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ïסוקא. דעם געטייטשט האט זצ"ל וואלאזשינער חיים רבי גאון (·¯‡˘È˙דער ָָָ
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און אמונה אין שטארקן  זיך  - זכור פרשת
שמים  יראת

ñòùèàë æà ,íéøôñ ïåô èðà÷àá æéà©©©¨
èùéð èðééä øòãééì ïòðò÷ øéî
ïåô äåöî éã ùîî ìòåôá ïééæ íéé÷î
êéìâòî àé øòáà æéà ,÷ìîò úééçî¨¨
êøåã ,÷ìîò ïåô øëæ íòã ï÷òîåöñéåà

ñàåå ,òøä øöé íòã ïâò÷ ï÷øàèù êéæ©¨
,ïâéãðéæ åö ùèðòî íòã øòáéà èãòø
êàð ïáàä øéî æà íøåâ æéà ñàã ïåà¨©¨¨

äìåàâ éã åö ïòååòâ äëåæ èùéðáááá.

ñàãïôøàã øéî ñàåå òèùøò ¨¨©
æà æéà ,øåëæ úùøt ïò÷ðòãòâ©

(ÂË ,ËÓ,מוסר בדרך לסבול", שכמו ויט נעמה, כי הארץ  ואת  טוב  כי מנוחה "וירא

"מנוחה", אביסל נעמען זיך וויל ער טוב ", כי "מנוחה זעהט מענטש דער אויב  ַַאז

לסבול", שכמו "ויט דאן ח"ו, שמים מלכות  עול דעם זיך פון ï ארא ווארפט ַַַָאון

ווייל  ח"ו, הזה עולם דאגות  האבן וועט ער ארץ , דרך  פון עול דעם ליידן ער ָוועט

זיך אויף נעמען דורך  זיך "ïלאגט" מענטש דער אויב צווייטן. אין זיך ווענדט ָאיינס

אויב אבער עול, אנדערער יעדער איהם פון אïגעטוהן ווערט תורה, פון עול ַָָדעם

און  דאגות  אנדערע  האבן ער וועט תורה, פון "מנוחה" אויס זיך  קלייבט ַָער

ח"ו. ïָלאגענישן

שכמו  ויט וגו' טוב  כי מנוחה "וירא  ïסוק פונעם לשון דעם אויף פרעגט וועלט די

האט  ער פארוואס מנוחה, האבן צו גוט ס'איז אז געזעהן האט יששכר אויב  ַַָָָָלסבול",

ליידן? צו אקסל זיין ַצוגעבויגן

אויפ'ן  הסולם בעל דער זצ"ל, אשלג לייב  יהודה רבי הגה"צ געענטפערט ָהאט

ïסק 'ענט רמב"ם דער ווי לויט הקדוש, ‰È"‡)זוהר ,Ê"Ù ,Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰) דער אז ,ַ

זיינע פון חלק בעסטן דעם אויבערשטען דעם פאר זיין מקדיש דארף ַַמענטש

·È˙פארמעגענס ‰�· Ì‡ ,·ÂË‰Â ‰‡�‰ ÔÓ ‰È‰È˘ ,·ÂË‰ Ï-‡‰ Ì˘Ï ‡Â‰˘ ¯·„ ÏÎ· ÔÈ„‰ ‡Â‰Â") ַ

‰ÒÎÈ ,ÌÂ¯Ú ‰ÒÈÎ ,Â�ÁÏÂ˘·˘ ˜Â˙Ó‰Â ·ÂË‰ ÔÓ ÏÈÎ‡È ·Ú¯ ÏÈÎ‡‰ ,Â˙·È˘È ˙È·Ó ‰‡� ‰È‰È ‰ÏÙ˙

("'‰Ï ·ÏÁ ÏÎ (ÊË ,‚ ‡¯˜ÈÂ) ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÎÂ ,ÂÈÒÎ�·˘ ‰ÙÈ‰ ÔÓ ˘È„˜È ¯·„ ˘È„˜‰ ,Â˙ÂÒÎ·˘ ‰ÙÈ‰ ÔÓ.

ער  האט מנוחה, האבן צו ס'איז גוט ווי געזעהן האט יששכר ווען ָָָדעריבער,

און  לסבול", שכמו "ויט אויבערשטען, דעם פאר זיין צו מעלה עס באשלאסן ַַַָבאלד

שמים. ויראת  תורה פון עול דעם טראגן צו זיך  אויף גענומען האט ָָער

מ'האט  ווען אז דערציילט, שליט"א  שעכטער מאיר יעקב  רבי הגה"צ ַָאגב ,

נתïעל  שטארק  ער איז זצ"ל, איש" "חזון פאר'ן ווארט דאזיגע  דאס ַַָָָָאיבערגעזאגט

"חזון  צום אריינגעקומען טאג יענעם איז וואס מענטש יעדער און דערפון, ַָָָגעווארן

ווארט?". דאס געהערט שוין איר "האט געפרעגט, איהם ער האט ָָָָאיש",

זי"עב. לעלובער מענדל אלעזר רבי הרה"ק אא "ז וואס נאכגעזאגט שוין האבן ָָָָמיר
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èùéð ìäàîðéé÷ êéæ øàè ùèðòî øòã¨¨
úåìåáçú éã ïåô æéà ñàã .ïééæ ùàééî¨
ïåô ùèðòî íòã ïìé÷åötà ,÷ìîò ïåô¨
øò æà ,ùéðòãòøðééà éã èéî ,'ä úãåáò©

.å"ç ïå÷éú ïéé÷ èùéð ïéåù èàä¨

óøàã'îïéà äðåîà ïéà ï÷øàèù êéæ ©©
ìééåå ,øòôòùàá ïâéìééä©
ñò æà ïãéà ïãòøåöðééà æéà ÷ìîò útéì÷©

ø÷î" à éåå êàæ àæà àã æéàñò - "ä ¨©©©©
éã éåå ,ïôàøèòâ "è÷ðåt" êéæ èàä¨¨

איז  ער אז צדיק  געוויסן א  וועגן געזאגט איהם האט עמיצער ווען געזאגט, ַַָָָָהאט

"רשכבה"ג" ‰‚ÏÂ‰")א  È�· ÏÎ Ï˘ Ô·¯"):געזאגט מענדל אלעזר רבי הרה"ק האט . ַָָ

הרע ... יצר דעם - 'רשכבה"ג" איין נאר קען איך  -ָ

כוחות גרויסע פארלייגט ער קיינעם. אויף מוותר נישט איז הרע  יצר דער ַָיא,

איהם. איבער שטארקן זיך מ'דארף און עבירות, מיט קינדער אידישע זיין צו ַַמכשיל

אן  אויף געפאהרן איז זי"ע  טוב " יום "קדושת בעל הרה"ק  ווען ַַָָאמאהל

הרה"ק זוהן, יונגען זיין מיטגענומען ער האט אונגארן, אין הרבנים ַָאסיפת 

רבנים אנוועזענדע די פון איינער זי"ע . ‡ÒÈÂ,מסאטמאר ËÊÈÈÂÂ ÒÚ ÈÂÂ ,ÊÈ‡ ¯ÚÎÏÚÂÂ) ַַָ

(ÌÈ�·¯ "ÚË¯ÚÏ˜Ú‚ÙÈÂ‡" È„ ÔÂÙ ÔÚÂÂÚ‚ ÔÈÂ˘,יואל'יש'ל קינד, דאס ווי באמערקט ַָָהאט

צום  צוגעגאנגען ער איז תנועות. פארשידענע מיט און התלהבות  מיט ַַַדאווענט

געפרעגט: איהם און קינד

ïורים? היינט דען איז צו -

שארפקייט: זיין מיט געענטפערט רב  סאטמארער דער ַַַָהאט

באג  דא  וועל איך  אז געוואוסט וואלט איך  אויב  איך- וואלט "המן", א  עגענען ַַַָָָ

'גראגער'... א  ַַמיטגעברענגט

"א ïקיהלן" איהם וויל רב  יענער וואס דאס אויך אז זאגן, צו געמיינט האט ַָָָָָער

ליידער  האט מענטש יעדער וואס עמלק  קליïת פון חלק א איז התלהבות , זיין ַָָפון

שורש. מיט'ן זיך פון אויסרייסן עס מ 'דארף און זיך , ַאין

וועגן  זצ"ל, העבודה" ושורש "יסוד בעל הרה"ק פאר דערציילט אמאהל ַַָָמ'האט

די  צוליב  און טייך, אין טובל'ען זיך ווינטער אינמיטן געגאנגען איז וואס איד ַַָא

באוויזן  קוים האט ער און פארפרוירן, געווען וואסער דאס איז פרעסט, ַַַָָגרויסע

ושורש  "יסוד דער האט סכנה. א פון ראטעווען זיך און וואסער פון ַַַַָארויסצוקומען

געזאגט: ָהעבודה"

"נשמת"... זאגן ער זאל נו, -ָָ

ווערט  ברען, התלהבות'דיגן א מיט "נשמת" מ'זאגט אז זאגן, צו געמיינט האט ַַָָָער

דערפון... ארויס קומט מען און צולאזט אייז די ַָָדאך
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÷åñt ï'ôéåà ïâàæ ÷"äôñ(çé ,äë íéøáã) ¨
ïãòøðééà ìéåå øò æà ,"êø÷ øùà"©
äðéçá à æéà ñòìà æà øòãðé÷ òùéãéà©©©

.äø÷î êøãá - "êø÷" ïåô

øéîæéà "äø÷î" æà ,øòáà ïñééåå¨©
èîå÷ ñòìà - "'äî ÷ø" úåéúåà©

æéà ñò ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô
óéåà "äø÷î" à éåå êàæ àæà àèùéð¨©©©©

èìòåå øòãââââ.

ïéàæéà ,÷ìîò úééçî ïåô äåöî øòã
ïéà úå÷æçúä ïáàä åö ììëð êéåà¨
'í"éøä éùåãéç' øòã éåå ,íéîù úàøé

דערציילטג. אמעריקע, אין שליט"א מראחמיסטריווקא  אדמו"ר Â¯Â‰Ë˙",כ"ק  ˙Â¯Ó‡") ַַ

(ÁÏ˘· 'Ù.רוסלאנד פון געקומען איז וואס איד א  איהם צו אריינגעקומען ס'איז אז ,ַַַַָ

האט  ער וואס צייט דער פון משך  אין אז דערציילט, איד דער האט ַָָָשמועסענדיג,

משïחה  גאנצע די שטוב, אידישע  א געפיהרט ער האט רוסלאנד, אין ַַַָגעוואוינט

דעם  פון געווארן נת ïעל שטארק  איז רבי דער והמצוות . התורה בדרך געגאנגען ַַָאיז

די  אין אויך אידישקייט ביי הויזגעזינד זיין און זיך האלטן צו נפש מסירות  ַאיד'ס

אויסצומעקן  געזוכט האט וואס רעזשים, קאמוניסטישן דעם אונטער זמנים ָָָשווערע 

איד: דעם צו געזאגט האט רבי דער און אידישקייט, פון זכר ָָיעדן

נפש. מסירות מיט פעסט געשטאנען זענט איר אה, -ַָ

טאן: ïשטות'דיגן א  אין געענטפערט איד דער ַָָהאט

נישט... מען טאר נישט, לאזט ג-ט אז נפש. מסירות קיין נישט ס'איז ניין, -ַָָ

ïשוט'ן  איד'ס דעם באוואונדערט האט שליט"א רבי ראחמיסטריווקער ַַָדער

אן  דריידלעך, שום קיין אן ïשוטה, אמונה הייסט דאס געזאגט, און ָָָָענטפער,

נישט"... מען טאר נישט, לאזט ג-ט "אז נאר וכדומה, אונס אן מ'איז אז ַַַָָָתירוצים

איז  איד א  אז דערציילט, האט זצ"ל, וועלוועלע רבי הגאון רב בריסקער ַַָדער

בריסקער  חיים רבי הגאון פאטער, זיין פון שטיבל דין בית אין געקומען ַָָאמאהל

גרויסע א פון הבית  בעל דער איז ער אז אויסלויבן, אליין זיך  גענומען און ַַַזצ"ל,

גאס  דער אויף שריפה גרויסע  א  אויסגעבראכן האט נעכטן שטאט. אין ַַַָָָפאבריק

געוואנדן  זיך  האט באקאנטע, זיינע  פון איינער און זיך , געפינט פאבריק זיין ַַַָָוואו

איר  פון העלפט א  פאר פאבריק  זיין פארקויפן וויל ער צו פראגע  א מיט איהם ַַַַַַצו

ח"ו... ווערן צו פארברענט סכנה א אין דאך  זיך  געפינט פאבריק  די ווייל ַַַָווערד,

פון  העלפט פאר פאבריק  זיין פארקויפן צו איינגעשטימט נישט אבער האט ַַַָָער

ווערד. איר

די  האבן דערווייל אז בריסקער, חיים רבי פאר ווייטער איד דער ַַָדערציילט

פריינט  זיין האט יעצט און פאבריק , זיין צו דערנענטערט זיך  פייער פונעם ַַָפלאמען
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ווערד... איר פון פינפטל א  פאר פאבריק  די איהם פון קויפן צו אנגעבאטן שוין ַַַָָאיהם

באטראכט. אין נישט קומט איז עס אז געזאגט, מאהל דאס אויך אבער האט ַַַָָָָָער

זיין  פון ווענט דרויסענדיגע  די "אנרירן" אנגעהויבן שוין האבן פלאמען די ַָָָווען

פון  קויפן צו אנבאט, אן מיט איהם צו געקומען ווידער פריינט זיין איז ַַָָפאבריק,

נאך האט פאבריקאנט דער אבער ווערד... איר פון צענטל א  פאר פאבריק  די ַַַַַָָָאיהם

געזעהן  שוין האט ער כאטש פאבריק, די פארקויפן צו איינגעשטימט נישט ַַַָָאלץ 

האט  מינוט, לעצטער דער אין פאבריק... זיין ביי כמעט שוין האלט וואס פייער ַַָָדעם

מיט  פארבליבן בין איך  "און געווארן, פארלאשן איז פייער דאס און נס, א ïַַַַָָָאסירט

אויסגעפיהרט. איד דער האט - פאבריק "... ַָמיין

געזאגט: איהם חיים רבי ָָהאט

דו  וואס דאס ווי נארישקייט גרעסערע  א  נישטא ס'איז אז זאלסטו, וויסן -ַַַָָָָ

ווערד. איר פון ווייניגער פאר פאבריק  דיין פארקויפן וועלן צו נישט געטוהן, ַַַָהאסט

געפלאקערט שוין האט פייער דאס און ווען גאס, דער פון ווינקל אנדערן ביים ַַַָָ

ווערד, איר פון העלפט א  פאר פאבריק דיין פארקויפן צו אנגעבאטן דיר ַַַַָָָמ'האט

יענע אין דאך  איז פאבריק  די ווייל דערצו, איינשטימען געדארפט באלד ַַַָָהאסטו

פלאמען  די ווען שïעטער, אוודאי דעם... פון ווערד ווייניגער סאך  א  געווען ַַַַמינוט

פאבריק דיין איז דאן וואס פאבריק, דער פון ווענט די אין אנגעכא ïט זיך  ַַַַָָָהאבן

יעדן  אננעמען געדארפט אוודאי האסטו ïרוטה, איין אפילו געווען ווערד ַַַָָנישט

נישט  ווייזט פאבריק , די נישט-פארקויפן דיין אז ארום, אזוי פארקויפן... צו ַַַַַַָָאנבאט

דערפון... פארקערטע דאס אויף נאר "חכמה", דיין ַָָאויף

באגייט  וואס טיïש גרעסטער דער אפילו אז דערפון, לערנען אבער זיך  ַַַָָמ'קען

זיין  מיט פארבלייבן זאל ער אז וויל אויבערשטער דער אויב  פעלער, נארישן ַַַַָא

רייכטום... זיין מיט פארבלייבן ער וועט ַרייכטום ,

השר  הרה"ק רב , בעלזער פונעם עצה אן געבעטן אמאהל האט יונגערמאן ַַַַָָא

געענטפערט: איהם רב  בעלזער דער האט אמונה. אין חיזוק אויף זי"ע, ָשלום

דאווענען... גיי חיזוק . האבן נישט דארפסט דו -ַַָ

אן  מיט דאווענען וועסט דו וואס תפילה א  מיט זאגן, צו געמיינט האט ַַַָָָער

ïראבלעמען, דיינע  אלע  פון ווערן געראטעוועט וועסטו הארצן, פון כוונה ַַַָאמת 'ע 

האלקים". הוא "ה' אז בעין עין זעהן וועסטו דאן ַַאון

זצ"ל, קליערס משה רבי גאון דעם פאר הת ïעלות , מיט געוויזן אמאהל האט איד ַַַָָא

אין  יעצט האט ער אז און געלט", מיט איד "א איז ער אז איינעם אויף טבריא , ַַַָאב "ד

יענע אין סכום ריזיגער א געווען איז וואס מטבע, א - 'נאïאליאנען' טויזענט פינף ַַַַָָָטאש

זאגנדיג: הת ïעלות , שום קיין ארויסגעוויזן נישט אבער האט משה רבי גאון דער ַָָָצייטן.
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טראגט  און גאס דער אויף גייט וואס בהמה א אויף געוויזן מיר מ'וואלט אויב  -ַַָָָ

געווארן  נתïעל דען איך וואלט 'נא ïאליאנען', טויזענט פינף ïלייצע  איר ַָָָָאויף

וואס  דעם צוליב גרעסער גארנישט איז חשיבות, זיין מענטש. דער איז אזוי ַָָדערפון?

ווערד  ער וועט חסד, גמילות א דערמיט טוהן וועט ער אויב נאר געלט. האט ַָָער

נאïאליאנען"... טויזענט "פינף ַָָזיין

ïשוט'ער  א איד, א  וועגן בשורה" "גוטע א  דערציילט איהם מען האט ַַַַָָאמאהל

געלט, סכום גרויסן א  געוואונען און "לאטא" א געקויפט האט וואס ַַַָָָָארבעטער,

משה  רבי האט שטאט. אין לייט רייכסטע  די פון איינער מינוט, א אין ַָָווערענדיג

געזאגט: ָקליערס

ארויפגעלייגט  איהם אויף מ'האט וואס אויפגאבע  די איז גרויס ווי וויי, אוי -ַַָָ

הימל... פון

גערעדט  ירושלים, אב "ד זצ"ל, זאנענפעלד חיים יוסף רבי גאון דער האט ַָָָאמאהל

געזאגט: איהם אנוועזענדע  די פון איינער האט געלט. פון נישטיגקייט די ָָָוועגן

מענטש  דער קען דעם, אן געלט, צו אנקומען דאך  דארפן אלע אבער רבי, -ַַָָָָ

וועלט... די אויף עקזיסטירן נישט

געענטפערט: חיים יוסף רבי ָהאט

קיינמאהל  האב איך  און איינעם, יעדן פאר נויטיג איז ïאïיר 'טישו' די אויך  -ַַָָ

אלס  איבערצולאזן עס כדי ïא ïיר, "טישו" זאמלען זאלן מענטשן אז געזעהן ַַַַָָנישט

קינדער... זייערע פאר ירושה ַַא

מנחם" "הפני ספר אין געברענגט ווערט ¯Ï„)עס 'ÓÚ)כ"ק רבי, גערער דער אז ,ַ

האט  און דירה, א געקויפט אמאהל האט זצ"ל, מנחם" "פני בעל ַַָָָאדמו"ר

דירה. די פון ארויסציהען זיך ער זאל ïסח אויף אז פארקויפער, מיט'ן ַַַָָאïגעשמועסט

עס  וועט סיבות פארשידענע צוליב  אז באמערקט, האט מנחם" "פני דער ַַַָווען

ער  האט ïסח, פאר דירה די פון ארויסצוציהען זיך פארקויפער פאר'ן שווער ַַַַָזיין

צייט  א ïגעשמועסטע די אז זאגן, איהם זאל ער שליח א געשיקט באלד ַַַָָָאיהם

מוכר  דער קען זייט, זיין פון דוקא". "לאו א איז ïסח, פאר דירה די ַַאויסצוליידיגן

נאר  דאס, נאר נישט און שïעטער. חדשים צוויי אפילו דירה די אין וואוינען ַָָָבלייבן

נאך דירה, די פאר התחייבות גאנצע  זיין באצאהלט האט זצ"ל, מנחם" "פני ַַַָָָדער

מוכר. פונעם פארוואונדערונג גרויסע  די צו צייט, א ïגעשמועסטע די ַַָפאר

דוב אברהם ר' הרב  איידים, זיין צו געזאגט מנחם" "ïני דער האט ָָשïעטער

(Ï¯Ú·) דער אז פארשטאנען האט ער ווייל געטוהן דאס האט ער אז שליט"א , ַַַַָָָליïעל

ער  וועט פאראויס, געלט דאס האבן וועט ער אז און געלט, אין געענגט איז ַָָָמוכר

דירה... די פון ארויסצוגיין גרייטן קענען לייכטער ַזיך 
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דירה, די פון פארקויפער דעם געטראפן מנחם" "פני דער האט שïעטער, צייט ַַָָא

הרגשה גוטע א איהם געבן וועלנדיג ‰‡Ëאון, ¯Ú Ê‡ ÌÚ�Ú‚�‡ÓÂ‡ Ô¯Èt˘ Ë˘È� ÍÈÊ Ï‡Ê ¯Ú) ַ»«»

(ÒÈÂ‡¯‡Ù ÔÈ‡ ËÏÚ‚ ÔÚÓÂ�Ú‚ וועגן פרייד, מיט דערציילט איהם מנחם" "פני דער האט »ָ

זכות ... זיין אין געהאט האט ער וואס "נס" ַָָדעם

זצ"ל, אמת " "אמרי בעל הרה"ק  פאטער, זיין אז אויפגעקלערט, האט ער ַָָאון

ïסוק  אויפ'ן געזאגט ÊÏ)האט ,ÊÏ ÌÈÏ‰˙) וואס מענטש דער אז ישר", וראה תם "שמר ַָָָ

לפנים  מענטשן אנדערע מיט זיך פיהרט און - "תם" שמר - "תמימות" מיט ַגייט

וועג. גלייכן דעם איהם ווייזט און העלפן איהם אויבערשטער דער טוט הדין, משורת

פארגעזעצט: האט מנחם" "פני ָָדער

אוועקגעלייגט  איך האב דירה, די פאר צוגעגרייט האב  איך  וואס געלט דאס -ַַָָָָ

מיין  ארויסגענומען האב  איך ווי דעם נאך  צייט קורצע  א "סוחר"... געוויסן א ַַַָָביי

„È¯‰)געלט È„ ¯‡Ù ÔÏ‰‡ˆ‡· Âˆ ¯È„ È„Î)גאנץ זיין פארלוירן "סוחר" יענער האט «»«ַַָ

געהאט  האבן מענטשן וואס געלטער אלע דערמיט, צוזאמען און ַַַַָָפארמעגן,

פון  געלט דאס ארויסגענומען נישט דעמאלס וואלט איך  אויב  איהם. ביי ַַַָָָבאהאלטן

וואס  זכות  אין נאר ïרוטה... איין מיט אפילו געבליבן נישט איך  וואלט סוחר, ַָָָיענעם

מיט  זיך  ïלאגט וואס איד א העלפן צו הדין, משורת  לפנים געפיהרט זיך  האב  ַָָָאיך 

שאדן. געלט ריזיגן אזא פון געווארן געראטעוועט איך  בין ïַַַָָרנסה,

וואוינט  וואס חסיד ליובאוויטשער א  העובדא , בעל דעם פון געהערט האבן ַַָָמיר

פון  הוראה די לויט חב"ד חסידי ווי געפיהרט, זיך  האט ער אמעריקע . אין ַָהיינט

אזוי  המצוות . שמירת  צו אידן אנדערע  זיין מקרב ארויסצוגיין זצ"ל, רבי'ן ַַַזייער

פרייטאג  יעדן ארויסגעגאנגען איז ער פיהרן. זיך יונגערמאן דאזיגער דער ַַַָָפלעגט

לייגן  צו אנגעבאטן זיי און אידן, "פרייע " א ïשטעלן פלעגט און מאנהעטן, ַָָָקיין

דאס  צופרידן אידן, דערווייטערטע  אזעלכע  סאך א  זענען פארשטענדליך , ווי ַַַַָתפילין.

מצוה. די זיין צו מקיים זיי פאר מ'באט-אן ווען טוהן, ַָָצו

א געווען איז יונגערמאן, דעם ביי תפילין לייגן קומען פלעגן וואס די ַַָצווישן

מיט  באפריינדעט געווארן איד יענער איז צייט, דער פון לויף מיט'ן איד. ַָ"פרייער"

האט  ïורים, פאר ענינים. פארשידענע איבער שמועסן פלעגן זיי און יונגערמאן, ַַַָדעם

פאר  סעודה א צוגרייטן זאל ער איד פרייען דעם פאר פארגעשלאגן יונגערמאן ַַַַָָָדער

וועט  ער אז פארזיכערט איהם האט יונגערמאן דער און המלך , כיד פריינט, ַַַָזיינע 

דער  געפעלן איז איד יענעם סעודה. די ביי זיין משתתף אויך בעזהשי"ת  זיך

בעטענדיג  אדרעס, זיין געגעבן איהם האט ער און יונגערמאן, דעם פון ַַַָָפארשלאג

ïורים. אהינצוקומען פארגעסן נישט זאל ַַער

כדי  איד, דעם צו חברים זיינע  מיט ארויסגעפאהרן יונגערמאן דער איז ïַַָורים,
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אויפ'ן  שטערונגען פארשידענע געהאט אבער האבן זיי צוזאג. זיין זיין צו ַַָָָמקיים

געווען  שוין איז מאנהעטן, אין איד דעם צו אנגעקומען זענען זיי ביז אז אזוי ַַַָוועג,

אנגעשריגן, זיי הבית בעל דער האט טיר, די אויף אנגעקלא ïט האבן זיי ווען ַַָָָָנאכט...

גורם  איהם האבן זיי וואס דעם פאר קללות... ביסל היבש א  צוגעלייגט אפילו ַַַָָאון

אבער  סעודה, די צו ידידים זיינע  אלע איינגעלאדנט האט ער בושות. אזעלכע  ַַַָָגעווען

ביי  שïאט און שאנד צו געווען ער איז אנגעקומען, נישט זענען חסידים די ַַָָוויבאלד

גוט  זיי און יונגעלייט, די "געשוינט" נישט האט ווייב, זיין אויך  אויגן. די אין ָזיי

פאר  פון אויסגעזידעלט ווערטער אלע  פאראורזאכט. זיי האבן זיי וואס בזיונות  די ַַַַָָ

זענען, זיי געהאלפן. נישט האבן געזאגט, האבן יונגעלייט די וואס ַָָָָָפארענטפערונג

הענט. ליידיגע  מיט אהיים צוריקגעפאהרן ַַָָאלזא,

קיין  פאהרן צו געהאט מורא  יונגערמאן דער האט נאכמיטאג, פרייטאג ַַָָָָָיענעם

וועלכער  איד, פרייען דעם פאר מורא  אויס וואך, יעדע  שטייגער זיין ווי ַַָמאנהעטן,

געטראכט  און געשטארקט אבער זיך האט ער איהם... אין נעמען נקמה נאך  ַַָָָקען

שאדן. א  ארויסקומען נישט קען מצוה, א פון ניזוקין", אינם מצוה "שלוחי זיך, ַַַָביי

לייגן. תפילין מיט אידן זיין צו מזכה שטייגער, זיין ווי געפאהרן דעריבער איז ָער

איד, פרייער דער איהם צו קומט-צו מאנהעטן, אין גאס דער אויף ַַשטייענדיג

שמחה  די איז וואס עושה", זו מה "לשמחה פראגע , זיין אויף געמיט. פרייליך  א ַַָמיט

בשעתו  און רח"ל, גוי'טע  א  איז פרוי זיין אז געענטפערט, איד דער האט גרויס, ַַַָאזוי

חתונה  האט ער און הרע, יצר אויפ'ן זיין מתגבר געקענט נישט זיך ליידער ער ָָהאט

איז  א ï'גט'ן, געוואלט מאהל מערערע שוין איר האט ער כאטש איר. מיט ַָָָָָגעהאט

ïורים, געהאט האבן זיי וואס מעשה די נאך  אבער, יעצט, געלונגען. נישט איהם ַָָָָעס

געשריגן  נאכאנאנד האט זי און כעס, איר פון בארואיגן געקענט נישט זיך זי ַַַָָָהאט

זי  האט אזוי, שרייענדיג ווארט... נישט האלטן וואס "ליגנערס", זענען אידן אלע ַַַַָָָאז

ער  האט דעריבער און אידן, אלע  ווי אויך  איז ער אז "דערלאנגט", איהם ַַַָאויך 

ער  וויל ווייטער און איצט פון און אייביג, אויף איבערצולאזן איר ַָָבאשלאסן

וועגן... זיינע ַפארבעסערן

וועלט, דער אויף פאר קומט וואס אלעס אז מיר, לערנען מעשה דאזיגע די ַַָָָפון

דאס  באשעפער. פונעם ïרטית השגחה די לויט און חשבון ïונקטליכן א  מיט ַַָאיז

זיך פארציהט עס און פאהרן ערגעץ וויל מענטש דער ווען אז אויך, אונז ַַָלערנט

נישט  מענטש דער זאל עיכובים, פארשידענע אונטער קומען עס וועג, ַָדער

אז  גלייבן זאל ער נאר ח"ו, באשעפער פונעם וועגן די נאך חלילה ַַַַָָָאריינטראכטן

ïטור  איז וואס שנשבה", "תינוק דער איד, יענער ווי ïונקט גוטן, צום איז ַָאלעס

פארשïעטיגט  האבן יונגעלייט די וואס דעם אדאנק פרוי גוי'שע  זיין פון ַַַָָָגעווארן
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÷åñt íòã óéåà èâàæ ì"öæ(çé ,äë íéøáã) ¨
èâàæ ,"íé÷ìà àøé àìå òâéå óéò äúàå"¨
ïåà ,"íé÷ìàî ÷ìîò àøé àìå" ,é"ùø
íòã ïåô èàäòâ àøåî èùéð èàä ÷ìîò¨©
,'í"éøä éùåãéç' øòã èâàæ .ïòèùøòáéåà¨
òèðàñòøòèðéà ïà øéî ïòäòæ àã æà©¨©©
ïáàä íé÷ìîò òâéèëòøèøòãéð éã .êàæ©¨
òìà óéåà ïòååòâ øáåò éàãååà êàã¨©©
øòñéåà æéà'ñ ïåà ,çð éðá úååöî òáù

êéæ ïéà èàäòâ ïáàä ééæ æà ,÷ôñ ïãòé©¨©
,ïâòååèñòãðåô ïåà ,úåãî òèëòìù òìà©
æà ìòéöòtñ èðàîøòã äøåú éã èàä¨©©
éàøé" ïéé÷ ïòååòâ èùéð ïòðòæ ééæ
à ïåô ø÷éò øòã æéà ñàã ìééåå ,"íé÷ìà¨©
úàøé ïéà êéæ è÷øàèù ïòî æà ïåà ,ãéà©©
çë íòã ìèáî àìéîî ïòî æéà ,íéîù
ïåà äôéì÷ä çë ïöðàâ ïééæ ,÷ìîò ïåô©

äàîåèãããã.

אייגענעם  זיין פון ווערן צו "ïטור" זעהן איד יעדער דארף אזוי ïורים. ַַָאנצוקומען

באשעפער. לעבעדיגן אין אמונה די הארצן אין איין מ'באקט וואס דעם דורך ַַַָ"גוי",

יעדער ד. אבער ווייסט ענין, כלליות 'דיגער א איז שמים יראת פון ענין דער ַָָכאטש

און  ה', עבודת אין פעהלט איהם וואס נפשו", מרת יודע  "לב זיך, פאר ַָאיינער

זיין. מחזק  מער זיך  דארף ער זאך  וועלכע ַַאין

משה  רבי הרה"ק אא"ז ווי געוואוינהייטן, אלע פון ארויסצוגיין איז עיקר ַַדער

פסוק דעם געטייטשט האט זי"ע  מלעלוב ‚)מרדכי ,Á ¯˙Ò‡) פון רגליו", לפני "ותפול ָ

און  געוואונהייטן, זיינע  נאך גייט וואס מענטש דער געוואוינהייט. רגילות , ָָלשון

ווייל  מדריגות, זיינע  פון פאלן צו עלול איז וועגן, זיינע ענדערן צו נישט זיך ַַבאמיהט

שטיין  נישט און "הולך", א  פון בחינה דער אין זיין שטענדיג דארף מענטש ַַדער

ארט. איין ָאויף

ïסוק  דעם געטייטשט האט זי"ע לעכאוויטשער מרדכי רבי ËÈ)הרה"ק  ,Î ¯·„Ó·) ָ

די  זיין מעביר ווי זאך  גרעסערע א נישטא ס'איז אז אעבורה", ברגלי דבר אין ַַַָ"רק 

אעבורה" "ברגלי געוואוינהייטן: Á˜˙)אייגענע 'Ù ,"¯Ú�„ÈÓ ‰˘Ó È·¯ È·˙Î" 'Ò ‰ÚÊ).

ïסוק דעם געטייטשט צדיקים האבן È‡)אזוי ,·È ˙ÂÓ˘)."ברגליכם "נעליכם ַָ

זאגן, געדארפט ïסוק דער וואלט הלשון, דקדוק  די לויט'ן בנעליכם", "רגליכם ַָָ

ïסוק דער ווי שיך, די אין פיס די אריין דאך  מ'לייגט ווייל שוך , זייער אין ַָפוס

·)זאגט ,Ê איז (˘‰"˘ ïסוק דער אז זאגן, מען קען בנעלים". פעמיך  יפו "מה ַָָ

פארשïארן  קענען צו אליין, זיך אויף געוועלטיגן דארף מענטש דער אז ַַַַַמרמז,

אריינשלע ïן  איהם זאל טבע  זיין אז דערלאזן נישט און הרגלים, אייגענע  ַַָָזיינע 

תאוות . גשמיות'דיגע אין

וירא ïרשת  אין :ïטרא "שלשלת " די מאהל פיר מיר געפינען תורה, דער ָָאין
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העסטע די - היום  קדושת  תוקף ונתנה 
יאהר  פון טאג 

øòãøäåæ éðå÷éú(àë ïå÷éú),èâàæ¨
íåé íù ìò úàéø÷úà íéøåt"
äéá àâðòúàì ïéãéúòã ,íéøåtéëä
èøòåå íéøåt ."âðåòì éåðéòî äéì ééåðùìå
øåtéë íåé ïåô ïòîàð ï'ôéåà ïôåøòâðà̈¨

("íéøåtë")æéà øåtéë íåé êéåà ìééåå ,
íåé à àáì ãéúòì ïééæ åö èîéèùàá©©
,éåðéò ïåô èùéð ,âðåò ïåô âàè à ,áåè©¨

.èöòé æéà'ñ éåå

ïåôæéà íéøåt æà ,øéî ïòäòæ íòã©
ïåô âòè òøòãðà òìà éåå ùøòãðà©©©
,âòè òâéã'úåéòáè ïòðòæ ñàåå ,øäàé¨¨
ïøàååòâ èìòèùòâðééøà éåæà ïòðòæ ïåà©©¨
ãéúòì ïéòî æéà íéøåt .äàéøá éã ïéà
äìåàâ éã ïééæ èòåå ñò ïòåå ,àáì

à"áá äîéìùääää.

øòãèáééøù ò"éæ àéðúä ìòáäøåú")

(êìîä èùåéå ä"ã ,øúñà úìéâî ,"øåà

ì"æç éã ïåô øòèøòåå éã óéåàùøãî)

(è"ô ,éìùîéîéå ,ïéìèá åéäé íéãòåîä ìë"

(ÊË ,ËÈ ˙È˘‡¯·)שרה חיי ïרשת אין È·)"ויתמהמה". ,„Î ˙È˘‡¯·) הקרה "ויאמר,

וישב  ïרשת אין היום". לפני Á)נא ,ËÏ ˙È˘‡¯·)צו ïרשת  אין און (ÈÂ˜¯‡"וימאן",

(‚ ,Á."וישחט"

פונעם  מאהל פיר אלע  אז סלאנים, פון זצ"ל אברהם" "בית  דער דעם אויף ַַָָָזאגט

תאווה  א  שïירט מענטש דער ווען הרע. יצר דעם קעגן תורה די רעדט ַ"שלשלת ",

ער  - "ויתמהמה" זיין מקיים ערשטע  דאס ער דארף ח"ו, עבירה אן זיין צו ַַָעובר

עס  ווען דערנאך , שïעטער. אויף הרע יצר דעם א ïשטוïן און פארזוימען, זיך ַָָזאל

קעגנשטעלן  זיך זאל ער "וימאן", זיין מקיים ער זאל תאווה, זיין אïקיהלן זיך ָָָוועט

שחט'ן  וועט ער "וישחט", זיין מקיים קענען וועט ער ביז הרע , יצר צום תוקף א  ַמיט

תפילה, אן ווייל "ויאמר", זיין: מתïלל אבער מען דארף דעם אויף הרע . יצר ַָָדעם

זיין. מצליח גארנישט מען ָקען

יעדער ה. האט ïורים, פון טאג  דעם אין אז געזאגט, האט זי"ע  רב שינאווער ַָָָָָדער

ווען  געהאט האט גדול כהן דער וואס כח זעלבן דעם הימל, אין כח א  ַַָָאיינער

הקדשים. קודש אין ולפנים, לפני כיïור, יום אין עבודה די געטוהן האט ָער

אמת" "שפת דער שרייבט ˙¯�"Ê)ענליך  ˙�˘ ,ÌÈ¯ÂÙ) סוקï אויפ'ן ,(· ,ÊË ‡¯˜ÈÂ) ואל"

איז  ïורים אבער כיïור, יום אין געווען נאר איז דאס הקודש". אל עת  בכל ָָָיבא 

נישט  איז עס כאטש הקדשים, קודש אין אריינקומען מען קען דעמאלס ַַָָאנדערש.

ïסוק פון משמע ס'איז ווי כיïור, ÊË)יום ,„ ¯˙Ò‡)לא אשר המלך אל אבא  "ובכן

אריינצוגיין. שטייגער די נישט ס'איז ווען אפילו מלך  צום אריינגיין וועל איך ַַַכדת",
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òìà ,"íìåòì ïéìèáð åéäé àì íéøåtä©
ìèá àáì ãéúòì ïìòåå íéáåè íéîé
èùéð ìàîðéé÷ èòåå íéøåt øòáà ,ïøòåå¨¨
òìà ïáàä áåè íåé ïåà úáù .ïøòåå ìèá¨©
ïééæ èùéð èòåå ñàã .'éìò ïà úåîìåò©¨
èòåå ñìàîòã ìééåå ,àáì ãéúòì êééù¨
ïìåô ïéà úé÷ìàä úåìâúä éã ïòæ ïòî
ïáàä ïôøàã èùéð èòåå'î ïåà ,ïéæ©¨
éã ,ãéúòìã ïéòî æéà íéøåt ."úåéìò"
óøàã'î ,äøåàì äëéùçî æéà úåìâúä©
èùéð ïáàä øéî ."úåéìò" ïáàä èùéð¨¨
íòðåô èéé÷ñéåøâ éã øòáéà äâùä ïéé÷
ñò èòåå øòáéøòã ïåà ,íéøåt ïåô âàè¨

.íåé÷ à ïáàä âéáééà¨©

èéåìíòè à íéøôñ éã ïâàæ ,íòã¨©
àéâåñ éã ïèéîðéà ñàååøàôúëñî) ©¨

(:é óã ,äìéâîéã èìééöøòã èøòåå ñò åàåå
æéà ,ïîä èéî ùåøååùçà ïåô äùòî
ïåô àøîéî éã ïøàååòâ èìòèùòâðééøà©¨
åðéãéá úøåñî äæ øáã" ,éåì éáø
."äãîä ïî åðéà ïåøà íå÷î ,åðéúåáàî
ïéà ïòååòâ æéà ñàåå ,úåãòä ïåøà øòã¨
ïòîåðøàô èùéð èàä ,íéùã÷ä ùãå÷¨©
ùãå÷ ïåô ììç íòã ïéà èøà ïéé÷¨
éã ïåô úåëééù éã æéà ñàåå .íéùã÷ä¨
ïî åðéà ïåøà íå÷î" ,àøîéî òâéæàã¨
?íéøåt ñð ïåô äùòî éã åö ,"äãîä
èøòåå ñò ìééåå ,íòè øòã æéà ,úåèùôá)

(éåì éáø ïåô úåøîéî òøòãðà áâà èâðòøáòâ. ©

æéà ,àéðúä ìòá íòðåô øòèøòåå éã èéåì
æà æîøî æéà'ñ ìééåå ,êéìãðòèùøàô ñò©©

ïéà äâùä à èùéð ïáàä øéî éåå è÷ðåt¨©
øòã óøàã éåæà ,ïåøà íòðåô äùåã÷ éã©©
äâùä à èùéð èàä øò æà ïñéåå ùèðòî©¨©
ñàåå ,íéøåt áåè íåé ïåô äùåã÷ éã ïéà¨

."äåáâ ìòî äåáâ" úðéçáá æéà

áéìåöïòåå ïîæ øòã íéøåt æéà íòã
íòã ïåô ïèäòá èîå÷'î
òìà ïìéôøò ìàæ øò ,ïòèùøòáéåà¨©

.äáåèì úåù÷á òøòæðåà

éåæà"íòåð éøîà" øòã èáééøù,íéøåôì) ©
(èî úåàúåøáâúä íéøåô éîé ïéðò"

ïéà ,"ùàø äìòîì ãò ïåöøäå íéîçøä
øàâ êéæ è÷øàèù ,íéøåt ïåô âòè éã©¨
íòã ïåô íéîçøä úãî éã êéåä
ï'ìòåt åö ïîæ øòã æéà ñò .ïòèùøòáéåà
êøãî äìòîì úåòåùé ïåà úåàåôø
âàè øòâéìééä øòâéæàã øòã ìééåå ,òáèä¨¨

.àáì ãéúòì ïåô äðéçá à æéà©

די לייענען בשעת - מגילה מקרא על 
אויסגערייניגט  אידן ווערן  מגילה 

øòãèáééøù "éåì úùåã÷"äùåã÷)

(íéøåôì äðåùàøáì áäìúé äúòîå"
åàø÷á ïååëéå ,äìéâîä åàø÷á íãàä
ìåò ìá÷î äúòîù ,äìéâîä òåîùáå
ìàæ ùèðòî øòã .'åëå "åéúåöîå åúøåú¨
èðòééì øò ïòåå õøàä ïééæ ïãðéöøòèðåà©
íééá ïáàä ïéæðéà ìàæ øò ïåà ,äìéâî éã¨¨
æà ,äìéâî éã ïøòä íééá ïåà ïòðòééì©
ïåô ìåò íòã êéæ óéåà ìá÷î æéà øò

.úååöîå äøåú
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øòæà ïò÷ðòãòâ óøàã'î æà ,åö èéâ©©©
,"íéøåôéëä íåéë" æéà íéøåt
ìò ìàøùé éðáì ìçåîå çìåñ ä"á÷äù"
øòèùøòáéåà øòã æà ,"íäéúåðååò ìë©
.úåøéáò òøòééæ òìà ïãéà øàô ìçåî æéà©©

éãïãéà ïòåå æéà íòã øàô èééö©
ñìàîòã ìééåå ,äìéâî éã ïòðòééì¨
øò ïåà øòèùøòáéåà øòã ééæ èâéðééø
àúåøòúà ïà èéî ,ééæ èáéåäøòã©

.àìéòìã

ñàãïò÷ äìéâîä úàéø÷ æà ïéðò ¨©
úáäà åö ùèðòî íòã ïééæ øøåòî
ïéà æîåøî æéà ,äîéìù äáåùú ïåà 'ä

äðùî éã(:æë ä"ø)øáåò äéäù éî"
åà øôåù ìå÷ òîùå ,úñðëä úéá éøåçà
,åàì íàå ,àöé åáì ïååë íà ,äìéâî ìå÷
øòáéøà æéà ñàåå øòã ,"àöé àì¨©
ïåà úñðëä úéá à øòèðåà ïòâðàâòâ©©
ïåô øòãà øôåù à ïåô ìå÷ éã èøòäòâ©¨
ïééæ åö àöåé ïåæðåà øò èàä áéåà ,äìéâî¨
èùéð øò æéà èùéð øòîàè ,àöåé øò æéà¨
ïà àðú øòã ètàë ñàååøàô .àöåé©¨©¨

?úåàîâåã ééååö òâéæàã éã à÷ååã¨

èâàæì"æ à"ãéç øòã,"ìåëùà ìçð") ¨
(áë ,è øúñàæîøî èîå÷ ñàã æà©¨

.êééìâ ïòðòæ ïëàæ òãééá æà ,ïééæ åö©©
éã øøåòî æéà øôåù úòé÷ú éåå è÷ðåt
èâàæ ÷åñt øòã éåå ,äáåùú åö äîùð¨

(å ,â ñåîò)íòå øéòá øôåù ò÷úé íà"
ïòðòééì ñàã æéà êéåà éåæà ,"åãøçé àì©¨

úáäà åö õøàä ñàã øøåòî ,äìéâî éã¨©
.âéøòäòâ éåå ïäåè åö äáåùú ïåà ,'ä

èâàææéà ñàã æà ,øòèééåå à"ãéç øòã ¨©¨
÷åñt ïéà æîåøî êéåàøúñà)

(áë ,è,"íéðåéáà'ì úåðúî'å åäòø'ì ùé'à"
åö æðåà ,"ìåìà" úåáéú éùàø æéà
øøåòúð ïòî óøàã íéøåt ïéà æà ,ïòðøòì©©
ùãåç ïéà éåå éåæà äáåùú åö ïøòåå©
éîå" :ñéåà èøäéô à"ãéç øòã ïåà ,ìåìà
éë ,÷ãöá èåôùé ,åã÷ã÷á çåî åì ùéù
ãàî åðîò úåùòì 'ä ìéãâäù øåáòá
ãáàì éåàø ïéà ,íééçì úåîî åðìéöäì
úåöîå äøåú ìåò ÷åøôìå äàøé øôäìå

,å"ç[äáøãà]éãå ,áéúë 'äãòøá åìéâå'
èàä ñàåå øòã ."áì åì ùéù éîì äæá¨¨
,ïééèùøàô ïééìà ìàæ ,tà÷ ïéà çåî à©¨¨©©
èàä øòèùøòáéåà øòã ìééåå ò÷àè æà©©¨
,íéñð òñéåøâ òëìòæà æðåà èéî ïäåèòâ©
à ïåô èòååòèàøòâ æðåà èàä øò ïåà¨©©
éåàø èùéð æéà ,ïáòì íåö èéåè ïøòëéæ
úàøé ïåô äãî éã ïøéìøàô ïìàæ øéî¨©
äøåú ìåò êéæ ïåô ïééæ ÷øåt ïåà ,íéîù

.äìéìç ,úåöîå

ñò"ìàøùé çîùé" ÷"äôñ ïéà èééèù
(â úåà ,äåöú 'ô)"äìéâî àø÷î" æà ,©

÷åñt øòã éåå ,âðåìîàæðééà ïåùì ïåô æéà©
èâàæ(á ,é øáãîá)àø÷îì êì åéäå" ¨

ïøòåå ,äìéâîä úàéø÷ ééá ."äãòä
íòðåô úåøåà òìà èìòîàæòâôéåðåö©©

.íéøåt âàè ïâéìééä¨
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àø÷îéã óéåà øôëî êéåà æéà äìéâî
éåå ,ì"çø úåøéáò òèñáøàä©
"ìàøùé úéøàù" ÷"äôñ ïéà èééèù ñò
("óà" ä"ã ,íéøåô ,'á øòù ,íéðîæä øòù)

ìëì ïå÷éú ùé äìéâîä úàéø÷á"
"äìéâî" .å"ç "úåéøò éåìéâ - íééåìéâä
éã æà ïééæ åö æîøî ,"éåìéâ" ïåùì ïåô æéà©

åìéôà øtëî æéà ,äìéâî àø÷î ïåô äåöî©
.ì"çø úåéøò éåìéâ óéåà

øòãéøîà" ìòá ÷"äøä ,éáø øò÷ðéôñ
ïòåå æà ,èâàæòâ èàä ,ì"öæ "óñåé©
òìà èðòôòòâ ïøòåå ,äìéâî éã èðòééì'î©

ïãò ïâ ïåô ïøòéåèåååå.

דערציילןו. דעם איבער פלעגט זצ"ל יוסף" "אמרי ÁÒtדער Ï˘ ‰„‚‰ ÛÂÒ· ‡·ÂÓ)

(‡˜�ÈÙÒ געענדיגט האט וועלכער טובים", בן א  יונגערמאן, "א  געווען ס'איז אז ,ַַַַָ

אבער  השירים, שיר געזאגט אויך  שוין האט ער ïסח, נאכט צווייטע  די סדר ַָָָדעם

שינה" "חטפתו געווען נישט נאך  איז עס ווייל שלאפן, גיין געוואלט נישט האט ָָָָער

(· ÛÈÚÒ ,‡Ó˙ ÔÓÈÒ Á"Â‡ Ú"Â˘ 'ÈÚ).

וואס  סעודה די אז דערמאנט זיך  יונגערמאן דער האט טיש, ביים אזוי ַַַָָזיצנדיג

ה  צווייטער אסתר דער אין געווען איז המן, און אחשוורוש פאר געמאכט האט ַַָמלכה

ïסח פון Ë)נאכט ˙Â‡ ,‰ÂˆÓ ¯� ˜¯Ù ‰ÏÈ‚Ó ˙ÎÒÓ ˜"‰Ï˘ 'ÈÚ) דבר א  דאך איז ממילא  . ַַָ

און  מגילה, א געעפענט יונגערמאן דער האט אסתר. מגילת יעצט לייענען צו ַַָבעתו

סוף. ביז'ן אנהייב  פון  מגילה, גאנצע די ַָגעלייענט

נשמה  א  געזעהן ער האט מגילה, די לייענען געענדיגט האט יונגערמאן דער ַַָָווען

און  וויל, זי וואס נשמה די געפרעגט האט ער איהם. לעבן שטיין העליון עולם ָָפון

וועלט. יענע אויף איר  אויף אריבער איז וואס אלעס דערציילן אנגעהויבן האט ַַָָָזי

הכבוד, כסא  פאר'ן זיך  שטעלט נשמה די איידער אז דערציילט, האט נשמה ַַָדי

אסתר  מגילת  אין מרומז איז עס ווי חדשים, 12 ווערן נזדכך  און רייניגן זיך זי ַדארף

(‚È-·È ובזה (·, הנשים, ובתמרוקי בבשמים חדשים וששה המור בשמן חדשים "ששה

קעניג  דער באשעפער, דעם אויף ארויף גייט "המלך" וואס - המלך " אל באה ַַָהנערה

עולם". של "מלכו וועלט, דער פון

פאר  נישט נאך  מען עפענט זיכוכים, און בירורים אלע דורכגיין חדשים 12 ַַָָנאך

זיי  ווי דעם נאך אויך  וואס נשמות, דא  זענען עס עדן. גן שערי די איינעם ָָָיעדן

של  דין בית ביים גע'ïסק'ענט זיי פאר מ'האט וואס עונש דעם אדורך  נעבעך ַַָָגייען

זכות . סïעציעלן א מיט נאר עדן, גן אין אריינקומען נישט נאך זיי קענען ַַָָמעלה,

מען  עפענט - יונגערמאן דעם פאר דערציילט ווייטער נשמה די האט - ïַַָורים

עס  עדן. גן אין אריינקומען דעמאלס קען נשמה יעדע  און עדן, גן פון טויערן ַַָאלע 
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און  עדן, גן אין אריינצוקומען נשמות  טויזנטער צענדליגער אבער דאך  ַַָָווארטן

צו  כדי ïורים, פאר חדשים עטליכע  שוין נשמות סאך א  זיך פארזאמלען ַַַַַַדערפאר

גרויסע די צוליב טויערן. די עפענען מ'וועט ווען עדן גן אין אריינצוגיין גרייט ַזיין

נעבעך מוזן זיי און אריינצוקומען, נישט באווייזן וואס נשמות  דא זענען ַַַָָענגשאפט,

פון  ïורים אין ערשט קומען וועט וואס הכושר, שעת  קומענדיגן דעם אויף ַָווארטן

יאהר. ָקומענדיגן

די  ביי יאהרן סאך א  אזוי שוין ווארט זי אז דערציילט, ווייטער האט נשמה ַַַַַָָדי

באוויזן  נישט נאך  זי האט ענגשאפט גרויסע די צוליב  אבער עדן, גן פון ַַָָטויערן

צום  נאענט געשטאנען יא שוין זי איז יאהר היי אבער עדן, גן אין ַַָָָָאריינצוקומען

אבער  גן-עדן, אין אריינצוקומען זיין זוכה געקענט ענדליך זי האט אט-אט און ַָָָָטויער,

פארמאכט... זיך טויער דער האט איר, אויף רייע די געקומען ס'איז ווען דאן ïַַַָונקט

דעם. פון געהאט האט זי וואס צער גרויסן דעם פארשטעלן נישט זיך ַָָָמ'קען

געהערט  נשמה די האט ïלוצלינג און חודש, איין בלויז אריבער אבער איז ַָָעס

"ïורים"! ווידעראמאהל שוין מסתמא דאך איז אזוי, אויב מגילה... די („‡Òלייענען ַַָָ»

ÔËÎÈ¯t‡ Ô'Î‡� ‰ÏÈ‚Ó È„ Ë�ÚÈÈÏÚ‚ Ë‡‰ Ò‡ÂÂ Ô‡Ó¯Ú‚�ÂÈ ÌÚ„ ¯‡Ù ËÏÈÈˆ¯Ú„ ‰Ó˘� È„ Ë‡‰ ,ÒÚÏ‡«»««»»»»

(ÁÒt ËÎ‡� ÚËÈÈÂÂˆ È„ ,¯„Ò ÌÚ„ מ'זאל אז טיר דער אויף קלא ïן אנגעהויבן האט זי . «ַַָָָ

מגילה. די לייענען דאך  הערט זי ווייל איר, פאר עדן גן פון טויער דעם ַָעפענען

געהערט  יעצט מ'האט ריכטיג, ס'איז אז געענטפערט, איר שומרים די ַָָהאבן

ïורים, נישט דאך איז היינט אבער יונגערמאן, חשוב 'ן א  פון מגילה די ַַָָלייענען

יענעם'ס  דורך  עדן גן פון טויערן די עפענען נישט מען קען דערפאר און ïסח , ַָנאר

לייענען. מגילה

מ'זאל  אז געווען עולמות מרעיש און איינגע 'עקשנ 'ט אבער זיך האט נשמה ַָָָדי

פאר'ן  ארויפגעקומען איז געשריי איר ביז עדן, גן פון טויערן די עפענען איר ַַַפאר

אז  גע'ïסק'ענט, און זאך דער אין געווען מעיין האט וואס מעלה, של דין ַַָָבית 

מגילה די געלייענט יעצט האט וואס יונגערמאן יענער ÔÚ�ÚÈÈÏאויב ÔÈÈÊ ·ÈÂ‡ Ò‡ÂÂ) ַָָ»

„Ú Ô‚ ÔÂÙ Ô¯ÚÈÂË È„ ÈÈ· ÒÚ Ë¯Ú‰'Ó Ê‡ ‰ÏÂÚt ÚÒÈÂ¯‚ ‡Ê‡ Ë‡‰¯‡‚ ÊÈ‡ ¯Ú Ê‡ ÔÓÈÒ ‡ Í‡„ ÊÈ‡ ,Ô »«««»««»

(...Ô‡Ó¯Ú‚�ÂÈ ¯Ú�Ú·ÈÂ‰Ú‚ זיין ‡ פון זכות  דעם אוועקצוגעבן זיין מסכים וועט ««ַ

גן  אין אריינגיין קענען זי וועט נשמה, אומגליקליכע  דאזיגע  די פאר ַַָמגילה-לייענען

דעם  צו געקומען נשמה די איז דעריבער מגילה-לייענען. זיין פון זכות אין עדן,

זיין  פון זכות  דעם אוועקשענקען איר זאל ער אז איהם פון בעטן ַַַָיונגערמאן,

זכות דעם אוועקגעשאנקען טאקע האט יונגערמאן דער המגילה. קריאת  ַַַָָיעצטיגע 

פאר  מ'האט אז געווען זוכה האט זי און נשמה, די פאר מגילה-לייענען זיין ַַַָָפון

עדן. גן פון טויער דעם געעפענט איר
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éã÷"äôñ(ãåòå ,øåëæ 'ôì ,"ìàøùé úãåáò")

æéà ,ã"åé øñç "äìâî" ,ïáééøù
à"ìæî àéøèîéâá(78)æà ,ïééæ åö æîøî©

íåö äðúùð èøòåå ìæî øòöðàâ øòã©
äìéâîä úàéø÷ ééá ïèåâææææ.

ñò"äîìù úøàôú" ÷"äôñ ïéà èééèù
("äìéâî àøîâá" ä"ã ,íéøåô éæîø)æà ,©

,"úøâà" ïà éåå äìéâî éã ñéåà èééøtù'î©
éã æà - "äìàä úåòôùää èùôúúù"©
à óéåà 'ïòäéöñéåà' êéæ ïìàæ úåòtùä¨©

á.ïôåà ïèééø

דורכן - ונעשים  נזכרים  האלה  והימים 
די מעורר מען איז מגילה די לייענען 

נסים  גרעסטע

øòãèâàæ ùøãî(á ,è"ô ø"úñà)ùøæ æà ¨©
ïáàä ,èðééøô òèåâ ñ'ïîä ïåà¨
ïëéåä à ïìòèùåö÷òååà ïèàøòâ íäéà¨©©
ìééåå ,÷éãöä éëãøî ïòâðòäåöôéåà íéåá
óéåà âòåå íòééð à èëåæòâ ïáàä ééæ¨©
ïéé÷ èàäòâ èùéð ïáàä ïãéà éã ïëìòåå¨©
íéñð éã ïâòåå èñåàååòâ ïáàä ééæ .íéñð¨
íé úòéø÷ ééá ïòîå÷òâøàô ïòðòæ ñàåå¨¨
ïèìàtùòâ êéæ èàä íé øòã ïòåå ,óåñ¨¨

זעהט  דא פון אז מעשה, די דערציילן ביים אויסגעפירט האט יוסף" "אמרי ַָָדער

די  עפענען מ'קען אז בזמנה, שלא אפילו המגילה, קריאת פון כח גרויסן דעם ַַמען

יאהר! גאנצן דורכ'ן פארשïארט זענען וואס עדן גן פון ַַַָָטויערן

דערציילט  האט הי"ד, זצ"ל יצחק " "חקל בעל הרה"ק  זוהן, זיין ווען מאהל ָָיעדעס

ער  ווען שטענדיג זיין מק ïיד פלעגט פאטער זיין אז צוגעבן, ער פלעגט מעשה, ַָדי

געווען, איז העובדא  בעל דער ווער ïונקטליך דערציילן צו מעשה, א  דערציילט ַָהאט

ער  האט מעשה דאזיגע  די אבער אומרם", "בשם דערציילן עס פלעגט ער ָָאון

- ער וועמען פון אדער יונגערמאן, דעם פון נאמען א  אנגעבענדיג נישט ַַָָָדערציילט

זיין מוז דערפאר און געהערט, עס האט - יוסף "אמרי ÁˆÈ˜"דער Ï˜Á" ¯Ú„ Ë‡‰) ַָ»

(Ë‚‡ÊÚ‚ כלי" א  פון מעשה די געהערט האט יוסף" "אמרי דער טאטע זיין אז »ַַַָ

די  געלייענט האט וואס יונגערמאן דער געווען איז ער אז הייסט, דאס ַַָָָראשון"...

נישט  ער האט עניוות, זיין צוליב נאר ïסח, פון נאכט צווייטער דער אין ַָָמגילה

זי"ע . געווען, איז יונגערמאן דער ווער זאגן ַָָגעוואלט

ביי ז. פארארבעטן שטארק  פלעגט זצ"ל רב מסאטמאר הרה"ק אז ידוע איז ַַַַַַעס

ïסוק  דעם ביי בפרט המגילה, È‡)קריאת  ,„ ¯˙Ò‡) אל לבא נקראתי לא "ואני

ïסוק דעם ביי אדער יום", שלשים זה ·)המלך  ,‚ Ì˘)ולא יכרע  לא "ומרדכי ָ

ער  ווייל נאמען", "משïחה א זי"ע רב סאטמארער ביים געווען איז וואס ַַַָָישתחוה",

במלואו. געווען מקיים אליין עס ַָהאט

איד  א  פאר כדאי "ס'איז אז געזאגט, אמאהל טאקע  האט רב סאטמארער ַַַַַַַַָָָדער

לעבן!". אין מאהל איין לייענען מגילה הערן צו רח"ל, צרות אלע ַַָמיטצומאכן



çé פורים - זכור - תצוה - קוואל פרשה ַדער

èñåàååòâ ééæ ïáàä êéåà .ïãéà éã øàô©¨
'éøæòå ìàùéî ,'éððç ñàåå íéñð éã ïâòåå¨
ééæ èàä øöàðãëåáð ïòåå èàäòâ ïáàä¨©¨
øòáéøòã .ïååéåà êìà÷ ïéà ïôøàååòâðééøà©¨©
éåæà éåå ,âòåå íòééð à èëåæòâ ééæ ïáàä¨©©
óéåà å"ç äèéìù à ïáàä ïòðò÷ åö¨©
æéà ñàåå ,íéåá à ïëàî êøåã ,ïãéà©©¨

.êéåä ïìééà âéöôåô ïòååòâ

óøàãïáàä ïòã åö ,ïééèùøàô ïòî ©©¨
èùéð èðééøô ñ'ïîä ïåà ùøæ
ïòèùøòáéåà íòã øàô æà ,èñåàååòâ©©
ïäåè ïò÷ øò ,ãéùøòèðåà ïéé÷ èùéð æéà
êøåã éåå è÷ðåt ,íéåá à èéî ñð à©©

?øòééô øòãà øòñàåå©¨

èøòôèðò"äìëã àøâà" øòã(á÷ò 'ô),
èàä ,úåøåã ïåô êùî ïéà¨
èéî íéñð ïäåèòâ øòèùøòáéåà øòã
òâéãøòèòtù éã ïéà .øòãðé÷ òùéãéà
íòã ïåô èìééöøòã'î ïòåå ,úåøåã
øøåòî ïòî æéà ,øòãðåàåå ñ'ïòèùøòáéåà
éã ïéà èøéñàt ïáàä ñàåå íéñð éã¨¨©
ïáàä íòã ïâòåå .úåøåã òâéãøòäéøô¨
àøåî ,ùøæ ïåà øòáòâèàø ñ'ïîä©
ïìäòôàá èòåå ïîä áéåà æà èàäòâ©©©
ï'éëãøî ïôøàååàåöðééøà ùåøååùçà øàô©©©
éã ïòðøòì ïãéà éã ïìòåå ,êééè ïéà
ïìòåå ééæ ïåà ,óåñ íé úòéø÷ ïåô äùøt
ìàæ éëãøî æà ñð à ïééæ øøåòî øòãéåå©©¨
ñàã .øòñàåå ïåô ïøòåå èòååòèàøòâ©©¨
øò ïñééä íäéà ïìòåå ééæ áéåà ,òáìòæ

éã ïìòåå ,å"ç ï'éëãøî ïòðòøáøàô ìàæ¨©
èàä ñàåå ñð íòã ïâòåå ïòðøòì ïãéà¨¨
ñàåå ,'éøæòå ìàùéî ,'éððç èéî èøéñàt©¨
ïåà ,ìàéðã øôñ ïéà èìééöøòã èøòåå
.ïøòåå èìäé÷òâtà èòåå øòééô ñàã¨¨
ïøòåå øåèt èìàååòâ ééæ ïáàä øòáéøòã¨¨
ïìòåå ééæ :âòåå íòééð à êøåã éëãøî ïåô©
ñàåå ,êéåä ïìééà âéöôåô íéåá à ïëàî©©¨
êàð ïãéà ïáàä ,ïôåà àæà óéåà©©¨¨
,ñð à åö ïòååòâ äëåæ èùéð ìäàîðéé÷¨©
ïééæ øøåòî ïòðò÷ èùéð ééæ ïìòåå éåæà ïåà©
äùøt éã ïòðòééì êøåã ,ñð ïáìòæ íòã

.íòã ïâòåå èìééöøòã ñàåå¨

øòãåéîçø áåøá ,øòèùøòáéåà
èàäòâ øòáà èàä ,åéãñçå¨¨©
ïåà ,øòãðé÷ òùéãéà óéåà úåðîçø
à óéåà íéñð ééæ øàô èëàîòâ èàä¨©©©
ïáàä ééæ ïëìòåå ïåô ,âòåå íòééð¨

.èñåàååòâ èùéð øòäéøô

ïåôïòðøòì êøåã æà ,øéî ïòäòæ íòã©
ñò øøåòî ïòî æéà ,íéñð éã ïâòåå
ïáàä ñàåå íéñð òáìòæ éã ïäòùòâ ïìàæ¨¨¨

.äæä ïîæá íää íéîéá èøéñàt©

,íéøåtïøòñòøâ à øòáà ñò èàä¨¨©
øòìòèéî øòã éåå ,ó÷åú
,ò"éæ òì'òùåäé éáø ÷"äøä ,áø øòæìòá
ïâàæ øéî ñàåå íòã óéåà èâàæòâ èàä¨¨¨¨
,"íéøöî úàéöéì øëæ" ,áåè íåé ïãòé
èîéèùàá æéà áåè íåé øòã ìééåå©
æéà ñàåå ñð ï'øàô øëæ à ñìà ïøàååòâ¨©©©¨
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íéîéá ,èééö òáìòæ éã ïéà ïòîå÷òâøàô¨
øøåòî ïòðòæ íéñð òðòé .äæä ïîæá íää
øòã ïòîå÷tàøà ìàæ èðééä êéåà æà©¨©¨
ïëéìðò ïà óéåà ,íéñð ïåô çë øòáìòæ©
÷åñt øòã èâàæ ,íéøåt ééá øòáà .âòåå¨¨

(çë ,è øúñà)íéøëæð äìàä íéîéäå"
ìòåtá øàô ïòîå÷ íéñð éã ,"íéùòðå¨
øòã øøåòúð èøòåå øäàé ñòãòé .ùîî¨
æéà éåæà .íéøåt ïåô âàè ïéà ñð øòáìòæ¨©

æà äëåæ ïòîúåøéæâ òëéì÷òøù òìà ©©
÷åñt øòã éåå ,ïøòåå èøò÷òâøòáéà ïìàæ¨

."àåä êåôäðå" èâàæ¨

éåæàéðá" ÷"äôñ ïéà êéåà èééèù ©
"øëùùé(å úåà ,ã øîàî ,øãà)

íéìåöéðå ,éì äàøð"(íéøåñéå úåøö ìëî)ìëá
."ä÷ãöå äìéâîä úàéø÷ éãé ìò ,äðù

èòååòèàøòâ èøòåå'îïåà úåøö òìà ïåô) ©©

(íéøåñééã ïòðòééì êøåã øäàé ñòãòé¨
.ä÷ãö ïáòâ êøåã ïåà ,äìéâî

êéìðò"ùîùå øåàî" øòã èáééøù
("àøå÷ä àøîâá" ä"ã ,íéøåô)éã óéåà

äðùî øòã ïåô øòèøòåå(.æé äìéâî)

."àöé àì ,òøôîì äìéâîä úà àøå÷ä"
æà ,"øéàîä øåà" øòã íòã óéåà èâàæ¨©
äìéâî éã èðòééì'î áéåà ,æéà äðååë éã
,äùòî à øåôéñ à íúñ èðòééì'î éåå©©

øòäéøô øàð åìéàë("òøôîì")ïáàä ¨¨
æà èùéð èáééìâ'î ïåà ,íéñð èøéñàt©©
íéñð æðåà èéî èåè øòèùøòáéåà øòã
úàéø÷ ïåô úåëæ ïéà øåã ïãòé ïéà

àöåé èùéð øò èàä ,"àöé àì" ,äìéâîä¨
.äìéâîä úàéø÷ ïåô áåéç íòã ïòååòâ

ñòúìåâñ" øôñ ïéà èâðòøáòâ èøòåå
"ìàøùéøôñì äîã÷äá àáåä ,ô úåà)

,è"ô ,äçéúô ,äìéâî 'ñî ìò "íéîëç éúôù"

(ãé úåàñò æà ,ìåãâ à ïåô ïòîàð ïéà¨©©
íéøåt ïéà äéøô ïééèùåöôéåà ìâåñî æéà
øò ïòèùøòáéåà íòã åö ïééæ ììtúî ïåà
êéåà ïåà ,éðåæîå ééç ,éðá ïáòâ æðåà ìàæ¨
à æéà íéøåô ìééåå ,íéáåø÷ éã óéåà©
ñéåøâ èùøòä ñò ïåà ,ïåöø úò øòñéåøâ

.úåîìåò òìà ïéà äçîù©

זיך פון  טאג א  - יד הפושט כל 
אויסבעטען

øéî÷éãöä éëãøî ééá ïòðéôòâøúñà)

(å ,ã,êìîä øòù éðôì ãò àáéå"
,"÷ù ùåáìá êìîä øòù ìà àáì ïéà éë
øòéåè íòã åö æéá ïòîå÷òâåö æéà éëãøî
èùéð êàã ïò÷ ïòî ìééåå ,âéðò÷ ïåô¨
âéðò÷ ïåô øòéåè íòã ïéà ïééâðééøà©
èàä éëãøî áéåà .÷àæ à èéî ïäåèòâðà̈©©¨
ñàååøàô ,úåìãúùä à ïëàî èìàååòâ¨©©©¨
èàä øò ?÷àæ íòã ïâàøèòâ øò èàä¨¨©¨
ïòîå÷åö èùéð ïò÷'î æà èñåàååòâ êàã¨©

?÷àæ à èéî øòéåè ïëéìâéðò÷ íåö©©

æéà÷éãöä éëãøî æà ,õåøéú øòã©
êàæ òèùøò éã æà èñåàååòâ èàä¨©©
.äìéôú æéà ,ïäåè óøàã ãéà à ñàåå¨©©
íòã åö ïééæ ììtúî óøàã'î©
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ïòî óøàã êàðøòã ïåà ,ïòèùøòáéåà¨©
.úåéîùâá úåìãúùä ïäåè

éåæà,ä"ò åðéáà á÷òé ééá øéî ïòðéôòâ ©
èééøâòâ êéæ øò èàä èùøòåö æà©¨
êàðøòã èùøò ïåà ,äìéôú èéî¨

."äîçìîìå ïåøåãì"

éãíéøåt æà 'éàø à êéæ ïòâðòøá íéøôñ©©
ïåô ,ï'ìòåô'ñéåà ñòìà ïòî ïò÷©

èðò'÷ñô'òâ èøòåå ñò ñàåå íòãò"åù) ¨
(â"ñ ,ãöøú 'éñ ç"åàïéðúåð ãé èùåôä ìë"

"åìççççïãòé øàô èìòâ ïòî èéâ íéøåt .©
èðàä éã ñéåà è÷òøèù ñàåå ùèðòî¨©
øòèùøòáéåà øòã .äáãð à èäòá ïåà©

זאלן ח. קינדער זיינע אלע אז אנגעזאגט האט זי"ע  נדבורנא  מרדכי'לע רבי ַַָָָָהרה"ק

מ'ענדיגט  וואו המדרש בית א אז געזאגט, ער האט אויך  באדמורו"ת . זיין ַַָָמתנהג

ווייל  המדרש", בית  "נאדבורנער א  גערופן ווערן נישט קען ïורים, אין תהלים ַַנישט

אלע מען עפענט תהלים, זאגן מיט און הרחמים, התגברות  פון זמן דער איז ïַָורים

הימל. אין טויערן

אהרן" "בית דער שרייבט עס וואס נאכגעזאגט מאהל סאך  א שוין האבן ַַָָָָָמיר

("¯Ó‡ „ÂÚ" ‰"„ .ÁÓ Û„) ומכל השטותים מכל לצאת "אפשר תהלים, זאגן מיט ַָאז

אלע פון ארויס גייט מענטש דער לאדם". לו שיש השינויים ומכל ַַהמצרים,

ענדערונגען. אלע פון און באגרעניצונגען, אלע  פון און ַַַַנארישקייטן,

א געשריבן האבן עס וואס געזעהן האבן מיר אז דערציילט, שוין האבן ַַָָָָמיר

צייט  געוויסע  א אז עובדא, אן דערציילן זיי וואו לעיקוואוד, פון יונגעלייט ַַַגרוïע

"ïעקל". זיין מיט איינער יעדער  ל"ע , ïראבלעמען פארשידענע  געליטן זיי ַָָהאבן

צ  זיך  זיי זיךהאבן אויף געווען מקבל און ïורים, פאר טעג עטליכע  וזאמענגענומען ַַָ

זייערע אויסגיסן און ïורים, פון טאג הייליגן דעם אין תהלים צוזאמען ַָָאויסצוזאגן

פאראויס  האבן זיי ישועה. א מיט העלפן זיי זאל ער באשעפער, דעם פאר ַַַָָָהערצער

אזייגער  וויפיל ביינאכט, ïורים לייגן זיך זאלן זיי ווען היום, סדר גענויען א  ַַָצוגעגרייט

צו  זמן א  באשטימט אויך  האבן זיי תהלים. זאגן צו אינדערפרי, אויפשטיין זאלן ַַָָָזיי

היום. מצוות  די זיין מקיים און לערנען

ישועות, גרויסע געזעהן זיי האבן צייט קורצע  א ביז אז יונגעלייט, די ַַָשרייבן

געדארפט  נאר האט ער וואס מיט געווארן געהאלפן איז זיי פון איינער ַָָָָָיעדער

ווערן. ָגעהאלפן

בני  אין המדרש בית  בעלזער אין ביינאכט שïעט ïורים געווען אמאהל בין ַַָאיך 

געווען  עוסק האט איינער יעדער אידן, מיט פול געווען איז המדרש בית דאס ָָברק .

א און הנפש, השתפכות מיט תהלים געזאגט האט איינער זאך. אנדערע  אן ַַַַָָאין
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øò æéà ,äøåú òöðàâ éã íéé÷î êàã æéà¨©øéî .äëìä òâéæàã éã íéé÷î êéåà êàã¨¨

און  בחורים, גרוïע א  געזעסן זענען ווינקל א  אין בהתמדה. געלערנט האט ַַָצווייטער

"ראש  דער אויפגעשטעלט זיך  האט ïלוצלינג נארישקייטן. מיט צייט די ַַָפארברענגט

זיינע פאר פארגעשלאגן און בחור, עלטערער אן געווען שוין איז וואס ַַָָָהחבורה",

דעם  פאר הארץ דאס אויסגיסן זיך  און תהלים, א  נעמען זאל איינער יעדער ַַַָָחברים,

אנגעהויבן  האבן זיי געטוהן, אזוי טאקע האבן זיי טאג. הייליגן דעם אין ַַָָָָאויבערשטען

ביז  תהלים זאגן מיט געווען מאריך האט זייערער הויפט דער און תהלים, ָָָזאגן

ïורים, נאך צייט קורצע  א מענטש. נייער א  געווארן ער איז דאן, זינט ַַַָָאינדערפרי.

האט  און משïחה, מיוחס'דיגע  א  מיט בשעטומ"צ, חתן א  געווארן ער ַַָָאיז

ולתפארת . לשם שטוב א  ַאויפגעשטעלט

קאצקער  דער ווי תפילה, זיין פון כוח דעם אין גלייבן אבער דארף מענטש ַָָדער

ïסוק  דעם געטייטשט האט זי"ע  È)רבי ,‡Ù ÌÈÏ‰˙)א ווען זר", אל בך  יהיה "לא ַָ

אויבערשטער דער זאל דאווענט, זיינע(‡-Ï)מענטש אין - פרעמד - "זר" זיין נישט ַָ

גלייבן  דארף ער תפילה. זיין מיט ïועל'ן נישט חלילה קען ער אז מיינען צו ַַאויגן,

א הערן צו גלוסט ער און אליו", קראינו בכל אלקינו "ה' איז אויבערשטער דער ַַאז

זענען. מיר ווי אידן ïשוט'ע אזעלכע פון אויך ַתפילה,

געברענגט ווערט 74)עס „ÂÓÚ ,"ÌÈ¯ÙÂÒ ˙Â¯‚‡")עקיבא רבי גאון דעם פון בריוו א ,ַ

מת ïלל  זאל ער געבעטן איהם מ'האט וואס בקשה א צו  ענטפער אין זצ"ל, ַָָָאיגר

איגר, עקיבא  רבי שרייבט רבקה". בת  "שרה פאר שלימה רפואה א פאר ַַַזיין

"שרה  פאר געווען מת ïלל האב איך נעניתי", ולא רבקה, בת  שרה על ַָ"התפללתי

גאון, דער בעהט דעריבער געווארן. געענטפערט נישט בין איך און רבקה", ָבת 

פון  נאמען דעם ריכטיג איבערגעגעבן איהם מ'האט צו נאכפרעגן זיך מ'זאל ַָָָָאז

חולנית . די

בת "שרה געהייסן נישט האט פרוי די אז ארויסגעשטעלט, זיך האט ַַָָשïעטער

און  איר, פאר געווען מת ïלל האט איגר עקיבא רבי שרה". בת "רבקה נאר ַָָרבקה",

געווארן. געזונט איז ָזי

פונעם  אויגן די אין זאך  ïשוט'ע  א  געווען ס'איז אז מיר, זעהען מעשה די ַַַפון

געזונט  אוודאי זי וועט פרוי, די פאר געווען מתïלל האט ער אויב  אז גאון, ַַַָהייליגן

און  ïעולה, גוטע א אויף טוט תפילה די אז ספק , יעדן אויסער ס'איז ווייל ַַווערן,

אריינגעפאלן  ס'איז אז סימן א איז געווארן, געהאלפן נישט מ'איז אז מ'זעהט ַַַַַָָאויב 

פרוי... די פון נאמען דעם אין טעות  ַָא
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ïåà ,"èðàä à ï÷òøèùñéåà" øàð ïôøàã©¨©©
øòëìòåå ,øòôòùàá íòã åö ïééæ ììtúî©
ïéà úåù÷á òøòæðåà òìà èìäéôøòã©

âàè ïâéìééä íòãèèèè. ¨

êàðøãñ" ïéà èééèù íòã ïåô øòî ¨
"íåéä(íéøåôì)ñò ñàåå ñàã æà©¨¨

ïéðúåð ãé èùåôä ìë" èðò'÷ñt'òâ èøòåå
éåâ à áéåà ,íéåâ óéåà êéåà èééâ ,"åì©

אמת "ט . "שפת  ספר אין שטייט Ê:)עס ‰ÏÈ‚Ó) משלוח שיקן נישט זאל תלמיד א ַַָאז

ווייל  חכמה, אין איהם פון גרעסער איז וואס עמיצן צו אדער רבי'ן, זיין צו ָָמנות 

זאגט ïסוק ËÈ)דער ,Ë ¯˙Ò‡) צו חוצïה א  איז עס און לרעהו", איש מנות "ומשלוח ַָ

זיין  - "רעהו" אלס איהם, פון גרעסער איז וואס רבי'ן, אייגענעם דעם ַַַָבאטראכטן

דער  מעג מנות , משלוח פריהער שיקט גרעסערער דער אויב אבער ָפריינט.

משלוח  פריהער שיקן מיט'ן ווייל מנות , משלוח דעם צוריקשיקן איהם קלענערער

איהם  רעכענט ער אז געוויזן איהם גרעסערער דער דאך האט קלענערן, צום ַָָמנות 

פריינט זיין .("¯Â‰Ú")אלס ַ

אויס, קומט דעם לויט אז צדיקים, די פון איינעם פון געהערט אמאהל מיר ַַָָהאבן

- מנות" "משלוח אונז צו שיקן פריהער אויבערשטער דער דארף ïורים אין ַַאז

אויבערשטען  דעם פאר "צוריקשיקן" קענען מיר וועלן דערנאך און טובות, ַָהשפעות 

דעם  באצייכענען נישט דאך טארן מיר טובים. מעשים און מצוות  - מנות" ַָָ"משלוח

אונז  אויף משïיע איז אויבערשטער דער אויב  אבער "רעהו", אלס ַָאויבערשטען

איהם  צו צוריקשיקן און היום, מצוות די זיין מקיים ממילא  מיר קענען גוטס, ַאלעס

מנות". "משלוח

זאגן חז"ל די ווי לויט אויפקלערן, דאס Î‡)מ'קען ,‰"Ù ¯"ÎÈ‡) האבן אידן די אז ַָָָ

ונשובה" אליך  ה' "השיבנו זאגן אידן די כביכול. אויבערשטען דעם מיט וויכוח ַָא

(‡Î ,‰ ‰ÎÈ‡)זאגט אויבערשטער דער און ,(Ê ,‚ ÈÎ‡ÏÓ)."אליכם ואשיבה אלי, "שובו ָ

זיך אויבערשטער דער וועט דערנאך און טוהן, תשובה אידן די זאלן ָָפריער

דארפסט  דו הוא", שלך עולם, של "רבונו געזאגט, אידן די האבן זיי. צו ַָָצוריקקערן

זאגט ïסוק דער ווייל צוריקקערן, פריהער ‰)אונז ,‰Ù ÌÈÏ‰˙)."ישעינו אלקי "שובינו ָ

ווייל  טענה, זייער מיט רעכט האבן אידן די אז מודה אלע  אבער זענען ïַַָָורים,

אידן, די און מנות", "משלוח פון דין א  האט ïורים, אין מ'שיקט וואס מתנה ַָָיעדע 

מנות משלוח שיקן נישט איהם טארן באשעפער, פונעם קלענער זענען ַָָוואס

אויבערשטער  דער אז אליך ", ה' "השיבנו ïורים אין מקוים ווערט ממילא , ַפריהער,

שיקן  אונז זאל ער און תשובה, טוהען מיר איידער נאך זיך, צו צוריקקערן אונז  ָָָזאל

אמן. במהרה, צדקינו משיח
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,ä÷ãö êàð èðàä ïééæ ñéåà è÷òøèù©¨
.íåìù éëøã éðôî ,ïáòâ íäéà ïòî óøàã©
,êåøò ïçìåù ïéà èðò'÷ñt'òâ ò÷àè èøòåå éåæà)©©

(ãöøú 'éñ ç"åà.

ïò÷ïøòåå éåæà æà ,æîø à ïâàæ ïòî¨©©©
íéåâ éã ïåô úåìôú éã êéåà
íòã êøåã ïåà ,íéøåt ïéà èøòôèðòòâ
äî :"øîåçå ì÷" à ïëàî ïãéà éã ïòðò÷©©
ïåô ïòî èøòôèðò ,éåâ øòð'àîè à êàã©
êàã æéà ,íéøåt ïéà äìôú ïééæ ìîéä¨
,øîåçå ì÷ ìù åðá ïá øîåçå ì÷ ,éàãååà©
÷çöé íäøáà òøæ ,øòãðé÷ òùéãéà æà©
úåìôú òøòééæ ïôøàã ,á÷òéå©
ïòðòæ ééæ áéåà ,ïøòåå èøòôèðòòâ

.âéøòäòâ éåå ììtúî

õàøèèàä øäàé õðàâ à ñàåå íòã ¨¨©©¨¨
ùèðòî øòã ñàåå äìéôú éã¨
éåå úåáéùç àæà èùéð ,úåãéçéá èðòååàã©©©
,øåáéöá èðòååàã'î ñàåå äìéôú à©¨©
"õòåé àìô" øòã èáééøù ,ïâòååèñòãðåô

(ú"éäòá ä"ã ,.çé÷ óã ,ïåîã÷ä)âàè ïéà æà©¨
ãéçé à ïåô äìôú éã êéåà æéà ,íéøåt ïåô©
ñò ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã ééá èáéìàá©

ïòäòæ ñàã .ìîéä ïéà ïòîåðòâðà èøòåå¨¨
÷åñt íòðåô øéî(äë ,è øúñà)äàåááå"

áåùé øôñä íò øîà ,êìîä éðôì
øòèøòåå òøéà ïåà ,"äòøä åúáùçî

.ïøàååòâ ïòîåðòâðà ïòðòæ¨¨

æàóéåà ìâåñî æéà íéøåt ïåô âàè øòã ©¨
éã ïåô êéåà øéî ïòäòæ ,ïèåâ íòìà©

øåè íòðåô øòèøòååïîéñ ,äìéâî úåëìä)

(âöøúïåô ïòîàð ïéà èâðòøá øò ñàåå¨¨
ééååö ïéà âäðî à æéà'ñ æà ,íøîò éáø©©
æéà ñò ãìàáéåå ,ïåðçú ïâàæ åö úåáéùé¨©
ïôøàã ,íéñð ïøéñàt ñò ïòåå âàè à©¨©©
øòã æà íéîçø ïèäòá øéî©
êéåà ïæééìñéåà æðåà ìàæ øòèùøòáéåà¨

.úåìâ ïâéèðééä ïåô

ïåàèðééä èùéð êéæ ïøäéô øéî ùèàë¨
éåæà(íéøåt ïéà ïåðçú ïâàæ åö)ïòäòæ ©¨

èéé÷ðòáéåäøòã éã ,íòã ïåô øòáà øéî¨
òðòé ïéà èàä'î æà ,âàè ïâéìééä íòðåô¨©¨
ïééæ ìèáî èìàååòâ èùéð úåáéùé ééååö¨
øòã ùèàë ,íéøåt ïéà ïåðçú ïâàæ ñàã¨¨¨
øàô èîéèùàá æéà âàè íòðåô ø÷éò¨©©

äçîùå äúùîéééé.

פונעם י. ווערטער די אויף זצ"ל, הלוי שבט בעל גאון דער געזאגט האט דעם, צו ָָענליך 

Ò"‡)מחבר ,‡Ù˜˙ 'ÈÒ Á"Â‡ Ú"Â˘) ותחנונים סליחות  לומר באשמורת  לקום "נוהגין

ומנהג  "הגה, רמ"א , דער דארט שרייבט הכיפורים". יום עד ואילך, אלול חודש ָמראש

פיהרן  צו זיך  אשכנז פון מענטשן די פון מנהג דער נישט ס'איז כן". אינו אשכנז בני

מדייק מ'איז אז ווייטער. און אלול חודש ראש פון תחנונים און סליחות זאגן צו ַַָאזוי,

אין  "סליחות" נישט מ'זאגט אז נאר שרייבט ער אז מען זעהט רמ"א , פונעם לשון ַַָָאין

הבורא . עבודת  צו פריה, אויפשטיין מ'דארף אז קלאר ס'איז אבער טעג, דאזיגע  ַַָָָדי
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ïéàúåòåùé éã ïåô êùîð èøòåå íéøåt
ïéà èøéñàt ïáàä ñàåå íéñð ïåà¨¨©
ïòäòæ ñàã .øúñàå éëãøî ïåô èééö øòã¨
"ç÷åø" íòðåô øòèøòåå éã ïåô êéåà øéî

(äìø ïîéñ ,íéøåô úåëìä)èâàæ øò ñàåå¨¨
÷åñt íòã óéåà(æ ,ì 'éîøé)äøö úòå"

øòã èâàæ ."òùååé äðîîå á÷òéì àéä¨
úåéúåà òáìòæ éã èàä "äðîî" ,"ç÷åø"¨
÷åñt øòã ñàåå íòã ïåô ."ïîäî" éåå¨
ïòî ïò÷ ,"òùååé" ,ãéúò ïåùìá èãòø

èøéñàt èàä ñàåå ñð íòã ïåô æà ïäòæ©¨¨©
åö äëåæ ïãéà ïòðòæ ,øúñàå éëãøî éîéá
ïøòåå åö øåèt ,úåøåã òìà ïéà úåòåùé©

íéøåñé ïåà øòö èøàñ ïãòé ïåôàéàéàéàé. ¨

דער  וואס  צייט די - ושמחה  משתה 
"מה ישראל כלל  צו  זאגט  באשעפער

לך" וינתן שאלתך

øòãéã èùèééèòâ èàä "áì áèéé"¨
ì"æç éã ïåô øòèøòåå(:æ äìéâî)

íòã êøåã æà ,"àçéëù àîéñáì àçååø"©

זאגן  צו נישט זיך  מיר פיהרן אוודאי ïורים. וועגן זאגן מען קען זעלבע ַָָָדאס

וואס  רצון עת גרויסן דעם וועגן דערפון לערנען אבער קענען מיר ïורים, אין ָָתחנון

דעם  פאר ותחנונים בתפילה הארץ  דאס אויסגיסן זיך און הימל, אין דא  איז ַַָָעס

באשעפער. ַהייליגן

ïורים  געזאגט אמאהל האט זצ"ל, אברהם הבית  הרה"ק רבי, סלאנימער ַָָָָדער

טיש: ביים

זאגט ïסוק דער -(‚ ,Á ¯˙Ò‡)ותת איז "ותבך דאס לו, "ותחנן" נישט און לו", חנן ָָ

שטיק א ווי ווערן זאל זי אז מהות , גאנצן איר איבערגעדרייט האט אסתר אז רמז ַַַַַָָא

אט  באשעפער. דעם צו נאנט ווערן זאלן זי "לו", אויסגעבעהטן זיך  האט זי ַָָָָתפלה.

ïורים. אין ïועל'ן מיר קענען ָדאס

צו יא. זיך  אידן, ביי איינגעפיהרט איז וואס מנהג דעם פאר טעם א זיין קען ַַָָדאס

רמ"א אין איז דערפון מקור דער קליידער. אנדערע מיט ïורים אין ַַפארשטעלן

(Á"Ò ,Âˆ¯˙ 'ÈÒ) איסור אין וכו', בפורים ïרצופין ללבוש שנהגו "מה שרייבט: ער ָוואס

בעלמא". לשמחה אלא  מכוונים שאין מאחר בדבר,

געזאגט  האט הי"ד, זצ"ל עהרענרייך  זלמן שלמה רבי הגאון רב , שאמלויער ַָָדער

יעקב וואס דעם מיט ווייל ïורים, זיך פארשטעלט מען וואס דעם פאר טעם ַַַָָא

די  באקומען האט ער ווען קליידער עשו'ס מיט פארשטעלט זיך האט ע"ה ַַָָאבינו

געבן  זאל אויבערשטער דער אז געווען גורם ער האט ע"ה, אבינו יצחק פון ַָָברכות 

אויפפיהרונג, און מלבושים זייערע  מיט זיך פיהרן זיי ווען אויך  אידן פאר ַברכות 

פארשטעלט  דעריבער הימל. פון טויערן אלע  אפען זענען ïורים רח"ל. עשו ווי ַַַָאזוי

זענען  יאהר איבער'ן אויב אויך אז זיין, צו מרמז כדי קליידער, אנדערע מיט זיך  ַַָמען
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,íéøåt ïéà "éîåñáì" íéé÷î æéà'î ñàåå¨
ïéà íéçååø òñéåøâ åö äëåæ ïòî æéà

íéðéðò òìàáéáéáéáé. ©

øòãïéà ,èáééøù ì"öæ áø øòùèà÷ðåî©
"øëùùé øòù" øôñéîé øîàî)

(æð úåà ,ïåùùéã ééá æà ïéðò ñàã æà©¨©

ווייל  אונז, אויף זיין חל ברכות  די דארפן פונדעסטוועגן, רח"ל, "פארשטעלט" ַַמיר

אכי"ר. אבינו, יעקב  צו צוועק  דעם פאר געווארן געגעבן דאך  זענען ַָָזיי

ביים יב. טאג גאנצן א  געזעסן איז זצ"ל גאון ווילנער דער אז געברענגט, ווערט ַַַָעס

לכם". "חציו די איז פורים און לה'", "חציו די איז כיïור יום ווייל היין, משתה

ביים  דוקא אסתר צו געזאגט האט מלך  דער וואס ïסוק  אין מרומז איז ָָָָדאס

לך" וינתן שאלתך  "מה היין, Â)משתה ,‰ ¯˙Ò‡).

געווען  איז ער אז דערציילט, האט זצ"ל קאסטעלאניץ  שמעון ישראל רבי ַַַָהגה"ח

פון  זצ"ל אברהם" "בית  דער רבי'ן, זיין מיט צוזאמען ïורים לאדזש אין ַַָָאמאהל

די  פון איינער אריינגעקומען איז ïורים, אין סעודה טרינק  די אינמיטן ַָסלאנים.

א פון ארא ïגעפאלן איז קינד זיין אז געוויין, א  מיט ז"ל, ריבאק יודל ר' ַַַַַָחסידים,

צורירן  נישט מ'זאל אז אנגעזאגט האבן דאקטוירים די און שטאק, אויפ'ן ַָָָָָָפענצטער

קינד. צום

געלט  פארלאנגען צו אזכרה, יעדע  ביי געווען, נוהג זיך האט אברהם" "בית ַַָדער

"בית דער האט קינד, זיין געווען מזכיר האט יודל ר' ווען ישראל". ארץ  "עניי ַָָפאר

ארץ עניי פאר רובל הונדערט דריי געבן זאל ער איהם פון געפאדערט ַָָאברהם"

אבער  געלט, מזומן זיך  אויף נישט האט ער אז געענטפערט, יודל ר' האט ַָָָישראל.

טשעק דער אויב  געפרעגט, איהם אברהם" "בית  דער האט "טשעק ". א  געבן קען ַָער

יונגערמאן  דער האט "טשעקס"... פריהערדיגע די ווי אזוי צוריקקומען ַַָוועט

דורכגיין. יא  וועט "טשעק" איצטיגער דער ניין, ָגעעטנפערט,

איהם: צו אויסגעשריען און עïעל, אן געווארפן איהם אברהם" "בית דער ַָָהאט

אהיים! גיי -ַ

דעם  זעהן נישט וויל ער גיין, צו אהיים מורא  האט ער אז געזאגט, יודל ר' ַַָָָהאט

קינד... זיין פון מצב 

איהם: צו געשריגן ווייטער אבער האט אברהם" "בית ָָדער

אהיים! גיי -ַ

שטוב אין ארום גייט קינד דאס ווי געזעהן און געגאנגען, אהיים יודל ר' ַַַָאיז

העיר. כל ותהום האדם, כאחד

יאמר, לדידן אבער אברהם", "בית פונעם כח הייליגן מיט'ן געווען עס איז ַָאוודאי
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úò ïà æéà äçîùå äúùî ïåô äãåòñ©
÷åñt ïéà æîåøî æéà ,ìîéä ïéà ïåöø

(å ,ä øúñà)øúñàì êìîä øîàéå"
éã ,"êì ïúðéå êúìàù äî ïééä äúùîá
íééá øúñà øàô èâàæòâ èàä âéðò÷¨¨©
âðàìøàô ïééã æéà ñàåå ,äãåòñ ÷ðéøè¨©©
ïàã æà .ïøòåå ïáòâòâ éã èòåå ñò ïåà©©
íòã ïåô ñòìà ïèäòá åö ïîæ øòã æéà©
ïáòâ øéã èòåå øò ìééåå ,ïòèùøòáéåà

("êì ïúðé").ïòâðàìøàô òðééã òìà©©©

øòãæà ,åö èéâ áø øòùèà÷ðåî©©
êéøàî êéæ ïòî èøäéô øàôøòã©

æéá äãåòñ òâéã'íéøåt éã èéî ïééæ åö
ïééæ åö æîøî éãë ,ï'äòù èëàð éã ïéà©
"äìéì" ïôåøòâðà ïøòåå ñàåå úåøö éã æà©¨¨
äúùî ïåô çë ï'èéî ÷úîð ïøòåå
íãà áééç" íéé÷î æéà'î ïòåå ,äçîùå

"àéøåôá éîåñáìâéâéâéâé.

øòãèàä ì"öæ 'í"éøä éùåãéç'¨
äãåòñ ÷ðéøè éã ééá æà ,èâàæòâ¨©
éã åö ïëééøâøòã ïòî ïò÷ ,íéøåt ïéà
,àèç ï'øàô ïåùàøä íãà ïåô äâéøãî©
ïöðàâ íòã ìèáî æéà ïééåå øòã ìééåå©
ïåà ,ùèðòî íòðåô úåéîöò ïåà úòã

פאר'ן  הארץ  דאס אויס זיך  גיסט ער ווען ïורים, אין כח א האט איד יעדער ַַַַָָאז

געהעריג. ווי ַבאשעפער

נועם"יג. "אמרי ÌÈ¯ÂÙÏ)(דער ÌÈ¯Ó‡Ó·Â ,· ˙Â‡ ,¯„‡ Á"¯Ï ÌÈ¯Ó‡Ó'ראי א דערצו ַברענגט

גמרא  די Ê:)פון ‰ÏÈ‚Ó) געגעסן האבן זירא  רבי און רבה אז דערציילט, ווערט עס ַָוואו

לרבי  שחטיה רבה "קם געטרינקען, האבן זיי בשעת סעודה. ïורים'דיגע  די ַָצוזאמען

זיך, צו געקומען איז רבה ווען צומארגענס, און זירא, רבי גע'שחט'ן האט רבה ָָזירא",

זירא'ן. רבי געמאכט לעבעדיג האט ער  און געווען מת ïלל ער האט ואחייה", רחמי ַָָ"בעי

È·¯ Ë‡‰ ,ÔÈÈ‰ ‰˙˘Ó ˙„ÂÚÒ È„ Âˆ Ô'‡¯ÈÊ È·¯ Ë�Ú„‡ÏÚ‚ Ï‰‡Ó‡ Í‡� Ë‡‰ ‰·¯ ÔÚÂÂ ,¯ÚËÚt˘ ¯‰‡È ‡)«»»»«»«»

(Ò� ‡ Ë¯ÈÒ‡t ,‚‡Ë Ô„ÚÈ Ë˘È� - "‡ÒÈ� ˘ÈÁ¯˙Ó ‡ÓÂÈ ÏÎ· Â‡Ï" :Ë‚‡ÊÚ‚ ÔÂ‡ ËÈÈ¯„Ú‚ÒÈÂ¯‡ ÍÈÊ ‡¯ÈÊ. «»»««

המעשה  סיפור א  סתם נישט אונז דערציילן חז"ל די נועם", "אמרי דער ַָזאגט

עס  איז גמרא , דער אין אריינגעשטעלט עס האבן חז"ל די אויב  מופת . א  ַַָוועגן

ווי  ïונקט אז לדורות , לימוד א  דערפון אראïלערנען זיך  קענען מיר ווייל ַַַַָדערפאר

ïועל'ן  אלע  מיר קענען המתים, תחיית פון נס א ïורים ïועל'ן געקענט האט ַַָרבה

נויטיגט  וואס חולה א אויך ïורים. פון טאג הייליגן דעם אין רפואות און ַָָישועות 

ווערן  געהאלפן קען המתים", "תחיית פון בחינה דער אין רפואה, גרויסע  א אין ַָזיך

ïורים. פון טאג הייליגן דעם ָאין

ליזשענסק, אין געווען איז זי"ע לעלוב 'ער דוד'ל רבי הרה"ק  ווען ïורים, ַָאמאהל

א מיט לעלוב'ער דוד'ל רבי געווען מכבד זי"ע, אלימלך ר' רבי הייליגער דער ַָהאט

איהם  האט דאקטאר דער אז פארענטפערט, זיך  דוד'ל  רבי האט וויין. ַַָָָָבעכער
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òëéåä à åö ïáééäøòã êéæ øò ïò÷ éåæà©©
úåéðçåøá äâéøãîãéãéãéãé.

טאג  גרויסן דעם אין  - מחבירו הגדול כל 
זיין צו  פוגע  נישט  געבן  אכטונג מען דארף

חבירו  בכבוד

ïéàæéà ,íéøåt ïåô âàè ïâéìééä íòã¨

èâàæòâ èàä ñò ñàåå ïñéåå åö éàãë¨¨¨
,ì"öæ ïééèùðòååòì ìà÷æçé éáø ö"äâä
øòùæòååòéðàt øòã ïåô çéâùî øòã¨
ì"æç éã ïåô øòèøòåå éã æà ,äáéùé©

(.áð äëåñ)ìåãâ åøöé åøéáçî ìåãâä ìë"
íòã éáâì øàð èùéð æéà ,"åðîéä¨

וויין טרינקען צו „Ú¯פארבאטן ÚÎÏÚÂÂ ·ÈÏÂˆ ÌÈ˘ÂÁÈÓ Ú�Ú„È˘¯‡Ù ÔÂÙ ÔËÈÏÚ‚ Ë‡‰ Ï'„Â„ È·¯) ַָ»«

(ÔÚ˜�‡¯ËÚ‚ ÚÙ¯‡˘ ÔÚ˜�È¯Ë Âˆ ÔË‡·¯‡Ù Ì‰È‡ Ë‡‰ ¯‡Ë˜‡„אלימלך ר' רבי דער האט . »»»«»««ָ

שמייכל: א מיט ַָגעזאגט

יעצט... שלאפט דאקטאר דער -ָָָ

מיט  רעכענען נישט זיך מען דארף ïורים, היינט, אז זאגן, צו געמיינט האט ַַָָער

דאקטוירים. די פון אנווייזונגען ָָדי

הרה"ק אלימלך, ר' רבי'ן הייליגן פון זוהן דער אנוועזענד געווען איז מעשה ָבשעת

די  ער פארשטייט יעצט אז געזאגט, האט ער און זי"ע , ליזשענסקער אלעזר ַַָָרבי

רמ"א  פונעם Ò"·)ווערטער ,‰ˆ¯˙ 'ÈÒ Á"Â‡)ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש "חייב 

צריך דאין אומרים "ויש רמ"א, דער דארט שרייבט מרדכי". לברוך  המן ארור ָבין

ארור  בין יודע אינו שישן, ומתוך וישן, מלימודו, יותר שישתה אלא כך, כל להשתכר

מחבר, אויפ'ן רמ"א דער נישט קריגט באמת  אז זאגן, מען קען מרדכי". לברוך  ַָהמן

חושש  זענען וואס יעניגע די פאר נאר וויין, טרינקען מען דארף ïורים אז האלטן ַַַַָָביידע 

דעם  אויף שרייבט וויין, טרינקען צו פארבאט וואס דאקטאר פונעם ווערטער די ַָָָָאויף

דער  - "וישן" מענטש: צום זאגן וואס דא  ס'זענען - וישן" אומרים, "ויש רמ"א: ָָָדער

גלוסט... הארץ  דיין וויפיל טרינקען מעגסטו ממילא , און שלאפט... ַָָָדאקטאר

א געזעהן קארלין פון זצ"ל אלימלך  אברהם רבי הרה"ק האט פורים, ַַָָאמאהל

קארלינער  דער ווען מיידל. יונג א  טאכטער, זיין מיט גאס די אויף גיין ַַַַָיונגערמאן

זיין  אז געענטפערט יונגערמאן דער האט גייט, ער וואו געפרעגט איהם ַַָָהאט

דאקטאר, צום יעצט איר נעמט ער און ווייטאגן פארשידענע פון לייכט ַָָָָטאכטער

יונגערמאן: דעם צו געזאגט קארלינער דער האט אונטערזוכן. איר זאל ער ַַַָָָאז

רפואה! א  משקה איז ïורים, דאקטאר? צום מען גייט ïורים, -ַָָ

תיכף  איז קינד דאס און וויין, גלאז א דערלאנגט איהם האט ַַָָָער

געווארן. ָאויסגעהיילט

ברוך'יד. ר' רבי ïסוקהרה"ק  דעם אויף רמז א געזאגטא  האט זי"ע מעזיבוז'ר ַָָל
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ïéà .èééö éã éáâì êéåà øàð ,ùèðòî¨
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åö úåçåë òìà èéî òøä øöé øòã
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êàð êéæ ,íéøåt ïåô âàè ïâéìééä íòã¨¨

åöðééøà èùéð ïèéä øòîà ïéà ïìàô ©©©
.å"ç ìåùëî

øòãì"öæ à"ãéç(øãà à"é ,àìåìéäã àîåé)

èáééøù(øåîà 'ô ,"ãåã éðô")ïéà ,
íòè à ,ãéñçä äãåäé éáø ïåô ïòîàð¨©
ïòîòð èùéð øàè ìåãâ ïäë à ñàååøàô©¨©¨
ïäë à ïåà ,áééåå à øàô äðîìà ïà©©©©
ïà èéî ïáàä äðåúç àé âòî èåéãä¨¨©

ïâàæ ì"æç éã .äðîìà(.àò ïéùåãé÷)æà ¨©
ñ'ïòèùøòáéåà íòã øòáéà èùéð èéâ'î
éã èéî ìééåå ,íéòåðö øàô øàð ,ïòîàð¨¨©
ï'ìòåt ïòî ïò÷ ,íéùåã÷ä úåîù

.ïëàæ òñéåøâ©

èâàæïñééåå øéî ,ãéñçä äãåäé éáø ¨
èàä ìåãâ ïäë øòã æà êàã¨©¨
éã éåå ,ùøåôîä íù íòã èñåàååòâ

èâàæ àøîâ(.åñ àîåé)øåtéë íåé ïéà æà ¨©
ùøåôîä íù íòã èøòäòâ ïãéà ïáàä¨
ïäë íòðåô ìéåî ïåô ùøåôî ïééâñéåøà©
èàä ìåãâ ïäë øòã ãìàáéåå .ìåãâ©¨
ïòî èàä ,ùøåôîä íù íòã èðò÷òâ¨
ïöåðàá êéæ èòåå øò æà ïòååòâ ùùåç©©
à ïòðò'âøä åö ,ùøåôîä íù ï'èéî©
èàä ìåãâ ïäë øòã ñàåå ùèðòî¨¨
.áééåå ïééæ èéî ïáàä åö äðåúç èñåìâòâ¨
è'øñà'òâ äøåú éã èàä íòã áéìåö¨
ïà ïòîòð åö ìåãâ ïäë íòã øàô©©
ìùëð ïòðò÷ èùéð ìàæ øò éãë ,äðîìà¨

.å"ç äçéöø èéî ïøòåå

øòãèùéð øòáà èàä ,èåéãä ïäë¨¨
éåå ,ùøåôîä íù íòã èðò÷òâ

éîìùåøé øòã(æ"ä ,â"ô àîåé)ñò æà ,èâàæ¨©
ïáàä ñàåå éã æà ñð à èøéñàt èàä¨©©©¨¨

(Á ,‡Î ˙È˘‡¯·)אותיות איז הגמ"ל יצחק ", את הגמל ביום גדול משתה אברהם "ויעש

ÂÈ"„)מגל"ה ¯ÒÁ) משתה" א  מאכן מען דארף מגילה, די מ'לייענט ווען טאג דעם אין .ַַַָ

סעודה. גרויסע א  - ַגדול"

פסוק אויפ'ן געזאגט זי"ע, מהר"ש הרה"ק רב , בעלזער דער האט ÂË,אויך  ˙ÂÓ˘) ָָ

(‰Î-„Î אידן די ווען עץ ". ה' ויורהו ה', אל ויצעק נשתה, מה לאמר משה על העם "וילונו

שעת איז ווען שאלה, די זיין צו מרמז געמיינט זיי האבן נשתה", "מה געפרעגט ָָהאבן

א משה פאר געוויזן אויבערשטער דער האט דעם אויף וויין?... טרינקען צו ַַָהכושר

מגילה דער אין מ'לייענט ווען ïורים, פון טאג דער - עץ " ה' "ויורהו È„)בוים, ,‰ ¯˙Ò‡) ָ

דעמאלס  - בוים אויפ'ן אויפגעהאנגען שפעטער אליין איהם מ'האט און - העץ " ָ"ויעש

וויין... טרינקען צו זמן  גוטער א "·ÂÚÒ„˙")איז ‰"„ ,„Î˜ 'Ú ,‡ÊÏÚ·Ó ˘"¯‰Ó ¯ÙÒ· ‡·ÂÓ). ַ
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