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â"äáù ¯ åö

כסדר איז איד  א  פו	  עבודה די  - העולה ַהוא 

אייבערשט	  צו� התלהבות  מיט פלאקער	 ַצו

úàæäã÷åî ìò äìåòä àåä äìåòä úøåú
ìò ã÷åú ãéîú ùà ...çáæîä ìò

äáëú àì çáæîä(å¯á ,å)éã ïòðòæ ñàã .¨

èøòåå ñàåå ,äìåò ïáø÷ íòã ïåô íéðéã¨

...çáæî ï'ôéåà ,øòééô ï'ôéåà èâééìòâôéåøà©
ï'ôéåà ïòðòøá øòééô øòã ìàæ âéãðòèù¨

ïùàìøàô èùéð ìäàîðéé÷ ìàæ ñò ,çáæî¨¨©¨

.ïøòåå

ïéàèøàåå ñàã èàä ,äøåú øôñ øòã¨¨¨

,í"î úåà íòðééì÷ à "äã÷åî"©

øòáà ,úåéúåà òøòãðà éã éåå øòðòì÷©¨

÷åñt ïéà(âé ,çé íéøáã)íò äéäú íéîú"
ïéà å"éú øòñéåøâ à àã æéà ,"êé÷ìà 'ä¨©

."íéîú" èøàåå¨

èâàæ,ò"éæ éáø øò÷öà÷ øòã íòã óéåà ¨¨

ïâòåå æîøî ÷åñt øòã æéà àã æà©¨

åö ïáàä óøàã ãéà à ñàåå "øòééô" íòã¨©©¨

ï'øàô "ïëà÷" ïåà "ïøò÷àìô"©¨©

èéî ïééæ øòáà óøàã ñàã .ïòèùøòáéåà¨©¨

øòî à óéåà ,èéé÷ðòèìàäàá ìñéáà©©©©

ñò æà ,óéåàðáéåà "íòðøàô òðøòðòì÷"©©

ïééæ ïåô ìñéáà øàð ïäòæñéåøà êéæ ìàæ¨©¨©

,äðåîà åö èîå÷ ñò ïòåå øòáà ,'ä úãåáò¨

'åâå "äéäú íéîú",èøàã èùèééè é"ùø éåå)¨

('åëå "úåîéîúá åîò êìäúä"éåæà ïòî óøàã ,©©

èîå÷ ñò æéá ,äðåîà ïâòåå ïãòø ìéô
ìàæ ùèðòî øòã .ïñéåøãðéà ñéåøà©¨

'ä" æà "å"éú òñéåøâ" à èéî ïôåøñéåà©©

èøäéô øòèùøòáéåà øòã ,"íé÷ìàä àåä
.èìòåå òöðàâ éã©

ïåôïòî óøàã ,èééæ øòèééååö øòã©

ïò÷ðòãòâ(úåøåã òâéèöéà éã ïéà èøôá)

ïâéìééä à èéî úåáäìúä ïééæ êøåã æà©©

íòã ïéà äðåîà ïééæ ïåô èîå÷ ñàåå ïòøá¨

ùèðòî øòã "èðòøáøàô" ,ïòèùøòáéåà©

ïòîòð ñàåå úåòéðî ïåà ïòâðåøòèù òìà©¨

òìà êéåà éåæà ïåà ,íåøà íäéà©©©

æéà ùèðòî øòã ñàåå ïèéé÷ùéøàð©¨

ïôéåìîåøà ïééæ áéìåö ,ïéøòã ïäåèòâðééøà©©

òøòãðà øòãà äñðøt éã êàð ìéô éåæà©¨¨©

.ïôåà ïééæ óéåà øòðééà øòãòé ,íéðéðò

éåæàøòã ïéà "úîà úôù" øòã èáééøù ©

äøãñ øòâéèðééä("é"ùøá" ä"ã ,â"ìøú):
äéìàî äìåòä úáäìùå äøòáä ùé éë"
,"åùôð úåøøåòúä éãé ìò ,íãàä áìá
íàìô à ïåà øò÷àìô à àã æéà ñò ìééåå¨©©©©

õøàä ïéà ïééìà êéæ ïåô óéåøà èééâ ñàåå¨©©©

ïåô úåøøåòúä éã êøåã ,ùèðòî íòðåô
íùä éãñç ìãåâ åúåàøá" .ùôð ïééæ
ìëá ìàøùé ùéà ìë íò äùåòù ,êøáúé
èäòæ øò ïòåå ,"íéðéðòä ìëá òâøå òâø
ïòèùøòáéåà íòã ïåô íéãñç òñéåøâ éã
,ãéà ïãòé èéî èåè øò ñàåå ,àåä êåøá¨

òìà ïéà ,òãðå÷òñ íòðìöðééà òãòé©

äáäà úåøøåòúä éãé ìòå" ...íéðéðò
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,"íéìáäå úåáùçî ìë óøùð ,úéúéîà
,äáäà ïåô úåøøåòúä ò'úîà éã êøåã ïåà
úåáùçî òùéøàð òìà èðòøáøàô ïøòåå©©©

,úîàá éë" .èëàøè ùèðòî øòã ñàåå ïåà¨©

àåä úåòø úåáùçî úåçãì äöåòéä äöò
÷ùçá ãéîú úåáäìúä úåéäì ,äæ ÷ø
æéà úîàá ìééåå ,"êøáúé åúãåáòì ïåöøå
ï'øàô ïáòâ ïò÷'î ñàåå äöò òèñòá éã¨©

òèëòìù éã ïôøàååàåötà ,ïùèðòî¨©

ñàã æà ,ñàã øàð æéà ,úåáùçî¨¨©¨

÷ùç èéî ïééæ âéãðòèù ìàæ úåáäìúä¨

ñåìâ ïåààìéîî" .'ä úãåáò åö âðåè
àìéîî ïàã ïìòåå ,"íéìáää ìë åìèáúð©

úãåáò äæå" .ïèéé÷ùéøàð òìà ïøòåå ìèá©©

ñàã ïåà ,"äìéìäå íåéä ìë ãéîú íãàä¨

à ,âéãðòèù ãéà à ïåô äãåáò éã æéà©©

ì"ëò ,èëàð òöðàâ à ïåà âàè ïöðàâא. ©¨©©©

יעצטיגע די  - באמונה  מרבי	 ניס	 משנכנס 

אמונה פאר מסוגל  זענע	 טעג 

ïòååïâéìééä íòã ïéà ïééøà ïòééâ øéî©

ïò÷ðòãòâ ïòî óøàã ,ïñéð ùãåç©

øòã èâàæòâ èàä ñò ñàåå¨¨¨

éáø ÷"äøä ,éáø øòöéååàðøòùè¯ïàéàá¨©¨

ò"éæ íåçð íçðî,ïñéð ç"ø ,"íçðî úøàôú")

(ä"öøúïâàæ ì"æç éã éåå è÷ðåt æàúéðòú) ©¨

(.èëéåæà ,"äçîùá ïéáøî øãà ñðëðùî"©

ïòåå ,"äðåîàá ïéáøî ,ïñéð ñðëðùî" ,êéåà
èøòîøàô ,ïñéð ùãåç øòã ïééøà èîå÷ ñò©©

øòôòùàá ïâéìééä ïéà äðåîà éã ïòîב. ©

זיי�א . אויפבויע� געוואלט האט קעניג  א  משל : א  מיט עני�  דאס זיי�  מסביר  ַַָָָמ'קע� 

געדינגע� צוועק דע� פאר האט  ער  וואלד . געדעכט� א  אינמיט�  ïאלא� ַַַַַָקעניגליכ� 

וואלד . פו�  ביימער  די שנייד�  זאל� וואס ַַָָארבעטער ,

שווער ווי זעהענדיג או� מענטש, קלוגער א  אדורכגעגאנגע� דארט  איז  ַַַָָאיינמאהל 

געגאנגע� ער  איז וואלד , גרויס�  פונע�  ביימער די האק�  צו ארבעט� מענטש� ַַַַדי

געזאגט : איה� או� קעניג, ָצו� 

טאג וואלד  פו�  ביימער  די  שנייד� וועל�  קנעכט  דיינע אויב אפי' המל�, אדוני  -ַַָ

אלע שנייד�  צו באווייז� נישט  וועל�  זיי  אבער אדורכגיי� , צייט  די  וועט  נאכט , ַַַַָאו� 

עטליכע ביז אז אזוי  וואלד , אי�  פייער א  אה�  צינד  עצה, מיי�  דעריבער  פאלג  ַַַַָָביימער.

חורבה, ליידיגע גרויסע איי�  אי�  ווער�  פארוואנדלט וואלד  גאנצער דער וועט  ַַַַשעה 

ïאלא�. דיי� דארט  בויע� קענע� צו שטח  ליידיג� א  האב�  וועסט דו ַַַָָאו� 

זיי� אמאהל קע� מידה , א  זיי�  צו מתק�  ארבעט  מענטש דער ווע�  נמשל: ַַַָדער

די מדה . איי� אפילו פאררעכט�  צו צו -שווער  ס'איז יכלו ", לא  וה� הזמ�  "יכלה ַַַאז 

או� ה', עבודת  או� תורה פאר  פלאקער  א  האר� זיי�  אי� אנצינד� זאל  ער  איז, ַַַַָָעצה 

ובגשמיות . ברוחניות  ווער� ", "פארברענט  שטותי�  אלע וועל�  ַַממילא 

שרייבט ב. נצי"ב ד)דער  יג, שמות דבר", יוצאי�("העמק את�  "היו�  ïסוק אויפ'�

ïעולות סא� א טוה�  נישט  מע�  �דאר ניס�, חודש  אי� אז האביב", ַַַַבחודש
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øòãì"æç éã ìééåå ,æéà ïåôøòã íòè
ïâàæ(.àé ä"ø)ïñéðáå ,åìàâð ïñéðá" ¨

ïòðòæ ,ïñéð ùãåç ïéà ,"ìàâéì ïéãéúò
úåìâ ïåô ïøàååòâ èæééìòâñéåà ïãéà éã¨

ïìòåå ,ïñéð ùãåç ïéà ïåà ,íéøöî ïéà
ïâéèöéà ïåô ïøòåå èæééìòâñéåà ïãéà éã

.äøäîá úåìâ

øòãïñéðáå åìàâð ïñéðá" ñàååøàô íòè©¨

èå÷ìé ïéà èééèù ,"ìàâéì ïéãéúò
(è"é÷ú æîø ,á"ç ,ù"å÷ìé)ïòðòæ ïãéà éã ìééåå

øòééæ ïåô úåëæ ïéà ïøàååòâ èæééìòâñéåà ïàã©¨

ïøòåå èæééìòâñéåà ééæ ïìòåå éåæà ïåà ,äðåîà©

÷åñt øòã éåå ,äðåîà ïåô úåëæ ïéà ,ãéúòì
èâàæ(åè ,æ äëéî)õøàî íëúàö éîéë" ¨

éã æà ñéåà èîå÷ ."úåàìôð åðàøà íéøöî©

.øàôøòã øùëåî æéà ,ïñéð ùãåç ïåô èééö©

øòãíòã ïéà èáééìâ ñàåå ãéà¨

'ä ãé íòã èäòæ ,ïòèùøòáéåà
íäéà æéà ñò ïåà ,âàè ïåô èåðéî òãòé¨

áöî ïãòé ïéà ïåà ,ïîæ ïãòé ïéà âéèëòìג,

א גענוג  איז עס מועטת ", בהכנה "די  נאר  אמונה, די  האר� אי� ַַָָאיינצואווארצלע�

דערפאר. הכנה  ַקליינע

מיט '� ניס�, חודש אה�  דא  רופט  ïסוק דער  פארוואס טע�  א  ער זאגט  דע�  ַַָָָָלויט 

האביב" "חודש איינצוזייע�(פרילינג)נאמע�  מסוגל  איז צייט די ווי  אזוי  ïונקט ווייל  , ַָ

אויפגעכא ïט אמונה די ווערט  אוי�  אזוי חדשי� , אנדערע אי� ווי  מער פיל תבואה , ַַַדי

יאהר. גאנ� א  ווי  מער  ניס�, חודש אי� איד, א פו�  האר� ַַַַָאי�

�אוי געווע� אמאהל איז ער אז דערציילט , האט  זצ"ל שוואב שמעו�  רבי  ַַַָָהגאו� 

געזאגט חיי�" "חפ� דער  האט  נאכטס, צו  פרייטאג זי "ע . חיי�" "חפ� ביי�  שבת  ַַָָָא 

עול� : צו�

אבער שיבא ', יו� בכל  לו 'אחכה טאג, יעד�  יאהר, גאנ� א  מיר  זאג�  אוודאי -ַַַָָָָ

השקול ', 'ספק  א  איז טאג  יעדער אז וויס� , איינער יעדער  �דאר ניס�, חודש ַַַָאי� 

או� טירדות  די  אינמיט�  האלט�  מ'וועט ניס�. חודש אי�  קומע�  �דאר משיח  ַַווייל 

ליידער ליידער , דא !". איז "ער  הער� , מע�  וועט  ïלוצלינג או�  טוב, יו� לכבוד  ָהכנות 

געדענקע� או�  וויס�  �מ'דאר אבער  הרחוק", "ספק א פאר הרע יצר דער עס ַַַַָמאכט 

השקול". "ספק  א  איז עס ַַאז

טיר, די פארמאכט  נישט מע�  האט  סדר-נאכט  דער  אי� אז ברענגט , ראב"� ַַַַָדער

נאכט דער  אי�  קומע�  וועט  משיח  אז דורות , אלע פו� מקובל  געווע�  איז עס  ַַווייל 

מע� זאל  קומע� , וועט ער אויב ממילא , גלות. פו� איד� די  אויסצולייז�  ïסח ָפו�

טיר ... די עפענע�  דארפ�  נישט  אפילו מ'זאל  ארויסגיי�, גליי�  ַַַָקענע�

מע�ג. לייגט ïסח , פו�  נאכט  סדר  דער אי� פארוואס טע�  א  ברענגט  חיד "א  ַַַָדער 

אבער כוסות , פיר די  צו אליהו", של "כוס גערופ�  ווערט  וואס כוס, פינפטע א  ַָָצו
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דא� זענע� איד�  די חיד "א , דער  שרייבט  כוס. פינפט�  דע� פו� נישט  טרינקט  ָמע� 

"כוס " ווארט  פו� צאהל די מאהל   �פינ איז  דאס  - יאהר  430 מצרי� אי�  .(86)געווע� ָָָָָ

זאג�  חז"ל  די  חיד "א , דער פ"ג)זאגט רבה, עול� גלות(סדר פו�  גזירה די  כאטש  אז ַָָָ

די נאר  געווע� מצרי�  שעבוד  איז  בפועל, אבער  יאהר, 430  �אוי געווע�  איז ָָָמצרי�

קומט געוואר� . געבויר�  איז מרי�  ווע�  אנגעהויב�  זי�  האט  עס  או�  יאהר , 86 ָָָָלעצטע

נישט איז כוסות , פיר  ערשטע די אנטקעג�  זענע�  וואס  יאהר�  די  �אוי אז ַַָָאויס,

יאהר. 86 לעצטע די  נאר שעבוד , קיי�  ָָגעווע� 

מעשה א  ברענגט  גאו� נסי�  רבינו  חיד "א , דער  גאו�,זאגט  נסי� לרבינו המעשיות (ספר ַָ

סיפורי  "ילקוט בספר וירא)מובא פ' תרנ"ט, ווארשע געפאסט ,�", האט  לוי  ב� יהושע רבי  אז ,ַַָ

או� הימל , אי�  געוואר� אהנגענומע�  איז תפילה זיי�  הנביא . אליהו זעה�  זאל ער ַָָָאז

וואס  געפרעגט  איה�  האט  אליהו ווע�  בפני�. ïני�  איה�  צו באוויז�  זי�  האט  ַָָָאליהו

ער וואו באגלייט�  איה� וויל ער  אז  געענטפערט לוי ב� יהושע  רבי האט  וויל, ַַָער 

פרעג�, גארנישט  איה� טאר  ער תנאי : איי�  מיט  געווע� מסכי� אליהו האט  ָָָגייט .

דו  "אויב  אויפפיהרונגע� . מאדנע פארשידענע איה�  ביי  זעה� וועט  ער אויב ַָאוי� 

אליהו  האט  שייד� ", דארפ�  זי� מיר  וועל� מאהל, איי�  נאר  אפילו פרעג�  מי�  ַַָָָוועסט 

צוגעזאגט , טאקע איה� האט  לוי  ב�  יהושע רבי  לוי . ב� יהושע רבי  צו געזאגט ַָָָהנביא

קשיות . פרעג�  נישט  איה�  וועט  ער ַאז

וואס  ïארפאלק  ארי�  א�  ביי  אכסניא , א�  אי�  אנגעקומע�  זיי  זענע�  וועג, ַַָָָָָאויפ'�

געגעב� אויפגענומע� , שיי�  זעהר  זיי  מ'האט  אבער  קוה , איי�  נאר  פארמאגט  ַָָָָָהאב�

איז הנביא  אליהו  ווי  לוי , ב�  יהושע רבי זעהט  צומארגענס טרינקע�. צו או� עס�  ָצו

זי� לוי ב� יהושע  רבי האט שטארב� . זאל  אכסניא, בעל פונע�  קוה די אז  ַַָָמתïלל

אז רחמי�  געבעט� אליהו האט  אורחי�, הכנסת  אזא  נא� אז געוואונדערט , ַַַַָָזייער 

תחת רעה  "משל� א  חלילה איז ער ווי  אויס דא� זעהט  עס שטארב�? זאל קוה ַַָָדי

געפרעגט האט  או� איינהאלט�, געקענט  נישט  זי�  האט  לוי ב�  יהושע רבי ַָָטובה "?

אליהו  האט  שטארב�. זאל  קוה  די  אז געבעהט�  האט  ער פארוואס הנביא  ַַַָָָָאליהו

דו  אז דיר , מיט  תנאי  א  אויסגענומע�  נישט  אי� האב דע� "צו געענטפערט , ַַָאיה�

קשיות ?". פרעג�  נישט  ָטארסט 

גארנישט זיי האט וועלכער  גביר , קארג�  א  ביי איינגעשטאנע�  זיי זענע� ַַַָָָצומארגנס,

דארט האב�  זיי  או� הויז, אי�  אריינגעלאזט קוי� זיי האט  ער געווע� . ַָָָָמכבד 

איינגעפאל� איז טאג  יענע� טרינקע� . או� עס�  צו באקומע�  צו אה�  ַַָָאיבערגענעכטיגט,

באמערקט לוי  ב�  יהושע  רבי האט  אינדערפרי או�  גביר, פונע�  הויז אי�  וואנט  ַַַָא 

צוריק זאל  וואנט  געפאלענע די  אז אויבערשטע� צו�  מתפלל  איז הנביא  אליהו ַַַָווי 

פארוואונדערונג לוי 'ס  ב� יהושע רבי  איז  דא  או�  אליי�, זי� פו�  ווער� ַַָאויפגעבויט 
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פרעג� נישט  וועט  ער אז צוגעזאגט  דא� האט  ער אבער געוואר� , שטארקער  ַַָָָָָָנא�

קשיות ...

האב� מענטש� די  וואו המדרש, בית  א  אי� געקומע�  ווייטער  זיי זענע�  ַָָדערנא� 

אז געוואונש�  הנביא  אליהו האט  ארויסגיי� , ביי�  אויפגענומע�. שיי�  נישט  זייער  ַַָזיי 

שïעטער, טאג א  מנהיגי�. "ראשי� ", ווער�  זאל�  המדרש בית  יענע� פו� מענטש�  ַַָָאלע

או� אויפגענומע� , שיי�  זייער זיי  מ'האט וואו  קהילה  א צו אנגעקומע�  זיי  ַָָזענע�

מנהיג ... איי�  האב� זאל�  זיי געוואונש� , אליהו האט  ָָָָדארט 

געזאגט או�  איינהאלט� , געקענט  נישט  מער שוי� זי�  לוי  ב� יהושע רבי האט  ַָָָדא 

פארלאז�  צו איה�  גרייט  איז ער אז הנביא , אליהו אז צו אויסגענומע�, זי� האב�  זיי (ווי ַַַָָ

איה�) מיט גיי� ווייטער קענע� נישט ער וועט קשיות, פרעג� וועט לוי ב� יהושע רבי עראויב אבער  ,ָ

פאר. קומט  דא  וואס  אויפקלער� איה�  ָָָָזאל

לוי : ב� יהושע רבי  געענטפערט  הנביא  אליהו ָהאט 

שיי� אזוי  אונז האט  ïארפאלק ארימע  דאס וואו  אכסניא , ערשטע  די  אי�  -ַָָָָָ

געוואוסט האב  אי� ווייל שטארב� , זאל קוה די  אז געבעט�  אי� האב ַַָָָאויפגענומע� ,

דער פו� אוועקגיי�   �דאר הבית , עקרת  די  פרוי , די אז  געוואר� נגזר  איז עס ַַַַָאז

וואס  חסד  דע�  פאר  טוה� גוטס געוואלט  זיי  האב אי�  וויבאלד  או�  רח "ל, ַַָָָוועלט 

זאל  ער אז  אויבערשטע�  דע� געבעהט�  אי�  האב געטוה� , אונז  מיט  האב�  ַָָָזיי

רייכ� ביי� הבית 'טע. בעל  די אנשטאט  נפש" "ïדיו�  א  אלס קוה , זייער  ַַַאוועקנעמע�

אז געזעה� אי� האב כבוד , געהעריג� מיט '� אויפגענומע� נישט אונז האט  וואס  ַַָָָמא� 

ער אויב או�  וואנט , איינגעפאלענע  די  אונטער  אוצר גרויסער א  באהאלט� ליגט  ַַַַַעס

נא� ווער� וועט  ער או�  אוצר  דע� אנט ïלעק�  ער וועט וואנט , די  בויע�  אליי�  ַַַָוועט 

או� איינפאל�, נישט  זאל וואנט  די אז געווע�  מתפלל אי� האב דערפאר ַַַַָָרייכער ...

געלט . דאס  געפונע� נישט  קיינמאהל מא�  רייכער  דער  וועט  ַַָָאזוי 

אויפגענומע�, שיי�  נישט  אונז  מ'האט  וואו שטעטל דע�  אי�  געווע� זענע� מיר ווע�  -ָ

דארט ווייל הוי ïט , א  ווער�  זאל  זיי פו�  איינער  יעדער אז אנגעוואונש�  זיי  אי� ַַָָָָהאב

בלע חיי�  רעהו את  "איש דא� איז פיהרער , סא� א  דא  זענע� עס יעדערוואו – ו" ַַָָ

צוליב  ממש או� כסדר . זי� מע� קריגט  דעריבער  חבר , זיי�  איינשלינגע� צו ָפראבירט 

וואס  שטאט  דער  פו�  מענטש�  די  פאר אנגעוואונש� אי� האב טע�, זעלב� ַָָָָדע� 

מנהיג, או�  ראש  איי� נאר  האב�  זאל� זיי אז געווע� , מכבד שיי� געהעריג אונז ַָָָָהאב�

וריעות . ושלו�  ואחוה באהבה  לעב�  צו זיי� זוכה  זיי  וועל�  דע� דור�  ווייל 

נישט טאר מענטש דער אז השכל, מוסר א  חיד "א  דער לערנט  מעשה , די ַַָפו� 

ער נאר אויג� , פליישיגע זיינע מיט  אויס איה� זעהט  עס ווי  לויט  "טובה" די ָמעסט� 

אויס  עס זעהט  מאהל סא� א  ווייל  אמונה , פו�  אויג  א� מיט  נאכקוק� אלעס  �ַַַַַָָדאר
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èùéð æéà "ùéðøòèöðéô" ñàã ïåà ,ìîéä¨

éã åö è÷òã ñàåå "÷òãåö" à éåå øòî©¨

ïéøòã ïèìàäàá æéà ñàåå èéé÷âéèëòìד. ¨©©

טעג  די אי	  זענע	 מיר  - מקיפות בו ישועות 

ישועות מיט ַארו� -גערינגלט

ñò"íéøùéî ãéâî" ÷"äôñ ïéà èééèù
(øåîà 'ô)èâàæòâ èàä êàìî øòã æà©¨¨

úò êúò äðäå" ,ì"æ "óñåé úéá" íåö
"íéãåã(ç ,æè ìà÷æçé)éã ïòî èðééî ñàã ,¨

è òâéìééä.ïñéð ùãåç ïåô âò

די וואס  דאס ווי  ח "ו, "אומגליק" א�  ïאסירט  איה�  מיט  האט  עס  אז מענטש ַַַַָָָפאר'� 

או� וויינט  ער או�  א ïגעשטארב�, איה�  איז פארמאגט , האט  ער  וואס קוה ַָָָָָאיינציגע

ווע� געטוה� , אזוי  האט  אויבערשטער  דער  פארוואס פארשטייענדיג  נישט  ַַַָָקרעכצט ,

בית . בני  זיינע פו�  איינע� פו�  לעב� דאס געראטעוועט  בלויז דאס האט  ַָָָלמעשה 

ווייל  לחרות ", "זכר זענע�  כוסות  פיר ערשטע די  חיד "א , דער  זאגט  דע�  ָלויט 

דאנקע� צו כוסות  פיר די  מ'טרינקט  או�  שעבוד , קיי�  געווע�  נישט  נא� איז ַָָדעמאלטס

ערשטע די פו� געוואר�  געראטעוועט  זענע�  מיר  וואס דע� פאר אויבערשטע�  ַַָָדע� 

מרמז איז וואס כוס , פינפטער  דער אבער מצרי� . אי�  שעבוד  יאהר 86 מאהל  ָָָָפיהר

איז מצרי�, אי� השעבוד  קושי  פו�  געליט�  האב�  איד�  וואס  יאהר  86 לעצטע די   �ָָָאוי

נישט פארשטייט  מע�  אז  זיי� צו מרמז  נישט , טרינקט  מע�  וועלכ�  אליהו", של  ַַ"כוס 

ווערט דערפאר או� זא�, יעדע  אי�  באהאלט�  ליגט  וואס טובה  די  פו� טיפקייט  ַַַַָדי

ב� יהושע  רבי  מיט  געלערנט  דאס האט  אליהו ווייל  אליהו", של  "כוס גערופ�  ָָעס

די פאר  אויס זעהט  עס ווי נישט  איז אמת  דער  אז פארשטיי�  �מ'דאר אז ַַַַַלוי ,

מיט מ'מאכט  וואס יסורי� או�  שוועריגקייט�  די  נאר  מענטש, פונע�  אויג�  ַָָפליישיגע

השמי�. מ�  ישועה דא ïעלטע  א  מצמיח  גאר  זענע�  וועלט , דער   �ַָָאוי

דיד . מ'צוברעכט  וואס  "יח�", פו�  עני�  דע� פו�  לערנע� אוי� מיר  קענע�  ָָדאס

אפיקומ�. פאר'�  מע�  באהאלט  חלק  גרעסער�  דע�  או�  סדר, ביי� מצה ַַמיטלסטע 

נשתנה?", "מה טענות , האב�  מ'באהאלט , וואס מצה העלפט  גרעסערע די דא�  ַַָָָקע� 

טיש "סדר" ביי�  געפינע� צו זי� זוכה נישט  בי�  אי�  אז אנדערש, אי�  בי�  ַַַָפארוואס 

סדר-טיש?... ביי� זיי� צו זוכה  יא  זענע�  וואס מצות , אנדערע די פריינט , מיינע ווי  ַַָָאזוי

מ'האט וואס  מצה  האלבע די אז  נתברר, ווערט   �סו צו� אז אבער, איז אמת  ַַַָָָדער

עס  מ'האט  וואס דאס  מצות ... אלע פו�  חשיבות  מערסטע די  גאר האט  ַַַָָָָבאהאלט� ,

איר מ'האט  וואס חשיבות , איר צוליב  טאקע געווע�  איז  טיש, פו�  ַַָָָארא ïגענומע� 

באקומט עס, האלט  וואס דער  נאר דאס, נאר  נישט  או�  אפיקומ�... פאר '� ַַַַַַָָָָבאהאלט� 

דערפאר ... מתנות  ַָגאר 
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קלענער איז חלק זיי� אז מענטש פאר'�  אויס  זי�  דאכט  עס ווע� זעלבע , ַַַָדאס

ער וועט  �סו צו�  או� געדולד , אביסל  האב�  נאר  ער �דאר חלק, חבר'ס זיי� ַַָָווי 

הימל . פו� שפע גרויסע א  צו  זיי�  ַזוכה

ווערט אפיקומ�  דער  ווע�  ïסח : פו� נאכט  סדר דער אי� מיר לערנע� זא� א  ַַַַָנא� 

ווערט וואס מענטש יעדער  ווי  אזוי "בא 'גנב'עטער ", דער נישט  וויינט  ַַָ"גע'גנב 'עט",

או� נאכט , היינטיגער  דער  אי� סדר דער  איז אזוי  אז ווייסט  ער  ווייל ַַַַבא'גנב'עט ...

זיכער ווייסט  ער ווייל רואיג, ער איז אוי� בא 'גנב'עט ,... מי� האט  "יענער" נישט  ַַָאז 

נא� מ'וועט  או�  "גניבה", די  געב�  צוריק איה� מע� ווע� צייט  קורצע  א  ביז ַַָאז

מתנות . שיינע דערפאר  ַַבאקומע� 

"גניבות " סארט� אלע ביי  יאהר, גאנצ� אויפ'�  אמונה  הלכות  אי� לימוד  א  איז ַַַָָָדאס

דערי�, מתבונ� זי� איז ער  אויב אבער ליידט , מענטש דער וואס שאדנס  אנדערע ַָָָאו� 

נישט האט  ער  אז ער  ווייסט  אמונה, אמת 'ע די  האר� אי�  איי�  ווארצלט  ער  ַַָָאו� 

איה� וועט  אויבערשטער דער  או� השמי� , מ� דא� איז אלעס ווייל  וויינע� , צו ַָָוואס

ער וואס דע�  פאר  שכר , גרויס� א  באקומע�  וועט  ער  או�  מער , פיהל  באצאל�  ַַַַָָָנא�

באהבה. שמי� די�  דע�  געווע� מקבל  ָהאט 

ישיבת פו�  משגיח  דער זצ "ל, אייזנער  גד 'ל רבי הגה"ח  געפרעגט  אמאהל ַָָמ'האט 

שווערע אלע  איבערצולעב�  בכח  געווע�  איז ער  אזוי  ווי אביב, תל אי� הרי"� ַַחידושי 

טאכטער, איינציגע זיי�  פארלויר� האט ער  ווע�  בפרט  מלחמה , ביטערע די  פו�  ַָָצרות 

ימ"ש. דייטש�  פארשאלטענע די דור� אומגעקומע�  איז ַָוועלכע 

טיש אויפ'�  געלעג� איז  פראגע , די  גדל 'ע� רבי פאר  געשטעלט  מ'האט  ווע�  ַַָבשעת 

באהאלט� עס או� פלעשל, פונע� דעקל  דע� ארא ïגענומע� גד 'ל  רבי האט פלעשל. ַַַַָָא

זי� געפינט  "וואו יונגערמא�, א  געפרעגט  ער  האט  דערנא�  פינגער. זיינע ַַָָצוויש� 

איז דעקל "דער געענטפערט , יונגערמא� דער  האט  פלעשל ?". דאזיג�  פו�  דעקל ַָָדער

געפרעגט : ווייטער גד 'ל  רבי  האט  פינגער ...". דיינע אונטער באהאלט�  ַַָָדא�

דעקל  דע�  זוכ�  וועט  ער או�  גאס, דער פו� אריינקומע� וועט  מענטש א  אויב -ַַַ

געפינע� ? עס ער וועט  פלעשל , פונע�

דעקל . דע� געפינע�  נישט יענער  וועט  אוודאי  געענטפערט , יונגערמא� דער ַַָהאט 

צוויש� זי�  געפינט  דעקל  די  אז הער�  וועט  יענער אויב "או�  געפרעגט : גד 'ל  רבי ַָהאט 

געענטפערט , ווידער יונגערמא�  דער האט  זוכ�?". ווייטער  עס ער וועט  פינגער , ַָמיינע

האט פינגער , די  צוויש�  באהאלט�  איז דעקל די אז  ווייסט  ער  אויב ווייל  נישט, ַַַַָאז 

רבי האט  געטראפ�. שוי�  דא� איה�  האט  ער  ווייל זוכ� , צו וואס  נישט דא� ָָָָָָער 

געזאגט : ָגד 'ל

מלחמה שווערע  די איבערלעב�  געקענט  האב אי�  מיר. מיט  איז זעלבע דאס -ָָ

זי� באהאלט  הסתרה , גרעסטער  דער  אי� אוי�  אז געוואוסט , האב אי� ווייל ַַַָָיאהר� ,
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מיר, מיט  זי� געפינט  אויבערשטער דער מסתתר ", א-ל אתה "אכ�  באשעפער : ַדער 

מיר, לעב�  ממש זי�  געפינט  אויבערשטער  דער  אז ווייס אי� ווע�  מי� . היט  ער ַאו� 

מיר!... מיט  דא  דא�  איז אויבערשטער  דער  קשיות ? פרעג�  צו האט  צוועק א  פאר  ַַָָָָוואס

דערציילט , האט  ז"ל , פוטערפאס מענדל  רבי חסיד ליובאוויטשער באקאנטער  ַַַַָדער

ער וואו לאגער דער  איז סיביר, ווייטער  דער אי� פארשיקט געווע�  איז ער ווע� ַַַאז

סאלדאט�, מיט באוואכט  געווע� - זעלבסט-פארשטענדלי� - געארבעט ַַַַַָָהאט 

איינער איה� צו צוגעקומע�  איז אמאהל  הינט . פארכטיגע ריזיגע או� ïַַָָָאליציאנט� 

היינט גייט  ער  היות  ברכה , א  איה� ביי  געבעהט�  או�  ארעסטאנט� אידישע די  ַַַפו�

יענער האט  טוה�, גייט  ער וואס מענדל, רבי  פו� פראגע די   �אוי זא�...". די ַַַָָ"מאכ�

אזוי "ווי מענדל, רבי איה�  פרעגט  דא ... פו�  אנטלויפ� גייט  ער  אז ַַַָגעענטפערט ,

אויסגעגראב� האט  ער  אז געענטפערט , יענער האט  דא?". פו�  אנטלויפ�  קענע�  ַַָָָָוועסטו

די ווע�  משמורות ", "חילופי די  פו� צייט  אי� טאג , יעד�  וואנט ... די  אי�  לא�  ַַָָא 

לעכל  קליי� א געגראב� ער האט טויש, זייער מיט  פארנומע� געווע� זענע�  ַַָוועכטער

נישט עס מ'זאל  אז ברעטל, א  מיט  פארדעקט  עס האט  ער  או�  וואנט , דער  ַַַַָָאי� 

"גרייט " שוי� ער איז  היינט  או� צייט , לאנגע  א געארבעט  ער  האט  אזוי  ַַַַַָבאמערק� .

די זי� טויש�  עס ווע� מינוט  האלבע די  אי�  אווענט , 7:30 טאקע אנטלויפ� , ַַַָצו

זיי� ... מצליח  זאל ער  אז מענדל'ע�  רבי פו�  ברכה  א  נאר �דאר ער  ַַָָָוועכטער ...

האט ווא� די  ווע� ביינאכט, 7:30 צייט  די אויפגעïאסט  האט  מענדל רבי  ַַַַָָָאלזא ,

א אי�  ברעט דע� אוועקגערוקט  טאקע  האט  יענער  ווי  געזעה�  או�  געטוישט , ַַַָזי�

הינט צוויי  זענע� מינוט , יענע אי� לעכל ... דורכ'�  לאגער  פו� אנטלאפ� איז או�  ַַָזייט ,

הינט ... ווילדע די  קעג�  אוי� "באווארענט " זי�  האט  ער אבער איד , דע� ַָָָָָנאכגעלאפ� 

פאר געווארפ�  או� פלייש, שטיקלע� צוויי קעשענע  זיי�  פו�  ארויסגענומע�  האט  ַַָָער 

אנטלאפ� ... איז ער או�  הינט , צוויי  ַָדי

או� באמערקט , עס האט  ïאליציאנט דער  אז געזעה�  מענדל רבי  האט  ַַַָָָָדערנא� 

רבי האט  טויט ... צו� דערשאס� זיי  ער האט  הינט , די   �אוי אויפגערעגט  ָָָווערנדיג

אי� געווע�  איז ïאליציאנט  דער ווע� געלעגענהייט  די  אויסגענוצט  אמאהל  ַַָָמענדל

די גע'הרג 'עט  האט  ער  פארוואס געפרעגט , איה�  האט  ער  או�  מינוט ", "גוטע ַַָָָא 

געענטפערט : איה�  ïאליציאנט  דער האט  ַָָהינט ?...

דע� פאר  בלויז  הינט , די  אויפצוציהע� רובל מיליאנע� אויס גיט  רעגירונג, די -ַָ

אז זא� , אזא  ïאסירט  עס ווע�  אז געלערנט , או� געשולט  זיי� זאל�  זיי  אז ַַַַַַַָצוועק

אבער שטיקער !  �אוי צעפליק�   �תיכ איה�  זיי זאל�  לאגער , א פו�  אנטלויפט  ַַַָָאיינער 

�ארוי זי�  ווארפט או� ï א אלעס הונט  דער לאזט מינוט , אזא  קומט  עס ווע�  ַַַַַָָאויב

וועלט ! דער   �אוי ווערד  שו� קיי� נישט הונט  דער דא� האט  פלייש... שטיקל ָָאויפ'� 
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או� השכל , מוסר  א  אראïגעלערנט  זי�  מענדל רבי האט  מעשה  דאזיגע די ַַָָָפו� 

האט עול� של רבונו דער מעשה : די  איבערדערצייל� ביי�  באטאנע� עס פלעגט  ַָָער

וועלט , דער   �אוי מענטש דע�  ï ארא שיקט  ער נאר הימל, אי�  אויב�  מלאכי� ַָָגענוג 

זאל  נסיו�, א  אונטערקומע�  איה�  וועט  עס  ווע�  אז שטויס"כדי א "געב�  זי� ער ַַַָ

"אינע� אריי�  פאלט  מענטש דער  אויב אבער  נסיו�, דע� ביישטיי�  או�  ַַָָפאראויס,

צולייג� פלעגט  ער וועלט ? דער  �אוי תכלית  זיי�  איז וואס איז ח"ו, פלייש" ָשטיקל 

וועלט ?...". דער  �אוי טויגסטו וואס ביסט ... דו  וואס "הונט  ווערטער: ָָדי
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(íéñéð ïåùìæà ïòî è'ìòåô éàãååà ïåà ,©©

ïòäéöñéåøà ïòðò÷ êéæ ìàæ øòðééà øòãòé¨©

.òáè ïéà êéæ "è÷ðéøè" øò ñàåå íòã ïåô¨

הייליגקייט  או	 גרויסקייט די  - הגדול שבת 

שבת די פו	

øòãïôåøòâðà èøòåå ,çñt øàô úáù©¨

ïñéåøâ íòã áéìåö ,"ìåãâä úáù"
òùéãéà èéî èøéñàt èàä ñàåå ñð¨¨©

ïéà èééèù ñò éåå ,âàè íòã ïéà øòãðé÷¨

"íìåò øãñ"(ä"ô)øòèðòöôåô øòã æà©
éã ïòåå âàè øòã ,ïñéð ùãåç ïåô âàè¨¨

æéà ,íéøöî ïåô ïòâðàâòâñéåøà ïòðòæ ïãéà©©

øòã æà ñéåà èîå÷ .âàèùøòðàã ïòååòâ¨¨©

ïáàä ééæ ïòåå ,ùãåç ïåô âàè øòèðäòö¨¨

,úáù ïòååòâ æéà ,"úéáì äù" à ïòîåðòâ©

,ïãéà éã èéî ñð à èøéñàt èàä ñò ïåà¨©©

øåè øòã éåå(ì"ú 'éñ ç"åà)ïéà èâðòøá
ïáàä ïãéà éã æà ,ùøãî ïåô ïòîàð¨©¨

ééæ ïáàä ïåà ,êòìòîòì èôéå÷òâ¨

,ïèòá òøòééæ ïåô ñéô éã åö ïãðåáòâåö
ñàååøàô èâòøôòâ ééæ ïáàä íééøöî éã ïåà¨©¨

,èøòôèðòòâ ïáàä ééæ ïåà ,éåæà ïòäåè ééæ©¨

ï'èçù åö éãë òìòîòì ñàã ïòîòð ééæ æà©¨

øòã éåå ,çñt ïáø÷ à øàô ñò©©

éã .ïäåè ïñééäòâ èàä øòèùøòáéåà¨

ñàåå íòã ïåô "èëàø÷òâ" ïáàä íééøöî¨©¨

øòáà ,èàâtà øòééæ ï'èçù ïòééâ ïãéà éã¨¨¨

ïåà ,ïâàæ èðò÷òâ èùéðøàâ ïáàä ééæ¨¨¨

ïôåøòâðà úáù øòã èøòåå ,ñð íòã áéìåö¨

"ìåãâä úáù"("åúåàå" ä"ã :æô úáù 'ñåú 'éòå)ה.

éãøòã èøòåå ñàååøàô ,ïâòøô íéùøôî©¨

ïåà ,âàè ïâéã'úáù íåö èðëòøòâ ñð¨

,ïñéð ùãåç ïåô âàè ïèðäòö íåö èùéð¨

éåå éåæà ,ñð øòã èøéñàt èàä ñò ïòåå¨©©

ïòðòæ ñàåå ,íéáåè íéîé òøòãðà òìà©©¨

"שבתה. אהנגערופ� ווערט  שבת  דער פארוואס  טע�  א  זאגט  וועלט  די ַַָָָאגב,

מע� עסט  הגדול שבת אז וועלט , דער פו� שטייגער  דער איז עס ווייל  ַהגדול",

צוגעגרייט שוי�  מ'האט  ווייל  יאהר , גאנ� א  ווי  ארט  אנדער  א�  �אוי סעודות  ַַַַָָָדי

קומט חמ�. גאנצ� דע� דארט  פו�  אויסגערוימט  מ 'האט  או�  פסח , לכבוד  ארט  ַָָָָדאס

נישט ס'איז או� ïסח , טוב יו�  פאר'�  חלק  זיי�  פו�  מוותר  איז שבת  דער אז ַַאויס,

חבר 'ס  זיי�  פאר חלק זיי� פו�  מוותר איז  וואס דער  ווי "גדול" גרעסערער  א  ַַָָדא 

ïסח . טוב יו�  צו� הכנה בעסטע  די איז אליי�  דאס או�  ַָוועג� ,
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ùãåç ïåô âàè íòðéà ïøàååòâ èîéèùàá©¨¨

èùéð ïåà ,èøéñàt èàä ñð øòã ïòåå¨©

?êàåå øòã ïåô âàè íòã ïéà¨¨

èøòôèðòò"éæ áø øòètà øòãáäåà") ©

úáùì äèîùä ,ê"ð éèå÷éì ,"ìàøùé

(ìåãâäíéé÷î ïáàä ïãéà éã ñàåå ñàã æà ,©¨¨¨

åëùî" ,ùãåç ïåô âàè ïèðäòö ïéà ïòååòâ¨

ìù ïàö íëì åç÷å ,äøæ äãåáòî íëéãé
ïòååòâ ÷áãî êéæ ïáàä ééæ ïåà ,"äåöî¨

ñàã æéà ,íéîìåò ìë àøåá íòã ïéà¨

ñàåå ,âàè ïâéã'úáù ïåô çë ï'èéî ïòååòâ¨¨

"àúîùðã àîåé" ïôåøòâðäà èøòåå'éò) ¨

(.äø á"ç ÷"äåæèîéèùàá æéà íòã áéìåö .©

ïâéã'úáù ïéà äìåàâ éã úåøåãì ïøàååòâ¨

,"àúîùðã àîåé" øòã æéà úáù ìééåå ,âàè¨
úåìâ ïééæ ïåô ñéåøà èééâ ãéà øòãòé ïòåå©

.ùôðä

øòã"ùåáì"(à"ñ ,ìú 'éñ)øòã æà ,èâàæ¨©

úáù" ïôåøòâðäà èøòåå úáù¨

éã åö äîã÷ä à æéà ñò ìééåå ,"ìåãâä©

èâàæ ÷åñt øòã ñàåå ,äìåàâ(âë ,â éëàìî) ¨¨

àéáðä äéìà úà íëì çìåù éëðà äðä"
áéùäå ,àøåðäå ìåãâä 'ä íåé àåá éðôì
."íúåáà ìò íéðá áìå ,íéðá ìò úåáà áì

øòãò"éæ "í"éøä éùåãéç"çéù" 'ñá àáåî)

(åö÷ ,â ,"ùãå÷ éôøùøòã æà ,èâàæ¨©

èðò'ùøã øò ïåà ,øåôéë íåé éåå æéà úáù
äæä øåùò" :"äåù äøéæâ" à éåå éåæà ñò©

àåäù ,íéøåôéëä íåéã øåùò åîë àåä
øòã ,"øùåéá äøæçá ãéîòîå øäèî

âàè øòèðäòö(ïñéð ùãåç ïåô)éåå éåæà æéà ¨©

âàè øòèðäòö øòã(éøùú ùãåç ïåô)ñàåå ¨¨

íòã øäèî æéà ñàåå ,øåôéë íåé æéà¨

÷òååà ÷éøåö íäéà èìòèù ïåà ùèðòî©

ãàøâ(ïòèùøòáéåà íòã øàô)éåå è÷ðåô ïåà , ¨©

,"äáø àîåé" ïôåøòâðäà èøòåå øåôéë íåé¨

ïôåøòâðäà úáù øòã èøòåå êéåà éåæà©¨

ïåà èâéðééø ñò ìééåå ,"ìåãâä úáù"
ïåà ,ãéà ïãòé ïåô äîùð éã èâéìééä

.íâô ïãòé ïåô tà ñò èùàåå©¨

øòã,"ìàøùé áäåà" ïéà ,ò"éæ áø øòètà©
úáù ïåô äùåã÷ éã íåøà èãòø©

èééèù ñò æà èâðòøá øò ïåà ,ìåãâä
ùåã÷ä øäåæ ïéà êàã(:âñ á"ç)äéðéî" ¨

âàè íòã ïåô ,"ïéîåé àúéù ìë ïéëøáúî¨

ñ÷òæ òìà èùèðòáòâ ïøòåå ,úáù ïåô©

úåîé ìëù ,ùåøéô" .êàåå øòã ïåô âòè¨

,"åéðôìù úáùä úùåã÷î íé÷ðåé òåáùä
êàåå øòã ïåô âòè òìà æà ,èñééä ñàã¨©©¨

ïåô äùåã÷ éã ïåô ä÷éðé øòééæ ïòäéö
úåúáùä ìë ,íìåà" .øòäéøô úáù íòã
úáùå ìåãâä úáùî ïçåë úå÷ðåé ,ïìåë
øäàé ïåô íéúáù òìà øòáà ,"äáåù¨©¨

ïåô ïåà ìåãâä úáù ïåô çë øòééæ ïtòù
úáù øòã æà ïòî èäòæ .äáåù úáù©

íòðåô íéúáù òìà êéæ ïéà ììåë æéà©

.øäàé¨

øòã"íäøáà úéá"ïéðò" ä"ã ,ìåãâä úáùì)

("ìåãâä úáùïåô ïòîàð ïéà èâðòøá¨

"äãåáòä ãåñé" ìòá ÷"äøä ,ïãééæ ïééæ
,"ìåãâä úáù" ïòîàð ï'øàô íòè à ,ò"éæ©©¨

èàä ñàåå âéðò÷ ïñéåøâ à åö ìùî à©©¨¨

òèåâ òðééæ øàô äãåòñ à èééøâòâåö©©



קוואל  פרשה שבה"ג דער � צו �âé

íå÷îá úåéðò ïéà" ãìàáéåå .èðééøô©

,âéðò÷ íòðåô èëòð÷ éã ïáàä ,"úåøéùò¨

ñéåøâ èéî äãåòñ òöðàâ éã èééøâòâåö©

ïåô óåñ íééá .ùîî êìîä ãéë ,äáçøä
à øòééæ ïáéìáòâøòáéà ïòðòæ ,äãåòñ éã©

ïòåå ïåà ,úåà÷ùî ïåà íéìëàî êàñ
èàä ,âéðò÷ ï'øàô èìééöøòã ñò èàä'î¨©¨

æéà ñàåå ñòìà æà ïìéåôàá âéðò÷ øòã©©©¨

ïòî ìàæ ,äãåòñ éã ïåô ïáéìáòâøòáéà¨

.ãðàì ï'øòáéà ÷ìàô ï'øàô ïìééèøàô©©¨©

øòáàïéåù èàä'î éåå íòã êàð êéåà ¨¨¨

ï'øàô äãåòñ éã ïåô èìééèøàô©©

ïáéìáøàô õìà êàð æéà ,÷ìàô ïöðàâ©¨¨©©

êàã æéà ñò ïåà ,äãåòñ éã ïåô íééøéù¨

ìàæ'î æà ,âéðò÷ ï'øàô ãåáë ïéé÷ èùéð©©¨

íòðåô íéìëàî éã èñéî ïéà ïôøàååðééøà©©

ïáòâ åö ïìéåôàá âéðò÷ øòã èàä .âéðò÷¨©

øàô ,íéìëàî òðòáéìáòâøòáéà éã ïåô©

èøàtùòâðééà ïöéæ ñàåå øòëòøáøàô éã©¨©

ñòîøåè éã ïéàו.

øòãèéî øòôòùàá øòã ,æéà ìùîð©

òðééæ ïëééøâøòã ,úåðîçø ñéåøâ ïééæ

òâéãðéæ ïåà íéòùåt éã åö êéåà íéãñç
èâàæ ÷åñt øòã éåå ,èééì(àé ,àë íéìäú) ¨

éã ïâòøô ,"àåä áø éë éðåòì úçìñå"
áø éë" øòèøòåå éã ïòðòæ ñàåå ,íéùøôî¨

øòã ñàååøàô íòè úðéúð à "àåä©©¨

òøòæðåà ïééæ ìçåî óøàã øòèùøòáéåà©

ïòðòæ úåøéáò éã áéåà ,äáøãà ?úåøéáò
òøòæðåà ïééæ ìçåî øò ìàæ ñàååøàô ,ìäéô©¨¨

"àåä áø éë" æà ,õåøéú øòã æéà ?ãðéæ©

íòã ïåô íéãñç éã óéåà óéåøà èééâ©

éãë ïåà ,ìäéô ïòðòæ ñàåå ,ïòèùøòáéåà¨

óøàã ,å"ç ãåáéàì ïééâ èùéð ïìàæ ééæ¨©

éã øàô êéåà èéîøòã ïöåðàá êéæ ïòî©©

.íéòùåt ïåà íéàèåç

èâàæøàôøòã æà ,"íäøáà úéá" øòã ¨©©

ïôåøòâðäà úáù øòã èøòåå¨

ñéåøâ æéà úáù øòã ìééåå ,"ìåãâä úáù"
øòèðåà ïòäåø ìàæ ïòî æà âéìééä ïåà©¨

ãøåî ïåà òùåt øòã åìéôà .ìâéìô òðééæ©

,úáù íòã ïéà ïøòåå èâéðééøòâ ïò÷ ,å"ç
äðëä à ñìà äøäè òâéøòäòâ éã èéî©©

,çñt áåè íåé ïñéåøâ ïâéãðòîå÷ íåö
ë"òז.

געזעצטו. או�  תפיסה  פו� ארויסגענומע� זיי  מע�  האט  מסתמא  אז צולייג� , ַַָמ'קע� 

ווייל  סעודה, קעניגליכע די פו�  מאכלי�  די  פו�  עס�  צו ארט , בכבוד 'יג� א  ַָאי�

קעניגליכע די  פו�  מאכלי� די  עס� צו מלוכה די פאר  כבוד  א  נישט דא� איז ַַָעס

תפיסה. אי�  סעודה ,

פו�ז. זצ"ל שלו�" "נתיבות  בעל  הרה"ק  פו�  אייניקל א� דערציילט  מיר האט  ַָעס

"בית פונע�  ווערטער דאזיגע  די  איבער'חזר '� כסדר  פלעגט  זיידע זיי�  אז ַָָסלאני�,

דע� פו� ïונקט  יחוס דער איז וואס אזוי, אויב  שווער , איז לכאורה  ווייל  ַָאברה� ",

מיר ווי  גרויס , דא� איז שבת  יעדער הגדול ", "שבת  גערופ�  ווערט  ער אז ַָשבת,
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די  - הזה בחודש הזאת  העבודה את  ועבדת

מאכ	  פסח פו	 עבודה  גרויסע ַָגאר

ñòøòâéìééä øòã ñàåå èðà÷àá æéà©©¨

èàä ò"éæ áø øò'áåùèéãøàá©¨

øòãðé÷ òùéãéà ñàåå íòã èéî æà ,èâàæòâ¨©¨

õîç íòã ïòîéåøåöñéåà øòååù ïèòáøà©
òáìòæ éã óéåà ééæ ïòäåè ,áåèù ïåô
÷"øù÷ ,ø"ôåù úåòé÷ú èéî éåå äìåòt
ïáéé'ø ïøòéé'ù ïöàø'÷ ,úåáéú éùàø©

óéåøà ïòééâ ñàåå íéëàìî éã ïåà ,ïøò'÷¨©

ïéà áåè õéìîî ïòðòæ ,äãåáò éã ïåô
éåå è÷ðåt ,øòãðé÷ òùéãéà øàô ìîéä©

øôåù úòé÷ú ééáח.

éãíéùåã÷ä íéøôñ'ñå ,"àøåäðã àðéöåá")

("íäøáà úéá"ïéà ,óéåøòã æîø à ïâàæ¨©

÷åñt(ä ,âé úåîù)äãåáòä úà úãáòå"
æéà "úàæä äãåáòä" ."äæä ùãåçá úàæä

÷åñt íòã óéåà æîøî(â ,æè àø÷éå)úàæá"
äãåáò éã èéî ."ùãå÷ä ìà ïøäà àáé
æéåä ñàã ïèééøâåöåö ïèòáøà ïãéà ñàåå¨©¨

òáìòæ éã ééæ ïòäåè ,áåè íåé ãåáëì
ïäåèòâ èàä ìåãâ ïäë øòã ñàåå äãåáò¨¨

øåôéë íåé ïéàט.

ñò"øùéä á÷" ïéà èééèù('ö 'ô)ïéà
ùéå" ,"óñåé ãåñé" øôñ ïåô ïòîàð¨
çéøèî íãàù çøåè ìë ,éãéá äìá÷
øéî ,"çñô ìù áåè íåé ãåáëì åîöò
øòã ñàåå àçøéè òãòé æà ,äìá÷á ïáàä¨©¨

íåé íòã ãåáëì çéøèî êéæ æéà ùèðòî
ïåà ,"çøåèäá òâéå óéò àåäå" ,çñt áåè

והחליצנו")זאג�  "רצה איז(ברכת וואס אזוי, אויב לפני�". הוא וקדוש גדול  זה יו�  "כי  , ַָָ

"גדול", סת�  נישט איז שבת  דער  נאר ïסח ? טוב יו� פאר שבת  דע� פו�  מעלה ַָדי

שבגדולי�"... "גדול א  ַָנאר

געוואלטח . אמאהל האב�  זי "ע  אהר�" "בית  פונע�  משמשי�  די אז ידוע, איז ַַָָָעס

"בית דער האט  טיש� . אלטע די אוועקווארפ� או�  ïסח, �אוי טיש� נייע  ַַַָקויפ� 

אהנגעשריג� : זיי  ָאהר�"

או� רעש דער  אז איר , זאלט  וויס�  זאג� ?! רב בארדיטשוב'ער  דער  וועט  וואס  -ַַָָָ

קיטרוגי� אלע מבטל איז טיש� , די  רייב�  או�  קראצ�  פונע�   �ארוי גייט  וואס ַַַָקול

הימל! אי� 

צו ט. בעסער גאר  איז אפשר או�  תורה"... "ביטול דא� איז עס זאג�, נישט  ָָָָמ'זאל

שוי� האט  דע�   �אוי נאכט . סדר  לעכטיגע די  צו הכנה א  אלס תורה  ַַַָלערנע� 

אמאהל , זי� האט  ער  אז אמוני�", "שומר בעל  זי"ע, ראטה אהר� רבי  הרה "ק ַַָָָָגעזאגט 

איה� מ'זאל  כדי קיינע� , אריינלאזנדיג  נישט צימער , זיי�  אי�  פארשïארט  פסח, ַַַָָפאר

אי� נא� ער האט  שימורי� ", "ליל שוואכ� אזא  אז ער, שרייבט  זיי� . מבלבל  ַַַַָָנישט

או� טירדות  די דייקא  קשר"ק, דער דייקא  ווייל  געהאט... נישט  קיינמאהל לעב�  ַָזיי� 

נאכט . הייליגע גרויסע די  צו הכנה  בעסטע  די  זענע�  ַטירחות ,
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éã èéî êéæ èâàìt ïåà êéæ èòùèåî øò¨

äæ ÷ñòá éæà" ,áåè íåé ãåáëì àçøéè
éðá éòâð íéàø÷ðä íé÷éæîä ìë âøåä àåä
øò èò'âøä ,èééáøà éã èéî æéà ,"íãà©

éòâð" ïôåøòâðäà ïøòåå ñàåå íé÷éæî òìà©¨¨

.ë"ò ,"íãà éðá

ñòïî" úåáåùúå úåìàù ïéà èééèù
"íéîùä(àò 'éñ)íäá åøéîçäå"

ïáàä ì"æç éã ïåà ,"íäéèøôå íäéììëá¨

íéèøt ïåà íéììë òìà ïéà ïòååòâ øéîçî©

êéøàîä ìëå" ,õîç íòã ïòîéåøñéåà ïåô
,"åéúåðùå åéîé åì ïéëéøàî ,ïäé÷åã÷ãá
÷øàèù øàâ æéà ñàåå ùèðòî øòãòé ïåà¨¨©

úåëéøà åö äëåæ æéà ,óéåøòã ÷ã÷ãî
íéðùå íéîé.

óøàã'î,èðòøàååòâ ÷øàèù ïééæ øòáà ©¨©¨

ïìàæ áåè íåé íåö úåðëä éã æà©¨

èùéð ïåà ,äçîù à èéî ïøòåå ïäåèòâ©

ïåà ñòë èéî ïåà ,èéé÷ðâéåöòâðäà èéî¨

äçîùá ïééæ ìàæ'î øàð ,å"ç èéé÷éøòéåøè¨¨

ïñéåøâ àæà åö ïòååòâ äëåæ èàä'î æà©¨©©

çåø úçð à ïôàùøàô ïòðò÷ åö ,úåëæ©©©

ñàã ïòîéåøñéåà ïåà ,ïòèùøòáéåà ï'øàô©¨

æéåä ïåô òèëòìùי.

ñòïåô ïòîàð ïéà èâðòøáòâ èøòåå¨

æà ,ò"éæ áø øò'áåùèéãøàá ïâéìééä©©

íåö úåðëä éã êøåã æà ,èâàæòâ èàä øò¨¨©

ïòîå÷ðäà ùèðòî øòã ïò÷ çñt áåè íåé¨

éã øàð ,ùãå÷ä çåø ïåô äâéøãî éã åö¨

òéìà÷ ñòìà èëàî ñòë ïåô äãîיא! ©©©

ערו� י. שולח� אי�  גע 'פסק'ענט  ווערט ïסח , הלכות  פו�  אנהייב תכט)ביי�  סי' (או"ח ָ

קע� ניס� . חודש אי�  תחנו�  נישט  מ'זאגט  ניס� ", בחודש פניה�  על נופלי�  ָ"אי� 

דער ווע�  ווייל פסח , הלכות  דע�  מיט  אה� מ'הייבט  אז צחות, בדר�  זאג�  מע� 

בשמחה " מרבי� אדר  "משנכנס וואס אדר , חודש פו�  ארויס קומט  (תענית מענטש ַ

או�כט.) דפסחא", "קמחא  די זיי�  מסדר �דאר ער "נערוועז ", מענטש דער ווערט ,ַ

על  נופלי� "אי�  מחבר: דער אה�  הייבט דע�  �אוי א .א .וו., הויז, דאס  רייניג� �ַָָמ'דאר

גרויסע די  פו�  ניס� , חודש אי� ïני� " אויפ'�  "געפאל�  נישט  ווער  ניס� ", בחודש ַפניה� 

פסח . הלכות  צו "הקדמה " בעסטע  די  איז דאס אט חודש... פונע� ָעבודה 

אמ יא. איז ירושלי� , מיקירי  זצ"ל , ציינווירטה  נטע רבי  אריינגעקומע�הגה "צ  אהל ַַָ

שוהל : אי� עול�  דע�  צו געזאגט  או�  טעג, פאר-ïסח די  אי� המדרש בית  ַָאי� 

שלא צרה  כל על  פאסט�  או� תפילה " "יו�  א  איינצופיהר� בידינו, אבותינו מנהג -ַַ

"ערב  הייסט  וואס "צרה " א  ארויפגעפאל�  אונז  �אוי איז עס וויבאלד  או� ַַַַָתבוא ...

תפילה"... "יו� א  אויסרופ� מע�  �דאר ַַפסח ",

דע� "בארואיג� " צו געמיינט דערמיט האט  נטע  רבי אז ַַַָזעלבסט -פארשטענדלי� ,

פו� פארשטאנע�  האב�  אלע או�  טוב, יו� פאר אהנגעצויגענקייט  די  פו� ַַַַָָעול� 

אויבערשטע� דע� דאנקע� או�  בשמחה זיי�   �מ'דאר אדרבה, אז  ווערטער, ַַַזיינע 



קוואל  פרשה שבה"ג דער � צו � æè

÷"äøäèàä ò"éæ øòðéìàèñ øùà éáø¨¨

÷åñt íòã èùèééèòâ,ãì úåîù)

(æéïåà ,"êì äùòú àì äëñî éäìà"
èééèù êàðøòã ãìàá(çé ÷åñô íù)úà" ©¨

,æéà äðååë éã .'åâå "øåîùú úåöîä âç
,äøæ äãåáò åö ïëéìâòâ êàã æéà ñòë¨

èâàæ àøîâ éã éåå(:ä÷ úáù)åìéàë ñòåëä" ¨

,æîøî ÷åñt øòã æéà ."äøæ äãåáò ãáåò
èðòøàååòâ ïééæ èùøò åèñìàæ çñt ïéà æà©¨¨

àì äëñî éäìà" ,ñòë ïéà ïééæ åö èùéð
úåöîä âç úà" :êàðøòã ïåà ,"êì äùòú¨

."øåîùú

פו	  חמ� סארט די  זיי	 מבער - פניו  ָהכסיפו

חבר א טוע	 ַוויי 

øòãèðò'÷ñt øáçî(à"ñ ,èëú 'éñ ç"åà)

çñôì íãå÷ çñô úåëìäá ïéìàåù"
úåëìä éã ïâòåå èðøòì'î "íåé íéùìù

íåé øàô âòè âéñééøã ,çñt áåè íåé ïåô©

úåð÷ì âäðîå ,äâä :à"îø øòã èâàæ .áåè¨

ïåà ,çñô êøåöì íééðòì ï÷ìçì íéèéç
ñò ïåà ,õééåå ïôéå÷ åö âäðî à æéà ñò©

íåé óéåà èééìòîéøà éã øàô ïìééèñéåà©¨

.çñt áåè

øòèééååïéìôåð ïéà" :øáçî øòã èâàæ¨
,"ïñéð ùãåç ìëá íäéðô ìò

íéðt ï'ôéåà èùéð èìàô ïòî,èñééä ñàã) ©¨

(ïåðçú èùéð èâàæ'î.ïñéð ùãåç ïöðàâ à ¨©©

èâàæøòùæåáéæòî ì'êåøá 'ø éáø ÷"äøä ¨

ïåô úåëéîñ éã ïéà äðååë à ,ò"éæ©

èàä à"îø øòã æà ,úåëìä ééååö éã©¨

èùøòåö æà ,ïééæ íéã÷î èìàååòâ íãå÷¨©

ìàæ øò æà ,øáç ï'øàô ïâøàæ ïòî óøàã©¨©©¨

èéî ïùéðòôøòãàá òðééæ òìà ïáàä¨©©

äáçøäיב"íéèç úåòî" ïáòâ ìàæ øò ïåà ,¨

די מיט  טוב יו� צו�  גרייט� זי� מ 'קע�  אז מ'האט  וואס זכות  גרויס� דע� ַַָָפאר

הכנות . געהעריגע 

רבייב. הגאו�  רב, טעïליקער דער איז ניס� , י "ג ïסח , ערב פאר טאג  א  ַַָָאיינמאהל ,

א געזעה� או�  המדרש בית  אי�  אריינגעקומע� זצ "ל, ïאלאנסקי  אהר�  ַַַָשמשו� 

אז פארשטאנע� , ער האט  לערנע�, או�  זיצ�  וואס איד� מיט  פיל המדרש בית  ַַַָָדי

געכא ïט  זיי האט התמדה  די שטוב "נישט  פו� אנטלויפ� צו וויקאציע... שטיקל א עïעס (נאר ַַַַָָ

צייט...") אזא געזאגט :אי� או� בימה, די   �אוי געקלא ïט  רב טעïליקער דער האט  . ַַַָָ

�מ'דאר וואו ל "ע, אלמנות  מיט  הייזער  פו�  ליסטע  א  דא  האב  אי�  רבותי, -ַַָָ

טוב! יו�   �אוי רייניג�  העלפ�

או� רב , טעïליקער  צו� צוגעקומע� איז עול�  דער  אז  ַַזעלבסט -פארשטענדלי� ,

דער האט  שïעטער אדרעס. או� נאמע�  זיי�  איינע�  יעד� ביי  גענומע�  האט  ַָָָער 

העלפ� גיי� צו וואו איינע�  יעד�  פאר אדרעס�  מיט  צעטלע� געגעב�  רב ַַטעïליקער

פאר האט רב טעïליקער  דער אז ארויסגעשטעלט , זי� האט דא�  ïסח.  �אוי ַַַַָָרוימע�
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èééìòîéøà éã øàôיגêàðøòã èùøò ïåà , ©¨¨

,ïééìà êéæ øàô ïâøàæ ùèðòî øòã ìàæ¨¨©©

"äìéôð" à ïáàä èùéð ìàæ ïééìà øò æà©©¨¨©

.å"ç

íé÷éãöïåô ììë ïéà æà ,èâàæòâ ïáàä¨¨©

ïìéåôàá ïòðòæ øéî ñàåå "õîç"¨©

æ åö øòáî ïøàååòâ,èìòåå øòã ïåô ïéé ¨

êéæ èðéôòâ ñàåå "õîç" øòã êéåà æéà¨

ïéáù íéðéðò ïéà ,ùèðòî ïåô õøàä ïéà©

.åøéáçì íãà

éåæà"ìàøùé úãåáò" øòã èâàæúáùì) ©¨

(åôåñá ,ìåãâäïåô øòèøòåå éã óéåà
äðùî éã(:çî íéçñô)ìë ,øåàéù åäæéà"

"øåàù" ñò èøòåå ïòåå ,"åéðô åôéñëäù
(õîç)ïééæ ,"åéðô åôéñëä" ïòåå æéà ñàã ?

íãàë" ,ïøàååòâ èøòãðòøàô æéà íéðt©¨

ñàåå ùèðòî à éåå ,"åéúåøòù åãîòù©¨

ïåà .èìòèùòâôéåà êéæ ïáàä øàä òðééæ¨¨

êåøò ïçìåù ïéà èðò'÷ñt'òâ èøòåå éåæà©
(á"ñ ,èðú 'éñ ç"åà)åéðô åôéñëäù äöî"

æéà äøåö ïééæ ñàåå äöî ,"õîç àåä¨

èáééøù .õîç ñò æéà ,ïøàååòâ ùøòãðà©¨

"íäøáà ïâî" øòã(ä"÷ñ íù)íìåòä ìáà" :
æéà èìòåå éã øòáà ,"äæá íéøäæð ïéà¨

.íòã ïéà èðøàååòâ èùéð¨

èâàææà ,ò"éæ ãéâî øòöéðùæà÷ øòã ¨¨©

àã ïòðòæ ñò ,æîåøî æéà àã¨¨

שטוב , אי�  העלפ� אהיימגיי�  זאל  ער  אדרעס, אייגענע�  זיי� געגעב�  איינע�  ַַָיעד�

אלמנה"... "לעבעדיגע זיי� ַפאר 

גרייט זיי� צו  גוט  נישט  איז עס אז יונגעלייט , די  זיי�  מוכיח  צו געמיינט  האט ַָער

דער ווי  אזוי בית , בני אייגענע  די פאר  נישט  או� אנדערע, פאר  העלפ� צו ַַַָנאר

זאגט  ז)ïסוק נח, תתעל� ".(ישעיה לא  "ומבשר�  ָ

הח� "יג. "אמרי  פסח  של הגדה ספר  אי� געברענגט  ווערט  אלחנ� עס רבי (להגה"צ

ל') עמ' בלאנדא�, ראדאמישלא אב"ד זצ"ל זי�היילפרי� האט  זי "ע רב  צאנזער  דער ַַָאז

דערנא� שעה -צוויי . א  צעפלאקערט  הגדה , די  זאג�  אינמיט� ביינאכט , ïסח  ַַַַָָָאמאהל 

פו� "סדר " דער אז הימל , אי�  אויסגערופ�  מע� האט  יאר היי אז געזאגט , ער ַַָָָָהאט 

לעלוב פו�  זי "ע מענדל  אלעזר רבי ירושלי�)הרה"ק אי� געוואוינט האט שיינט(וועלכער , ָ

הדור. צדיקי  אנדערע  אלע פו�  סדרי�  די פו� העכער הוי�, גאר ַַָהיינט 

מענדל  אלעזר  רבי  הרה "ק  האט  יאהר יענע� אז געהערט , מע� האט  ַָָָש ïעטער 

וואס  לאר�, חו� אי�  חסידי�  זיינע פו�  איינע� פו� געלט  סכו�  גרויס�  א  ַַָבאקומע�

המל� שלמה  ווי  טוב יו� גאנצ�  דע� דערמיט  ïראווע�  צו גענוג געהאט האט  ַַַָער 

די פאר געלט  גאנצע דאס פארטיילט  האט  מענדל אלעזר רבי  אבער בשעתו, ַַַָָָע"ה

בדיצה געהעריג, טוב יו�  דע�  ïראווע�  קענע�  זאל�  זיי  אז  עיה "ק, ירושלי� ַַָעניי

הימל . אי� געשיינט אזוי  סדר  זיי�  האט  דעריבער או�  ַָוחדוה ,
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øòééæ øàô "ïééøà ïâàæ" ñàåå ïùèðòî¨¨©©

æà ,íéáøá íäéà ïòîòùøàô ïåà øáç©©

ñò ,"àøåéç éúàå à÷îåñ ìæà" èøòåå ñò
,íéðt ïåô øéìà÷ øòèéåø øòã ÷òååà èééâ©¨

.âðåîäòùøàô ïåô ñàìá èøòåå øò ïåà©©

õîç" æéà "åéðô åôéñëä" ïåô äðéçá àæà©©

øöé íòðåô äöò éã æéà ñò ìééåå ,"øåîâ
íäøáà ïâî éã èâàæ íòã óéåà ïåà ,òøä
,íòã ïéà èðøàååòâ èùéð æéà èìòåå éã æà¨

à øàð êàã êàî êéà" ,èâàæ'î ìééåå¨©¨¨©

éî ,éàãåáå" :ñéåà èøäéô øò ..."ìèøòåå
äæî øäæð äéäé íéîù àøé úåéäì äöåøù
ùèðòî øòã áéåà éàãååà ïåà ,"õîçä©

èðøàååòâ ïééæ ìàæ ,íéîù àøé à ïééæ ìéåå©¨¨

."õîç" èøàñ íòã ïåô¨

êéåàòâéã'úåéðçåø ïéà ÷ñåò æéà'î ïòåå
øòééæ ïééæ ïòî óøàã ,íéðéðò©

èùéð ,ïèééååö à ïåô ãåáë ïéà èðøàååòâ¨©

øòãééì ñàåå ,ãåáë ïééæ ïéà å"ç ïééæ åö òâåt¨

æéà èìòåå éã ,"äæá ïéøäæð ïéà íìåòä"
íòã êøåã .ïééðò íòã ïéà èðøàååòâ èùéð¨

ïéà ïééæ å"ç ìàæ äåöî éã æà íøåâ ïòî æéà©¨

"äøéáòá äàáä äåöî" à ïåô äðéçá øòãיד. ©

רייניג	  או	 כשר'	 - קדוש במקו� תאכל מצות 

מויל  די

êéåàïåô ïéðò íòã æà ,íéøôñ éã ïâàæ¨©

íéé÷î ïòî óøàã ,"íéìë úìòâä"
øòã éåå ,"íéìë" òðòâééà éã ïéà êéåà ïééæ

èáééøù "äîìù úøàôú",íéùãç íéèå÷éì)

רבייד. הרה "ק  פו�  איידי� א�  ז"ל , פרישטיג שלמה  רבי  הרה "ח  דערציילט  האט  ַָעס

שלמה 'קע רבי ביי  אייניקל א�  געוואר� איז ער  ווע� אז זוועהיל , פו�  זצ "ל משה  ַַָגדלי'

�שאר זייער  איז שלמה 'קע רבי אז  וויסנדיג  ïראבלע� , א  געהאט  ער  האט ַַַַָָזוועהילער,

מאשי� געגעס� יא  מע�  האט  עלטער� שלמה'ס רבי פו� הויז  אי� או� מצות , מאשי�  ַַָָקעג�

איז זיידע  דער  טוה� , זאל ער  וואס ירושלי� אי� רבני�  די געפרעגט ער האט  ָָָמצות .

דא� פרעגט  "יעדער געזאגט , איה�  רבני� די האב� מצות . מאשי�  קעג�  �שאר ַַָָָָדא�

שאלה...". די  פרעג� אוי�  איה� קענסטו זוועהילער , שלמה 'קע  רבי ביי  שאלות  זייערע

אזא פרעג� צו געוואגט  נישט  ער האט  מויל  מיט '�  אז שלמה , רבי ַַַַָדערציילט 

ווע צעטל... א �אוי אויפגעשריב�  איה� עס  ער  האט  שלמה 'קע�, רבי  ביי  �שאלה ַָ

אויסגעדרייט זי�  ער האט  שאלה, דער  מיט  צעטל דאס געזעה�  האט  שלמה 'קע  ָָָרבי 

געזאגט : איה� או� איה� , ָצו

צו  פרעג�  די�  מע�  וועט  וועלט  יענער  �אוי אז  טאקע מיינסט  דו שלמה 'לע, -ַַ

פרעג� די� מע�  וועט  הימל אי�  געבראקס? אדער  מצות , מאשי� געגעס� האסט  ַָָָדו

דאס  געהיט�  דיר האסט  דו צו או�  אויג� , דיינע געהיט�  האסט  דו צו שאלות : ָָָצוויי 

איד ! א  טשעïע� צו נישט  ַמויל

מצות , מאשי�  קעג�   �שאר אי� בי� אוודאי זאג�, צו  געמיינט  האט  שלמה'קע  ַַַָָרבי

שאלה?! א  מי� פרעגסטו אזוי, זי� פירט  טאטע  דיי� אויב ַַַָאבער
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(åôåñá ,"ìëàú úåöî" ä"ã÷åñt ï'ôéåà ,àø÷éå)

(è ,åæà ,"ùåã÷ íå÷îá ìëàú úåöî"©

íåé øàô ïèééøâåö êéæ ìàæ ùèðòî øòã¨©

æéà ñàã ñàåå ,ìéåî ïééæ ïâéìééä åö ,áåè¨¨

òâéìééä éã ïééøà èîòð øò åàåå õàìô éã©©

,"ùåã÷ íå÷î" à ïééæ ìàæ ñò æà ,äöî©¨©

äùåã÷á úåöî éã ïñò ìàæ øò ïåà¨

óøàã ,÷òååö íòã øàô øòáà ,äøäèáå¨©©

ïééæ ïâéðééø ïåà ïâéìééä áåè íåé øàô øò©

òøòãðà ïåà òøä ïåùì ïãòø åö èùéð ìéåî©

íéøåñà íéøåáéãטו,ïãòø ìàæ øò ïåà¨

íòã ïéà ïåà ,íéîù íùì øàð øòèøòåå¨

åö çéâùî èðëòøòâðééøà êéåà æéà ,ììë©

íòìà óéåà ,úåøéäæ òâéøòäòâ éã èéî ïééæ©

די הער�  געגאנגע� זענע� זיי אז יונגעלייט , חסיד 'ישע גרוïע א דערצייל� ַַַעס 

אליי�  שלמה'�  רבי פו� אויפגעהאלט�)מעשה זי� האט ער וואו יצחק", "ויזרע ווע�(אי� או�  , ַַָ

געפרעגט : יונגערמא� איי�  האט  מעשה, די  דערציילט  זיי  האט  ַָָער 

עס�, יא מעגט  איר  געזאגט , איי� שלמה 'קע רבי  האט וואס למעשה, אבער  -ָָָָָ

מצות ? מאשי�  די  עס�  נישט  ַָאדער

געענטפערט : שלמה  ר' ָהאט 

געלאכט האט  ער  געענטפערט! ער  האט  אוודאי  געענטפערט ? האט  ער  וואס  -ַַָָָָ

איסור א� נוגע איז  עס  ווע�  צייט  די אי�  מצות , מאשי�  פו�  חומרא  גאנצע די  ַַַפו�

איד  צווייט� א פו� געפיהל� די  טשעïע�  פו� פאטער)דאורייתא שלמה'ס ר' פאל, דע� .(אי� ַַָ

קיי� פאר ארט  קיי�  דא  נישט  איז ח "ו, איד  א  טשעïע� אי� זי� האנדלט  עס  ַַַָָווע�

פרעגער: דע� צו געזאגט  שלמה ר ' האט  דא�  וועלט ... דער  �אוי חומרא ַָָשו� 

קיינמאהל  דיר  אי� וואלט שאלה , אזא  פרעג�  וועסט דו אז געוואוסט וואלט אי� אויב  -ַַַַָָָ

אידישקייט! אי� יסוד  גרויסער  א  איי� ביי פעלט  עס ווייל מעשה! די  דערציילט ַנישט

"חדטו. אי�  ההגדה בעל  פו� ווערטער די אי� רמז  א ספרי�  די  זאג�  זה , ַָמעני� 

דע� כביכול, באשעפער דע�  "קויפ� " מ'קע� זוזי ", בתרי אבא  "דזבי�  ַגדיא ":

איברי�, צוויי  די  היט�  או� "רוק� " זי� דור� זוזי", "בתרי  הימל, אי�  "פאטער" ָגרויס� 

מ  דע�  או�  אויג�  שמירה.די  דאïלטע א  מיט  ַָויל ,

אויפ'� זי"ע, שמואל " "דברי  בעל הרה "ק  רבי , סלאנימער דער געזאגט  האט  ַָָָאזוי 

ה)ïסוק יט, "סגול",(שמות נקודה די  "סגול". לשו� פו�  איז "סגולה " סגולה ". לי "והיית�

צוויי די  אונט� . ïינטל, איי�  או� שורה, אויבערשטע די  �אוי ïינטלע�  צוויי  ָהאט 

ïינטל  אונטערשטע דאס או� אויג� , צוויי  די  �אוי מרמז זענע�  ïינטלע�  ָאויבערשטע

סגולה" לי  "והיית� קינדער : אידישע  בעהט  אויבערשטער דער  מויל . אויפ'� מרמז איז

בקדושה. א ïהיט�  זיי  זאלט  איר  מויל ... די או�  אויג�  די  "סגול ", דע�  מיר  גיט  -ָָ

מ'טאר וואס  ווערטער גערעדט  שוי� מ'האט  אויב אוי�  אז אבער , איז אמת  ַָָָָדער

זיי�. מתק�  עס מע�  קע� רעד� , נישט 
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æéà ïàã ïåà ,ìéåî ïéà ïééøà èîå÷ ñàåå¨©©

"ùåã÷ íå÷îá ìëàú úåöî" íéé÷î ïòîטז.

øòãïìàæ øéî ,ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà
áåè íåé íòã ïòååàøô åö ïééæ äëåæ
ïåà ,äçååøäå äáøä ,äçîùå äöéãá

ñèëòìù ì÷òøá ïãòé êéæ ïåô ïáééøèøàô
øàé íòã êàð ïåà ,úåéîùâáå úåéðçåøá¨

íéçáæä ïî ïñò åö ïééæ äëåæ øéî ïìàæ
øé÷ ìò íîã òéâé øùà ,íéçñôä ïîå

.ïîà ,ïåöøì êçáæî

א מיט  מעשה א  חי ", איש "ב� פסח  של הגדה  די  אי�  געברענגט  ווערט  ַַַאזוי 

אמאהל  הירש". מרדכי  "ברו� געהייס�  האט  וואס  משרת  א  געהאט  האט  וואס ַַַָָָָָאיד 

נישט נא� מ'האט  אז שטוב אי�  דערמאנט  זי� מע� האט  פארנאכט, ïסח  ַַַָָָערב 

הירש, מרדכי  ברו�  משרת זיי� געשיקט  האט  הבית בעל דער  או� חרוסת , ַָגעמאכט 

חרוסת . מ'מאכט  וואס פו�  זאכ�  אנדערע די או� טייטלע� , או� ניס�  ברענגע� זאל  ַַַָָער

זי� האט  ער או� "שלימזל ", א  געווע� אבער  איז  מרדכי , ברו� משרת , ַָָדער

טוב... יו�  פו�  זמ�  דער  ביינאכט  געווע� שוי�  איז עס ווע� קומע� אהיי�  צו ַַדערמאנט 

אבער איז משרת  דער  בהמה ...". "בהמה , אנגעשריג� : איה�  הבית  בעל  דער  ָָָהאט 

בעל  דער האט  "דו"... צוריקגעענטפערט : איה�  האט  או�  שולדיג , געבליב� ָָנישט

דע� באליידיג�  מיט איבערגעטריב�  האט  ער אז פארשטאנע� האט  וועלכער  ַַַַָָהבית ,

מיט '� פרעג�  צו געמיינט  האט  ער  אז געזאגט , "בהמה", איה� רופ�  דור�  ַָָמשרת 

הבאת ?..." מה  הירש, מרדכי "ברו� "בהמה": "בהמ"ה")ווארט  תיבות וואס (ראשי - ָָ

דיי� פו�  - משרת . צו�  געזאגט  ער האט  - מיר זאג אבער  געברענגט ? ָָָָָהאסטו

"בהמה" מיי�  אי�  אז פארשטאנע� האסט  דו  אז פארשטאנע� , אי� האב  ַַַַַַָָענטפער 

משרת דער האט  "דו"?!... חוצפה'דיג: געענטפערט  מיר האסטו דערפאר או� ַָָכפשוטו,

געזאגט : ָאיה�

"אתה" ווארט  מיט '�  געמיינט  אוי�  האב אי� תיבות(דו)- ראשי  את "ה זאג� , צו ָָָ

חרוסת . דערפו�  מאכ�  צו ה 'באתי ... ת 'מרי�  ַא 'גוזי� 

ïסוק  דע�  פארשטיי� מע� קע�  דע�  כא)לויט  יח, הלשו� ".(משלי ביד וחיי� "מות  ַ

זאג� דערנא� או�  "חיי� ", בטוב, אהנהייב� געדארפט  פסוק  דער וואלט  ַָָָָלכאורה 

וואס  רייד , שלעכטע  גערעדט שוי�  מ'האט  אויב אוי� אז מרומז, איז דא  נאר  ַָָָָ"מות "?

"חיי� ". צו איבערדרייע� אל� נא� עס מע�  קע�  ח "ו, "מות " בחינת  ַָזענע�

ïסחטז. פאר  אמאהל  האט  זי"ע, קארלינער שלמה רבי הרה "ק פו�  ïלימעניק ַַַַָָא 

אז נאענט , זייער  געווע�  איז ער וועמע� מיט  פעטער, צו� בריוו א ַַָגעשריב�

אבער טוב, יו�  לכבוד  פלייש או�  פיש וויי�, או� מצות  הש�, ברו�  שוי� , האט  ָָער 

רבי פעטער , דער  אז דעריבער , בעהט  ער  ïסח...  �אוי "ïסח " איה�  פעהלט  ַעס

קארלינער שלמה  רבי  האט  ïסח ...  �אוי "ïסח " שיק�  איה� זאל קארלינער, ַַָָשלמה 
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çñôä âç

צו  אח"ר פו	  איבערדרייע	  צו סוד די - סד "ר

אח"ד

øòãèùèééè "øëùùé éðá"øîàî ,øãà)

àøâà åøôñá ë"ëå ,'é úåà ,ùãå÷ä ì÷ù ,'á

(úéùàøá 'ô äìëã÷åñt íòã(çé ,â úéùàøá)

íãà ïòåå .'åâå "êì çéîöú øãøãå õå÷å"
æéà ,úòãä õò ïåô ïñòâòâ èàä ïåùàøä¨

ïùéååö âðåùéîñéåà à ,áåáøéò ïà ïøàååòâ¨©©

ìàøùé òîù" ÷åñt íòðéà .òø ïåà áåè
"ãçà 'ä åðé÷ìà 'ä(ã ,å íéøáã)æéà ñàåå]¨

,úéèøt äçâùä ïéà äðåîà óéåà æîøî
æéà ,[èìòåå éã èøéô øòôòùàá øòã æà©©

."ãçà" èøàåå ïéà ú"ìã òñéåøâ à àã¨©¨

÷åñt ïéà(ãé ,ãì úåîù)äåçúùú àì éë"
øòã .ù"éø òñéåøâ à àã æéà ,"øçà ìàì¨©

,òáè ïéà äðåîà óéåà æîøî æéà ÷åñt
êøãá æéà ñòìà æà ïòðééî ïùèðòî ñàåå¨©©

äãåáò ïåô äðéçá à æéà ñàã ,òáèä¨©

.øçà ìà ¯ äøæ

øòãïåà ú"ìã úåà íòã ïùéååö ÷åìéç
éåå øòî èùéð æéà ,ù"éø úåà íòã
øòã èàä .ïáéåà ïåô õétù øòã¨

ïåùàøä íãà øàô èâàæòâ øòèùøòáéåà¨©

èééáøà ètéåä ïééã èòåå èöòé ,àèç ï'ëàð¨©

éã ïåô õétù øòã ,"øãøãå õå÷å" ,ïééæ
éã ,ù"éø ïåô ùøòãðà æéà ñàåå ú"ìã©

ïåô äãåáò ø÷éò øòã æéà ñàã ,äãå÷ð¨

ïòééøãåöøòáéà ¯ èìòåå øòã óéåà ãéà à©
ïéà äðåîà êøåã ¯ "ãçà" åö "øçà" ïåô

.úéèøt äçâùä

øòã'ã ïùéååö ìäàö ïéà ÷åìéç(4)ïåà ¨

'ø(200)196 æéà(õ"å÷)øòã èâàæ .¨

õ"å÷ øòã ¯ "øãøãå õå÷å" ÷åñt(196)

מיט זאק א  אי� 'ïסח ' דע� ארייננעמע� מע�  קע�  אזוי  "ווי  געענטפערט : ַַַַאיה�

כדת "כשר'� " קוד� אליי�  זי�   �דאר מע�  אז זאג�, צו געמיינט האט  ער  ַַַָָחמ�...".

ïסח . טוב יו�  פו� אור צו� זיי� זוכה  מע�  קע� דערנא� ערשט  או� ָוכדי�,

שבת דרשה זיי�  אי�  געוויינט אמאהל  האט  זי "ע ביאלער בעריש רבי ַַָָהרה "ק 

פארשידענע "כשר'� " מ'קע� אזוי  ווי  שאלות  איה�  פרעג�  מענטש� סא� א  אז  ַַַַַהגדול ,

וועלכ� מיט  מויל  דאס "כשר'� " קע� מע� אזוי ווי  נישט  פרעגט  קיינער אבער  ַָָכלי�,

בקדושה מצה די עס�  קענע�  זאל  מע�  אז  דיבורי� , פארשידענע גערעדט  ַַָָמ'האט 

ובטהרה.

דע� �אוי רמז א  געזאגט  האט  זי"ע ראכמיסטריווקער יוחנ�'טשע  רבי  ַַָָהרה "ק 

אי� כלל ערשטער דער ס'גור. פ'ה ר 'אשו�  כ 'לל  תיבות  ראשי כרï"ס "כרפס", סימ� 

שוי�  �מ'דאר וואס דאס  "מגיד ", מויל. פארשלאסענע�  א  האב� צו  איז ה' ַַַָָָָעבודת 

אלעס... זאג�  נישט  אוי�  או� "צעברעכ� ", מע� זאל  "יח�", מויל , פו�  ארויסרעד�  ַַָָָיא 
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ïùéååö ãéùøòèðåà øòã æéà ñàã ñàåå¨¨

'ø ïåà 'ã("øãøã")óøàã ,"êì çéîöú" ,©

ïåà ïöàøtùôéåà ùèðòî øòã¨

.õøàä ïåà çî ïééæ ïéà ïòìöøàååðééà¨©

ìò"÷çöé úçðî" øòã èùèééè ,äæ êøã
(é"ù ãåîò ,äîåøú úùøô)יז÷åñt íòã

(æè ,æé úåîù)ø"ãî ÷ìîòá 'äì äîçìî"
ù"éø íòðåô ïòééøãåöøòáéà ,"ø"ã("øçà")

ú"ìã åö("ãçà")êàã èàä ÷ìîò ìééåå ,¨¨

äøéôë éã ïãéà ïéà ïòâðòøáðééøà èìàååòâ¨©

ñò ,"äø÷î" à æéà ñòìà æà ïòðééî åö©©©

ïôàøèòâ éåæà è÷ðåt êéæ èàäיח. ¨©¨

øòáéøòãïâò÷ äîçìî éã ñàã æéà¨

ïëàî åö ,"øã øãî" ,÷ìîò©

æéà ñòìà æà ,"ãçà" ïà "øçà" íòã ïåô©©©

êéåà æéà ñàã .ïòèùøòáéåà íòã ïåô¨

,çñt ïéà èëàð "øãñ" ïåô ïéðò øòã©

øòã .ùé'ø úì'ã ãå'ñ úåáéú éùàø ø"ãñ
ú"ìã à åö ù"éø éã ïòééøãøòáéà ïåô ãåñ©

."'ä éðà éë íúòãéå" ¯

פו	  לימוד  די - ובאר� שבשמי�  אלקינו אחד 

נאכט  סדר  הייליגע ַדי

ñòøòã éåå ,äðåîà ïåô ïîæ à êàã æéà¨©

èâàæ ï"áîø(âé ,áé úåîù)øîàé ïëå" ¨

éðà éë òãú ïòîì" ,"íéúôåîá áåúëä
"õøàä áø÷á 'ä(çé ,ç úåîù)ïéà éë" ,

"õøàä ìëá éðåîë(ãé ,è íù)úåøåäì ,
ïéàå ìëá èéìù àåäù ,úìåëéä ìòáì
íéúôåîäå úåúåàä ,ïë íà .åãéá áëòî
àøåáä úðåîàá íéðîàð íéãò íéìåãâä

.äìåë äøåúáå

éë"äãåî íãà íéîñøåôîä íéñðä ïî
éã êøåã ìééåå ,"íéøúñðä íéñðá
äãåî ùèðòî øòã æéà ,íéñð òèðà÷àá©©

íãàì ïéàù" ,íéñð òðòèìàäàá éã ïéà©©

ïéîàðù ãò ,åðéáø äùî úøåúá ÷ìç
ïéà ,íéñð íìåëù åðéø÷îå åðéøáã ìëá
øòã æà ,"íìåò ìù åâäðîå òáè íäá©

éã ïéà ÷ìç ïéé÷ èùéð èàä ùèðòî¨

ïáééìâ øéî æéá ,ä"ò åðéáø äùî ïåô äøåú
ñòìà æà ,ïòâðåøéñàt òøòæðåà òìà ïéà©©©©

éåå êàæ àæà àã èùéð æéà ñò .íéñð æéà¨©©©

øòã ïåô ïòâðéøéñàô øòã ïéà "òáè"©

èîå÷ ñò ñàåå ééñ ,"íéáøá ïéá" ,èìòåå¨

ééá ééñ ,"ãéçéá ïéá" ,íéáø ï'èéî øàô¨
.ì"ëò ,ãéçé ïâéöðééà ïãòé

øòãïòîàð ïéà èâðòøá "úîà úôù"¨

óéåà ,ì"öæ "í"éøä éùåãéç" íòðåô
åòøéå" :äãâää ìòá íòðåô øòèøòåå éã

יצחק"יז. "מנחת  ספר זיי�  ויקרא)אי� דע�(פרשת זצ"ל רב ירושלימ'ער דער  ברענגט 

זי "ע  לב " "ייטב בעל הרה"ק פו�  נאמע�  אי�  דברי�)פירוש נת�(פרשת ראה  עה "פ ָ

וגו'. לפני�  ה "א 

מדרשיח. אי� שטייט  ה)אזוי פ"ח, ïסוק (אסת"ר ז)אויפ'�  ד, מרדכי(אסתר לו "ויגד  ַ

לה  אמור  ל� להת�, "אמר  קרהו", אשר  כל  בא(לאסתר)את  "קרהו" של  בנו ב�

דכתיב הוא הדא  יח)עליכ� , כה, בדר� ".(דברי� קר� "אשר
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åðåðòéå" ,'åëå "øîàðù äîë íéøöîä åðúåà
ìòá øòã èâàæ ñàååøàô ."øîàðù äîë©¨¨

äîë" øòèøòåå éã ìäàî ñòãòé äãâä¨

,"øîàðù(÷åñt ïéà èééèù ñò éåå éåæà)øòã ? ©

éåå øòî èùéðøàâ æðåà êàã èâàæ ÷åñt¨¨¨

?èâàæ äãâä ìòá øòã¨

èøòôèðò,ò"éæ "í"éøä éùåãéç" øòã
èàä äãâä ìòá øòã æà©¨

ïåà øòö øòãòé æà ,ïééæ æîøî èìàååòâ¨©

æéà ,èàä ùèðòî øòã ñàåå ùôð úîâò¨¨

øòèùøòáéåà øòã éåå ¯ "øîàðù äîë" ñò
ìàæ éåæà æà ìîéä ïéà ïìéåôàá èàä¨©©©¨

æéà ñòìà ïåà ,ùèðòî ï'èéî ïøéñàt©©

àåå à ïåà ñàî à èéîùèðòî øòã .â ©¨©¨

øòö íòðééì÷ à åìéôà èùéð èîå÷àá©©©

ïøàååòâ ïáéøùøàô íäéà æéà ñò éåå øòî©¨

åòøéå" :øéî ïâàæ íòã óéåà .ìîéä ïåô¨

."øîàðù äîë åðåðòéå ,øîàðù äîë 'åëå

èéåìïéà äðååë à ïâàæ ïòî ïò÷ íòã¨©

ïéà øòèééåå ïâàæ øéî ñàåå íòã¨¨

,åðéúåáà é÷åìà 'ä ìà ÷òöðå" :äãâä éã
,"íé÷ìàä ìà íúòåù ìòúå ,øîàðù äîë
ï'ôéåà ïøàååòâ øæâð å"ç æéà ñò áéåà æà©¨

ïëàî ìèá øò ïò÷ ,ì"çø äøö à ùèðòî©©

íåö ïééæ ììtúî êøåã ïéã øæâ íòã
,"÷òöðå" øéî ïâàæ íòã óéåà .ïòèùøòáéåà¨

íòã åö ÷øàèù ïòééøù èòåå øò áéåà©

ïøòåå íéå÷î íäéà ééá èòåå ,ïòèùøòáéåà
,"íé÷ìàä ìà íúòåù ìòúå øîàðù äîë"
ïåô æà ïâàæ èòåå øòèùøòáéåà øòã æà©¨©

èåâ øàð ïééæ ïéåù ìàæ ,øòèééåå ïåà èöòé¨¨

ùèðòî ï'øàôיט. ©

øòãèâàæ ì"æ ì"øäî,"íùä úåøåáâ" 'ñ) ¨

(ä"ìô÷åñt ï'ôéåà(åî ,áé úåîù)

,"åá åøáùú àì íöòå ,ìëàé ãçà úéáá"
ïééà ïéà çñt ïáø÷ íòã ïñò óøàã'î©

ïééá à ïëòøáåö èùéð øàè'î ïåà ,æéåä¨©

ïéðò øòã æéà ñàåå .çñt ïáø÷ íòðåô¨

,æéåä ïééà ïéà çñt ïáø÷ íòã ïñò ïåô
?õðàâ ïééæ ïôøàã øòðééá éã æà ïåà©©©

èâàæïéðò øòöðàâ øòã ,ì"øäî øòã ¨©

ïòååòâ êàã æéà çñt ïáø÷ ïåô¨

øòöøòä òøòæðåà ïéà ïòìöøàååàåöðééà¨

ñàã ñàåå ,øòôòùàá ïâéìééä ïéà äðåîà©¨¨

,íéøöî úàéöé øåtéñ ïåô úéìëú øòã æéà
øòã ñàåå íéñð éã ïòðàîøòã åö¨

.æðåà èéî ïäåèòâ èàä øòèùøòáéåà¨

דע�יט.  �אוי רמז א  שליט "א , ווילהעל�  נחמ� ר ' הרה "ג  פו� געהערט  האב� ַָמיר 

פארשידענע מענטש דער  האט  יאהר, דורכ'� "מגיד ": הגדה , די  אי�  ַָָ"סימ� "

פארוואס  שידוכי� ? מיט  שווער מיר גייט  פארוואס מיר , זאג לי ", "הגידה ַַָָָקשיות :

"מגיד ", מע�, זאגט  דע�  �אוי ïראבלעמע�? אנדערע או� ïרנסה , מיט  שווער מיר  ַָָגייט 

הוא "... ברו�  הקדוש "ואתא  צו�  מ'קומט -צו ביז הגדה, די מ'זאגט  גדיא)אז ,(חד ַָ

אויבערשטע� ... דע� פו�  איז ַאלעס
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øòáéøòãíééá éååéö øòã ïòååòâ æéà
,ïáø÷ íòã ïñò åö ,çñt ïáø÷
æðåà éãë ,æéåä ïééà ïéà ¯ "ãçà úéáá"
óéåà àã èùéð æéà ñò æà ,ïòðøòì åö©¨

,øòôòùàá ïééà ¯ "ãçà" øàð èìòåå øòã¨©

øàè øàôøòã ïåà .ä"á ãçåéîå ãéçé ãçà©¨

çñt ïáø÷ ïåô ïééá à ïëòøáåö èùéð ïòî©

èëòøáåö ïòî áéåà ìééåå ,ïìééè ééååö óéåà
ïåà ,ïåôøòã "ééååö" êàã èøòåå ,ïééá íòã¨

ñò æà æéà çñt ïáø÷ ïåô ãåîéì øòã©

.øòôòùàá ïééà øàð àã æéà¨¨©

íééáãçà" øéî ïâàæ ,øãñ íòðåô óåñ¨

"ãçà" ñàåå èñééåå øòåå ,"?òãåé éî¨

ãçà" :ïééìà ïøòôèðò øéî ïåà ?æéà©

ãåîéì øòã ìééåå ,"õøàáå íéîùáù åðé÷ìà
åðé÷ìà ãçà" æà æéà øãñ ïöðàâ íòðåô©©

ïëééö øòã æéà ñàã ïåà ,"õøàáå íéîùáù¨

èéî ïòâðàâòâëøåãà æéà "øãñ" øòã æà©©©

èðøòìòâñéåà êéæ èàä'î áéåà ,äçìöä¨

åðé÷ìà ãçà" æà èëàð øòâéìééä øòã ïéà©©

."õøàáå íéîùáù

דווקא אריבער  גייט  אמונה די - לבנ�  ַוהגדת 

זוה	  א  צו  טאטע  א ַַַפו	

çñtøåôéñ ïåô äãåáò éã æéà ,èëàðééá©

åö ïèàè à ïåô ,ïáì áàî à÷ååã©©

.ïäåæ à©

øéîíéèôåù ïéà êàæ òâéã'àøåî à ïäòæ©©

('å)èàä øòèùøòáéåà øòã ïòåå¨

ïåô èðòä éã ïéà ïãéà éã ïáòâòâøòáéà
ïâéøùòâ ïáàä ïãéà éã ïåà ,íéðééãî éã¨

éäéå" ,íéðééãî éã ïâòåå ïòèùøòáéåà íåö

úåãåà ìò ,'ä ìà ìàøùé éðá å÷òæ éë
,ïåòãâ æà ,÷åñt øòã èìééöøòã ,"ïéãî©

ïäåæ øòã.êàìî à ïòæòâ èàä ,ùàåäé ïåô¨©

ïåòãâ èàä ,"éðåãà éá ,ïåòãâ åéìà øîàéå"¨

øòã áéåà ,êàìî íòã åö èâàæòâ¨

äîìå" ,æðåà èéî æéà øòèùøòáéåà
ñàã èàä ñàååøàô ,"úàæ ìë åðúàöî©¨¨¨

åéúåàìôð ìë äéàå" ?ïôàøèòâ æðåà ñòìà©¨

ïåà ,"øåîàì åðéúåáà åðì åøôéñ øùà
øòãðåàåå òìà ïòðòæ åàåå(øòôòùàá íòðåô) ©©

æðåà ïáàä ïøòèìò òøòæðåà ñàåå¨¨

,"'ä åðìòä íéøöîî àìä" .èìééöøòã
æðåà êàã èàä øòèùøòáéåà øòã¨¨

åðùèð äúòå" ,íéøöî ïåô ïòîåðòâñéåøà©
èàä ,èöòé ïåà ,"ïéãî óëá åððúéå 'ä¨

,èæàìøàô æðåà ìåëéáë øòèùøòáéåà øòã©¨

éã ïéà ïáòâòâøòáéà æðåà èàä øò ïåà¨

.íéðééãî éã ïåô èðòä

èâàæèàä ïåòãâ ïòåå ,"äéä çñô" :é"ùø ¨¨

ñò æéà ,êàìî íòã åö èãòøòâ
èàä ,"åì øîà" .çñt áåè íåé ïòååòâ¨

éðø÷ä ùîà" :êàìî íåö èâàæòâ ïåòãâ¨

òèàè ïééî èàä ïèëòð ,"ììää úà àáà¨©

(ùàåäé)åéúòîùå" ,ììä øéî øàô èðòééìòâ©

éåå èøòäòâ áàä êéà ïåà ,"øîåà äéäù¨

÷åñt íòã èâàæ øò(à ãé÷ íéìäú)úàöá' : ¨

ïåà ,"åðùèð äúòå" .'íéøöîî ìàøùé
íà" ?èæàìøàô æðåà øò èàä èöòé¨©¨

,"íúåëæá åðì äùòé ,åðéúåáà åéä íé÷éãö
ïòðòæ ïøòèìò òøòæðåà áéåà ,êùôð äîî
ïäåè êéåà èöòé ïòî ìàæ ,íé÷éãö ïòååòâ¨

íàå" .úåëæ øòééæ ïéà íéñð æðåà èéî
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ïòååòâ ïòðòæ ééæ áéåà ïåà ¯ "åéä íéòùø
åéúåàìôð íäì äùòù íùë" ,å"ç íéòùø
ïäåèòâ èàä øò éåå éåæà è÷ðåt æéà ,"íðç©¨

ïøòèìò òøòæðåà èéî øòãðåàåå òðééæ
øò ìàæ éåæà ,"åðì äùòé ïë" .èñéæîåà©¨

.íðçá æðåà èéî øòãðåàåå ïäåè èöòé êéåà
òìà ïòðòæ åàåå ïåà ¯ åéúåàìôð ìë äéàå"©

."?øòãðåàåå òðééæ

èâàæ,ì"öæ õéååòìåîù íééç éáø ïåàâä ¨

äáéùé øòøéî éã ïåô äáéùé ùàø
à àã ïòäòæ øéî æà ,íéìùåøé ïéà©¨©

à ïòååòâ êàã æéà ïåòãâ .êàæ òâéã'àøåî©¨©

÷éãöäëåæ èùéð êàã øò èìàåå ,èùéð áéåà ìééåå)¨¨

(êàìî à èéî ïãòø åö ïòååòâïòååòâ æéà øò ïåà , ©

èàä ñàåå ,ùàåäé òùø íòã ïåô ïäåæ à©¨¨

øàô øt à ï'èçù'òâ øäàé ïáéæ êùîá¨©©

ïåòãâ èàä ,ïâòååèñòãðåô .äøæ äãåáò éã¨

ùîà" :êàìî íåö èâàæòâ ïåà èðàèàá©¨¨

¯ "íéøöîî ìàøùé úàöá àáà éðø÷ä
èðòééìòâ ïèëòð øéî èéî èàä òèàè ïééî©¨

çñt ìééåå ,"íéøöîî ìàøùé úàöá"
ïåô äøåñî éã ø÷éò øòã æéà ,èëàðééá©

"êðáì úãâäå" ,ïäåæ ïééæ åö ïèàè àכ. ©©

"אי�כ. זי� : ביי  טראכט�  וואס  מענטש� יעניגע די  פאר  השכל  מוסר  א  איז ַַַָָדאס

קע� דע�  �אוי מוסר?"... זאג�  מיר  קע�  טאטע  מיי�  מדריגה ... בעל א  דא� ַַָָבי� 

או� יהואש", ווי  רשע א  נישט  זיכער דא�  איז טאטע "דיי�  ענטפער� : איה�  ַַָמע� 

ישראל  בצאת  אבא  הקרני  "אמש געזאגט  האט  גדעו�  אז מיר  זעה�  ַָָפונדעסטוועג� 

ממצרי� ".

א געהאט  אמאהל האט  ער אז דערציילט , האט  זצ "ל פיינשטיי�  מיכל  רבי  ַַַַָָָהגאו� 

או� זי"ע, חיי�" "חפ� ביי�  סדר ביי� ïסח  זיי�  קענע�  צו  געלעגנהייט 

האט  ער אז האטזעלבסט -פארשטענדלי�, ער  ווע� דערצו. חשק  גרויס געהאט  ַַַָָ

געזאגט : איה� ירוח� רבי האט  זצ"ל, ירוח�  רבי  הגה "צ ָָגעפרעגט 

חיי� ", "חפ� ביי�  זיי�  קענסטו ווילסט , דו ווע�  כיïור , יו�  אדער  השנה , ראש  -ָ

השרשת די  ווייל  לבנ�"! "והגדת  טאט� : ביי�  זיי�  מע�  �דאר שימורי�, ליל ַַָאבער

זוה� ! זיי�  צו  טאט�  א  פו�  - לב� מאב איז ַַהאמונה,

אי� מעשה: די  איבערצודערצייל�  כדאי  ס'איז אבער דערציילט , שוי�  האב�  ָָמיר

טייערער א  ע "ה , ווייס �יוס יעקב ר' הישיש הרה "ח  געוואוינט  האט  ַַָמאנשעסטער

עטליכע געוואר�  נפטר  איז או� דור שיי� א  אויפגעשטעלט  ב"ה  האט  וועלכער  ַָָאיד 

דורכגעגאנגע� ער איז מלחמה וועלט  צווייטער ביטערער דער  פו� צייט  אי�  צוריק. ַָיאהר

אמונה זיי�  ביי  פעסט  געהאלט�  זי�  האט  ער  אבער לאגער�, די אי�  צייט� ַַָָשווערע 

פו� ראטעווע�  או�  העלפ� מינוט  יעדע איה�  קע�  אויבערשטער  דער  אז בטחו�, ַַאו� 

טויט . זיכער� ַא 



קוואל  פרשה הפסח דער חג � åë

אלעס ווערט אמונה מיט - דמהימנותא  ַמיכלא 

זיס

ñò,"äîìù úøàôú" ÷"äôñ ïéà èééèù
äáéñä ïëàî øéî ñàåå íòã óéåà¨©

éã ïééà èìò÷éåå ïòî ïòåå ,"êøåë" ééá
øåøî ïñò íééá ùèàë ,äöî éã ïéà øåøî¨

ñàååøàô æéà .ïà èùéð êéæ ïòî èðòééì¨©¨

èñò ïòî ,äáéñä "êøåë" ééá ïòî èëàî©
?øåøî êàã¨

èøòôèðòæà ,"äîìù úøàôú" øòã©

èâðòøá äöî ãìàáéåå©

ñò èôåø ùåã÷ä øäåæ øòã éåå ,äðåîà
ïà(:âô÷ á"ç ÷"äåæ)."àúåðîéäîã àìëéî" ¨

"äöî" ïééøà èâééì ïòî æà(äðåîà)íòðéà ©©

åå ,"øåøî"àìéîî ïåà ,ñéæ "øåøî" øòã èøò
èñééåå ïòî æà .äáéñä ïëàî ïéåù ïòî ïò÷©©

íòã ïåô æéà ñòìà æéà áöî ïãòé ïéà©

"øåøî ñéåà" ñò æéà ,ïòèùøòáéåàכא!

אוישווי� צלמות  גיא  דע� אי� קאמער גאז אי�  געשטאנע�  שוי�  איז  ער  ַַַווע� 

דעתו  על  געווע�  מעביר ליידער  האב�  יסורי�  די  וועמע�  - חבר  זיי� האט  ָָרח "ל ,

רח"ל  צרה  די אי� אוי� אז זאג�  כסדר פלעגט  �יוס יעקב ר ' וועמע�  או�  ַָרח "ל ,

מינוט יעדע קע�  ער  או�  קינדער, אידישע  מיט  אויבערשטער  דער זי� געפינט 

געפרעגט : איה� - מצב נידעריגסט�  דע� אי�  אוי� מענטש, דע�  ַראטעווע�

קאמער? גאז  אי� שוי�  שטייע�  מיר ווע�  יעצט , זאגסטו וואס נו, -ַַָָ

געענטפערט :  �יוס יעקב ר ' ָהאט

אויבערשטער דער אויב או�  דא, איז אויבערשטער  דער אז  אוי�  דיר אי� זאג  דא  -ַָָָ

ווער� ! געראטעוועט  אוי� דא  פו� מע� וועט  ָוויל ,

קאמער גאז דער  ווייל קאמער, גאז אי� ïלא� גענוג געווע�  נישט איז  ַַַַַלמעשה ,

איז וועלכער  ,�יוס יעקב ר ' ארויסגענומע� מע�  האט  מענטש�, מיט  פול געווע�  ַָאיז

איבערגעלעבט האט  או�  געוואר� געראטעוועט איז ער או� בשר", "בעל א  ַַָָגעווע�

ïסח יאהר  יעדעס נס, דע�  פו�  מעשה  די  דערצייל�  טאקע פלעגט  ער  קריג ! ַָדי

סדר. ביי� ַביינאכט 

האלט� געקענט  זי�  האט  ער אזוי  ווי געפרעגט , איה�  האב� קינדער  זיינע ַַָָווע� 

יעקב  ר' האט  צייט� , שווערסטע די אי� אוי� בטחו�  או�  אמונה שטארקע  אזא  ַַַָמיט 

סדר דער אי� קינדער  די  אי� איינïרעדיג�  פלעגט  פאטער  זיי�  אז געענטפערט ,  �ַָיוס

געבליב� איז  אמונה דאזיגע די או�  ïרטית , השגחה  אי�  אמונה ïסח , פו�  ַָנאכט 

ביינער. זיינע  אי� ַאיינגעזא ïט 

דיכא . אי� זאג�  מיר  וואס ווערטער די אי�  כוונה א  זאג�  מע� קע�  צחות , דר� ַָָָעל

דער לפני� . מונחי�  ומרור שמצה  בשעה  אלא  אמרתי  לא זה בעבור  הגדה:

"לפני�" מונחי�  ומרור  מצה  נאר אמירה, דיי�  גענוג נישט  איז עס זאגט , ָָאויבערשטער

ïני� ... דיי�  �אוי ליגט  אמונה  די  ווי  זעה�  וויל אי�
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?äãâä øòã

øàðúéìëú øòã êàã æéà ,èâàæòâ éåå ¨¨¨

éãë íéøöî úàéöé øåôéñ ïåô
ïìàæ øéî ,äðåîà éã æðåà ïéà ïáòâåöðééøà©¨

,íéøöî ïéà .úéèøt äçâùä ïéà ïáééìâ
úåìò íééá æà ,èñåàååòâ ïãéà éã ïáàä¨©

,íéøöî ïåô ïééâñéåøà ééæ ïìòåå øçùä©

ñò" ,ïòééøô èðò÷òâ ïéåù êéæ ïòî èàä¨
íééá ïåà ..."àèét ,èéåøá ïééæ ïâøàî èòåå©

øòã èàä ...íéøöî ïåô ïééâñéåøà©¨

ïééâñéåøà èòåå øéà ,ïæéååòâ ééæ øòôòùàá©©

èéåøá ïåà "àèét" ïéé÷ øòáà ,íéøöî ïåô¨©

,èðééîòâ ïáàä ééæ ...!ïáàä èùéð øéà èòåå¨¨

èëòð÷ ïòðòæ ééæ ìééåå úåöî ïñò ééæ æà©
øòèùøòáéåà øòã èàä ,íééøöî éã ïåô¨

ñéåøà ïòééâ ééæ ïòåå êéåà æà ,ïæéååòâ ééæ©©

.úåöî ïñò ééæ ïìòåå ,ééøô øòã óéåà

ñàãñàååøàô íòè øòã ïééæ ïò÷ ¨©¨

,äöî òèñìèéî éã èëòøáåö'î
ïòî èìàäàá ,èôìòä òøòñòøâ éã ïåà©©

"ïîå÷éôà" ï'øàôכבïòðòæ úåöî ééøã éã . ©

ארויסצונעמע� לייכטער  איז עס  געזאגט , האט  זי"ע הרי "� " "חידושי  בעל ַָָהרה "ק 

איד ... א  פו� "מצרי� " ווי  מצרי� , פו� איד  ַַא 

זאגט כב. ז "ל רא "ש א)דער ו, שמות הרא"ש זענע�(פי' איד�  די פארוואס טע�  א  ַַָָ

או� מער, נישט - יותר " ולא  פחות , "לא  יאהר, 210 מצרי� אי�  משועבד  ָגעווע� 

טע�, א  געהערט  האב אי�  או� טע� ", "ושמעתי רא "ש, דער זאגט  ווייניגער . ַָָנישט 

געווע� זענע�  עלטער�  אונזערע ווי  לאנג  אזוי בשעבוד ", אבותינו שהיו בעוד  ַַ"כי 

די זענע� ישראל ", בעד  תמיד  ומתפללי�  האבות  עומדי� "היו  מצרי� , אי� משועבד 

געווע� מת ïלל  או�  געשטאנע� שטענדיג  יעקב, או� יצחק, אברה�, הקדושי�  ַאבות 

געזאגט : זיי  אויבערשטער דער  האט  הוא ", ברו�  הקדוש לה� "אמר  איד� . די  ַָָפאר

לבוא העתיד  השעבוד  ממני� אגרע וכ�  שמו, מאותיות  לגרע  שירצה  בכ�  יש "כלו� 

ארא ïצונעמע� גרייט  זיי�  וועט  וואס איינער  איי� צוויש� דא  דע� איז ישראל?". ַָָָעל
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ï'ôéåà ."äéäé" ,"äåä" ,"äéä" óéåà æîøî
ãéà à èñééåå ,"øáò" íòã ¯ "äéä"©

íòã ïåô æéà ñòìà æà ïééæ åö äãåî©©

øò èñééåå ,"äéäé" ï'ôéåà .ïòèùøòáéåà
èòåå øòèùøòáéåà øòã ,ïâàæ åö êéåà¨

øàð ...èåâ ïééæ èòåå ñò ïåà ïôìòä¨

ï÷øàèù êéæ ïòî óøàã "äåä" ï'ôéåà©©

áéåà êéåà æà ,äðåîà òâéøòäòâ éã èéî©

,ùèðòî ï'øàô å"ç øòååù æéà "èöòé"©

ïâòåå .äðåîà èéî ïééæ ÷æçî êéæ øò ìàæ¨
æéà ñàåå äöî éã ïòî èëòøáåö íòã¨

"äåä" ïâò÷èðàכג. ©

צאהל  דער  פו� ארא ïנעמע�  אי�  וועל  פיהל אזוי או�  נאמע� , זיי� פו�  אותיות  די ַַָָָפו�

מצרי�. אי�  שווער ארבעט�  דארפ�  איד�  די וואס ַַָָיאהר�

זענע� זיי  אז געענטפערט , האב�  יעקב או� אברה�  לאו ", השיבו, ויעקב  ַָ"אברה� 

האותיות כל  "כי  נעמע�, זייערע פו� אותיות  די  פו�  ארא ïצונעמע� מסכי� ַָנישט

ואמר, יצחק שבא  "עד  אונז. צו אהנקומע�  דארפ� אותיות  אלע ווייל - לנו" ַַָצריכות 

שמי היה  הדי� "מ�  רבש"ע, געזאגט , או�  געקומע�  איז  יצחק ביז עול� ", של ָרבונו

מיי� וואלט  באמת  לישחק", ושבועתו הימי�  בדברי  הוא וכ� בשי "� , נכתב ָלהיות 

זיי� געדארפט זאגט נאמע� ïסוק דער ווי שי "� , א  מיט  ט)"ישחק", קה, (תהלי� ַַָָ

שיגיע עד  החשבו� מ�  ותגרע  בצד "י , שיכתב כבודי מוחל  "אני  לישחק ". "ושבועתו

נישט זאל  אי�  אז כבוד , מיי�  �אוי מוחל בי�  אי� הצד "י ", עד  מהשי"� שיש  �ַָלעוד

גלות פו�  יאהר�  די  פו� חשבו�  פו� ï ארא נעמע� או� "יצחק", נאר  "ישחק", ַָָָהייס� 

רד "ו", - הוא "וכמה צד "י . או�  שי"� צוויש�  חילוק  צו� קומע�  וועט  עס ביז מצרי�,

זאגט דע� �אוי או�  געווע� . טאקע  איז אזוי  או� כ�", "והיה יאהר , 210 איז דאס ַַָָָאו� 

ïסוק  טז)דער סג, לא(ישעיה אברה� כי  אבינו , אתה  "כי  יצחק, צו  זאג�  איד�  ָדי

עכ "ל . יכירנו", לא  וישראל  ידענו

ווייל  מצה , מיטלסטע  די  מ 'צוברעכט פארוואס טע� א  ספרי� , די זאג�  דע�  ַַָָלויט 

טייל  גרעסער�  דע� או� ע"ה , אבינו יצחק אנטקעג� דא�  איז מצה  מיטלסטע ַָדי

נאמע� זיי� פו� "א ïגעבראכ� " דא� האט  יצחק ווייל אפיקומ� , פאר '� מע� ַַַָָָָָבאהאלט 

יאהר. 210 צו יאר, 400 ווי  פריהער  ארויסגיי�  זאל�  איד� די  ַָָָכדי 

תפילתכג. למשל ווי  ,�סו דער טאג, פונע� "שïי�" דער  איז טאג, הייליג� יעד� ָָביי 

אז שרייבט ז"ל מהר "ל דער  וואס שימורי� ", "ליל אי�  כי ïור. יו� אי� ַָנעילה

דע� סדר  פונע� �סו ביי�  מיר זאג� כי ïור , יו� אי� ווי  דעמאלטס איז איד  ָָיעדער

�אוי ïאסירט  וואס אלעס אז  מיר , לערנע� פיוט  דע�  פו�  ווייל  גדיא ", "חד  ַַַָפיוט 

שלאגט שטעק�  דער  ווע�  אדער קא�, די  עסט  הונט  דער ווע�  אוי�  וועלט , ַָָדער 

"ואתא  �סו צו� כדי  אויבערשטע�, דע�  פו�  חשבו�  א  מיט  אלעס איז - הונט  ַַדע�

הוא "... ברו�  הקדוש
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ווערט  שטוב יעדע - ויכול ייתי דכפי	 כל

ווערט  איד  יעדע  או	 ביהמ"ק, בקדושת 

גדול  כה	 בקדושת 
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ïäòùòâ èòåå ñò ïåà ,èðàåå éã ïáòð ,"ïîù©

.ìéåà âåðòâ ïòîå÷ èòåå'ñ ïåà ñð à©
èîå÷ øòèùøòáéåà øòã ïòåå ,àìéîî
åö äìòî ìù àéìîô ïééæ èéî tàøà©¨

ñò æà ñð à ïøéñàt ïò÷ ,øãñ øòæðåà©©©

ìë" øàô êéåà ïñò åö âåðòâ ïééæ ìàæ¨©

."ìåëééå éúéé ïéôëã

øòãóéåà èáééøù ò"éæ áø øòöéùtàø¨
ìëå" äãâää ìòá ïåô øòèøòåå éã
äæ éøä íéøöî úàéöéá øôñì äáøîä
ïâòåå ïìééöøòã ïòî óøàã ìéôéåå ,"çáåùî©

?âåðòâ ïééæ ìàæ ñò æà ,íéøöî úàéöé©¨

øòã æà ,úáù ééá ïòðéôòâ øéî ,øò èâàæ¨©

äùî øàô èâàæòâ èàä øòèùøòáéåà¨¨©

ä"ò åðéáø(:é úáù)éì ùé äáåè äðúî"

."íòéãåäå êì ,äîù úáùå éæðâ úéáá
ïéà ïèìàäàá äðúî òèåâ à áàä êéà¨©©©

øéà ïåà ,ïãéà éã øàô úåøöåà òðééî©

ïãéà éã øàô ïñéåå æàì ,úáù æéà ïòîàð¨¨©

æà ,æéà ïåôøòã äðååë éã .äðúî éã ïâòåå©

øòã ïéà ,úáù íåö åö êéæ èééøâ ãéà à©
ïà øò èøétù ,"íòéãåäå êì" ïåô äðéçá©

.úáù ïéà íòè ï'úîà

ñàãèëàð øãñ øòã èéî æéà òáìòæ ¨©

óøù à ïåà êàìî à ,çñt ïåô©©

òñéåøâ éã ïéà äâùä à ïáàä èùéð ïòðò÷¨©

øãñ øòã ïéà tàøà ïòîå÷ ñàåå úåøåà¨©¨

äáøîä ìë" øàôøòã .çñô ïåô èëàð©©

ïàéìéî à ïìééöøòã ìàæ'î åìéôà ,"øôñì©¨©¨

èùéð ïòî ïò÷ ,íéñð éã ïâòåå ìäàî¨
èëééøâøòã'î ñàåå äâùä à ïáàä¨©¨

ñòãòé øàô èîå÷ ñàã ïåà ,ñìàîòã¨¨¨

çñt ïåô èëàð øãñ øòã ïéà øäàéכד. ¨©

ברקכד . בני פו� ז"ל  בוי�  משה  ר' הישיש אז החסיד  געווע� זוכה נא� האט פאטער ַָָָ(זיי�

געווע�  נא� איז משה, ר' אליי�, ער או� סנדק, זיי� געווע� איז זי"ע פשיסחא פו� בונ� ר' רבי ַָדער

זצ"ל) ישראל" "ישמח ביי� שïעטער או� אלכסנדר, פו� זצ"ל יחיאל רבי הרה"ק דערציילט ,ביי ָהאט

באפעל� פלעגט  וועלכער  ישראל", "ישמח  ביי�  סדרי�  עטליכע געווע� איז ער ַַאז

סדר. ביי� איה�  ביי זיי� זאל� זיי - יונגעלייט  ראשונה" "שנה אוי� - יונגעלייט  ַָאלע

דער איז סדר , צו�  אריינקומענדיג  יאהר, יעדעס  אז דערציילט , משה  ר ' ַַָָהאט 

התקדש "ליל  אויסגעשריג� : האט  ער ווע�  התלהבות . מיט פול  געווע� ישראל" "ישמח 

האש". "כבש�  א  ווי געפלאמט  ïני�  זיי�  האט  - ַַָהחג !"

ווערטער: פאלגענדע די  עול�  גאנצע די  פאר אויסרוע� פלעגט ער  ַָאו�

פונע� ארויפגיי� איד א  קע� נאכט  דער  אי� אז נישט גלייבט  וואס איד  א -ַַַַַָ

וועמע� רשע דער  ער  איז מדרגה , העכסטער דער  צו  ביז תחתיות  שאול  נידעריגסט� 

רשע"! "ואחד  ווערטער די מיט  מיינט  ההגדה  בעל  דער 
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נאכט  די  אי	 - הלילה קדושת  �תוכ ַונתנה

מדריגות הויכע  גאר צו דערהייב	 זי�  איד	 ָטוע	

ïòîïòîå÷ñéåøà ïò÷'î æà ïñéåå óøàã©©©

ïåà áöî ïèñâéøòãéð íòðåô
ïéà úåâøãî òèñëòä éã åö ïëééøâøòã
ïáàä íé÷éãö éã éåå ,èëàð øãñ øòã©¨

óøàã øàé õðàâ à ùèàë æà ,èâàæòâ¨©¨©©¨©

úåøéáò éã ïåô ïùàååtà èùøò êéæ ïòî¨©

ïéà øòáà ,äùåã÷ åö ïééæ åö äëåæ éãë¨

êàð âéìééä ïòî èøòåå èëàð øãñ øòã©¨

.úåøéáò éã ïåô ïùàååtà êéæ ï'øàô©¨©

èùøò ïåà ,"ùã÷" ïà øéî ïáééä øàôøòã©¨

."õçøå" ïòî èâàæ íòãëàð¨¨

èòååïò÷ éåæà éåå :ïâòøô ùèðòî øòã©

êéæ èðéôòâ øò ,ïâéìééä êéæ øò

øòã æéà ?äâøãî òâéøòãéð àæà ïéà êàã¨©©

êàã èâéì âééöðéøâ éã ,"ñtøë" ,õåøéú¨

øòã ïåô ïùéðòôéè éã ïéà ïèìàäàá êéåà©©

,ïáéåà ïåô ïòðòæ øòèòìá éã øàð ,ãøò¨

ïåô ñéåøà ñò ïòî èîòð ïâòååèñòãðåô©

èøòåå ñò ïåà ,èëàðééá çñt ùéðòáòøâàá©©

ìò äìåò æéà ñò .äåöî ìù àöôç à©
éåæà .ïòîééä òùéãéà éã ïéà íéëìî ïçìù
êéæ ïò÷ ãéà øòãòé æà æîøî ñàã æéà¨©

øò åàåå áåøâ ïèñôéè ïåô ïáééäôéåà ïàã©
éã åö ïáééäøòã êéæ ïåà ,êéæ èðéôòâ

úåâéøãî òèñëòäכה.

øòãèâàæ ì"øäî(ñ ÷øô ,'ä úåøåáâ)óéåà ¨

,äãâä øòã ïéà ïâàæ øéî ñàåå íòã¨¨

éúá ìò ä"á÷ä çñôù íåù ìò çñô"

אי�כה. יאר  יעדעס מעשה  מורא 'דיגע א  דערצייל� געהייס� האט זצ"ל  חיד "א  ַָָדער 

פאלגענד : ווי נאכט , סדר  ַָדער

צו� געוואר� געברענגט  איז רח"ל  דיבוק  א איר  אי� אריי�  איז עס וואס פרוי  ַַַָָא 

הגה "ק געשיקט  אריז"ל דער האט  דיבוק. דע� איר פו�  ארויסנעמע�  זאל ער  ַָָאריז"ל

דיבוק. דע� פו�  נשמה  דער פאר תיקו�  א  טרעפ�  זאל ער  זצ"ל, וויטאל  חיי�  ַַַָרבי 

איר אויסגעדרייט  באלד  זי  האט  פרוי, די  צו געקומע� איז וויטאל חיי�  רבי  ַַָווע�

צדיק. א  פו� ïני�  אויפ'�  קוק�  נישט  קע� רשע  א  אז  זאגענדיג ïַַַָני�,

זי� באוויז�  האט  זי אזוי ווי נשמה  די  געפרעגט  האט  וויטאל  חיי� רבי ַַַָָווע� 

אמאהל  האט  זי אז געענטפערט , נשמה די האט  פרוי, די  אי� ַַַַָָָאריינצובאקומע� 

ארויסקומע� זאל  עס כדי  צווייט� , אויפ'� איינער  געריב�  עס או�  שטיינער  צוויי ַָגענומע�

האט וואס הענט , אירע פו� אראïגעפאל� אבער  זענע�  שטיינער די  פייער . ַַָָָָדערפו� 

ארויסגעלאזט אליי�  זי�   �אוי האט  זי  או�  צאר� , גרויס�  א  אי� אריינגעברענגט  ַַַַָָָאיר 

די האט  מינוט  יענע  אי�  רוחות . אלע צו גיי�  זאל זי אז רח "ל קללה  א  מויל ַַַָָפו�

רח "ל . פרוי דער  אי�  �ï אריינצוכא זי� באוויז� נשמה ַַַַָפארוואגעלטע

אזוי איז פרוי  די  פארוואס  ז"ל וויטאל חיי� רבי  פו� פארוואונדערונג  די  �ַַַַָאוי

ג נכשל  איינמאהל איז זי וואס דע� פאר בלויז געוואר� געשטראפט  עוואר�ביטער  ַָָָָָ
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,úåøåëá úëî ééá ."íéøöîá ìàøùé éðá
éã ètéäòâøòáéà øòôòùàá øòã èàä¨©

ïòðòæ íéøåëá òùéãéà éã ,øòæééä òùéãéà
íéøåëá òù'éøöî éã ïåà ïáòì ïáéìáòâ

.ïáøàèùòâñéåà ïòðòæ¨

èâòøôïåô äëî éã ééá ,ì"øäî øòã
ïò÷ðéøèòâ èàä ãéà à ïòåå ,íã©¨

,éøöî ï'èéî ïòîàæåö æàìâ ïáìòæ ïåô¨©

ïåà øòñàåå ïò÷ðéøèòâ ãéà øòã èàä¨©

æéà ,èåìá ïò÷ðéøèòâ èàä éøöî øòã¨

ñð øòñéåøâ àæà è÷ðåt ïòååòâ êàã ñò¨©©

ñàã ?úåøåëá úëî ïåô äëî éã ééá éåå¨

æéà ãéà à ïòåå ,êùåç úëî ééá òáìòæ©

øàô æéà ñò ïåà æéåä ïéà ïòâðàâòâîåøà©©©

èàä éåâ øòã ïåà ,âéèëéì ïòååòâ íäéà¨

ïòã ñàã æéà ,øòèöðéô øòã ïéà ètàèòâ©¨

øòã ñàåå ñàã éåå ñð øòøòðòì÷ à©¨¨

éã øòáéà ètéäòâøòáéà èàä øòôòùàá©¨

?øòæééä òùéãéà

èâàæ.èøàåå âéã'àøåî à ì"øäî øòã ¨©¨

íåö ,úåëî òøòãðà òìà ééá©©

ïòååòâ æéà ,êùåç øòãà íã ìétùééá¨

איז זיכער  אז געענטפערט , נשמה  די  פו�  רוח דער  האט  כעס , פו� עבירה  די  ַָאי� 

בשעת מקטרג  איז  שט� דער  נאר , �שטרא איר פו� סיבה  די געווע�  נישט  ָָָדאס 

פרוי. דער אי� אנצוטשעïע�  זי�  באוויז�  נשמה  די  האט דערפאר או�  רח"ל  ַַָָהכעס

"תוכה נישט  איז זי  ווייל דערפאר אבער  איז יסורי�  אירע  פאר סיבה הוי ïט  ַַָדי

אויסגעהערט או� דערציילט  האב�  ארומיגע  אלע ווע�  ïסח , פו�  נאכט  דער אי� ַַַָכברה".

איז דע�  פאר  או�  אמונה, דער  אי�  מסוïק  געווע�  זי  איז מצרי� , יציאת  סיïור  ַדע� 

רח "ל . �שטרא הארבע די אט  געוואר�  נגזר  איר  �ַָָָאוי

די �אוי זיי� מתוודה  זי�  גענומע�  או�  געוויי�, א  אי�  אויסגעבראכ�  האט  פרוי  ַָָדי 

וויל  זי  אז  געבעט�  האט  זי מח . איר אי�  עגבער�  וואס  געדאנקע� ַַָָא ïיקורס'ישע 

באשעפער. צו�  דערנענטער�  זי� או�  ווייטער , או� יעצט פו�  טוה�  ַתשובה

באמת גלייבט  זי  אויב פרוי , די געפרעגט  וויטאל  חיי�  רבי האט  מינוט  יענע  ַָאי�

דע� פו�  נשמה די  איז יא , אז געענטפערט  האט  זי  ווע�  מצרי�. יציאת  סיïור  ַָָאי� 

מנוחה. געהאט  זי  האט  א�  דא�  פו�  או�  פרוי, דער  פו� ארויס  באלד  ַַַַָָדיבוק 

פרוי די  פארוואס בïשטות  פארשטיי�  מע� קע�  אויב� , מבואר  איז עס ווי  ַַָלויט 

דער עפענט  ïסח  פו� נאכט  דער  אי� ווייל  געוואר� , געשטראפט  הארב אזוי  ַַַָָאיז

איי� באקט שכל , האט וואס מענטש דער  או�  אמונה , פו� טויער� די ַָָאויבערשטער

אינע� לייקענט  וואס דער  אבער בטחו� . או� אמונה פו� מדה  די  האר� זיי�  ַָָאי� 

דאס  או�  כפירה, עצ�  די מיט  ערשטענס, עבירה , דא ïעלטע א  האט  ַַָָָבאשעפער 

אויס  נישט  נוצט  או� באשעפער, דע�  פו�  טובה  דער  אי� לייקנט  ער  אז ַַצווייטע,

אמונה. ריינע  די  אי�  געהעריג  שטארק�  צו זי�  הכושר  שעת  ַדע� 
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è÷éùòâ èàä øòôòùàá øòã .èåùt©¨

éã óéåà äëî éã ïòâðòøá åö êàìî à©
øòã æà èëàîòâ øò èàä ,íééøöî¨©©

,êàìî íòðåô øòëòä ïééæ ìàæ ãéà¨

ôøòãèãàùòâ èùéð äëî éã èàä øà©¨©

.øòñàåå ïáéìáòâ æéà ñò ïåà ,ãéà ï'øàô©©

øòã èàä úåøåëá úëî øòáà̈¨

øòã éåå ,èëàîòâ ïééìà øòèùøòáéåà©©

èâàæ ÷åñt(áé ,áé úåîù)õøàá éúøáòå" ¨

øåëá ìë éúéëäå ,äæä äìéìá íéøöî
ïééìà øòèùøòáéåà øòã ."íéøöî õøàá©

øòæééä éã øòáéà ïòâðàâòâøòáéøà æéà©©

éåå ,éåæà áéåà ,íééøöî éã ïâàìùòâ ïåà¨©

ïøàååòâ èòååòèàøòâ ïãéà éã ïòðòæ éåæà©©¨

èùéð êàã ïòðòæ ééæ ?äëî éã ïåô¨

øòôòùàá íòðåô øòñòøâ ïåà øòëòä©

?ìåëéáë

æåîøòã æà ,ïâàæ êçøë ìòá ïòî¨©

éã ïáéåäòâôéåà èàä øòèùøòáéåà¨

à ééæ ïåô èëàîòâ ïåà ,êéæ åö ïãéà©©

ïøòåå ìàæ ãéà øòãòé æà ,"úçà äáéèç"©¨

ïëàî øàôøòã !ìåëéáë "èàâ ÷éèù" à©©©

íåù ìò" çñt ïáø÷ ïåô øëæ íòã øéî
ìàøùé éðá éúá ìò ä"á÷ä çñôù

."íéøöîá

øéîäìåòt éã èà æà ,ïáééìâ ïôøàã©©¨

êéåà ,øäàé ñòãòé ïäåèòâtà èøòåå¨¨

èáéåä ,èðééä êéåà .ïèééö òâéèðééä éã ïéà
.êéæ åö ïãéà éã óéåà øòèùøòáéåà øòã

געהאלפ	  צו מסוגל  איז נאכט די - ה ' אל ָונצעק 

ישועות אלע מיט ַווער	

ïòîòñéåøâ éã ïìòèùøàô èùéð êéæ ïò÷¨

éã ïéà tàøà èîå÷ ñàåå äòtùä¨©¨

ïòðéôòâ øéî éåå ,çñt ïåô èëàð òâéìééä©

÷åñt ï'ôéåà ïúðåé íåâøú ïéà,æë úéùàøá)

(àúåàøî åéðéò äðéäëúå ÷çöé ï÷æ éë éäéå
Yïáàä ïâéåà òðééæ ïåà ,ïøàååòâ èìà æéà ÷çöé ïåà)©¨¨

(ïäòæ åö èøòäòâôéåààáø 'éøá åùò úé àø÷å
àä ,éøá ,äéì øîàå ,ïñéðá øñéáøàá
,àîìò éøàîì ïéçáùî éàìéò ïéã àéìéì

'éá ïéçúôúî ïéìè éøöåàåכו,'éì øîàå ,

זצ"ל כו . איגר לייבעלע  רבי  הרה"ק זאגט  עס  וואס נאכגעזאגט  שוי� האב�  (ראה מיר ָָָָָ

ראשו�) ליל תרכ"ז, שנת אמת", "תורת בס' אייכעי"ז א� לייגט  מע� פארוואס טע� א ,ַַַָ

אי� ולפני�  לפני גדול  כה�  א  ווי איד  יעדער איז ביינאכט פסח  ווייל קערה, די  ַַאי� 

כיïור  הקיטל)יו� לבישת עני� מא, ד� נגידי�, דברי (הגש"פ שרייבט מהר"ל דער שימורי�(ווי "וליל

אז איז , איי א� פו�  טבע  די  נסתר"). שניה�  וטע� העני� , בזה  הכיפורי�  כיו� ַַהוא 

וועט מע�  אויב אפרוח . א� געבויר� ווערט הינדל , א  אונטער  עס לייגט  מע� ַַאויב

דער איז דאס  איי . א�  בלייב� עס  וועט הינדל , א  אונטער אונטערלייג�  נישט ַַָעס

ווי ïונקט  "אנצואווארימע� ", זי� זעה�   �דאר מע�  אז סדר, ביי� ביינאכט  פסח  ַַַַָרמז

א�. נישט  עס ווארימט  מע� אויב איי , זעלבע דאס בלייבט איי , ַַָָא� 
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àð àùכזåùò ïåæ ïééæ ïåôøòâ èàä ÷çöé .
éã ïåà ,èâàæòâ íäéà ïåà èëàðééá çñt©

íéëàìî éã ïòåè èëàð òñéåøâ òâéèðééä

,èìòåå øòã ïåô øòôòùàá íòã ïáéåì©

òôù ïåô úåøöåà òìà êéæ ïòðòôò ñò ïåà©

èëàð òâéìééä éã ïéàכח. ©

אכז. אפילו הרשע , עשו  פאר געווע�  מרמז דא  האט  יצחק אז זאג� , ספה"ק ַַַַָָָדי 

דער נאר ביינאכט , ïסח  תיקו�  א  מיט  ווער� געהאלפ�  אוי�  קע� דו , ווי  ַַָָרשע

שימורי� ". "ליל  אי� אפילו געזינדיגט  האט  ער הונט ... א  געברענגט  האט  ַַָָ"גול� "

ניסי�.כח . פו� טויער� אלע אפע�  זענע�  ביינאכט  ïסח  אז זאגט , אמת " "שפת  ַַַָָדער 

כדי יאהר , יעדעס איבערצוזאג�  כדאי ס'איז אבער  דערציילט , שוי�  האב� ָָָָמיר

ïסח . פו�  נאכט  הייליגע די  פו� כח גרויס� דע�  געדענקע� ַָמ'זאל 

ווע� אז  הגדול , שבת  דרשה זיי�  אי�  געזאגט  אמאהל האט  זי "ע רב א ïטער  ַַַָָָדער

אז שלימה באמונה  מ'גלייבט  או�  ישראל ", גאל וכו' גאלנו "אשר ברכה די  ַָמ'זאגט 

אז ספק א�  עס איז צרות, אלע פו� מענטש דע� אויס  לייזט  אויבערשטער ַַָדער 

אויסגעלייזט ישראל", "גאל  צו זיי�  זוכה  או� ענגשאפט� , אלע פו�  ארויסגיי�  ַַַמ'קע� 

צרות . אלע פו�  ווער�  ַצו

עס  וואס ברענגט , זי "ע  מאגלניצא פו�  "�"שר דער  וואס מעשה , די  ידוע  איז ָָָעס 

זי"ע. ישראל" "אוהב  בעל  רב, אïטער הייליג�  ביי� ïאסירט  ַַָהאט 

איד� וועמע�  ביי ïריצי�, זייערע פו�  צרות  אויסשטיי� איד�  פלעג�  צייט� , יענע אי�

קרעטשמער, א  מיט  מעשה א  ïאסירט האט  קרעטשמעס. די ארויסדינגע�  ַַַָפלעג� 

דער האט  קרעטשמע. דער  פאר ארענדע  די  באצאהל� צו געהאט  נישט  האט  ַַַַָָָָוואס

ער אויב  אז אנגעווארענט , איה� או�  הגדול, שבת  פאר זי�  צו גערופ�  איה�  ïַַָָרי�

או� איה� באשטראפ�  ער וועט  קרעטשמע, דער  פאר  באצאהל�  נישט  זיי�וועט  ַַַָָ

משïחה.

אריינגעלאזט נישט  איה�  מ'האט  אבער רב, א ïטער צו� געפאהר�  איד  דער ַַָָָָאיז

שבת .  �אוי דארט  בלייב� צו באשלאס�  איד  דער  האט  רב. אïטער צו�  שבת  ַַַָָָפאר

טראכטנדיג טיש, רבינ'ס ביי� געגעס�  או�  באנק, א  �אוי געשלאפ� דארט  איז ַַַָָער 

רבי '�. פאר '� האר� דאס אויסרעד�  זי�  שבת  מוצאי  ַַַָאריינצוגיי� 

העלפט א  איז הגדול , שבת געזאגט  האט  רב א ïטער דער  וואס דרשה דער  ַַָָָפו� 

דברי געזאגט  רב א ïטער  דער האט  העלפט  צווייטע די  או� ïל ïול, א געווע�  ַַָָדערפו� 

פאלגענד : ווי געזאגט  רב  א ïטער  דער האט  אנדער� , צוויש� מוסר. או�  ַַָָָאגדה 

"ונצעק הגדה די אי�  זאג� ביי� ïסח , פו� נאכט  דער  אי�  שרייט  איד  א אויב  -ַַָ

שרייט ער או�  קינדער , מיט  ווער� געהאלפ� �דאר ער  אויב אבותינו"... אלקי  ה' ַָאל

ער אויב קינדער. מיט  העלפ�  גליי� איה� אויבערשטער דער וועט  "ונצעק ", ביי 
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ער ווערט  "ונצעק ", ביי אויס  זי� שרייט  ער או�  געזונט , מיט  ווער�  געהאלפ�   �ַָדאר

ער אויב איז - "מזוני" - ïרנסה מיט ווער�  געהאלפ�  �דאר איד  א  אויב ַַָָגעהאלפ� !

ווער� ! געהאלפ�  ער וועט  "ונצעק ", פו�  שטיקל דע� ביי  שרייע� ָוועט 

צוגעלייגט : רב א ïטער  דער האט  ַָָדא 

נישט האט ער  ווייל קרעטשמער  דע� ארויסווארפ�  וויל  ïרי� א אויב למשל , -ַַַָ

ער קע� "ונצעק", שרייע�  ביי�  אז וויס�, ער זאל  קרעטשמע, די  פאר  באצאהל� ַַַָָצו

ווער� ! ָגעהאלפ� 

פונע� געזעגענע�  צו זי� א�  געפאהר� , אהיי� �תיכ איד  דער  איז שבת , ַָָמוצאי 

וואס  דרשה  די ביי ענטפער דע�  געהערט  שוי�  דא� האט  ער ווייל  רב, ַָָָא ïטער

ביי אויס  גוט  זי�  שרייט  מע� אויב  אז הגדול, שבת  געזאגט  האט  רב אïטער ַַָָדער

געהאלפ�. מע� ווערט  אבותינו", אלקי  ה ' אל "ונצעק  ווערטער  ָדי 

וואס  געפרעגט  איה� ווייב  זיי� האט  געקומע�, אהיי�  איז קרעטשמער דער ַָָווע� 

האט רבי  דער  וואס געענטפערט , איר האט  מא�  דער  או�  געזאגט , האט  רבי  ַָָָָָדער 

טוה�. צו אזוי באשלאס� האב� זיי  "ונצעק". זאג� ביי� שרייע� וועג�  ַַָָָָגעזאגט 

קרעטשמער דער  האט  הגדה, די  זאג� ביי�  ïסח , פו�  נאכט  די געקומע�  איז עס ַָָווע� 

אלקי ה' אל  "ונצעק ווערטער  די ביי אייבערשט� צו�  צעשריג� זי� ווייב זיי� מיט 

אבותינו".

שיכור 'ער א . �ï קלא געהערט  ווייב זיי�  או�  קרעטשמער דער  האב� דערנא�  ַַָָגליי�

אז קרעטשמער , אידיש�  דע� פאר דערציילט  או� טיר, די   �אוי געקלאïט  האט  ַַַָגוי 

דעריבער מוז  ער  גע 'הרג 'עט ... איר  האט  ער  או�  פרוי זיי� מיט  צוקריגט  זי� האט  ָָער 

רענדלע�, גאלדענע מיט פעסער  צוויי  זי�  ביי האט  ער דא . פו�  אנטלויפ� ַָָָָָזאפארט 

די פאר ווייל איבערלאז�, דא עס וויל ער או�  פארמעג�, גאנ� זיי�  געווע�  איז ַַַָָָוואס

בעט דערפאר געלט . דאס זיי  ביי  באהאלט� צו געטרויע� נישט  דא� ער קע�  ַַַָָגוי�

שענקט שכר, שומר  אלס געלט . אויפ'�  שומר א  איה�  פאר  זיי�  זאל ער  איה�, ַַַָער 

האלט� ער זאל  צווייט�  דע� או�  רענדלע�, גאלדענע מיט  פאס  איי�  אוועק איה�  ַַַָָער

אהער ... צוריקקומע�  וועט  ער ווע�  גוי , דע�  איה�, ַַפאר

ïרי� צו� געגאנגע�  קרעטשמער דער איז טוב, יו� טעג ערשטע די נא�  ַַָבאלד

זיי� אי� איבערגעבליב�  נא�  איה�  איז עס או� קרעטשמע , די  פו� חוב דע�  ַָָבאצאהל� 

נייע אויפנייע�  געלאזט  זי� האט ער געלט. סכו� גרויסער  א  גאר פאס, ַַָָָאייגענע� 

רב . א ïטער  צו�  אריבערגעפאר�  איז או�  וואג� , או�  פערד  נייע�  א  געקויפט  ַַַָָקליידער ,

פארשטענדלי� זעלבסט  - איה�  משמש דער  האט  רב, א ïטער  צו� ַַַָאריינקומענדיג 

אריינגעלאזט באלד  איה�  ער  האט איד , רייכ�  א  זי�  פאר זעהענדיג דערקענט . נישט -ַַַַָָ

ארא ïגעלייגט קרעטשמער  דער האט  רב, א ïטער  צו� אריינקומענדיג רב ... א ïטער  ַַַַָָצו�
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פאר רבי '�  דע�  באצאהל� וויל ער אז זאגענדיג, טיש, אויפ'�  געלט  סכו�  שיינע� ַַַַָָא

א ïטער דער האט  ïסח . טוב יו�  דע� געïראוועט  איה�  האט  ער  וואס "מופת" ַַָָָדע� 

געזאגט : ָרב 

אויסגע'ïועל'ט האב�  "ונצעק " ביי געשרייע� דיינע  נאר  "מופת ", מיי� נישט  איז עס -ָָ

ישועה ... די 

שליט "א , מייזליש משה רבי  הרה"ג רב, לאסקער דער  דערציילט  אונז האט  ַָעס 

יעד� וויילט  ער או� שליט "א , קראסנא  אבד "ק  הגה "צ  פו�  שוואגער א  איז ַַָוועלכער 

בחור א געפונע� זי� האט  ï קעמ אינע�  יארק . ניו אי� ïקעמ קראסנער אי�  ַַָָזומער

איה� איז עס או�  אלט , יאהר 28 געווע�  שוי� איז וואס מאניש, נאמע�  ַָָָָמיט� 

26 פו�  ברודער א  געהאט  שוי�  ער האט  אוי�  שידו�. א  מיט  געגאנגע� ַַַַָזייערשווער

שידו�. ïאסיג�  א  געפינע� צו געïלאגט  זי� האט  ער  אוי� או�  ַַָָָיאהר ,

איז ער ווע�  איינמאהל אז רב, לאסקער  דער  מיר  קעמ ïדערציילט  אי� אנגעקומע�  ַַָָ

חת� א  איז  "מאניש רב: קראסנער  דער שוואגער, זיי�  איה�  זאגט זומער , ַַָָָָאנהויב 

איז עס וואס  דערצייל�  זאל  ער מאניש פאר  געהייס�  האט  ער או� ָָָָגעוואר�!",

סדר. ביי� ביינאכט , ïסח  טוב יו�  פארגאנגענע�  דע�  ַַַָפארגעקומע�

סדר, טאט� 'ס  ביי�  זיצענדיג  ïסח, פו�  נאכט  דער  אי� אז דערציילט , מאניש ַַַָָהאט 

שוועסטערס  די שוואגערס, די או�  ברידער די  געקומע� , זענע� קינדער אלע  ַָוואו

של  הגדה א  געהאט  האט  בחור  דער  טיש. ביי�  זיצט  יעדער  שוועגערינס, די ַַָאו� 

איז אבותינו", אלקי  ה' אל  "ונצעק ווערטער די  ביי  או�  עברי-טייטש, מיט  ïסח

רב , א ïטער  דער וואס מופת  מיט'�  מעשה  באקאנטע די  באריכות באשריב�  ַַַַָגעווע� 

קרעטשמער, ïשוט '� א פאר אויסגע'ïועל'ט האט  זי"ע ישראל  אוהב  בעל  ַַָהרה"ק

"ונצעק ". ביי  שרייע� דור� 

דערציילט : מאניש ָָהאט 

מיי� אי�  איינער  יעדער געבעט�  אי� האב הגדה, מיי�  אי�  מעשה  די  לייענענדיג  -ָ

נישט שוי�  קע�  "אי� אויסגעשריג�: האב אי�  או�  שטיל , זיי�  מ'זאל הויז, ָָָפאטער'ס

'ונצעק'!". זאג�  ביי� שרייע�  זאל יעדער  אלזא , ווער� ! חת�  א  מוז אי� ַַַָָָאויסהאלט� !

מ'טוט שדכני�, מיט  דא� רעד 'אי� בארואיג� , ïראבירט  מי� האט  מוטער מיי� -ַָָָ

אלע אז נאר גארנישט , פו� הער�  געוואלט  נישט  האב אי�  אבער  עניי� ...'. דע�  ַַָָָָָאי� 

א ווער� א  מוז מאניש - 'ונצעק שרייע�  נעמע� זי�  זאל� טיש, ביי�  דא  זיצ�  ַַָָָָוואס

נישט שוי� קע�  מאניש - 'ונצעק שרייע� גענומע�  זי� האט  יעדער  אלזא , ַָָָחת� !'.

חת� !". א  ווער�  מוז ער ַַאויסהאלט�!

וועט וואס 'ניי� , געזאגט : אי� האב  הגדה , די  ווייטער זאג�  געוואלט  מ'האט  ווע� -ָָָָָָ

א אוי� דא� מוז איז  ער  אבער  מיר , פו� יונגער  טאקע איז ער  יאנקעל?! מיט  ַַַָָזיי� 
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ער אויסהאלט�! נישט  שוי�  קע� 'יאנקעל  שרייע�: זאל יעדער  אלזא , ווער� !... ַַַָָחת� 

זאל  יאנקעל  אז אוי� 'ונצעק', געשריג�  טאקע אלע האב�  נו, ווער� !'. חת�  א  ַַַַַָָמוז

חת� ... א  ַווער�

מע� האט המועד  חול  טאג  דריט� אי� אז רב , לאסקער  דער אונז ַַָָדערציילט 

דער פיי� , געגאנגע�  זענע�  שידו�  די  או� ברידער , ביידע פאר  שידוכי�  ַַגערעדט 

שידוכי� ביידע  ענדיג�  צו  געהאט  מורא  מ'האט  אז  געווע� , איז "ïראבלע�" ַַָָאיינציגער 

הרע עי� צוליב טאג, איי�  הרע"...)אי� "עי� א� מענטש� אזעלכע פאר גיט עס ווער נישט ,(כ'ווייס ַַַָ

געהייס� ער  האט  מאנסי , פו� זצ"ל רבי'�  וויזשניצער  דע�  געפרעגט  מ'האט  ווע� ָָָאו� 

חול  חתני� געוואר� זענע�  ברידער ביידע טעג. אנדערע  צוויי  אי�  שידוכי�  די ַָענדיג� 

ברידער ביידע או�  בחור ! יאריגער 26 דער או� בחור, יאריגער 28 דער - ïסח  ָָהמועד 

שטיבער. שיינע  היינט  ב"ה  פיר� 

אויב� די  �אוי הוספה וויכטיגע  נייע  א  געהערט  לעצטענס ערשט  האב� ַָ[מיר 

שליט "א : רב לאסקער דער דערציילט  עס וואס מעשה , ַָדערמאנטע 

האט וועלכער לעיקוואוד , אי� איד  א  ביי  איידי� א�  געוואר� איז מאניש, בחור ַַָָדי 

איז עס  אבער  יאהר� ", די "אי� געווע�  לאנג שוי�  איז וואס טאכטער , א  נא�  ַַַָָָָָגעהאט 

חתונה, די  נא� ביינאכט , ïסח  ערשט�  דע�  שידו�. א  מיט שווער זייער ַַַָגעגאנגע�

האט אליי�  ער וואס  מעשה  די  שטוב, אי�  שווער ביי�  דערציילט  מאניש ַָָָהאט 

יאנקעל , ברודער, זיי�  או�  ער  ווי  או� "ונצעק ", שרייע� ביי� פריהער יאהר  א  ַַַָגעהאט 

מאניש האט - עצה זיי�  איז דעריבער , המועד . חול האירוסי� בברית  אריי�  ַַָזענע�

"ונצעק ", ביי  שרייע� מ 'זאל זעלבע , דאס טוה�  מע� זאל יעצט  אוי� אז - ַָָָָגעזאגט 

שעה. מזל'דיגע א אי�  כלה א  ווער�  זאל שוועגערי�  זיי� ַַָכדי 

"אונטערגעשמייכעלט ", זי�  מיידל, עלטערע  דאס פו�  מוטער  די  שוויגער, די  ָָהאט 

נישט האט  מאניש אבער  רעדט "... ער  וואס נישט  ווייסט  "ער  זאגט , איינער  ָָָָווי 

כדי "ונצעק", ביי שרייע�  וויל זי  אז געזאגט  האט פרוי , זיי� אוי�  או� געווע� , ַָָמוותר 

וועט זי  אז געזאגט  האט  מיידל  דאס אוי� כלה ... א  ווער�  זאל שוועסטער ַַָָָָאיר 

או� "ונצעק", ביי געשריג�  האב� אלע געטוה� , אזוי  האב�  זיי  "ונצעק "... ביי  ַַָָשרייע� 

צייט .] קורצע א ביז כלה  א געוואר�  טובה  בשעה איז מיידל ַַָָדאס

קאמעניצער פו� נאמע�  אי�  ברענגט קאמעני�, פו�  זצ"ל  בער  ברו�  רבי  גאו�  ַַָדער

רשע ". ואחד חכ�, "אחד  הגדה, די אי� מגיד  פו�  ווערטער  די   �אוי זצ"ל , מגיד 

איינער אז ער , ענטפערט  "חכ� "? נאר  "צדיק", אהנגערופ�  נישט  ער ווערט  ַַָָָפארוואס 

א אפשר איז ער  "צדיק"... א  נישט  שוי�  איז ביינאכט, ïסח קשיות  פרעגט  ַַַָוואס

א נישט  אבער  "צדיק "."חכ�", ַָ
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וועלכערכט. זצ"ל, גוטמאכער אלי' רבי הגה"צ האט  לפ"ק , תקצ"ח שנת  הגדול  ַָשבת 

דער וועג�  ציבור פאר '� גע 'דרש'ענט צדיק", גריידיצער "דער אלס באקאנט  ַַַַאיז

איבערגע'חזר 'ט דרשה זעלבע די האט ער נאכט . סדר דער פו� קדושה  ַָגרויסער 

האט שבת , מוצאי יענע�  או�  לפ"ק , תר "ב שנת  הגדול  שבת  שïעטער , יאהר  ָָפיהר

עול�. דע� צוויש�  עס אויסצוטייל�  באפויל�  או�  ïאïיר ,  �אוי פארשריב� עס ַַַער

הייליגער דער  פו� כח  גרויס�  דע� וועג�  דרשה  זיי� אי�  מארי�  איז גריידיצער  דער

פרעגט צדיק גריידיצער דער קינדער. אידישער  פאר  ניסי�  ïועל '�  צו נאכט  ַַסדר

או� 15'ט�  14'ט�, דע�  געפאסט  האט  מרדכי אז זאגט  גמרא  די  וואס דע�   �ַַָָָאוי

�על �אוי ערשט  געווע�  דא� איז גזירה  די  שווער , איז ניס� . חודש פו�  טאג  16ָָ'ט� 

שוי� מרדכי  האט  פארוואס אזוי, אויב אדר . חודש אי� טעג  13 שïעטער , ַַָָחדשי� 

יו� דע� פארשטערענדיג  הלילה , מצוות  די  מאכ�  צו בטל  געווע�  תענית  גוזר  ַַיעצט 

געקענט דא� האט  ער  השעה? לצור� געווע� נישט  איז וואס זא�  א  איד�, ביי  ַַָָָטוב

ïסח ? נא�   �אוי תענית  א  ַָאויסרופ�

השנה ראש הימל אי�  באשטימט  ווערט  מענטש פו�  די� גזר  דער  שווער , איז ַאוי�

צו� זיי� צו מתïלל מסוגל איז  וואס זמ�  דער  דעמאלס דא� איז כי ïור, יו�  ָָָאו�

דע� �אוי תענית  דע�  באשטימט  מרדכי  האט  פארוואס  אזוי , אויב ַַַָָאויבערשטע�,

ïסח ? טוב יו� 

איז וואס מענטש א  צו  משל א איז עס  געענטפערט , גריידיצער  דער ַַָָהאט 

מויער, פעסטע  הויכע  א  מיט  ארומגענומע�  איז וואס געביידע א  אי� ַַַָפארשïארט

קיי� נישטא  איז עס דארט . פו�  ארויסגיי�  או� אריבערקריכ� נישט  דארט  מ'קע�  ַַָָָָוואס

דער או�  מויער , דע�  אי� לא�  א  דא  איז עס אויב נאר דארט , פו�  ארויס ַַָָָָוועג

או� אויסצוברייטער�, עס לא� דע�  ארומהאק� האק א  מיט  וועט  ַַַַַָגעפאנגענער

מויער. די צוברעכ�

פארזיגעלט איז גזירה  די אז געוואוסט  האט  הצדיק מרדכי איז: נמשל ַַָדער

טיïש מל� דער  אז נישט  כביכול, הקב"ה המלכי�  מלכי  מל� פו�  זיגל מיט '�  ַָגעוואר�
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פונע� קומט גזירה די  נאר ח "ו , ולאבד  ולהרוג להשמיד  געווע�  גוזר  האט  ָָאחשוורוש

קיי� ה'. לנגד  תבונה  ואי� עצה ואי� חכמה  אי�  אז דא�  ווייס� מיר או�  ַַָבאשעפער ,

גזירה. די מאכ� צו בטל  ïועל'� נישט  וועל�  ותחנוני� ַתפלות 

איינציגע די גזירה, די  פו�  מויער  דע� אי� "לעכל " א געטראפ� אבער האט ַָָָמרדכי 

רעכט� איד�  ווע�  ïסח , פו� נאכט  די איז טויער� אלע אויפברעכ�  מ 'קע�  ווע�  ַַצייט 

פו� זמ�  א  אלס געוואר� באשטימט  קדמוניות  משני�  איז וואס  או�  סדר, דע�  ïַַַָָָא

מיט געהאלט�  מלחמה  שוי�  האט  ע "ה  אבינו אברה�  קינדער. אידישע פאר  ַַָישועות 

זאגט ïסוק דער ווי ניס� , חודש פו�  נאכט  פופצענטער דער  אי� קעניג�  פיר  ַָדי

טו) יד, הלילה,(בראשית שנחלק  אגדה, ומדרש רש"י : זאגט לילה ", עליה�  ָ"ויחלק

מצרי�. של  לילה לחצות  לו ובא  נשמר השני וחציו נס  לו נעשה הראשו� ובחציו

וועג� לדורות�". שימורי�  "ליל  א  אלס  באשטימט  נאכט  די  איז צייט , יענע ַַַַזינט 

ווייל  ïסח, פו� נאכט סדר די   �אוי דווקא געווע�  תענית  גוזר  מרדכי האט  ַָדע� 

דע� מאכ�  ברייטער  או� מויער , אייזערנע די שïאלט�  צו מסוגל איז נאכט  ַַַדי

ס'איז וועלכ� �אוי די�  גזר א אפילו או�  ח "ו, הדי� מדת  פו�  מויער דע� אי�  ַַָ"לא�"

סדר פו� הקדושה  כח  מיט '�  ווער�  בטל אוי�  קע�  הימל, אי� ח "ו שבועה א  ַגעווע�

ïסח . ליל 

ïסוק דע� געטייטשט  אוי� צדיק גריידיצער דער האט  דע�  ח')מיט מ"ט, (ישעי' ָ

יו� אי�  איז רצו�  עת  דער  עזרתי� ". ישועה וביו� עניתי�  רצו�  בעת  ה', אמר "כה

מע� געווע� גוזר  האב אי� וואס עינוי�, לשו�  פו�  "עניתי�", דעמאלס וואס ָָָָכי ïור,

נאכט סדר די  מע� מיינט  דאס  ישועה", "וביו�  עינוי� ,  �פינ די  מיט  ïייניג�  זי� ַָָזאל 

מכל  נאכט  סדר  דער אי� העלפט  אויבערשטער  דער  "עזרתי�", דעמאלס ïסח , ַָפו�

וצוקה. צרה 

דער אבער הלוואה , א חבר זיי�  ביי  בעט  מענטש א  :�דערוי משל  א  ברענגט ַַַָער

אנדערער א�  צו געגאנגע�  חבר דער איז זי�.  �אוי געלט  קיי� געהאט  נישט  האט  ַַַַָחבר 

וועט ער או� חבר , זיי� פאר  געלט  בארג�  זאל  ער  געבעט� איה�  ביי  או�  ַָָמענטש,

בעט ער  או�  ישועה א  אי� זי� נויטיגט  איד א  אז זעלבע דאס איה�. פאר  ַַַַַָהאפט� 

מ  וועט  העלפ� , צו איה�  שווער איז עס אויב אוי�  איז ביינאכט , ïסח  דע�  �ע�אוי ַ

די ווייל ארט , אנדער א�  פו� ישועה גרויסע  א  הימל פו�  זיי�  ממציא  איה�  ַַַַָפאר

וואס  קוואל א  ווי איז עס צרה. זיי�  פו�  העלפ�  צו איה�  בכח  איז  ïסח  פו�  ַַַָנאכט 

קע� וואסער, ארויסגעקומע�  איז עס או�  געגראב�  אמאהל דארט  שוי�  האט  ַַַָָָָמע� 

זעלבע דאס וואסער . לעבעדיג מיט  קוואל א  געפינע�  או�  גראב�  לייכט יעצט  ַַַָָמע� 

קרובה איז עלטער� , אונזערע  מיט ניסי�  געשעה� זענע�  עס וואס  נאכט  דער  ַָאי� 

לבא . ישועה 
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חלילה איז מענטש א  אויב  בריוו: דע� אויס פיהרט  צדיק  גריידיצער דער  ַאו� 

חיי, בנוגע בני , בנוגע איז עס  צו רח"ל , מזל שלעכט�  א  מיט געוואר�  ַָגעבויר� 

סדר הייליגער  דער  אי� גוט�  צו� מזל דע�  זיי� משנה ער קע�  מזוני , בנוגע אדער

ַנאכט .

ïסוקל. דע� ספרי�  די  טייטש�  ב)אזוי טו, לישועה ",(שמות לי ויהי  קה וזמרת  "עזי  ַ

צו  זוכה ווייטער  אוי�  מע� איז נסי�, די  פאר  אויבערשטע�  דע�  מ'דאנקט  ַַווע�

ישועה. די

מיר האט  שמש, בית  אי�  שיעור אונזער  ביי מיטלערנער די פו� ָאיינער

איז ער  תשע"ז . שנת ביינאכט  ïסח  ïאסירט  האט  וואס מעשה א  ַַַָָדערציילט 

אהר� 'לע, זוה�, וועמענס יונגערמא�, חשוב 'ער א  אוי�  שוואגער , זיי� מיט ַַָגעזעס�

מ'האט או�  נאז, די ביז רח "ל  ï לי אויסגעריסענע א� מיט  געוואר�  געבויר� ַָָָאיז

אז ל"ע, חסרו�  א  מיט  געבליב� איז ער  אבער  געבורט , ביי�  א ïערירט  ַַָָאיה�

אדער "טאטע" ווערטער די  אפילו מויל פו�  ארויסרעד�  געקענט  נישט  האט  ַַַָָער 

בעל  א  פו� קול  א  געווע�  איז איה� , פו�  געהערט  מ'האט  וואס  אלעס ַַַַָָ"מאמע".

רח "ל . חי 

יונגערמא�  דער האט  סדר, ביי� דערציילט)זיצנדיג  אונז עס האט נאכגעזאגט(וואס ַָָָָָ

דצרי� כל ויכול, ייתי  דכפי� "כל  זאגט , ער וואס אהר� ", "בית  פונע� ווערטער  ָָדי
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השפעות די האלט	 - בניכ� אליכ�  יאמרו  כי

שפעטער  �אוי

óøàã'îúåâéøãî òñéåøâ éã æà ïäòæ øòáà
©

¨©

çñt äëåæ æéà'î òëìòåå åö
,øòèòtù êéåà ïèìàäðà ïìàæ ,èëàðééá©¨¨©

éúòîù" ,èáééøù ì"öæ "íééç õôç" øòã éåå
÷åñt íòã óéåà ,"ãçà ãéâîî,áö íéìäú)

(àéåðé÷ìà úåøöçá 'ä úéáá íéìåúù"
úéáá" ,âéðééååòðéà æéà ãéà à ïòåå ."åçéøôé©

äùåã÷ éã ïéà èöðàìôòâðééà øò æéà ,"'ä©

("íéìåúù")ïéà ñéåøà èééâ øò ïòåå øòáà ,¨©

øöç("åðé÷ìà úåøöçá")÷òååà ïòäéìô ïàã ,©©

úåâøãî òìà("åçéøôé")èàä øò òëìòåå åö ©¨

.'ä úéáá ïòååòâ äëåæ

זאל  סח", "פה  - ויפסח " "ייתי  ישועה, א  אי�  זי�  נויטיגט  וואס יעדער  ויפסח ", ַָָייתי

שוואגער דער האט  סדר, נאכ '�  אויבערשטע�. פאר '�  "אויסרעד�" זי� פאטער ער  (דער ַָָָָ

אהר�'לע) האב�פו� זיי  זאג�... או� תהלי�" א  נעמע�  "לאמיר  רעביצי�, זיי�  פאר  געזאגט  ,ַַָָָָ

האר�. צובראכ�  א  מיט תהלי� גאנ� ַַַָָאויסגעזאגט 

האד� ... כאחד  רעד� אהנגעהויב�  קינד  דאס האט  אינדערפריה, טוב יו� ָָָָצומארגנס,

שער� דיבור  התענית  על  מתנק�  כאילו "נראה געשריב� : אונז האט  יונגערמא� ַָדער

ער וואס דע� פאר  "נקמה" נעמט  ער ווי  אויסגעזעה�  האט  עס שני� "... כמה ַָָזה

יאהר ... עטליכע  גערעדט  נישט  ָָהאט 

פסוק אויפ'� אהנגעוויז�  אוי�  אונז  האט  יונגערמא� ז)דער  ב, בבית(איכה נתנו "קול  ַָָ

עמא בקל דה ' מקדשא בבית  יהבו "קלא  יונת�: תרגו� דער זאגט  מועד ", כיו�  ָה'

דע� אי�  קולות  געמאכט האב� זיי  דפסחא ", ביומא  בגויה  דמצליי�  ישראל  ַָבית 

זיי ווע�  מאכ� קינדער אידישע וואס קול  דער ווי  אזוי המקדש, בית  ַַָאויבערשטע�'ס

ïסח אז  דע�, פו� מע� זעהט  ïסח . פו� טאג דע�  אי�  המקדש בית אי�  ַַָדאווענע� 

"קולות "... מיט  צוגעגאנגע�  אלעס  ַַאיז

אלעס  גייט  ïסח  געזאגט , האט  מוויזשני�, זי "ע  משה " "ישועות  בעל ַָָהרה "ק 

ïסח קרב�  דער חמ�", "שריפת  הנר ", לאור החמ� את  "בודקי�  "פייער ", מיט 

ווי זא� אזא  דא  נישט  איז ïסח ווייל  מצות ... מ'באקט  אש", "צלי  זיי�  �ַַַַַָדאר

ַ"קאלטקייט "...
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çñô ìù éòéáù

מיט  געפירט ווערט זא� יעדע - בה ' ַויאמינו

אויב	  פו	  השגחה פינקטליכע  זיי	

øòã,çñt ìù éòéáù áåè íåé øòâéìééä
äðåîà ïôéå÷åöðééà êéæ ìâåñî æéà
éáø ÷"äøä éåå ,øòôòùàá ïâéìééä ïéà©

èâðòøá ,áåðîéø ïåô ò"éæ òìòãðòî 'ø
"ïåéö íçðî" ÷"äôñ ïéàïåøçà ,'ç ìéì úãåòñ)

(çñô ìù,ìåãâ à ïåô èøòäòâ èàä øò æà©¨©

ïâéìééä ïééæ ïåô íéãéîìú éã ïåô øòðééà
ïåô ò"éæ êìîéìà 'ø éáø øòã ,ï'éáø

òâ èàä øò æà ,÷ñðòæéìïòîàð ïéà èâàæ ©¨¨¨

ìâåñî èééö éã æà ,êìîéìà 'ø ï'éáø ïåô©

çñt ìù éòéáù æéà ,äîéìù äðåîà øàô©
êéæ ìàæ ùèðòî øòã ïåà ,èëàðééá©¨

ïééæ åö øù÷î êéæ ï÷øàèù ñèìàîòã¨©

òâéìééä éã ïéà ïò÷ðàãòâ òðééæ èéî©

ïåô âàè øòã æéà íòã øàô .íé÷éãö©¨

,ìâåñî ÷øàèù øàâ çñô ìù éòéáù¨©

èééèù âàè íòã óéåà ìéééåå(àì ,ãé úåîù) ¨

äðåîà éã ."åãáò äùîáå 'äá åðéîàéå"
øòééæ êøåã ïøàååòâ íìùð æéà ïãéà éã ïåô¨

.ä"ò åðéáø äùî ïéà äðåîà

èáééøùùèðòî øòã êéåà æà ,øòèééåå øò©

íéé÷î ïøäàé òðééæ òìà æéà ñàåå¨©¨

ïáàä óøàã ,íéáåè íéùòî ïåà úååöî©¨

êéæ ïëìòåå ïéà "ì÷éøèù ïééì÷" à©
øò æà ,íéåá ïñéåøâ à ïéà ïòâðòäåöðäà̈©©

ïåà .äâéøãî ïééæ ïåô ïìàô èùéð ìàæ¨©

æà ïééæ ùùåç óøàã "ùôð ìòá" øòãòé©©

.äâéøãî ïééæ ïåô å"ç ïìàô èùéð ìàæ øò¨©

ïtéð÷åöðäðà êéæ ïòäéîàá êéæ ìàæ øò ïåà¨©¨

øò éãë ,"ì÷éøèù" íòðééì÷ íòã ïéà
.äâéøãî ïééæ ïåô ïìàô èùéð ìàæ¨©

ñàãïåà ,äðåîà æéà "ì÷éøèù" òðééì÷ ¨

ä"ò êìîä ãåã èàä íòã óéåà¨

èðòâåé ïééæ ïåô ïéåù ïèäòáòâ(æ ,ì íéìäú)

,"íìåòì èåîà ìá éåìùá éúøîà éðàå"
æéá ïñ÷àååòâôéåà æéà øò ïòåå ïåô æà©©

ïñòæòâ èùéð øò æéà ,ïøäàé òøòèìò òðééæ¨

èàäòâ àøåî øòééæ èàä øò ïåà ,âéàåø¨©

ïééæ ïåô ïìàô÷éøåö èùéð ìàæ øò æà©¨©

êéæ ïäòæ ïòî óøàã íòã ïâòåå .äâéøãî©

ïåô íéåá ïñéåøâ íòã ïéà ïèìàäåöðäà̈©

,"ì÷éøèù ïééì÷" à èéî åìéôà ,äðåîà©©

ïâòåå éã ïéà ïééâôéåøà ïòðò÷ ìàæ'î æà©¨©

æéà äðåîà æà ,ñéåà èîå÷ .äùåã÷ ïåô©

úåâéøãî òìà ïèìàäðäà ïòðò÷ åö éìë éã¨©©

.'ä úãåáò ïéà

éãâàè ïéà øòãðé÷ òùéãéà ïåô äðåîà¨

øòñòøâ ïòååòâ æéà ,çñô ìù éòéáù ïåô
ïòðòæ ééæ ïòåå äðåîà øòééæ éåå
ï"ø øòã éåå ,íéøöî ïåô ïòâðàâòâñéåøà©©

èáééøù(àé ùåøã ,ï"øä úåùøã)éã ïòåå æà©
ééæ ïáàä ,íéøöî ïéà ïòååòâ ïòðòæ ïãéà¨

øòã èàä ñàååøàô ,úå÷ôñ èàäòâ êàð¨©©¨¨

ï'äòøt ïøàðåöñéåà ïìéåôàá øòèùøòáéåà©©

ïåô ñéåøà èééâ'î æà íäéà ïâàæ êøåã¨©©

úëî êàð .âòè ééøã óéåà øàð íéøöî¨¨
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àøåî ïéåù èàä äòøt ïòåå ,úåøåëá¨

èìàåå ,ïáòì íòðòâééà ïééæ øàô èàäòâ©©¨

ïåô ïöðàâðéà è÷éùòâñéåøà ééæ êàã øò¨©©

?íéøöî

êéåàïòî èàä ñàååøàô ,øò èâòøô©¨¨

åö ,íééøöî éã ïøàðtà èôøàãòâ©¨©

òðøòáìéæ ïåà òðòãìàâ ééæ ïåô "ïâøàá"¨¨

éã ñàåå úåëî òøòèéá éã êàð ?íéìë¨¨

ïãéà éã ïáàä ,ètàëòâ ïáàä íééøöî¨©¨

íééøöî éã æà ïòâðàìøàô èðò÷òâ ïéåù©©©

.íéìë éã "ïáòâ÷òååà" ééæ ïìàæ¨©

èâàæïòðòæ ïãéà éã ïòåå æà ,ï"ø øòã ¨©

ééæ ïåà ,óåñ íé íåö ïòîå÷òâðäà̈
êéæ èàä íé øòã æà ïòæòâ ïáàä¨©¨

èøàã ïòðòæ ïãéà éã ïåà ïèìàtùòâ¨¨

éã ïåà ,"äùáéá íéä êåúá" ïòâðàâòâ©

ïòðòæ ïåà ïôàìòâëàð ééæ ïòðòæ íééøöî¨¨

ïãéà éã ïáàä ,ïøàååòâ ïò÷ðéøèøòã¨¨

ïåô ïòååòâ æéà ñòìà æà ïòðàèùøàô©©©©

ïéà íééøöî éã ïøàðåöðééøà éãë ,ìîéä©©

èùéð èìàåå'î áéåà .ïééøà íé©¨

èìàåå øò ïåà ,ï'äòøt "èâéì÷òâøòáéà"¨

áéìåö íéøöî ïåô ïãéà éã è÷éùòâñéåøà©
øò èìàåå ,äîåãëå úåëî éã øàô àøåî©¨

ïãéà éã êàð ïôéåìåöëàð èâàååòâ èùéð©¨¨

èùéð øò èìàåå êéåà .âòè ééøã êàð¨¨

áéåà ,ïãéà éã ïôéåìåöëàð äáéñ à èàäòâ©©¨

ïåô ééøô è÷éùòâñéåøà ééæ èàä ïééìà øò©¨©

åå øàð .íéøöîèâàæòâ íéà èàä'î ãìàáé ¨©¨¨

çøá éë" ,ïôàìèðà ïòðòæ ïãéà éã æà©©¨

"íòä(ä ,ãé úåîù).ïôàìòâëàð ééæ øò æéà ,¨¨

íòðòéúîàá ò÷àè ïãéà éã ïáàä âàè¨¨©

èøòåå ñòìà æà èáééìâòâ©©

íòã ïåô ïåáùç à èéî èøäéôòâ©

èäòæ ñàåå ñàã êéåà ïåà ,ïòèùøòáéåà¨¨

à èéî æéà ,"àéù÷" à éåå ñéåà©©

ïàã ïåà ,ìîéä ïåô ïåáùç ïëéìøòãðåàåå©

,øòöøòä òøòééæ ïåô ïäåèòâtà êéæ ïáàä¨¨

.ë"ò ,äðåîà ïéà úå÷éôñ ïèøàñ òìà©¨

øòãò"éæ øòðéùæàìàåå íééç éáø ïåàâ¨¨

èâàæ,è"ô óåñ ,à øòù ,"íééçä ùôð") ¨

éèå÷éì ,"êìîéìà íòåð" 'éòå ,è à ù"äù ç"øäî úåùøã

("éúñåñì" ä"ã ,äðùåù÷åñt ï'ôéåà,ãé úåîù)

(åèìàøùé éðá ìà øáã ,éìà ÷òöú äî"
.ïãéà éã ïéà êéæ èãðòåå ñò æà ,"åòñéå©

äðåîà ò'úîà éã ïáàä ïìòåå ééæ áéåà¨

ïòäéöðééøà êéæ ïìòåå ééæ ïåà ,ïåçèá ïåà©

ïééæ íøåâ ééæ ïìòåå ,àøåî ïéé÷ ïäà íé ïéà¨

ñò æà ,ìîéä ïéà úåøøåòúä à èéîøòã©©

ïåà ,íéñð ééæ èéî ïøéñàt úîàá ïìàæ¨©

.ééæ øàô ïèìàtù êéæ ìàæ íé øòã¨©©

èéîøòðéùæàìàåå íééç éáø èùèééè íòã
÷åñt íòã(è ,à ù"äù)éúñåñì"

éåå è÷ðåt ,"éúòéø êéúéîã ,äòøô éáëøá
ïòååòâ ñò æéà ,äòøt ïåô ãøòô éã ééá
,èìòåå éã ïåô øãñ æéà ñò éåå èøò÷øàô©
øòáà ,ãøòô íòã èøäéô øòèééø øòã æà©¨

øòã èàä ,øòèéìéî ïééæ ïåà äòøt ééá¨

èøäéô éåæà .øòèééø íòã èøäéôòâ ãøòô©

æà ,ìåëéáë øòèùøòáéåà øòã êéåà êéæ©

øòáà ,"úåáøò áëåø" øòã æéà øò ùèàë¨¨

ïìàæ øòãðé÷ òùéãéà æà ,åö èæàì øò¨©¨
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òøòééæ êøåã ,ìåëéáë "ïøäéô" íäéà
.ã"ëò ,íéáåè íéùòî

òãòéíòðéà èáééìâ ãéà à ñàåå èåðéî¨©

èáéìàá ïåà áåùç æéà ,øòôòùàá©©

øòã èáééøù ñò éåå ,ïòèùøòáéåà íòã ééá
"àøæò ïáà"(êåøàä ùåøéô)ïéà ÷åñt ï'ôéåà

äùøt øòâéèðééä øòã(ã ,ãé)íéøöî åòãéå"
æà ïñéåå ïìòåå íééøöî éã ïåà ,"'ä éðà éë©

.èìòåå øòã ïåô øòôòùàá øòã ïéá êéà©

ïáàä íééøöî éã ,ïééèùøàô ïòî óøàã©©¨

òèìééöòâ øàð ïáòì åö èàäòâ êàð êàã¨¨©¨

ïéà ïò÷ðéøèøòã ïøòåå ééæ øòãééà ïèåðéî
÷åñt øòã èâàæ ñàååøàô ,éåæà áéåà ,íé©©¨¨

íééøöî éã ïåà ,"'ä éðà éë íéøöî åòãéå"
?øòôòùàá øòã ïéá êéà æà ïñéåå ïìàæ¨©©

èøòôèðòøòã æà ,"àøæò ïáà" øòã©

éã ïâòåå ééñ èãòø ÷åñt
ïéà ïáéìáòâøòáéà ïòðòæ ñàåå íééøöî¨

ïòðòæ ñàåå íééøöî éã ïâòåå ééñ ,íéøöî¨

æà ,íé ïéà ïøàååòâ ïò÷ðéøèøòã ò÷àè©¨©

ïáòì øòééæ ïåô ïèåðéî òèöòì éã ïéà êéåà
ééæ ïìàæ ,äìtî à ïáàä ïìòåå ééæ øòãééà¨©¨

èøäéô øòèùøòáéåà øòã æà ïñéåå êéåà©

!èìòåå òöðàâ éã©

ïåôøòã èééåå éåå ,êéåà øéî ïòäòæ íòã
ïòååòâ ããùî èàä ä"á øòèùøòáéåà¨

ò ïåà ìîéä ïåô "úåëøòî" òìàøàð ,ãø ©¨

øòöøòä éã ïéà äðåîà ïáòâåöðééøà éãë©

ïéà èðò÷ééìòâ ïáàä ñàåå ,íééøöî éã ïåô¨¨

!èåðéî ïééà óéåà åìéôà ,ïòèùøòáéåà íòã©

שוי	  איז  טאג  די - ההוא ביו� ה' ָויושע 

ניסי�  גרויסע  פאר  פריעהר פו	  ַָאנגעגרייט

ñòãòéèøòåå ,çñô ìù éòéáù øäàé¨
íé úòéø÷ ïåô ïéðò øòã øøåòúð
òñéåøâ éã ïåà ,øòãðé÷ òùéãéà øàô óåñ©

óéåà ïøàååòâ øøåòúð ïòðòæ ñàåå íéîçø¨¨

,óåñ íé úòéø÷ ïåô ñð íòã úòùá ïãéà
ïãòé ,ïèééö òâéèðééä êéåà øøåòúð ïøòåå

.çñô ìù éòéáù

éåæàòìòùøòä éáø ÷"äøä èáééøù ©

÷"äôñ ïéà ,ò"éæ áéåùèéãéæî
ñð íééá ñèìàîòã ìééåå :"éáö úøèò"¨

ïøàååòâ èðòôòòâ æéà ,óåñ íé úòéø÷ ïåô¨

,úåøåã òâéãøòèòtù òìà øàô äòåùé éã©©

ééñ .ãéçé ï'øàô ééñ ,íéáø ï'øàô ééñ©©

,íòðééà ïãòé ééá .èøôá ééñ ïåà ,ììëá
ïåà ètàèùøàô å"ç ïìòåå ñò áéåà êéåà©¨

ïøòéåè éã íäéà øàô ïøòåå èëàîøàô©©©

à ïåô øòãà ,äñðøt ïåô äòtùä éã ïåô¨©

å"ç âååéææà (.çé÷ íéçñô) èâàæ àøîâ éã éåå)¨©

(óåñ íé úòéø÷ éåå éåæà øòååù æéà äñðøtøò ìàæ , ©¨

ñàåå ïåöø úò íééá íòã óéåà ïèäòá¨

úòéø÷ ïåô èééö øòã ïéà èðòôòòâ èøòåå
ñìàîòã æéà ñò éåå è÷ðåt ...óåñ íé¨

ïøàååòâ èðòôòòâêéæ èàä óåñ íé øòã ïòåå) ¨¨

(ïèìàtùòâéã òìà ïôìòä èòåå øò ïåà , ¨

íäéà åö ïòééøù ñàåå ïãéàלא.

פסחלא . של  שביעי אמאהל האט ליובאוויטש, פו� זצ"ל  בער שלו� רבי  ַַָָהרה "ק 

זצ"ל : יצחק  �יוס רבי  הרה "ק  זוה�, זיי�  צו ָגעזאגט
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èéåìñàååøàô ïòî èééèùøàô ,íòã©©¨

áåè íåé à æéà çñô ìù éòéáù©

øòã éåå ,äëàìî úééùòá øåñà æéà ñàåå¨
èâàæ ÷åñt(åè ,áé úåîù)ïåùàøä íåéáå" ¨

"ùãå÷ àø÷î éòéáùä íåéáå ,ùãå÷ àø÷î
èàä äìòî à øàô ñàåå ,äøåàëì .'åâå¨©©¨

íåé âòè òøòãðà éã éåå øòî âàè øòã¨©

éã êàã ïòðòæ ,éååéö íòã úòùá ?áåè¨

íé øòã ïåà ,íéøöî ïéà ïòååòâ êàð ïãéà¨

ïèìàtùòâ èàäòâ èùéð êàð êéæ èàä¨¨©¨

?ééæ øàô©

æåî"íåé ìù åîåöéò" øòã æà ,ïâàæ ïòî¨©

ïòååòâ ïéåù æéà ,çñô ìù éòéáù ïåô

äòåùé éã øàô øòäéøô ïåô èééøâòâåö©

æéà íòã ïâòåå ïåà ,øòãðé÷ òùéãéà ïåô
áåè íåé à ñìà ïøàååòâ èîéèùàá ñò©¨©©

.äëàìî à ïäåè èùéð øäàè'î ïòåå¨©

éåæà"éåì úùåã÷" øòã èùèééè(çìùá 'ô), ©

÷åñt íòã(ì ,ãé úåîù)'ä òùåéå"
øòã ñàåå âòè àã ïòðòæ ñò ,"àåää íåéá¨¨

ñèåâ ïééæ ïåô òétùî æéà øòèùøòáéåà
óéåà è÷òã øò ïåà ,øòãðé÷ òùéãéà óéåà
ñàåå âàè øòã ïåà ,ééæ åö èôàùáéì ïééæ©¨¨

æéà ,íòã øàô ìâåñî òèñøòî éã æéà©

èâàæ íòã óéåà ïåà ,çñt ïåô âàè øòã¨¨

.÷"ìëò ,"àåää íåéá" ,÷åñt øòã

פונע� וואסער� די  זענע�  דא  פו�  מייל עטליכע  אז געהערט וואלסט  דו אויב -ַַָָ

גרויסע די זע�  צו כדי  אהי� , גיי� צו געאיילט זי� וואלסטו געוואר� , געשïאלט� ַָָָי� 

זי� האט  דא  פו�  ארט  נאנט�  גאר  א  אי� אז געהערט  וואלסט  דו אויב או�  ַַָָָָָָמראה?

נס? דע�  זעה�  געגאנגע�  וואלסטו געשïאלט�, י�  ַָָדער

געענטפערט , האט  זצ"ל , הריי "� הרה"ק זוה�, דער  אז ַַָזעלבסט -פארשטענדלי� ,

אז ïאסירט, האט  וואס נס  גרויס�  דע�  זעה�  געגאנגע� אוודאי  וואלט  ער יא , ַַַַַָָָָאז

געזאגט : זצ"ל , רש"ב דער  פאטער, זיי�  האט געשïאלט�. זי� האט  י� ָָָָָדער 

י� פו�  וואסער� די ווער�  ïסח  של  שביעי  יאר יעדעס אז  זאלסטו, וויס�  -ַַָָ

דערגעשïאלט� פו�  מענטש�  אלע אז  טוה� , אבער מע�  קע� וואס ממש... בïועל ַַָָָ

טויב... או�  בלינד  זענע�  וועלט 

שïיר� חושי�, גשמיות 'דיגע פארטעמïטע די צוליב אז זאג� , צו געמיינט  האט  ַַָָער

קריעת פו�  ניסי� זעלבע  די יאהר  יעדעס  געשעה�  עס  אז נישט  ליידער  מענטש�  ַָדי

האט באמת. דערי� גלייב�  צו עבודה  שווערע אזא עס איז דע� וועג�  או�  , �סו ַַָי� 

געזאגט : רש"ב  ָדער 

�סו י�  קריעת  פו�  ניסי�  די אז זאג� , צו געמיינט  טאקע  אי� האב דאס אט  -ַַָָָָ

דער אויב מענטש. אינע� נאר איז  חסרו�  דער  או�  יאהר , יעדעס צוריק ָָקומע� 

וואלט זיי� , צו  �דאר עס ווי גידי�  או�  איברי�  זיינע געהייליגט  זי� וואלט ַָָמענטש

ממש! בïועל  מחזה גרויסע די זעה�  צו געווע� זוכה ער
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ï'ôéåà÷åñt(àë ,ãé úåîù),"íéîä åò÷áéå"
ì"æç éã ïâàæ(å ,àë äùøô ø"åîù)æà ¨©

øàð ,"íéä ò÷áéå" èùéð èâàæ ÷åñt øòã¨¨

òìà æà ïòðøòì åö ,"íéîä åò÷áéå"©©

óéåà øòáéøâ ïåà ïìàåå÷ òìà ïéà ïøòñàåå©©©

ïèìàtùòâ ñìàîòã ïòðòæ èìòåå éã¨¨

.ïøàååòâ¨

èâòøôøùä ÷"äøä ,áø øòæìòá øòã
æà êàã ïñééåå øéî ,ò"éæ íåìù¨©

"àðâîì àñéð ä"áå÷ ãéáò àì"úåùøã 'éò)

('ç ùåøã ,ï"øäèëàî øòèùøòáéåà øòã ,©

ïòååòâ æéà ñàåå .èñéæîåà íéñéð ïéé÷ èùéð¨

ïøòñàåå òìà ïèìàtù ïåô úéìëú øòã©©©

?èìòåå øòã óéåà

èøòôèðòæéà "íéî" ,"íåìù øù" øòã
,ò"ì úåøö óéåà æîøîéåå)

éë ,íé÷ìà åðòéùåä" (á ,èñ íéìäú) èâàæ ÷åñt øòã¨

("ùôð ãò íéî åàáøòèùøòáéåà øòã ïòåå
òìà ïòðòæ ,íé íòã ïèìàtùòâ èàä¨¨©

úåøö éã óéåà æîøî ïòðòæ ñàåå ,ïøòñàåå©¨

,èìòåå øòã óéåà ïòîòìáàøt ïåà¨

øòã ìééåå ,ïøàååòâ "ïèìàtùòâ"¨¨

òáè ïéà ïáòâòâðééøà èàä øòèùøòáéåà¨©

ïåô âàè ïâéìééä íòã ïéà æà ,äàéøáä©¨

òìà ïøòåå ìèá ïìàæ çñô ìù éòéáù¨©

ïåà .èìòåå øòã óéåà íéøåñé ïåà úåøö
òìà æà ïâàæ åö ì"æç éã ïòðééî ñàã¨¨©©

ñìàîòã ïòðòæ èìòåå éã óéåà ïøòñàåå©¨

.ïøàååòâ ïèìàtùòâ¨¨

èéåìøòæìòá øòã èøòôèðòøàô íòã©

äøåú øòã ïéà ñàåå ñàã ,áø¨¨

ï'ôéåà "äòé÷á" ïåùì ñàã øéî ïòðéôòâ¨

ì"æç éã ïéà ïåà ,"íéîä åò÷áéå" ,íé
óåñ íé "úòéø÷" ïôåøòâðà ñð øòã èøòåå¨

(ãåòå .çé÷ íéçñô .çð úåëøá)"äòé÷á" ìééåå ,
éåå ,êàæ òöðàâ à óéåà ïâàæ åö êééù æéà¨©©©

"íéöò ò÷åá" ,õìàä(è ,é úìä÷)ìééåå , ¨

ïòî ïåà ,"ùåâ" à ïòååòâ æéà õìàä ñàã¨¨©

êàæ à ïë ïéàù äî .ïèìàtùòâ ñò èàä¨¨©©

à ïòååòâ èùéð øòäéøô ïéåù æéà ñàåå¨©

èàä'î ñàåå ,ãééì÷ à ìùîì éåå ,"ùåâ"©¨¨

êééù æéà ,íéãàô èéî èééðòâðòîàæåö ñò©¨

.ïñééøåö ¯ "äòéø÷" ïåùì ñàã íòã ééá¨

øàôøòã,ìäàî ïèùøò íééá èééèù ©¨

åò÷áéå" ,äøåú øòã ïéà
ïèùøò íåö ïòååòâ æéà ñàã ìééåå ,"íéîä¨

,ïèìàtùòâ êéæ èàä íé øòã ñàåå ìäàî¨¨¨¨

èâàæ àøîâ éã ñàåå ,øòèòtù øòáà̈¨¨

íé úòéø÷ êàð ìééåå ,"óåñ íé úòéø÷ë"¨

íé ïåô íé÷ìç ïáéìáòâ ïéåù ïòðòæ óåñ
,èìòèùòâðòîàæåö ÷éøåö ïòðòæ ñàåå¨©

òâéã'úåîéìù ïééà èùéð ïéåù æéà ñò øòáà̈
ïåùì à íòã ééá êééù æéà øàôøòã ,êàæ©©©

.óåñ íé "úòéø÷"

או	  גרויסקייט די  - פלא  עשה תהלת  נורא 

בשמחה שירה די  זאג	 פו	 ָסגולות 

øòãèâàæ "ïøäà úéá"(çñôì åéøáã óåñá), ¨

éã ïéà ,"ìëä ùé íéä úøéùá éë"
ñò ñàåå ñàã .ñòìà àã æéà íéä úøéù¨©¨¨

æéà'ñ ñàåå ñàã ïåà ,èøéñàt ïéåù èàä¨©¨¨

úåìåàâ òìà ïåà .ïòîå÷ åö èééøâòâðäà̈©

óøàã ùèðòî øòã ñàåå úåòåùé ïåà¨©
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ïéà èðòëòøòâðééøà æéà ñòìà ,ïáàä¨©©

.íéä úøéù

íàå"áì ìëá íéä úøéù íãàä øîàé
åøòã áéåà ïåà ,"ùôð úøéñîá

ïöðàâ ï'èéî äøéù éã ïâàæ èòåå ùèðòî¨©

øòãòé ,ùôð úåøéñî èéî ïåà õøàä©
òðééæ òìà ïìòåå ,äðéçá ïééæ èéåì ùèðòî©

ïèëàøøàô ,úåéðçåøáå úåéîùâá íéðéðò©¨

.÷"ìëò ,ïøòåå

øòã"íéãøç"(âò ÷øô)è÷ðåt æà ,èáééøù©

ïàäøàô ïòðòæ óåâä úàåôø ééá éåå©©

èìòâ êàñ à ïèñà÷ ñàåå ïòðéöéãòî¨¨©©

ï÷ðàø÷ íòã øàô ïâàèééåå íøåâ ïòðòæ ïåà¨©©

òâéìéá àã ïòðòæ èééæ òèééååö éã ïåô ïåà¨

èðòéöàt íòã ïìééä ééæ ïåà ïòðéöéãòî©

ñò ,úåéðçåøá êéåà æéà éåæà ,ïâàèééåå ïà̈¨©

,úåøéáò éã øàô íéðå÷éú ïàäøàô ïòðòæ©©©

ïâéðéét åö ,íéôåâéñ ïåà íéúéðòú éåå éåæà©
ìàæ øò ïøòèééìñéåà íäéà ïåà óåâ íòã¨

éã ïåô øòáà .øòäéøô éåå éåæà ïééø ïééæ©¨

ñàåå ,"úåìåâñ" ïàøàô ïòðòæ ,èééæ òèééååö©©¨

äëåæ æéà ,éåæà èåè ñàåå ùèðòî øòãòé¨©

.úåðååò úøtë åö

ïùéååöøòã ñàåå "úåéìåâñ" úååöî éã¨

ñéåà èðòëòø "íéãøç"ä"ã ,íù)

("úéùéìùä äìåâñä"åö ìâåñî ïòðòæ ééæ æà ,©

íéä úøéù ïâàæ åö æéà ,úåðååò úøtë¨

èöòé èìàåå'î éåå éåæà ,äçîù èéî©¨

æéà íòã êøåã .íéøöî ïåô ïòâðàâòâñéåøà©©

.úåðååò úøtë åö äëåæ ïòî

øòã,øàôøòã íòè à èâðòøá "íéãøç"©©

÷åñt íòã óéåà ìééåå(áë ,åè úåîù)

ïâàæ ,"óåñ íéî ìàøùé úà äùî òñéå"¨

ì"æç éã(æðø æîø ù"÷ìé)íéàèçî íòéñäù"
èàä ä"ò åðéáø äùî ,"íäìù¨

òøòééæ ïåô øòãðé÷ òùéãéà éã ïâéåöòâ÷òååà©
øòã ïòåå ìééåå ,äøéù éã êøåã ,úåøéáò
ñàåå ñð à óéåà äøéù èâàæ ùèðòî¨©¨

åö äëåæ øò æéà ,íäéà èéî èøéñàt©
.äøtëå äçéìñ ,äìéçî

èáééøùäðäå" ,øòèééåå "íéãøç" øòã
åæ äøéù øîåì 'ä åðååöù øçà
øòã éåå íòã êàð ïåà ,"íåé ìëá¨

ïâàæ åö ïìéåôàá æðåà èàä øòèùøòáéåà¨©¨

÷åñt øòã éåå ,âàè ïãòé äøéù òâéæàã éã¨¨

ïâàæ óøàã'î æà ,"øîàì åøîàéå" èâàæ¨©©¨

ïåòîù éáø ïåà ,úåøåã òìà ïéà äøéù éã©

èâàæ éàçåé ïá(:ãð á"çæ)äðååë éã æà ¨©

éã ïâàæ âàè ïãòé ìàæ'î ,æéà ïåôøòã¨¨¨

éã ïéà éåå éåæà ,äçîù ñéåøâ èéî äøéù©

,èâàæòâ ñò ïáàä øéî ïòåå èééö òèùøò¨¨

ïãòé èàä äøéù éã æà ñéååòâ éàãååà æéà©©¨

ñàã éåå çë ïâéã'ìâåñî ïáìòæ íòã âàè¨¨

èâàæòâ ïáàä ïãéà éã ïòåå ìäàî òèùøò¨¨¨

äøéùלב.

שירהלב. די אינמיט�  פסוק אויפ'�  זאגט  זי"ע רב שינאווער  יא)דער טו, "מי(שמות ָָ

לכאורה פלא ". עושה תהילות  נורא  בקודש, נאדר  כמו� מי ה', באלי�  כמוכה
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êéåà"äøåøá äðùî" øòã(æ"é÷ñ à"ð 'éñ)

,ùåã÷ä øäåæ ïåô ïòîàð ïéà èáééøù¨

äçîùá íéä úøéù ïâàæ óøàã'î æàלג, ©©¨

ùèðòî íòã øàô ïèëàã êéæ ìàæ ñò¨©©

ïòâðàâòâëøåãà âàè íòðòé æéà øò éåå¨©©

åì ïéìçåî äçîùá åøîåàäå" ,íé íòã

שïעטערדיגע די  מיט אדער פריהערדיגע, די מיט  שייכות  קיי�  נישט ïסוק  דער  ָָהאט 

או� אדירי�", במי�  כעופרת  "צללו שטייט  פריהער ווייל שירה, די אי� ïסוקי� 

אבער נס, דע�  שילדער� ביידע וואס אר� ", תבלעמו  ימינ�  "נטית  שטייט  ָָָדערנא� 

פאר '� שבח  א  איז וואס כמו�", "מי  ïסוק מיט '� עס האט  שייכות  א  פאר ַַַַָָָוואס

בכלליות . ַבאשעפער 

שירה געזאגט  או�  געשטאנע�  זענע�  איד�  די  ווע�  אז  רב , שינאווער דער ַַָָענטפערט

ליבשאפט געוואלדיגע א  האר� זייער  אי� געוואר�  נתעורר  איז אויבערשטע� , ַַַַַָפאר'� 

געקענט נישט  זי�  זיי האב�  התלהבות, גרויס פו�  או�  אויבערשטע�, צו� גלוסטונג ָאו� 

זי� דארפ�  מיר  או�  ה '"... באלי�  כמו�  "מי  אויסגעשריג� : האב�  או� ַַָאיינהאלט�,

הי�. שירת  סארט  אזא  צו "נגיעה, א  צו זיי� זוכה  כאטש זאל�  מיר זיי�  ַַַָָָמשתדל

זיינע פו�  איינע� געשיקט  אמאהל האט  זי"ע הקדוש טוב ש� בעל דער ַָָאגב,

איבערגעגעב� או�  שטאט , געוויסע א  אי� אריבערפאהר�  זאל ער  תלמידי� , ַַָָָגרויסע

אי� געפאהר�  אהי�  איז תלמיד  דער בערל ". "רבי נאמע�  מיט '�  איד  א  פאר גרוס ַַַַָָא 

געוואוסט נישט  האט  קיינער  אבער נאמע� , אזא  מיט  איד  א  געזוכט או� שטאט , ַַַָָָָיענע

זיינע אויפגעגעב�  נישט  אבער  האט  תלמיד  דער שטאט . אי�  איד  אזא  פו�  זאג� ַַָָָָצו

אי� דא איז  עס אז געהערט  האט  ער  ביז געזוכט , ווייטער  האט  או�  ַָָָזוכעניש�,

בער דוב נאמע�  מיט'�  מלמד  א  מעזריטשער שטאט  בארימטער שïעטער דער געווע� איז (דאס ַַָָָ

זי"ע) בער.מגיד דוב רבי  יענע�  טאקע טוב, ש�  בעל הייליגער דער  מיינט  אפשר  או�

מלמד , דע�  בער רבי  צו אריבערגעגאנגע�  איז טוב ש� בעל פונע�  תלמיד  ַַדער

דער האט  הדברי�, בתו�  תלמידי� . זיינע מיט  לערנע�  געהערט  איה�  האט  ָָאו� 

עשית , בחכמה כול� ה', מעשי� רבו "מה ïסוק אויפ'�  געזאגט  מגיד  ָמעזריטשער 

אינמיט� ïסוק, דע�  געזאגט  ע "ה  המל�  דוד  האט  פארוואס קנינ�". האר� ַָָָמלאה

אויסגערעכנט האט  ע"ה המל�  דוד  ווע�  אז געענטפערט , האט ער או� קא ïיטל? ַַָָדע� 

פו� או�  התלהבות , גרויסע א אי�  דערפו� אריי�  ער  איז  בריאה , די פו�  ïלאי�  ַַַאלע

האט או� איינהאלט�, געקענט  נישט  זי� ער האט השתוקקות , או� דביקות  ַָָגרויס

דע� צו צוריקגעגאנגע�  ער  איז דערנא�  או�  ה '"... מעשי� רבו "מה ַָאויסגעשריג� :

גערעדט . פריהער האט  ער ָָוואס

האב�לג . פרויע�  די פארוואס טע�  א  געזאגט  האט  זי "ע מבעלז מהרי "ד  ַַָָָָהרה"ק

ובמחולות , בתופי�  הי� שירת  געזאגט  האב� זיי ווייל עגל, ביי�  געזינדיגט  ָָנישט 
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זאגט ïסוק דער  כו)ווי טו, או�(שמות בידה",  �התו את  אהר�  אחות  מרי�  "ותקח ָ

חטא . פו� געוואר�  געראטעוועט  זיי זענע� ַַָדערפאר

ניקלשבורגלד. פו�  זי"ע שמעלקא ר' רבי הייליגער דער  ווע�  אז באקאנט  ַַַס'איז 

שטאט , פו�  מת ïללי� ציבור  דער או� תלמידי�  זיינע זענע�  שירה, געזאגט  ָָָהאט

דע� אריבער  ממש גייע� זי ווי  געדאכט  זיי  זי�  האט עס אז דערהויב� , אזוי  ַַַַָָגעוואר�

פונע� ווער�  נאס נישט  זאל� זיי כדי  קליידער , זייערע אויפגעהויב�  האב�  זיי ַָָי� .

... �סו י�  פו� ַוואסער

ה רב , באבוב'ער  דער דע�  �אוי געזאגט הי "ד ,האט  זצ"ל  ציו� " "קדושת  בעל  רה"ק ָָָ

האט שמעלקא , ר ' רבי '� ביי�  ציבור דער  אזוי ווי  וואונדער  גרויסער  א  איז עס ַַַָאז

דערהויב� זענע�  זיי ווע�  צייט  א  אי�  קליידער , זייערע וועג�  טראכט�  געקענט  ַַַאפילו

י�. דע� ארו�  גייע�  זיי ווי שïיר� צו ַָגעוואר�
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MAY YOU & YOUR FAMILY BE BLESSED
WITH A HEALTHY, SAFE & HAPPY PESACH!
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