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á קוואל פרשה ַדער
l̀ e ew dyxt xrc©

íéøåô - øåëæ

אויף  - למנחות כתית  ולא  למאור כתית 
ïלאגן נישט  זיך מען  דארף ïַָרנסה

äúàååç÷éå ,ìàøùé éðá úà äåöú
øåàîì úéúë êæ úéæ ïîù êéìà

(ë ,æë)àìå ,øåàîì úéúë" ,é"ùø èâàæ .
."úåçðîì úéúë- ìà åå÷ äùøô øò ãí éøåô - øåëæ ©

èâàæ"øôåñ íúç" øòã,"äùî úøåú") ¨
(øåàîì úéúë ô"äòéã ïéà äðååë à©

ì"æç éã ïåô øòèøòåå(:å äìéâî)áø øîà"
éúòâé àì íãà êì øîàé íà ,÷çöé
,éúàöî àìå éúòâé ,ïéîàú ìà ,éúàöîå
éðäå .ïéîàú éúàöîå éúòâé ,ïéîàú ìà
,ïúîå àùîá ìáà ,äøåú éøáãá éìéî
èàä ÷çöé éáø ."àéîù ïî àéä àúòééñ¨
,ïâàæ øéã èòåå ùèðòî à áéåà ,èâàæòâ¨©¨

èâàìtòâ èùéð êéæ áàä êéà(äøåú óéåà) ¨¨
íäéà åèñìàæ ,ïòðåôòâ ñò áàä êéà ïåà¨¨
ïåà èâàìtòâ êéæ áàä êéà .ïáééìâ èùéð¨¨
íäéà åèñìàæ ,ïòðåôòâ èùéð áàä êéà¨¨

êéà ,èâàæ øò áéåà .ïáééìâ èùéð êéåà¨
,ïòðåôòâ àé ïåà èâàìtòâ êéæ áàä¨¨¨
æéà ñàã .ïáééìâ íäéà åèñìàæ ñìàîòã¨¨¨
øòáà ,äøåú éøáã ééá øàð øòáà̈¨¨
óéåà êéæ èòãðòåå ,äñðøt ,ìãðàä©
èàä ùèðòî øòã .àéîùã àúòééñ¨
íäéà ìéåå ïòî ìéôéåå èéåì øàð ,äñðøt¨

.äñðøt ïáòâ ìîéä ïåô

èâàææéà ñàã æà ,"øôåñ íúç" øòã ¨©¨
- "úéúë" :÷åñt ïåô äðååë éã
"øåàîì" ,ïééæ òâééúî øàð êéæ èñìàæ åã¨¨
,"úåçðîì úéúë àìå" .äøåú óéåà -
ìéôåö èùéð êéæ åèñìàæ äñðøt óéåà¨
àì" ïééæ ïò÷ èøàã ìééåå ,ïééæ òâééúî¨
àìå éúòâé" øòãà ,"éúàöîå éúòâé¨
ïåô ïáàä èùéðøàâ èñòåå åã ."éúàöî¨¨
èñéæîåà êéæ èñòåå åã ñàåå íòã¨
ñòìà ìééåå ,äñðøt éã óéåà ïééæ òâééúî©

ìîéä ïåô ïáéøùòâtà æéààààà. ¨

געגליכן א. איז  דאס אבער ïרנסה, פאר השתדלות  טוהן מענטש דער דארף ַַַָָאוודאי

איז  זייגער דער אז סימן א עס איז צו-שנעל, גייען ווייזערס די אויב  זייגער. א ַַַצו

זייגער  דער זייגער. קאליעדיגער א  אויך  עס איז צו-ïאמעליך, גייט עס אויב  ַַַַקאליע.

נארמאל. גייט ער אויב  נאר גוט, ַָָאיז

אמאהל  איז ïרנסה, מיט גע ïלאגט זיך  האט וועלכער יונגערמאן נאווארדאקער ַַַַַָָָָא

ïוטער  אן ברויט, דערלאנגט איהם האט פרוי  זיין און פרישטאג, אויף ַַָָָאהיימגעקומען

(¯ÚËÂt ÔÂ‡ ËÈÂ¯· È„ ÍÈÊ Ô˘ÈÂÂˆ ËÏÈÈËÚ‚�ÈÈ‡ Ë‡‰Ú‚ Ô·‡‰ ÈÈÊ) געפרעגט איר האט ער ווען . »«ָ

קאץ א  אז געענטפערט זי האט ברויט, אויפ'ן ïוטער קיין נישטא  איז עס ַַַַָָָפארוואס

מאן  דער האט ברויט. שטיקל זיין אויף געווען איז  וואס ïוטער די אויפגעגעסן ַָָָהאט



פורים  - זכור - קוואל פרשה âַדער

øòãèâàæ "úîà úôù",à"ìøú ,äîåøú) ¨
(ùøãîá ä"ãåîéé÷úéù äöåøä"

øîàðù ,øãà ïäá òèé ,åéñëðíéìäú)

(ã ,âöïåô æéà "øéãà" ."'ä íåøîá øéãà
ìéåå ñàåå øòã ,èéé÷øàèù ,÷æåç ïåùì©¨

ìàæ ,íåé÷ à ïáàä ìàæ ïâòîøàô ïééæ æà©¨¨©¨
ïéà óéè ïåà ÷øàèù ïâééìðééøà øò©©
æéà ïáéåà ,"'ä íåøîá" æà ,ïöøàä©©
èøäéô ñàåå øòôòùàá à ïàäøàô©©©©¨

èìòåå øòã óéåà ñòìàáááá. ©

זי  האט ïוטער". און ברויט שטיקל מיין געגעסן נישט האט קאץ  "די ַָָָגעזאגט,

געזאגט: מאן דער האט  דיינס". נאר מיינס, געווען נישט איז עס "ניין, ַָָָָגעזאגט,

ïוטער, די געגעסן האט זי אויב  ווייל געגעסן. נישט קאץ  די האט ïוטער, מיין -ַָָ

מיין  נישט קאץ , דער פון ïוטער די געווען איז עס אז למפרע, מילתא  אגלאי ַַאיז

מיר! ביי אוועקנעמען נישט קיינער קען מיינס, איז וואס דאס ïַָָוטער...

חתונה,ב. רייכע א  צוגרייטן קען מענטש א געזאגט, האט זצ"ל רבי קאצקער ַַָָָדער

שום  קיין חתונה גאנצע די האט ווארט, איין פארגעסט חתן דער אויב ַַָָָאבער

פארגעסן  האט ער און מקודשת", את "הרי ווערטער די זאגט חתן דער אויב ַָָווערד.

אומזיסט. געווען החתונה הוצאות  אלע  זענען - "לי" זאגן ַָצו

פעלט  עס אויב אבער דאווענט, און לערנט מענטש א רבי, קאצקער דער ַַָָָזאגט

ווערד. גארנישט עבודה גאנצע  די איז אמונה, ïינטעלע  דאס ַָָאיהם

זי"ע אלימלך ר' רבי'ן הייליגן פון נאכגעזאגט ïעמים כמה שוין מיר האבן ַָָָאזוי

(Â¯˙È ˙˘¯Ù ,"ÍÏÓÈÏ‡ ÌÚÂ�")'ה אנכי - לאמר האלה הדברים כל את  אלקים "וידבר

נאר  דא  איז עס אז געדענקען צו איז תורה גאנצער דער פון יסוד דער ַַָָאלקיך".

וועלט. די פירט וואס באשעפער ַָאיין

א אויך  מאנסי, אין תורה תלמוד א  פון מלמד חשובער א פארציילט האט ַַַַָעס

"חברים" אין און "הצלה", אין אקטיוו איז ער עסקן, „Èגרויסער ÔÂÙ ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ ¯Ú Â‡ÂÂ) ַ

(ÌÈ„ÒÈÈÓ וואס מיט אידן העלפן צו כלים, סאך א  מיט גרייט שטענדיג שטייט ער .ַַָ

נאר. ַָמ'דארף

חדר  פונעם פריזער אינעם אריינגעגאנגען איז ער אז מעשה, א  ïאסירט ַַַַַָהאט

פריזער. אינעם שטעקן געבליבן איז און לערנט, ער וואו תורה תלמוד דער אין אוכל

פריזער פון קליאמקע די ציהען ïרובירט האט ÔÈÈÊער ıÚÊÚ‚ Ô'ËÈÂÏ Û¯‡„ Ò‡ÂÂ) ַָ»«

(‚È�ÈÈÂÂÚ�È‡ ÔÂÙ ÍÈÂ‡ ÔÚ�ÚÙÚ ÔÚ�Ú˜ ÒÚ Ï‡Ê'Ó Ê‡ ,ËÏÚË˘Ú‚ÒÈÂ‡זיך האט קליאמקע  די אבער , «»ַָָ

און  מיר... אויף כלים סאך א דאך האב איך  זיך, ביי געטראכט ער האט ַַַָָָָצעבראכן.

נישט  האט ער אבער טיר, די עפענען צו כלים די מיט ציהען אנגעהויבן האט ָָָָער

פארפרוירן... ווערן אנגעהויבן האט קערïער זיין פריזער. דעם עפענען צו ַַָָבאוויזן
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ïåàâäèâàæ ì"öæ øòâåì÷ äîìù éáø¨
÷åñt ï'ôéåà(ì ,äë úåîù)úúðå"

éã ."ãéîú éðôì íéðô íçì ïçìùä ìò
ïòåå èåðéî øòã ïéà æà ,ïâàæ ì"æç¨©
íçì òééð éã èâééìòâôéåøà èàä'î¨©
éã ètåèùòâtàøà ïòî èàä ,íéðtä¨©¨
ìàæ ïçìù øòã éãë ,íéðtä íçì òèìà©¨
íçì íòã ïà èåðéî ïééà åìéôà ïééæ èùéð©¨
èôøàãòâ âéáééà èàä ñàååøàô .íéðtä©¨¨©
?ïëùî ïéà ïçìù ï'ôéåà íéðtä íçì ïééæ

èøòôèðòíçì ,øòâåì÷ äîìù éáø
óéåà æîøî æéà íéðtä
êéà áéåà ,èëàøè ùèðòî øòã ,äñðøt©

àæ èùéð ìòååèòåå øòåå ,êéæ øàô ïâø ¨©
øòã èàä íòã óéåà ?øéî øàô ïâøàæ¨©¨

øòã æà ,ïòååòâ æîøî íéðôä íçì©
íòã øàô âéáééà èééøâ øòèùøòáéåà©
èàä'î øòãééà êàð .äñðøt ïééæ ùèðòî¨¨
íçì ïèìà íòã ïçìù ïåô ïòîåðòâtàøà©¨©
øòééð à èééøâ ïòååòâ ïéåù æéà ,íéðtä©

.íéðtä íçì

á÷òéòðééæ åö èâàæòâ èàä ä"ò åðéáà¨¨
íéèáù éã øòãðé÷(à ,èî úéùàøá)

àø÷é øùà úà íëì äãéâàå åôñàä"
èìàåå äøåàëì ."íéîéä úéøçàá íëúà¨

"àø÷é" èøàåå ñàã(ïôòøè êééà èòåå ñò) ¨¨
- "äø÷é" à"ä à èéî ïééèù èôøàãòâ©©
ó"ìà à èéî àø÷î èùéð ,äø÷î ïåùìî©

?ïôåø ùèééè æéà ñàåå

מיר? מיט ïאסירט עס האט פארוואס הנפש, חשבון א געמאכט זיך  ער ַַַַָָָהאט

זיך ביי האב  איך  אז פארלאזט זיך האב  איך ווייל געשעהן איז דאס אז אויס, ַַַָָָָווייזט

אלע די מיט אז איך, זעה דערווייל געבן... עצה אן זיך וועל איך און כלים, ַַַהונדערט

אי  קען באשעפער.כלים, פונעם הילף דער אן פריזער דעם פון ארויסגיין נישט  ַַָך

ער  האט מחשבה, דאזיגע  די געדאנק  אויפ'ן געקומען איהם איז עס ווי ַַָָאזוי

ב"ה  איז ער געעפענט! זיך  האט עס און טיר, די אויף ïשטו שטארקן א  ַַָגעגעבן

סכנה. פון ַארויס

וואס  איד דער געזאגט, האט זצ"ל אויערבאך זלמן שלמה רבי גאון ַָָָדער

טוה  איך יענעם, ביי ארבעט איך ïרנסה, זיין אויף ארבעט, זיין אויף זיך  ַַַָפארלאזט

אנדערע די און רמב"ם לויט'ן ווייל כוכבים", "עובד ריכטיגער א  איז האנדל, דעם ַַַאין

ער  נאר אויבערשטען, דעם אין גלייבט וואס איינער כוכבים עובד אן איז ַָָראשונים,

שלמה  רבי זאגט העלפן. איהם קען וואס כוכבים די אין כוח א  דא  איז עס אז ַַַָָָהאלט

ער  אז כוכב  אויפ'ן זיך פארלאזט מענטש דער צו חילוק  קיין נישט איז עס ַַָזלמן,

דאס  אז געשעפט, זיין אויף זיך פארלאזט ער אויב אדער העלפן, איהם ַַָָָוועט

העלפן. איהם וועט געשעפט
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øàðï'èéî ñòtò èøéñàt ñò ïòåå ¨©
æà ïò÷ðòãòâ øò óøàã ,ùèðòî©©
.ïééìà êéæ ïåô èùéð èøéñàt êàæ ïéé÷©©©

åö íäéà èôåø øòèùøòáéåà øòã
äùôçð" .íéùòîä ïå÷éú ïåà äáåùú

"'ä ìà äáåùðå äøå÷çðå åðéëøãââââ.

סטרעליסקג. פון "שרף" הייליגן פונעם סוכה אין געהאנגען האט וואס אתרוג ַָָָאן

- מעלה שרפי - תלמידים עטליכע  האבן ערד. דער אויף אראïגעפאלן איז ַַָָזי"ע ,

ארא ïגעפאלן. איז אתרוג דער פארוואס סיבה די איבער דעות  חילוקי א ַַַַַָָגעהאט

ה'. עבודת אין יסודות דעות , דריי אלע  זענען ַבאמת 

איז  ער ווייל געפאלן, איז אתרוג דער אז געזאגט, האט תלמיד ערשטער ַַָָדער

שווער און צו-גרויס ˜ÔÈÈגעווען Ë˘È� ,‰Ï·˜ Ú�ÈÈÏ˜ ‡ ÍÈÊ ÛÈÂ‡ ÔÈÈÊ Ï·˜Ó Û¯‡„'Ó Ê‡ ÊÓ¯ ‡)««««

(‰‚¯„Ó ¯Ú„ ÔÂÙ Â"Á ÔÚÓ ËÏ‡Ù Ô‡„ ÏÈÈÂÂ ,ÔÎ‡Ê Ú¯ÚÂÂ˘-Âˆ. «««

צו-שווער, געווען נישט איז אתרוג דער אז געזאגט, האט תלמיד צווייטער ַָָדער

געווען  איז ער אבער דרויסן, פון שיין געווען טאקע  איז ער ווייל געפאלן איז ער ַַָָנאר

ארא ïגעפאלן. ער איז דערפאר אינעווייניג, פון ַַַַָפארפוילט

און  ומבחוץ, מבית שיין איז אתרוג דער ניין, געזאגט, האט תלמיד דריטער ָָדער

צוגעבונדן  געווען נישט איז ער ווייל געפאלן איז ער דען, וואס נאר לייכט, איז ַָָער

אויבן... פון גוט גענוג

קבלה, קליינע א זיך  אויף נעמט מענטש דער ווען אפילו אז רמז, א איז ַַַָדאס

מיט  טובה קבלה די אנצוהאלטן עולמים, חי צום צובונדן גוט אבער זיך ער ַַָָדארף

באשעפער. הייליגן צום עליון קשר ַַא

דאך פון ïארא ווארפט מענטש א  משל, דעם נאכגעזאגט שוין האבן ַַַַָָָָמיר

נישט  קוקט און ערד, דער פון אויף איינער יעדער עס הייבט דאלארן, 'הונדערטער'

יעדער  און שטיינער, ווארפן אנגעהויבן ער האט אויבן... פון עס ווארפט עס ַַָָווער

נמשל  דער אויבן... פון שטיינער דאס ווארפט עס ווער זעהן צו ארויפגעקוקט ַַָָהאט

ארויף  נישט מען קוקט "הונדערטערס", ï ארא ווארפט אויבערשטער דער ווען ַַַָאיז,

צום  ארויף איינער יעדער שוין קוקט ח"ו, שטיין א  פאלט עס ווען אבער הימל, ַַַָצום

כדי  אונז, אויף שפע זיך גיסט עס ווען ארויפצוקוקן זעהן ענדערש מען דארף ַַהימל,

שטיינער. פאלן זאלן עס צוקומען דארפן צו ַַָנישט

ïסוק דעם געטייטשט האט זי"ע  התניא  בעל Ë)דער ,·Ï ÌÈÏ‰˙) כסוס תהיו "אל ָ

אבער  דארף מענטש דער ווייטער. ער לויפט איהם, מ'שמייסט ווען פערד, א ַַָכפרד",

עס  ווער זען צו אויסדרייען זיך  ער זאל ח"ו ïאסירט ע ïעס אויב  אז ַַָגעדענקען

ח"ו. איהם מ'שמייסט פארוואס  און ַָשמייסט,
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העולם  טבע די אפילו  - אדר בהן  יטע
עליונה השגחה א מיט געפירט אויך  ווערט

øòãâ"áìøäéäù à"éå ,ì"æ ï"áîøä éãéîìúî)

(åãëð íâùåøét ïééæ ïéà èáééøù
éìùî óéåà(äë ,áé)úìòåú äâàãá ïéà"

øáã ìò äâàãä éë ,'åëå ÷æð êà ,ììë
àã èùéð æéà ñò ."ïåòâù àåä óìåçä¨
,ïãàù à øàð ,äâàã ïéà äáåè íåù ïéé÷¨©¨
ñàåå êàæ à ïâòåå êéæ ïâøàæ ñàã ìééåå¨¨©©¨

úòâåùî à æéà ,ééáøàô èééâããããéã ïåà . ©©
úåâàã òìà æà ,èâàæòâ ïáàä íéîëç¨¨©©
ñàã :äâàã ïééà øòñéåà ,øåñà ïòðòæ¨

.è'äâàã øò ñàååøàô äâàã éã æéà©¨

øòãèâàæ "øëùùé éðá"ùãåç úìçú) ¨
(øãàøòã ïåô øòèøòåå éã óéåà ,

àøîâ(:åè äöéá)åéñëð åîéé÷úéù äöåøä"
êéæ óøàã ïòî ,"øãà ïäá òèé©
,øãà ùãåç ïåô ãåîéì à ïòìöøàååðééà¨©
ïòî èàä "øãà" ùãåç ïåô ìééåå¨
íìåòä òáè ïéà åìéôà æà ,ïäòæòâ©
íòã ïåô èøéôòâ ñòìà èøòåå©
ïòååòâ æéà íéøåt ñð øòã .øòôòùàá©
éåå øàì÷ ïäòæòâ èàä'î ,òáèä êøãá¨¨
ïîä ñéåøâ èëàî øòèùøòáéåà øòã©
øòã èàä øòèòôù ïåà òùøä¨

ïåà ,èëàîòâ ïééì÷ íäéà øòèùøòáéåà©
."äøåà äúéä íéãåäéì"

éã÷åñt íòã èùèééè èìòååéìùî)

(á ,áëíìåë äùåò åùâôð ùøå øéùò"
ïàîéøà ïèéî ïàî øòëééø øòã ,"'ä©¨©
øòã èëàî ñòìà ñàã ,êéæ ïôòøè¨©©
,êéæ ééá èëàøè ïàîéøà øòã .øòôòùàá©¨©©
øò ìééåå èìòâ èàä ïàî øòëééø øòã æà©©¨
åö éåæà éåå èñééåå øò ãìàáéåå ,âåì÷ æéà©©
êéåà èâàæ øéáâ øòã .èìòâ êàñ à ïëàî©©©¨
êéà ïåà âåì÷ ïéá êéà ,êàæ òáìòæ éã©
à æéà ïàîéøà øòã øòáà ,èìòâ áàä¨¨¨©©
èùéð øò èàä øàôøòã ,øàð à ïåà ïìèá©©©¨
øòã ïòåå - "åùâôð ùøå øéùò" .èìòâ ïéé÷
,ïàîéøà ï'èéî êéæ èôòøè ïàî øòëééø©¨©
æéà ïàîéøà øòã æà ,òãééá ïòäòæ©¨©
"òãàøâ" æéà øò ,ùtéè àæà èùéðøàâ¨©©©
æéà øùåò øòã ïåà ,øòâåì÷ à øàâ¨©
.ùôéè à øàâ æéà øò ,âåì÷ éåæà èùéðøàâ¨©¨©

ééæ ïòäòæ ñìàîòã"'ä íìåë äùåò" æà ¨©
øòã .øòèùøòáéåà øòã èëàî ñòìà -©©
øòã ïåà ,íëç àæà èùéðøàâ æéà øéáâ¨©©
øòã øàð ...øàð àæà èùéð æéà ïàîéøà̈©©©©¨
ïééæ ìàæ øòðééà æà ìéåå øòèùøòáéåà©¨

å"ç íéøà ïééæ ìàæ øáç ïééæ ïåà ,êééøääää. ¨¨

רלב "ג,ד. פונעם "הכשר" א האט דאגות , האט וואס מענטש דער אז אויס, ַַָָָקומט

רח"ל! "משוגע 'נער" א  איז ער ַַאז

טעכנאלאגיע,ה. אין דערפינדונגען נייע  אלע פון געזאגט, האט זצ"ל חיים" "חפץ ַָָָָדער

ה'. עבודת אין מוסר א  ארא ïלערנען זיך  מען ַַָקען

באן  א פון ערפינדונג די ארויסגעקומען איז עס פון ווען געקענט זיך מען האט , ַַַָ
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- ו 'תושיע ת'קשיב ה'דל צ'עקת תצו "ה ,
דער  פון  אפילו תפילה  פון  כח די

מענטש נידרעגסטע

ñò"ìàåîù éøáã" ÷"äôñ ïéà èééèù
(åðéúùøô)úåáéú éùàø æéà ä"åöú

èâàæ .òéùåú'å áéù÷'ú ìã'ä ú÷ò'ö¨
èâàæ àøîâ éã ,øò(:æò úåáåúë)ã"ë ¨

24 ïòååòâ ïòðòæ ñò ,"åéä ïéçù éëåî
ïéçù éëåîäëåî" æéà ì"æç éã ïéà ñàåå)¨

(ì"çø íåî øòèñâøò øòã "ïéçùéã ïåà ,
ïâàæ ì"æç(á ,è"ô ïúð "øã úåáà)åùôðå" ¨

åðéáø äùî ,"ïìåëî äëåîð äùî ìù

éåå øòðòì÷ êàð ïèìàäòâ êéæ èàä¨©¨
.ïéçù éëåî òìà©

,ïâòååèñòãðåôïòîå÷òâ æéà ñò ïòåå
øàô ïééæ åö ììtúî©

ïâéøùòâ äùî èàä ,ïãéà(á ,áì úåîù) ¨
,"úáúë øùà êøôñî àð éðçî ïéà íàå"
,äìéôú ïééî ñéåà èùéð åèñøòä áéåà
øôñ ïééã ïåô ï÷òîñéåà øéî åèñìàæ
øòã æà èìòèùòâ êéæ èàä øò ,äøåú
ìééåå ,äìéôú ïééæ ïøòäñéåà æåî ò"ùáø

איין  מיט מ'פארשïעטיגט אויב ווייל טייער, איז מינוט יעדע אז א ïלערנען, ַַָדעם

באן. א  נאך קומט עס ביז צייט א ווארטן מען דארף ַַַַַָמינוט,

דעם  פון אז געזאגט, מען האט געווארן, דערפינדן איז טעלעגראם דער ַַָָָווען

טעלעפאן, דער אויפגעקומען ס'איז ווען געלט. קאסט ווארט יעדעס אז מען ַָָָלערנט

אנדערן  אויפ'ן הערט מען און דא, רעדט מען אז מוסר, א דעם פון געזעהן מען ַַַָָהאט

דא מ'רעדט וואס הימל אין מען הערט אזוי געזאגט... דא  מ'האט וואס וועלט ַָָָָָָעק 

פארבינדונג  א אריינשטעקן מ'דארף אז מען, זעהט טעלעפאן פונעם וועלט. דער ַַַַַָאויף

טעלעפאן... דער נישט ארבעט "קשר", געהעריגן דעם אן פירמע , טעלעפאן די ַָָָמיט

Û¯‡„'Ó ÔÎÏÚÂÂ ÈÈ· ,"ÔÂÙ‡ÏÙ" ¯Ú„ ÔÚÓÂ˜Ú‚ÒÈÂ¯‡ ÊÈ‡ ÒÚ ¯Ú„ÈÈ‡ ¯ÚË¯ÚÂÂ Ú�ÈÈÊ Ë‚‡ÊÚ‚ Ë‡‰ ¯Ú)»»««

(...¯˘˜ ‡ Ô·‡‰ Ë˘È� ÂÏÈÙ‡. «»«

נומערן: ריכטיגע  די אריינקוועטשן נאר דארף פלאפון, ביים אז צולייגן: מיר ַַָווילן

אחד! ושמו זולתו, אפס אחד, ה' "101"

פיל  נאך כח א  האט עס אז בציבור, תפלה לגבי לערנען זיך מען קען ַַָָאויך 

ציבורי" "טלפון א  פון ביחידות , תפילה א  סתם ווי ÔÂÙÏË)שטארקער ˜ÈÏ·‡Ù וואס (‡ ַַַ«»ָ

קולי" "תא  א נישט ÒÚ˘Ê„ÚÒÚÓ)האט È„ ¯‡Ù ,Ê"ÚÏ· "ÔÈ˘‡Ó ‚�È¯ÚÒ�Ú" Ô‡) אזוי מ'קלינגט , ַָ«««ַ

ציבור, א פון כח אויפ'ן רמז א  איז דאס טעלעפאן... דעם אויף הייבט מען ביז ַַַָָלאנג,

שרייבט ער וואס אהרן", "בית  פון נאכגעזאגט שוין האבן מיר Â¯‰Ê‡Â˙ווי ÌÂÈ‰ ¯„Ò) ָָָָ

(:‰ Û„ ,˘„Â˜‰צדיק כמו דבר לכל פועלת בציבור שהתפלה אצלי, ברור זה "דבר

ווי  אזוי זאך יעדן פאר פועל'ט בציבור תפילה א  אז מיר ביי קלאר איז דאס ַַַַַָָהדור",

הדור. צדיק  פונעם תפילה ַא
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ïåô çë éã ñéåøâ éåå èñåàååòâ èàä øò
øòã èàä íòã óéåà .æéà äìéôú¨
åðéáø äùî åö èâàæòâ øòèùøòáéåà¨
,"ìàøùé éðá úà äåöú äúàå" ,ä"ò
ìã'ä ú÷ò'ö úåáéú éùàø æéà ä"åöú
ììë øàô ñéåà ïøòì ,òéùåú'å áéù÷'ú©
ä÷òö éã åìéôà æà ,ãåîéì íòã ìàøùé©
úîàá æéà ñàåå øòðééà ,ìã à ïåô©¨
èééøù øò áéåà ïâòååèñòãðåô ,èùéðøàâ¨
áéù÷ú" :ïòèùøòáéåà íåö èðòååàã ïåà©
ñéåà øòèùøòáéåà øòã èøòä ,"òéùåúå
èòååòèàø ïåà ,ä÷òö ïåà äìôú ïééæ©

äøö ïééæ ïåô íäéàåååå.

ñò"ïøäà úéá" ÷"äôñ ïéà èééèùóã)

("ïéà íàå" ä"ã :ãî÷÷åñt íòã óéåà
äùøt øòâéãðòîå÷ øòã ïéàúåîù)

(áì ,áìíàå íúàèç àùú íà äúòå"
èâàæ ."úáúë øùà êøôñî àð éðçî ïéà¨
,"éàãë éúééä àì åøîàé àìù" ,é"ùø
åã æà ïâàæ èùéð ïìàæ ïãéà éã éãë¨¨©

ìééåå äìôú ïééî ïòîåðòâðà èùéð èñàä¨¨
èñìàæ åã éåàø ïòååòâ èùéð ïéá êéà¨

.äìôú ïééî ïòîòððà̈

èâòøôåðéáø äùî ,"ïøäà úéá" øòã
åéðò" ïòååòâ êàã æéà ä"ò¨
èàä ñàååøàô æéà ,"íãàä ìëî ãàî©¨¨
æà ïâàæ èòåå'î áéåà èàäòâ àøåî øò©¨©
äìôú ïééæ ãøòåå ïòååòâ èùéð æéà øò

?ïøòåå ïòîåðòâðà ìàæ¨¨

èøòôèðòéã æà ,"ïøäà úéá" øòã©
ä"ò åðéáø äùî ïåô äðååë
ïééæ æà ïâàæ èùéð ìàæ'î æà ,ïòååòâ æéà©¨¨©
ìééåå ïøàååòâ ïòîåðòâðà èùéð æéà äìôú¨¨
êéæ èàä øò ,éåàø ïòååòâ èùéð æéà øò¨
øòèñðòì÷ øòã ñìà ïèìàäòâ êàã¨©©
óøàã ãéà à .èìòåå øòã ïéà ùèðòî©©
íòã ïåô äìôú éã åìéôà æà ïñéåå øòáà̈©
ïòîåðòâðà êéåà èøòåå ùèðòî ïèñâøò¨
ìàæ'î éãë ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã ééá¨
èùéð èøòåå ñò æà ïâàæ èùéð¨©

ïסח ו. געגאנגען אמאהל איז זצ"ל, אברהם" "בית  בעל הרה"ק  רבי, סלאנימער ַַָָדער

באגלייטונג  אין זצ"ל, רבי'ן טשארטקוב'ער פון קאפטן א מיט שוהל אין ַַַַָביינאכט

הי"ד, זצ"ל יהושע  דוד שלמה רבי הרה"ק  סלאנים, פון רבי יונגער דער זוהן, זיין ָפון

אברהם" "בית דער האט שוהל, אין אזוי גייענדיג קינד. א געווען נאך  איז ַַָָוועלכער

רבי'ן: יונגען דעם זוהן זיין פאר ַָגעזאגט

נייעם  א  טראגסט דו און קאפטן, טשארטקובער'ס מיט'ן אנגעטוהן בין איך -ַַָָָ

מערב דער ביי אונטן אבער פלייש, און פיש וויין, און מצות  גרייט האבן מיר ַָָקאפטן,

מצות קוים האט ער און שיך, צעריסענע  מיט יונגעל א  שטייט שוהל, פון ַַָוואנט

קרעכץ איין געבן וועט ער אז נישט, אינגאנצן ער האט פלייש קיין און וויין, ַַָאון

האבן?!... דאן מיר וועלן ïנים פארא וואס - אויבערשטען ַַַַָָפאר'ן



פורים  - זכור - קוואל פרשה èַדער

øò íòðåô äìôú éã ïòîåðòâðàïèñâ ¨
ùèðòî(ïòîåðòâðà àé ñò èøòåå úîàá ìééåå), ¨¨

àð éðçî ïéà íàå" èâàæòâ øò èàä¨¨
"úáúë øùà êøôñîææææ.

דעם ז. ביי אנגענומען ערשט דאך ווערט נשבר" "לב  א  פון תפלה א ַַָָאדרבה,

אויבערשטען.

תצוה  "ואתה ïסוק  דעם געטייטשט האט זי"ע  זוועהילער שלמה'קע רבי ָהרה"ק 

א מיט תמיד", נר להעלות למאור כתית  זך , זית  שמן אליך  ויקחו ישראל בני ַאת 

שהיה. מעשה

געוואלט  ער האט המערבי, כותל ביים געווען איז שלמה'קע רבי ווען ַָָָאמאהל

קיין  געווען נישט זענען דארט ווייל שכם", "שער פון וועג דורכ'ן גיין אהיים ַָצוריק

ביים  אראבער די פאר געהאט מורא  האט וועלכער - משמש דער אבער ַַַַָָנשים,

האט  שלמה'קע  רבי האשפות". "שער דורכ'ן גיין געוואלט האט - שכם" ָָָ"שער

שכם". "שער דורכ'ן געגאנגען איז ער און  ַאויסגעפירט,

שלמה'קען  רבי געגעבן טאקע  אראבער אן האט שכם", "שער דורכ'ן ַַַַָדורכגייענדיג

געזאגט  משמש דער האט ïלייצע. דער אין זעץ  שטארקן מיר א  זעהט, רבי "דער , ַַָָ

האשïות". שער דורכ'ן גיין געדארפט ַָהאבן

געזאגט: שלמה'קע רבי ָָהאט

איז  זעץ , א  באקומט ער און דאווענען ענדיגט איד א  אויב בקבלה, האבן מיר -ַַַַָ

בעסער  שוין דאך  איז הימל. אין געווארן אנגענומען איז תפלה זיין אז סימן א ַַָָָעס

נשמה! דער אין "זעץ" א ווי גוף, אין "זעץ " א באקומען ַַַצו

זך ", זית  שמן אליך  "ויקחו ïסוק: דעם געטייטשט שלמה'קע רבי האט דעם ָמיט

דערנאך און באשעפער, פאר'ן תפלה ריינע  א  געדאווענט האט מענטש דער ַַַַָָאויב 

האט  תפלה זיין אז - "למאור" סימן, א עס איז ח"ו, ïקלא א ער באקומט - ַַַַַָ"כתית"

אויבערשטען. דעם פאר געווארן נתקבל איז עס און הימל, אין ַָגעשיינט

נאך ווארט דאס שטייט זי"ע, שלמה'קע  רבי הרה"ק  פון צדיק" "יסוד ספר ָָָאין

געזאגט: האט שלמה'קע  רבי אז ַַָָשארפער,

האט  ישועה זיין אז זעהט ער און דאווענען, פון אוועק  גייט איד א ווען -ַַַַָ

איז  תפלה די אז סימן א נישט עס איז ארט, אויפ'ן באלד אנגעפאנגען שוין ַַַַָָזיך

איז  עס אז אויס איהם עס זעהט דעם נאך  באלד אויב  אבער געווארן, ַַָָָנתקבל

געווארן  אנגענומען יא איז תפלה די אז סימן א איז געהעריג, ווי געגאנגען" ַַַָָָ"נישט

הימל. אין

דעם, וועגן רעדן מיט'ן זיין יוצא זאלן מיר אז העלפן אונז זאל אויבערשטער ַָָדער
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"זעץ" קיין דארפן נישט מ'זאל ארט, אויפ'ן ישועות די באלד זעהן יא  זאלן מיר ַַָָָָָנאר

ח"ו. סימן א אלס אפילו ַַַחלילה

זאגן  חז"ל די זצ"ל, ïראגער ישעי'לע רבי הרה"ק  געפרעגט אמאהל ַַָָָמ'האט

(.‰ ˙ÂÎ¯·),דורך גייט מענטש א  וואס יסורים אדם", של עוונותיו ממרקין "יסורים

אויף  ברכה א נישט מען מאכט פארוואס אזוי אויב עבירות , זיינע  אויס איהם ַַַָרייניגן

זאגן  מיר אינדערפרי. יעדן ברכה א יא מ'מאכט געענטפערט, ער האט ַַָָָיסורים?

באדערפענישן. מיינע אלע מיר פאר מאכט אויבערשטער דער צרכי", כל לי ַַַַ"שעשה

מענטש. אויפ'ן אמאהל קומען וואס ח"ו יסורים די אויך  נכלל איז ברכה דעם ַָָאין

זי"ע  קאלוב'ער אייזיקל רבי הרה"ק  אז ידוע  איז ‡„¯)עס 'Ê ,‡ÏÂÏÈ‰„ ‡ÓÂÈ) האט ַַָ

ווי  געפרעגט איהם מ'האט ווען אמאהל הויט. די אויף רח"ל יסורים גרויסע  ַָָגעליטן

געענטפערט: אייזיקל רבי האט יסורים, אזעלכע אויסהאלטן קען ער ַַַָאזוי

שוין  דאך איז עס בכלל, טראכטן צו וואס דא  נישט דאך איז עבר, דעם וועגן -ַָָָָ

נו, הוה? דער דען, וואס נאר בטחון. דאך איך האב עתיד, אויפ'ן ַַָָָָאדורכגעגאנגען.

אויסהאלטן!... מענטש א קען מינוט איין און מינוט, איין נאר דאך איז ַַָָָדאס

א ע "ה, ווייס יוסף יעקב  ר' הישיש הרה"ח געוואוינט האט מאנטשעסטער ַַָאין

דער  פון צייט אין דור. שיין א  אויפגעשטעלט ב "ה האט וועלכער איד ַָטייערער

אבער  לאגערן, די אין צייטן ביטערע דורכגעגאנגען ער איז מלחמה וועלט ַַָצווייטער

קען  אויבערשטער דער אז בטחון, און אמונה זיין ביי פעסט געהאלטן זיך האט ַַָער

טויט. זיכערן א פון ראטעווען און העלפן מינוט יעדע  ַַאיהם

האט  רח"ל, קאמער גאז אין אריינצוגיין רייע דער אין געשטאנען איז ער ַַַַָווען

און  רח"ל, דעתו על געווען מעביר ליידער האבן יסורים די וועמען - חבר ָזיין

שם  'אשר דא , איז אויבערשטער "דער אז זאגן כסדר פלעגט יוסף יעקב ר' ַָָוועמען

מענטש, מיט'ן דא באשעפער דער איז רח"ל, צרה דער אין דארט, אויך - האלקים'

- מצב " נידעריגסטן דעם אין אויך מינוט, יעדע  מענטש דעם ראטעווען קען ַאון

געפרעגט: איהם

קאמער? גאז אין שוין שטייען מיר ווען יעצט, זאגסטו וואס נו, -ַַָָ

געענטפערט: יוסף יעקב ר' ָהאט

אויבערשטער  דער אז און דא, איז אויבערשטער דער אז אויך דיר איך  זאג דא  -ַַָָָ

ווערן! געראטעוועט אויך  דא פון מען וועט ָוויל,

איז  קאמער גאז דער ווייל קאמער, גאז אין ïלאץ גענוג געווען נישט איז ַַַַַלמעשה,

געווען  איז וועלכער יוסף, יעקב ר' ארויסגענומען מען האט מענטשן, מיט פול ַָגעווען

ער  קריג! די איבערגעלעבט האט און געווארן געראטעוועט איז ער און בשר, בעל ַַָָא

דעם פון מעשה די דערציילן טאקע סדר.פלעגט ביים ביינאכט ïסח יאהר יעדעס נס, ַַָ
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תורה די - אחשורוש  בימי קבלוה  הדר
מענטש דער איבער טוישט 

"äîìù úøàôú" øòã,íéèå÷éì)

(.ä úåëøáøòã ïåô øòèøòåå éã èùèééè
äðùî(á"ëî ,ä"ô úåáà)êåôäå äá êåôä"

ù"àø øòã ìééåå ,"äá äìåëã äá
æà ,äðåé åðéáø ïåô ïòîàð ïéà èáééøù¨©
ïìàôòâðééøà æéà äìéáð ì÷éèù à áéåà©©©

ñàã ìééåå ,ïñò ñò ïòî âòî ,âéðàä ïéà¨
,âéðàä åö èééøãòâøòáéà èøòåå ùééìô¨
âéðàä øòã ñàåå çë ï÷øàèù íòã êøåã©¨¨
éã øòáéà èééøã ñò ñàåå ,èâàîøàô©¨¨

.øúåî ïééæ åö ïöðàâðéà äìéáð©

èâàæñàã æà ,"äîìù úøàôú" øòã ¨©¨
éåå ,äøåúä ãåîéì èéî æéà òáìòæ

èâàæ ÷åñt øòã(àé ,èé íéìäú)íéãîçðä" ¨

מיט  האלטן געקענט זיך  האט ער אזוי ווי געפרעגט, איהם האבן קינדער די ַַָָווען

יוסף  יעקב ר' האט צייטן, שווערסטע די אין אויך בטחון און אמונה שטארקע  ַַַָאזא 

פון  נאכט סדר דער אין אריינïרעדיגן איהם אין פלעגט פאטער זיין אז ַַַָגעענטפערט,

ïרטית . השגחה אין אמונה ïסח,

אז  דערציילט, האט זצ"ל שוואדראן שלום רבי מגיד ירושלימ'ער דער ַַָָהגה"צ

משגיח  זצ"ל, לעווענשטיין יחזקאל רבי הגה"צ צו אריינגעקומען איז ער ווען ַַָאמאהל

פון  פראגע  די אויף לאכט. יחזקאל רבי אז געזעהן ער האט ïאניעוועזש, ַַַָָדישיבת 

געענטפערט: יחזקאל רבי האט שלום, ָרבי

שאנכאי אין ישיבה מירער דער אין משגיח געווען בין איך ווען -ÔÈ‡ ,‰ÏÂ‚‰ ˙Â�˘·) ַַ

(Ô¯‰‡È ‰ÓÁÏÓ È„ ÔÂÙ ËÈÈˆ,רנסהï ווייניג - פארשטענדליך  זעלבסט - געהאט איך האב »ַַָ

"געïאשעט" זיך מ'האט אמונה". ורעה ארץ  "שכן פון מצב  א אין געווען בין איך ַַָָאבער

בין  איך ווען מלחמה, די נאך וועלט. די  פירט אויבערשטער דער אז אמונה ַָמיט

ווערן  צו אנגעבאטן מיר האט רב ïאניעוועזשער דער און ישראל, ארץ קיין ָָָָגעקומען

די  צו "געשאדט" אביסל מיר עס האט ישיבה, ïאניעוועזשער דער אין משגיח ַַָָדער

"האט  רב ïאניעוועזשער דער אז איינעם יעדן ביי געהייסן האט עס ווייל ַָָָאמונה,

שטארק געווארן איך בין שכירות ... די צאהלן ער וועט ממילא און ַָָגעלט",

אמונה? נעמען מען וועט וואו אמונה? מיין מיט זיין וועט וואס ָפאר'דאגה'ט:

מיין  באקומען נישט חדשים אכט שוין האב איך  אז יעצט איך זעה דערווייל -ַַַָ

דער  אין דא, אמונה, פון נאר חדשים אכט שוין לעב  איך  און ַַָָגעהאלט,

ישיבה!... ïָאניעוועזשער

אז  געפרייט זיך האט ער געלאכט, לעווענשטיין יחזקאל רבי האט דערפאר ַַַָָָיא,

פארלאזן  צו זיך באשעפער, הייליגן אין אמונה אמת'דיגע די האבן צוריק קען ַַָָער

עולם! בורא  אויפ'ן ָנאר
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úôåðå ùáãî íé÷åúîå áø æôîå áäæî
ïéãä úãî óéåà æîøî æéà "áäæ" ,"íéôåö
ïòî æéà äøåú ïòðøòì èéî øòáà ,å"ç¨
ïøòåå ééæ ïåà íéðéã éã ÷éúîî
éåå è÷ðåt ,íéîçø åö èééøãòâøòáéà
åö ìëàî íòã øòáéà èééøã ñàåå âéðàä¨¨
äðååë éã æéà ñàã .âéðàä éåå éåæà ïééæ©¨¨

äá êåôäå äá êåôä" ,äðùî øòã ïåô
ùèðòî øòã ùèàë æà ,"äá äìåëã©¨
úåøéáò òðòãéùøàô ïòååòâ øáåò èàä¨©
éåå ïøàååòâ íòã êøåã æéà ïåà ì"çø¨
ñò èøòåå "äá êôä" ,ì"çø äìéáð
"äøåúä ùáã" íòã êøåã èééøãòâøòáéà

äîùì èðøòì øò ñàååçççç. ¨

להיותח. נהפך שהאיסור מצינו "דהנה פאלגענד: ווי שרייבט שלמה" "תפארת  ָדער

נפלה  שאם יונה, רבינו בשם ברכות  בהרא "ש מצינו עוד בששים. או ברוב  היתר

הנבילה  שמהפך  הדבש ידי על היתר להיות  נהפך כי הנבילה לאכול מותר לדבש נבלה

ומתוקים  רב  ומפז מזהב הנחמדים לפרש יש זה דרך  על הנה היתר. להיותה לגמרי

צופים ונופת È‡)מדבש ,ËÈ ÌÈÏ‰˙)הוא תורה ובדברי הדינין הם הזהב  בחינת הנה ,

שכתוב  כמו מדבש, מתוקים וזהו לרחמים. ומהפך  הדינין È‡)ממתיק  ,„ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘)

וממתיקים  דבש, נקראים תורה שדברי דבשי עם יערי אכלתי לשונך  תחת  וחלב  דבש

בה  הפוך וזהו לטובה. הכל את כך אחר שמהפך התורה כח זהו והנה וכו', הדינין

חלילה, זה ידי על ונתנבל ואיסור עבירות  כמה עושה שהאדם פי על שאף בה והפוך

ע"כ. וכו', הכל" נתהפך לשמה שלומד התורה הדבש ידי על הנה

דער  פון בחורים גרוïע  א  פארשיקט אמאהל האט מאכט רוסישע  ַַַַָָדי

ארגאנען  מאכט די אז פארשטענדליך , זעלבסט סיביר. קיין ישיבה ַַַַַָנאווארדאקער

סיביר אין בחורים די פאר ספרים שיקן צו ערלויבט נישט ‰‡Ëהאבן „�‡ÏÒÂ¯ ÔÈ‡ ÏÈÈÂÂ) ַָ«»

(ÚÈ‚ÈÏÚ¯ Ô‚Ú˜ ËÙÓÚ˜Ú‚ ËÎ‡Ó È„עקלעךï שïייז שיקן צו ערלויבט יא האבן זיי אבער , «ָָָ

און  קעז די איינïאקן מ'מעג צו זצ"ל חיים" "חפץ  דעם געפרעגט מען האט ַַָאהין.

גמרא  בלעטער אין שïייז, „Èאנדערע  ¯‡Ù ÔÂÈÊ· ‡ Ë˘È� ËÒÈÈ‰ ÒÚ Âˆ ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ ‰Ï‡˘ È„) ַ««

(‡¯Ó‚. גמרא לערנען קענען אויך דאך זיי וועלן אזוי און ,ַָ

בלעטער  אין שïייז דאס איינïאקן מ'מעג אז געענטפערט, חיים" "חפץ דער ַַָָהאט

מ'זאל ג  אויב  געפרעגט, איהם מען האט התורה. לימוד לצורך  דאך איז עס ווייל ָָָמרא,

גמרות אלטע פון בלעטער אין שïייז דאס ‚Ê�Âאיינפאקן ‡ÏÈÓÓ ÒÚ Í‡„ Û¯‡„'Ó ÏÈÈÂÂ) ַַָ«»

(ÔÈÈÊ. גמרות נייע פון בלעטער אין איינ ïאקן עס מ'זאל אדער ,ַָָ

אין  שïייז די איינ ïאקן ענדערש מ'זאל אז געענטפערט, חיים" "חפץ דער ַַָָהאט

די  באקומט גמרא , לערנט איד א ווען מאהל יעדעס ווייל גמרות , נייע  פון ַַָבלעטער

גרעסערע פיל א האבן גמרות  אלטע  די אז אויס קומט קדושה. גרעסערע א ַַַַָגמרא
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בלעטער, גמרא  נייע  שיקן ענדערש מען זאל דערפאר גמרות . נייע די ווי ַָקדושה

קדושה. קלענערע א  האט  עס ַָווייל

יעדעס  באקומט גמרא, לערנט וואס מענטש דער אז געוויס אוודאי דאך ַַַָָאיז

ער  ווען גמרא. דער אין לערנען עצם פון קדושה גרעסערע  א  לערנט ער ַָמאהל

יונגערמאן". "אנדערער אן בחור", "אנדערער אן ער ווערט גמרא , בלאט א  ַַַַַַַלערנט

משמש  זיין פאר געזאגט אמאהל האט זי"ע , זוועהילער שלמה'קע  רבי ַַָָָהרה"ק 

זצ"ל: ראטה אלי' רבי הגה"ח ָבקודש

קוקן  צו עקעלט עס בהמות , ווי אויס זעהען וואס יונגעלייט, אריין דא  קומען ַָָעס

גמרא! בלאט א  לערנען פאר'ן האלטן זיי ווייל ïנימ'ער, זייערע ַַַַאין

צווייטן'ס  א  אויף זעהן נישט היינט מיר קענען אוודאי צחות : בדרך  צולייגן ַַמ'קען

ווי  ïנים, "אייגענעם" אונזער גוט זייער דאך ווייסן מיר אבער איז, ער וואס ïָָָנים

נישט... מ'לערנט אויב  אויס, זעהען מיר

איז  וואס תשובה, בעלי פאר שיעור א דא איז הרצלי' שטאט דער ַַָָָאין

דעם  אינמיטן געהאלטן נאך האט ער ווען גר. א דורך  געווארן ַַַָָָאויסגעהאלטן

וויל  ער אז געזאגט און שיעור, מגיד צום געקומען ער איז גיור, פון ïַָָראצעס

פארוואונדערונג  די אויף שיעור. דעם פאר הילף פינאנציעלע די געבן צו ַַַאויפהערן

גר  דער האט הילף, די א ïשטעלן וויל ער פארוואס שיעור, מגיד דעם ַָָָפון

וואס  פארשטייען שיעור אינעם באטייליגטע  אלע אז זעהט ער אז ַַַַַָגעענטפערט,

שיעור  מגיד דער כדי און שיעור. דעם נישט פארשטייט זעלבסט ער אבער ַָמ'לערנט,

לערנען, דאס פארשטיין צו ï קא שוואכן א ע ïעס האט ער אז מיינען נישט ַַַַָָָָזאל

"תעודות" די ארויסגענומען ער אין (ÔË‡˜ÈÙÈË¯ÚÒ)האט באקומען האט ער וואס ַָ«ַָָ

האט  ער אז זעהן מען קען דעם פון וואס שטודירט, האט ער וואו ַָָָאוניווערזיטעט

...ï קא גוטן א  ַָָיא

איהם  האט גר, מיט'ן באפריינדעט נאנט געווארן איז וועלכער שיעור, מגיד ַָָָדער

קניבסקי  חיים רבי הגאון צו איהם מיט אריבערגעגאנגען ער איז בארואיגן, ַַַָגעוואלט

לערנען, דאס נישט פארשטייט גר דער אז געהערט האט חיים רבי ווען ַַָָשליט"א .

חיים: רבי ָזאגט

ער -(¯‚ ¯Ú„)...!מלמד קיין נישט דאך ָָהאט

דאך זיך גרייט ער כוונה. חיים'ס רבי פארשטאנען נישט האט שיעור מגיד ַַָָדער

איז  וואס איז תשובה, בעלי די פאר פאר עס לערנט ער איידער שיעור יעדן צו ַָָגוט

מלמד"? קיין נישט האט "ער אז חיים רבי פון כוונה ַָדי

געענטפערט: חיים רבי ָהאט

גיור. זיין פון ïראצעס אינמיטן דאך האלט ער ישראל... לעמו תורה המלמד -ַָָ
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øòãèâàæ "äùî çîùé"(éúå÷çá úùøô) ¨
÷åñt ï'ôéåà(èé ,â úéùàøá)úòæá"

ïåô ùèééè øòã ."íçì ìëàú êéôà
"íçì" øòáà ,èéåøá æéà "íçì" èøàåå¨¨
÷åñt øòã éåå ,äøåú ïèééãàá êéåà ïò÷©

èâàæ(ä ,è éìùî)."éîçìá åîçì åëì" ¨
øàô ,äøéçá à èàä ùèðòî øòã¨©©
íòã ïöåðñéåà ìàæ øò ÷òååö ïëìòåå¨
óéåà øòãà ,èéåøá óéåà ,"êôà úòæá"¨
êéæ èâàìt ùèðòî øòã áéåà .äøåú¨
ïééèùøàô åö èòååòøàä øò ,äøåú óéåà¨©
êøåã êéæ øò è'øèt ,àøîâ èàìá à©©
óøàã øò ,äñðøt ïåô ìåò íòã ïåô íòã©
øò ìééåå ,èéåøá ïééæ óéåà ïòååòøàä èùéð¨
éã èéî "êéôà úòæá" íòã àöåé æéà

.äøåúä úòéâé

øòãèâàæ ì"öæ ïåàâ øòðìéååøåàéá) ¨
(éìùî ,à"øâä÷åñt ï'ôéåàéìùî)

(àë ,äë,íçì åäìéëàä êàðåù áòø íà"
äúà íéìçâ éë ,íéî åä÷ùä àîö íàå
èâàæ àøîâ éã ."åùàø ìò äúåç¨

(:ì ïéùåãé÷),äæ ìååðî êá òâô íà"
øöé øòã áéåà ."ùøãîä úéáì åäëùî
íäéà ùèðòî ï'ôéåà êéæ èâééìøàô òøä©
íäéà ïòî ìàæ ,ïâéãðéæ ïëàî åö©¨

.ùøãîä úéá ïéà ïòîòððééøà©

èâàæèãòø òøä øöé øòã ,ïåàâ øòã ¨
èùéð ééâ ,ùèðòî íòã ïééà
.äîùì àìù æéà äøåú ïééã ìééåå ,ïòðøòì
íéìçâ éë" ÷åñt øòã èâàæ íòã óéåà¨
åã ïòåå êéåà ,"åùàø ìò äúåç äúà
ïìéå÷ òñééä åèñéâ ,äîùì àìù èñðøòì
øöé øòã .òøä øöé íòðåô tà÷ ï'ôéåà¨
øò ùèðòî ï'øàô èùéð øòáà èâàæ òøä¨¨©
èñééåå øò ìééåå ,äîùì àìù ïòðøòì ìàæ¨
ïìòåå èùéð åìéôà èòåå ùèðòî øòã æà©©
èòåå øò áéåà ,øòèøòåå òðééæ ïøòä
.äîùì àìù ïòðøòì åö ïãòøðééà íäéà
ïòðøòì èùéð êàã ìéåå ùèðòî øòã¨
ùèðòî øòã .äîùì àìù äìéçúëì
àìù êåúî" æà ,ïñéåå øòáà óøàã©¨©

"äîùì àá äîùì(:ð íéçñô)èèèè.

דעמאלס  ישראל", "עמו פון כלל אין ווערן ער ווערט איד, א  ווערן וועט ער ַָווען

גמרא ... די פארשטיין קענען שוין וועט ער מלמד... א  האבן ער ַַָוועט

מיר  אז תוספות, א גמרא , בלאט א לערנען מיר ווען געדענקען מיר דארפן ַַַַַָדאס

אידן! געבוירענע דאך זענען מיר ישראל". לעמו תורה "המלמד - "מלמד" א  ַָָהאבן

איד. יעדן מיט תורה לערנט אויבערשטער דער

וועלוועל ט . רבי גאון צום געזאגט אמאהל האבן מתמידים, בחורים, חשוב 'ע  גרוïע ַַָָָא 

תשובה  נאר צייט, שטיקל א לערנען צו נישט באשלאסן האבן זיי אז זצ"ל, ַַַָָָמינצבערג

הא זיי ווייל פריהער, תשובה טוהן מ'טוט איידער מ'לערנט אויב  אז ספרים, אין געזעהן בן ַָ

געזאגט: זיי וועלוול רבי האט רח"ל. אחרא  סטרא  די צו לערנען דאס גייט געהעריג, ָָָווי
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זכור  פרשת  פון  סגולות די - זכור פרשת

ñò"ïøäà úéá" ÷"äôñ ïéà èééèù
(.æñ ,íéøåô)ìë ,ìàøùé ùéà ìë"

åæáù úåéäì êéøö ,äùåò àåäù äî
øùàëå ,÷ìîò ìù øëæä äçîúé äééùòä
æà ,ìàøùé øá ìë äæá øäæð äéäé
íéøåèô åéäé øäî ùéç øùà éðà çåèá
,èåè ãéà à ñàåå ñòìà ."úåøöä ìëî©¨©
êøåã ìàæ ñò æà ïäåè ñò øò óøàã©©¨
÷ðòãðà øòã ïøòåå è÷òîòâñéåà íòã¨
ãéà øòãòé ïòåå ïåà ,ù"îé ÷ìîò ïåô
êéà ïéá ,íòã ïéà èðòøàååòâ ïééæ èòåå¨
ïøòåå øåèt ìòðù ïìòåå ééæ æà øòëéæ©

.úåøö òìà ïåô©

éãúééçî ïåô äùøt øòã ïåô äàéø÷
æéà ,øåëæ úùøt úáù ïéà ÷ìîò
ìù òøæá ïøòåå åö ïôìàäòâ ìâåñî¨
ïåô ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä éåå ,àîéé÷

èáééøù ò"éæ ïéìáåì,èë úåà ,íéøôåñ éøáã")

(òåãéå ä"ãøåëæ úùøôá éë ,éúìá÷ êëå"
äùåã÷á àîúñî ,äçîú ÷ìîòì ïéøå÷ù
ïòåå ."éðá òôùå äôñåäå éåáéø åãâð
ïéà "÷ìîò øëæ úà äçîú" èðòééì'î
øëæ éã ñéåà ï÷òî øéî ïåà ,øåëæ úùøt
èøòåå àìéîî ,÷ìîò ïåô øòãðé÷ éã ïåô

ïåà ,äùåã÷ øòã ïéà éåáéø à íòã ïâò÷©
.øòãðé÷ òùéãéà êàð ïøéåáòâ ïøòåå éåæà©¨

øòãïîæá ìééåå ,æéà íòã ïéà øåàéá
íéé÷î êéìâòî èùéð êàã æéà äæä¨
éã ìééåå ,úåîéìùá ÷ìîò úééçî ïééæ åö

ïâàæ ì"æç(.çë úåëøá)ìáìáå áéøçðñ àá" ¨
èàä áéøçðñ ,"úåöøàä ìë úà¨
øòã éåå ,øò÷ìòô òìà èùéîòâñéåà©

èâàæ ÷åñt(âé ,é äéòùé)úåìåáâ øéñàå" ¨
éã ïòîòð÷òååà ìòåå êéà ,"íéîò©
íòã áéìåö ïåà ,øò÷ìòô éã ïåô ïöéðòøâ
òøæî æéà ñò øòåå èùéð øéî ïñééåå
ïòðòééì øéî ïòåå ,ïòã ñàåå øàð .÷ìîò¨¨
øòã è÷òî ,÷ìîò úééçî ïåô äùøt éã

.ï'÷ìîò ñéåà øòôòùàá©

èîå÷íéôúåù ïòðòæ øéî æà ñéåà©
úééçî ïéà ïòèùøòáéåà ï'èéî
ïåô äùøt éã ïòðòééì øéî ïòåå ÷ìîò
àøîâ éã .øåëæ úùøô úáù ÷ìîò úééçî

èâàæ(.å äìéâî)äáøçä äàìîàìà÷æçé) ¨
(á ,åëíà ,åæ äáéøç ,åæ äàéìî íà ,

åùò ïåà á÷òé .åæ äàéìî åæ äáéøç
äæùë" ,äâøãî ïééà ïéà ïééæ èùéð ïòðò÷
êéæ è÷øàèù øòðééà ïòåå ,"ìôåð äæ ,í÷©

אזוי  אויך  איך האב  יעצט, זענט איר ווי גענוי בחור, א געווען בין איך  ווען -ַַָ

סטרא די פאר גיין נישט זאל לערנען דאס כדי צייט, א לערנען צו נישט ַַַָָגעטראכט,

טאקע גייט בטהרה נישט מ'לערנט אויב  אז געזעהן, איך  האב  דאן אבער ַַַָָאחרא .

ווערט  נישט, אינגאנצן לערנט מען אויב אבער אחרא, סטרא די פאר לערנען ַַָָדאס

לערנען... צו יא בעסער שוין איז ליצלן!... רחמנא אליין, אחרא " "סטרא די ַָמען
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ïòåå ,øòáéøòã .øòèééååö øòã èìàô©
,÷ìîò úééçî ïåô äùøt éã èðòééì'î
÷ìîò ñéåà øòèùøòáéåà øòã è÷òî
,"åæ äáøç" êàã æéà àìéîî ,ìîéä ïéà¨
ïìàæ ïãéà æà ,"åæ äàìî" æéà éåæà áéåà©©¨
ìù òøæ èéî ïøòåå ïôìàäòâ ïòðò÷¨

ïîà ,"åæ äàìî" ïééæ ìàæ ñò ,àîéé÷éééé. ¨

די לייענט מען בשעת - המגילה  קריאת
גאר  א אין  זיך מען  געפונט ַָמגילה

עולם  הויכע

éãà àã æéà ñò ïòåå æà ,æéà äëìä©¨©
ïëàî ïòî óøàã ,íéøåôä íåéá úéøá©©

øòã .äìéâîä úàéø÷ øàô úéøá íòã©
èâðòøá êåøàä "äùî éëøã",â"öøú ïîéñ)

(ã óéòñøàô úéøá íòã èëàî ïòî æà©©©
ïâàæ èòåå'î ïòåå æà éãë ,ïòðòééì äìéâî©¨
ééð ñàã ìàæ ,"äøåà äúéä íéãåäéì"¨¨
,ììë íòðéà ïééæ êéåà ãðé÷ òðòøéåáòâ
ïéà øò æéà ,èò'ìî'òâ æéà øò æà ïåà©

."íéãåäéì" ïåô ììë

èîå÷,øéî æà ,íòã ïåô ñéåà êàã¨©
à øòáéøà ïéåù ïòðòæ øéî ñàåå¨©©
ììë ïéà éàãååà êàã øéî ïòðòæ ,úéøá¨©

äøåà äúéä "íéãåäéì" ïåôàéàéàéàé.

פארוואס י. טעם א זאגט וועלט די ווייל דעם, אויף זיין מוסיף מען קען צחות ַַָָבדרך

זאגט  גמרא  די ווי לויט זכור", "ïרשת גערופן ווערט ïורים פאר שבת ַָדער

(:‚È ‰ÏÈ‚Ó)א דאך  איז עס און אדר, ז' געווארן געבוירן איז ע"ה רבינו משה ַַָָאז

געבורט  נאכ'ן נאכט צו פרייטאג ערשטן דעם זכר" "שלום א  מאכן צו ישראל ַַַָָמנהג

פון  זכר" "שלום דער געווען איז ïורים פאר שבת  אז אויס קומט זכר, בן א ַַַפון

לדורות: אנגערופן שבת דער ווערט דערפאר און ישראל, של רבן ע "ה רבינו ַָמשה

זכור". "שבת

מיט יא. ווערן געהאלפן מען קען לייענען מגילה ביים אז געזאגט, האבן ַָָָצדיקים

„˜„Â˘‰קינדער ˙Á� Ô‰ÚÊ Âˆ ÔÈÈÊ ‰ÎÂÊ ÔÚ�Ú˜ ,Ï"Á¯ ÌÈ�· ÏÂ„È‚ ¯Úˆ Ô·‡‰ Ò‡ÂÂ È„ ÍÈÂ‡ ÈÂÊ‡ ÔÂ‡)«»»

(‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÊ· ,¯Ú„�È˜ Ú¯ÚÈÈÊ ÔÂÙ פון אנהייב אין מרומז איז סגולה, דאזיגע די .ָָ

א איז וואס "ויהי", ווארט מיט'ן אן זיך  הייבט עס ווייל סוף, ביים און מגילה ַָָָדער

צער È:)לשון ‰ÏÈ‚Ó)סוקï מיט'ן זיך ענדיגט און ,(‚ ,È ¯˙Ò‡) ודובר לעמו טוב "דורש

זיין  זאל עס אז צער דעם איבערדרייען מען קען ïורים אין ווייל זרעו", לכל ַָשלום

קינדער, קינדס און קינדער געבוירן דורך  שמחה גרויס מיט זרעו", לכל שלום "דובר

ובמצוות . בתורה עוסקים בנים ובני בנים

הייליגן  פאר'ן ïורים, פון טאג אין געווען מזכיר זיך  האט איד א  ווען ַַַָָָאמאהל

בעלזער  דער האט קינדער, מיט ווערן צו געהאלפן זי"ע, מהר"א הרה"ק  רב  ָָבעלזא

של  בזרע  ווערן צו געהאלפן דעם, אויף מסוגל טאקע  איז ïורים אז געזאגט, ַַָרב
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øòãèáééøù "øùéä á÷"(è"ö ÷øô)æà©
äìòîì ùãç íìåò ïà àã æéà ñò¨©
ïåô ïåà ,"ãàî àøåðå ùåã÷" æéà ñàåå¨
ùøåù øòã ïòååòâ æéà íìåò øòã èà̈
úåøåà éã ïåà ,÷éãöä éëãøî ïåô äîùð
tò÷ òùéãéà óéåà ïòðééù íìåò íòã ïåô
øàôøòã .äìéâî éã èðòééì ïòî úòùá©
äîéàá ïééèù àøå÷ ìòá øòã óøàã©

äìéâî éã ïòðòééì íééá äãøçáåáéáéáéáé.

éåæà"ùáã úåøòé" øòã èáééøù÷ìç) ©
(â ùåøã ,àíò éðåáð àð åòîù"

ì"æç éã æà ïòðééî èùéð ìàæ'î ,"íéîëçå¨©
ééååö äìéâî éã ïòðòééì åö ïìéåôàá ïáàä¨©
ïñééåå øéî ,âàèééá ïåà èëàðééá ,ìäàî¨©¨
,øäàé à øàô ïåô ïéåù äùòî éã êàã¨©©¨
êàð ñò ïòî èðòééì ñàååøàô ,éåæà áéåà©©¨¨
úàéø÷ ïåô úéìëú øòã øàð ?ìäàîà©¨¨
ïòðòæ øúñà úìéâî ïéà ìééåå æéà äìéâîä

.úéùàøá éøãñ òìà ïèìàäàá©©©

øòãøòáéà êéøàî æéà "ùáã úåøòé"
úàéø÷ ïåô ïéðò ïñéåøâ íòã
äìéâîä úàéø÷ äéäú àð ìà" ,äìéâîä

øôñå ,úåðåøëæ øôñ ùøåãë íëéðéòá
øùà úåàìúä ìëá åðéúåáà úåøå÷
äùòîä úãâä àìà åá ïéà øùà ,íàöî
äúéä äæ ìéáùá éëå ,íéøáã øåôéñå
ñàã .'åëå "íééîòô äúåø÷ì äøäæà¨
òøòééà ïéà ïééæ èùéð ìàæ ïòðòééì äìéâî¨
à ïòðò'ùøã ñàåå øòöéîò éåå ïâéåà¨©
íúñ ïåà ,úåðåøëæ øôñ à ïåô òèëéùòâ©
òøòæðåà ïåô ïòâðåøéñàt éã èéî øôñ à©©
ééæ ñàåå ïèéé÷âéøòååù òìà èéî ïøòèìò©¨
ìééåå ,éåæà èùéð æéà ñàã .ïèéìòâ ïáàä¨¨©
ñò øéî ïôøàã ñàåå åö ,àé øòîàè¨¨¨©

?ìäàî ééååö ïòðòééì¨

ãáìî"øòñéåà ,"åá ùéù úåáø úåãåñ
àã ïòðòæ ñàåå úåãåñ òìéô éã¨¨
ãåñå ï"ç éìòá éã ñàåå ,äìéâî øòã ïéà¨
æà ,íòã ïéà ïòååòâ êéøàî ïáàä¨©
úìéâî" ïôåøòâðà ñò èøòåå øàôøòã©¨
øòã ïéà àã ïòðòæ ñò ìééåå ,"øúñà¨
úéùàøá äùòî éøúñå íéøúñ" äìéâî
éã ïåô ïùéðòèìòäàá êàñ à ,"ãåàîì©©©

úéùàøá éùòîâéâéâéâé.

אויבערשטער  דער אז געזאגט, האט זי"ע לובלין פון רבי הייליגער דער ווייל ַָָקיימא ,

דאס  - "איש" גיט ער וואס דעם דורך  מנות", "משלוח פון מצוה די מקיים ָָאיז

"רעהו". אנגערופן ווערן וואס אידן, די צו - "לרעהו" קינדער, מען ָָמיינט

ישראל"יב. "ישמח ·ÂÙÂÒ)דער ,‚ ˙Â‡ ,ÌÈ¯ÂÙ)"מקרא" על ווארט דעם אין כוונה א  ַָָזאגט

אלע ווייל העדה", "למקרא ווי צוזאמעננעמען, לשון פון איז "מקרא " ַַמגילה,

וועלט. דער אויף מגילה די לייענט מען בשעת  צוזאמען זיך נעמען עליונים ַכוחות 

קען יג. "מגילה" ווארט דאס אז יהונתן, ר' רבי'ן פון ווערטער די צו צולייגן ַָָמ'קען
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íëéðæàå"å÷îò äîå åìãâ äî åòîù
ïåà ,"àéää äìéâîä éøáã
ñéåøâ éåå èøòäòâ ïáàä ïøòéåà òøòééà¨
øòã ïåô øòèøòåå éã ïòðòæ ñò óéè ïåà
ãåîìì ùé íâ óà" ,äìéâî øòâéæàã¨
íãà úâäðäå øñåîì íéáø íéøáã äðîî
êéåà ïò÷'î ."íäá éçå äùòé øùà
éåæà éåå ïëàæ êàñ à øéà ïåô ïòðøòì©©©©
.ë"ò ,ùèðòî ïåô ïáòì ïéà ïøéô åö êéæ

øòãèáééøù "ïøäà úéá"úáùì)

(:åñ øåëæíéìëúñî åéä íé÷éãö"
."äðùä ìë äéäé äî íéàåøå äìéâîá
øòã ïéà è÷å÷òâ ïáàä íé÷éãö éã ïòåå¨
ñàåå ñòìà ïäòæòâ ééæ ïáàä ,äìéâî¨©¨

øäàé ï'ëøåã ïòîå÷øàô èòååãéãéãéãé. ¨¨

øòãèâðòøá "øëùùé éðá"øîàî ,øãà)

(å ïîéñ ,ãà"ãéç ïåô ïòîàð ïéà¨
('á ïîéñ ,'ô úëøòî ,éôì ùáã øôñ)í"éøåô ,

ùà'ø ,úåëåñ'å ,çñ'ô úåáéú éùàø æéà
.äøåú ïú'î ,íéøåôéëä íå'é ,äðùä
:"øëùùé éðá" øòã íòã óéåà èáééøù
úàéø÷ éãé ìò äðù ìë íéìåöéðå"
ïøòåå øäàé õðàâ à ,"ä÷ãöå äìéâîä©©¨

éã ïòðòééì ï'úåëæá èòååòèàøòâ øéî©
.ä÷ãö èéî äìéâî

øòãèáééøù ò"éæ øò÷éðãòìéååúéøàù")

,íéøåô ,á øòù ,íéðîæä øòù ,"ìàøùé

(óà ä"ãìëì ïå÷éú ùé äìéâîä úàéø÷á"
,èðééî ñàã ."å"ç úåéøò éåìéâ ,íéåìéâä¨
øòã æéà ,äìéâî éã ïòðòééì ïãéà ïòåå æà©
,úåøéáò òøòééæ òìà ìçåî øòèùøòáéåà©

.ì"çø úåøéáò òèñáøàä éã åìéôà©©

éãïáééøù íé÷ñåtâöøú ïîéñ ç"åà 'éò)

(à ÷"ñ íù äøåøá äðùîáåêàð æà©¨
,"ìá÷úú" ïòî èâàæ ïòðòééì äìéâî¨
úåìéôú éã æà äù÷á à æéà ñàã ñàåå¨¨©©
ïåô øéî ïòäòæ .ïøòåå ïòîåðòâðà ïìàæ¨¨
ìâåñî æéà äìéâîä úàéø÷ æà ,íòã©
ïøòåå ïòîåðòâðà ïìàæ úåìéôú éã æà©¨¨

.ìîéä ïéà

ñàãéã ïéà äðååë éã ïééæ êéåà ïò÷ ¨
àøîâ øòã ïåô øòèøòåå(.ã äìéâî)

äìéìá äìéâîä úà úåø÷ì íãà áééç"
ïòî èðøòì ïéã íòã ïåà ,íåéá äúåðùìå

÷åñô íòã ïåô ñéåøà(â ,áë íéìäú) ©
äìéìå ,äðòú àìå íîåé àø÷à íé÷ìà"

מגילה  דער פון ענינים די כאטש אנטïלעקונג. - "גילוי" לשון פון ווערן ַָגעטייטשט

"יערות דער ווי תורה, סתרי די פון טאקע זענען און באהאלטן זיין צו אויס ַַַזעהען

זיך מ'קען וואס ïסוקים די פון אויפצודעקן זעהן מ'דארף אבער זאגט, ַָָָדבש"

אונז  פאר תועלת א  דערפון לעבן.ארויסלערנען טאג-טעגליכן אין ַַַָ

מען יד. דארף ב"ה, ïקא א דאך האבן מיר אבער דאס, נישט מיר זעהען ַַַָָָָָאוודאי

מגילה. די לייענען ביים אויפטוהן מ'קען וואס  געדענקען צו ïקא האלטן ַָָָכאטש
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æéà ÷åñt íòã ïéà ."éì äéîåã àìå
æéà ñàåå ,äìôú ïåô ïéðò øòã æîåøî¨

æéà äìéâîä úàéø÷ êéåà æà ,æîøî êéåà©
äìôú ïåô äðéçá àåèåèåèåè. ©

נאר טו. נישט זענען המגילה, קריאת פון מ'זעהט וואס סגולות די אז איז, אמת  ַָָדער

הרה"ק וואס מעשה די באקאנט איז עס ווי יאהר, דורכ'ן אויך  נאר ïורים, ַַָָָאין

דערציילן פלעגט זצ"ל יוסף" "אמרי �ÈÙÒ˜‡)בעל ÁÒt Ï˘ ‰„‚‰ ÛÂÒ· ‡·ÂÓ) ס'איז אז ,ַ

צווייטע די סדר דעם געענדיגט האט וועלכער טובים, בן א  יונגערמאן א ַַַָגעווען

געוואלט  נישט האט ער אבער השירים, שיר געזאגט אויך שוין האט ער ïסח, ַָָָָָנאכט

שינה" "חטפתו  געווען נישט נאך  איז עס ווייל שלאפן, ˙Ó‡,גיין ÔÓÈÒ Á"Â‡ Ú"Â˘ 'ÈÚ) ָָ

(· ÛÈÚÒ.

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

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

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 

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
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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 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

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

"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) ַָָ»

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

(...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

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
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קען פורים סעודת ביים - ושמחה  משתה 
אויסבעטן אלעס זיך  מען 

éãêåúì ïéëéøàîå" ,ïáééøù íé÷ñåt
åì ïéëéøàî àåää úòá æà éë äìéìä

êéøàî æéà'î ."åéúåìàùî ìë åì ïéàìîîå
øòã ïéà ïééøà æéá íéøåt úãåòñ éã©
ïéà ïòî èìéôøòã ñìàîòã ìééåå ,èëàð©¨

ùèðòî íòðåô ïòâðàìøàô òìà ìîéäæèæèæèæè. ©©©

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

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

"אמרי  דער - ער וועמען פון אדער יונגערמאן, דעם פון נאמען א  אנגעבענדיג ַַָָָנישט

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

הייסט, דאס ראשון"... "כלי א פון מעשה די געהערט האט יוסף" "אמרי דער ַַָָטאטע 

צווייטער  דער אין מגילה די געלייענט האט וואס יונגערמאן דער געווען איז ער ַַָָאז

דער  ווער זאגן געוואלט נישט ער האט עניוות , זיין צוליב  נאר ïסח, פון ַָָָָנאכט

זי"ע . געווען, איז ַיונגערמאן

אז  מעשה, א  ברענגט זצ"ל, אלעזר" "מנחת בעל הרה"ק רב, מונקאטשער ַַַדער

די  און זי"ע , רימנוב  פון מענדעלע ר' רבי'ן הייליגן דעם ארעסטירט אמאהל ַַָָמ'האט

מ'האט  ווען חפץ. איין נאר אריינצונעמען דערלויבט איהם האבן טורמע פון ַָָָוועכטער

ר' רבי דער האט תפיסה, אין האבן וויל ער זאך פארא  וואס געפרעגט ַַַָָָאיהם

אויף  טינט מיט געשריבן אסתר, מגילת א האבן וויל ער אז געענטפערט, ַַָמענדעלע 

וכדין כדת  ˙ï(ÊÂÓארמעט, ˘„ÂÁ ,¯ÚÓÂÊ ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ ÒÚ ˘Ë‡Î). ַ»

רבי  דער וואס געהערט האט זי"ע , רב  ראïשיצער הייליגער דער תלמיד, זיין ָָָווען

פאר'ן  צוצושטעלן וואגן נישט זאל קיינער אז אנגעווארענט ער האט געבעטן, ַַַָָָָָהאט

ווי  אסתר, מגילת  כשר'ע  א  מגילה,רבי'ן א  האנט זיין אין באקומען וועט ער אויב יל ַַַַ

וועלט! גאנצע  די מאכן חרוב ער ַַוועט

דער  איז עס גרויס ווי זעהן מען קען דעם פון אז רב, מונקאטשער דער ַַָזאגט

זאגן חז"ל די ווייל המגילה, קריאת פון ˙Ú„)כח ÊÓ¯ ˘"˜ÏÈ),"בשעתה מצוה "חביבה ָ

דורך וועלט די איבערצוקערן כח א געהאט האט מענדעלע ר' רבי דער אויב ַַָאון

דורך אז געוויס אוודאי דאך  איז יאהר, פון צייט אנדערע  אן אין המגילה ַַַַָָקריאת

וועלט  גאנצע  בויען מען קען - ïורים פון טאג הייליגן אין - בזמנה המגילה ַָקריאת

זאכן. גרויסע אויפטוהן ַאון

וואס טז. מעשה, מורא 'דיגע  א  ברענגט ז"ל קאסטעלאניץ  שמעון ישראל רבי ַָהגה"ח
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éåæàøòùèà÷ðåî øòã èáééøù êéåà©
"øæòìà úçðî" ìòá ÷"äøä ,áø

"øëùùé øòù" øôñ ïéà ,ì"öæ,øãà ùãåç)

(æð úåà ,ïåùù éîé øîàî÷åñt íòã óéåà
(å ,ä øúñà)àì êìîä øîàéå"øúñ

æà ,"êì ïúðéå êúìàù äî ,ïééä äúùîá©
æéà ,íéøåt ïåô íåéä úãåòñ éã úòùá
óéåà ïèòá åö ìîéä ïéà ïåöø úò ïà©
øòã ïåà - "êì ïúðéå" ,óøàã ïòî ñàåå¨©

.ïáòâ øéã ñò èòåå øòèùøòáéåà

געווען  איז ער ווען סלאנים, פון זצ"ל אברהם" "בית  בעל הרה"ק ביי פארגעקומען ָָאיז

ïוילן: לאדז, שטאט דער אין ïורים ַָָָאמאהל

פייער" "שטיק א אלס געווען באקאנט איז וועלכער - אברהם" "בית  דער ַַַַווען

די  פון איינער לויפן צו געקומען איז סעודה, ïורים'דיגער דער ביי געזעסן איז -

דערציילט  בכיות גרויסע  מיט און ריבאק, יודל ר' יונגערמאן, א  שטאט, אין ַַַָחסידים

ליגט  ïקא זיין און שטאק הויכן א  פון ארא ïגעפאלן איז יונגעל זיין אז רבי'ן, ַַַַַָָָפאר'ן

רירן  נישט זאל מען אז זאגן, און דארט שטייען דאקטוירים די און שטיין, ַָָָָאויפ'ן

ח"ו. מצב זיין מאכן ערגער נאר מ'קען ווייל קינד, ַָָדאס

אברהם" "בית  דער ÈÈ�ÚÏהאט ‰˜„ˆ Ô·Ú‚ Âˆ ÔÏ‰ÚÙ‡· ˙Â¯ÎÊ‰ ÚÏ‡ ÈÈ· Ë‚ÚÏÙ ¯ÚÎÏÚÂÂ) ָ««

(Ï‡¯˘È ı¯‡ האט ישראל. ארץ  עניי פאר צדקה געבן זאל ער יודל, ר' פאר ַַָָָגעזאגט

א שרייבן קען ער און געלט, מזומן זיך ביי נישט האט ער אז געזאגט, יודל ַַָָר'

דאס  ווי נישט גוט, זיין וועט טשעק דער "אבער רבי, דער איהם פרעגט ָָטשעק .

און  געוויינט איד דער האט טשעק ?". א  געגעבן האסט דו ווען מאהל ַָָָפריערדיגע 

דעקונג". האבן וועט טשעק איצטיגער דער "ניין, ָָגעזאגט:

אברהם", "בית  פאר'ן דערלאנגט עס און טשעק , דעם אנגעשריבן האט יודל ַַָָר'

איז  וואס עïעל אן גענומען ארט, פון אויפגעהויבן זיך אברהם" "בית דער ַָָָהאט

אהיים!". "גיי זאגנדיג: יודל, ר' צו געווארפן עס טיש, אויפ'ן איהם פאר ַַָָגעלעגן

אפילו  מורא האט ער גיין... צו אהיים מורא האט ער אז געזאגט, יודל ר' ַַַָָָָהאט

"בית דער זאגט אינדערהיים! איהם ביי דארט ïא זיך  טוט עס וואס טראכטן ַָָָָצו

אהיים!". "גיי יודל: ר' צו אמאהל נאך ַַָָאברהם"

געגאנגען אהיים איז יודל ‡Ì‰Èר' ÊÈ‡ ¯Ú Ê‡ ,ËÏÈÈˆ¯Ú„ Ë‡‰ ÔÂÚÓ˘ Ï‡¯˘È È·¯ ÔÂ‡) ַַ»«

(ÌÈ¯·Á ÚÎÈÏËÚ Í‡� ËÈÓ ÔÚÓ‡ÊÂˆ ,ÌÈÈ‰‡ ÔÚ‚�‡‚Ú‚Î‡�,אהיים געקומען איז יודל ר' ווען . »«««»ַ

וויינט... און שטוב, אין ארום זיך דרייט יונגעלע דאס ווי געזעהן ער ַָָהאט

דאך האבן מיר אבער אברהם", "בית דעם ביי פארגעקומען דאס איז ַָָָָָאוודאי

לו", נותנין יד הפושט "כל זאגט, אליין אברהם" "בית דער וואס דערמאנט ַָָשוין

זאכן. גרויסע אויסïועל'ן אויך  קען מענטש ïשוט'ער א ַַַאפילו
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øòãæà ,åö èéâ "øëùùé øòù"©
øòã èéî êéøàî ïòî æéà øàôøòã©
,èëàð øòãðòîå÷ øòã ïéà æéá äãåòñ©
íéøåñé ïåà úåøö òìà æà ïééæ åö æîøî©©
ïøòåå ,"äìéì" ïéà æîåøî ïòðòæ ñàåå¨

úåòåùé êéùîî æéà'î ïåà ìèåáîå ìèá
øäàé ïöðàâ ï'ôéåàæéæéæéæé. ©¨

øòãïééæ ïéà èâðòøá "äùî çîùé"
óéåà "íéðåîø ñéñò" ùåøét

קיין יז. געהאט נישט לאנג יארן האט ירושלים אין חסידים קארלינער די פון ַַַָָאיינער

אברהם  רבי הרה"ק  רבי'ן פאר'ן זיין מזכיר שטענדיג זיך  פלעגט ער און ַקינדער,

ענטפערן  מאהל יעדעס אבער איהם פלעגט קארלינער דער הי"ד. זצ"ל ַָָאלימלך 

חסיד  דער און געענטפערט, נישט אינגאנצן איהם ער האט צומאהל און רפה, ַָָבשפה

פארשלאסן  דערווייל ליידער זענען ישועה שערי די אז דערפון פארשטאנען ַַַַָָהאט

אויפגעגעבן  נישט אבער האט ער קינדער. מיט ווערן צו געהאלפן איהם ַָָָפאר

בדבר  ווערן צו געהאלפן רבי'ן, פאר'ן געווען מזכיר כסדר זיך האט ער נאר ַָָָָהאפענונג,

ורחמים. ישועה

אין  שוהל קארלינער אין אריינגעקומען איז יונגערמאן דער ווען ïורים, ַַַַָאמאהל

ïונקט  און היום, כמצוות טרינקען עולם דעם באגעגענט דארט ער האט ַָָירושלים,

ביין", המלך לב  "כטוב און שוהל, אין וויין דער אויסגעלאזט זיך  האט מינוט ָָיענע

ער  אויב  אז יונגערמאן, דעם חבר זייער צו געזאגט זיי האבן אנגעטרינקען, ַַָָָזייענדיג

ביז'ן  זכר בן א  האבן צו זיין זוכה ער וועט טרינקען, צו משקה ברענגען זיי ַָוועט

יאהר... ָקומענדיגן

איז  און ווערטער, זייערע ערענסט אנגענומען האט יונגערמאן ַָָדער

שוהל. אין געברענגט עס און וויין, פלעשער עטליכע  אויפגעזוכט און ַַארויסגעגאנגען

האבן  און וויין, מיט'ן געפרייט זעהר זיך האבן חסידים די אז ַַָָזעלבסט-פארשטענדליך,

שטימונג. געהויבענע א  אין סעודה די ַָפארגעזעצט

פונעם  אויך ווי עולם, פונעם געווארן פארגעסן ענין גאנצער דער איז ïורים ַַָָנאך

דער  און חדשים, און וואכן דורכגעגאנגען זענען עס העובדא. בעל דער ַַָיונגערמאן

געווארן. געהאלפן נישט דערווייל איז ַָָיונגערמאן

יעדעס  ווי און קארלין, אין רבי'ן ביים געווען ער איז שïעטער, צייט קורצע  ַַא

זרע מיט ווערן געהאלפן דארף ער אז קוויטעל, אין אריינגעשריבן ער האט ַַַָָָמאהל,

קיימא . של

ער  האט קוויטעל, אין אריינגעקוקט האט אלימלך אברהם רבי הרה"ק ַָָווען

געפרעגט, איהם האט ער געהאלפענער... א שוין איז יונגערמאן דער אז ַַַָָגעזעהן
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øúñà úìéâî(.æô óã)ïâàæ ì"æç éã ,¨
(:ä äìéâî)äúùî éîé åúåà úåùòì"

"áåè íåéå äçîùå(áë ,è øúñà)æà ,©
ïééæ ï÷úî èìàååòâ èàä ÷éãöä éëãøî¨¨

דיר  פאר גע'פועל'ט האט ווער מיר, זאג געהאלפן, שוין ביזט דו אז זע ַַָָָ"איך

ישועה?!...". די

נישט  איז און געטוהן, גארנישט האט ער אז געענטפערט יונגערמאן דער ַַָָָהאט

אז  איהם אויף געדרוקט אבער האט קארלינער דער צדיק . אנדערן אן ביי ַַַַָָגעווען

קינד א מיט ווערן צו געהאלפן געטוהן האט ער וואס דערמאנען זיך זאל (ÏÈÈÂÂער ַָָָָ

(¯Ú¯ÚÂÂ˘ ‡ ¯‡‚ ÔÚÂÂÚ‚ ¯Ú‰È¯Ù ·ˆÓ ÔÈÈÊ ÊÈ‡ ,Ë‚‡ÊÚ‚ ÈÂÂ דערמאנט זיך  יונגערמאן דער האט , »»«ַַָ

שוהל  קארלינער אין עולם דער אז ïורים, פארגעקומען איז וואס מעשה דער ַַָפון

סעודה, די צו וויין נאך ברענגען וועט ער אויב  אז געזאגט איהם האט ירושלים ַָָָאין

זכר... בן א מיט יאהר א  ביז ווערן געהאלפן ער ַַָָוועט

האט  ער און אויפגעלויכטן, צורה קארלינער'ס דעם האט ווערטער, זיינע  ַָָהערנדיג

געזאגט: ָאיהם

האבן  קוויטל, אין געקוקט האבן מיר ווען פארשטענדליך . דאך  איז אזוי, אויב  -ַַָָָ

אז  אבער קינדער, מיט ווערן געהאלפן זאלסט דו שייך נישט ס'איז אז געזעהן ַַָמיר

הימלען, אלע שïאלטן זיי קענען גארנישט, פון ווייסן זיי און צוזאמען , זיצן ַַַָאידן

דיר  פאר גע'ïועל'ט האבן זיי אז וואונדער קיין נישט איז ממילא , הכבוד. כסא ַַָביז'ן

ישועה! ַא 

האט  זצ"ל רב סאטמארער דער איידער סעודה, ïורים'דיגע  די ביי ַַָָאיינמאהל

איז  וואס מעשה א  דערציילט ער האט היום, כמצוות  טרינקען ַַָָָאנגעפאנגען

שטאט  א  אין געקומען אמאהל איז ער אז זי"ע, רב ראïשיצער ביים ַַַָָָָפארגעקומען

רב, רא ïשיצער פונעם לכבודו זי"ע. מבעלזא  מהר"ש הרה"ק געווען אויך ס'איז ָוואו

זיין. ïנים מקבל איהם ארויסגעקומען רב בעלזער דער ַאיז

געזעסן  זענען רב, בעלזער דער און רב ראïשיצער דער צדיקים, ביידע ָווען

זאל  ער געבעטן און רב , רא ïשיצער צום צוגעקומען איד ïשוט'ער א איז ַַָָצוזאמען,

זאגט גמרא די ווי הדיוט", "ברכת א אנווינשן ÂË.)איהם ‰ÏÈ‚Ó)ברכת תהי אל "לעולם ַָָ

בעיניך"... קלה הדיוט

פון  תמימות  פונעם צעשמייכעלט זיך האט חסידים עולם אנוועזענדיגער ָָדער

רב רא ïשיצער דער הדיוט". "ברכת  ווערטער די אויס טייטשט ער ווי איד, ָדעם

"ברכת א  בעטן צו געמיינט האט ער ווייל לאכן, נישט מ'זאל אז געזאגט, אבער ַַַָָָָָהאט

רויחי... ומזוני חיי, בני, ענינים, גשמיות 'דיגע  ïשוט'ע, די אויף ברכה א  ַהדיוט",



פורים  - זכור - קוואל פרשה äëַדער

ïáàä ïãéà éã øòáà ,è"åé à óéåà íéøåô©¨¨
íåé à ñìà íéøåt ïòååòâ ìá÷î èùéð©©
,äëàìîá øåñà ïééæ ìàæ ñò æà ,áåè©¨

.äçîùå äúùî éîé øàð¨

èâòøôæéà áéåà ,"äùî çîùé" øòã
øòã ïøàååòâ ïòîåðòâðà èùéð¨¨
ìàæ íéøåô æà ,÷éãöä éëãøî ïåô ÷ðàãòâ©©¨
éåæà áéåà ,è"åé à óéåà ïøòåå òá÷ð©©
èìòèùòâðééøà ïéðò øòã æéà ñàååøàô©¨©
øòã èâàæ ?äìéâî éã ïéà ïøàååòâ¨¨
æéà äðååë ñ'éëãøî æà ,"äùî çîùé"©
,èìòâ êàã èñà÷ íéøåt ìééåå ,ïòååòâ¨¨
êéåà ìàæ íéøåt æà èìàååòâ éëãøî èàä¨¨©¨
ïâàæ ì"æç éã ñàåå íòã ïåô ììë ïéà ïééæ¨¨

(.æè äöéá)íéáåö÷ íãà ìù åéúåðåæî ìë
íåéå úáù úåàöåäî õåç äðùä ùàøî
ñàã æà èìàååòâ éëãøî èàä .áåè¨¨©¨
ïéà ãéà à øàô èñà÷ ñò ñàåå èìòâ¨¨©©
,ïåáùç ïéà ïééâðééøà èùéð ìàæ ,íéøåt¨©
ïòîå÷àá ïòðò÷ ïòî ìàæ àìéîî ïåà¨©
èîéèùàá æéà ñàåå íòã øòñéåà èìòâ¨©
ïéðò øòã ïåà .äðùä ùàø ïéà ïøàååòâ¨
ïáòâòâëàð ìîéä ïéà ò÷àè ïòî èàä
éã ïåà ,÷éãöä éëãøî ïåô âðàìøàô íòã©©
øòñéåà êéåà ïòðòæ íéøåt ïåô úåàöåä
ïéà ïøàååòâ èîéèùàá æéà ñàåå íòã¨©¨
ïåà úåúáù òìà éåå éåæà ,äðùä ùàø©©
ñò æéà øàôøòã ,íéáåè íéîé©
äìéâî éã ïéà ïøàååòâ èìòèùòâðééøà©¨
ïéà æà ,êàæ íòã ïòðøòì ìàæ ïòî éãë¨©©
ñàåå èìòâ éã æà ïòîåðòâðà æéà ìîéä¨©¨

íòðéà ïééøà èùéð èééâ ,ôà èñà÷ íéøåô¨¨©
.äðùä ùàø ïåô ïåáùç

זיך - בפוריא לבסומי איניש חייב 
הפורים  ביום  אנטרינקען

óéåàèéî íéøåt úãåòñ ïåô ïéðò íòã
éáø ÷"äøä èâàæòâ èàä ,ïééåå¨¨

ò"éæ øò'æåáéæòî ì'êåøá÷"äôñá àáåî)

("àøåäðã àðéöåá"ïéà æîåøî æéà ñò æà ,©
÷åñt(ç ,àë úéùàøá)íäøáà ùòéå"

,"÷çöé úà ìîâä íåéá ìåãâ äúùî
ïéà æà ,"äìâî" úåéúåà æéà "ìîâä"©
,äìéâî éã èðòééì'î ïòåå âàè íòã¨

.äãåòñ òñéåøâ à ïòî èëàî©©

øòãò"éæ ù"øäî ÷"äøä áø øòæìòá
æîåøî æéà ñò æà ,èâàæòâ èàä¨¨©

÷åñt ïéà(äë-ãë ,åè úåîù)íòä åðåìéå"
ìà ÷òöéå ,äúùð äî øîàì äùî ìò
ïáàä ïãéà éã ."õò 'ä åäøåéå 'ä¨
éã æéà ïòåå - "äúùð äî" èâòøôòâ
åäøåéå" ,ïééåå ïò÷ðéøè åö èééö òâéèëéø
äéà øòèùøòáéåà øòã èàä - "õò 'äí ¨

åàåå ,íéøåt ïåô âàè ï'ôéåà ïæéååòâðà̈¨
ïîä ïâòåå èâàæ ÷åñt øòã(ã ,ä øúñà) ¨
."õòä ùòéå"

øòãèàä ì"öæ áø øòøàîèàñ©©¨
ïò÷ðéøè ïåô ïéðò øòã æà ,èâàæòâ¨©

÷åñt ïéà æîåøî æéà íéøåt(ë ,è úéùàøá)

é"ùø ."íøë òèéå äîãàä ùéà çð ìçéå"
é"ùø éåå ,ìåç ïåùìî æéà "ìçéå" èâàæ¨
"çð" ."ïéìåç åîöò äùò - ìçéå" ,èâàæ¨
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,áåè íåé æéà ñàã .äçåðî óéåà æîøî æéà¨
ñéåà èîå÷ .äëàìî à ïåô èäåø'î ïòåå©
áåè íåé à ïòî èðééî "çð ìçéå" æà©©
øòëìòåå .ïëàååøòãðéà ñéåà èìàô ñàåå¨©¨
- ?ïëàååøòãðéà ñéåà èìàô áåè íåé©¨
ïòî ïò÷ íéøåt ,"äîãàä ùéà" .íéøåt
- úåéîùâ ïåô íéðééðò êéåà ï'ìòåt
?úåòåùé ï'ìòåt ïòî ïò÷ ïòåå ."äîãà"
òèéå" :÷åñt øòã ñéåà èøéô íòã óéåà
ïâéìééä ïéà ïééåå è÷ðéøè'î ïòåå - "íøë

íéøåt ïåô âàèçéçéçéçé. ¨

øòãèâàæòâ èàä ì"öæ éáø øò÷öà÷¨¨¨
äðùî éã óéåà(æ"î ä"ô äöéá)ïéà"

ìáà ,úåéøáãîä úà ïéèçåùå ïé÷ùî
."úåéúééáä úà ïéèçåùå ïé÷ùî
ïåà áåè íåé ïéà ïà èùéð è÷ðéøè'î¨
ïòðéôòâ ñàåå úåîäá éã èùéð èçù'î¨
àé ïò÷'î øòáà ,øáãî ïéà êéæ¨¨
ñàåå úåîäá éã ï'èçù ïåà ïò÷ðéøèðà̈¨
éáø èéåì åìéôà .áåèù ïéà êéæ ïòðéôòâ
ïåô ïéã íòã èìàä øò ñàåå ,äãåäé¨©
.úåéúééá éã ï'èçù ïòî âòî ,äö÷åî

ר'יח. רבי'ן הייליגן ביים געווען ïורים אמאהל איז זי"ע  לעלובער דוד'ל רבי ַָהרה"ק 

אנגעג  אלימלך  ר' רבי דער האט היום, סעודת די ביי זי"ע. כוס אלימלך  א אסן ַָָָ

נישט  איהם דערלויבט דאקטאר דער אז געזאגט דוד'ל רבי האט דוד'ל. רבי ַַָָָָפאר

יעצט". שלאפט דאקטאר "דער געזאגט: אלימלך  ר' רבי דער האט וויין. טרינקען ָָָָָצו

ר' רבי'ן פון זוהן דער זי"ע, ליזענסקער אלעזר רבי הרה"ק געזעסן איז טיש ביים

רמ"א פונעם ווערטער די אין כוונה די זיין קען דאס אז געזאגט, ער האט  ַָָָאלימלך .

('· ÛÈÚÒ ‰"ˆ¯˙ ÔÓÈÒ) לבסומי אינש "חייב  דארט שרייבט מחבר דער וואס דעם ָָאויף

אומרים  "ויש רמ"א דער זאגט מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע  דלא עד ָבפוריא 

אינו  שישן ומתוך וישן, מלימודו, יותר שישתה אלא כך, כל להשתכר צריך דאין

טרינקען  דארף מען בפוריא" לבסומי אדם "חייב מרדכי". לברוך המן ארור בין ַיודע

טרינקען? מענטש דעם נישט לאזט דאקטאר דער אויב  אבער מען טוט וואס ïָָָָָורים.

דאקטאר  דער אז זאגן מ'זאל - שיישן" אומרים "ויש רמ"א  דער זאגט דעם ַָָָָָאויף

טרינקען... מען מעג ממילא  און יעצט, ָשלאפט

אלימלך אברהם רבי הרה"ק  קארלינער הייליגן פונעם באזוכן די פון איינעם ַַביי

ירושלים  פון חסידים קארלינער די פון איינער איז ישראל, ארץ אין הי"ד, ַזצ"ל

געשïירט, גוט נישט זיך האט וועלכע טאכטער זיין מיט דאקטאר צום ַָָָָגעגאנגען

אלימלך . אברהם ר' רבי'ן צום אריינגעגאנגען יונגערמאן דער איז וועג אויפ'ן ַַַאון

אויסגעשריגן: קארלינער דער ַָהאט

ארט  אויפ'ן האט ער און רפואה! א משקה איז ïורים, דאקטאר?! א ïורים, -ַַָָָָ

טרינקען. צו טאכטער זיין פאר געבן צו באפוילן און וויין, מיט גלאז א  ַַַָָָָאנגעגאסן
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éã óøàã ñàååøàô ,àøîâ éã èâòøô©¨©
àúåáø ø÷éò øòã ?"ïé÷ùî" ïâàæ äðùî¨
éã ï'èçù åìéôà âòî'î æà êàã æéà¨©
àúìéî ,àøîâ éã èøòôèðò ?úåéúééá
êéî ìéåå øò ,ïì òîùî à÷ àçøåà áâà
øòãééà æà ,õøà êøã à ïøòä ïæàì¨©©
åö ïáòâ ïòî ìàæ ,äîäá éã èçù'î¨

ñìàîòã ìééåå ,äîäá éã øàô ïò÷ðéøè©¨
èéåä éã ïãðéùåötà øòèëééì ïééæ èòåå¨

.ï'èçù ï'ëàð äîäá éã ïåô¨

èàäêøãá èâàæòâ éáø øò÷öà÷ øòã ¨¨¨
èëééì æéà è÷ðéøè'î áéåà ,úåçö

ìòô òðòâééà éã êéæ ïåô ïãðéùåötàèéèéèéèé... ¨

נישט יט . פעל, אייגענע  די אïשינדן נאר מ'דארף אז געדענקען, אבער דארפן ַַַָָָמיר

פעל... יענעם'ס

דלא "עד זיין מקיים ווילן וואס מענטשן מאהל סאך  א מען זעהט ַַָָליידער

פונעם  ארויסנעמען איהם דורך  ידע ", דלא "עד אן יענעם פון מאכן זיי אבער ַַַָידע",

רח"ל. דעת

א געפרעגט ïורים אמאהל האט וויזניץ , פון זצ"ל ישראל" "אהבת בעל ַַָָהרה"ק 

"עד  געענטפערט, איד דער האט וויין. פיל אזוי געטרונקען האט ער פארוואס ַַָָָאיד

געזאגט: איהם ישראל" "אהבת דער האט ידע '...". דלא 'עד דאך  ָָָשטייט

"ידע"... געווען איז פריהער אז משמע איז ידע ", דלא "עד ווערטער די פון -ַ

האבן  מ'דארף ווייל יד"ע , תיבות  ראשי איז ידע" דלא  "עד געזאגט, ער האט ַָָָאויך 

ידע". דלא  "עד צום דעת 

ווי  חז"ל, מאמר דאזיגן דעם זיין צו מקיים אזוי ווי דעת האבן טאקע  ַַָָמ'דארף

משה" "מטה אין שטייט ˙˙¯È"·)עס ÔÓÈÒ)את לעשות הרועים בעקבי היוצא  "וכל

ידים  בנטילת ומדקדקין ושותין אוכלין דהיינו דרכם, פי על האלה המעשים כל

ה' עשה אשר הנסים כל את  בזכרם ושמחים המזון, ובברכת  המוציא  ובברכת

ה' חפץ אשר וכל מעיו צאצאי יהיו כמוהם הגדול, לשמו ומשבחים לאבותינו,

יצליח". בידו

דעם  דערמאנען פלעגט וואס איד איין געווען איז קראקע אין אז ַָָמ'דערציילט,

ווען  מעריב . דאווענען צו פארגעסן נישט מ'זאל אז סעודה, ïורים'דיגע די נאך  ַַַָָעולם

הסïד  א  געהאלטן האט מען און בעומר, ל"ג אין געווארן נסתלק איז רמ"א ַַָָדער

שבח  לעצטער דער שבחים. 33 איהם אויף דערמאנט מען האט רמ "א, דעם ָאויף

מענטש  דער געווען איז ער אז געווען איז רמ"א , דעם וועגן דערמאנט מ'האט ַָָוואס

ער  נאר ïורים, מוצאי מעריב  דאווענען מ'דארף אז עולם דעם דערמאנט האט ַַַָָוואס

גרויסקייט. זיין דערקענען נישט זאל מען אז בהצנע, געטוהן עס ַָָהאט
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øòãøîàî à èâàæ ì"öæ í"éøä éùåãéç¨©
àéøåôá éîåñáì ùéðéà áééç" ,àøåð

"òãé àìã ãò(:æ äìéâî)ïò÷ðéøè íééá ,
àìã ãò" áöî à åö ïà ïòî èîå÷ íéøåt¨©
ïåùàøä íãà ñàåå äâøãî éã åö - "òãé¨

úòãä õò àèç íòã øàô ïòååòâ æéàëëëë. ©

øòáàæéà íéøåt ìééåå øàôøòã ò÷àè ¨©©
ïòî óøàã ,ïîæ øòðòáéåäòâ àæà©©©
èðòøàååòâ ïééæ ïåà ïáòâ âðåèëà øòî©¨
ïâéìééä íòã ïéà èåè'î ñàåå íòìà ïéà©¨
ïéà èâðòøá ì"öæ à"ãéç øòã éåå ,âàè

"ãåã éðô" øôñ ïééæ(øåîà úùøô)íùá
ñàååøàô íòè à ,ãéñçä äãåäé åðéáø©©¨
ìééåå ,äðîìàá øåñà æéà ìåãâ ïäë øòã
äøùò ÷øô óåñ ïéà èâàæ àøîâ éã¨
íòã ïáòâòâøòáéà èàä ïòî æà ,ïéñçåé©¨
ñàåå ùèðòî à øàô øàð ùøåôîä íù¨©©¨
íå÷îì íãà ïéá ééñ úåîéìùá ïòååòâ æéà
ïåô íòè øòã .úåéøáì íãà ïéá ééñ ïåà
ïò÷ ùøåôîä íù ï'èéî ìééåå ,æéà íòã
.èàèù òöðàâ à ïëàî áåøç êàã ïòî¨©©©¨

èâàæïéà ìåãâ ïäë øòã ,à"ãéç øòã ¨
ïòååòâ ïéåëî èàä øåtéë íåé¨

ôîä íù íòãïâàæ øéî éåå ,ùøå¨
åéäùë ,äøæòá íéãîåòä íòäå íéðäëäå"

ïäë éôî àöåé ùøåôî íùä úà íéòîåù
èòåå øò æà ùùåç ïòî æéà .'åëå "ìåãâ©
éãë ùøåôîä íù ï'èéî ïöéîò ïòðò'âøä

áééåå ïééæ èéî ïáàä åö äðåúçáéìåö ïåà) ¨
ìåãâ ïäë à øàô è'øñà'òâ äøåú éã èàä íòã¨©©

åéðéò ïúé àîù" ,äðîìà ïà èéî ïáàä åö äðåúç¨©

("ùéà úùàá.

èäòæøòã ùèàë æà ,íòã ïåô ïòî©¨
æéà øåtéë íåé ïéà ìåãâ ïäë
æéà ,äâøãî øòèñëòä øòã ïéà ïòååòâ
äùàá åéðéò ïúé àîù" ùùç à ïòååòâ©
øåñà øò æéà øàôøòã ïåà ,"úçà©
à øòñòøâ ñàåå ,äáøãà .äðîìàá¨©
øöé øòã êéæ èâééìøàô ,æéà ùèðòî©
åö íäéà ,íäéà óéåà øòî êàð òøä¨
ïâàæ ì"æç éã éåå ,å"ç ïâéãðéæ ïëàî©¨

(.áð äëåñ)ìåãâ åøöé åøéáçî ìåãâä ìë"
ïîæ øòã øòëòä ñàåå êéåà éåæà ."åðîéä©¨
øòî òøä øöé øòã êéæ èâééìøàô ,æéà©

.ùèðòî ï'ôéåà

éåæàéáø ïåàâä èâàæòâ ò÷àè èàä ©¨©¨
øòã ,ì"öæ ïééèùðòååòì ìà÷æçé
äáéùé øòùæòååòéðàt øòã ïåô çéâùî¨
øòã ïåô øòèøòåå éã æà ,÷øá éðá ïéà©
ìåãâ åøöé åøéáçî ìåãâä ìë" àøîâ

זצ"ל כ. פנים" "ייטב דער גרויס. זייער איז בפוריא" לבסומי אדם "חייב פון ענין ָדאס

"Ê··Â‰")זאגט ‰"„ .� Û„ ,ÌÈ¯ÂÙ) ד גמרא אויף דער פון ווערטער Ê:)י ‰ÏÈ‚Ó :·Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ) ָ

רווחים  גרויסע  מען האט ïורים, אין מבוסם ווערן דורך אז שכיח", לבסימא ַָ"רווחא 

העניינים. בכל
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à óéåà øàð èùéð óéåøà ïòééâ ,"åðîéä©¨©
,øáç ïééæ ïåô øòñòøâ æéà ñàåå ùèðòî¨
øòëòä æéà ñàåå ïîæ à óéåà êéåà øàð¨©¨
íéðîæ òëéåä ïéà ìééåå ,íéðîæ òøòãðà éåå©
òìà èéî òøä øöé øòã êéæ èâééìøàô©©
åö ùèðòî íòã ïòâðòøá åö úåçåë òðééæ

.úåòè à©

øàôøòãæéà ñàåå ,íéøåt øéî ïôøàã ©©¨
äåáâ" ïåô äðéçá øòã ïéà
åö èùéð èðòøàååòâ ïééæ ,"äåáâ ìòî¨

.å"ç ìåùëî à åö ïòîå÷©

דער  אז געדאנק עיקר דער - ידע דלא עד
בשמחה זיין  זאל  מענטש

ñò"åá ìë" ïéà èééèù(íéøåt úåëìä óåñ)

ìáà ,íéøåôá éîåñáì ùéðéà áééç"
øåîâ øåñéà úåøëéùäã ,øëúùéù àì
àåäù ,åæî äìåãâ äøéáò êì ïéàå ,àåä
äîëå íéîã úåëéôùå úåéøò éåìéâì íøåâ
øúåé äúùéù êà .íúìåæ úåøéáò
çåîùì äáøéù éãë ,èòî åãåîéìî
øáãéå ,íúåà åîçðéå íéðåéáàä çîùìå
ïòî ."äîéìù äçîùä äåä äæå ,íáì ìà
,íéøåt äçîùá ïééæ ïåà ïò÷ðéøè óøàã©
,ï'øåëéù'ðà êéæ ìàæ'î æà èùéð øòáà̈©¨¨
,øåîâ øåñéà ïà æéà ï'øåëéù ñàã ìééåå¨©
äøéáò òøòñòøâ à àèùéð æéà ñò ïåà¨©
éåìéâ åö èâðòøá ñò ìééåå ,íòã ïåô
òøòãðà ïåà íéîã úåëéôù ïåà úåéøò©
ïò÷ðéøè øòáà ìàæ ïòî .ì"çø úåøéáò¨¨
ïòî éãë ,øäàé õðàâ à éåå øòî ìñéáà©©©¨

éã ïòééøôøòã ïåà äçîùá ïééæ ìàæ¨
ïãòø ïåà ,ïòèñééøè ééæ ïåà èééìòîéøà̈
éã æéà ñàã ïåà ,õøàä øòééæ óéåà©¨

.äçîù òâéã'úåîéìù

ïò÷'îéã ïåô ,åöøòã êîñ à ïòâðòøá©
íéøôà éáø ïåàâä ïåô øòèøòåå
òðééæ ïéà ,ãàøá ïåô ì"öæ úåéìâøî ïîìæ¨
êåøò ïçìåù óéåà "íéøôà ãé" úåäâä

(à"÷ñ æ"è ,ä"öøú ïîéñ ç"åà)ãò" ïâòåå ,
ïùéååö èáééøù øò åàåå ,"òãé àìã
,äìéì ïåéæçá ùøôúð øéòöä éìå" ,ïøòãðà©
ìù áåéçä ø÷éòù àåä äðååëäù
,äçîùá éåøù äéäéù àåä äúùîä

áéúëãë(åè ,ã÷ íéìäú)ááì çîùé ïééå'
äçîùá éåøù äéäéù úîçîå ,'ùåðà
ììäå úåãåú ïúéå ,åæåòî 'ä úåãç äéäé
,'åëå áìä úáçøä êåúî ñðä ìò 'äì
éàãî øúåé øëúùäì åì ïéà ïëì
ñðä ó÷åúá øéëé àìå åúòã ìáìáúéù
éîåñáì íãà áééç åøîàù åäæå .ììë
äðååë ø÷éò øòã ."òãé àìã ãò àéøåôá
,äçîùá ïééæ ìàæ ùèðòî øòã æà æéà©¨
ïééæ èòåå ,äçîùá ïééæ èòåå øò æà ïåà©

æåòî àåä 'ä úåãçèòåå øò ïåà ,å
ñð ï'øàô ïòèùøòáéåà íòã ïò÷ðàã©©
øò .ïãéà éã èéî ïäåèòâ èàä øò ñàåå¨¨
,ïò÷ðéøèðà ìéôåö èùéð øòáà êéæ ìàæ¨¨¨
ïåà èìòîåèòö ïøòåå øò èòåå ïàã ìééåå©
ñð ïñéåøâ íòã ïò÷ðòãòâ èùéð èòåå øò
ïäåèòâ èàä øòèùøòáéåà øòã ñàåå¨¨

.ïãéà éã èéî
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øòðééàïåô úåãåáò òèñøòååù éã ïåô
âéãðòèù ïééæ åö æéà ãéà à©
ò"éæ áø øòøàîèàñ øòã éåå ,äçîùá©©
ééá úåëìä òìà ïåô æà ,èâàæòâ èàä¨¨©©
ïçìåù ïéà èðàîøòã ïøòåå ñàåå íéøåt¨
ïåùì à èùéð ïòî èðéôòâ ,êåøò©
éîåñáì ùðéà áééç" ééá øàð ,"áééç"¨

"àéøåôá('á óéòñ ,ä"öøú ïîéñ ç"åà)àëàëàëàë,
íòðåô "òìòèðét" ñàã æéà ñàã ìééåå¨¨
úååöî ø÷éò øòã ,èñééä ñàã .âàè¨¨

ïåà ,äçîùá ïééæ åö äáøî æéà íåéä
ïò÷'î ïòåå ïîæ øòâéèëéø øòã æéà ñò

.åöøòã ïééæ äëåæ

די מיט  בלייבן  צו זעהן - יעבור ולא
ווייטער  אויף  פורים פון השפעות 

øòãèâàæ ÷åñt(èé ,à øúñà)àìå" ¨
æà ,æîø à æéà ñàã ."øåáòé¨©©
íéøåô ïåô úåòtùä éã æà ïäòæ óøàã'î©©
øàð ,æðåà ïåô å"ç ïééâ÷òååà èùéð ïìàæ¨©¨

øäàé ïöðàâ ï'ôéåà ïáééìá ïìàæ ééæáëáëáëáë. ¨©¨

גמראכא. דער אין כאטש „.)און ‰ÏÈ‚Ó) ביי אויך  "חייב" ווארט דאס מען געפינט ָָָ

אין  אבער ביום", ולשנותה בלילה המגילה את לקרות אדם "חייב  המגילה, ָקריאת

שמחה. פון חיוב  דעם ביי נאר דערמאנט "חייב" ווארט דאס ווערט ערוך , ָָָשולחן

חז"לכב. די פון ווערטער די אויף זאגט זצ"ל ישראל" "ישמח Ù¯˘˙דער È"˘¯· ‡·ÂÓ) ָ

(ÌÎÏ ‰È‰˙ ˙¯ˆÚ È�ÈÓ˘‰ ÌÂÈ· Ù"‰Ú ,ÒÁ�Ùזיינע פאר סעודה א געמאכט האט קעניג ַַַַָא 

זיי, פון געזעגענט זיך האט ער איידער סעודה, דער פון טאג לעצטן אין ָָפריינט,

פאר  שווער איז עס אחד", יום עמי עכבו פרידתכם, עלי "קשה געזאגט זיי ער ַָָהאט

טאג. א נאך  מיר מיט אויף זיך האלט אייך, פון געזעגענען צו זיך ַַָָמיר

דער  האט אחד", יום עמי "עכבו ווערטער די מיט ישראל", "ישמח דער ָפרעגט

מער, טאג א  נאך ווייל זיי, מיט געזעגענען זיך דאס געמאכט שווערער נאר ַַָָָָקעניג

פאר  שווערער נאך  זיין וועט געזעגענען זיך  דאס און ליבשאפט, מער זיין דאך ַַָָָוועט

זיי? פאר און ַאיהם

זיין  געמאכט חתונה האט קעניג א משל, א  מיט ישראל", "ישמח דער ַַַָענטפערט

איז  קעניג דער פאטער דער ווען מדינה. ווייטער א  פון כלה א מיט ַַָזוהן

ער  האט אמאהל פאטער. זיין אין געבענקט זעהר זיך  זוהן דער האט ַַָָָָָאוועקגעפארן,

געפרייט. זעהר זיך  האט ער און פאהרן, צו קומט טאטע זיין אז ַַָָגעהערט

טאטן  זיין מיט געווען משתעשע זיך  האט זוהן דער אז פארשטענדליך, ַַַָזעלבסט

נאכט  דער אין געווען. דארט איז טאטע דער ווען וואך גאנצער דער פון לויף ַַַָָאין

אויף  ארא ïגעווארפן זיך זוהן דער האט געפאהרן, אהיים איז טאטע דער ַַַָָָָאיידער

געזאגט: און ערד, ָדער
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øòãèáééøù í"áîøøôñ óåñ ,úååöîä ïéðî)

(òãîúåø÷ì íéîëçä ååöå" ,
ïáàä íéîëç éã ,"äúðåòá äìéâîä¨
øòã ïéà äìéâî éã ïòðòééì åö ïìéåôàá©
øéëæäì éãë" ,íéøåt ïéà ,áåéç íòðåô èééö
,åðì äùòù úåòåùúå ä"á÷ä ìù åçáù
,åììäìå åëøáì éãë ,åðéúòåùì áåø÷ äéäå
äî úîàù íéàáä úåøåãì òéãåäì éãëå

äøåú åðçéèáäù(æ ,ã íéøáã)éåâ éî éë
'äë ,åéìà íéáåø÷ íé÷ìà åì øùà ìåãâ

åö éãë ."åéìà åðéàø÷ ìëá åðé÷ìà
ïòèùøòáéåà íòã ïåô áéåì éã ïòðàîøòã©
èéî ïäåèòâ èàä øò ñàåå úåòåùé éã ïåà¨¨
øòæðåà ïøòä åö èðàð ïòååòâ æéà øò ,æðåà¨
ïåà ïùèðòá íäéà ïìàæ øéî éãë ,ééøùòâ¨
øàô ïééæ åö òéãåî éãë ïåà ,ïáéåì íäéà©
ñàåå úîà æéà'ñ æà úåøåã òâéãðòîå÷ éã©¨
øòã æà èøòëéæøàô æðåà èàä äøåú éã¨©©
ïøòä åö èðàð âéáééà æéà øòèùøòáéåà¨

øòãðé÷ òùéãéà ïåô úåìôú éãâëâëâëâë.

פון  דיר, אן אויסהאלטן קענען נישט וועל איך  און אהיים, פאהרסט דו טאטע , -ַַַָָ

בענקעניש. גרויס

געענטפערט: איהם פאטער דער ָָהאט

דערפאר  רעצע ïטן קיין און דאקטאר, קיין נישט איך האב געגועים, דיינע  פאר -ַַָָָ

אויף  מיך האלט עצה: איין דיר פאר האב איך  אבער נישט, אויך  אליין איך ַַַָָָהאב 

דאנעט. פון אוועקפאהרן נישט זאל איך  ַַָָָדא,

פרידתכם", עלי "קשה אויבערשטער: דער זאגט דאס ישראל", "ישמח  דער ָָָזאגט

מיט  אויף זיך  האלט - אחד" יום עמי "עכבו דערפאר: עצה איין דא  אבער  איז ַַָָעס

מיר. פון ï א נישט דיך רייס מיר, צו שטריק  א ציה טאג. איין ַָָמיר

עלעקטריק דער פון "עמוד" הויïט דעם אונטער שטייט מענטש א  משל, דרך ַעל

און  דארט, פון ווייט מיילן וואוינט צווייטער א  און טונקעל, איהם איז עס און ַָפירמע,

צום  דראט א געצויגן האט צווייטער דער ווייל דערפאר איז דאס ליכטיג. איהם איז ַַָָָעס

א דראט, א  נישט מ'ציהט אויב אבער לעכטיג, געווען איהם איז עלעקטריק , פון ַַָָעמוד

צוקומען. נישט קראפט עלעקטרישע די וועט שטראם, עלעקטרישן צום ַָשטריק

אנצוהאלטן  זעהן מען דארף יו"ט, אזא פון אוועק  מ'גייט ווען איז, נמשל ַַַָדער

המשך א האבן זאל עס טעג, געהויבענע די אין געהאט מ'האט וואס התעוררות  ַַָָָָדי

קיום. א ַאון

קויךכג. שכל "להודיע מיר זאגן דערפאר אז געזאגט, האט זצ"ל רב  בריסקער ַַָָָדער

מה  שאמת  "להודיע  רמב "ם: פון לשון דער איז אזוי ווייל וגו', יבושו" לא 

וכו'. תורה" שהבטיחנו
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êéåàí"áîø øòã èáééøùäìéâî úåëìä)

(ç"éä ,á"ôìëå íéàéáðä éøôñ ìë"
,çéùîä úåîéì ìèáéì ïéãéúò íéáåúëä
úîéé÷ àéä éøä ,øúñà úìéâîî õåç
äøåú úåëìäëå äøåú éùîåç äùîçë
úìéâî ."íìåòì äìéèá äðéàù ,äô ìòáù
úåîé éã ïéà êéåà ïáééìáøàô èòåå øúñà©
íéøôñ òøòãðà òìà éåå èùéð ,çéùîä©©
ïìòåå ñàåå ,íéáåúë ïåà íéàéáð éã ïåô

ïòîå÷ èòåå çéùî ïòåå ïøòåå ìèáãëãëãëãë.

דורך - עוז להררי העמדת ברצונך ה'
איז באשעפער  פון איז אלעס  אז גלייבן 

שמחה צו זוכה מען

éååïòåå ,äçîùá ïééæ ãéà à ïò÷ éåæà©©
áöî ï'úîà ïééæ èñééåå øò
øòã æà ,õåøéú øòã æéà ?úåéðçåøá©
åå æà ,ïò÷ðòãòâ øòáà óøàã ùèðòîé ©¨©
ïééæ æéà ,ïééæ èùéð ìàæ øò âéøòãéð¨
- èåè øò ñàåå êàæ òãòé - äãåáò©¨

.ïòèùøòáéåà íòã ééá áåùç

קריאתכד. ביי זצ"ל רב סאטמארער פון עבודה די וועגן נאכגעזאגט, שוין האבן ַַָָָמיר

ïסוק המ  ביים בפרט È‡)גילה, ,„ ¯˙Ò‡) שלשים זה המלך אל לבא נקראתי לא "ואני

ïסוק  דעם ביי און ·)יום", ,‚ Ì˘)."ישתחוה ולא  יכרע לא "ומרדכי

ישתחוה", ולא יכרע לא "ומרדכי פון ענין דער איז זצ"ל רב  סאטמארער ַַביים

אין  געווען איז רב  סאטמארער דער ווייל נאמען"... "משïחה א ווי געווען ַַַַָטאקע

איז  און געבוקט נישט זיך האט ער ישתחוה". ולא  יכרע  "לא  פון בחינה ָדער

נישט  מ'זאל אז פונדרויסן, בושעווען וואס ווינטן אלע  קעגן פעסט ַַַָָגעשטאנען

מסורה. דער פון זה כהוא  א ַָאïנויגן

דורכצוגיין  איד א  פאר כדאי איז עס אז זאגט, רב  סאטמארער דער פלעגט ַַַַַָאויך 

לייענען! מגילה איינמאהל הערן צו כדי וועלט, דער פון הרפתקאות ַָאלע 

געווען  אמאהל איז ער אז דערציילט, האט דזיקוב פון זצ"ל יהודא 'לע  רבי ַַָָהרה"ק 

"אהבת דער ווען לייענען. מגילה ביים זצ"ל, ישראל" "אהבת בעל הרה"ק זיידן זיין ביי

ïסוק  צום צוגעקומען איז און מגילה, די הויך  געלייענט האט ‚)ישראל" ,‚ ¯˙Ò‡) ָ

פון  איינער ווי באמערקט יהודה'לע  רבי האט המלך", מצות  את עובר אתה ַָ"מדוע 

דער  ווען געוויינט שטארק  האט ע"ה, שטערן אלי' שמואל ר' הרה"ח חסידים, ַָדי

המלך "?! מצות את  עובר אתה "מדוע ïסוק דעם געזאגט האט ָָרבי

צולייגן: פלעגט יהודא 'לע  רבי

זיידן, דעם אויף מער, קוקן זאל איך וועמען אויף געוואוסט נישט האב איך  -ָָ

רבי  דער ווען אזוי וויינט וואס אלי', שמואל ר' אויף אדער ישראל", "אהבת ַָָדער

המלך "! מצות את  עובר אתה "מדוע ïסוק דעם אויס שרייט
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(ô"øú úðù ,äåöúøòèøòåå éã óéåà

ì"æç éã ïåô(:æð ïéèéâ)ïîä ìù åéðá éðáî"
à êàã æéà ."÷øá éðáá äøåú åãîì¨©
àæà æà êééù æéà éåå ,àìt òñéåøâ©©
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ï'ôéåà ÷éãöä éëãøî èøéôòâ èàä¨
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à àã æéà ñò æà õøàä ïéà äáùçî©©¨©
òöðàâ éã èøéô øò ñàåå øòôòùàá©¨©
æà ïòååòâ äãåî èàä øò ïåà ,èìòåå¨©

.ïòèùøòáéåà íòã ïåô æéà ñòìà©

ïåôïîä ïéà ïøàååòâ øøåòúð æéà íòã¨
ïòååòâ æéà ñàåå ÷ìç øòèåâ øòã¨
ñàã ïåà ,íäéà ïéà ïèìàäàá©©¨
òðééæ ïåô èìééèòâtà êéæ èàä òèëòìù¨¨
ñéåøà àîäåæ éã æéà éåæà ïåà ,øòðééá©©
ïåà ,ìåâìâ ïééà êàð øòãðé÷ òðééæ ïåô¨
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øòãæà ,ñéåà èøéô "ìàåîùî íù"©
ïãòé øàô ãåîéì à æéà ñàã¨©©
ïéà êéæ èðéôòâ øò ùèàë æà ,ùèðòî©¨
èùéð øò ìàæ ,ì"çø áöî ïèëòìù à©¨
øò ñàåå êàæ òèåâ òãòé ïééì÷ ïèìàä©©¨
à øòãà èøàåå èåâ à åìéôà ,èåè©©¨¨©
ùèðòî à ñàåå êàæ òãòé ìééåå ,äáùçî©¨©
ééá áåùç æéà ,èìòåå øòã óéåà èåè
ïéàù" ,ïâéåà éã ïéà ïòèùøòáéåà íòã
äîë ãò áåùçì áìäå øáãì ìåëé äôä

."íéòéâî íéøáãä

øòãïéà äçîùá ïééæ åö æéà ø÷éò
òøòãðà ïééæ çîùî ïåà ,íéøåô
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í"áîø(æ"éä á"ô äìéâî úåëìä)çîùîäù" ,

משנכנס כה. כך בשמחה ממעטין אב שמשנכנס "כשם אז המימרא בעל דער ַאדרבה,

בשמחה" מרבין ËÎ.)אדר ˙È�Ú˙) געווען איז ער וואס שילת , בר שמואל רבי גאר ָָאיז

גמרא  דער אין גורס איז יעקב" "עיון דער ווי המן", של בניו ˆÂ:)"מבני ÔÈ¯„‰�Ò) מבני"

פון  מיר זעהען שילת". בר שמואל רבי ומנו, - ברק  בבני תורה למדו המן של בניו

הרשע . המן פון אייניקלעך די פון ארויסגעקומען זענען אמוראים און תנאים אז ַַדעם,
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ïåà ,"äðéëùì äîåã åììä íéììîåàä áì
øòðøåáãàð òì'éëãøî éáø ÷"äøä éåå©

:åéîé áåøòá èâàæòâ èàä ò"éæ¨¨

-ãåñ íòã èñåàååòâ èìàåå êéà áéåà¨
âàè ïöðàâ à êéà èìàåå ,íéøåt ïåô¨©©¨

,ïøòãðà íåö ãéà ïééà ïåô ïòâðàâòâ©©
ééá ìëééîù à ïòâðòøáåöñéåøà éãë©©

íòðééà ïãòéåëåëåëåë...

íéãåäéìïåùùå äçîùå äøåà äúéä
.ïîà ,åðì äéäú ïë ,ø÷éå

איז כו. נסתר", "צדיק  א זצ"ל- סאלאנטער ישראל רבי הגאון געזאגט אויך  האט ַַַַָָאזוי

נסתר", "צדיק ווי מושג אזא  נישטא איז היינט צייטן. אמאהליגע די אין ַַַָָגעווען

קען  "צדיק " א  אבער "נסתר", א איז  ער אז מעגליך  ס'איז אידן. פאר גוטס טוהן ַַַַָָאן

אידן. פאר טובות  טוהן צו אן זיין נישט ַָער

זיין  משמח און גוטס טוהן צו פורים, טאג גאנצן פון תכלית  דער איז ַָָדאס

לאביונים", "מתנות דורך צו ïנים, יענעם'ס אויף שמייכל א  ארויסצוברענגען ַַַאנדערע ,

ווארט. גוט א איהם זאגן דורך ַָָָאדער
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