. ִּכִּנים.  וואס זיי זענען:ְוֵאלּו ֵהן 
ַּכת ְך. מַ ָערֹוב. ֶּדֶבר. ְׁשִחין. ָּבָרד. ַאְרֶּבה. ֹחׁשֶ 

 ְּבכֹורֹות:
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ָרד. ָּדם. ְצַפְרֵּדַֽע. ִּכִּנים. ָערֹוב. ֶּדֶבר. ְׁשִחין. ּבָ 
 . ַמַּכת ְּבכֹורֹות:$ַאְרֶּבה. ֹחֽׁשֶ 

 ָּדם
אהרן האט געקלאפט מיט׳ן שטעקן אויפ׳ן טייך  -בלוט

 און אלע וואסערן פון מצרים זענען געווארן בלוט:

 ְצַפְרֵּדעַ 
אהרן האט געקלאפט מיט׳ן שטעקן אויפ׳ן  -פרעש

טייך, און עס איז ארויפגעקומען פונעם טייך פרעש, 

און דאס גאנצע לאנד מצרים איז פול געווארן מיט 

 פרעש:

 ִּכִּנים
אהרן האט געשלאגן מיט זיין שטעקן דעם  - לייז

פון דער ערד, און דאס גאנצע שטויב פון דער שטויב 

 ערד איז געווארען ״לייז״:

 ָערֹוב
השי״ת האט געשיקט ווילדע חיות קיין  - א פארמישונג

מצרים, אויסגעמישט פון אלע מינים, און זיי האבן 

 גע׳הרג׳עט פיל פון די מצרים און זייערע קינדער:

 ֶדֶבר
געווען  אלע מצרי׳שע בהמות וועלכע זענען - מארד

אין פעלד זענען אויסגעשטארבן, פון א ״מגפה״ וואס 

אבער פון די אידישע  -השי״ת האט געשיקט אויף זיי, 

 בהמות איז אפילו קיין איינס נישט געשטארבן:

 ְׁשִחין
משה רבינו און אהרן הכהן האבן ביידע  - בלאטערן

אנגעפולט זייערע גויפענס מיט אש פון קאלעך אויוון, 

בינו האט אלעס אריינגענומען אין איין און משה ר

גויפען, און האט דאס ארויפגעווארפן צום הימל, און 

פון דעם שטויב זענען אלע מצריים און זייערע בהמות 

 געווארן אנגעפולט מיט פארך און בלאטערן:

 ָּבָרד
משה רבינו האט אויסגעשטרעקט זיין שטעקן  - האגל

פון מדרש  אקעגן הימל, נאך א פשט שרייבט רש״י

אגדה, אז השי״ת האט אויפגעהויבן משה רבינו 

העכערן הימל, און ער האט אים באפוילן צו בייגן זיין 

האנט איבערן הימל, און השי״ת האט געמאכט 

רעגענען פון הימל האגל, און פייער האט געפלאקערט 

אינעם האגל, דער האגל האט צובראכן און 

  ן פעלד:פארניכטעט אלע פירות און תבואה פו

 ַאְרֶּבה
משה רבינו האט אויסגעשטרעקט זיין  - היישעריקן

האנט אויף דעם לאנד מצרים, און ער האט 

ארויפגעברענגט היישריקן אויף גאנץ מצרים, און 

אלעס וואס עס איז פארבליבן פונעם האגל האבן די 

  היישריקן אויפגעגעסן:

 ֹחֶׁשךְ 
עם משה רבינו האט אויסגעשטרעקט ד - פינסטער

שטעקן אקעגן הימל, און עס איז געווארן פינסטער אין 

גאנץ לאנד מצרים פאר זעקס טעג, די ערשטע דריי 

טעג איז געווען מער טונקל ווי די פינסטערניש פון 

נאכט, און נאך דריי טעג איז געווען א דאפעלטע 

פינסטערניש, דער וואס איז געזעסן האט זיך נישט 
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ר וואס איז געשטאנען געקענט אויפשטעלן, און דע

 האט זיך נישט געקענט זעצן:

 תרוֹ כוֹ ת ּבְ וֹ ּכמַ 
פונקט האלבע נאכט פון די ערשטע נאכט פסח זענען 

אלע בכורים (ערשט געבוירענע) פון מצרים 

געשטארבן, יעדער קינד סיי עס איז געווען א אינגל, 

סיי א מיידל, און אויך אלע בכורים פון די בהמות 

 :זענען געשטארבן

 
 ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסָּמִנים: ַרִּבי

 ֲעַד״ׁש ְּבַאַח״ב: $״ְּדצַ 
רבי יהודה  ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסָּמִנים:

ְּדַצ״ְך האט געגעבן סימנים צו די מכות און זיי זענען 
ער האט דווקה צוטיילט די מכות ֲעַד״ׁש ְּבַאַח״ב: 

די צעהן מכות זענען געווען  אויף דער אופן, ווייל

איינגעטיילט אין דריי, די ערשטער צוויי מכות האט 

מען געווארענט פרעה פאר דעם, און די דריטע נישט, 

די פערטע און די פיפטע האט מען יא געווארענט און 

די זעקסטע נישט, די זיבעטע און די אכטע האט מען 

ט רבי יא געווארענט און די ניינטע נישט, דערפאר הא

יהודה זיי אזוי איינגעטיילט. דער צענטע מכה האט 

ער צוזאמען געשטעלט מיט די לעצטע גרופע, כדי אז 

ער זאל נישט זיין אליין, ווייל ווען ער איז אליין קען 

 מען איהם נישט ליינען.

ר ִמְצַרִֽים ֶעׂשֶ יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר: ִמַּנִין ַאָּתה אֹוֵמר, ֶׁשָּלקּו ַהִּמְצִרים ּבְ  ַרִּבי
 ֹוֵמר: ַוֹּיאְמרּוַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים, ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות? ְּבִמְצַרִֽים ָמה הּוא א ַרִּבי

ר? ַוַּיְרא ַהַחְרֻטִּמם ֶאל ַּפְרֹעה, ֶאְצַּבע ֱאֹלִהים ִהוא.ְוַעל ַהָּים ָמה הּוא אֹומֵ 
. ָי ְּבִמְצַרִֽים, ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ְייָ ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגֹדָלה, ֲאֶׁשר ָעָׂשה יְ 

: ֱאמֹור ֵמַעָּתה, ַוַּיֲאִמֽינּו ַּבָיי, ּוְבֹמֶשה ַעְבּדֹו. ַּכָּמה ָלקּו ְּבֶאְצַּבע, ֶעֶֽׂשר ַמּכֹות
 ְּבִמְצַרִֽים ָלקּו ֶעֶֽׂשר ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים, ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות:

ַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה, ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ֱאִליֶעֶֽזר אֹוֵמר: מִ  ַרִּבי

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

ם ְׁשַּתִים. ְוָצָרה ָׁשֹלש. ִמְׁשַלַֽחת ָוַזַֽעם ְוָצָרה. ִמְׁשַלַֽחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֶעְבָרה ַאַחת. ָוַזֽעַ 

ָּים ָלקּו ָמאַתִֽים ַמְלֲאֵכי ָרִעים ַאְרַּבע: ֱאמֹור ֵמַעָּתה, ְּבִמְצַרִֽים ָלקּו ַאְרָּבִעים ַמּכֹות, ְוַעל הַ 

 ַמּכֹות:
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א ַעל ּוְך הּוֲעִקיָבא אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה, ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּבר ַרִּבי

ַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו, ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִֽים, ָהְיָתה ֶׁשל ָחֵמׁש ַמּכֹות? ֶׁשֶּנֱאַמר: ְיׁשַ  ַרִּבי

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

ִֽים ָלקּו ַמְלֲאֵכי ָרִעים ָחֵמׁש : ֱאמֹור ֵמַעָּתה, ְּבִמְצרַ ָׁשֹלש. ְוָצָרה ַאְרַּבע. ִמְׁשַלַֽחת 

 ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִֽים ַמּכֹות:

 ַּכָּמה
 ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלֽינּו:

 נּו:ַּדּיֵ      ְוֹלא ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים, ִאּלּו הֹוִציָאֽנּו ִמִּמְצַרִֽים,

 ַּדֵּינּו:      ְוֹלא ָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם, ִאּלּו ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים,

 ַּדֵּינּו:      ִאּלּו ָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם,ְוֹלא ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם,

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

 ַּדֵּינּו:     ָנם, ְוֹלא ָקַרע ָלֽנּו ֶאת ַהָּים,ִאּלּו ָנַתן ָלֽנּו ֶאת ָממוֹ 

 ַּדֵּינּו:     ִאּלּו ָקַרע ָלֽנּו ֶאת ַהָּים,ְוֹלא ֶהֱעִביָרֽנּו ְבתֹוכֹו ֶבָחָרָבה,

 ַּדֵּינּו:     ִאּלּו ֶהֱעִביָרֽנּו ְבתֹוכֹו ֶבָחָרָבה,ְוֹלא ִׁשַּקע ָצֵרֽינּו ְּבתֹוכֹו,

 ַּדֵּינּו:   ִאּלּו ִׁשַּקע ָצֵרֽינּו ְּבתֹוכֹו,ְוֹלא ִסֵּפק ָצְרֵּכֽנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה,

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

 ַּדֵּינּו:     ּו ֶאת ַהַּׁשָּבת,ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן,ְוֹלא ָנַתן ָלֽנ

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



 

מא

 הגדה של פסח

 כגַּדֵּינּו: ְוֹלא ָנַתן ָּלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה,
 ַּדֵּינּו:     ִאּלּו ָנַתן ָלֽנּו ֶאת ַהּתֹוָרה,ְוֹלא ִהְכִניָסֽנּו ְלֶאֶֽרץ ִיְׂשָרֵאל,

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

 ֹום ָעֵלֽינּו:ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶֽלת ַלָּמק ַעל

ְוָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם, ֶׁשהֹוִציָאֽנּו ִמִּמְצַרִֽים, ְוָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים, ְוָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם, 
ִׁשַּקע ָצֵרֽינּו ְוָנַתן ָלֽנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוָקַרע ָלֽנּו ֶאת ַהָּים, ְוֶהֱעִביָרֽנּו ְבתֹוכֹו ֶבָחָרָבה, וְ 
ַתן ָלֽנּו ֶאת ְּבתֹוכֹו, ְוִסֵּפק ָצְרֵּכֽנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ְוֶהֱאִכיָלֽנּו ֶאת ַהָּמן, ְונָ 

ה ְׂשָרֵאל, ְוָבֽנָ ָּבת, ְוֵקְרָבֽנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוָנַתן ָלֽנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוִהְכִניָסֽנּו ְלֶאֶֽרץ יִ ַהּׁשַ 
 ָלֽנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה, ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽינּו.

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

 ּוָמרֹור:  ַמָּצה   כד  ֶּפַסח 
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עס איז ידוע די קשיא וואס וואלטן מיר געהאט פון קירוב הר סיני אן קבלת התורה? נאר חז"ל זאגן (שבת דף קמ"ו), אז ווען די  

און ווען א איד איז אויסגעלייטערט י זענען זיי אויסגעלייטערט געווארן פון אלע שלעכטע זאכן, אידן זענען צוגעקומען צום הר סינ

, קען זיין אז דאס איז אונז מרמז דער בעל ההגדה, אילו קרבנו לפני הר דעמאלס איז ער אליין משיג די מצות אזוי ווי אברהם אבינו

תורה דאך האט השי"ת געגעבן די תורה אז אפי' אויב וועט ין דארט משיג געווען די סיני וואלט שוין גענוג געווען, ווייל מיר וואלטן שו

 .מען פאלן פון די מדרגות און נישט אליין משיג זיין די תורה זאל מען אויך האבן די תורה

 קדושת לוי
כד

ן דעם יום טוב "חג המצות". לכאורה דארף מען פארשטיין, פארוואס רופען מיר אהן דעם יום טוב "פסח", די תורה רופט דאך אה 

מען קען דאס פארענטפערן אזוי, ווייל עס איז ידוע אז דער אייבערשטער באריהמט זיך שטענדיג מיט די מעלות פון די יודען, און די 
הן דעם יודען טוהען פארקערט, זיי ריהמען די מעלות פון דעם אייבערשטן כביכול. לויט דעם קען מען זאגן אזוי, די יודען רופען א

איבערגעהיפט, און דאס מיינט מען אז דער אייבערשטער האט  -יום טוב מיט'ן נאמען "פסח", ווייל דאס ווארט "פסח" איז טייטש 
איבערגעהיפט די יודישע הייזער אין מצרים, און די יודען ווילן מיט דעם דערמאנען דעם לויב פון דעם אייבערשטן, אז ער האט גוטס 

דען. אבער די תורה רופט אהן דעם יום טוב "חג המצות", כדי צו דערמאנען דאס מסירת נפש פון די יודען, אז זיי געטוהן מיט די יו
זענען נאכגעגאנגען משה רבינו אין מדבר אריין, און זיי האבן זיך בלויז מיטגענומען אביסל טריקענע מצה, און מיט דעם דערמאנט 

 ודען.דער אייבערשטער דאס מסירת נפש פון די י

 קדושת לוי
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רבן גמליאל פלעגט ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר 

יעדער וואס האט נישט ָּכל ֶׁשֹלא ָאַמר זאגען 

די דריי זאכען ְׁשֹלָׁשה ְדָבִרים ֵאּלּו געזאגט 

האט ֹלא ָיָצא ביים סדר נאכט פון פסח ַּבֶּפַסח 

 ְוֵאלּו ֵהןזיין מצוה ְיֵדי חֹוָבתֹו נישט יוצא געווען 
ֶּפַסח ַמָּצה און דאס זענען די דריי זאכען 

 ּוָמרֹור:

ְזַמן ֶׁשָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים, ּבִ  ֶּפַסח
? ׁשּום ָמה ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ַעל
ּוְך הּוא, ַעל ַעל ׁשּום ֶׁשָּפַסח ַהָּקדֹוׁש ָּבר

ר: ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתֽינּו ְּבִמְצַרִֽים, ֶׁשֶּנֱאמַ 
ח ר ָּפסַ ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַלָּיי, ֲאׁשֶ 

ת , ְּבָנְגּפֹו אֶ ַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִֽים
ָעם ִמְצַרִֽים ְוֶאת ָּבֵּתֽינּו ִהִּציל, ַוִּיֹּקד הָ 

 ַוִּיְׁשַּתֲחוּו.

 פסח
ִלים ֶׁשָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוכְ דעם קרבן פסח ַסח ּפֶ 

אין די ִּבְזַמן וואס אונזערע עלטערן פלעגען עסען 

וואס דער בית  ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּיםצייט 

וועגען ַעל ׁשּום ָמה ? המקדש איז געשטאנען 

 דֹוׁשֶׁשָּפַסח ַהקָ וועגען ַעל ׁשּום וואס איז דאס 
דער אויברשטער האט אריבער  ָּברּוְך הּוא

ֲאבֹוֵתינּו אויף די הייזער ַעל ָּבֵּתי געשפרינגען 
אין מצרים ְּבִמְצַרִים פון אונזערע עלטערן 

 ַוֲאַמְרֶּתםאזוי ווי עס שטייט אין פסוק ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֶזַבח ֶּפַסח און איר זאלט זאגען (פאר די קינדער) 
פאר ׳ להונג פון קרבן פסח ’דאס איז א שחטהּוא 

וואס ער האט איבער ֲאֶׁשר ָּפַסח די אויברשטער 

איבער די ַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל געשפרינגען 

אין מצרים ְּבִמְצַרִים הייזער פון די אידישע קינדער 

די ֶאת ִמְצַרִים ווען ער האט געשלאגען ְּבָנְגּפֹו 

ִהִציל און אונזערע הייזער ְוֶאת ָּבֵּתינּו מצרים 
און דאס פאלק ַוִּיֹּקד ָהָעם געראטעוועט  האט ער

 און זיי האבען זיך געבוקטַוִיְׁשַּתֲחוּו האט געקניט 

 ל ׁשּוםזֹו ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? עַ  ַמָּצה
ֲחִמיץ, ַעד ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיק ְּבֵצָקם ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו ְלהַ 
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ָלם, ים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ּוְגאָ ֶׁשִּנְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלכִ 
 , ֻעֹגת ַמּצֹות, ִּכיֶׁשֶּנֱאַמר: ַוֹּיאפּו ֶאת ַהָּבֵצק, ֲאֶׁשר הֹוִצֽיאּו ִמִּמְצַרִֽים

, ְוַגם ֵצָדה ֹלא ֹלא ָחֵמץ: ִּכי ֹגְרׁשּו ִמִּמְצַרִֽים, ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמּהַ 
 ָעׂשּו ָלֶהם.

 מצה 
וואס מיר עסען ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים  די מצהַמָּצה זּו 

ַעל ׁשּום וועגען וואס איז דאס ַעל ׁשּום ָמה 
עס האט נישט געהאט צייט ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיק וועגען 

פון אונזערע ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו זייער טייג ְּבֵצָקם 

ביז ַעד צו ווערען חמץ ְלַהֲחִמיץ עלטערן 

צו זיי עס האט זיך באוויזען ֶׁשִּנְגָלה ֲעֵליֶהם 

וואס איז ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים דער קעניג ֶמֶלְך 

ּוא ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הקעניג איבער אלע קעניגען 
און ער האט זיי אויסגעלייזט ּוְגָאָלם השם יתברך 

און ַוֹּיאפּו אזוי ווי עס שטייט אין פסוק ֶׁשֶּנֱאַמר 

 ֲאֶׁשרדאס טייג ֶאת ַהָּבֵצק זיי האבען געבאקען 
וואס זיי האבען ארויס געטראגען  הֹוִציאּו

קיכלעך מצות ֻעֹּגת ַמּצֹות פון מצרים ִמִּמְצַרִים 

וואס איז נאך נישט געווארען חמץ ִּכי ֹלא ָחֵמץ 

ווייל זיי זענען פארטריבען געווארען ִּכי גֹוְרׁשּו 

און זיי האבען ְוֹלא ָיְכלּו פון מצרים ִמִּמְצַרִים 

ְוַגם זיך צו פארזוימען ְלִהְתַמְהֵמּה נישט געקענט 
האבען זיי ֹלא ָעׂשּו ָלֶהם און אויך שפייז ֵצָדה 

 נישט געמאכט פאר זיך

ּום ָמה? ֶזה ֶׁשָאֽנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁש ָמרֹור
ֶאת ַחֵּיי  ַהִּמְצִריםַעל ׁשּום ֶׁשֵּמְררּו 

ֲררּו ֶאת ֲאבֹוֵתֽינּו ְּבִמְצַרִֽים, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוְימָ 
ִנים, ֲעֹבָדה ָקָׁשה, ְּבֹחֶֽמר ּוִבְלבֵ ַחֵּייֶהם ּבַ 

ָתם, ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַּבָּׂשֶדה: ֵאת ָּכל ֲעֹבדָ 
 ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶֽרְך.

 ָמרֹור
וואס מיר ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים דעם מרור ָמרֹור ֶזה 

פארוואס עסען מיר דאס ? ַעל ׁשּום ָמה עסען 

די מצריים ִרים ֶׁשָּמְררּו ַהִּמצְ וועגען ַעל ׁשּום 

 ֲאבֹוֵתינּודאס לעבן ֶאת ַחֵּיי האבען פארביטערט 



 

מד
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אין מצרים ְּבִמְצָרִים פון אונזערע עלטערן 

און ַוְיָמֲררּו אזוי ווי עס שטייט אין פסוק ֶׁשֶּנֱאַמר 

זייערע לעבן ֶאת ַחֵּייֶהם זיי האבען פארביטערט 

מיט ְּבֹחֶמר מיט שווערע ארבעט ַּבֲעֹבָדה ָקָׁשה 

און ּוְבָכל ֲעֹבָדה און מיט ציגעל ּוִבְלֵבִנים ים לי

ֵאת ָּכל אין פעלד ַּבָּׂשֶדה מיט אלע מיני ארבעט 
וואס ֲאֶׁשר ָעְבדּו אלע זייערע ארבעט ֲעֹבָדָתם 

איז ְּבָפֶרְך מיט זיי ָבֶהם זיי האבען געארבעט 

 געווען מיט שווערע ארבעט

ת ֶאת ַעְצמֹו, ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצָרִֽים, ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראוֹ  ְּבָכל
ה ְיָי ִלי, ְּבֵצאִתי ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר: ַּבֲעבּור ֶזה ָעׂשָ  

ל אֹוָתֽנּו ָּגאַ  ִ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

, ֲאַנְֽחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל $ְלִפיכָ 
ֵּלה ם, ְלַהֵּדר, ְלָבֵרְך, ְלעַ ְלרֹומֵ  ְלַׁשֵּבַֽח, ְלָפֵאר,

ֽנּו ֶאת ָּכל ּוְלַקֵּלס, ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתֽינּו ְולָ 
ּות, ַהִּנִּסים ָהֵאּלּו. הֹוִציָאֽנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחר

ֲאֵפָלה ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּומֵ 
ה. ר ְלָפָניו ִׁשיָרה ֲחָדׁשָ ְלאֹור ָּגדֹול, ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה. ְוֹנאמַ 

 ַהְללּוָיּה:

ֹוָלם: ִמִּמְזַרח .ַהְללּו ַעְבֵדי ְיָי. ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיָי. ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עַהְללּוָיה

ְּכבֹודֹו: ִמי ַּכָיי ֶׁשֶֽמׁש ַעד ְמבֹואֹו.ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיָי. ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיָי. ַעל ַהָּׁשַמִֽים ַהְללּוָיה
ָעָפר ָּדל. ֱאֹלֵהֽינּו. ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶֽבת: ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבָּׁשַמִֽים ּוָבָאֶֽרץ: ְמִקיִמי מֵ 

ַּבִֽית ֵאם ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים ֶאְביֹון: ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים. ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו: מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת הַ 
 ְׂשֵמָחה. ַהְללּוָיּה:ַהָּבִנים 
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ׁשֹו. ִיְׂשָרֵאל ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִֽים, ֵּבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז: ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקדְ  ְּבֵצאת

ּו ְכֵאיִלים. ַמְמְׁשלֹוָתיו: ַהָּים ָרָאה ַוָּיֹנס, ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור: ֶהָהִרים ָרְקד    ְֵּצאת
דּו ְכֵאיִלים. ה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס. ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחֹור: ֶהָהִרים ִּתְרקְ ְּגָבעֹות ִּכְבֵני ֹצאן:מַ 

ַהּצּור ֲאַגם  ְּגָבעֹות ִּכְבֵני ֹצאן: ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ.ִמִּלְפֵני ֱאֽלֹוַּה ַיֲעֹקב: ַהֹהְפִכי
 ָמִֽים.ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִֽים.

 עכער און מען זאגטמען הייבט אויף די ב

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

ָכל ּבֹו ַמָּצה ֲאבֹוֵתֽינּו ִמִּמְצַרִֽים, ְוִהִּגיָעֽנּו ַלַּלְֽיָלה ַהֶּזה, ֶלאֱ    $ָּרּו
ים ּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגלִ ּוָמרֹור. ֵּכן, ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽינּו, ַיִּגיֵעֽנ

ים ְוָׂשׂשִ , %ֹום. ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין ִעירֶ ֲאֵחִרים, ַהָּבִאים ִלְקָראֵתֽנּו ְלָׁשל
 במוצאי שבת אומריםגם (ַּבֲעבֹוָדֶתָֽך, ְוֹנאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים 

 ׁשִׁשיר ָחדָ  %ֹון, ְונֹוֶדה ּלְ ֲאֶׁשר ַיִּגֽיַע ָּדָמם, ַעל ִקיר ִמְזַּבֲחָך ְלָרצ ,)כן
 ֵאל:ַאָּתה ְיָי, ָּגַאל ִיְׂשרָ  $ָּברּו כה ַעל ְּגֻאָּלֵתֽנּו, ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵׁשֽנּו:

ל ְיֵדי ְׁשִכיְנֵּתיּה עַ ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ּכֹוס ְׁשִנָּיה ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּו

 ַההּוא ְטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

 ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן: $ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ  $ָּברּו
                                                           

 
 ?טעם פארוואס מ'זאגט די ברכה פון גאל ישראלא דער ווייצנער רב ז"ל פלעגט זאגן  כה

מ'קען דאס מסביר זיין מיט א משל צו א קינד וואס האט געזעהן א שיינע זיסע עפל ביי זיין טאטען און ער האט זייער געגליסט דאס 

ל אים דאס נישט געבן, וואס האט ער געטון ער האט שנעל געמאכט הויך א ברכה צו האבן אבער ער האט געוואוסט אז זיין טאטע ווי

בורא פרי העץ, האט זיין טאטע שוין נישט געהאט קיין ברירה, ווייל ער האט נישט געוואלט אז זיין זון זאל מאכן א ברכה לבטלה, און 

 ער האט אים געמוזט געבן דאס עפל.

זייער שטארק אז דער אייבערשטער זאל אונז שוין אויסלייזן, און נאכדערצו פסח אויפדערנאכט די זעלבע זאך טוען מיר, מיר ווילן 

וואס איז ספעציעל מסוגל עס זאל שוין זיין די אמתע גאולה, מאכען מיר א ברכה הויך און ערליך "גאל ישראל" דאס טייטשט אז דער 

ר וועט נישט וועלן אז די ברכה זאל זיין א ברכה לבטלה, וועט דער באשעפער לייזט אויס די יודען, און מיר האפן אז דער באשעפע

 באשעפער אונז שנעל אויסלייזן.
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 ָרְחָצה
 מ'וואשט זיך די הענט און מ'זאגט יא די ברכה "על נטילת ידים".

 ָדִֽים:ָׁשֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת יָ ֲאֶׁשר ִקּדְ  ,ָהעֹוָלם $ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ  $ָּברּו

 ב) מען זאל נישט אויסרעדען ביז ״שלחן עורך״.  א) מען וואשט זיך די הענט פאר די סעודה פון די יום טוב.

 
 מֹוִציא

מ'נעמט אלע דריי מצות אין די הענט און מ'זאגט די ברכה "המוציא לחם מן 
 "ץהאר

 לחם דארף מען ווייל ״המוציא״ ברכה די ביי מצות דריי די ויףא הייבט מען א)

 עוני. לחם די איז צובראכענע) (די מיטעלסטע די און משנה

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

 ַמָּצה
 ת מצה"די אונטערשטע מצה און מ'זאגט די ברכה "על אכיל ויסט אאזמ'ל

ּו ֽנ, ֲאֶׁשר ִקְּדׁשָ ָּברּו$ ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶל$ ָהעֹוָלם
 ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּוֽנּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה:
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 ָמרֹור

און מ'טונקט דאס איין אין חרוסת און מ'זאגט די ברכה "על  מרורמ'נעמט א כזית 
 אכילת מרור", און מ'עסט דאס נישט אנגעלעהנט

 הלכות און ענינים פון מרורעטליכע 

 א) מען עסט מרור פאר א זכר וואס עס שטייט ״וימררו את חייהם״ וועגען דעם עסט מען דאס נישט אנגעלעהנט.

 ב) די חרוסת זעהט אויס ענדליך צו ליים מיט וואס די יודען האבען געארבעט אין מצרים.

ָּוֽנּו ַעל ר ִקְּדָׁשֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוצִ ֲאׁשֶ  ,ָּברּו$ ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶל$ ָהעֹוָלם
 ֲאִכיַלת ָמרֹור:

 ךְ ּכֹורֵ 
און  מרורווישען אינצאון מ'לייגט  צהמ'נעמט א כזית פון די אונטערשטע מ

 מ'זאגט "זכר למקדש כהלל", און מ'עסט דאס יא אנגעהלעהנט

איז געשטאנען האט ער געזאגט אז א) ווען די תנא הלל האט געלעבט אין די צייטען וואס די בית המקדש 

און ״מרור״ צוזאמען, אלס זכר פון דעם עסען מיר די מצה און  -״מצה״  -מען דארף עסען די ״קרבן פסח״ 

 מרור צוזאמען (די קרבן פסח האבען מיר ליידער נישט).

  ו  איינטונקען).ב) ביי כורך טינקט מען נישט איין די מרור אין חרוסת,(עס זענען דא וואס פירען זיך יא צ
ָיה ית ַהִּמְקָּדׁש הָ ְלִמְקָּדׁש ְּכִהֵּלל: ֵּכן ָעָׂשה ִהֵּלל ִּבְזַמן ֶׁשּבֵ  ֵזֶכר

ֵּים ַמה ַקָּים. ָהָיה ּכֹוֵרְך ֶּפַסח ַמָּצה ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ְּבַיַֽחד. ְלקַ 
 ֶּׁשֶּנֱאַמר: ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים ֹיאְכֻלֽהּו:

 
 
 



 

מח

 הגדה של פסח

 

 ךְ ֻׁשְלָחן עֹורֵ 

 'גרייט צו דעם טיש, מ'עסט און מ'טרינקט לכבוד יום טובמ
א) מען פירט זיך צו עסען אייער ביים סדר, פאר א זכר צו אבילות, אז מיר האבען נישט די בית המקדש 

און מען קען נישט מקריב זיין די קרבן פסח. (די נאכט פון פסח געפאלט אין די זעלבע נאכט ווי תשעה 

 באב).

ה דארף מען זיצען מיט דרך ארץ, און הייליגקייט אזוי ווי מען זיצט פאר א קעניג, מען זאל ב) ביי די סעוד

 ח״ו נישט רעדען קיין נארישקייטען נאר רעדען פון די נסים פון יציאת מצרים.

 

 ָצפּון
א כזית פאר חצות און מ'עסט   מ'נעמט ארויס דעם באהאלטענעם אפיקומן

 (לכתחילה צוויי כזיתים).

ג) מען עסט די אפיקומן  ב) דער אפיקומן עסט מען אנגעלענט.  י אפיקומן זאל מען עסען פאר חצות.ד א)

 פאר א זכר פון די קרבן פסח.

 

 ךְ רַ ּבֵ 
 מ'גיסט אהן דעם דריטען כוס און מ'בענטשט

 און זיך וואשען מים אחרונים. -פאר׳ן בענטשען זאל מען אויסוואשען די כוס  )א
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 ברכת המזון
 ְלׁשֹוֵנֽנּו ִרָּנה ָאזַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ְיָי ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיֽינּו ְּכֹחְלִמים: ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפֽינּו ּו ִׁשיר

ֶאת  ֵמִחים: ׁשּוָבה ְייָ ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּֽלה: ִהְגִּדיל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעָּמֽנּו ָהִיֽינּו ְׂש 
 א ֶמֶֽׁשְך ַהָּזַֽרעְׁשִביֵתֽנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶֽגב: ַהֹּזְרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקֹצֽרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנׂשֵ 

 ֹּבא ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלֹּמָתיו:
 ַרּבֹוַתי ִמיר ִוויְלן ֶּבעְנטְׁשין! המזמן:

 ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם.ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמֹבָרְך  המסובין:
 ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. המזמן:

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

 ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו:

 ְּבטּובֹו ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֽינּו ֶמֶֽלך ָהעֹוָלם, ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלוֹ   ָּברּוךְ 

ל ָבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ְּבֵחן ְּבֶחֶֽסד ּוְבַרֲחִמים הּוא נֹוֵתן ֶלֶֽחם ְלכָ     ּ◌ָ◌רּו

זֹון ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד ֹלא ָחַֽסר ָלֽנּו, ְוַאל ֶיְחַסר ָלֽנּו מָ 
ִטיב ַלֹּכל, ָוֶעד. ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול, ִּכי הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹּכל ּומֵ 

 :. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהָּזן ֶאת ַהֹּכלּוֵמִכין ָמזֹון ְלֹכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא

ּוְרָחָבה, ְוַעל  ְּלָך ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ַעל ֶׁשִהְנַחְֽלָּת ַלֲאבֹוֵתֽינּו, ֶאֶֽרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה  נֹוֶדה

ים, ְוַעל ֶׁשהֹוֵצאָתֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ֵמֶאֶֽרץ ִמְצַרֽים, ּוְפִדיָתֽנּו, ִמֵּבית ֲעָבדִ   נֹוֶדה
 ֶׁשהֹוַדְעָּתֽנּו ְוַעל ְתָך ֶׁשָחַתְֽמָּת ִּבְבָׂשֵרֽנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶׁשִּלַּמְדָּתֽנּו, ְוַעל ֻחֶּקֽיךָ ְּבִרי

 ָתֽנּו ָּתִמיד, ְּבָכלַחִּיים ֵחן ָוֶחֶֽסד ֶׁשחֹוַנְנָּתֽנּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אוֹ 
 ה:יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשעָ 

ְמָך ְּבִפי ָּכל ַהֹּכל ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים ָלְך, ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתָּבַרְך ִׁש   ְוַעל

ל ת ְיָי ֱאֹלֶהֽיָך עַ ַחי ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַּכָּכתּוב, ְוָאַכְלָּת ְוָׂשְָבְֽעָּת, ּוֵבַרְכָּת אֶ   ְוַעל
 ָלְך. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַעל ָהָאֶֽרץ ְוַעל ַהָּמזֹון: ָהָאֶֽרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנְַֽתן
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ן , ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשּכַ ָנא ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו, ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָֽך, ְוַעל ְירּוָׁשַלִֽים ִעיֶרֽךָ   ַרֵחם

ַהָּקדֹוׁש וְ  ְּכבֹוֶדָֽך, ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחָֽך, ְוַעל ַהַּבִֽית ַהָּגדֹול  ַ◌ֵחם
ּו, ְלְּכֵלֽנּו, ְוַהְרִויֵחֽנֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמָך ָעָליו. ֱאֹלֵהֽינּו, ָאִבֽינּו, ְרֵעֽנּו, זּוֵנֽנּו, ַּפְרְנֵסֽנּו, ְוכַ 

ָי ֱאֹלֵהֽינּו, ֹלא ְוַהְרַוח ָלֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתֽינּו, ְוָנא, ַאל ַּתְצִריֵכֽנּו יְ 
ה, ַהְּפתּוָחה, ַנת ָּבָׂשר ָוָדם, ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ִּכי ִאם ְלָיְדָך ַהְּמֵלאָ ִליֵדי ַמּתְ 

 ַהְּקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה, ֶׁשֹּלא ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד:

 ָּבת ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַהֶזה. ִּכי יֹום ֶזהְרֵצה ְוַהֲחִליֵצֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ְּבִמְצֹוֶתֽיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְּׁשִביִעי ַהּׁשַ   :לשבת
ַח ָלֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו, ָּגדֹול ְוָקדֹוש הּוא ְלָפֶנֽיָך, ִלְׁשָּבת ּבֹו ְוָלֽנּוַח ּבֹו ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנָֽך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִנֽי  :לשבת

ם ִעיר ָחֵתֽנּו. ְוַהְרֵאֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ְּבֶנָחַמת ִצּיֹון ִעיֶרָֽך, ּוְבִבְנַין ְירּוָׁשַלֽיִ ֶׁשֹּלא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְּביֹום ְמנּו
 ָקְדֶׁשָֽך, ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַֽעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַֽעל ַהֶּנָחמֹות:

ה, ְוִיָּׁשַמע, ְוִיָּפֵקד, ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגֽיַע, ְוֵיָרֶאה, ְוֵיָרצֶ   ינּוהֵ ֱאלֹ 

וד ַעְבֶּדָך, ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵנֽנּו ּוִפְקּדֹוֵנֽנּו, ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתֽינּו, ְוִזְכרֹון ָמִׁשֽיַח ֶּבן ּדָ   ֱא�ּהֵֽ 
ְלטֹוָבה  , ִלְפֵליָטהְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִֽים ִעיר ָקְדֶׁשָֽך, ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽיךָ 

 ָזְכֵרֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ְּביֹום  ַחג ַהַמּצֹות ַהֶּזה.ְלֵחן ּוְלֶחֶֽסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום 
ֲחִמים, ּבֹו ְלטֹוָבה. ּוָפְקֵדֽנּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִׁשיֵעֽנּו בֹו ְלַחִּיים, ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְורַ 

ַרחּום ֵלֽינּו ְוהֹוִׁשיֵעֽנּו, ִּכי ֵאֶלֽיָך ֵעיֵנֽינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶֽלְך ַחּנּון וְ חּוס ְוָחֵּנֽנּו, ְוַרֵחם עָ 
 ָאָּֽתה:

ָּתה ְיָי, ֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽינּו. ָּברּוְך אַ ְירּוָׁשַלִֽים ִעיר ַהקֹ   ּוְבֵנה

 ּבֹוֵנה ְּבַרֲחָמיו ְירּוָׁשָלִֽים. ָאֵמן  ּוְבנֵה

ְרֵאֽנּו, ינּו ֶמֶֽלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבֽינּו, ַמְלֵּכֽנּו, ַאִדיֵרֽנּו ּבוֹ ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהֽ $ָּברּו
ְך ַהּטֹוב, ּגֹוֲאֵלֽנּו, יֹוְצֵרֽנּו, ְקדֹוֵׁשֽנּו ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, רֹוֵעֽנּו רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל. ַהֶּמֽלֶ 

א יֵיִטיב ָלֽנּו. הּוא ְוַהֵּמִטיב ַלֹּכל, ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב, הּוא ֵמִטיב, הּו
ַהָּצָלה  ְגָמָלֽנּו, הּוא גֹוְמֵלֽנּו, הּוא ִיְגְמֵלֽנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶֽסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַֽוח

ְוָׁשלֹום, ְוָכל  ְוַהְצָלָחה ְּבָרָכה ִויׁשּוָעה, ֶנָחָמה, ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה, ְוַרֲחִמים, ְוַחִּיים
 ֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרֽנּו:טֹוב, ּוִמָּכל טּוב ְלע
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 , הּוא ִיְמלֹוְך ָעֵלֽינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד.ָהַרֲחָמן

 , הּוא ִיְתָּבַרְך ַּבָׁשַמִֽים ּוָבָאֶֽרץ.ָהַרֲחָמן

ַּדר ָּבֽנּו , הּוא ִיְׁשַּתַּבח ְלדֹור ּדֹוִרים, ְוִיְתָּפַֽאר ָּבֽנּו ָלַעד ּוְלֵנַֽצח ְנָצִחים, ְוִיְתהַ ָהַרֲחָמן
 עֹוְלֵמי עֹוָלִמים.ָלַעד ּולְ 

 , הּוא ְיַפְרְנֵסֽנּו ְּבָכבֹוד.ָהַרֲחָמן

 , הּוא ִיְׁשּבֹור ֻעֵּלֽנּו ֵמַעל ַצָּואֵרֽנּו ְוהּוא יֹוִליֵכֽנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצֽנּו.ָהַרֲחָמן

 ָאַכְֽלנּו ָעָליו., הּוא ִיְׁשַלח ָלֽנּו ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִֽית ַהֶּזה, ְוַעל ֻׁשְלָחן ֶזה ׁשֶ ָהַרֲחָמן

ֹורֹות טֹובֹות , הּוא ִיְׁשַלח ָלֽנּו ֶאת ֵאִלּיָֽהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב, ִויַבֶּׂשר ָלֽנּו ְּבׂשָהַרֲחָמן
 ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.

 ֲעַלת, הּוא ְיָבֵרְך ֶאת (ָאִבי מֹוִרי) ַּבַֽעל ַהַּבִֽית ַהֶּזה, ְוֶאת (ִאִּמי מֹוָרִתי) ּבַ ָהַרֲחָמן
 ַהַּבִֽית ַהֶּזה.

מֹו ֶׁשר ָלֽנּו, ּכְ ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָּכל ַאֶׁשר ָלֶהם אֹוָתֽנּו ְוֶאת  ָּכל אֲ  אֹוָתם
ֵרְך אֹוָתֽנּו ֻּכָּלנּו ֶׁשִנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתֽינּו, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב: ַּבֹּכל, ִמֹּכל, ֹּכל. ֵּכן ְיבָ 

 ְׁשֵלָמה, ְוֹנאַמר ָאֵמן: ַיַֽחד. ִּבְבָרָכה

ֶמֶֽרת ְיַלְּמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלֽינּו ְזכּות, ֶׁשְּתֵהא ְלִמׁשְ  ַּבָּמרֹום
 ֵעֽנּו, ְוִנְמָצא ֵחןָׁשלֹום, ְוִנָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיׁשְ 

 ְוֵׂשֶֽכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם:
 יֵלֽנּו יֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵי ָהעֹוָלִמים.ָהַרֲחָמן, הּוא ַיְנחִ  לשבת

 ֹום ֶׁשַצִּדיִקים, הּוא ַיְנִחיֵלֽנּו ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב.ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו ָארּוְך, ְליָהַרֲחָמן
 ּו ִעָמֶהם.י ֶחְלֵקניֹוְׁשִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְּבָראֵׁשיֶהם ְוֱנֶהִנים ִמִּזיו ַהְּׁשִכיָנה, ִוְיהִ 



 

נב

 הגדה של פסח

ּועֹות , הּוא ְיַזֵּכֽנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשֽיַח ּוְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא.ִמְגּדֹול ְיׁשָהַרֲחָמן

ִּבְמרֹוָמיו, הּוא  ַמְלּכֹו, ְוֹעֶֽׂשה ֶחֶֽסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: ֹעֶׂשה ָׁשלֹום
 ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן:ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום, ָעֵלֽינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂש 

ָי ֽבּו, ְודֹוְרֵׁשי יְ ֶאת ְיָי ְקֹדָשיו, ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרעֵ  ְיראּו
ָֽך, ֹלא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו ַלָיי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּפֹוֵתַֽח ֶאת ָידֶ 

חֹו: ַנַֽער ָּברּוְך ַהֶּגֶֽבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבְיָי, ְוָהָיה ְיָי ִמְבטַ  ּוַמְׂשִּבֽיַע ְלָכל ַחי ָרצֹון:
ָי ְיָי ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן, יְ  ָהִיֽיִתי ַגם ָזַקְֽנִּתי ְוֹלא ָרִאֽיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו ְמַבֵקׁש ָלֶֽחם:

 ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום:

 ם ִמְצַות ּכֹוס  ְׁשִליִׁשית ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּואִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקּיֵ 
 ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ְטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

 ן:ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֽפֶ  $לֶ ינּו מֶ ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלהֵ  $ָּברּו

 ַהֵּלל
 ן דעם פערטען כוס און מ'זאגט "הלל"מ'גיסט אה

א) נאכ׳ן בענטשען גיסט מען אהן די כוס של אליהו הנביא, מען פירט זיך אז מען עפענט די טיר און מען 

 זאגט ״שפוך חמתך״.

א נאכט פון היטען און מיר האבען פון  -ב) מיר עפענען די טיר צו ווייזען אז די נאכט איז א ליל שמורים 

 ווייל השי״ת היט אונז. אין דער זכות פון אמונה וועלען מיר אויסגעלייזט ווערען.גארנישט מורא 

 ג) נאך הלל טרינקט מען אויס די פערדע כוס און מען זאגט ״על הגפן״.

 

ְוַעל  %ֶאל ַהּגֹוִים, ֲאֶׁשר ֹלא ְיָדֽעּו %ֲחָמתְ  $ְׁשפֹ 
ֲעֹקב. ֹלא ָקָרֽאּו: ִּכי ָאַכל ֶאת יַ  %ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשמְ 
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 %, ַוֲחרֹון ַאּפְ %ֲעֵליֶהם ַזְעֶמֽ $ְוֶאת ָנֵוֽהּו ֵהַׁשּֽמּו: ְׁשפָ 
 ֵמי ְיָי:ַיִּׂשיֵגם: ִּתְרֹּדף ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם, ִמַּתַחת ׁשְ 

ָּֽמה ֹיאְמרּו ְיָי ֹלא ָלֽנּו ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד, ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָֽך. לָ  כוָלֽנּו ֹלא

ה. ֲעַצֵּביֶהם , ַאֵּיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם. ֵואֹלֵהֽינּו ַבָּׁשָמִֽים ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעׂשָ ַהּגֹוִים

ֶהם ְוֹלא ִיְראּו. ֶּכֶֽסף ְוָזָהב, ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם. ֶּפה ָלֶהם ְוֹלא ְיַדֵּבֽרּו, ֵעיַנִֽים לָ 
                                                           

 
 צו פארשטיין די תפלה פון לא לנו וועלן מיר מקדים זיין א משל: כו

ז געווען זייער א עס איז אמאל געווען א יוד וואס האט געהאט א זון אן איינציג קינד, א בן יחיד, ער האט געהייסן ישראליקל, ער אי

 וואויל יונגעל, יעדן יום טוב האט זיך זיין טאטע געפירט אים צו קויפן א נייע אנצוג (בגד) לכבוד יום טוב,

איין מאל פאר יום טוב האט זיך האט זיך ישראליקל נישט גוט אויפגעפירט, און זיין געטרייע טאטע האט אים געזאגט אז אויב דו 

און דו וועסט זיך נישט גוט אויפפירן, וועל איך דיר נישט קויפן קיין נייע אנצוג לכבוד יום טוב, ישראליקל  וועסט זיך נישט פארבעסרן,

האט זיך נישט וויסנדיג געמאכט און ער האט זיך נישט פארבעסרט און ער האט זיך ווייטער אויך נישט גוט אויפגעפירט, זיין געטרייע 

 אים נישט געקויפט קיין נייע אנצוג לכבוד יום טוב,טאטע האט געהאלטן ווארט, און ער האט 

יום טוב אויפדערנאכט, נאכ'ן דאווענען, ווען מען איז אהיים געקומען פון שול, האט דער טאטע געפרעגט פון ישראליקל, האט זיך 

אז דו האסט נישט באקומען עס דיר געלוינט, נישט צו זיין וואויל און נישט פאלגן דעם טאטען, דאס גאנץ בית המדרש האט געזעהן 

קיין נייע אנצוג לכבוד יום טוב און זיי האבן פארשטאנען אז ווייל דו ביסט נישט געווען וואויל האסטו נישט באקומען א נייע אנצוג 

 לכבוד יום טוב?

פארוואס האט האט ישראליקל גענטפערט פאר זיין טאטען, איך האב געהערט אין שול ווי איין יוד האט געפרעגט זיין חבר, 

ישראליקל דעם יום טוב נישט קיין נייע אנצוג, זיין טאטע פלעגט אים יעדן יום טוב קויפן א נייע אנצוג, האט אים זיין חבר גענטפערט 

 זעהט אויס אז זיין טאטע האט שוין נישט אזויפיל געלט, און ער קען זיך מער נישט ערלויבן צו קויפן נייע בגדים פאר זיין זון.

 משל איזדער נ
די קינדער פונעם הייליגען באשעפער זענען מיר (ישראל) ליידער זענען מיר נישט געווען אזוי ערליך און פרום, דער הייליגער  

באשעפער האט אונז געווארענט אז ער וועט אונז פארטרייבן פון ארץ ישראל, און אזוי ווי מיר האבן ליידער זיך נישט פארבעסט און 

 שט תשובה געטון, האט ער אונז באמת פארטריבן.מיר האבן נאך ני

זאגן מיר פאר'ן הייליגען באשעפער, די גוים ווייסן נישט אז וועגען דעם האסטו אונז פארטריבן אין גלות ווייל מיר זענען נישט געווען 

סט נישט, און עס איז א מורא'דיגע ערליך, זי זאגען אז וועגען דעם האסטו אונז נישט אויסגעלייזט פון גלות, ווייל חס ושלום דו קענ

 חילול השם.

וועגען דעם זענען מיר מתפלל לא לנו, נישט פאר אונזער וועגן זאלסטו אונז אויסלייזן נאר כי אם לשמך נאר פאר דיין גרויסן נאמען 

בוד און גרויסקייט פון הייליגען תן כבוד  זאלסטו געבן כבוד, עס זאל שוין נישט זיין קיין חילול השם, און אלע גוים זאלן זעהן דעם כ

 באשעפער ווען ער וועט אונז בקרוב אויסלייזן.
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יֶהם ְוֹלא ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם ָאְזַנִֽים ָלֶהם ְוֹלא ִיְׁשָמֽעּו, ַאף ָלֶהם ְוֹלא ְיִריחּון. ְידֵ 

ֵטַֽח ָּבֶהם: ְוֹלא ְיַהֵּלֽכּו, ֹלא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם. ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם, ֹּכל ֲאֶׁשר ּבֹ 

 ְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא.ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח ַּבָיי, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא. ֵּבית ַאֲהֹרן ִּבְטחּו ַבְיָי, עֶ 

 ִּבְטחּו ַבְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: ִיְרֵאי ְייָ 

ֵאי ֲהֹרן. ְיָבֵרְך ִירְ ְזָכָרֽנּו ְיָבֵרְך, ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית אַ  ְייָ 
ם. ְּברּוִכים ְיָי, ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגֹדִלים. ֹיֵסף ְיָי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבֵניכֶ 

ָהָאֶֽרץ ָנַתן ִלְבֵני ֵׂשה ָּׁשַמִֽים ָוָאֶֽרץ. ַהָּׁשַמִֽים ָּׁשַמִֽים ַלְיָי, וְ ַאֶּתם ַלְיָי, עֹ 
ָבֵרְך ָיּה, ָאָדם. ֹלא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה, ְוֹלא ָּכל ֹיְרֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְֽחנּו נְ 

 ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, ַהְללּוָיּה: 

: ֲחנּוָני. ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָראִּכי ִיְׁשַמע ְיָי, ֶאת ֹקוִלי ּתַ  ָאַהְֽבִּתי

ם ְיָי ֶאְקָרא, ֲאָפֽפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶֽות, ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצֽאּוִני ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּוְבׁשֵ 

ָי ַּדּלֹוִתי  ים יְ ָאָּנה ְיָי ַמְּלָטה ַנְפִׁשי. ַחּנּון ְיָי ְוַצִּדיק, ֵואֹלֵהֽינּו ְמַרֵחם. ֹׁשֵמר ְּפָתאִ 

ְפִׁשי ִמָּמֶֽות ְוִלי ְיהֹוִׁשֽיַע. ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְֽיִכי, ִּכי ְיָי ָּגַמל ָעָלְֽיִכי. ִּכי ִחַּלְֽצָּת נַ 

ַחִּיים. ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמֶּדִֽחי. ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְיָי, ְּבַאְרצֹות הַ 

 ֵזב.ר, ֲאִני ָעִֽניִתי ְמֹאד. ֲאִני ָאַמְֽרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל ָהָאָדם ּכֹ ֶהֱאַמְֽנִּתי ִּכי ֲאַדּבֵ 

א, ּוְבֵׁשם ְיָי ָאִׁשיב ַלָיי, ָּכל ַּתְגמּוֽלֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאּׂשָ  ָ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 
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ל ֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלכָ ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַֽבח ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם ְיָי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלְיָי ֲאׁשַ 

 ַהְללּוָיּה. ַעּמו.ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיָי ְּבתֹוֵכִֽכי ְירּוָׁשָלִֽים

ֵלֽינּו ֶאת ְיָי, ָּכל ּגֹוִים, ַׁשְּבֽחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים. ִּכי ָגַבר עָ  ַהְללּו
 ַחְסּדֹו, ֶוֱאֶמת ְיָי ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה:

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ַלָיי ִּכי טֹוב, הֹודּו

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ָנא ִיְׂשָרֵאל, ֹיאַמר

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    א ֵבית ַאֲהֹרן,נָ  ֹיאְמרּו

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ָנא ִיְרֵאי ְיָי, ֹיאְמרּו

י ה ִלי ָאָדם. ְיָי לִ ַהֵּמַצר ָקָרֽאִתי ָּיּה, ָעָנִֽני ַבֶּמְרָחב ָיּה. ְיָי ִלי ֹלא ִאיָרא, ַמה ַּיֲעׂשֶ  ִמן
ְיָי סֹות ַּבְיָי, ִמְּבֹטַֽח ָּבָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ְּבֹעְזָרי, ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי. טֹוב ַלחֲ 

ּוִני ְּבֵׁשם ְיָי ִמְּבֹטַֽח ִּבְנִדיִבים. ָּכל ּגֹוִים ְסָבֽבּוִני ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם. ַסּֽבּוִני ַגם ְסָבבֽ 
 ֲאִמיַלם. ָּדֹחה ְדִחיַתִֽני ִּכי ֲאִמיַלם. ַסּֽבּוִני ִכְדֹבִרים ֹּדֲעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים, ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי

ָאֳהֵלי ִלְנֹּפל, ַוְיָי ֲעָזָרִֽני. ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה, ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה ּבְ 
 מּות ִּכי ֶאְחֶיה,ַצִּדיִקים, ְיִמין ְיָי ֹעָֽׂשה ָחִֽיל. ְיִמין ְיָי רֹוֵמָמה, ְיִמין ְיָי ֹעָֽׂשה ָחִֽיל. ֹלא אָ 

ֲעֵרי ֶצֶֽדק, ָאֹבא ֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה. ַיֹּסר ִיְּסַרִּֽני ָּיּה, ְוַלָּמֶות ֹלא ְנָתָנִֽני. ִּפְתחּו ִלי ׁשַ וַ 
ִהי ִלי ָבם אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהַּׁשַֽער ַלְיָי, ַצִּדיִקים ָיֹבֽאּו בֹו. אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִֽני, ַוּתְ 

אׁש ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ֶאֶֽבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים, ָהְיָתה ְלרֹ ִליׁשּוָעה. אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִֽני 
יא ִנְפָלאת ִּפָּנה. ֶאֶֽבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים, ָהְיָתה ְלֹראׁש ִּפָּנה. ֵמֵאת ְיָי ָהְֽיָתה ֹּזאת, הִ 

ָׂשה ְיָי, ָנִגֽיָלה ְּבֵעיֵנֽינּו:  ֵמֵאת ְיָי ָהְֽיָתה ֹּזאת, ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנֽינּו. ֶזה ַהּיֹום עָ 
 ְוִנְׂשְמָחה בֹו. ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיָי ָנִגֽיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו.
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 ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא: ָאָּנא    ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא: ָאָּנא

 ְיָי ַהְצִליָחה ָנא: ָאָּנא   ְיָי ַהְצִליָחה ָנא: ָאָּנא

ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיָי,  ֵּבית ְיָי:ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיָי, ֵּבַרְכנּוֶכם מִ  ָּברּוךְ 
נֹות ֵאל ְיָי ַוּיֶָֽאר ָלֽנּו, ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקרְ  :ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְייָ 

ֵאִלי  :ֵּבֽחַ ֵאל ְיָי ַוּיֶָֽאר ָלֽנּו, ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים, ַעד ַקְרנֹות ַהִּמזְ  ַהִּמְזֵּבַֽח:
הֹודּו  :ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּֽך ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמּֽךָ  ֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּֽך:ַאָּתה ְואֹוֶדָּֽך אֱ 

 הֹודּו ַלָיי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַלָיי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:                הֹודּו ַלָיי ִּכי טֹוב, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:      הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים,
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     הֹודּו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים, 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגֹדלֹות ְלַבּדֹו, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    ְלֹעֵׂשה ַהָּׁשַמִֽים ִּבְתבּוָנה, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:               ְלרֹוַקע ָהָאֶֽרץ ַעל ַהָּמִֽים, 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ְלֹעֵׂשה אֹוִרים ְּגֹדִלים, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    ֶאת ַהֶּׁשֶֽמׁש ְלֶמְמֶׁשֶֽלת ַּבּיֹום,

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ֶאת ַהָּיֵרַֽח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבָּלְֽיָלה,

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:   ם ִּבְבכֹוֵריֶהם, ְלַמֵּכה ִמְצַרֽיִ 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם, 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֽרֹוַע ְנטּוָיה, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    כֹו, ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתוֹ 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:   ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף, 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר, 
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 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגֹדִלים, 
 י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:ִּכ      ַ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:     ְּבִׁשְפֵלֽנּו ָזַֽכר ָלֽנּו, ֶׁש 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:      ַוִּיְפְרֵקֽנּו ִמָּצֵרֽינּו, 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     נֹוֵתן ֶלֶֽחם ְלָכל ָּבָׂשר, 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִֽים, 

ְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ָבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו. ְוֽרּוַח ָּכל ָּבָׂשר, ְּתָפֵאר ּוָּכל ַחי, ּתְ  ִנְׁשַמת
ֶֽלְך ּגֹוֵאל ַמְלֵּכֽנּו ָּתִמיד, ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל. ּוִמַּבְלָעֶדֽיָך ֵאין ָלֽנּו מֶ 

 ל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלֽנּו ֶמֶֽלְך ֶאָּלאּומֹוִׁשֽיַע, ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ּוְמַפְרֵנס ּוְמַרֵחם, ְּבכָ 
ב ֹות, ַהְמֻהָּלל ְּברֹ ָאָּֽתה: ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאֽלֹוַּה ָּכל ְּבִרּיֹות, ֲאדֹון ָּכל ּתֹוָלד

ר ם ְוֹלא ִייָׁשן, ַהְמעֹורֵ ַהִּתְׁשָּבחֹות, ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶֽסד, ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים. ַוְיָי ֹלא ָינּו
ף ּסֹוֵמְך נֹוְפִלים, ְוַהּזֹוקֵ ְיֵׁשִנים ְוַהֵּמִקיץ ִנְרָּדִמים, ְוַהֵּמִׂשֽיַח ִאְּלִמים, ְוַהַּמִּתיר ֲאסּוִרים, ְוהַ 

ַּכֲהמֹון  ֵנֽנּו ִרָּנהְּכפּוִפים, ְלָך ְלַבְּדָך ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים. ִאּלּו ִפֽינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים, ּוְלׁשוֹ 
ּוׂשֹות  ְוַכָּיֵרַֽח, ְוָיֵדֽינּו ְפרַּגָּליו, ְוִׂשְפתֹוֵתֽינּו ֶׁשַֽבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקֽֽיַע, ְוֵעיֵנֽינּו ְמִאירֹות ַּכֶּׁשֶֽמׁש

ֵהֽינּו דֹות ְלָך ְיָי ֱאלֹ ְּכִנְׁשֵרי ָׁשָמִֽים, ְוַרְגֵלֽינּו ַקּלֹות ָּכַאָּילֹות, ֵאין ֲאַנְֽחנּו ַמְסִּפיִקים, ְלהוֹ 
ים ְוִרֵּבי ְרָבבֹות ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת ְׁשֶמָֽך ַעל ַאַחת ֵמָאֶֽלף ֶאֶֽלף ַאְלֵפי ֲאָלפִ 

ָי ֱאֹלֵהֽינּו, ּוִמֵּבית ְּפָעִמים, ַהּטֹובֹות ֶׁשָעִׂשֽיָת ִעם ֲאבֹוֵתֽינּו ְוִעָּמֽנּו. ִמִּמְצַרִֽים ְּגַאְלָּתֽנּו יְ 
ֶּדֶֽבר ִמַּלְטָּתֽנּו, נּו, ְּבָרָעב ַזְנָּתֽנּו, ּוְבָׂשָבע ִּכְלַּכְלָּתֽנּו, ֵמֶחֶֽרב ִהַּצְלָּתֽנּו, ּומִ ֲעָבִדים ְּפִדיָתֽ

 ּוֵמֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים ִּדִּליָתֽנּו: 

ינּו ָלֶנַֽצח. ַעל ֵּכן ֵהָּֽנה ֲעָזֽרּונּו ַרֲחֶמֽיָך, ְוֹלא ֲעָזֽבּונּו ֲחָסֶדֽיָך ְוַאל ִּתְּטֵׁשֽנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽ ַעד
ן ֵהם ֶׁשר ַׂשְֽמָּת ְּבִפֽינּו, הֵ ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלְֽגָּת ָּבֽנּו, ְוֽרּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפְֽחָּת ְּבַאֵּפֽינּו, ְוָלׁשֹון אֲ 

י ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽנּו, ּכִ  תיֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִרֽיצּו ְוַיְקִּדֽיׁשּו ְוַיְמִלֽיכּו אֶ 
ֹוָמה ְלָפֶנֽיָך ָכל ֶּפה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִתָּׁשַבע, ְוָכל ֶּבֶֽרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל ק
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 ָּדָבר ֶׁשָּכתּוב, ָּכלִתְׁשַּתֲחֶוה, ְוָכל ְלָבבֹות ִייָרֽאּוָך, ְוָכל ֶקֶֽרב ּוְכָליֹות ְיַזְּמרּו ִלְׁשֶמָֽך. ּכַ 
ְזלֹו: ִמי ִיְדֶמה ַתי ֹּתאַמְֽרָנה ְיָי ִמי ָכֽמֹוָך. ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמּֽנּו, ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹ ַעְצמוֹ 

ו ְליֹון ֹקֵנה ְּבַרְחָמיָּלְך, ּוִמי ִיְׁשֶוה ָּלְך ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך: ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל עֶ 
י ָאמּור, ְלָדִוד, ָּבְרכִ ֶּלְלָך ּוְנַׁשֵּבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵׁשם ָקְדֶׁשָֽך. ּכָ ָׁשַמִֽים ָוָאֶֽרץ: ְנהַ 

 ַנְפִׁשי ֶאת ְיָי, ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדשֹו:

ּנֹוָרא ְּבַתֲעֻצמֹות ֻעֶּזָֽך, ַהָּגדֹול ִּבְכבֹוד ְׁשֶמָֽך. ַהִּגּבֹור ָלֶנַֽצח ְוהַ  ָהֵאל
 ָך. ַהֶּמֶֽלְך ַהּיֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא:ְּבנֹוְראֹוֶתֽי

 ַעד, ָמרֹום ְוָקדֹוש ְׁשמֹו: ְוָכתּוב, ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּבְיָי, ׁשֹוֵכן
י ַצִּדיִקים תֵ ִׂשפְ ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה. ְּבִפי ְיָׁשִרים ִּתְתרֹוָמם. ּובְ 

 ׁש. ּוְבֶקֶֽרב ְקדֹוִׁשים ִּתְתַהָּלל:ִּתְתָּבַרְך. ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִּתְתַקּדָ 

ְלֵּכֽנּו, ְּבָכל ִרְבבֹות ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְּבִרָּנה ִיְתָּפַאר ִׁשְמָך מַ  ּוְבַמְקֲהלֹות
ֽינּו, ְלהֹודֹות ּדֹור ָודֹור, ֶׁשֵּכן חֹוַבת ָּכל ַהְיצּוִרים, ְלָפֶנֽיָך ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו, ֵואֹלֵהי ֲאבֹותֵ 

ְבֵרי ִׁשירֹות ל ְלַשֵּבַֽח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר ְלָבֵרְך ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס, ַעל ָּכל ּדִ ְלַהּלֵ 
 ְוִתְׁשְּבחֹות ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ַעְבְּדָך ְמִׁשיֶחָֽך:

ַמִים דֹוׁש ַּבּׁשָ ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכנּו, ָהֵאל ַהֶּמֶֽלְך ַהָּגדֹול ְוַהּקָ  ִיְׁשַּתַּבח
ָבָחה, ַהֵּלל ִּכי ְלָך ָנֶאה, ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽינּו: ִׁשיר ּוׁשְ  ּוָבָאֶֽרץ.

 ֶאֶֽרת, ְקֻדָּׁשהְוִזְמָרה, ֹעז ּוֶמְמָׁשָלה, ֶנַֽצח, ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה, ְּתִהָּלה ְוִתפְ 
ד עֹוָלם עֹוָלם ְועַ ּוַמְלכּות. ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמָך ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ּומֵ 

 .ַאָּתה ֵאל

ָכל ַעְּמָך ֵּבית ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ָּכל ַמֲעֶׂשֽיָך, ַוֲחִסיֶדֽיָך ַצִּדיִקים עֹוֵׂשי ְרצֹוֶנָֽך, וְ  ְיַהְלֽלּוךָ 
 ֽיׁשּו ְוַיְמִלֽיכּו ֶאתִיְׂשָרֵאל ְּ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 
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ּה חּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ּכֹוס ְרִביִעית ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ְלֵׁשם יִ 
 ַעל ְיֵדי ַההּוא ְטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

 ן:ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֽפֶ  $לֶ ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו מֶ $ ָּברּו
ץ ַהֶּגֶֽפן.ְוַעל ְּתנּוַבת ַהָּׂשֶדה, ְוַעל ֶאֽרֶ ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהֽינּו ֶמֶֽלְך ָהעֹוָלם ַעל ַהֶּגֶֽפן ְוַעל ְּפִרי 

ֹוַע ִמּטּוָבּה ַרֵחם ָנא ְיָי ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ֶׁשָרִצֽיָת ְוִהְנַחְֽלָּת ַלֲאבֹוֵתֽינּו, ֶלֱאכֹול ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבֽ 
ל ֵהיָכֶלָֽך. ּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָֽך, ְוַעל ִמְזְּבֶחָֽך ְועַ ֱאֹלֵהֽינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך, ְוַעל ְירּוָׁשַלִֽים ִעיֶרָֽך, ְוַעל צִ 

ְנָיָנּה ְוֹנאַכל ִמִּפְרָיּה ּוְבֵנה ְירּוָשַלִֽים ִעיר ַהֹּקֶֽדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽינּו, ְוַהֲעֵלֽנּו ְלתֹוָכּה, ְוַׂשְּמֵחֽנּו ְּבבִ 
 י ַאָּתה ְיָי טֹובָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ְוַׂשְּמֵחֽנּו ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה. ּכִ ְוִנְׂשַּבע ִמּטּוָבּה, ּוְנָבֶרְכָך ָעֶלֽיָה ִּבְקדֻ 

 ל ְּפִרי ַהָּגֶֽפן:ּוֵמִטיב ַלֹּכל, ְונֹוֶדה ְּלָך ַעל ָהָאֶֽרץ ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶֽפן. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַעל ָהָאֶֽרץ ְועַ 

 ִנְרָצה

 יליגט פארן אויבערשטן.ווער עס טוט די אלע זאכען איז באוו
 א) עס ווערט געברענגט אז מען זאל לערנען הלכות פסח און יציאת מצרים ביז מען שלאפט איין.

 ״.ב) אויך פירט מען זיך צו זאגען ״שיר השירים

ִסּדּור ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹו, ְּכָכל  ֲחַסל
נּו ְלַסֵּדר ִמְׁשָּפטֹו ְוֻחָּקתֹו. ַּכֲאֶׁשר ָזִכֽי

ֵכן ן ִנְזֶּכה ַלֲעׂשֹותֹו. ָזְך ׁשוֹ אֹותֹו, ּכֵ 
 ְמעֹוָנה, קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה.

ִצּיֹון ְּבָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָּנה, ְּפדּוִים לְ 
 ְּבִרָּנה.

דעם סדר ִסּדּור ֶּפַסח  מיר האבען געענדיגטֲחַסל 

, ְּכָכל דינים זיינע אלע מיטְּכִהְלָכתֹו  פון פסח

ר . ַּכֲאׁשֶ געזעצן זיינע אלע מיטָּקתֹו ִמְׁשָּפטֹו ְוחֻ 

ְלַסֵּדר  געוועןזוכה  האבן מירווי  אזויָזִכֽינּו 
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אזוי זאלן , ֵּכן ִנְזֶּכה סדר דעם אפצורעכטןאֹותֹו 

ָזְך  צו מאכן דעם קרבן פסח.ַלֲעׂשֹותֹו  מיר זוכה זיין

השי״ת וואס איז לויטער און רוהט אין ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה 

הייב אויף דיין געמיינדע ְקַהל ֲעַדת , קֹוֵמם הימל

.  ווער קען זיי דען ציילעןָמָנה  ִמי(די יודישע קינדער) 

ִנְטֵעי אין דער נאנט זאלסטו זיי פירן ְּבָקרֹוב ַנֵהל 

די יודישע קינדער וואס זיי זענען פעסט ַכָּנה 

ְּפדּוִים ְלִצּיֹון  איינגעפלאנצט (מיט זייער אמונה),

 מיט לויב.ְּבִרָּנה  ציון אויסגעלייזט קיין

 )דריי מאל(

 ִֽים:ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשלָ 
 

 ּוְבֵכן ״ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה״.

ר ֶצֶדק ִנַּצְחּתֹו ּגֵ ֹראׁש ַאְׁשמּורֹות ֶזה ַהַּלְיָלה, ּבְ ז רֹוב ִנִּסים ִהְפֵלאָת ַּבַּלְיָלה, אָ 
 ַהַּלְיָלה.ְּכֶנֶחַלק לֹו ַלְיָלה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי 

ָאְך ָּיַׁשר ִיְׂשָרֵאל ְלַמלְ וַ ְפַחְדָּת ֲאַרִּמי ְּבֶאֶמׁש ַלְיָלה, הִ ְנָּת ֶמֶלְך ְּגָרר ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה, ּדַ 
 ַוּיּוַכל לֹו ַלְיָלה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

יַסת טִ ְּבקּוָמם ַּבַּלְיָלה, יָלם ֹלא ָמְצאּו 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 

 ה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.ִאיׁש ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז ֲחזֹות ַלְילָ 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, ּפְׁשַנת ַלְיָלה, ֹוַרְרָּת ִנְצֲחָך ָעָליו ְּבֶנֶדד ע
 ַּכֹּׁשֵמר ְוָׂשח ָאָתא ֹבֶקר ְוַגם ַלְיָלה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.



 

סא

 הגדה של פסח

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 ְלִעיְרָך ָּכל ַהיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה,  ֹוְמִרים ַהְפֵקדׁש
 ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:

 בליל סדר שני

 ּוְבֵכן ״ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח״.

ֶאְזָרִחי ִּליָת לָ ּ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 ֶּפַסח, חֻ ֵאׁש ַּבֶּפַסח, ֲעמּו ְסדֹוִמים ְוֹלֲהטּו ּבָ זֹ 

 . אֵטאָת ַאְדַמת מֹוף ְונֹוף ְּבָעְבְרָך ַּבֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסחטִ 

ַסח, ִַּביר, ַעל ֵּבן ְּבכֹור ָּפַסְחָּת ְּבַדם ּפֶ ּכּה, ֹראׁש ָּכל אֹון ָמַחְצָּת ְּבֵליל ִׁשּמּור ֶּפַסח, יָ 

 . ִבְלִּתי ֵתת ַמְׁשִחית ָלֹבא ִבְפָתַחי ַּבֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסחלְ 

ְרפּו ׂשְׁשְמָדה ִמְדָין ִּבְצִליל ְׂשעֹוֵרי ֹעֶמר ֶּפַסח, נִ ֻסֶגֶרת ֻסָּגָרה ְּבִעּתֹוֵתי ֶּפַסח, מְ 
  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.  ִמְׁשַמֵּני ּפּול ְולּוד ִּביַקד ְיקֹוד ֶּפַסח

ח, ס ָיד ָּכְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול ַּבֶּפסַ ּפַ ֹוד ַהּיֹום ְּבֹנב ַלֲעמֹוד, ַעד ָּגָעה עֹוַנת ֶּפַסח, ע

 . ֹפה ַהָּצִפית ָערֹוְך ַהֻּׁשְלָחן, ַּבֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסחצָ 

ָּת ְּבֵעץ ֲחִמִּׁשים אׁש ִמֵּבית ָרָׁשע ָמַחצְ 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

 



 

סב

 הגדה של פסח

 ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

 דּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו:ּגְ חּור ַּכֲהָלָכה, ּבָ ִּדיר ִּבְמלּוָכה, אַ 
 ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה.

 ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

 ִתיָקיו ֹיאְמרּו לֹו:וְ דּור ַּכֲהָלָכה, הָ גּול ִּבְמלּוָכה, ּדָ 
 ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה.

 י לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.ּכִ 

 ְ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.

 לֹו: ּמּוָדיו ֹיאְמרּולִ ִּ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.

 י לֹו ָיֶאה.ִּכי לֹו ָנֶאה, ּכִ 

 ִּ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 
 , ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה.ְלָך ּוְלךָ 

 ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה.

 ִמיָמיו ֹיאְמרּו לֹו:ּתְ ֹוֵמְך ַּכֲהָלָכה, ּתִּקיף ִּבְמלּוָכה, ּתַ 



 

סג
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 ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה.
 ִּכי לֹו ָנֶאה, ִּכי לֹו ָיֶאה

h  h  h 

 .הּוא, ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב, ַאִּדיר
 ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב. .ִּ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

 

 בליל שני נוהגין לספור כאן ספירת העומר

 די צווייטע נאכט פסח הייבט מען אהן צו ציילען ספירת העומר. �

ען די ברכה ״אשר קדשנו וכו׳ על ספירת העומר״.ביינאכט פאר ספירה ציילען זאל מען נישט זאגען וועלכע פארען ציילען ספירה זאגט מ �

 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. �

 יב מען האט פארגעסען צו ציילען איין טאג, ציילט ער די איבריגע טעג אהן א ברכה.או �

ִהְנִני . לְלַיֵחד ֵׁשם י״ה בו״ה ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָראֵ  ,ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ,ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה
ַּׁשָּבת ִמיֹום ם ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה. ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת הַ מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּיֵ 

ים יֹום. ְּפרּו ֲחִמִּׁש ֲהִביֲאֶכם ֶ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:
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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: ם יֹודּוךָ ֱאֹלִהי

 (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 . ת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעית ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹוםַעד ִמָּמֳחרַ . ַ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
ֶאת  ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻיְׁשַּפע ֶׁשַפע ַרב ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ּוְלַתֵּקן. ְוֶאָּטֵהר ְוֶאְתַקֵּדׁש ִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשל ַמְעָלה

 :ָאֵמן ֶסָלה. ְלַקְּדֵׁשנּו ִּבְקֻדָׁשְתָך ָהֶעְליֹוָנהּוְלַטֲהֵרנּו ּו. ַנְפׁשֹוֵתינּו ְורּוחֹוֵתינּו ְוִנְׁשמֹוֵתינּו ִמָּכל ִסיג ּוְפַגם

h  h  h 
 ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? 

 ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.
 ְׁשַנִים ִמי יֹוֵדַע? 

 ָאֶרץ.ְׁשַנִים ֲאִני יֹוֵדע: ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּובָ 
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 ְׁ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.

 ִׁ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?
ֹוָרה, ַאְרַּבע ה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תִׁשּׁשָ  ,ִׁשְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא

 ַמִים ּוָבָאֶרץ.ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבּׁשָ 

 ְׁ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 ָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ׁשִ ִּתְׁשָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמי

ית, בֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּברִ ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה אָ 
 ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

  ֲעָׂשָרה ִמי יֹוֵדַע?
ְבָעה ְיֵמי ָיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ׁשִ ֲעָׂשָרה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲעָׂשָרה ִדְּברַ 

ְׁשֵני  ָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות,ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע אִ 
 ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.
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 ִמי יֹוֵדַע?  ַאַחד ָעָׂשר
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.ת, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּובָ ִאָּמהֹות, ְׁשֹלָׁשה ָאבוֹ 

 ְׁשֵנים ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? 
ה ְׁשעָ ַבָּיא, ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא,  ּתִ ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָּיא, ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוכְ 

י ָנה, ֲחִמָּׁשה חּוְמׁשֵ , ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמׁשְ ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה
 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.
 

ִּבְתֵרי  ָּבא, ְוִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִּבין אַ ְוָאָתא חּוְטָרא
 זּוֵזי,
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 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

ה ְלַגְדָיא, , ְוָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכלָ ְוָאָתא נּוָרא
 ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

 ף ְלחּוְטָרא, ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא,, ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשרַ ְוָאָתא ַמָּיא
 ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

 ְלָּבא, ְּדָנַׁשךְ , ְוָׁשָתא ְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָּכה ְלכַ ְוָאָתא תֹוָרא
 ּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,ְ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.
 

ָבה , ְוָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָׁשָתא ְלַמָּיא, ְּדכָ ְוָאָתא ַמְלַאְך ַהָּמֶות
א, ְדַזִּבין ַאָּבא ְדיָ ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא,ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלגַ 

 ִּבְתֵרי זּוֵזי,

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 

א , ְוָׁשַחט ְלַמְלָאְך ַהָּמֶות, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָׁשתָ ְוָאָתא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
, ְּדָאְכָלה ָראְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּונְ 

 ְלַגְדָיא, ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
h  h  h 
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 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:

 עמְּפל ִׁשיָרה: ַאְלזֹו ִׁשיר, אּון ַאלזֹו ַּבאלד, אּון אּונְזְרן ַטאְגן ִׁשיָרה, יֹוא ִׁשיָרה, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא, נּון ּבֹויא ֵדיין טֶ 

 ֶגער ָגאט, ִזיֶסער ָגאט, ֶחעִניֶגער ָגאט, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה: הֹוִכיר ָגאט, ֶווערִדי

 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 

  ֶקעֶנעגִליֶכער ָגאט, ֵרייֶכער ָגאט, נּון ּבֹויא ֵדיין ֶטעמְּפל ִׁשיָרה:ָפארכצּוֶמער ָגאט, ִצימִליֶכער גאט, 

 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 

יר, אּון ַאלזֹו ַּבאלד, אּון אּונְזְרן ַטאְגן ַאְלזֹו ִׁש  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. �

ס מען דארף האבען פאר חול המועד אדער יום טוב, אדער אזא זאך חול המועד טאהר מען נישט קיין שום ארבעט, נאר אזא זאך ווא �

 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  -ט אין דער וואכען מען דאווענט חול המועד די דאווענען וואס מען דאווענ �

 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״. �

 וטען מועד״.חול המועד גריסט מען איינער דעם אנדערען ״א ג �
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 סיפורי צדיקים

 

 ונצעק אל ה'

עס איז אמאל געווען א יוד וועלכער האט געוואוינט אין א דארף 

נעבן דער שטאט אפטא, און ער האט דארט געהאט א 

קרעטשמע וואס האט געהערט פאר א פריץ א גרויסער רשע, 

איינמאהל האט זיך געמאכט אז דער יוד האט נישט געהאט גענוג 

ו באצאהלן דעם פריץ, וואס ער האט פארלאנגט, דער געלד צ

פריץ האט אים געווארענט אז אויב דער יוד וועט נישט באצאהלן 

דאס גאנצע געלד ביז צו די באשטימטע צייט, וועט ער 

 אריינווארפן אין תפיסה אים מיט זיין גאנצע משפחה, 

וסט דער יוד איז געווארן זייער צובראכן, און ער האט נישט געווא

וויאזוי זיך אן עצה צו געבן, ער האט דאך נישט געהאט קיין 

געלד, ובפרט נאך אזוי פיל געלד ווי דער פריץ דער רשע האט 

 פארלאנגט, 

ביז דער יוד האט אנגעטראפען א גוטען חבר, און דער חבר האט 

אויסגעהערט זיין פראבלעים, און האט אים געגעבן אן עצה, און 

נישט ווייט פון דא וואוינט דער הייליגער  געזאגט אז אזוי ווי

אפטער רב, )דער הייליגע אוהב ישראל( פאהר אריבער צום 

גרויסן און הייליגען צדיק, און רעדט אויס דיין ביטער הארץ פאר׳ן 

צדיק, און דער הייליגער צדיק וועט זיכער אוים פועל׳ן פאר דיר א 

 ישועה.   

ט זיין חבר, און ער האט דער צובראכענער יוד האט אויסגעהער

מחליט געווען אז ער וועט פאלגען, און ער האט זיך תיכף 

געזעגענט פון זיין גאנצע משפחה, און זיך ארויס געלאזט אויף׳ן 

וועג צו פאהרען צום הייליגען צדיק דער אפטער רב, ווען דער יוד 

איז אנגעקומען צום הייליגען צדיק איז פונקט געווען ערב שבת 

, האט ער געטראכט ביי זיך אז ער וויל נישט שטערן דעם הגדול

הייליגען צדיק  פאר שבת, ער וועט אריין גיין צום צדיק מוצאי 

 שבת,

און ער איז אריין געגאנגען אין ביהמ״ד, זיך אנגרייטען צום הייליגען 

שבת, אזוי ווי דער יוד איז געווען א דארפסמאן, האט ער ליידער 

, האט ער גענומען א תהלים און ערליך נישט געקענט לערנען

געבעטען דעם באשעפער, אז אין זכות פון דעם הייליגען צדיק 

זאל ער געהאלפען ווערן פון זיין צרה, און ער האט מיטגעהאלטן 

 אלע תפלות גאנץ שבת מיט דעם הייליגען צדיק,

דער הייליגער אפטער רב האט זיך געפירט ווי עס ווערט 

חן ערוך, אז שבת הגדול זאגט דער רב א געברענגט אין שול

דרשה, איז דער יוד אויך געגאנגען הערן די דרשה, ווי אלע יודן 

פון שטאט, כאטש ער האט געוואוסט אז ער איז נישט קיין תלמיד 

חכם און ער וועט נישט פארשטיין וואס דער הייליגער צדיק 

ן רעדט, דאך האט ער געטראכט אפשר וועל איך יא עפעס קענע

פארשטיין, און ער האט אויסגעהערט יעדעס ווארט וואס איז 

 ארויס פון דעם מויל פון צדיק,

אינמיטן דרשה, האט דער יוד געהערט ווי דער צדיק זאגט אז, די 

יודען אין מצרים, ווען זיי זענען געווען אינמיטן פון זייערע ביטערע 

צו ווערן  צרות, האבן זיי נישט געוואוסט וואס מ׳קען טוהן פטור

פון די צרות, האבן זיי געדאווענט און געשריגען צום הייליגען 

באשעפער, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק  ונצעק אל ד׳ אלקי 

אבותינו, און דער הייליגער באשעפער האט צו געהערט צו זייער 

געשריי, און ער האט געשיקט משה רבינו העלפען די יודען פון 

 זייערע צרות.

דער יוד האט געהערט די ווערטער פון דעם הייליגען ווי נאר 

צדיק, האט ער באלד פארשטאנען אז דער רבי האט אים 

געמיינט, אז ער זאל אויך טוען אזוי ווי די יודען אין מצרים האבען 

געטוהן און שרייען צום הייליגען באשעפער, וועט דער באשעפער 

ר האט געהאלפן די אים אויך העלפען פון זיינע צרות, אזוי ווי ע
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 יודען אין מצרים. 

דער יוד איז געווארן מלא שמחה, און ער האט זיך מיישב געווען 

אז ער דארף שוין נישט אריין גיין צום צדיק, ווייל ער האט שוין 

פארשטאנען וואס ער האט צו טוהן, און גלייך מוצאי שבת, האט 

ן פול מיט ער זיך צאם געפאקט זיינע פעקלעך און אהיים געפארע

שמחה, ווייל ער וועט שוין ווערן געהאלפען וויבאלד ער וועט 

דאווענען און שרייען צום הייליגען באשעפער, אזוי ווי דער צדיק 

 האט געזאגט.

וויבאלד דער יוד איז אהיים געקומען האט דער גאנצע משפחה 

באמערקט אז ער איז זייער בשמחה, האבן זיי אים געזאגט מיר 

אויף דיין פנים אז דער הייליגער צדיק האט דיר דערקענען 

געגעבען דאס גאנצע געלד וואס מיר דארפ׳ן געבן פאר׳ן  פריץ, 

 ווייל דו ביסט אזוי פריילעך, 

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

נאך נישט, אבער די עצה וויאזוי מ׳קען געהאלפן ווערן פון אלע 

ך געהערט פון דעם הייליגען צדיק, דער צדיק האט צרות האב אי

געזאגט אז אויב א יוד האט א צרה, און ער דארף א ישועה, זאל 

ער טוהן וואס די יודען אין מצרים האבן געטוהן, זיי האבן 

געדאווענט און געשריגען צום הייליגען באשעפער, און דער 

ודישע קינדער, באשעפער איז מקבל די געוויין און געשריי פון די י

און ער העלפט זיי אין זייערע צרות, אזוי ווי ער האט געהאלפן די 

 יודען אין מצרים,

ממילא, האט דער יוד געזאגט פאר זיין משפחה, עס וועט באלד 

זיין יו״ט פסח, און ביים הייליגען סדר, ווען מיר וועלן אנקומען אין 

ינו וועלן מיר די הגדה צו די ווערטער  ונצעק אל ד׳ אלקי אבות

אויך שרייען צום הייליגען באשעפער אזוי ווי די יודען אין מצרים 

האבן געטוהן און דער הייליגער באשעפער וועט אויף אונז אויך 

 רחמנות האבן, און ער וועט אונז ארויס נעמען פון אונזער צרה.

פסח אויף דערנאכט, די גאנצע משפחה זיצט ביים טיש, און 

ערליך, ווען מ׳איז אנגעקומען צו די ווערטער   מ׳זאגט די הגדה

ונצעק אל ד׳ אלקי אבותינו האט די גאנצע משפחה זיך גענומען 

שרייען מיט גרויסע קולות, צום הייליגען באשעפער אז ער זאל זיי 

 העלפען פון זייערע צרה, 

פלוצלינג הערט מען א קלאפ אין טיר, מאכט אויף! שרייט איינער, 

ווי נאר מ׳האט געפענט די טיר האט מען געזעהן האט רחמנות!, 

ווי עס שטייט דארט דער שכן דער גוי איוואן, צוקלאפט, צוביילט 

און צובלוטיגט פון קאפ ביז פיס, און ער וויינט און בעט זיך לאזט 

מיך אריין, האטס אויף מיר רחמנות, ווען מען האט אים אריין 

ר האט זיך צושלאגען געלאזט אין שטוב האט ער דערציילט אז ע

מיט זיין זון, און זיין זון האט אים ביטער צושלאגן און כמעט 

געהרג׳ט, און דערנאך ארויס געווארפן פון שטוב, דער יוד האט 

אים אנגעוויזן א שטוב ווי ער קען זיך אראפלייגען און צוריק קומען 

 צו די כוחות,

האט ער  פאר דעם ווי דער גוי איוואן האט זיך אראפגעלייגט

גערופן דעם יוד אין א זייט און האט אים געזאגט , איך וויל מיט 

דיר רעדן אפאר ווערטער, איך פיל, זאגט איוואן, אז איך וועל 

נישט איבער לעבן די געהרג׳טע קלעפ וואס מיין זון האט מיר 

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

שט אז מיין זון דער רוצח וואס האט מיך געלט און איך וויל ני

צוביילט און ארויס געווארפן פון שטוב זאל ירש׳ן דאס גאנצע 

געלט נאך דעם וואס איך וועל שטארבען, וועגען דעם קום יעצט 

מיט מיר ארויס אין וואלד, וועל איך דיר ווייזען וואו איך האב 

א מתנה  באהאלטן מיין גאנץ פארמעגן, דאס וויל איך דיר געבן

 ווייל דו האסט אויף מיר רחמנות געהאט.

ביז אפאר טעג איז באוואוסט געווארן אין די גאנצע דארף אז 

איוואן דער גוי איז געשטארבן, איז דער יוד געגאנגען אין וואלד 

און ארויסגענומען דאס גאנצע פארמעגן אזוי ווי איוואן האט אים 

קענט פון די געלט געזאגט, און אויסער דעם וואס ער האט גע

אויסצאלן פאר דעם פריץ די גאנצע חוב, איז ער געווארן א 

גרויסער עושר און געקענט שיקן זיינע קינדער אין די בעסטע 

 ישיבות און זיי געקענט חתונה מאכן אויף דעם שענסטען אופן,

דאס אלעס האט פאסירט אין זכות וואס ער האט אזוי שטארק 

 פון הייליגען צדיק דער אפטער רב, געגלויבט אין די ווערטער

 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל

 טעג פסח 9

עס איז חול המועד פסח, און דער נודע ביהודא זיצט ביי זיך אין 

זיין ספרים שטוב. פלוצלינג הערט ער א קלאפ אין טיר. ווען ער איז 

צוגעגאנגען האט ער געזעהן ווי עס שטייט פאר איהם א גרויסער 

ער גוי האט איהם געזאגט: ״ביטע לאז מיר אריין. איך דארף גוי. ד

 דיר איבערגעבן זייער א וויכטיגע זאך״.

אזוי ווי דער גוי איז אריין, האט ער אנגעהויבן דערציילן: ״דו 
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דערקענסט מיר מן הסתם נישט. איך בין דער גוי וואס דו האסט 

פון מיין  מיט יאהרן צוריק געראטעוועט פון די רציחות׳דיגע הענט

פעטער. דו האסט מיר געגעבן די געלט וואס איך האב פארלוירן. 

יעצט בין איך געקומען אפצאלן פאר די טובה. איר זאלט וויסן אז 

מיין פעטער גרייט זיך יעצט אויסצו׳הרג׳נען אלן יודן פון די שטאט 

פראג. א טאג נאך פסח קויפן דאך אלע יודן ברויט פון א גוי. אזוי 

ן פעטער איז דער בעקער פון דעם שטאט, פלאנירט ער ווי מיי

אריינצולייגן סם אין אלע ברויט. אזוי וועט ער אויס׳הרג׳ענען די 

גאנצע שטאט פראג אין איין טאג. דער נודע ביהודא האט איהם 

 זייער שטארק באדאנקט, און דער גוי איז אהיימגעגאנגען.

* * * 

ויסן שוהל פון פראג האט עס איז אחרון של פסח, און אין דעם גר

מען שוין געענדיגט דאווענען. דער גבאי האט געגעבן א קלאפ 

אויפן בימה און געזאגט: ״דער רב האט געהייסן אויסרופן אז היינט 

נאכמיטאג גייט זיין זייער א וויכטיגע דרשה, און קיינער זאל נישט 

 פעלן״.

שוין זייער נאכמיטאג איז דער שוהל געווען פיל. יעדער האט זיך 

שטארק געוואונדערט וואס דער רב גייט זאגן. דער רב איז ארויף 

און אנגעהויבן רעדן: ״רבותי, עס איז געשעהן זייער א גרויסע 

טעות ווען איך האב מסדר געווען דעם לוח פון דעם יאהר. איך 

האב באמערקט אז איך האב מיך פארעכענט. פסח האט זיך 

ג שפעטער. יעצט איז שביעי של באמת געדארפט אנהייבן א טא

פסח, און מארגן איז אחרון של פסח. יעדער זאל מארגן קומען אין 

 שוהל, און חס ושלום נישט איינקויפן קיין חמץ ביז מארגן אווענט.

דער נעקסטער טאג, שטייען שוין אלע וועגעלעך מיט ברויט אין 

ער דער גרויסע גאס פון פראג. ווי ערשטוינט איז דער רשע, ד

בעקער געווען, ווי קיינער קויפט נישט קיין ברויט. אלע יודן זענען 

 אנגעטוהן מיט יום טוב קליידער און זיי גייען אין שוהל.

מען ווארט אז דער רב זאל אריינקומען, כדי אז מען זאל קענען 

אנהייבן דאווענען. עס גייט אדורך א שעה, אבער דער רב איז נאך 

יס״ רופט זיך אהן איינער צום צווייטן. אלץ נישט דא. ״קוק ארו

אינדרויסן זעהט מען ווי דער רב שטייט, און ער רעדט צו די 

פאליציי. אויך האבן זיי געזעהן ווי מען קייטעלט איין דער בעקער 

 און מען פירט איהם אוועק.

וואס האט דא פאסירט? האבן זיי זיך געוואונדערט. א וויילע 

געקומען און פארציילט דער גאנצע שפעטער איז דער רב אריינ

מעשה, און ער האט זיי געזאגט אז היינט איז באמת נישט פסח. 

און דער טעם פארוואס ער האט נישט געוואלט פריער דערציילן 

וואס דא איז געשען, איז כדי צו זיין פארזיכערט אז דער רשע זאל 

האבן א ביטערן סוף. היינט אינדעפרי האבן די פאליציי 

עפריווט און געגעבן א הינט צו עסן איין ברויט, און דער הינט אוסג

איז אויפן ארט געשטארבן, און מען האט ארעסטירט דעם רשע 

דער בעקער. אזוי זענען אלע יודן געראטעווט געווארן, כן יאבדו 

 כל אויבך ה׳.

 דער טייטש פון קדש

עס האט איינמאל פאסירט א מעשה ביים הייליגער שפאלער 

זי״ע, אז זיין אייניקעל האט נאכגעזאגט די טייטש פון ״קדש״,  זיידע

און ער האט נישט אויסגעפירט צו זאגן ״כדי די קליינע קינדער 

זאלן נישט איינשלאפן״, נאר ער האט געזאגט אין קורצן: ״ווען 

דער טאטע קומט אהיים פון שוהל מאכט ער גלייך קידוש״. 

פרעגט פון דעם מלמד צומארגענס האט דער שפאלער זיידע גע

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 קליינע קינדער איז עס נישט אזוי וויכטיג 

 אז מען זאל אזוי מאריך זיין. 

אך וואס ווערט האט זיך דער שפאלער זיידע אנגערופן: א יעדע ז

איינגעפירט אין די מסורה פון כלל ישראל האט אין זיך טיפערע 

כוונות, און אויב כלל ישראל פירט זיך אז די קינדער זאגן אזוי, 

זאלסטו וואוסן אז אפילו אין די אידישע טייטש איז אויך באהאלטן 

טיפערע כוונות. און אזוי איז דער כוונה פון די טייטש פון ״קדש״: 

וואס מיינט דער אייבערשטער דער אב  -ן דער גרויסער טאטע ווע

קומט אהיים פון שוהל פסח ביינאכט, און ער זעהט ווי די  -הרחמן 

אויסגעמוטשעטע אידן וואס האבן אזוי שווער געארבעט פאר 

פסח צו קענען אויסרוימען די חמץ, און האבן אזוי שווער 

ינאכט האבן זיי געארבעט צו באקען די מצות, און היינט בי

געזאגט ״הלל״ מיט אזא גרויסע התלהבות און שמחה, און זיי 

האבן געלויבט דעם אייבערשטען פאר אלע ניסים וואס ער האט 

געמאכט, זאל ער שנעל מאכן קידוש, וואס מיינט אז ער זאל 

מקדש זיין די אידן מיט א נייע קידושין, און אונז אויסלייזן פון גלות, 

קינדער פונעם אידישן פאלק זאלן נישט איינשלאפען  כדי די קליינע

און פארפאלען ווערן און פארזינקען ווערן אין דעם גלות חס 



 

עב
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ושלום, און זיי זאלן פרעגן די קשיות פון מה נשתנה הלילה הזה 

מכל הלילות, וואס איז פארענדערט די יעצטיגע גלות פון אלע 

און די יעצטיגע  גלות׳ן וואס האבן נישט געדויערט אזוי לאנג,

 גלות איז אזא לאנגע ביטערע גלות.

 ריכטיג מקיים זיין "ביעור חמץ"

רבי  )זיין מאמעס טאטע(דער זיידע פון הייליגן חוזה פון לובלין 

קאפל זי״ע וואס האט געוואוינט אין דארף ״ליקעווע״ איז געווען א 

יק סוחר פון וויין און ברוינפן כאטשער איז געווען א גרויסער צד

האט ער זיך אליינס געפלאגט אויף פרנסה כדי נישט צו דארפן 

 צוקומען צו קיין נדבות פון אנדערע

יעדן ערב פסח פלעגט ר׳ קאפל רופן א גוי און אים פארקויפן אלע 

פעסער ברוינפן וואס ער האט געהאט און נאך יו״ט האט ער עס 

 צוריק אפגעקויפט

ר האבן זיך די גוים אין און ווייטער געהאנדלט דערמיט איין יא

דארף אפגעשמועסט אז קיינער וועט נישט אפקויפן דעם ברוינפן 

פון ר׳ קאפל במילא וועט ער מוזן מפקיר זיין די ברוינפן כדי נישט 

צו האבן אינעם יו״ט פסח קיין חמץ ח״ו אין זיין רשות אזוי ארום 

 וועלן זיי זיך קענען טיילן מיט די פעסער ברוינפן

ר האט ר׳ קאפל טאקע זייער פיל ברוינפן אינעם ווערד יענעם יא

פון א גרויסן מארמעגן וואס ער געהאפט פון דעם צו האבן גענוג 

געלט חתונה צו מאכן זיינע טעכטער און אויך געבן א שיינעם נדן 

אבער ערב פסח ווען ר׳ קאפל האט גערופן דעם גוי פאר וועם ער 

ט דער גוי זיך פלעגט שטענדיג פארקויפן דעם חמץ הא

ארויסגעדרייט מיט פוילע תירוצים אז ער קען נישט קויפן היי יאר 

דעם חמץ ר׳ קאפל האט געבעטן איין גוי נאכן צווייטען אבער 

יעדער האט געהאט אן אנדערן תירוץ און קיינער הטא עס נישט 

געוואלט אפקויפן ר׳ קאפל איז געווארן זייער אומגעדולדיג אז עס 

ט ״סוף זמן ביעור חמץ ״ און זיין פארמעגן איז נאך איז שוין כמא

 נישט פארקויפט

ווי נאר עס איז געווארן דער זמן פון ״שריפת חמץ״ האט ר׳ קאפל 

גענומען א וואגן און ארויף געלייגט דערויף זיין ״גאנץ פארמעגן״ 

אלע פעסער ברוינפן אן עס געטראגן צום ברעג פונעםטייך און עס 

רפן זאגענדיג״כל חמירא״ מיט גרויס כוונה עס דארטן אראפ געווא

איז אים געווען א געוואלדיגע שמחה אז ער איז איצט מקייםדי 

מצוה פון ״ביעור חמץ״ לויטן פשוט׳ן פשט טאץ דעם וואס ער 

האט געוואוסט אז ער בלייבט יעצט אן ארימאן אויפן גאנצן לעבן 

יבן די הענט פאר די גוים זענען געשטאנען פון די זייט און זיך גער

פרייד אז אט אט וועלן זיי ווערן מיט א געוואלדיגע עשירות זיי 

 האבן קוים געקענט ווארטן ביז ר׳ קאפל וועט אנקומען אהיים

רבי קאפל איז אנגעקומען אהיים מיט גרויס שמחה לויבענדיג 

השי״ת אז ער האט געהאט די זכיה עומד צצו זיין בנסיון און 

חמץ מיטן גאנצן הארץ אבער זיין פרוי און אוועק ווארפן דעם 

קינדער זענען יא געווען זייער טרויעריג אז זיי וועלן פלוצלונג ווערן 

ארימעלייט דעם גאנצן יו״ט איז ר׳ קאפל געווען זייער גוט 

אויפגלייגט און פרייליך אז ער האט אריינגעברענגט א שמחה אין 

 די גאנצע  משפחה

האט גענדיגט ״הבדלה״ האט ער מוצאי  יו״טוועןר׳ קאפל 

אריינגעקלערט וואס ער קען יעצט טאן ער האט דאך נישט קיין 

געלט צו מאכן פרישע ברוינפן האט ער זיך מיישב געווען אז ער 

וועט גיין זעהן די פעסער אפשר דאך האבן די גוים איבער געלאזט 

עפעס א טראפן אפילו נאר די ליידיגע פעסער אליין וועט ער זיי 

נעמען און פארקויפן פאר עטליכע פרוטות ער זאל כאטש האבן 

 עפעס געלט

ווי ערשטוינט איז רבי קאפל מי זיין משפחה געווארן ווען זיי זעננען 

אנגעקומען צום ברעג ים און געזען אז די פעסער זענען גאנץ 

קיינער האט זיי נישט גערירט פון ארט די גוים זענען דארט 

עזאגט צו אים ״אוי דו איד דאס הייסט ביי געשטאנען ארום און ג

ענק ״ביעור חמץ״ אז מען שיקט א סאלדאט מיט א שווערד צו 

היטן די פעסער אלע זיבן טעג בייטאג און ביינאכט ? פארוואס 

 האסטו נישט מפקיר געווען דעם חמץ געהעריג אן קיין שומר?״

האט רבי קאפל איז געווארן זייער איבראשט פון זייער פאגע ער 

גענצליך נישט געוויסט פון קיין שום סאלדאט ער האט נישט 

געשטעלט קיין שומר ער האט אבער פארשטאנען  אז דער ״שומר 

ישראל״ האט רחמנות געהאט אויף איינעם וואס איז זיך ״מוסר 

נפש״ אויף א מצוה און האט אפגעהיטן גאנץ פסח בייטאג און 

שאדן האבן פון די הייליגע ין פארמעגן אז ער זאל נישט יביינאכט ז

מצוה ... דאן האט ר׳ קאפל גענומען אלע פעסער ער האט זוכה 

געווען דערין פון ״הפקר״ און זיי צוריק אהיים געפירט אזוי ווי ער 

עס זענען געווען צדיקים וואס האבן דערציילט די מעשה יעדן ( האט זיי געטראגן

 )״עשושן פורים ביי די יארצייט פון רבי קאפל זי
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לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם 
 חסדו

ווי באקאנט האט דער הייליגער בעל שם טוב זי״ע זייער שטארק 

געוואלט פאהרן קיין ארץ ישראל. פון הימעל האט מען דאס נישט 

צוגעלאזט. און א געוויסע יאהר האט ער נאכאמאהל פרובירט צו 

ס איז פינקט פארן קיין ארץ ישראל. אינמיטן זיין נסיעה, ווא

אויסגעקומען פאר פסח, האט ער וועגן געוויסע שטערונגען 

 געדארפט פארבלייבן אין דער שטאט קאנסטאנטינאפעל.

דארט אין יענע שטאט, האט מען נישט געוואוסט פונ׳ם גרויסקייט 

פון דעם הייליגן בעל שם טוב. צוליב דעם האט איהם קיינער 

נישט באקומען קיין נישט ספיציעל באמערקט, אין ער האט 

איינלאדענונג צום סדר. דער הייליגער בעל שם טוב איז בכלל 

נישט געווען באזארגט. ער איז רואיג געגאנגען אין בית מדרש און 

 זיך געזעצט לערנען.

די גרויסע צדיקת אדל וואס איז מיטגעפארן מיט׳ן הייליגן טאטן, 

איז שוין באלד איז יא געווען באזארגט, ווייל דער יום טוב פסח 

דא, און עס איז נישט דא ווי איינצושטיין. אפילו קיין פרוטה איז 

אויך נישט געווען צו קענען איינקויפן אויף יום טוב. זי האט זיך 

 זייער שטארק צעוויינט.

זי האט גענומען איר פאטער׳ס העמד צום טייך אויסצוואשן, 

יום טוב. בשעת טראכטענדיג אז כאטש א ריין העמד זאל זיין אויף 

זי האט געוואשן דעם בגד, האט זי מתפלל געווען צום רבונו של 

 עולם, אז זיי זאלן געהאלפן ווערן.

עס איז אדורך געגאנגען א גביר און באמערקט ווי זי וויינט, האט 

ער איר געפרעגט: ״וואס האט מיט אייך פאסירט?״. האט זי 

ויך וועגן דעם פארציילט זייער גאנצע פארלעגענהייט, ווי א

 גרויסקייט פון איר הייליגן טאטן.

דער גביר האט איר בארואיגט, זאגענדיג: ״ביי מיר וועט איר זיין 

אויף יום טוב, און עס וועט אייך גארנישט פעלן״, אויך האט ער 

 איר איבערגעגעבן זיין אדרעס.

דער צדיקת אדל איז באלד געלאפן אין בית מדרש פארציילן איר 

 זיי האבן שוין ברוך השם ווי צו זיין אויף יום טוב. פאטער אז

ערב פסח איז דער בעל שם טוב מיט זיין טאכטער אריבער צום 

גביר אין שטוב. דער גביר האט איהם זייער פריינטליך 

אויפגענומען. ער האט איהם געוויזן ווי זיין שלאף צימער געפינט 

 יסעל צולייגן.זיך. דער הייליגער בעש״ט איז זיך געגאנגען אב

עס איז שוין געווארן שפעט און מען האט שוין געדארפט גיין אין 

שוהל דאווענען. דער גביר איז אריין אין צימער, אויפצווועקן זיין 

גאסט. ווי ערשטוינט איז ער געווען, זעהענדיג ווי אינמיטן שלאף 

 גיסן זיך טייכן טרערן פון זיינע הייליגע אויגן.

האט זיך דער הייליגער בעש״ט אויפגעכאפט,  א וויילע שפעטער

און מיט א ברען געזאגט: ״לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם 

 חסדו״. דערנאך זענען זיי געגאנגען צום דאווענען.

מען איז אהיים פון שוהל פרייליך. דער בעש״ט האט געפירט דעם 

 סדר אויף גאר א הייליגן שטייגער. דער עושר האט פארשטאנען

 אז דא זיצט פאר איהם א גרויסע צדיק.

ווען מען איז אנגעקומען צו די ווערטער ״לעושה נפלאות גדולות 

לבדו כי לעולם חסדו״, האט דער הייליגער בעש״ט זיך זייער 

שטארק צופייערט. מיט גרויס פרייד האט ער דאס איבערגע׳חזר׳ט 

 עטליכע מאהל.

דער בעש״ט אנגערופן:  ווען זיי האבן געענדיגט די הגדה האט זיך

״ברוך השם אז דער אייבערשטער האט אונז געהאלפן און ער 

 האט איבערגעדרייט טרויער צו פרייד״.

יום טוב אינדערפרי, איז די בעש״ט געשטאנען ביים פענסטער און 

פונקט איז אדורך געגאנגען א יוד וואס האט געהייסן ר׳ משה, און 

פענסטער: ״גוט יום טוב ר׳ די בעש״ט האט ארויסגעשריגן פון 

משה. יא, דער אייבערשטער האט געברענגט א ישועה צו זיין 

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

 נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו״. 

די בעש״ט האט יעצט אנגעהויבן דערציילן וואס דא האט 

 פאסירט.

געוואוינט דער  דא אין קאנסטאנטינאפעל, האט אמאהל

טערקישע קעניג. ער איז געווען אן אוהב ישראל. זיין יועץ איז 

געווען א יוד מיט׳ן נאמען ר׳ משה. קיין זאך האט ער נישט געטוהן 

 אהן זיך דורכרעדן מיט איהם.

ווען דער קעניג איז געשטארבן, האט זיין זון איבערגענומען דער 

הב ישראל. אויך ער האט מלוכה. דער זון איז אויך געווען אן או

 גארנישט געטוהן אהן דער עצה פון זיין ראטגעבער ר׳ משה.

צווישן די יועצים איז געווען א גוי׳שע אנטיסעמיט, וואס האט 

נישט פארגינט אז א יוד זאל זיין אזוי גרויס. כסדר האט ער געזוכט 

 עצות איהם שלעכטס צו טוהן.



 

עד

 הגדה של פסח

ער האט געזאגט אז עס  איינמהאל, איז איהם אייגעפאלן א פלאן.

וואלט געפאסט אז דער קעניג זאל ארומגיין אין דעם גאנצן לאנד, 

 כדי אז יעדער זאל אנערקענען דער נייע מלך, און איהם באגריסן.

דער יועץ האט אויסגערעכענט אז דער קעניג זאל אנקומען צום 

יודישן געגענט פונקט פסח ביינאכט, ווען אלע יודן זיצן ביים סדר. 

אזוי וועלן זיי נישט באגריסן דעם קעניג. און דער יועץ וועט קענען 

 אויספירן זיין בייזן פלאן.

דער קעניג איז טאקע ארויס אויף א שפאציר. נעכטן ביינאכט ווען 

ער איז אנגעקומען צו די יודישע גאס, האט ער געזעהן אז די יודן 

 נדערט.קומען איהם נישט אנטקעגן. ער האט זיך זייער געוואו

דער יועץ האט זיך גלייך אנגערופן: ״קוק ווי די יודן זיצן ביי זיך אין 

דער היים, און זיי פראווען גרויסארטיגע סעודות, און פון דיר מאכן 

 זיי זיך גארנישט וויסענדיג״.

דער קעניג איז טאקע זייער באליידיגט געווארן, און געפרעגט דעם 

יעצט באשטראפן די יודן פאר  גוי׳שע יועץ: ״ווי אזוי דארף מען

 דעם?״.

דער יועץ האט אויסגענוצט דעם געלעגענהייט און געזאגט צום 

קעניג: ״דיין גוטע יועץ ר׳ משה העצט זיכער אהן די יודן, איהם 

דארף מען הענגען, און אלע יודן דארף מען פארטרייבן פון דעם 

 שטאט״.

איבערגעגעבן דער קעניג האט זייער געפעלן די עצה, און באלד 

 זיין זיגעל רינגעל צום יועץ, אויסצופירן זיין רשעות׳דיגע אקציע.

ווען דער קעניג איז אהיימגעקומען, האט ער פארציילט פאר זיין 

אלטע מאמען וואס עס איז דא געשעהן. ווען זי האט דאס 

געהערט, האט זי אויסגעבראכן אין א ביטער געוויין און געזאגט: 

שט אז די אלע וואס הייבן זיך אהן מיט די יודן האבן ״ווייסטו דען ני

א ביטערן סוף? ווייסטו דען נישט וואס עס האט פאסירט מיט 

עמלק, המן, סנחרב, און נבוכדנצר, און אלע וואס האבן פרובירט 

צו טשעפענען מיט די יודן? די יודן זענען א גוט פאלק. דאס איז 

 יועץ״. זיכער געווען א בלבול פון דיין שלעכטן

שפעט אינמיטן נאכט, האט דער קעניג געשיקט רופן ר׳ משה. ער 

האט איהם פארציילט דער גאנצער מעשה, און געבעטן אן עצה, 

ווי אזוי מען דרייט זיך ארויס פון דער שלעכטע גזירה, נאכדעם 

וואס ער האט שוין ארויסגעגעבן דעם רינגעל צו דעם שלעכטן 

 יועץ.

פארלוירן, טראכטענדיג אז היינט איז דאך ר׳ משה האט זיך נישט 

״ליל שימורים״. דער באשעפער וועט זיי זיכער נישט פארלאזן. נאך 

אפאהר מינוט טראכטן, האט ער זיך אנגערופן: ״מארגן 

אינדערפרי, ווען דער יועץ וועט אנקומען, זאל מען איהם גלייך 

 באפאלן אז ער האט גע׳גנב׳עט דער קעניגס רינגעל״.

איז טאקע געווען. מען האט געפונען דעם רינגעל ביים גוי׳שע אזוי 

יועץ. מען האט נישט געמאכט קיין פארשונגען, נאר מען האט 

איהם באלד געהאנגען. אזוי זענען די יודן געראטעוועט געווארן 

 פון א ביטער גזירה.

דער בעל שם טוב האט געענדיגט זיין ערציילונג און געזאגט: 

געוויינט אינמיטן שלאף איז דאס געווען צוליב דעם ״ווען איך האב 

קטרוג וואס האט געהאנגען אויף כלל ישראל. ברוך השם אז מען 

האט גע׳פועל׳ט א ישועה״, און ווען ר׳ משה איז אהיים געקומען, 

נאכדעם וואס מען האט געהאנגען דעם רשע, איז ער פונקט 

באדאנקט פארן אדורך געגאנגען אייער הויז און איך האב איהם 

 זיין דעם ריכטיגן שליח.

וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה 
 משבח

און דער וואס פארמערט צו דערציילן אין די געשעהנישן פון יציאת 

מצרים דער איז  געלויבט, אין דער אמת׳ן וואס האבן אונז זיך 

יעצט צו פרייען מיט דעם וואס אונזערע עלטערן זענען דעמאלט  

וועט געווארן, אונז זענען דאך יעצט אין א ביטערן גלות? געראטע

מ׳קען דאס געבן צו פארשטיין מיט א משל,  א ארעמאן וואס 

האט נעבעך נישט געהאט קיין שטיקל ברויט אין מויל צו נעמען 

און ער איז געווען א עם הארץ ווייל ער האט נישט געהאט קיין 

ים לערנען, האט זיך געלט צו באצאהלן פאר א רבי׳ן זאל מיט א

זיין מזל איבער געדרייט און ער איז זייער רייך געווארן, די ערשטע 

זאך האט ער זיך געדונגען א רבי׳ן א תלמיד חכם זאל אים 

אויסלערנען די הייליגע תורה און ער האט ברוך השם שטארק 

מצליח געווען סיי אין לערנען און סיי אין רייכקייט, און יעדע׳ס 

ן ס׳איז אנגעקומען דער טאג וואס ער איז רייך געווארן יאהר ווע

האט ער געמאכט א יום טוב און געדאנקט דעם הייליג׳ן 

באשעפער פאר די גרויסע חסדים וואס ער האט מיט אים 

געטוהן, ס׳איז אריבער א שטיקל צייט און דער רעדל האט זיך 

י ווי צוריק געדרייט און ער איז נעבעך צוריק ארעם געווארן אזו

פריעהר, אבער ווען ס׳איז אנגעקומען דער טאג וואס ער פלעגט 



 

עה

 הגדה של פסח

מאכן דעם יום טוב האט ער זיך ווייטער געפרייט אפילו ער איז 

שוין צוריק ארעם געווארן, האבן אים מענט׳שן געפרעגט צו וואס 

פרייסטו דיך יעצט? האט ער זיי גענטפערט מיין געלט האב איך 

כמת התורה וואס איך האב באקומען טאקע פארלוירן אבער די ח

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

מיר פרייען זיך יעצט מיט יציאת מצרים אפילו אונז זענען יעצט 

ווייטער אין גלות ווייל דורך יציאת מצרים האבן מיר זוכה געווען 

ישט פארלאזן צו קבלת התורה וואס דאס וועט אונז קיינמאהל נ

און מיט דעם וועלן מיר אייביג בלייבן, איז וועגן דעם וכל המרבה 

לספר ביציאת מצרים אפילו אין דעם פינסטערן גלות דערציילט 

ער די ניסים פון יציאת מצרים איז הרי זה משבח, איז ער געלויבט 

ווייל ער ווייזט אז ער ווייסט און ער פארשטייט די שמחה וואס 

 ן וועגן קבלת התורה און עול מלכות שמים.מ׳דארף האב

 )דברי שאול(

 

 מאכן ד' כוסות מיט מילך

ערב פסח איז געקומען א איד צום גאון ר׳ יאשע בער בריסקער 

זי״ע מיט  א שאלה צו ער מעג יוצא זיין די ארבע כוסות מיט 

מילעך? פרעגט אים דער רב צו ער איז חלילה קראנק זאגט ער 

איז פאר מיר זייער טייער די וויין איך קען מיר ניין נאר די יאהר 

נישט ערלויבן צו טרינקען אזא טייערע משקה, האט אים דער רב 

געזאגט אז על פי דין קען מען יוצא זיין מיט מילעך און אזוי 

אינמיטן באגלייטנדיג צו די טיר האט אים דער רב אריין געשטופט 

ער איד האט נישט אין האנט פינעף און צוואנציג רובל, און ד

געוואלט נעמען און ער זאגט פאר׳ן רב איך בין נישט געקומען נאך 

א נדבה איך בין געקומען נאר פרעגן א שאלה, אבער דער רב 

האט גאנץ גוט פארשטאנען אז ער האט נישט אינדערהיים קיין 

געלט און ער שעמט זיך צו נעמען די געלט האט אים דער רב 

עס איך געב דיר נישט קיין נדבה ערשט געזאגט איך בארג דיר 

דעמאלט האט זיך יענער געלאזט איבער רעדן פון רב און ער 

האט גענומען די געלט, ווען דער איד איז אוועק האט די רעבעצן 

געפרעגט דעם  רב אויף וויין צו די ארבע כוסות איז דאך צוויי 

געבן אדער דריי רובל אויך גענוג צו וואס האסטו אים געדארפט 

גאנצע פינעף און צוואנציג רובל? האט דער רב איר גענטפערט 

פון זיין שאלה האב איך פארשטאנען אז ער האט נישט 

אינדערהיים קיין זופ און פלייש אויך נישט, ווייל ווען ער וואלט יא 

געהאט וואלט ער נישט געקומען פרעגן אזא שאלה צו מ׳מעג 

ייל מילכיג׳ס מיט פליישיג׳ס טרינקען מילעך צו די ארבע כוסות וו

טאר מען דאך נישט, האב איך אים שוין געגעבן געלט ער זאל 

 האבן מיט וואס איינצוקויפן אויף יום טוב.

 


