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ψ ψ ψ 
ן  תב ֶעֶר ַארֹויְסֶגעֶגעּבְ ּבָ ת קֹוֶדׁש  ׁשַ ָרׁשַ ָרא ּפָ   "דתשע ַוּיֵ

ְלִמיֵד דּוְרְך ִדי  ֶרְסלֶ י ֲחִסיֵד ' ַהּקֶֹדׁש ל ֵהיכַ א 'ְמִתיְבָת י ּתַ   בּבְ

ַליִ  ׁש ַהּקֶֹד ר ִעי  "אתובבם ְירּוׁשָ
�

�
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âà Èèéé Çø Àô  eö Àè ÀëàÇð'ñ éé Ça  é Äãò Æè ÀL Àø Æò ä Èãeò Àñ èà Èä ,à ÈøÂäÉåî" Èèé Äì ÀL L"à 

è Àãò ÆøòÆâ òÆâé Äã ÀìàåÇåòÆâ à Èø Éåî'òÆâé Äã íé Äøeaé Äã ,ïeô é Äã ïÈé Àð Äò ïeô ú Çãé Å÷Âò ÷ Èç Àö Äé ,

ïeà ïeô é Äã äÈå Àö Äî ïeô ãeaé Äk á Èà í ÅàÈå.  

ψ ψ ψ  

ן ָהאט א"יטָ לִ שְׁ  שׁ "ֹוֲהָראמ ֶטעְנִדיג ֶדעְרַמאֶנען ִמיר :ָאְנֶגעהֹויּבְ ִדי  ׁשְ

 ִמיר ִווי ַאזֹוי אּון, ָאִבינוּ  ִיְצָחק פּון ָנאֶמען ָנאְכן ֲעֵקיָדהִדי  פּון ְזכּות

ִפילֹותִאין ִדי  אֹויךְ  ָזאְגן ָנה רֹאשׁ  פּון ּתְ  ַהיֹום ִיְצָחק ַוֲעֵקיַדת" ַהׁשָ

ְזּכֹור ְלַזְרעוֹ  ָנה ֹראשׁ ( ְגָמָראִאין ִדי  ֶדעְרַמאְנט ֶוועְרט ַאזֹוי אּון", ּתִ  ַהׁשָ

ְקעוּ , .)ז"ט ׁשֹוָפר ְלָפַני ּתִ ל ּבְ  ִיְצָחק ֲעֵקיַדת ָלֶכםר וֹ כּ זְ אֶ שֶׁ  ַדיכְּ  ַאִיל ׁשֶ

ן ִדי  ָאְנצּורּוְפן ֶוועְלטִאין ִדי  ַאייְנֶגעִפיְרט ִאיז ַאזֹוי אּון. ַאְבָרָהם ּבֶ

  ". ִיְצָחק ֲעֵקיַדת" - ָנאֶמען ִאיֶנעם ֲעֵקיָדה

 

ת ֵליל ּבָ  קֹוֶדשׁ  ׁשַ
ת ָרׁשַ ָרא ּפָ   ַוּיֵ

 תש"ע



ת ֵליל ּבָ ת קֹוֶדשׁ  ׁשַ ָרׁשַ ָרא ּפָ ַנת ַוּיֵ   ג   _________________________  תש"ע ׁשְ

  
 

ֵטיין ָדאס ַדאְרף ֶמען אּון רֶדער  ,ַפאְרׁשְ ַפאר  ֶגעֶווען ִאיז ִנָסיֹון ִעּקַ

ְחטְ  ֶגעַגאְנֶגען ָוואס ֶער ִאיז ,ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם  ֶער ָוואס זּוהןַזיין  'ןׁשֶ

טִאיז ִדי  אּון ָדאס, ָיאר הּוְנֶדעְרטצּו ִדי  ֶגעַהאט ָהאט  אּון הֹויּפְ

 ִאיז ָאִבינוּ  ַאְבָרָהםָוואס  ִנְסיֹונֹות ֶצעהןִדי  פּון ִנָסיֹון ֶצעְנֶטע

רּוְבט  ָאְנֶגערּוְפן ֲעֵקיָדהאּון ַפאר ָוואס ִאיז ִדי , ֶגעָוואְרן ֶגעּפְ

  'ן?ִיְצָחק ָנאךְ  ֶגעָוואְרן

 ְמִסירּות ְגרֹויֶסעִדי  אֹויֶסערַאז  ,ַפאְרֶעְנְטֶפעְרן ָדאס ֶקען ֶמען אּון

ַעת 'ה ִמְצַותצּו ַזיין  ְמַקֵיים ִיְצָחק אּון ַאְבָרָהם פּון ֶנֶפשׁ  ׁשְ ִדי  ּבִ

ֶלעְקט אֹויךְ  ִאיז, ֲעֵקיָדה  ִמְצַות פּון ְסַקייטְגרֹויִדי  ֶגעָוואְרן ַאְנְטּפְ

יּבּוד ֶטערַאז ַא  ,ָאב ּכִ אִליּבְ ן, ִקיְנדַא  ַטאֶטעס ּבַ  ְדַרייִסיג אּון ִזיּבְ

ן ִאיְנַגאְנְצן ַאזֹוי ִזיךְ  ָזאל, ַאְלט ָיאר עְרֶגעּבְ  ַאְלֶטעַפאר ַזיין  ִאיּבֶ

ְחטְ  ָלאְזן אּון ֶער ִזיךְ , ַטאֶטע  אּון, ָוואְרט 'סַטאְטנְ ַזיין  אֹויף 'ןׁשֶ

ט ֵאלֹות ׁשּום ַקיין ְפֶרעְגן ִניׁשְ עטַזיין  ֶעְרִפיְלן ֵגיין ָנאר, ׁשְ  ִמיט ֶגעּבֶ

   .ֶנֶפשׁ  ְמִסירּות ֶגעַוואְלִדיֶגע אּון 'ִדיֶגעמֹוָראַא 

ט ָהאט ָדאךְ  ִיְצָחק ַווייל אֶפעלָדאס  ֶגעֶהעְרט ִניׁשְ פּוֶנעם  ּבַ

ְטן עְרׁשְ  אּון, ַאְבָרָהם ַטאֶטעַזיין  פּון ֶגעֶהעְרט ָנאר ֶער ָהאט ,ֵאייּבֶ
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יֶדעֶנע ְטֶרעְפן ֶגעֶקעְנט ְגִריְנֶגעְרֵהייט ָוואְלט ִיְצָחק ירּוִצים ַפאְרׁשִ  ּתִ

   .ַאְבָרָהם פּון לֹויְפן צוּ  ַאֶוועק קּוְנְצן אּון

ער ט ָאּבֶ ט ִאיְהם ִאיז ִיְצָחקַאז  ָנאר ִניׁשְ  ַאייְנֶגעַפאְלן ָגאְרִניׁשְ

עְטן ָנאךְ ֶער ָהאט  ,לֹויְפןצּו  ַאֶוועק  ִאיְהם ָזאלֶער  ,ַטאֶטעַזיין  ֶגעּבֶ

יְנְדן גּוט טִזיְך  ָזאלֶער  ַאז צּוּבִ ַעת ִריְרן ִניׁשְ ׁשְ אּון ַזיין  ֲעֵקיָדהִדי  ּבִ

ן ט ָזאל ָקְרּבָ סּול ִניׁשְ   . ֶוועְרן ּפָ

יּבּוד ַאז ֶדעם ,ֶמען ֶזעהט ַא  ָגאר ִאין ִאיז ָאִבינוּ  ִיְצָחק פּון ָאב ּכִ

עֶנע אּון הֹויֶכע ְמַעטָוואס  ,ַמְדֵריָגה ֶדעְרהֹויּבֶ  ָדאס ְטֶרעְפן ִמיר ּכִ

ט ין( ְפֶרעְגן"ל ֲחזַ  ֲאִפילוּ  ַווייל, ּתֹוָרה ַגאְנֶצעִאין ִדי  ִניׁשְ  ל"ב.) ִקידּוׁשִ

יז יּבּודִאיז  ִווי ּבִ יז, ָזאְגן ַזיי אּון ?ָוֵאם ָאב ּכִ  ֶנעְמט ַטאֶטע אַ  ֶווען ּבִ

עְרְזלַא  אּון ֶער , ַאַריין ַים ִאין ָדאס ַוואְרְפטאּון ֶער  ֶגעְלט ִמיט ּבֶ

עְמט ט ִאיְהם ַפאְרׁשֶ אְדן ִאין ִאיז אּון ָדאס .ִניׁשְ ָוואס  ,ֶגעְלט פּון ׁשָ

ער .ִנָסיֹון ְגרֹויֶסעַא  ָדאסִאיז  ַוַדאיַא   ֵגיין ָזאל ַטאֶטעַאז ַא  ָאּבֶ

ְחטְ  ן ִאיְנַגאְנְצן ַאזֹוי ִזיךְ  ָזאל זּוהןאּון ֶדער  ,זּוהןַזיין  'ןׁשֶ עְרֶגעּבְ  ִאיּבֶ

ֵאלֹות ׁשּום ַקיין ַאן  ִמְצַות פּון ַמְדֵרָגה 'ִדיֶגעמֹוָראִאיז ַא  ָדאס – ׁשְ

יּבּוד    .ָאב ּכִ
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ער ֵטייטָוואס  ְזכּות ְגרֹויֶסעִדי  אֹויֶסער ,ֶדעִריּבֶ  ִאין ִאיְדןַפאר  ׁשְ

 ּדֹורֹות ַאֶלעַפאר  ִלימּוד ע'ִדיגֶ מֹוָראָדא ַא  אֹויךְ  ִאיז, דֹורֹות ַאֶלע

יז יּבּוד ִמְצַותִדי  ָאן קּוְמט ֶעס ִהיןאַ  ִווי ּבִ    .ָוֵאם ָאב ּכִ

אוואּוְסט ִאיז ֶעס אּון ל אּון ּבַ יִקים ַאַסאךְ  פּון ְמקּוּבָ  ֶקעןצּו ָוואס  ַצּדִ

יּבּוד ִמְצַות דּוְרךְ צּו ַזיין זֹוֶכה  ֶמען  ֶזעֶנען ֶעסאּון . ָוֵאם ָאב ּכִ

יִקים ֶגעֶווען ןָוואס  ַצּדִ ן ַזייַאז  ,אֹויְסֶגעְדרּוְקט ִזיךְ  ָהאּבְ זֹוֶכה  ָהאּבְ

ם ֲעבֹוַדת ִאין ֶדעְרְגֵרייכּוְנֶגען ְגרֹויֶסעצּו  ֶגעֶווען ַרךְ  ַהׁשֵ  ָנאר ִיְתּבָ

ְזכּות יּבּוד ִמְצַות ּבִ ן ֵזייָוואס  ָוֵאם ָאב ּכִ  ִמיט ֶגעֶווען ְמַקֵיים ָהאּבְ

  .ֶנֶפשׁ  ְמִסירּות ְגרֹויס

 ֵהייִליֶגערַאז ֶדער  ,ֶדעְרֵצייְלט ָהאט"א יטָ לִ ׁש שְׁ "מֹוֲהָרא אּון

עְלֶזער ַא  ֶגעֶווען ִאיז"א זי"ע), ַמֲהָר (כ"ק  ִלְבָרָכה ִזְכרֹונוֹ ָרב  ּבֶ

יּבּוד פּון ִמְצָוהִאין ִדי  ִחידּושׁ  ְגרֹויֶסע ָוואס  ַאֶלעס אּון, ָוֵאם ָאב ּכִ

עְלֶזער ְפִריֶעְרִדיֶגערֶדער  ַטאֶטע ֵהייִליֶגערַזיין  י  (הרה"ק ָרב ּבֶ ֶרּבִ

 ִמיט ֶגעֶווען ְמַקֵייםָהאט ֶער  ,ֶגעֵהייְסן ִאיְהם ָהאטזי"ע),  דֹוב ָכרִישָּׂ 

   .ֶנֶפשׁ  ְמִסירּות ְגרֹויס

אְטן ַטאֶטעַזיין  ִאיְהם ָהאט ַאָמאל ט ָזאלֶער  ַפאְרּבָ  ִאין ןֵגיי ִניׁשְ

קּוָפהַפאר ַא  ִמְקֶוה ַאז ֶער  ִאיְהם אֹויף ֶגעֶזעהן ֶער ָהאט ַווייל, ּתְ
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ַוואךְ  ֵזייֶער ִאיז ט אּון ׁשְ  אל'זָ סְ  ֶגעַהאט מֹוָראָהאט ֶער , ֶגעזּוְנט ִניׁשְ

ט ִאיְהם עִדיְגן ִניׁשְ ער .ׁשֶ ָוואֶגערָהאט ַזיין  ֶדעִריּבֶ י  , הרה"קׁשְ ֶרּבִ

ְנָחס  ֶער ָהאט ֶווען ֶגעוואּוְנֶדעְרט ֵזייֶער ִזיךְ ע זי"ע, ילֶ טִ סְ אוֹ  פּון ּפִ

ֶער  ַווייל. ֵרייד ַטאְטְנסֶדעם  ָנאךְ  ִמְקֶוה ִאין ןֵגיי ֶגעֶזעהן ָיא ִאיְהם

ייִאיז  ַטאְטן פּון ָוואְרט ֶיעֶדעַאז  ֶגעוואּוְסט ָהאט  קֹוֶדשׁ  ִאיְהם ּבַ

ים    .ָקָדׁשִ

ָוואֶגער ַזייןִאיז   ִזיךְ  אּון ֶער ָהאט, ִאיְהם ָנאךְ  ָנאְכֶגעַגאְנֶגען ׁשְ

אַהאְלְטן עס ִאין ּבַ ַאז ֶער  אֶמעְרְקטבַּ  ֶער ָהאט אּון, ִוויְנְקלַא  ֶעּפֶ

יז צּוֶגעַגאְנֶגען אּון אֹויְסֶגעטּוהן ִזיךְ  ָהאט אּון ֶער , ַוואֶסערצּו ִדי  ּבִ

ֶטעְלט ָדאְרְטן ִזיךְ  ָהאט ֶגעׁשְ ם: "ֶגעָזאְגטן אוּ  ָאּפְ א ִיחּוד ְלׁשֵ  קּוְדׁשָ

ִריךְ  יהּ  הּוא ּבְ ִכיְנּתֵ ְדִחילוּ  ּוׁשְ ין ִאיךְ , ְוכוּ  ּוְרִחימוּ  ּבִ ן מָ זוּ מְ וּ  מּוָכן ּבִ

יּבּוד ִמְצַותצּו ַזיין  ְמַקֵיים אְטן ִמיךְ  ָוואס ֶער ָהאט ,ָאב ּכִ  ִזיךְ  ַפאְרּבָ

ט  ֵהייםאּון ַא  ָאְנֶגעטּוהן צּוִריק ִזיךְ  אּון ֶער ָהאט", 'ןטֹוְבלֶ  ִניׁשְ

  ... ֶגעַגאְנֶגען

ָוואֶגער ֵהייִליֶגערַזיין  ַאֶנעְרֶקעְנט ָהאט ֶדעָמאְלְטס ַזיין  ִאין ׁשְ

יּבּודַפאר  ֶנֶפשׁ  ְמִסיַרת ַטאֶנען אּון ֶער ָהאט, ָוֵאם ָאב ּכִ ַאז  ,ַפאְרׁשְ

הִדי  יז ֶגעַגאְנֶגען ִאיזֶער  ַפאְרָוואס ִסיּבָ אּון ֶער  ִמְקֶוהצּו ִדי  ּבִ



ת ֵליל ּבָ ת קֹוֶדשׁ  ׁשַ ָרׁשַ ָרא ּפָ ַנת ַוּיֵ   ז   __________________________  תש"ע ׁשְ

  
 

ֵדי ֶגעֶווען ִאיז, 'ְוכוּ  אֹויְסֶגעטּוהן ִזיךְ  ָהאט עְרַצייְגן צוּ  ִזיךְ  ּכְ ַאז  ִאיּבֶ

ט ֵגייטָדאס ָוואס ֶער   פּון ִמְצָוהִדי  ֶוועְגן ַטאֶקע ִאיז ,ִמְקֶוה ִאין ִניׁשְ

יּבּוד ן ָוואְלטֶער  ָטאֶמער ַווייל .ָאב ּכִ ִליּבְ עְרֶגעּבְ טּובּ  ִאין ִאיּבֶ  ,ׁשְ

 ִאין פֹויל ֶער ִאיז ַווייל ִאיז ַאז ָדאס ֵמייֶנען ֶגעֶקעְנטֶער  ָוואְלט

ער, ֵגייןצּו  ִמְקֶוה  ַאִהין ַאז ֶער ִאיז ְקָלאר ֵווייְסטַאז ֶער  ֶיעְצט ָאּבֶ

אִוויְזן ְקָלארָהאט ֶער , ֶגעַגאְנֶגען ט ִזיךְ 'ט לְ טֹובֶ ַאז ֶער  ּבַ  -  ִניׁשְ

  . ִמְצָוהִדי  ֶוועְגן ָנאר

טִאיז ֶדער ָוואס ֶער  וואֹויל יּבּוד פּון ִמְצָוהִדי  אֹויף ַאְכטּוְנג ִגיּבְ  ּכִ

ַתְכִלית ָוֵאם ָאב ִהירּות ּבְ  ַאַסאךְ זֹוֶכה ַזיין צּו  ֶוועטֶער  ַווייל, ַהזְּ

ָרכֹות   . ּבְ

ֶטער ָזאל עְרׁשְ ה אּוְנז ֶדער ֵאייּבֶ  ִמְצָוה ִדיצּו ַזיין  ְמַקֵייםַזיין  ְמַזּכֶ

יּבּוד פּון ֵלמּות ָוֵאם ָאב ּכִ ׁשְ ה, ּבִ אּוָלָתן ִלְראֹות ְוִנְזּכֶ ּגְ ל ּבִ ָרֵאל ׁשֶ  ִיׂשְ

ְמֵהָרה         .ְוָאֵמן ָאֵמן ָיֵמינוּ בְ  ּבִ

  

  

  



ַחל ּתֹוךְ  ________________________________________   ח   ִאיִדישׁ  -  ַהּנַ

 

 

 


