
ִמיט ֵׁשייֶנע ֶגעְקִליֶּבעֶנע ֶּפעְרל-ֶוועְרֶטער פּון
ָהַרב ַהָגאֹון ַהַצִדיק, ַעמּוד ָהֱאמּוָנה, ָוואס ְּבֶרעְנְגט ַאַריין

ִדי ֵהייִליֶגע אּון ֵרייֶנע ֱאמּוָנה ִאין ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט

ְּכבֹוד ְקֻדַּׁשת ָמָרן מֹוַהָרא"ׁש זי"ע
ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנֶגען ִאין אּוְנז ִדי ֵרייֶנע אּון ְקָלאֶרע ֱאמּוָנה ִאין

ַּבאֶׁשעֶפער, ִווי אֹויְך ֵעצֹות אּון ִהְתַחְזקּות ִווי ַאזֹוי
ַאדּוְרְך צּו ֵגיין ֶדעם ֶלעְּבן ְּבָׁשלֹום

ֶגעּבֹויֶעט אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, 
ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו

ֶרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו
אּון אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער פּון ַזיין ַּתְלִמיד מֹוֵרנּו ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש

ֶרִּבי ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו
ֶגעְפָלאְכְטן ִמיט ְּפסּוִקים פּון ּתֹוָרה,  ְנִביִאים,  ְּכתּוִבים,

אּון ַמֲאָמִרים פּון ִדי ֵהייִליֶגע ֲחַז"ל, פּון ִדי ְגָמָרא
אּון ִמְדָרִׁשים אּון זֹוַהר ַהָקדֹוׁש.

ַארֹויְסֶגעֶגעְּבן בעזהשי"ת דּוְרְך
ַחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב - ניּו ָיאְרק יצ"ו

אֹור ָזרּוַע

ַסח ל ֶפּ ַהָגָדה ֶשׁ



Visit Our Web Site:
 www.BreslevCenter.com

צו הערן די הערליכע שיעורים
פונעם ראש ישיבה שליט"א רופט:

סדר ועימוד, כריכה ושערים:
א.י.ש. אשדוד
08-8650078
0527627127

צו באקומען די און אנדערע ספרים און קונטריסים:
היכל הקודש וויליאמסבורג

Heichal Hakodesh 
Williamsburg

27 Skillman Street
Brooklyn NY 11205

 1-718-384-1652

היכל הקודש בארא פארק
Heichal Hakodesh

Boro Park 
1011 41 Street

Brooklyn NY 11219
1-718-384-1652

היכל הקודש קרית יואל  
Heichal Hakodesh 

Kiryas Joel
8 Hayes Ct.

Monroe NY 10950
1-845-467-5299

היכל הקודש קרית יואל  
Heichal Hakodesh 

Kiryas Joel
8  Premishlan Way.        

Monroe NY 10950
1-845-243-0563

היכל הקודש קרית ברסלב
ליבערטי

Heichal Hakodesh 
Kiryas Breslev

 181 Huschke Road
Liberty NY 12747

היכל הקודש מאנסי
Heichal Hakodesh 

Monsey 
32 Dolson Road 

Monsey NY 10952
1-347-733-7551

 קול
ברסלב

212-444-9191

חיזוק פאר די
אידישע שטוב

212-444-9169

חיזוק יומי
צו באקומען די חיזוק יומי

אימעיל
chizikyomi@gmail.com

טעלעפאון מעסידזשינג
347-630-2876

מוה"ר יואל בן ריצא רעכיל

ראטה שליט"א
ראש ישיבת תפארת התורה ברסלב

וזוגתו
אסתר גיטל

בת חי' שרה האדיא תחי'
וילדיהם

שלמה נרו יאיר ומשפ',
אלחנן חיים, מרים העניא זיסל, 

שמעון, נחמן נתן, יצחק דוד, צבי, 
רחל לאה, יוסף, מנחם, יחזקאל.
הקדוש ברוך הוא ימלא את כל 

משאלות לבם לטובה 
ויתברכו מפי עליון 

בבני חיי ומזוני רוויחא 
ויזכו לרות רוב נחת דקדושה 

מכל יוצאי חלציהם 
אמן כן יהי רצון

זכות 
הספר הקדוש הזה נדפס ל
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חמץ בדיקת  סדר 
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נפלאה סגולה

המקובל   פו בריוו הייליגער  אסטראפאליעדער  פו מגיד דער שמשו הי"ד:רבינו זצוקללה"ה

איימאל נאר  אפילו סדר   אויפ סוד  מורא 'דיג דע לערנט וואס יעדער  סוד. מורא'דיגע א 
געראטעוועט וועט ער  אז פארזיכערט ער  איז טעג , פסח  ערב די  אי בפרט יאר , א 
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זר ע אר

 ֶ ֵסדר
פארוואס טעם דער זאגט מֹוהרא"ׁש "סדר". אנגערּופן ווערט נאכט היינטיגע  ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָדי

זאגט רּבי הייליגער דער  ווי לֹויט אנגער ּופן, אזֹוי  ווערט חלק עס  מ ֹוהר"ן (ליקּוטי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

פ "ב ) סימן ערב' אּון  געדענקט ער  אייּבערׁשטן, צ ּום נאנט איז איד א ווען  אז ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

גייט  דאן איי ּבער ׁשטער, דער נאר פירט וועלט דער  אֹויף  זא יעדע אז ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָווייסט

גייט  דאן  איי ּבער ׁשטן, פ ּונעם מען פארגעסט אּבער  אֹוי ּב "ּכסדר ", אלעס  ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָאים

קען  ער אז  מיינט מענטׁש א ווען  אז זאגן צּו מיינט דאס  ּכסדר ". "ׁשלא ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאלעס

דאן  ,זא יעדע  פירט  וואס  דער איז  איי ּבער ׁשטער דער ני ׁשט זאכן , טּון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָאליין 
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זר ע אר

אר ֹויס ע ּפעס  איז דאס  אז  ער  מיינט וויל ער  ווי אזֹוי ני ׁשט אים  גייט עס  ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָווען

אייּבערׁשטן , צ ּום צּוגע ּבינדען  איד א איז אּבער אֹויּב סדר . נארמאלע די  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָפ ּון 

פירט  אלעס אליין,  זי פ ּון  ניׁשט ּפאסירט זא ׁשּום קיין  אז  ער ווייסט ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַדאן 

פארוואס חׁשּבֹון  ּפּונקטליכער  א האט זא יעדע  אּון  אייּבערׁשטער , דער ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָנאר

א  מיט אים גייט אלעס  אז  אֹויס  ק ּומט דערי ּבער  אּון  זיין, צ ּו אזֹוי דארף  ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַעס 

סדר. ׁשיינע ְִֵֵֶֶֶֶַגעוואלדיגע

האט  ר ּבינ ּו מׁשה  מצרים, פ ּון ארֹויס  קינדער אידי ׁשע  די  זענען ּביינאכט ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּפסח

אין  אריינגע ּברענגט האט ער איי ּבער ׁשטער, דער איז  אלעס  אז  א ֹויסגעלערנט ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָזיי

דערי ּבער אלעס , פירט וואס  ּבאׁשעפער איין דא נאר  איז עס  אז ׂשכל ריכטיגע  די ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזיי

אן  מיר הֹוי ּבן  נאכט היינט "סדר -נאכט", די  אנגער ּופן נאכט היינטיגע די  ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָווערט

סדר. ׁשיינע  אּון גּוטע  א מיט איי ּבערׁשטער  דער נאר פירט אלעס  אז ׁשּפירן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָצּו

ה דר סימני

פארוואס א .א.וו . ּורחץ " "קד ׁש סדר  פּונעם סּמנים  די  מס ּביר איז ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמֹוהרא"ׁש

אנהֹויּבן  איד יעדער  דא וויל  ּביינאכט ּפסח ווייל סמנים ? די האּבן מען ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָדארף 

וואֹו זיין  מען צ ּו וואס  זא ערׁשטע די  אּון  איי ּבערׁשטן , דעם  דינען צ ּו אּון יל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ

וואס צעטל א א ּפׁשריי ּבן   זי זאל מען ליסטע , א  מאכן  צּו  זי איז טּון  ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָדארף 

דעם  ׁשטענדיג ּבעטן  צ ּו נּוצן מען קען צעטל  דעם אּון  טּון , אלץ וויל  ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַמען

דערצ ּו. זיין ז ֹוכה  טאקע זאל  מען אז  זאכן, די אֹויף  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָאייּבערׁשטן

צ ּום  ּבאהעפטן זי וויל  מען אּון סדר צ ּום זי גרייט מען ווען ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַדערפאר 

טּון . וויל  מען וואס  אלעס פ ּון  ליסטע א קֹודם  מען  מאכט ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָאייּבערׁשטן 

ק

די אן זיך ער טäט äŁל, פäן אהיים קäמט טאטע דער ווען  Łְִִֵֵֶֶֶֶַַַָקד
üקינדערלע קליינע די éדי ,Łäקיד Łנעל מאכט ער אäן קיטל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַווייסע

איינŁלאפן. ניŁט ְְְְְִֵָָזאלן
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דא: א מע הויבט שבת
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שהחיינו פאר דאס מע זאגט שבת מוצאי או טוב יו אויס פאלט עס ווע

        ̈©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¥§¥¨¥

          ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨©©§¦¥Ÿ¤§Ÿ¥
         §Ÿ¤¥¦§¨¥¨©¦¥©§¦¦§¥¤§¥
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זייט. לינקע די אוי אנגעלאנט כוס ערשט דע אויס טרינקט מע

רחץ

.ידי נטילת על רכה די ניט זאגט מע א הענט, די זי וואט ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָמע

זר ע אר

רס - רחץ

אייּבערׁשטער דער  איז  אלעס  אז  געוואֹויר ווערן  מיר  ווען  ּביינאכט ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַּפסח

דער אז זעען מיר ווי וועלט, די  פירט אייּבער ׁשטער דער נאר  אז ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָאּון

ניסים. גר ֹויסע מיט מצרים פּון  אידן די  אר ֹויסגענּומען האט ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָאייּבערׁשטער 

זענען  הענט אּונזערע  אז ווייזן צ ּו הענט די  יעצט זי מיר  וואׁשן  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַדערי ּבער

דער נאר פירט אלעס  הענט, אייגענע  די  מיט גארניׁשט טּוען  מיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָריין ,

ְְֵֶֶאיי ּבער ׁשטער.



כה
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שהחיינו פאר דאס מע זאגט שבת מוצאי או טוב יו אויס פאלט עס ווע
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זייט. לינקע די אוי אנגעלאנט כוס ערשט דע אויס טרינקט מע

רחץ

.ידי נטילת על רכה די ניט זאגט מע א הענט, די זי וואט ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָמע

זר ע אר

רס - רחץ

אייּבערׁשטער דער  איז  אלעס  אז  געוואֹויר ווערן  מיר  ווען  ּביינאכט ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַּפסח

דער אז זעען מיר ווי וועלט, די  פירט אייּבער ׁשטער דער נאר  אז ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָאּון

ניסים. גר ֹויסע מיט מצרים פּון  אידן די  אר ֹויסגענּומען האט ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָאייּבערׁשטער 

זענען  הענט אּונזערע  אז ווייזן צ ּו הענט די  יעצט זי מיר  וואׁשן  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַדערי ּבער

דער נאר פירט אלעס  הענט, אייגענע  די  מיט גארניׁשט טּוען  מיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָריין ,

ְְֵֶֶאיי ּבער ׁשטער.



כו

רס

אי איי עס טנקט מע א זית, א ווי ווייניגער גרינצייג, טיקעלע א נעמט ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַמע
צ אינזי האט מע א האדמה, רי רא רכה די מאכט מע א וואסער, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזאל

מרר. די 'טרְְִַָ

      ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¥
 §¦¨£¨¨

יחץ

העלפט, יא עס צרעכט מע א לוי, הייסט וואס מצה מיטעלסטע די נעמט ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָמע
לייגט העלפט קלענערע די א ,מאפיק פאר אוועק מע לייגט העלפט גרעסערע ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָדי

מצת. צוויי די צווי צריק ְְְִִִֵֶַמע

זר ע אר

ווייזן  צ ּו גרינצייג, ׁשטיקל קליינע  א ּכרּפס, די  עסן  פאר'ן זי וואׁשן מיר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַאּון

פ ּונעם  ּבאק ּומען נאר  אֹוי מען  קען גרינצייג, ׁשטיקעלע  קליינע  אזא  אפילּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָאז

קען  איי ּבער ׁשטער דער  ווי  ּפּונקט אּון דא. גארני ׁשט איז אים אן  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָאייּבערׁשטן,

"ּכרּפס ", אנדערע  די געּבן  אֹוי אּונז ער קען "ּכרּפס ", ׁשטיקל  קליין א גע ּבן  ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַאּונז 

טייערע מיינט דאס  וואס ּותכלת" ּכרּפס  "חּור  מגילה די אין ׁשטייט עס ווי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאזֹוי

מען  אּון "ּכר ּפס" ׁשטיקל קליין די  פאר  אייּבערׁשטן  דעם  דאנקט מען  ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַקליידער.

קליידער. טייערע  די  - "ּכר ּפס " אנדערע  די  פאר   אֹוי איי ּבער ׁשטן דער  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַּבעט

מיד

די פ זי רעדט וואס הקד זהר פ מאמר דע זאג צ זי פיר איד ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָערליכע
סח פ נאכט הייליגע די אי מצרי יציאת סיר די דערצייל פ ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַגריסקייט
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כז

מיד

די פ זי רעדט וואס הקד זהר פ מאמר דע זאג צ זי פיר איד ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָערליכע
סח פ נאכט הייליגע די אי מצרי יציאת סיר די דערצייל פ ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַגריסקייט
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זר ע אר

עניא לחמא  הא 

ÏBÎÈÂ È˙ÈÈ ÔÈÙÎc Ïk זאגט מֹוהרא"ׁש עסן. ק ּומען זאל  הּונגעריג  איז עס ווער  - »ƒ¿ƒ≈≈¿≈ְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָ

געווען  איז גל ּות עיקר  דער  אּון  גל ּות, אין געווען אידן  די זענען  מצרים אין  ְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאז

אייּבערׁשטן . פּונעם געטראכט ניׁשט האט מען גל ּות , אין  געווען איז  ׂשכל  דער ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאז

איי ּבער מיט'ן  ניׁשט לע ּבט וואס  מענטׁש קארגערא א געווענליך  איז ׁשטן, ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

האט  ער ווייל  צווייטן. א פאר זא א זיינ'ס  געּבן אוועק ני ׁשט וויל  ער ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָמענטׁש,

    ̈¨§¨¨©¨¨§©§¨§¦§¨¥
     ¨©¨©§¥§¨¨©¨¨§¥¦

קשיות. פיר די פרעגט מע או כוס צווייט דע א גיסט מע

     ©¦§©¨©©§¨©¤¦¨©¥
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זר ע אר

מיר ווען נאכט די אין דעריּבער, גארני ׁשט. מיט ּבליי ּבן וועט ער אז מֹורא ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָדא

דערפאר אּון צווייטן , א מיט טיילן   זי ׁשֹוין מיר קענען ׂשכל , ּברייטע א  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַּבאק ּומען

מיר  ÏBÎÈÂ"זאגן È˙ÈÈ ÔÈÙÎc Ïk". הארץ ּברייטע  א מיט יעדן פאר  טיילן  מיר - ְִָ»ƒ¿ƒ≈≈¿≈ְְְְִִֵֵֶֶַַַ

מסין  בין יבין ין

זאגט רּבי י')דער סימן ב' חלק מֹוהר"ן ּפס ּוק (ליקּוטי י"ב )אֹויפ 'ן נ "ה, "ּכי(יׁשעיהּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

זאגן חז"ל  גל ּות . פ ּון אר ֹויס  מען  גייט ׂשמחה ד ּור אז תצאּו", י"ב :)(מגילה ב ׂשמחה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ



כט
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קשיות. פיר די פרעגט מע או כוס צווייט דע א גיסט מע
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זר ע אר

מיר ווען נאכט די אין דעריּבער, גארני ׁשט. מיט ּבליי ּבן וועט ער אז מֹורא ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָדא

דערפאר אּון צווייטן , א מיט טיילן   זי ׁשֹוין מיר קענען ׂשכל , ּברייטע א  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַּבאק ּומען

מיר  ÏBÎÈÂ"זאגן È˙ÈÈ ÔÈÙÎc Ïk". הארץ ּברייטע  א מיט יעדן פאר  טיילן  מיר - ְִָ»ƒ¿ƒ≈≈¿≈ְְְְִִֵֵֶֶַַַ

מסין  בין יבין ין

זאגט רּבי י')דער סימן ב' חלק מֹוהר"ן ּפס ּוק (ליקּוטי י"ב )אֹויפ 'ן נ "ה, "ּכי(יׁשעיהּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

זאגן חז"ל  גל ּות . פ ּון אר ֹויס  מען  גייט ׂשמחה ד ּור אז תצאּו", י"ב :)(מגילה ב ׂשמחה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ



ל

Ô‚ÚÙ ˙BÈL˜ ÈÙ È„ ÏÈÂÂ CÈ‡ ÔaÚÏ ÚË‡Ë.‰pzLp ‰Óפארוואס «∆∆¿ƒƒƒƒ«¿¿∆¿«ƒ¿«»ְַָ

געווארן פארענדערט ‰f‰איז ‰ÏÈl‰ּפסח פּון נאכט ‰BÏÈl˙די ÏkÓ ְְְְִֶֶֶַָ««¿»«∆ְִֶַַƒ»«≈
יאר: גאנץ א פ ּון נעכט  אנדערע אלע ְְְֶֶֶֶַַַַָפּון 

איז: קׁשיא ערׁשטע ‰BÏÈl˙די  ÏÎaLגאנץ א פּון נעכט אנדערע אלע  ְְְִִֶֶָֻ∆¿»«≈ְְְֶֶֶֶַַַַ

‡ÔÈÏÎBיאר e‡מיר vÓe‰עסן ıÓÁאּבער מצה, סיי א ּון חמץ ‰ÏÈl‰סיי  ָ»¿ƒְִֶ»≈«»ֵֵֵֶַָָָ««¿»
‰f‰ּפסח פּון  נאכט vÓ‰די Blk:מצה נאר מיר עסן «∆ְִֶַַÀ«»ְִֶַָָ

איז: ק ׁשיא צווייטע ‰BÏÈl˙די  ÏÎaLגאנץ א פּון נעכט אנדערע אלע ְְִִֵֶָֻ∆¿»«≈ְְְֶֶֶֶַַַַ

‡ÔÈÏÎBיאר ep‡מיר B˜È˙עסן ‡Lאּבער גרינצייגן , ‰ÏÈl‰פארׁשידענע ָ»¿ƒְִֶ¿»¿»ְְְְִִֵֶֶֶַָ««¿»
‰f‰ּפסח פּון נאכט מרֹור:BÓדי  עסן צּו מצוה א איז «∆ְִֶַַ»ְְִִֶַָָ

איז: קׁשיא דריטע  ‰BÏÈl˙די ÏÎaLגאנץ א  פ ּון נעכט אנדערע אלע ְְִִִֶָֻ∆¿»«≈ְְְֶֶֶֶַַַַ

ÔÈÏÈaËÓיאר  e‡ ÔÈ‡ איין ני ׁשט מיר  ‡Á˙טּונקען  ÌÚt eÏÈÙ‡אפילּו ָ≈»«¿ƒƒְְִִֶַ¬ƒ««∆»ִַ

אּבער ני ׁשט, אֹוי מאל ‰f‰איין ‰ÏÈl‰ּפסח פּון נאכט ÌÈÓÚtדי ÈzL ְִֵֶָָ««¿»«∆ְִֶַַ¿≈¿»ƒ
אּון וואסער, זאלץ  אין ּכרּפס  די  מאל איין  מאל, צוויי איין מיר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָט ּונקען

חרֹוסת: אין מרֹור די מאל ִִֵֶַָָאיין

איז: קׁשיא פערטע ‰BÏÈl˙די  ÏÎaLגאנץ א פּון נעכט  אנדערע אלע  ְְִִֶֶָֻ∆¿»«≈ְְְֶֶֶֶַַַַ

‡ÔÈÏÎBיאר e‡מיר LBÈעסן ÔÈaÔÈזיצענדיג ÔÈaeÒÓסיי  ÔÈe סיי א ּון ָ»¿ƒְִֶ≈¿ƒְִִֵֶ≈¿ƒֵ

אּבער ‰f‰אנגעליינט, ‰ÏÈl‰ּפסח פּון  נאכט  ÔÈaeÒÓדי  eÏekמיר עסן ְְֶֶַָָ««¿»«∆ְִֶַַ»¿ƒְִֶ

אנגעליינט: ְְֶַָָנאר

Ôe‡ ÏÁBÓ ÈÈÊ ,˙BÈL˜ ÈÙ Ë‚ÚÙÚ‚ È„ a‡‰ CÈ‡ ,ÔaÚÏ ÚË‡Ë«∆∆¿ƒ»ƒ∆¿∆¿ƒ«¿≈≈
:ıeÈz ‡ ÈÓ ÚÙËÚ∆¿¿∆ƒ«≈

זר ע אר

ניׁשט  זענען זיי ווייל  הדעת יׁשּוב  געהאט האּבן ּומֹואב  עמֹון פעלקער די ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאז

גל ּות, פּון ארֹויסצ ּוגיין ז ֹוכה  איז  מען ווען אז  אֹויס קּומט גלּות. אין  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָגעגאנגען

. פריילי אּון  רּואיג איז  מען הדעת, יׁשּוב  מען האט ְִִִִֵֶֶַַַַָדאן

מאכט  עס  אּון פריילי מער איז מען  אז אמאל  זי מאכט יאר די  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבמׁש

אר ֹויס איד יעדער אּבער  גייט ּביינאכט ּפסח טרֹויעריג. איז  מען  אז אֹוי  ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָזי

מצות די אוי דעקט מע
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זיצן  דערי ּבער  אּון  צּופרידן, אּון  רּואיג ,פריילי ווערט איד יעדער גלּות, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָפ ּון 

ׂשמחה. א ּון הדעת  יׁשּוב  גר ֹויס  מיט אנגעלאנט נאר ְְְְִִִִֶַַַַָָָמיר

 היינ עבדים

- איז ק ׁשי ּות אלע  א ֹויף  ּתירּוץ  דער  אז  זאגט ‰eÈÈמֹוהרא"ׁש ÌÈ„Ú" ְְֲִֵֶֶַַָָֻ¬»ƒ»ƒ
"ÌÈˆÓa ‰ÚÙÏ א פאר  קנעכט זענען מיר אז איינגערעדט  זי האּבן  מיר . ¿«¿…¿ƒ¿«ƒְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָ

אייּבערׁשטן , פ ּונעם ווילן  די  אן טּון ע ּפעס  אּונז קען מענטׁש א אז ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָמענטׁש,

אּבער אּונז  האט אייּבער ׁשטער דער  צרֹות. אלע  ּברענגט וואס איז  דאס  ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאּון

געדענקען  צ ּו ליכטיגקייט א אּונז אין אריינגעלייגט אּון  מצרים פ ּון ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַאר ֹויסגענּומען

פאר קנעכט קיין  ניׁשט זענען  מיר א ּון אייּבערׁשטער, דער  איז  אלעס ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַאז

ֵֶקיינעם.
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מ ח זה הרי מצרים יציאת  לסר ה רה  וכל 

ד וואס  ניסים  די דערציילט איד  א ווען איז זא גרעסטע  אייּבערׁשטערדי  ער ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

האט  איי ּבער ׁשטער דער ווען  אמאל  פ ּון ניסים די  סיי אים , מיט געטּון ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהאט

העלפט  אייּבערׁשטער  דער  וואס  ניסים די סיי אּון  י ׂשראל , ּכלל גאנץ  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָגעהאלפן

זאגט ר ּבי  דער  טאג. יעדן ּפערזענלי איד  קצ"ה)יעדן  סימן א' חלק מֹוהר"ן (ליקּוטי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

ּפס ּוק  ב ')אֹויפ 'ן ד', גייט (ּתהלים מענטׁש א ווען  אפיל ּו אז  לי", הרחבּת "ּבצר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

די אין  אפילּו אז  זען ער וועט ק ּוקן גּוט ער וועט  א ֹוי ּב צייטן, ׁשווערע ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַד ּור

ער קען מענטׁש א פאר ׁשווער  איז  עס  ווען אפיל ּו י ׁשּוע ֹות, דא אֹוי איז ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָצר ֹות

דערינען . ליגט וואס  זאכן גּוטע  טרעפן   ְְְְִִֶֶֶֶַָאֹוי

פ ּונעם  געּבעטן  האט ער מענטׁש, א פאר גּוט טאקע  גייט עס ווען זיכער  ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאּון

איז  געהאלפן, אים האט איי ּבער ׁשטער דער אּון העלפן אים זאל  ער ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָאייּבערׁשטן

האט  אייּבערׁשטער  דער אז  אנדערע, פאר דערציילן צ ּו מצוה גרעסטע די  ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָדאס 

אייּבערׁשטער דער  וואס  ניסים די דערציילט מענטׁש א מער ווי אּון ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָגעהאלפן.

געלֹויּבט. ער איז מער אלץ  אים, מיט געטּון  ְְִִִֶֶֶֶַָהאט
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הליל ת  יח ימי ל 

אים, פאר נאכט איז עס איד , א  פאר  טּונקל איז עס ווען  אז זאגט ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָמֹוהרא"ׁש

דער אֹויף  גארניׁשט ניׁשט האט  ער אּון ניׁשט, אים דארף קיינער  אז פילט ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָער 

אייּבערׁשטער דער  ווי אזֹוי מצרים , יציאת  פ ּון  דערמאנען זי ער זאל  דאן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָוועלט.

פּון  ארֹויסנעמען  אֹוי אים ער וועט מצרים, פ ּון אידן  די  ארֹויסגענ ּומען ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָהאט

צר ֹות. ֶַָזיינע

ת רה רה בנים  ארעה  נגד 

פ ּונעם  זיי  צ ּו רעדן אּון  קינדער  זיינע  צ ּו אראּפלאזן זי דארף  טאטע  ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָא

מער אלץ  פארׁשטייט, ער  ווייניגער ווי  איז , קינד דאס ווייטער ווי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָאייּבערׁשטן.
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 אֹוי זאל  ער אז ׁשטאּפל זיין אֹויף  רעדן  אּון אים צ ּו אראּפלאזן   זי מען  ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָדארף 

דא  איז עס  אז  זיין פאר ׁשטיין קען  מען אז אּון וועלט, דער א ֹויף  ּבאׁשעפער א ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

אים. צ ּו רעדן  קען מען  א ּון אים, צ ּו ְְִִֶֶֶָנאנט

האט  מצב , נידעריגע א זייער  אֹויף  מצרים  אין געווען  זענען אידן די ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָווען

 זי האט וואס  ר ּבינּו מׁשה  צדיק  גרעסטן דעם גע ׁשיקט זיי  איי ּבער ׁשטער ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָדער

אייּבערׁשטן . פּונעם זיי  צ ּו רעדן אּון  אידן  די צּו אראּפלאזן  ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָגעקענט

וואס צדיק  א ז ּוכן  איד  יעדער  דארף  צייטן, היינטיגע   אוי איז זעלּבע  די ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָאּון

 אֹוי אים אּון ׁשטאּפל זיין אֹויף אים צ ּו רעדן קען  וואס  פאר ׁשטיין, אים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָקען 

אייּבערׁשטן . צ ּום זיין ְְְְֵֵֶַַמקרב
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זר ע אר

אמר ה א מה  ם

איד דארפס  ּפׁשּוטער א ווי  געהערט אּונטער אמאל זי האט צדיק  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָא

ּביי  געוויינט זייער  האט יענער  א ּון הגדה די  ‡ÓB".זאגט ‡e‰ ‰Ó Ìz" ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ»»≈
ׁשטארק אז ֹוי  דא איז  וואס  צדיק , פאר 'ן אינטערעסאנט זייער  געווען  איז  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָעס 

אּון  דערפּון , ּפׁשט איד  דעם געפרעגט ער  האט ׁשטיקל ? דעם  ּביי  וויינען  ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָצ ּו

"ּתם" מיינט ׁשּפרא רּוסיׁשע די  אֹויף  אז געווען  מס ּביר  אים האט איד ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָדער

זאגן , ר ׁשע  מיט'ן חכם דער וואס ני ׁשט ווייס   אי" איד : דער  זאגט  דארט. -ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָ

זאגט  וואס  - אֹומר  הּוא מה "ּתם אֹויפן ּבאזארגט אי ּבין עיקר  דער ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאּבער

דארט  מען זאגט וואס  הימל, אין  אֹויבן  דארט, מיר"... אֹויף  'דארט' ְְְְְְִִִֶֶָָָָָמען

 זי  אי דארף  אדער מיר ? פ ּון  צּופרידן אייּבער ׁשטער דער  איז מיר, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָצ ּו

ְְֶֶַפאר ּבעסערן".

ווערטער, הארציגע  אּבער ּפׁשּוטע  די  פ ּון  געווארן נתע ֹורר זייער  איז  צדיק  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָדער 

א  דארף  עיקר דער אז  ּתלמידים, זיינע  פאר איּבערגעזאגט דאס האט ער  ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאּון

אים. צ ּו הימל אין א ֹויבן זאגט מען וואס  זארגן  זי ְְְְְִִִִִֶָָָאיד

ל תח  א ל א ל  י דע  אינו

ÏB‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡LÂ ּתׁשּובה דארף  ער וואס אֹויף ניׁשט ווייסט איד א ווען  - ¿∆≈≈«ƒ¿ְְְְִִֵֶֶַַָָ

, ערלי אּון וואֹויל  זיין צּו אנצ ּוהֹויּבן וואּו אּון  אז ֹוי ווי  ני ׁשט ווייסט ער טּון, ְְְְְִִִֵֶֶַַָצ ּו



לה
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זר ע אר

אמר ה א מה  ם

איד דארפס  ּפׁשּוטער א ווי  געהערט אּונטער אמאל זי האט צדיק  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָא

ּביי  געוויינט זייער  האט יענער  א ּון הגדה די  ‡ÓB".זאגט ‡e‰ ‰Ó Ìz" ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ»»≈
ׁשטארק אז ֹוי  דא איז  וואס  צדיק , פאר 'ן אינטערעסאנט זייער  געווען  איז  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָעס 

אּון  דערפּון , ּפׁשט איד  דעם געפרעגט ער  האט ׁשטיקל ? דעם  ּביי  וויינען  ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָצ ּו

"ּתם" מיינט ׁשּפרא רּוסיׁשע די  אֹויף  אז געווען  מס ּביר  אים האט איד ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָדער

זאגן , ר ׁשע  מיט'ן חכם דער וואס ני ׁשט ווייס   אי" איד : דער  זאגט  דארט. -ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָ

זאגט  וואס  - אֹומר  הּוא מה "ּתם אֹויפן ּבאזארגט אי ּבין עיקר  דער ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאּבער

דארט  מען זאגט וואס  הימל, אין  אֹויבן  דארט, מיר"... אֹויף  'דארט' ְְְְְְִִִֶֶָָָָָמען

 זי  אי דארף  אדער מיר ? פ ּון  צּופרידן אייּבער ׁשטער דער  איז מיר, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָצ ּו

ְְֶֶַפאר ּבעסערן".

ווערטער, הארציגע  אּבער ּפׁשּוטע  די  פ ּון  געווארן נתע ֹורר זייער  איז  צדיק  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָדער 

א  דארף  עיקר דער אז  ּתלמידים, זיינע  פאר איּבערגעזאגט דאס האט ער  ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאּון

אים. צ ּו הימל אין א ֹויבן זאגט מען וואס  זארגן  זי ְְְְְִִִִִֶָָָאיד

ל תח  א ל א ל  י דע  אינו

ÏB‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡LÂ ּתׁשּובה דארף  ער וואס אֹויף ניׁשט ווייסט איד א ווען  - ¿∆≈≈«ƒ¿ְְְְִִֵֶֶַַָָ

, ערלי אּון וואֹויל  זיין צּו אנצ ּוהֹויּבן וואּו אּון  אז ֹוי ווי  ני ׁשט ווייסט ער טּון, ְְְְְִִִֵֶֶַַָצ ּו
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זר ע אר

BÏ Á˙t z‡גע ּב יעצט וואלט ער ווי אזֹוי ניי, פ ּון  אנהֹוי ּבן  ער זאל ֹוירן - «¿¿«ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָ

איד. ערליכער אן זיין  צ ּו יעצט פ ּון אן הֹויּבט ער אּון ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָגעווארן 

דח  מרא יכל 

זאגט נתן ב ')רּבי אֹות ב ', הלכה ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות הלכֹות, די(ליקּוטי  פ ּון  איינס  אז ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

איד ערליכער קיין זיין וועלן  ניׁשט זאל  מענטׁש א אז מאכן וואס זאכן  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהֹויּפט

מצ ֹות. אסא צ ּו טּון וויל  ער  אּון  ערלי זיין ׁשטארק  צּו וויל  ער ווייל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַאיז

דאס נאר טּון וויל איד  יעדער  ווא ֹויל , זיין איד יעדער וויל  ּבאמת  ִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָווייל 

געוואלט  "וואלסטּו איד: א פרעגן זאל  מען ווען הייסט, אייּבערׁשטער  דער ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָוואס 

געוואלט  וואלסטּו ּתֹורה? לערנען  געוואלט וואלסטּו איי ּבערׁשטן ? צ ּום  ְְְְְְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָָרעדן

רעדן   אי וויל  "זיכער  געענטפערט: איד יעדער  וואלט א.א.וו . צדקה?" ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָגע ּבן 

טאג, גאנצן  א ּתֹורה לערנען  אי וויל זיכער טאג, גאנצן א אייּבערׁשטן  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָצ ּום

ּבלעטער צענדליגע  מׁשני ֹות , סדר  גאנצע א טאג איין אין ענדיגן וויל  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָאי

ׁשווער, צ ּו איז עס  אּבער צדקה .  אסא זייער גע ּבן  אי וויל  זיכער א ּון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָגמרא,

ער ווייל גארניׁשט, ער  טּוט דערי ּבער  אּון  ,"סא אזֹוי  טּון ניׁשט קען  ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָאי

ּביים  ווערט ע ּפעס  עס  איז דאן נאר , אסא טּוט ער  ווען נאר אז  ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמיינט

ְְְֵֶאייּבערׁשטן .

 אֹוי איז  "אּביסל אז געווא ּוסט אּון שכל געהאט אּבער  וואלט איד  א ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָווען

צדקה, פאר  ּפרּוטה איין ּבל ֹויז  געּבן קען ער אּון  מׁשנה, איין  זאגן  קען  ער  ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָגּוט".

זר ע אר

 אֹוי איז דאס אּון  אייּבער ׁשטן, צ ּום  ווארט איין נאר  אפילּו רעדן קען  ער  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָאּון

דאס אּון  טּון , יא דא ער קען דאס  איי ּבער ׁשטן. ּביים טייער  א ּון חׁשּוב  ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָזייער

חׁשק . גרֹויס  מיט געטּון גערן ער  ְְְִֵֶֶֶֶָוואלט

הגדה, די  אין  ּפׁשט די איז  L„BÁ"דאס  L‡Ó ÏBÎÈ"ראׁש ק ּומט עס ווען  - ְִִִִַַָָָ»≈…∆ְֶֶֹ

אז  חֹודׁש הייליגן  דעם פ ּון  צ ּופלאמט אזֹוי  מען  ווערט ניסן  טּוט חֹודׁש נאכדעם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

גארני ׁשט. ְְִֶָמען 

אז  חֹודׁש הייליגע  די  פ ּון  צ ּופלאמט אזֹוי  ני ׁשט ווער הגדה, די זאגט ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָדערפאר 

פּון  אן ני ׁשט הֹויּב חֹוד ׁש, ראׁש אן ניׁשט ה ֹוי ּב טּון . גארני ׁשט וועסטּו ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָֹנאכדעם

ּביינאכט נאר EÈÙÏ",אינדערפרי. ÌÈÁeÓ BÓe ‰ˆÓ LÈL ‰ÚLa"דאס וואס  ְְְְִִֶַַָ¿»»∆∆«»»»ƒ¿»∆ָָ

מען  - מרֹור איי ּבערׁשטן , פ ּונעם טאג גאנצן  א טראכט מען - מצה ְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמיינט

קען  יעדער  ניׁשט ווייל גיין , עס  מּוז  אז ֹוי וואס  איי ּבער ׁשטן. פּונעם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָפארגעסט

ׁשטארק האלטן זי מען  מ ּוז דעסוועגן  פ ּון אייּבערׁשטן . פ ּונעם טראכטן ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַאייּביג

אן  ווערן  וועט מען אז העלפן  וועט איי ּבער ׁשטער דער ּביז  פריילי זיין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַאּון

איד. ְְִִֶערליכן 

דעם  אנגעכאּפט האט אייּבער ׁשטער דער אז  דערציילט גמרא הייליגע  ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָדי

ד ּו אּון  אי אּון ּתׁשּובה! ""טּו געזאגט: אים אּון  נבט ּבן ירבעם ר ׁשע  ְְְְְְְִִֶֶָָָָָָָגר ֹויסן 

געפרעגט: צ ּוריק ער האט עדן !". גן  אין צּוזאמען ׁשּפאצירן וועלן  המל דוד  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָמיט

אייּבערׁשטער דער האט "? המל דוד אדער  אי גרעסער , זיין וועט ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ"ווער

"דעמאלט  געזאגט: ירבעם האט גרעסער " זיין וועט המל "דוד ְְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָגעענטפערט:

טּון !" ּתׁשּובה ני ׁשט  אי ְְִִִָוויל

קל ּוגער א געווען דא איז ירבעם פאר ׁשטיין. צ ּו ׁשווער  זייער דאס איז ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבאמת

, המל דוד ווי  גרעסער זיין  וועט ער אז  געטראכט ער  האט פארוואס  ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמענטׁש,

האט  וואס  ר ׁשע  א געווען דא איז ער אּון צדיק , א געווען דא איז   המל ִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָדוד

אידן? אלע  זינדיגן ְְְְִִִֶֶַַגעמאכט

אים  א ּון ירבעם צ ּו געקּומען  איז איי ּבער ׁשטער דער ווען אז איז ּתירּוץ ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָדער 

געוואלט  האט ער אז צּופלאמט אזֹוי געווארן  ער איז טּון , ּתׁשּובה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָגעהייסן 



לז

זר ע אר

 אֹוי איז דאס אּון  אייּבער ׁשטן, צ ּום  ווארט איין נאר  אפילּו רעדן קען  ער  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָאּון

דאס אּון  טּון , יא דא ער קען דאס  איי ּבער ׁשטן. ּביים טייער  א ּון חׁשּוב  ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָזייער

חׁשק . גרֹויס  מיט געטּון גערן ער  ְְְִֵֶֶֶֶָוואלט

הגדה, די  אין  ּפׁשט די איז  L„BÁ"דאס  L‡Ó ÏBÎÈ"ראׁש ק ּומט עס ווען  - ְִִִִַַָָָ»≈…∆ְֶֶֹ

אז  חֹודׁש הייליגן  דעם פ ּון  צ ּופלאמט אזֹוי  מען  ווערט ניסן  טּוט חֹודׁש נאכדעם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

גארני ׁשט. ְְִֶָמען 

אז  חֹודׁש הייליגע  די  פ ּון  צ ּופלאמט אזֹוי  ני ׁשט ווער הגדה, די זאגט ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָדערפאר 

פּון  אן ני ׁשט הֹויּב חֹוד ׁש, ראׁש אן ניׁשט ה ֹוי ּב טּון . גארני ׁשט וועסטּו ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָֹנאכדעם

ּביינאכט נאר EÈÙÏ",אינדערפרי. ÌÈÁeÓ BÓe ‰ˆÓ LÈL ‰ÚLa"דאס וואס  ְְְְִִֶַַָ¿»»∆∆«»»»ƒ¿»∆ָָ

מען  - מרֹור איי ּבערׁשטן , פ ּונעם טאג גאנצן  א טראכט מען - מצה ְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמיינט

קען  יעדער  ניׁשט ווייל גיין , עס  מּוז  אז ֹוי וואס  איי ּבער ׁשטן. פּונעם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָפארגעסט

ׁשטארק האלטן זי מען  מ ּוז דעסוועגן  פ ּון אייּבערׁשטן . פ ּונעם טראכטן ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַאייּביג

אן  ווערן  וועט מען אז העלפן  וועט איי ּבער ׁשטער דער ּביז  פריילי זיין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַאּון

איד. ְְִִֶערליכן 

דעם  אנגעכאּפט האט אייּבער ׁשטער דער אז  דערציילט גמרא הייליגע  ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָדי

ד ּו אּון  אי אּון ּתׁשּובה! ""טּו געזאגט: אים אּון  נבט ּבן ירבעם ר ׁשע  ְְְְְְְִִֶֶָָָָָָָגר ֹויסן 

געפרעגט: צ ּוריק ער האט עדן !". גן  אין צּוזאמען ׁשּפאצירן וועלן  המל דוד  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָמיט

אייּבערׁשטער דער האט "? המל דוד אדער  אי גרעסער , זיין וועט ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ"ווער

"דעמאלט  געזאגט: ירבעם האט גרעסער " זיין וועט המל "דוד ְְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָגעענטפערט:

טּון !" ּתׁשּובה ני ׁשט  אי ְְִִִָוויל

קל ּוגער א געווען דא איז ירבעם פאר ׁשטיין. צ ּו ׁשווער  זייער דאס איז ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבאמת

, המל דוד ווי  גרעסער זיין  וועט ער אז  געטראכט ער  האט פארוואס  ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמענטׁש,

האט  וואס  ר ׁשע  א געווען דא איז ער אּון צדיק , א געווען דא איז   המל ִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָדוד

אידן? אלע  זינדיגן ְְְְִִִֶֶַַגעמאכט

אים  א ּון ירבעם צ ּו געקּומען  איז איי ּבער ׁשטער דער ווען אז איז ּתירּוץ ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָדער 

געוואלט  האט ער אז צּופלאמט אזֹוי געווארן  ער איז טּון , ּתׁשּובה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָגעהייסן 



לח

זר ע אר

 מעגלי אוודאי איז דאס  אּון המל דוד ווי  גרעסער נא ווערן אּון טּון ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּתׁשּובה

מדריגֹות. גרעסטע  די צּו אנק ּומען קען  איד  יעדער  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָווייל 

ד ּו אז זאגן  ניׁשט קענסט  "דּו געזאגט: א ּבער אים האט אייּבערׁשטער  ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָדער 

דארפסט  ד ּו נאר מדריגֹות, גרעסטע  די צ ּו צ ּו ק ּומסט ד ּו א ֹוי ּב נאר  ּתׁשּובה ְְְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָטּוסט

א  דעם דינען צ ּו גרייט זיין  אּון  טּון  אפיל ּוּתׁשּובה קלייניקייטן, מיט ייּבערׁשטן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

עס זי האט עבירה אן טּון  פ ּון מאל  איין  אּפהאלטן נאר  זי וועסט ד ּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹויּב

געל ֹוינט". ְֶׁשֹוין

האט  ער  אּון  ר ׁשע  גרֹויסער א  איז  ער אפילּו איד , יעדער  אז איז אמת ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָדער 

קליינע יעדע  פאר  ׂשכר  ּבאקּומען   אֹוי וועט ּתֹורה, די  פ ּון עביר ֹות אלע ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָגעטּון 

צּוריק זי האט  ער וואס מאל  יעדע  פאר  אּון געטּון, יא האט ער  וואס  ְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָמצוה

עבירה. אן טּון צ ּו פ ּון ְְֲֵֶַַָגעהאלטן

אּון  עבירֹות טּוט וואס איד  א  אז ספרים הייליגע די אין ׁשטייט עס  ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאפיל ּו

אּון  אחרא סטרא די פאר מצ ֹות זיינע  גייט געטּוהן ּתׁשּובה ני ׁשט נא האט ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָער 

איז  עס  אז זיין ני ׁשט א ּבער קען דאס  קליּפֹות, די פאר  ּכח דעם מיט גע ּבט ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹער 

מיינט. דאס וואס  ּתרּוצים דעם  אֹויף  דא ׁשֹוין  איז עס  אּון ּבּפׁשטּות, אז ֹוי  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָטאקע 

ווייל טּון , ּתׁשּובה  ני ׁשט קיינער  קען  דאן  ּבּפׁשטּות אז ֹוי איז עס  אֹויּב ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָווייל

. צ ּוּביסלע גייט עס מינ ּוט, איין אין איד ערליכער אן ווערן ני ׁשט קען  ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַקיינער 

פאר ּכח דעם מיט גע ּבט ער  אֹויּב מצ ֹות טּון איד  א קען אזֹוי  ווי  דעריּבער ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַֹאּון 

איינער פאר עצה ּבעסטע  די  געווען וואלט דעם לֹויט אּון אחרא? סטרא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָדי

ער וועט אזֹוי  ווייל  רח"ל , ׁשמד 'ן זי זאל  ער אז געפאלן,  ד ּור ׁשֹוין איז  ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָוואס

דאס אּון  קלי ּפֹות, ּדי  פאר  ּכח גע ּבן ני ׁשט וועט ער אּון מצֹות קיין טּון  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹני ׁשט

אמת. ני ׁשט זיכער דא ְֱִִִֶֶָאיז 

מצוה  יעדע  מיט ׁשטארק  זייער  זי פריידט אייּבער ׁשטער דער ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָפארקערט,

דארף דערפאר  אּון ר ׁשע . גרעסטער  דער  איז  ער ווען אפיל ּו טּוט, איד  א  ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָוואס

ער וואס  מצ ֹות די  כאטׁש טּון צ ּו זאכן , גּוטע כאּפן צ ּו אריין ּפר ּוּבירן איד ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָא

ער אפיל ּו אּון איי ּבער ׁשטן, פ ּונעם ווייט זייער נא איז ער אפיל ּו טּון , יא  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָקען 
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זר ע אר

ווערן , פארל ֹוירן ני ׁשט ווערט זא ׁשּום קיין  ווייל  זאכן, קליינע  טּון נאר  ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָקען 

איד. ערליכער אן ווערן  ער  וועט ס ֹוף ּכל  סֹוף  ְְִִֶֶֶֶֶַָאּון 

ע זרהמ חילה עבדה  בדי  

ער וואס  ּתרח פ ּון  ׁשטאמט ער אז אבינ ּו אברהם פ ּון מעלה די איז ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָדאס

אינעם  געגליי ּבט אבינּו אברהם האט דעסוועגן פ ּון אּון  זרה עב ֹודה געדינט ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָהאט

פירט  אייּבערׁשטער דער  אז איינעם יעדן  פאר אֹויסגעלערנט אּון ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַאייּבערׁשטן,

וועלט. ְִֶדי

אים  איז  עס  נסיֹונ ֹות, האט ער  אז פילט ער  ווען איד . יעדן  ּביי  זעל ּבע ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָדי

כאּפט  ער  אּון ,זי ער ׁשטארקט דא אּון  אייּבערׁשטן . דעם דינען צ ּו ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשווער



לט
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ווערן , פארל ֹוירן ני ׁשט ווערט זא ׁשּום קיין  ווייל  זאכן, קליינע  טּון נאר  ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָקען 

איד. ערליכער אן ווערן  ער  וועט ס ֹוף ּכל  סֹוף  ְְִִֶֶֶֶֶַָאּון 

ע זרהמ חילה עבדה  בדי  

ער וואס  ּתרח פ ּון  ׁשטאמט ער אז אבינ ּו אברהם פ ּון מעלה די איז ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָדאס

אינעם  געגליי ּבט אבינּו אברהם האט דעסוועגן פ ּון אּון  זרה עב ֹודה געדינט ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָהאט

פירט  אייּבערׁשטער דער  אז איינעם יעדן  פאר אֹויסגעלערנט אּון ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַאייּבערׁשטן,

וועלט. ְִֶדי

אים  איז  עס  נסיֹונ ֹות, האט ער  אז פילט ער  ווען איד . יעדן  ּביי  זעל ּבע ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָדי

כאּפט  ער  אּון ,זי ער ׁשטארקט דא אּון  אייּבערׁשטן . דעם דינען צ ּו ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשווער
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ּביים  זא גרעסטע  די דאס  איז צדקה , נא מׁשנה, א נא מצוה, א  נא ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָאריין 

ְְְֵֶאייּבערׁשטן .

לע ת הקץ את  חב ה"ה 

די אז  אבינּו אברהם פאר געזאגט פארא ֹויס ׁשֹוין  האט אייּבער ׁשטער ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָדער

דארט  פ ּון אר ֹויסגיין  זיי  וועלן  נאכדעם  אּון מצרים גל ּות  אין זיין וועלן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאידן

פארמעגן . גר ֹויס  א ְְְִֶַַמיט

קעגן  הארץ ּפרעה'ס  געמאכט ׁשטארק  האט איי ּבער ׁשטער דער  אז זעען ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹמיר 

ׁשטראפן . ׁשטארק  קענען נאכדעם אים זאל אייּבערׁשטער  דער ּכדי  איי ּבער ׁשטן, ְְְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָדעם

רׁשע ּות  געטּון האּבן  וואס  רׁשעים  אנדערע  אסא ּביי  אֹוי מיר זעען אזֹוי  ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָאּון

אידן . די  פאר זאכן  גּוטע  ארֹויסגעק ּומען דעם פ ּון איז  נאכדעם אּון אידן, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָפאר

טּון  צ ּו גע ׁשיקט אים האט אייּבערׁשטער  דער  וואס הר ׁשע  המן ּביי  למׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָווי

ּבאק ּומען  האט ער א ּבער געטּון, ּתׁשּובה אידן די  הא ּבן דעם  ד ּור אּון  ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָר ׁשע ּות 

אז  מאל  אסא מאכט איי ּבער ׁשטער דער  אז מיר זעען ׁשטראף . פארדינטע ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָזיין

אּון  אידן פאר טֹוב ֹות אר ֹויסקּומען  זאל עס  אז ּכדי  עבירֹות טּון  זאל  רׁשע ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָא

ׁשטראף . פארדינטע  זיין  ער ּבאק ּומט ְְְְְְִֶֶֶַַַָָנאכדעם

איז  מען  אז זעט מען ווען  איינעם . יעדן  פאר  חיז ּוק  גר ֹויסע  א איז  ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָדאס 

דער  אֹוי האט דאס אז וויסן מען  זאל עבירֹות, ׁשווערע אין  געפאלן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאריין 

דער וואס  סיּבֹות  צּוליּב דּורכפאלן  זאל ער אז געפירט אז ֹוי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאייּבערׁשטער 

וועט  טּון, ּתׁשּובה ניׁשט איד  דער וועט אֹוי ּב געוואלט. אזֹוי  האט ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאייּבערׁשטער 

ּבאק ּומ  ּתׁשּובה ער יא ער וועט אּבער אֹויּב המן, אּון ּפרעה ווי אזֹוי ׁשטראף  א  ען ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

זיין . מֹוחל  זיכער איי ּבער ׁשטער דער  אים וועט ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַטּון 
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ווי אזֹוי  עבירֹות, טּון צ ּו אֹויסרייד אלס  נּוצן ני ׁשט דאס  מען טאר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָאוודאי 

זאגט גמרא פ "ה:)די נאכדעם (י ּומא אּון עביר ֹות טּון וועל  אי זאגט איינער "א ֹויּב : ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

א  א ּבער אֹויּב ּתׁשּובה", טּון  צ ּו ניׁשט אים מען  העלפט טּון, ּתׁשּובה  אי ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָוועל 

עביר ֹות, מיט ד ּורכגעפאלן ליידער ׁשֹוין  איז ער  נאכדעם, ׁשֹוין האלט ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָמענטׁש

קען  יעצט אּון  געוואלט, אזֹוי איי ּבערׁשטער דער האט דאס אז וויסן  ער  ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָדארף 

טּון . ּתׁשּובה זיכער ְִֶֶָער

עמדה "והיא "

מֹוהרא"ׁש "א ּיה". ווארט דאס  ווי  אֹותיֹות זעלּבע  די איז  "היא" ווארט ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָדאס

פרעגט  איד א אז מיינט דאס  ּכב ֹודֹו. מק ֹום  "אּיה " אֹויף אר ֹויף גייט עס  אז ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָזאגט

וואס איד א פאר עצה די איז דאס  אייּבערׁשטער ". דער איז ער"וואּו אז  פילט ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
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ווי אזֹוי  עבירֹות, טּון צ ּו אֹויסרייד אלס  נּוצן ני ׁשט דאס  מען טאר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָאוודאי 

זאגט גמרא פ "ה:)די נאכדעם (י ּומא אּון עביר ֹות טּון וועל  אי זאגט איינער "א ֹויּב : ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

א  א ּבער אֹויּב ּתׁשּובה", טּון  צ ּו ניׁשט אים מען  העלפט טּון, ּתׁשּובה  אי ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָוועל 

עביר ֹות, מיט ד ּורכגעפאלן ליידער ׁשֹוין  איז ער  נאכדעם, ׁשֹוין האלט ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָמענטׁש

קען  יעצט אּון  געוואלט, אזֹוי איי ּבערׁשטער דער האט דאס אז וויסן  ער  ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָדארף 

טּון . ּתׁשּובה זיכער ְִֶֶָער

עמדה "והיא "

מֹוהרא"ׁש "א ּיה". ווארט דאס  ווי  אֹותיֹות זעלּבע  די איז  "היא" ווארט ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָדאס

פרעגט  איד א אז מיינט דאס  ּכב ֹודֹו. מק ֹום  "אּיה " אֹויף אר ֹויף גייט עס  אז ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָזאגט

וואס איד א פאר עצה די איז דאס  אייּבערׁשטער ". דער איז ער"וואּו אז  פילט ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
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"ּבאׁשעפער איי ּבערׁשטן : דעם ּבעטן  זאל  ער  אז  איי ּבערׁשטן , פ ּונעם ווייט ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאיז 

ד ּו א ּון מיר מיט ּביזט דּו אז פילן וויל  אי זען, דיר  וויל  אי ּביזטּו? ְְְִִִִִִִִִִֶַוואּו

העלפן . אייּבערׁשטער דער אים וועט דאן אּון  אֹויס ", מיר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַהערסט

ה ל את  לעקר   ולבן ה כרים  על  א א גזר א  רעה 

די איז ּפרעה הרע 'ס . יצר  סארט צוויי אֹויף  מרמז זענען "לבן" אּון ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ"ּפרעה"

צ ּורעדן  ק ּומט הרע יצר דער  ווען איז דאס  מֹויל, ׁשלעכט א  - רע " "ּפה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאֹותיֹות

צ ּום  רעדן ניׁשט זאל  ער אז  מֹויל , ׁשלעכט א האּבן זאל ער  אז מענטׁש ְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָדעם

ׁשלעכטע א  זייער איז  דאס איי ּבער ׁשטן. פ ּונעם פארגעסן זאל  ער  אּון  ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאייּבערׁשטן

הרע . יצר ערגערע  אן נא דא איז  עס  אּבער הרע , ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָיצר 

רעדט  ער ,מלא ווייסער  א ווי - "לבן" א  ווי  הרע  יצר דער  ק ּומט ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאמאל

מצ זיין מקיים זאל  ער גאר  וויל  ער אז מענטׁש דעם דיאיין אז  מאכט ער  ֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

סארט  ערׁשטער  דער ווי  ערגער פיל  איז דאס מצ ֹות. ווי אֹויסק ּוקן זאלן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָעביר ֹות

ער אז  אפענערהייט מענטׁש דעם צּו רעדט הרע יצר דער  ווען  ווייל  הרע , ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָיצר

אּון  אים, פ ּון היטן  זי דארף  ער  אז מענטׁש דער ווייסט דאן  עבירֹות , טּון  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָזאל

וואס נׁשמה הייליגע  א א ּבער ער האט ,דּור יא פאלט מענטׁש דער אֹויּב ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאפיל ּו

אּבער אֹוי ּב .ערלי זיין אּון  טּון ּתׁשּובה צּו ציען  צ ּוריק ׁשטענדיג אים ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָוועט
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פיל איז דאן מצוה , א  ווי  א ֹויסק ּוקן זאל  עבירה די אז  הרע  יצר דער ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמאכט

אים. פּון היטן צ ּו זי ְְִִִֶֶׁשווערער 

עביר ֹות, צוויי  צ ּו צ ּו  געווענלי רעדט הרע  יצר סארט די אז זאגט נתן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָרּבי 

גאר עס  מאכט ער  איד , צווייטן א טׁשע ּפענען  צ ּו מצוה א איז  עס  אז  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָאיינס 

צווייטע די אּון  ּבאגראּבן . א ּון רֹודפ 'ן צּו מצוה א איז יענעם אז מצוה א ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָפאר

דער צ ּוּבראכן, זיין צּו מצוה א איז עס  אז מענטׁש א צ ּו רעדט ער ווען ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָאיז 

ער צ ּוּבראכן, איז ער  וואס דעם מיט  זא גּוטע  א טּוט ער אז מיינט ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמענטׁש

אייּבערׁשטן . פּונעם דערווייטערן אים וועט דאס  אז ני ׁשט אּבער ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָכאּפט

הדיר י  על  אנס

זאגט רּבי  ס"ו)דער סימן א ' חלק  מֹוהר"ן אכטּונג (ליק ּוטי זייער דארף  איד א אז  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ווערטל א  פאר אפילּו זאגן צ ּו ניׁשט טאר , מען  וואס  זאכן זאגן צ ּו ני ׁשט ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָגע ּבן 

מען  וואס דעם  מיט ווייל  טּון, ניׁשט טאר מען וואס  זאכן טּון גייט ער ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָאז

די אּון  טּון. טאקע  עס  זאל מען אז  מאכן ח"ו  מען  קען אר ֹויס דאס  ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָזאגט

, ערלי אּון וואֹויל  אזֹוי נאכניׁשט איז  איד א ווען אפיל ּו פארקערט, איז ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָזעלּבע 

אז  , ערלי אּון וואֹויל זיין  וויל ער  אז מֹויל  מיט'ן זאגן כאטׁש א ּבער ער ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָזאל

ער וועט דעם מיט א ּון ווא ֹויל, אּון  גּוט זיין צ ּו חׁשק  א אּון רצֹון א האט ִֵֶֶֶֶֶַַַָָער 

ווא ֹויל. זיין  טאקע  זאל ער  אז  ְֶֶַַַַָמאכן

" הגדה, די זאגט ‰„eaÈ"דאס  Èt ÏÚ Òe‡ קען מֹויל  די מיט רעדן  דאס  , ְִַָָָָ»«ƒ«ƒְִִֶֶָ

גּוט  ניׁשט די  א ֹויף סיי זאכן. טּון צּו מענטׁש דעם זיכערצווינגען אּון  וועג , ע  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַ
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זר ע אר

זאגן  צּו ׁשטענדיג צ ּוגעוואֹוינען  איד  א   זי דארף  דעריּבער וועג . גּוטע  די  ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָאֹויף 

ער וועט דעם מיט אּון ווא ֹויל, אּון גּוט זיין  וויל  ער אז  איי ּבערׁשטן  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַפאר'ן 

איד. ערליכער אן ווערן  צּו זיין  ְְִִֶֶֶֶַַזֹוכה
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זר ע אר

חיי  דמי  ל וא מר 

זאגט ר ּבי רפ "ב )דער סימן א' חלק מ ֹוהר"ן  ׁשטענדיג (ליקּוטי  דארף  איד א אז  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

אנדערע אֹויף סיי אּון אליין  זי אֹויף  סיי זאכן, גּוטע  די אֹויף  נאר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָק ּוקן

אּון  צווייטן , א  אן ק ּוקט מען  אדער אן, זי קּוקט מען ווען אפילּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָמענטׁשן.

צ ּו אנׁשטרענגען זי מען דארף ׁשלעכטס , מיט פ ּול איז מען אז זעט ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָמען

האט  מען וואס זא גּוטע קליינע  איין  ע ּפעס  נק ּודה, גּוטע איין עּפעס ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָאֹויפזּוכן

אֹוי ּב אּון זיין. מחי' זי אּון  פרייען  זייער  זי מען זאל  דעם מיט אּון ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָגעטּון ,

אינגאנצן  ווערן  טאקע  זאל  מען אז ּברענגען דאס  וועט טּון, דאס  מען  ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוועט

גּוט. אּון וואֹויל 

פארזינקען  געווען זענען  אידן  די  מצרים. אין אידן די ּביי געווען  איז ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָדאס 

געפאלן . ׁשטארק זייער  געווען זענען זיי טּומאה, ׁשערי פערציג אּון ניין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָאין 

אֹויפגעז ּוכט  נאר האט ער  דעם, אֹויף  געק ּוקט ניׁשט אּבער  האט אייּבערׁשטער  ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָדער

זאגן  חז"ל  די  ווי אזֹוי  געהאט, האּבן  אידן די  וואס  נק ּוד ֹות  גּוטע  עטליכע  ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָדי

קי "ד) ּתהלים געהאט,(מדרׁש האּבן אידן די וואס זאכן גּוטע  פיר  צ ּוליּב נאר אז ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

מצרים. פּון  אֹויסגעלייזט געווארן זיי  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָזענען

הגדה די  זאגט CÈÓ„a"דאס  ˙ÒÒBa˙Ó C‡‡Â CÈÏÚ BÚ‡Â"אייּבערׁשטער דער , ְִַָָָָ»∆¡»«ƒ»∆¿≈ƒ¿∆∆¿»«ƒְְֵֶֶֶ

ער אים, פ ּון  דערווייטערט א ּון פאר ׁשמירט זייער  זענען אידן די אז געזען ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָהאט

געהאט, האּבן זיי וואס  נקּוד ֹות גּוטע  ּפאר די  אֹויף נאר געק ּוקט אּבער ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָהאט

,"ÈÈÁ CÈÓ„a CÏ ÓB‡Â" טרעפן אֹוי מען קען  פארׁשמירטקייט די  אין  טאקע »«»¿»«ƒ¬ƒְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַ

א  זאכן  אידן .גּוטע די ֹויף  ְְִִֶַ

פּון  מצוה  ערׁשטע  די  אידן די  פאר  געגעּבן איי ּבערׁשטער  דער  האט ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָדעריּבער

זאל לבנה די פ ּון ּביסל קליין  א נאר זעט מען ווען אז החֹוד ׁש, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָקידּוׁש
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צ ּו אנׁשטרענגען זי מען דארף ׁשלעכטס , מיט פ ּול איז מען אז זעט ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָמען
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אינגאנצן  ווערן  טאקע  זאל  מען אז ּברענגען דאס  וועט טּון, דאס  מען  ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוועט

גּוט. אּון וואֹויל 

פארזינקען  געווען זענען  אידן  די  מצרים. אין אידן די ּביי געווען  איז ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָדאס 

געפאלן . ׁשטארק זייער  געווען זענען זיי טּומאה, ׁשערי פערציג אּון ניין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָאין 

אֹויפגעז ּוכט  נאר האט ער  דעם, אֹויף  געק ּוקט ניׁשט אּבער  האט אייּבערׁשטער  ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָדער

זאגן  חז"ל  די  ווי אזֹוי  געהאט, האּבן  אידן די  וואס  נק ּוד ֹות  גּוטע  עטליכע  ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָדי

קי "ד) ּתהלים געהאט,(מדרׁש האּבן אידן די וואס זאכן גּוטע  פיר  צ ּוליּב נאר אז ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

מצרים. פּון  אֹויסגעלייזט געווארן זיי  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָזענען

הגדה די  זאגט CÈÓ„a"דאס  ˙ÒÒBa˙Ó C‡‡Â CÈÏÚ BÚ‡Â"אייּבערׁשטער דער , ְִַָָָָ»∆¡»«ƒ»∆¿≈ƒ¿∆∆¿»«ƒְְֵֶֶֶ

ער אים, פ ּון  דערווייטערט א ּון פאר ׁשמירט זייער  זענען אידן די אז געזען ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָהאט

געהאט, האּבן זיי וואס  נקּוד ֹות גּוטע  ּפאר די  אֹויף נאר געק ּוקט אּבער ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָהאט

,"ÈÈÁ CÈÓ„a CÏ ÓB‡Â" טרעפן אֹוי מען קען  פארׁשמירטקייט די  אין  טאקע »«»¿»«ƒ¬ƒְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַ

א  זאכן  אידן .גּוטע די ֹויף  ְְִִֶַ

פּון  מצוה  ערׁשטע  די  אידן די  פאר  געגעּבן איי ּבערׁשטער  דער  האט ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָדעריּבער

זאל לבנה די פ ּון ּביסל קליין  א נאר זעט מען ווען אז החֹוד ׁש, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָקידּוׁש
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לערנט  דאס  געהייליגט. איז  חֹוד ׁש דער  אז מקּוד ׁש" "מק ּודׁש זאגן גליי ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמען

זאכן  גּוטע קליינע  די  אֹויף  נאר ק ּוקן צ ּו צּוגעוואֹוינען  זי דארפן מיר אז ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָאּונז

אמת'דיגע ווערן  צ ּו זיין זֹוכה מיר וועלן דעם  ד ּור אּון  האּבן , מיר  ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָוואס

אידן . ְְִִֶֶערליכע 
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ארץ ר רי ת ז , ענינ את  ורא 

זאגט ּתֹורה הייליגע  י"ח)די  ב ', BcÏ",(ּברא ׁשית Ì„‡‰ ˙BÈ‰ BË ‡Ï"די א ּון ְְִִִֵֵֶָָ…¡»»»¿«ִ

דעם אֹויף זאגן  חז"ל  ס "ב :)הייליג חת ּונה (יבמ ֹות ני ׁשט האט מענטׁש א ווען אז ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

אּון  טֹובה, קיין ני ׁשט ׂשמחה, קיין  ניׁשט ּתֹורה , קיין  ניׁשט ער  האט ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָגעהאט,

האלט  אֹוי ּב אּון פריער . ווי  האּבן  חתּונה  דארף  מענטׁש א ּברכה. קיין ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָני ׁשט

מענטׁש. פאר'ן  יס ּורים אּון  צרֹות נאר דאס  ּברענגט  אֹויף , דאס  ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָמען 

מאכן  חת ּונה  זיי  אּון קינדער  די א ֹויף האּבן רחמנ ּות עלטערן דארפן ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָדעריּבער

ניׁשט  וועלן זיי עביר ֹות, פ ּון אּפהיטן זיי וועט דאס  פריער. ווי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָאינגערהייט

ּברּוחניּות  לעּבן גליקלי א הא ּבן וועלן  זיי  אּון אידי ׁשקייט, פ ּון ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָאוועקפאלן

ְְִַּוּבגׁשמי ּות.
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זר ע אר

ארץ ר רי ת ז , ענינ את  ורא 

זאגט ּתֹורה הייליגע  י"ח)די  ב ', BcÏ",(ּברא ׁשית Ì„‡‰ ˙BÈ‰ BË ‡Ï"די א ּון ְְִִִֵֵֶָָ…¡»»»¿«ִ

דעם אֹויף זאגן  חז"ל  ס "ב :)הייליג חת ּונה (יבמ ֹות ני ׁשט האט מענטׁש א ווען אז ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

אּון  טֹובה, קיין ני ׁשט ׂשמחה, קיין  ניׁשט ּתֹורה , קיין  ניׁשט ער  האט ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָגעהאט,

האלט  אֹוי ּב אּון פריער . ווי  האּבן  חתּונה  דארף  מענטׁש א ּברכה. קיין ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָני ׁשט

מענטׁש. פאר'ן  יס ּורים אּון  צרֹות נאר דאס  ּברענגט  אֹויף , דאס  ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָמען 

מאכן  חת ּונה  זיי  אּון קינדער  די א ֹויף האּבן רחמנ ּות עלטערן דארפן ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָדעריּבער

ניׁשט  וועלן זיי עביר ֹות, פ ּון אּפהיטן זיי וועט דאס  פריער. ווי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָאינגערהייט

ּברּוחניּות  לעּבן גליקלי א הא ּבן וועלן  זיי  אּון אידי ׁשקייט, פ ּון ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָאוועקפאלן

ְְִַּוּבגׁשמי ּות.
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הנים א ,עמלנ ואת 

ּפל זייער ק ֹודם  זי מען דארף  קינדער , די פּון נחת זען  מען וויל אגן .אֹוי ּב ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

נא זיי מיט א ּפגע ּבן  זי אּון קינדער  צּו געד ּולד  אסא האּבן  דארף ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמען

אידיׁש  אסא זען  - הילף  איי ּבערׁשטנ 'ס מיט'ן - מען קען דאן  אּון  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַאינגערהייט.

זיי. פ ּון  ֵַַנחת

ÌÈa‰ el‡ ,eÏÓÚ ˙‡Â,ּבֹוים פּון אראּפ ני ׁשט מען רייסט קינדער  גּוטע  - ¿∆¬»≈≈«»ƒְְְִִֶֶֶַַָ

וועט  נאכדעם א ּון ּתפלֹות,  אסא מיט ּפלאג אּון  מי אסא אריינלייגן דארף  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמען

ּפיר ֹות. גּוטע  די עסן ְִֵֶֶֶמען

הדחק  ז - לחצינ ואת 

מענטׁש א פ ּון מֹוח דער אז הדחק", "זֹו איז צרֹות אלע  פ ּון סי ּבה עיקר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָדער

אייּבערׁשטן . דעם  אן  טּון אליין  ע ּפעס  קען  ער אז טראכט ער צ ּוקוועטׁשט, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאיז 
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א ֹויף . זי ער רעגט ני ׁשט, געל ּונגט עס  אּון זאכן טּוט ער ווען  דערפאר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַאּון

קיין  ניׁשט ער  האט אייּבערׁשטער , דער איז אלעס אז  ווייסט איד  א  ווען  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאּבער

צ ּום  נאר אייּבערׁשטער  דער פירט אלעס אז  ווייסט ער קיינעם , א ֹויף  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָטענֹות

לע ּבן .  גליקלי א האט איד  אזא אּון ְְְְִִִֶַַַָגּוטן ,



מט

       ©¦¥§Ÿ̈¦¦§©¦Ÿ©§¥©§¨
       §Ÿ©§¥¨¨§Ÿ©§¥¨¦©
      ¤¨©¨¨¦§§©§¤¤¡©
      §¨©§¦§¤¤¦§©¦©©§¨©¤§¦¥¦¨
      §§¤¤¦§©¦¥¨¨§©§¥¨§¨

     ¡Ÿ¥¦§©¦¤¡¤§¨¦£¦§Ÿ̈

      §¨©§¦§¤¤¦§©¦©©§¨©¤£¦
     §Ÿ©§¨§¦¥¦¨§§¤¤
        ¦§©¦£¦§Ÿ¨¨§¨¡Ÿ¥¦§©¦¤¡¤
        §¨¦£¦§Ÿ̈£¦§Ÿ©¨¦©£¦

     §Ÿ̈£¦§Ÿ©¥

       §¨£¨¨©¤¤§¨¤¤¡©¦¥
      ©§Ÿ̈¨§¦§§£¤©¨¤©¦
     ©£¦©§©¦©¨¨©Ÿ¤¤¨¥

§Ÿ

זר ע אר

א ֹויף . זי ער רעגט ני ׁשט, געל ּונגט עס  אּון זאכן טּוט ער ווען  דערפאר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַאּון

קיין  ניׁשט ער  האט אייּבערׁשטער , דער איז אלעס אז  ווייסט איד  א  ווען  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאּבער

צ ּום  נאר אייּבערׁשטער  דער פירט אלעס אז  ווייסט ער קיינעם , א ֹויף  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָטענֹות

לע ּבן .  גליקלי א האט איד  אזא אּון ְְְְִִִֶַַַָגּוטן ,
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טבת מעל ת  מה

געטּון . א ּונז  האט איי ּבערׁשטער דער  וואס זאכן  גּוטע  אלע  אֹויס  רעכנט ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמען

זאגט ר ּבי  הייליגער קצ"ה)דער סימן א' חלק מֹוהר"ן הרחב ּת(ליקּוטי "ּבצר  ּפס ּוק אֹויפ'ן  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

דער אז  זען אּון  ק ּוקן גּוט  ער זאל  צרֹות, האט איד  א ווען אפילּו אז ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָלי"

קען  צר ֹות, די אין  אפיל ּו אּון  גּוטס . אסא  אֹוי אים מיט טּוט ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָאייּבערׁשטער 

זענען  צרֹות די אז העלפט אייּבער ׁשטער דער  אז  הרחבֹות, טרעפן אֹוי ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמען

גּוטס , די אֹויף  איי ּבערׁשטן  דעם דאנקען  וועט מען  ווען  .געפערלי אזֹוי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַני ׁשט

גּוט. אינגאנצן  ווערן  וועט עס  אז  העלפן איי ּבערׁשטער דער  ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַוועט
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טבת מעל ת  מה

געטּון . א ּונז  האט איי ּבערׁשטער דער  וואס זאכן  גּוטע  אלע  אֹויס  רעכנט ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמען

זאגט ר ּבי  הייליגער קצ"ה)דער סימן א' חלק מֹוהר"ן הרחב ּת(ליקּוטי "ּבצר  ּפס ּוק אֹויפ'ן  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

דער אז  זען אּון  ק ּוקן גּוט  ער זאל  צרֹות, האט איד  א ווען אפילּו אז ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָלי"

קען  צר ֹות, די אין  אפיל ּו אּון  גּוטס . אסא  אֹוי אים מיט טּוט ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָאייּבערׁשטער 

זענען  צרֹות די אז העלפט אייּבער ׁשטער דער  אז  הרחבֹות, טרעפן אֹוי ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמען

גּוטס , די אֹויף  איי ּבערׁשטן  דעם דאנקען  וועט מען  ווען  .געפערלי אזֹוי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַני ׁשט

גּוט. אינגאנצן  ווערן  וועט עס  אז  העלפן איי ּבערׁשטער דער  ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַוועט
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זר ע אר

סח

- "ּפה-סח" א ֹויף מרמז איז  "ּפסח" ווארט דער אז זאגט הקד ֹוׁש אר"י  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָדער

מׁשה  אייּבערׁשטן . צּום רעדן אן הֹוי ּבט מען אּון אֹויף   זי עפנט מֹויל די  ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָאז

זיי האט ער אּון  מצרים אין געווען זענען  וואס אידן די  גענ ּומען  האט ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָר ּבינּו

מיטנעמען  דארפן מיר  אּון  אייּבערׁשטן. צּום רעדן קען מען  אז  ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַאֹויסגעלערנט

אייּבערׁשטן . צּום רעדן ׁשטענדיג זאלן  מיר אז  יאר גאנצע  די א ֹויף אֹוי ּפסח ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָדעם

מצות די אוי הייבט מע
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מצה א ן חמץ

מיט  ּכפירה. א ּון אמּונה עצב ּות , אּון  ׂשמחה אֹויף  מרמז זענען  מצה א ּון ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחמץ 

האּבן  זאלן מיר אז  זי אֹויף  מיר ּברענגען מצה, הייליגע  די עסן מיר  וואס  ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָדעם

ריינע אּון הייליגע איי ּבער ׁשטער,א דער  נאר  טּוט אלעס  אז גליי ּבן  צ ּו אמּונה , ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשחֹורה, מרה אּון  עצבּות אלע זי פּון  אוועק  מען נעמט אליין דעם מיט ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּון

איד. פרייליכער א ווערט מען  ְְִִֵֶֶֶַא ּון

וועט  ּפסח, אּום חמץ  קיין  ניׁשט עסט עס ווער אז  זאגט הקדֹוׁש אר "י ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָדער 

אידיׁשע אז  אּבער  זעען  מיר  יאר . גאנצע  די עבירֹות טּון צּו פּון געראטעוועט ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָער 

דעסט  פ ּון אּון ּפסח, אּום חמץ  פּון אּפגעהיטן ּפראצענט הּונדערט זענען ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָקינדער 

יאר ? די ּבמׁש עביר ֹות  מיט  ד ּור יא פאלט מען אז  ליידער  מען זעט ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָוועגן

האט  ער אז יאר  גאנץ א  אמת 'דיג זי פריידט עס  ווער  אז איז  ּפׁשט דער  ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָנאר

די עבירֹות פּון געראטעוועט ווערט דער ּפסח, א ּום חמץ  קיין געגעסן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָני ׁשט

יאר. ְֶַָגאנצע 

זיין  ז ֹוכה זאל מען  אז אייּבערׁשטן  דעם  ּבעטן  אסא מען דארף  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָדעריּבער

אז  סּפעציעל א ּון טּוט, מען וואס מצֹות אלע  מיט יאר גאנץ  א פרייען צ ּו  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָזי

ח"ו  חמץ קיין  ניׁשט עסן מיר  ּפסח, טֹוב  י ֹום דעם היטן צ ּו זֹוכה זענען ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָמיר

אז  אּפהיטן  איי ּבער ׁשטער דער אּונז וועט דאן אּון ּפסח, טֹוב  יֹום גאנצן ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָדעם

יאר. גאנצע  די עבירֹות מיט ד ּורכפאלן ני ׁשט זאלן  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָמיר
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מצה א ן חמץ

מיט  ּכפירה. א ּון אמּונה עצב ּות , אּון  ׂשמחה אֹויף  מרמז זענען  מצה א ּון ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחמץ 

האּבן  זאלן מיר אז  זי אֹויף  מיר ּברענגען מצה, הייליגע  די עסן מיר  וואס  ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָדעם

ריינע אּון הייליגע איי ּבער ׁשטער,א דער  נאר  טּוט אלעס  אז גליי ּבן  צ ּו אמּונה , ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשחֹורה, מרה אּון  עצבּות אלע זי פּון  אוועק  מען נעמט אליין דעם מיט ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּון

איד. פרייליכער א ווערט מען  ְְִִֵֶֶֶַא ּון

וועט  ּפסח, אּום חמץ  קיין  ניׁשט עסט עס ווער אז  זאגט הקדֹוׁש אר "י ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָדער 

אידיׁשע אז  אּבער  זעען  מיר  יאר . גאנצע  די עבירֹות טּון צּו פּון געראטעוועט ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָער 

דעסט  פ ּון אּון ּפסח, אּום חמץ  פּון אּפגעהיטן ּפראצענט הּונדערט זענען ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָקינדער 

יאר ? די ּבמׁש עביר ֹות  מיט  ד ּור יא פאלט מען אז  ליידער  מען זעט ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָוועגן

האט  ער אז יאר  גאנץ א  אמת 'דיג זי פריידט עס  ווער  אז איז  ּפׁשט דער  ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָנאר

די עבירֹות פּון געראטעוועט ווערט דער ּפסח, א ּום חמץ  קיין געגעסן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָני ׁשט

יאר. ְֶַָגאנצע 

זיין  ז ֹוכה זאל מען  אז אייּבערׁשטן  דעם  ּבעטן  אסא מען דארף  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָדעריּבער

אז  סּפעציעל א ּון טּוט, מען וואס מצֹות אלע  מיט יאר גאנץ  א פרייען צ ּו  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָזי

ח"ו  חמץ קיין  ניׁשט עסן מיר  ּפסח, טֹוב  י ֹום דעם היטן צ ּו זֹוכה זענען ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָמיר

אז  אּפהיטן  איי ּבער ׁשטער דער אּונז וועט דאן אּון ּפסח, טֹוב  יֹום גאנצן ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָדעם

יאר. גאנצע  די עבירֹות מיט ד ּורכפאלן ני ׁשט זאלן  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָמיר
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זר ע אר

זה מר ר

זאגט ר ּבי  הייליגער ל "ה)דער  סימן ממ ֹון, אֹות המדֹות, איז (ספר  מר ֹור  ּכזית די  אז ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

רּבי הייליגער  דער ווי לֹויט מס ּביר דאס  איז  מֹוהרא "ׁש ּפרנסה, פאר סגּולה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָא

נ"ח)זאגט סימן  א' חלק  מ ֹוהר"ן ווערט (ליקּוטי ער אֹויף , זי רעגט מענטׁש א ווען  אז ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּפרנסה. זיין דעם דּור ער פארלירט ּכעס , ְְְְִִֶֶַַַַַָָאין

ארא ּפׁשלינגען  קען מענטׁש א ווען  אז  פאר ׁשטיין, דאס מען קען דעם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָמיט

א   ד ּור אים  גייט עס ווען אפיל ּו אז הייסט דאס  מר ֹור , ּביטערע  ּכזית  ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָדי

ניׁשט  זי רעגט ער אּון אייּבערׁשטער  דער איז  אלעס  אז ער געדענקט ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַּביטערני ׁש

ּבריוח. ּפרנסה האּבן  ער  וועט  ְְְֵֶֶַַָָָאֹויף ,
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זר ע אר

ודר דר כל

אז ֹוי ווייל  מצרים, יציאת דערמאנען  ׁשטענדיג דארף מען אז זאגט ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָמֹוהרא"ׁש

אּונ  איז  עס  אּון  מצרים אין געווען זענען מיר  ׁשווערווי  זייער  דארט געווען  ז  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ

צ ּו אֹויסגעלערנט אּונז האט ער  א ּון געק ּומען איז רּבינּו משה ּביז ּביטער . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹאּון

צר ֹות, ׁשווערע  די פּון ארֹויס מיר  זענען  דעם דּור אּון  איי ּבערׁשטן , צ ּום ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָרעדן

מצרים. פּון  ארֹויס זענען ְִִִֶֶַַמיר

קיין  ניׁשט זעט ער אּון צר ֹות  האט איד א ווען היינט, אֹוי איז זעלּבע  ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָדי

צ ּום  רעדן צ ּו אֹויסלערנען אים זאל וואס  צדיק  א צּו גיין  ער דארף  אר ֹויס , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָוועג

צר ֹות. זיינע אלע  פ ּון ארֹויסגיין ער  וועט אזֹוי אּון  ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאיי ּבער ׁשטן,

זאגט מדר ׁש דער ווי  ד')אז ֹוי י"ג , ר ּבה אנגער ּופן (ויקרא  ווערן  גליֹות אלע  אז ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

אז ֹוי זענען  ארי ּבער  גייט מענטׁש א  וואס  ׁשוועריקייטן אלע  מצרים", ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ"גלּות

טרעפן  מיר  וועלן א ֹויּב מצרים אין געהאט הא ּבן אידן  די  וואס ׁשוועריקייטן  ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָדי

אייּבערׁשטן , צ ּום רעדן  צ ּו א ֹויסלערנען אּון העלפן אּונז  קען  וואס צדיק  ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָא

פּון  א ֹויסגעלייזט ווערן  אֹוי מיר וועלן מצרים , אין  רּבינּו מׁשה ווי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַאזֹוי

צר ֹות. ְֶֶָא ּונזערע 
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זר ע אר

ודר דר כל

אז ֹוי ווייל  מצרים, יציאת דערמאנען  ׁשטענדיג דארף מען אז זאגט ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָמֹוהרא"ׁש

אּונ  איז  עס  אּון  מצרים אין געווען זענען מיר  ׁשווערווי  זייער  דארט געווען  ז  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ

צ ּו אֹויסגעלערנט אּונז האט ער  א ּון געק ּומען איז רּבינּו משה ּביז ּביטער . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹאּון

צר ֹות, ׁשווערע  די פּון ארֹויס מיר  זענען  דעם דּור אּון  איי ּבערׁשטן , צ ּום ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָרעדן

מצרים. פּון  ארֹויס זענען ְִִִֶֶַַמיר

קיין  ניׁשט זעט ער אּון צר ֹות  האט איד א ווען היינט, אֹוי איז זעלּבע  ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָדי

צ ּום  רעדן צ ּו אֹויסלערנען אים זאל וואס  צדיק  א צּו גיין  ער דארף  אר ֹויס , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָוועג

צר ֹות. זיינע אלע  פ ּון ארֹויסגיין ער  וועט אזֹוי אּון  ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאיי ּבער ׁשטן,

זאגט מדר ׁש דער ווי  ד')אז ֹוי י"ג , ר ּבה אנגער ּופן (ויקרא  ווערן  גליֹות אלע  אז ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

אז ֹוי זענען  ארי ּבער  גייט מענטׁש א  וואס  ׁשוועריקייטן אלע  מצרים", ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ"גלּות

טרעפן  מיר  וועלן א ֹויּב מצרים אין געהאט הא ּבן אידן  די  וואס ׁשוועריקייטן  ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָדי

אייּבערׁשטן , צ ּום רעדן  צ ּו א ֹויסלערנען אּון העלפן אּונז  קען  וואס צדיק  ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָא

פּון  א ֹויסגעלייזט ווערן  אֹוי מיר וועלן מצרים , אין  רּבינּו מׁשה ווי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַאזֹוי

צר ֹות. ְֶֶָא ּונזערע 



ס

בעכער די אוי הייבט מע או מצות די צו דעקט מע

     §¦¨£©§©¨¦§§©¥§©¥©
    §¨¥§¥§©¥§¨¥§©¥
      §©¥§¦¤¨¨©£¥§¨¤¨
    ©¦¦¨¥¤¦¨¥©§§¥
     ¦¨§¦§¨¥¥¤§¥£¥¨
     §¨¦¦§¦§ª¨§Ÿ©§¨¨

  ¦¨£¨¨©§¨
זאגט: מע או מצות די  אוי דעקט מע או כוס, דע אראפ לייגט  מע

       ©§¨©§©§¥§Ÿ̈©§¤¥§Ÿ̈
      §¦¥§Ÿ̈§Ÿ̈¥©¨§©¨
        ¦¦§©¤¤©§§ª¨¥§Ÿ̈¨©
        ̈¦§Ÿ̈©©¨©¦§¦©¨¡Ÿ¥
     ©©§¦¦¨¨¤©©§¦¦¦§©¨©¦¨¨¤
      §¦¦¥¨¨¨¥©§Ÿ¨¦¤§§¦¦

זר ע אר

נדיבים עם להיבי  - ל  מעפר מקימי

אֹויסגעזען  האט ער אזֹוי  ווי  געדענקען  אייּביג דארף  איד  א אז זאגט ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמֹוהרא"ׁש

רחמנּות  האט אייּבערׁשטער  דער אזֹוי ווי אּון צדיק , צ ּום  געק ּומען איז  ער  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָפאר

צדיק . צ ּום  גע ּברענגט אים אּון  אים אֹויף  ְְְִִִֶֶֶַַגעהאט
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זר ע אר

דער אין טיף  ליגט ער  ּבכלל, מענטׁש קיין  ני ׁשט איז  צדיק א אן  איד  ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָא

איי ּבער ׁשטן דעם  מיר  דאנקען דעריּבער Ïc"ערד. ÙÚÓ ÈÓÈ˜Ó" האט ער - ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַ¿ƒƒ≈»»»ֶָ

ערד , דער  פּון אֹויפגעהֹויּבן  ÌÈÈ„"אּונז  ÌÚ ÈÈLB‰Ï" א צ ּו נאנט זיין  צ ּו - ְְְְֶֶֶ¿ƒƒƒ¿ƒƒְַַָ

אייּבערׁשטן . צ ּום אּונז דערנענטערט וואס  ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַָצדיק 

 תנ חר זמן

מיר ווען  צייט די  - חר ּותנּו" "זמן אנגער ּופן אֹוי ווערט ּפסח טֹוב יֹום  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָדער

זענען  קינדער  אידי ׁשע  די אז ּבכללי ֹות סיי  איז דאס פריי . געווארן  געווארן זענען  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

זיין  פּון גיין אר ֹויס  קען איד יעדער  אז ּבפרטיֹות סיי אּון מצרים, פּון ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבאפרייט

צ ּו מׁשּועּבד  זיין ני ׁשט אּון מענטׁש פרייער א ווערן קען  ער  גלּות, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאייגענעם

אייּבערׁשטן . צ ּום נאר  ְְְֵֵֶֶָקיינעם

ניׁשט  מער  וועט ער  אז  ּפסח טֹוב יֹום אינעם פאר זי נעמט איד א ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָווען

וועט  דאן  אייּבערׁשטן, צ ּום ׁשטענדיג גיין  נאר  וועט ער  נארי ׁשקייטן , קיין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָטּון

מענטׁש. פרייער א ווערן וועט ער אּון גל ּות  זיין  פ ּון אֹויסגעלייזט ווערן ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָער 

צווייטן  א אֹויף  פארלאזן זי קען ער  אז  איין  זי רעדט מענטׁש א לאנג ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָווי 

צר ֹות. גרֹויסע אֹויף  ער  איז דאן  העלפן, אים  קענען  מענטׁש אנדערע  אז ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָמענטׁש,

 זי פ ּון  נאר  טראכט  יעדער פארלאזן , ניׁשט  זי מען  קען  מענטׁש א אֹויף ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָווייל

טֹובה. אייגענע  זיין נאר מיינט יעדער ְֵֵֵֶֶֶֶַַָָאליין,

גייט  עס  לאנג ווי  פארלאזן . ני ׁשט  זי מען קען  חבר  ּבעסטע  די  אֹויף ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָאפיל ּו

וועסט  ד ּו וואס  מינּוט די אין אּבער  דיר. פּון טראכטן אפ ׁשר  ער וועט גּוט, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָאים
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זר ע אר

דער אין טיף  ליגט ער  ּבכלל, מענטׁש קיין  ני ׁשט איז  צדיק א אן  איד  ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָא

איי ּבער ׁשטן דעם  מיר  דאנקען דעריּבער Ïc"ערד. ÙÚÓ ÈÓÈ˜Ó" האט ער - ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַ¿ƒƒ≈»»»ֶָ

ערד , דער  פּון אֹויפגעהֹויּבן  ÌÈÈ„"אּונז  ÌÚ ÈÈLB‰Ï" א צ ּו נאנט זיין  צ ּו - ְְְְֶֶֶ¿ƒƒƒ¿ƒƒְַַָ

אייּבערׁשטן . צ ּום אּונז דערנענטערט וואס  ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַָצדיק 

 תנ חר זמן

מיר ווען  צייט די  - חר ּותנּו" "זמן אנגער ּופן אֹוי ווערט ּפסח טֹוב יֹום  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָדער

זענען  קינדער  אידי ׁשע  די אז ּבכללי ֹות סיי  איז דאס פריי . געווארן  געווארן זענען  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

זיין  פּון גיין אר ֹויס  קען איד יעדער  אז ּבפרטיֹות סיי אּון מצרים, פּון ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבאפרייט

צ ּו מׁשּועּבד  זיין ני ׁשט אּון מענטׁש פרייער א ווערן קען  ער  גלּות, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאייגענעם

אייּבערׁשטן . צ ּום נאר  ְְְֵֵֶֶָקיינעם

ניׁשט  מער  וועט ער  אז  ּפסח טֹוב יֹום אינעם פאר זי נעמט איד א ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָווען

וועט  דאן  אייּבערׁשטן, צ ּום ׁשטענדיג גיין  נאר  וועט ער  נארי ׁשקייטן , קיין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָטּון

מענטׁש. פרייער א ווערן וועט ער אּון גל ּות  זיין  פ ּון אֹויסגעלייזט ווערן ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָער 

צווייטן  א אֹויף  פארלאזן זי קען ער  אז  איין  זי רעדט מענטׁש א לאנג ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָווי 

צר ֹות. גרֹויסע אֹויף  ער  איז דאן  העלפן, אים  קענען  מענטׁש אנדערע  אז ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָמענטׁש,

 זי פ ּון  נאר  טראכט  יעדער פארלאזן , ניׁשט  זי מען  קען  מענטׁש א אֹויף ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָווייל

טֹובה. אייגענע  זיין נאר מיינט יעדער ְֵֵֵֶֶֶֶַַָָאליין,

גייט  עס  לאנג ווי  פארלאזן . ני ׁשט  זי מען קען  חבר  ּבעסטע  די  אֹויף ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָאפיל ּו

וועסט  ד ּו וואס  מינּוט די אין אּבער  דיר. פּון טראכטן אפ ׁשר  ער וועט גּוט, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָאים
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זר ע אר

זּוכן   זי וועט ער  דיר , פּון פארגעסן לאנג ׁשֹוין  יענער וועט צר ֹות, אֹויף  ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָזיין

חברים. ְֲִֵֶֶַאנדערע

אים  קען אייּבער ׁשטער דער  נאר  אז  ווייסט וואס  מענטׁש דעם איז  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָוואֹויל 

ּפראּבלעם  א האט ער  ווען  א ּון אייּבערׁשטן, אֹויפ'ן  נאר   זי פארלאזט ער ְְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהעלפן.

וועט  ער  אּון  מענטׁש, פרייער א ער איז דאן איי ּבער ׁשטן, דעם נאר  ער ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָּבעט

גרינגערהייט. ּפרא ּבלעמען זיינע  אלע  פּון ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָארֹויסגיין 

      ¦§©£§¨§¤§¦¨¨©
      §ª¨¥§©§©§¥¨©¨§Ÿ̈

 ̈©¦§¨¥

     

 

   

 

  
 



           
         
           

        

     ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨
  ¥§¦©¨¤

אנגעלאנטערהייט כוס צווייט דע אויס טרינקט מע
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אנגעלאנטערהייט כוס צווייט דע אויס טרינקט מע



סי

רחצה

.ידי נטילת על רכה די יא זאגט מע א הענט די זי וואט ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמע
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זר ע אר

רחצה

ניׁשט  אז ווייזן צ ּו הענט די ווא ׁשן זי מען דארף עסן פאר'ן אז זאגט ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָמֹוהרא"ׁש

אלעס . אּונז גיּבט  איי ּבערׁשטער דער נאר ּפרנסה, מיר  הא ּבן הענט  אּונזערע  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָמיט

מ ציא

מע א מצת, דריי אלע א כאט ְְֵֶֶֶַַַָמע
:האר מ לח המציא רכה די ְְִִִֶֶֶַַָָָָמאכט
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מ ה

א מצה, אנטערטע די איס לאזט ְְְְִֶֶֶַָָמע
מצה. אכילת על רכה די מאכט ְְִִֶַַַַַָָָמע
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מ ציא

מע א מצת, דריי אלע א כאט ְְֵֶֶֶַַַָמע
:האר מ לח המציא רכה די ְְִִִֶֶֶַַָָָָמאכט
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מ ה

א מצה, אנטערטע די איס לאזט ְְְְִֶֶֶַָָמע
מצה. אכילת על רכה די מאכט ְְִִֶַַַַַָָָמע
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סו

מרר

די מאכט מע א חרסת, אי איי עס טנקט מע א מרר, זית א נעמט ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָמע
אנגעליינט. ניט עס עסט מע א מרר, אכילת על ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָרכה
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זכר זאגט מע א מרר אינצווי לייגט מע א מצה, טיקלע צוויי נעמט ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמע
אנגעליינט. יא עס עסט מע א הלל, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָלמקד
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זר ע אר

הל קדל זכר

דערציילט גמרא ל"א.)די צ ּום (ׁשּבת מענטׁשן זיין  מקרב  פלעגט הלל אז ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

געטּון? דאס  ער  האט אז ֹוי ווי  דערווייטערט. ני ׁשט קיינעם ער  אּון  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאייּבערׁשטן

מענטׁש א אפיל ּו יעדן, פּון  גּוטס  די  אֹויף  געק ּוקט נאר  האט ער וואס דעם ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָד ּור

פּול געווען איז געק ּוקט וואס  אּון אֹויפגעזּוכט נאר ער  האט ׁשלעכטס , מיט ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָ

יענעם. פּון חלקים גּוטע  די ֲִִֶֶֶָאֹויף 

א  אפיל ּו אינאיינעם. מר ֹור  אּון מצה עסן  פלעגט הלל אז ּפׁשט איז  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָדאס 

מענטׁש, ׁשלעכטער ּביטערער  א מר ֹור , ּביטערע  מיט פ ּול איז  וואס  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָמענטׁש

גּוטע די  , זי אין האט ער  וואס  מצה די א ֹויפגעז ּוכט נאכאלץ  ער  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָהאט

צ ּום  געווען מקרב  יענעם  ער האט דעם מיט אּון  האט, יענער וואס  ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָזאכן

ְְְֵֶאייּבערׁשטן .



סז

ר

זכר זאגט מע א מרר אינצווי לייגט מע א מצה, טיקלע צוויי נעמט ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמע
אנגעליינט. יא עס עסט מע א הלל, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָלמקד
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זר ע אר

הל קדל זכר

דערציילט גמרא ל"א.)די צ ּום (ׁשּבת מענטׁשן זיין  מקרב  פלעגט הלל אז ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

געטּון? דאס  ער  האט אז ֹוי ווי  דערווייטערט. ני ׁשט קיינעם ער  אּון  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאייּבערׁשטן

מענטׁש א אפיל ּו יעדן, פּון  גּוטס  די  אֹויף  געק ּוקט נאר  האט ער וואס דעם ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָד ּור

פּול געווען איז געק ּוקט וואס  אּון אֹויפגעזּוכט נאר ער  האט ׁשלעכטס , מיט ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָ

יענעם. פּון חלקים גּוטע  די ֲִִֶֶֶָאֹויף 

א  אפיל ּו אינאיינעם. מר ֹור  אּון מצה עסן  פלעגט הלל אז ּפׁשט איז  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָדאס 

מענטׁש, ׁשלעכטער ּביטערער  א מר ֹור , ּביטערע  מיט פ ּול איז  וואס  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָמענטׁש

גּוטע די  , זי אין האט ער  וואס  מצה די א ֹויפגעז ּוכט נאכאלץ  ער  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָהאט

צ ּום  געווען מקרב  יענעם  ער האט דעם מיט אּון  האט, יענער וואס  ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָזאכן

ְְְֵֶאייּבערׁשטן .



סח

רע לחן 

טב. י לבד מ'טרנקט א מ'עסט א ,טי צ גרייט ְְְְְְְְִֵֶֶָמע

     
 

   

 

  
 


           
         
          
          

 

צפ ן

חצת. פאר זית א מ'עסט א ,מאפיק אהאלטענע דע אריס נעמט ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַמע
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מ'ענטט. א ס, דריט דע א גיסט ְְְְְְְִִֶֶֶָמע
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סט

צפ ן

חצת. פאר זית א מ'עסט א ,מאפיק אהאלטענע דע אריס נעמט ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַמע
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מ'ענטט. א ס, דריט דע א גיסט ְְְְְְְִִֶֶֶָמע
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כוס דריט דע א גיסט מע
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המזן  רכת 

המז ֹון  ּברכת  ּבענטׁשן  צּו געווארנט זייער זיין דארף מען  אז זאגט ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמֹוהרא"ׁש

ווארט  ּביי ווארט ּבענטׁשן וועט עס  ווער  אּון דאֹורייתא . עׂשה מצות א איז ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוואס
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העמר ספירת 

די ספירה ציילן דארף  מען  ווען איּבער  ׁשיטֹות צוויי דא זענען  איז ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָעס 
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אּון  ּדאֹוריתא . ע ׂשה מצות א געווען מבטל  האט מען אּון "ּתמימּות ", ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָקיין

ציילן  מען  דארף  ס ֹוד  ּפי  על אז זאגט זי"ע ר ׁש"ׁש הייליגער  דער  ווייל  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָצווייטנס 

ספירה  ציילן דארף  מען אז אּבער  האלטן אנדערע  סדר. פאר'ן  מעריב  נא ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָדוקא
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זר ע אר

יעדער זאל דערי ּבער  המֹוחין. המׁשכת די  ׁשטימט אז ֹוי ווייל סדר , נאכ 'ן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָדוקא

מנהג. זיין ל ֹויט פירן  ְְִִִַָזי

צייל מיר אז איז  געדענקען נאר דארף  מען  וואס  עיקר  ווייזן דער צ ּו ספירה ן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

אין  אּון טאג, וויכטיגער א איז טאג יעדער  טאג, געציילטער א טאג יעדער  ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאז

מען  קען  - אֹויס  זעט טאג  דער אז ֹוי ווי חילּוק  קיין  קיין  ני ׁשט - טאג ְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָיעדע 

זאגט רּבי דער ווי  אזֹוי  זאכן . גר ֹויסע  אֹויפטּון אּון  זיין מצליח (ליק ּוטי זייער  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

רע "ב ) סימן  א' חלק ּפס ּוק מֹוהר"ן ז')אֹויפ 'ן צ "ה, ּתׁשמע ּו",(ּתהלים  ּבק ֹולֹו אם "הי ֹום ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ

האט  ער  אז  געדענקען  ער  דארף  אייּבערׁשטן  דעם  דינען וויל  איד א ווען ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָאז

נעכטן  געווען ס 'איז וואס  חילּוק קיין  ני ׁשט איז עס  טאג, היינטיגן דעם ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָנאר

מארגן . זיין וועט עס וואס  חילּוק  קיין ניׁשט ס 'איז ְְְְִִִֶֶַַָָאּון
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סֹוד ה' ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם
ֶזה ְׁשמֹו ָנֶאה לֹו

ִּתּקּון נֹוָרא ְוִנְפָלא ְמאֹד ְמֹאד 
ִלְכָלִלּיּות ַהַחָּטִאים

ְוהּוא ְּפַגם ַהְּבִרית, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן

ּוְמֻסָּגל ְמאֹד ַּגם ְלַפְרָנָסה ּוְלַהְצָלָחה
ְּבָכל ָהִעְנָיִנים ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות

ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשֹּיאְמֵרם ְּבָכל יֹום

ִיְּסדֹו ִּתְּקנֹו ְוִגּלֹו, ְוִצָּוה ְלַפְרְסמֹו ְלָכל ִיְׂשָרֵאל
ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא אֹור ַהָּגנּוז ְוַהָּצפּון

ּבּוִציָנא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה, ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו

ַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב 
ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו

ָלִלי ּקּון ַהּכְ ּתִ



הּכללי  ְִִַָּתּקּון

מזמורי�: העשרה אמירת  לפני זאת לומר טוב

éðéøäíé÷écvä ìëì elà íéøBîæî äøNòä úøéîàa éîöò øM÷î £¥¦§©¥©§¦©£¦©¨£¨¨¦§¦¥§¨©©¦¦

,øôò éðëBL íéizîàä íé÷écvä ìëìe ,eðøBãaL íéizîàä̈£¦¦¦¤§¥§¨©©¦¦¨£¦¦¦§¥¨¨

íìBò ãBñé ÷écö ùBãwä eðaøì èøôáe ,änä õøàa øLà íéLBã÷§¦£¤¨¨¤¥¨¦§¨§©¥©¨©¦§¨

eðaø ,äîëç øB÷î òáBð ìçðàâéô ïa ïîçð,,eðéìò ïâé Búeëæ ©©¥©§¨§¨©¥©§¨¤¥¤§¨¥¨¥

.äæ ïewz älbL¤¦¨¦¤

eëìúBøéîæa äãBúa åéðô äîc÷ð :eðrLé øeöì äréøð äåäéì äðpøð §§©§¨©§Ÿ̈¨¦¨§¦§¥§©§¨¨¨§¨¦§¦

:íéäìà ìk ìr ìBãb Cìîe äåäé ìBãb ìà ék :Bì réøð̈¦©¦¥¨§Ÿ̈¤¤¨©¨¡Ÿ¦

זה: יאמר תהלי� שיתחיל קוד�

éðéøäãeçé íLì éàøBa úà çaLìe ìläìe úBãBäì ét úà ïnæî £¥¦§©¥¤¦§§©¥§©¥©¤§¦§¥¦

øéîè àeää éãé-ìr eîéçøe eìéçãa äzðéëLe àeä Céøa àLã÷ª§¨§¦§¦§¥¦§¦§¦©§¥©¨¦

:ìàøNé ìk íLa íìrðå§¤¡¨§¥¨¦§¨¥

טז.

ízëîéðãà äåäéì zøîà :Cá éúéñç-ék ìà éðøîL ãåãì ¦§¨§¨¦¨§¥¦¥¦¨¦¦¨¨©§§©§Ÿ̈£Ÿ¨
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Céqà-ìa ,eøäî øçà íúBávr eaøé :íá-éöôç-ìk éøécàå§©¦¥¨¤§¦¨¦§©§¨©¥¨¨©©¦

úðî äåäé :éúôN-ìr íúBîL-úà àOà-ìáe ,ícî íäékñð¦§¥¤¦¨©¤¨¤§¨©§¨¨§Ÿ̈§¨

,íéîérpa éì-eìôð íéìáç :éìøBb CéîBz äzà ,éñBëå é÷ìç¤§¦§¦©¨¦¨¦£¨¦¨§¦©§¦¦

øLà äåäé-úà Cøáà :éìr äøôL úìçð-óàúBìéì óà ,éðöré ©©£¨¨§¨¨¨£¨¥¤§Ÿ̈£¤§¨¨¦©¥

:èBnà-ìa éðéîéî ék ,ãéîú écâðì äåäé éúéeL :éúBéìë éðeøqé¦§¦¦§¨¦¦¦§Ÿ̈§¤§¦¨¦¦¦¦¦©¤

áærú-àì ék :çèáì ïkLé éøNa-óà ,éãBák ìâiå éaì çîN ïëì̈¥¨©¦¦©¨¤§¦©§¨¦¦§Ÿ¨¤©¦Ÿ©£Ÿ



הּכללי  ְִִַָּתּקּון

מזמורי�: העשרה אמירת  לפני זאת לומר טוב

éðéøäíé÷écvä ìëì elà íéøBîæî äøNòä úøéîàa éîöò øM÷î £¥¦§©¥©§¦©£¦©¨£¨¨¦§¦¥§¨©©¦¦

,øôò éðëBL íéizîàä íé÷écvä ìëìe ,eðøBãaL íéizîàä̈£¦¦¦¤§¥§¨©©¦¦¨£¦¦¦§¥¨¨

íìBò ãBñé ÷écö ùBãwä eðaøì èøôáe ,änä õøàa øLà íéLBã÷§¦£¤¨¨¤¥¨¦§¨§©¥©¨©¦§¨

eðaø ,äîëç øB÷î òáBð ìçðàâéô ïa ïîçð,,eðéìò ïâé Búeëæ ©©¥©§¨§¨©¥©§¨¤¥¤§¨¥¨¥

.äæ ïewz älbL¤¦¨¦¤

eëìúBøéîæa äãBúa åéðô äîc÷ð :eðrLé øeöì äréøð äåäéì äðpøð §§©§¨©§Ÿ̈¨¦¨§¦§¥§©§¨¨¨§¨¦§¦

:íéäìà ìk ìr ìBãb Cìîe äåäé ìBãb ìà ék :Bì réøð̈¦©¦¥¨§Ÿ̈¤¤¨©¨¡Ÿ¦

זה: יאמר תהלי� שיתחיל קוד�

éðéøäãeçé íLì éàøBa úà çaLìe ìläìe úBãBäì ét úà ïnæî £¥¦§©¥¤¦§§©¥§©¥©¤§¦§¥¦

øéîè àeää éãé-ìr eîéçøe eìéçãa äzðéëLe àeä Céøa àLã÷ª§¨§¦§¦§¥¦§¦§¦©§¥©¨¦

:ìàøNé ìk íLa íìrðå§¤¡¨§¥¨¦§¨¥

טז.

ízëîéðãà äåäéì zøîà :Cá éúéñç-ék ìà éðøîL ãåãì ¦§¨§¨¦¨§¥¦¥¦¨¦¦¨¨©§§©§Ÿ̈£Ÿ¨

,änä õøàa-øLà íéLBã÷ì :Eéìr-ìa éúáBè ,äzà̈¨¨¦©¨¤¦§¦£¤¨¨¤¥¨

Céqà-ìa ,eøäî øçà íúBávr eaøé :íá-éöôç-ìk éøécàå§©¦¥¨¤§¦¨¦§©§¨©¥¨¨©©¦

úðî äåäé :éúôN-ìr íúBîL-úà àOà-ìáe ,ícî íäékñð¦§¥¤¦¨©¤¨¤§¨©§¨¨§Ÿ̈§¨

,íéîérpa éì-eìôð íéìáç :éìøBb CéîBz äzà ,éñBëå é÷ìç¤§¦§¦©¨¦¨¦£¨¦¨§¦©§¦¦

øLà äåäé-úà Cøáà :éìr äøôL úìçð-óàúBìéì óà ,éðöré ©©£¨¨§¨¨¨£¨¥¤§Ÿ̈£¤§¨¨¦©¥

:èBnà-ìa éðéîéî ék ,ãéîú écâðì äåäé éúéeL :éúBéìë éðeøqé¦§¦¦§¨¦¦¦§Ÿ̈§¤§¦¨¦¦¦¦¦©¤

áærú-àì ék :çèáì ïkLé éøNa-óà ,éãBák ìâiå éaì çîN ïëì̈¥¨©¦¦©¨¤§¦©§¨¦¦§Ÿ¨¤©¦Ÿ©£Ÿ



הּכללי  ְִִַָּתּקּון

çøà éðréãBz :úçL úBàøì Eãéñç ïzú-àì ,ìBàLì éLôð©§¦¦§Ÿ¦¥£¦§¦§¨©¦¥¦Ÿ©

:çöð Eðéîéa úBîrð Eéðt-úà úBçîN ráN íéiç©¦©§¨¤¨¤§¦¦¦§¤©

לב.

ãåãì,íãà-éøLà :äàèç éeñk rLt éeNð éøLà ,ìékNî §¨¦©§¦©§¥§¤©§£¨¨©§¥¨¨

ézLøçä ék :äiîø Bçeøa ïéàå ,ïår Bì äåäé áLçé àìŸ©§Ÿ§Ÿ̈¨Ÿ§¥§§¦¨¦¤¡©§¦

éìr ãaëz äìéìå íîBé ék :íBiä-ìk éúâàLa ,éîör eìä£¨¨§©£¨¦¨©¦¨¨©§¨¦§©¨©

éðårå ,EréãBà éúàhç :äìñ õé÷ éðáøça écLì Ctäð ,Eãé̈¤¤§©§©¦§©§Ÿ¥©¦¤¨©¨¦¦£©£Ÿ¦

úàNð äzàå ,äåäéì érLô éìr äãBà ézøîà ,éúéqë-àìŸ¦¦¦¨©§¦¤£¥§¨©©§Ÿ̈§©¨¨¨¨

,àöî úrì Eéìà ãéñç-ìk ìltúé úàæ ìr :äìñ éúàhç ïår£Ÿ©¨¦¤¨©Ÿ¦§©¥¨¨¦¥¤§¥§Ÿ

éì øúñ äzà :erébé àì åéìà íéaø íéî óèLì ÷ø(*øvî ©§¥¤©¦©¦¥¨Ÿ©¦©¨¥¤¦¦©

eæ Cøãa EøBàå EìékNà :äìñ éðááBñz èlô épø éðøvz¦§¥¦¨¥©¥§§¥¦¤¨©§¦§§§§¤¤

ïéáä ïéà ãøôk ñeñk eéäz ìà :éðér Eéìr äöréà Cìú¥¥¦£¨¨¤¥¦©¦§§§¤¤¥¨¦

íéáBàëî íéaø :Eéìà áø÷ ìa íBìáì Béãr ïñøå-âúîa§¤¤¨¤¤¤§¦§©§Ÿ¥¤©¦©§¦

eìéâå äåäéá eçîN :epááBñé ãñç äåäéa çèBaäå ,rLøì̈¨¨§©¥©©§Ÿ̈¤¤§§¤¦§©§Ÿ̈§¦

:áì-éøLé-ìk eðéðøäå íé÷écö©¦¦§©§¦¨¦§¥¥

מא.

çvðîìeäèlîé ärø íBéa ìc-ìà ìékNî éøLà :ãåãì øBîæî ©§©¥©¦§§¨¦©§¥©§¦¤¨§¨¨§©§¥

eäðzz ìàå ,õøàa øMàå eäiçéå eäøîLé äåäé :äåäé§Ÿ̈§Ÿ̈¦§§¥¦©¥§ª©¨¨¤§©¦§¥

zëôä BákLî ìk .éåc Nør ìr epãrñé äåäé :åéáéà Lôða§¤¤Ÿ§¨§Ÿ̈¦§¨¤©¤¤§¨¨¦§¨¨©§¨

:Cì éúàèç ék éLôð äàôø ,éðpç äåäé ézøîà-éðà :Béìçá§¨§£¦¨©§¦§Ÿ̈¨¥¦§¨¨©§¦¦¨¨¦¨

,úBàøì àa-íàå :BîL ãáàå úeîé éúî éì rø eøîàé éáéBà§©Ÿ§©¦¨©¨§¨©§§¦¨¦§

מעט להפסיק צרי� - לי' סתר 'אתה רי"ג)אחר סי' ח"א בלקו"מ (עיי�

הּכללי  ְִִַָּתּקּון

éìr ãçé :øaãé õeçì àöé ,Bì ïåà-õa÷é Baì ,øaãé àåL̈§§©¥¦¦§¨¨¤¥¥©§©¥©©¨©

÷eöé ìriìa-øác :éì ärø eáLçé éìr ,éàðN-ìk eLçìúé¦§©£¨Ÿ§¨¨©©§§¨¨¦§©§¦©©¨

ézçèa-øLà éîBìL Léà-íb :íe÷ì óéñBé-àì áëL øLàå ,Ba©£¤¨©Ÿ¦¨©¦§¦£¤¨©§¦

,éðîé÷äå éðpç äåäé äzàå :á÷r éìr ìécâä ,éîçì ìëBà ,Bá¥©§¦¦§¦¨©¨¥§©¨§Ÿ̈¨¥¦©£¦¥¦

éáéà réøé-àì ék ,éa zöôç-ék ézrãé úàæa :íäì äîlLàå©£©§¨¨¤§Ÿ¨©§¦¦¨©§¨¦¦Ÿ¨¦©Ÿ§¦

Ceøa :íìBrì Eéðôì éðáévzå ,éa zëîz ,énúa ,éðàå :éìr̈¨©£¦§ª¦¨©§¨¦©©¦¥¦§¨¤§¨¨

é éäìà äåäé:ïîàå ïîà íìBrä ãrå íìBräî ìàøN §Ÿ̈¡Ÿ¥¦§¨¥¥¨¨§©¨¨¨¥§¨¥

מב.

çvðîìïk ,íéî-é÷éôà-ìr âørz ìiàk :çø÷ éðáì ìékNî ©§©¥©©§¦¦§¥Ÿ©§©¨©£Ÿ©£¦¥¨¦¥

íéäìàì éLôð äàîö :íéäìà Eéìà âørú éLôð©§¦©£Ÿ¥¤¡Ÿ¦¨§¨©§¦¥Ÿ¦

éúrîã él äúéä :íéäìà éðt äàøàå àBáà éúî ,éç ìàì§¥¨¨©¨§¥¨¤§¥¡Ÿ¦¨§¨¦¦§¨¦

älà :Eéäìà äià ,íBiä ìk éìà øîàa äìéìå íîBé íçì¤¤¨¨¨§¨¤¡Ÿ¥©¨©©¥¡Ÿ¤¥¤

úéa-ãr íccà ,Cqa øárà ék ,éLôð éìr äëtLàå äøkæà¤§§¨§¤§§¨¨©©§¦¦¤¡Ÿ©¨¤©¥©¥

éLôð éççBzLz-äî :ââBç ïBîä ,äãBúå äpø-ìB÷a íéäìà¡Ÿ¦§¦¨§¨¨¥©¦§£¦©§¦

:åéðt úBreLé epãBà ãBr ék íéäìàì éìçBä éìr éîäzå©¤¡¦¨¨¦¦¥Ÿ¦¦¤§¨¨

,ïcøé õøàî Eøkæà ïk-ìr ççBzLú éLôð éìr ,éäìà¡Ÿ©¨©©§¦¦§¨©¥¤§¨§¥¤¤©§¥

,EéøBpö ìB÷ì àøB÷ íBäz-ìà-íBäz :øröî øäî ,íéðBîøçå§¤§¦¥©¦§¨§¤§¥§¦¤

äìéláe Bcñç äåäé äeöé íîBé :eøár éìr Eélâå EéøaLî ìk̈¦§¨¤§©¤¨©¨¨¨§©¤§Ÿ̈©§©©§¨

äîì érìñ ìàì äøîBà :éiç ìàì älôz ,énr äøéL¦Ÿ¦¦§¦¨§¥©¨§¨§¥©§¦¨¨

éúBîöra çöøa :áéBà õçìa ,Cìà øã÷-änì ,éðzçëL§©§¨¦¨¨Ÿ¥¥¥§©©¥§¤©§©§©

-äî :Eéäìà äià íBiä ìk éìà íøîàa ,éøøBö éðeôøç¥§¦§¨§¨§¨¥©¨©©¥¡Ÿ¤©

ãBr-ék íéäìàì éìéçBä éìr éîäz-äîe éLôð éççBzLz¦§£¦©§¦©¤¡¦¨¨¦¦¥Ÿ¦¦

:éäìàå éðt úreLé ,epãBà¤§Ÿ¨©¥Ÿ¨



הּכללי  ְִִַָּתּקּון

éìr ãçé :øaãé õeçì àöé ,Bì ïåà-õa÷é Baì ,øaãé àåL̈§§©¥¦¦§¨¨¤¥¥©§©¥©©¨©

÷eöé ìriìa-øác :éì ärø eáLçé éìr ,éàðN-ìk eLçìúé¦§©£¨Ÿ§¨¨©©§§¨¨¦§©§¦©©¨

ézçèa-øLà éîBìL Léà-íb :íe÷ì óéñBé-àì áëL øLàå ,Ba©£¤¨©Ÿ¦¨©¦§¦£¤¨©§¦

,éðîé÷äå éðpç äåäé äzàå :á÷r éìr ìécâä ,éîçì ìëBà ,Bá¥©§¦¦§¦¨©¨¥§©¨§Ÿ̈¨¥¦©£¦¥¦

éáéà réøé-àì ék ,éa zöôç-ék ézrãé úàæa :íäì äîlLàå©£©§¨¨¤§Ÿ¨©§¦¦¨©§¨¦¦Ÿ¨¦©Ÿ§¦

Ceøa :íìBrì Eéðôì éðáévzå ,éa zëîz ,énúa ,éðàå :éìr̈¨©£¦§ª¦¨©§¨¦©©¦¥¦§¨¤§¨¨

é éäìà äåäé:ïîàå ïîà íìBrä ãrå íìBräî ìàøN §Ÿ̈¡Ÿ¥¦§¨¥¥¨¨§©¨¨¨¥§¨¥

מב.

çvðîìïk ,íéî-é÷éôà-ìr âørz ìiàk :çø÷ éðáì ìékNî ©§©¥©©§¦¦§¥Ÿ©§©¨©£Ÿ©£¦¥¨¦¥

íéäìàì éLôð äàîö :íéäìà Eéìà âørú éLôð©§¦©£Ÿ¥¤¡Ÿ¦¨§¨©§¦¥Ÿ¦

éúrîã él äúéä :íéäìà éðt äàøàå àBáà éúî ,éç ìàì§¥¨¨©¨§¥¨¤§¥¡Ÿ¦¨§¨¦¦§¨¦

älà :Eéäìà äià ,íBiä ìk éìà øîàa äìéìå íîBé íçì¤¤¨¨¨§¨¤¡Ÿ¥©¨©©¥¡Ÿ¤¥¤

úéa-ãr íccà ,Cqa øárà ék ,éLôð éìr äëtLàå äøkæà¤§§¨§¤§§¨¨©©§¦¦¤¡Ÿ©¨¤©¥©¥

éLôð éççBzLz-äî :ââBç ïBîä ,äãBúå äpø-ìB÷a íéäìà¡Ÿ¦§¦¨§¨¨¥©¦§£¦©§¦

:åéðt úBreLé epãBà ãBr ék íéäìàì éìçBä éìr éîäzå©¤¡¦¨¨¦¦¥Ÿ¦¦¤§¨¨

,ïcøé õøàî Eøkæà ïk-ìr ççBzLú éLôð éìr ,éäìà¡Ÿ©¨©©§¦¦§¨©¥¤§¨§¥¤¤©§¥

,EéøBpö ìB÷ì àøB÷ íBäz-ìà-íBäz :øröî øäî ,íéðBîøçå§¤§¦¥©¦§¨§¤§¥§¦¤

äìéláe Bcñç äåäé äeöé íîBé :eøár éìr Eélâå EéøaLî ìk̈¦§¨¤§©¤¨©¨¨¨§©¤§Ÿ̈©§©©§¨

äîì érìñ ìàì äøîBà :éiç ìàì älôz ,énr äøéL¦Ÿ¦¦§¦¨§¥©¨§¨§¥©§¦¨¨

éúBîöra çöøa :áéBà õçìa ,Cìà øã÷-änì ,éðzçëL§©§¨¦¨¨Ÿ¥¥¥§©©¥§¤©§©§©

-äî :Eéäìà äià íBiä ìk éìà íøîàa ,éøøBö éðeôøç¥§¦§¨§¨§¨¥©¨©©¥¡Ÿ¤©

ãBr-ék íéäìàì éìéçBä éìr éîäz-äîe éLôð éççBzLz¦§£¦©§¦©¤¡¦¨¨¦¦¥Ÿ¦¦

:éäìàå éðt úreLé ,epãBà¤§Ÿ¨©¥Ÿ¨



הּכללי  ְִִַָּתּקּון

נט.

çvðîìeøîLiå ìeàL çìLa ,ízëî ãåãì úçLz ìà ©§©¥©©©§¥§¨¦¦§¨¦§Ÿ©¨©¦§§

éîîB÷únî ,éäìà éáéàî éðìévä :Búéîäì úéaä-úà¤©©¦©£¦©¦¥¦¥Ÿ§©¡Ÿ¨¦¦§§©

äpä ék :éðréLBä íéîã éLðàîe ïåà éìrtî éðìévä :éðábNz§©§¥¦©¦¥¦¦Ÿ£¥¨¤¥©§¥¨¦¦¥¦¦¦¥

:äåäé éúàhç-àìå érLô-àì ,íéfr éìr eøeâé éLôðì eáøà̈§§©§¦¨¨©©¦Ÿ¦§¦§Ÿ©¨¦§Ÿ̈

íéäìà-äåäé äzàå :äàøe éúàø÷ì äøer ,eððBkéå ïeöøé ïår-éìa§¦¨Ÿ§ª§¦¨¨¦§¨¦§¥§©¨§Ÿ̈¡Ÿ¦

éãâa-ìk ïçz-ìà íéBbä-ìk ã÷ôì äöé÷ä ,ìàøNé éäìà úBàáö§¨¡Ÿ¥¦§¨¥¨¦¨¦§Ÿ¨©¦©¨Ÿ¨Ÿ§¥

ïeréaé äpä :øér eááBñéå ,áìkë eîäé áørì eáeLé :äìñ ïåà̈¤¤¨¨¨¤¤¤¡©¨¤¦§¦¦¥©¦

-÷çNz äåäé äzàå :rîL éî-ék ,íäéúBúôNa úBáøç ,íäéôa§¦¤£¨§¦§¥¤¦¦Ÿ¥©§©¨§Ÿ̈¦§©

:éabNî íéäìà ék ,äøîLà Eéìà ,Bfr :íéBb-ìëì ârìz ,Bîì̈¦§©§¨¦ª¥¤¤§Ÿ̈¦¡Ÿ¦¦§©¦

àøé íéäìà éðîc÷é écñç éäìàeçkLé-ït íâøäz-ìà :éøøLá éð ¡Ÿ¥©§¦§©§¥¦¡Ÿ¦©§¥¦§Ÿ§¨©©©§¥¤¦§§

-øác Bîét-úàhç :éðãà eðpâî ,BîãéøBäå Eìéçá Bîréðä ,énr©¦£¦¥§¥§§¦¥¨¦¥£Ÿ¨©©¦§©

,äîçá älk :eøtñé Lçkîe äìàîe ,íðBàâá eãëléå BîéúôN§¨¥§¦¨§¦§¨¥¨¨¦©©§©¥©¥§¥¨

õøàä éñôàì ,á÷réa ìLî íéäìà-ék erãéå Bîðéàå älk©¥§¥¥§¥§¦¡Ÿ¦Ÿ¥§©£Ÿ§©§¥¨¨¤

ïeréðé änä :øér eááBñéå ,áìkë eîäé áørì eáLéå :äìñ¤¨§¨ª¨¤¤¤¡©¨¤¦§¦¥¨§¦

ø÷aì ïpøàå ,Efr øéLà éðàå :eðéìiå eraNé àì-íà ,ìëàì¤¡Ÿ¦Ÿ¦§§©¨¦©£¦¨¦ª¤©£©¥©Ÿ¤

Eéìà éfr :éì-øö íBéa ,ñBðîe ,éì ábNî úééä-ék ,Ecñç©§¤¦¨¦¨¦§¨¦¨§©¦ª¦¥¤

:écñç éäìà éabNî íéäìà-ék ,äønæà£©¥¨¦¡Ÿ¦¦§©¦¡Ÿ¥©§¦

עז.

çvðîìéìB÷ :øBîæî óñàì ïeúeãé-ìr(*,ä÷röàå íéäìà-ìà ©§©¥©©§§¨¨¦§¦¤¡Ÿ¦§¤§¨¨

,ézLøc éðãà éúøö íBéa :éìà ïéæàäå íéäìà-ìà éìB÷¦¤¡Ÿ¦§©£¦¥¨§¨¨¦£Ÿ¨¨¨§¦

מ"� יו"ד ה"י למ"ד אל"� למ"ד אל"� כזה: המילוי תכוו� אלהי�' 'אל באמר�

הּכללי  ְִִַָּתּקּון

íéäìà äøkæà :éLôð íçpä äðàî âeôú àìå äøbð äìéì éãé̈¦©§¨¦§¨§Ÿ¨¥£¨¦¨¥©§¦¤§§¨¡Ÿ¦

,éðér úBøîL zæçà :äìñ éçeø óhrúúå ,äçéNà ,äéîäàå§¤¡¨¨¨¦¨§¦§©¥¦¤¨¨©§¨§ª¥¨

:íéîìBr úBðL ,íãwî íéîé ézáMç :øaãà àìå ézîrôð¦§©§¦§Ÿ£©¥¦©§¦¨¦¦¤¤§¨¦

:éçeø Ntçéå ,äçéNà éááì-ír ,äìéla éúðéâð äøkæà¤§§¨§¦¨¦©¨§¨¦§¨¦¨¦¨©§©¥¦

çöðì ñôàä :ãBr úBöøì óéñé-àìå éðãà çðæé íéîìBrìä©§¨¦¦§©£Ÿ¨§ŸŸ¦¦§¤¨¥¨¤©

óàa õô÷-íà ,ìà úBpç çëMä :øãå øãì øîà øîb ,Bcñç©§¨©Ÿ¤§Ÿ¨Ÿ©¨©©¥¦¨©§©

øBkæà :ïBéìr ïéîé úBðL ,àéä éúBlç øîàå :äìñ åéîçø©£¨¤¨¨Ÿ©©¦¦§§¦¤§¤§

Eìrt-ìëá éúéâäå :Eàìt íãwî äøkæà ék ,dé éììrî©©§¥¨¦¤§§¨¦¤¤¦§¤§¨¦¦§¨¨¢¤

ìBãb ìà-éî ,Ekøc Lãwa íéäìà :äçéNà EéúBìéìráe©£¦¤¨¦¨¡Ÿ¦©Ÿ¤©§¤¦¥¨

zrãBä àìô äNr ìàä äzà :íéäìàkzìàb :Efr íénrá ¥Ÿ¦©¨¨¥Ÿ¥¤¤©§¨¨©¦ª¤¨©§¨

Eeàø ,íéäìà íén Eeàø :äìñ óñBéå á÷ré éða ,Enr rBøæá¦§©©¤§¥©£Ÿ§¥¤¨¨©¦¡Ÿ¦¨

eðúð ìB÷ úBár íéî eîøæ :úBîäú eæbøé óà eìéçé íén©¦¨¦©¦§§§ŸŸ§©¦¨¨§
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:Eúøár Eúàøéëe ,Età ær rãBé éî :äôrpå Léç æâ ék ,ïåàå̈¨¤¦¨¦©¨ª¨¦¥©Ÿ©¤§¦§¨§¤§¨¤

äåäé äáeL :äîëç ááì àéáðå ,rãBä ïk eðéîé úBðîì¦§¨¥¥©§¨¦§©¨§¨¨§Ÿ̈

äðpøðe ,Ecñç ø÷aá eðraN :Eéãár ìr íçpäå éúî-ãr©¨¨§¦¨¥©£¨¤©§¥©Ÿ¤©§¤§©§¨

:ärø eðéàø úBðL ,eðúépr úBîék eðçnN :eðéîé-ìëa äçîNðå§¦§§¨§¨¨¥©§¥¦¦¦¨§¨¦¨¨

éðãà írð éäéå :íäéða ìr Eøãäå Eìrô Eéãár-ìà äàøé¥¨¤¤£¨¤¨¢¤©£¨§©§¥¤¦¦Ÿ©£Ÿ¨

:eäððBk eðéãé äNrîe ,eðéìr äððBk eðéãé äNrîe ,eðéìr eðéäìà¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥§¨¨¥©£¥¨¥§¥
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eãBäBì eøéL :åéúBìéìr íénrá eréãBä BîLá eàø÷ äåäéì©§Ÿ̈¦§¦§¦¨©¦£¦¨¦

BLã÷ íLa eììäúä :åéúBàìôð ìëa eçéN Bì-eønæ©§¦§¨¦§§¨¦§©§§¥¨§

:ãéîz åéðô eLwa Bfrå äåäé eLøc :äåäé éL÷áî áì çîNé¦§©¥§©§¥§Ÿ̈¦§§Ÿ̈§ª©§¨¨¨¦
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ïøäà Bcár äLî çìL :åéãára ìkðúäì Bnr àðNì íaì¦¨¦§Ÿ©§¦§©¥©£¨¨¨©Ÿ¤©§©£Ÿ
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הּכללי  ְִִַָּתּקּון

äìrà àì-íà ,éëøkæà àì íà ,ékçì éðBLì ÷aãz :éðéîé§¦¦¦§©§¦§¦¦¦Ÿ¤§§¥¦¦Ÿ©£¤

úà íBãà éðáì äåäé øëæ :éúçîN Làø ìr íéìLeøé úà¤§¨©¦©Ÿ¦§¨¦§Ÿ§Ÿ̈¦§¥¡¤

ìáa-úa :da ãBñéä ãr eør eør íéøîàä ,íéìLeøé íBé§¨¨¦¨Ÿ§¦¨¨©©§¨©¨¤

,éøLà :eðì zìîbL Cìeîb-úà Cì-ílLiL éøLà ,äãeãMä©§¨©§¥¤§©¤¨¤§¥¤¨©§§¨©§¥

:rìqä ìà Céììr-úà õtðå æçàiL¤Ÿ¥§¦¥¤Ÿ¨©¦¤©¨©

קנ.

,déeììäeäeììä :Bfr ré÷øa eäeììä ,BLã÷a ìà-eììä ©§¨©§¥§¨§©§¦§¦©ª©§

øôBL r÷úa eäeììä :Bìãb áøk eäeììä ,åéúøeáâá¦§Ÿ¨©§§Ÿª§©§§¥©¨

íépîa eäeììä ,ìBçîe óúa eäeììä :øBpëå ìáða eäeììä©§§¥¤§¦©§§Ÿ¨©§§¦¦

ìk :äreøú éìöìöa eäeììä ,rîL-éìöìöá eäeììä :áârå§ª¨©§§¦§§¥¨©©§§¦§§¥§¨Ÿ

:déeììä ,dé ìläz äîLpä©§¨¨§©¥¨©§¨

אלו: פסוקי� שלשה יאמר תהלי�, שסיי� אחר

éîá÷ré ìâé Bnr úeáL äåäé áeLa ìàøNé úreLé ïBivî ïzé ¦
¦¥¦¦§©¦§¨¥§§Ÿ̈§©¨¥©£Ÿ

:äøö úra ífrî äåäéî íé÷écö úreLúe :ìàøNé çîNé¦§©¦§¨¥§©©¦¦¥§Ÿ̈¨ª¨§¥¨¨

:Bá eñç ék íréLBéå íérLøî íèlôé ,íèìôéå äåäé íøæriå©©©§¥§Ÿ̈©§©§¥§©§¥¥§¨¦§¦¥¦¨

יואל מנחם גרשון בן חי' רבקה, 
וזוג'

מלכה מאטל מינדל בת העניא, 
ובתם

שרה גיטל

 שניצלער 

הקדוש ברוך הוא יעזור שיצליחו ברוחניות 
וגשמיות ובכל מעשה ידיהם ויזכו לבריאות 
ואריכות ימים ושנים טובות לעבודתו יתברך 

ולהתקרב לרבינו הקדוש וירוו רוב נחת 
דקדושה מכל יוצא חלציהם, אמן.

לזכות 
הספר הקדוש הזה נדפס 


