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צוויי א . די מאמין". "אני ווערטער די אויף  רמז  וואונדערליכן א געזאגט  האט שליט "א מישרים מגיד חשוב'ער  ַַָָא

ווארט פון  אנהייב פון אל"ף  אות דעם מ'לייגט אויב פארקערט אויך  וועג זעלבן אויפ'ן זיך לייענען ַָָווערטער

זיך  פירט אלעס ווען סיי שלימה, באמונה  גלייבן מ 'דארף אז  אונז, לערנט דאס  "מאמין ". ווארט  פון סוף צום  ַַַָָ"אני",

איך  מאמין", "אני אויסרופן מענטש דער דארף דעמאלטס אויך ח "ו. פארקערט  איז מצב דער ווען סיי און ַַָ"גלייך",

טובה . מיין פאר אלעס טוט  אויבערשטער דער  אז  ַַַגלייב 

די  פון ïרייז דעם באשטימט האט וועלכער  עגלה , בעל גוי'שן א געדינגען אמאל האט זי"ע רב ראïשיצער ַַַָָָָדער

וואגן, אויפ'ן  מענטשן זעקס  פארן וועלן עס אז  געהייסן מתחילה  האט עס זיין. וועט "פמליא" די וויפיל  לויט  ַָָָרייזע ,

וואגן אויפ 'ן מענטשן זיבן געווען זענען  סוף , צום  עכו "ם",אבער  "טעות נאר  ח "ו, עכו"ם" "גזל פון  גדר  אין געווען נישט  איז  דאס (און ָָָ

זעהן) באלד וועלן מיר .ווי  ַ

אט און מענטשן, צאל  די איבערגעציילט עגלה בעל  דער האט וועג, אין ארויסגעלאזט  זיך מ 'האט  איידער  ַַָָָָָָאלזא,

וואגן  אויפ 'ן ארויפצונעמען "חוצïה" די אויף  צעבייזערט  זיך ער האט  וואגן... אויפ 'ן זיצן מענטשן זיבן ער  ַָָָזעהט

אלס באקאנט  געווען איז  וועלכער  זי"ע  רב ראïשיצער  דער פריער . פון אïגעעמאכט  מ 'האט  ווי מער מענטש ַַַָָָאיין

אז עגלה  בעל  פאר 'ן ווייזנדיג רייזנדע , די ציילן אנגעהויבן האט  און  וואגן פון אראïגעגאנגען איז  דיהודאי" ַַַַָָָָ"חכימא

מענטשן... זעקס דא נאר זענען וואגן)דא אויפ'ן געזעסן נישט דעמאלטס  דאך  איז אליין רב ראïשיצער  דער האט(ווייל  גוי דער . ַָָָָָָָָ

רב ראïשיצער דער  אויך איז  דאן וואגן. פונעם פארנט ארט , זיין אויף צוריקגעזעצט  זיך האט און בארואיגט, ַַָָָָָזיך

אוי  וואגן.ארויפגעגאנגען פ 'ן ַַָ

געזעהן  ווידעראמאל ער  האט  מענטשן , די זעהן צו  ïקא דעם אויסגעדרייט אמאל  נאך אבער האט גוי דער ַַָָָָָָָווען

געוויזן  איהם האט  און וואגן פון אראïגעגאנגען ווידער רב ראïשיצער דער איז וואגן... אויפ 'ן זיצן מענטשן ַַָָָָָזיבן

מער האט  און בארואיגט , ווידער זיך האט גוי דער זיבן... נישט  - מענטשן זעקס  נאר  זיצן דא אז פינגער" ַַָָָָ"מיט 'ן

מעשה די פון אז געזאגט, רב ראïשיצער דער האט דעמאלטס ציל . זייער  צו געפירט  זיי נאר נאכגעקלערט, ַָָָָָָנישט

"אויבן"... מ 'זעהט וואס זעלבע דאס  נישט איז "אונטן", אויס ס 'זעהט  וואס  דאס  אז  לימוד, שטארקן א מיר  ַַַָָָָלערנען

פון  היïוך דער  ווי אויס אלעס  זעהט  - וועלט  דער  אויף - "אונטן" דא מענטש. פונעם לעבן אין עס איז ַַָאזוי

יעדע אין באהאלטן איז וואס טובה אמת'ע  גרויסע  די מען זעהט  אויבן", "פון מתבונן זיך מ'איז  ווען אבער ח"ו , ַַָָגוט

ïרט . יעדן אויף  ïרטית השגחה  זיין אין און אויבערשטען, דעם אין גלייבן נאר  דארף  מענטש  דער ïַַָאסירונג.

וועלט דער אויף  קוק  איך  ווען זאגן, צו זיך  פירן מענטשן געזאגט , האט שליט "א שעכטער  מאיר יעקב רבי ָָָהגה"צ

בוים . א שטייט דא און  בנין, א שטייט  דא סדר. קיין דא נישט איז וועלט דער  אויף  דא, אז  אויס מיר עס  ַַַָָָָזעהט

רח"ל , צרות מיט פיל  און ïרנסה אן מענטש א זיך דרייט  דא א.א.וו. נידעריג, איז  צווייטער  א און הויך, איז  ַַָָאיינער

גייט זון די אופן. "מסודר'דיגן" א אויף אלעס זיך פירט הימל, אין אבער ïראבלעם, אנדערן אן  האט חבר זיין ַַַַָָָאון

פאר אויבנאויף נאר דאס  איז באמת אבער וכו', צייט  זייער  אין שטערן די און שעה , געוויסע א אין אויף ַַָָָשיינט
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מיט איז  אלעס אז  מען זעהט עראïלאן, אויפ 'ן מ 'זיצט ווען אבער  אונטן", "פון וועלט  דער  אויף קוקט  וואס ַַַָָָדעם

אלעס אז  ער זעט אמונה , געהעריגע  די מיט  אויבן" "פון קוקט מענטש  דער ווען אויך אזוי סדר. וואונדערליכן ַַַַא

חשבון... און סדר וואונדערליכן א מיט יא ַָאיז

זיין,ב . מ 'קען "אקטיוו" ווי לויט  און כשרונות, מיט נישט  חכמה, מיט נישט  מען  קויפט  ïרנסה אז  איז, אמת  ַַדער

מענטשן, קלוגע זייער  וועגן זאגן עדות קען אונז פון איינער יעדער  אויבערשטען. דעם  פון איז  אלעס  ַָָנאר

געברענגט נאר זיי  האט  געשעפטן, זייערע  אין אריינגעלייגט  האבן זיי וואס  "חכמה" גאנצע  די וואס  ממש , ַַָָָָָ"חכמים "

דע פון און מאכן שאדנס, צו  אויפגעהערט נישט האבן וואס  שוטים פולשטענדיגע פון מיר  ווייסן זייט , צווייטער ר ַָָָ

אלעס דאס  אבער טעות, איין אפילו  פארפעלט נישט האבן זיי  געשעפטן. זייערע אין נארישקייטן און ַַַַָָָ"טעותים"

דעם פון נישט  איז  ארימקייט  אדער רייכטום דאס אז  דעם , פון  מען זעהט געמאכט. רייך  און גרויס  נאר זיי ַַָָָָָהאט

רייך ". זיין זאל  מענטש "דער ארים", זיין זאל  מענטש  "דער הימל , אין אויס  מ'רופט וואס "כרוז " א פון נאר  ַָָָָָמענטש ,

ענינים אין מענטשן ארויסהעלפן מיט  ïא זיך געבט  וועלכער אמעריקע  אין רב  חשוב'ן א פון געהערט  האבן ַַַָָמיר

וואס הצלה " "חברה  די ווען ל "ע . אטאקע  הארץ  א געליטן באקאנטע  זיינע  פון איינע  האט אמאל  אז  רפואה, ַַַַַַַַָָָפון

"איך  אנגערופן : זיך "ïאציענט " דער האט "פולס", די באטאפט  איהם האבן ראטעווען, איהם געקומען שנעל  ַַַַָָָזענען

די  האבן געזונט?!...". ה', ברוך איז , וועלכע האנט, מיין איר  טאïט  פארוואס אטאקע , הארץ  א געליטן דאך  ַַַַַַַָָָָהאב

מצב דעם וויסן מ 'וויל  אויב אבער געזונט, ב"ה איז  האנט די טאקע, "ריכטיג, געענטפערט , איהם מענטשן ַַָ"הצלה"

האנט "... די אונטערזוכן קודם מען דארף הארץ , ַַַפונעם 

סדרה  היינטיגער דער אין ïסוק דעם געטייטשט  רב דער  האט דעם  ב)לויט  לבו(כה, ידבנו  אשר איש  כל  "מאת ָ

איר זאלט  תרומתי", את "תקחו דערגרייכט, הלב נדיבות זיין ווייט  ווי  וויסן ווילסט  דו אויב תרומתי", את ָתקחו

האט ... ער הארץ  פארא וואס  זעהן קענען איר  וועט אזוי און נדבה , א איהם פון נעמען ïַַַַַָָרובירן

"הענט" זיינע  מיט זיך  באשעפטיגט  מענטש דער וויפיל  לויט אמונה. פון ענין דעם בנוגע  זאגן מען קען  זעלבע  ַָָדאס 

אז מוח  אין און הארץ  אין פארשטייט ער  צו  .ïקא זיין אין זיך  טוט  עס וואס זעהן מען קען אזוי ïרנסה, זיין ַַַַַָָפאר

פארקערט . חלילה  אדער  ïרנסה , זיין ברענגען צו איהם  אויבערשטען דעם פון שלוחים  ווי מער נישט  זענען הענט ַָזיינע

זי "ע נועם " "אמרי בעל הרה"ק  שרייבט ווערטער כ')וואונדערליכע  אות חיות (פרשתינו, הויïט  דער  אז  זעהען מיר ,ַ

יעדע רירט  ער וועלכע צונג, זיין אין און פיס, און הענט  זיינע אין זיך דערקענען  מענטש פונעם באוועגונגען די ַאון

זעהט מינוט, א פאר  מתבונן זיך מ 'איז ווען אבער  באדערפענישן. זיינע  אלע  איהם פאר  צו שטעלן זיי און ַַַַַָמינוט ,

פונעם טיילן אלע  "פירן" וואס די זענען זיי און מוח , און הארץ  זיין אין איז  מענטש  פון חיות הויïט  דער אז  ַַַָמען

קער ïער רמ"ח מענטשליכן אלע נעמען  זיי פון ווייל הארץ , אין אדער מוח אין  לעכל קליין א אפילו  חלילה  האט  וואס  דעם  פאר וויי  און ַַַַַָָָָ(אך 

חיות) זייער גידים שס"ה און קלאïטאיברים  הארץ  זיין  אויב הענט", "געלונגענע זיינע קיינעם פאר העלפן נישט וועט עס  .ַַַ

די  נישט אז ïשוט ס'איז  און איברים , דרויסנדיגע  נאר זענען  צונג די און פיס און הענט די ריכטיג . נישט  ַָחלילה 

האנט . די פון פארמיטונג דער דורך עס, טוט  וואס דער איז  מח דער  נאר  אלעס , טוט ַַַַָָ"האנט "

"כוחו און אלעס, טוט וואס  דער איז "ער " ווי  אויס  איהם זעהט עס וואס מענטש , פאר'ן משל  א איז ַַַָָָדאס 

מענטשליכן  פונעם סיסטעמען אלע  "אקטיוויזירט " וואס דער  באמת, אבער  הזה ", החיל את  לו עשו ידו ַַָָועוצם 

לעולם " אלקים וחלקי לבבי "צור גערופן ווערט וואס  באשעפער, דער איז  כו)קערïער, עג, אויבערשטער(תהלים דער  . ַָ

זענען  וועלט דער  פון באשעפענישן אלע און באשעפענישן, אלע פאר לעבן גיט  וואס "הארץ", דאס איז  ַַַַַַָָכביכול 

הארץ . פונעם  און מח פון רצון  דעם  טוהען וואס "הענט" די ווי מער ַָנישט 

צו איז איד  א פון  הוי ïט -עבודה די תרומה", לי "ויקחו  סדרה, אנהייב ïסוק  דעם טייטשן  מען קען דעם  ַלויט 

הצלחה זיין אז "התרוממות")וויסן אויפהייבונג, לשון  פון איז דעם("תרומה" פון נאר כח, אייגענעם זיין פון נישט  קומט , ַָ

דערהייבונג  גאנצע  די מיר  אויף אנהענגען און נעמען זאלן זיי תרומה, "לי" ויקחו ïסוק : דער זאגט ַָָָאויבערשטען.

דערקענט אליין, מענטש פון מעשים די ווי  אזוי ïונקט - איש " כל  "מאת האסטו, דערצו ראיה  א האבן. זיי ַַַָָָוואס

דאס ווייל כח, און חיות איהם גיט  עס ווער  דרויסן פון נישט אינדרויסן,מען נישט  דאך  מען זעהט  "הארץ " ַָָ

נישט זענען מיר אויך אז פארשטיין קענסטו דעם פון באוועגונגען. אויסערליכע נאר  מענטש אויפ'ן ַַַָמ 'דערקענט

דעם פון  כח מיט 'ן אלעס  טוהען וואס איברים , דרויסנדיגע  אויסערליכע , ווי און החוצב", ביד "כגרזן ווי ַָמער

וחלקי ". לבבי "צור  אויבערשטען:
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èâàæ(âë ,äð íéìäú)àåäå êáäé 'ä ìò êìùä" ¨

"êìëìëéג.

éãèâàæ àøîâ(:åè äöéá)òèé åéñëð åîéé÷úéù äöåøä" ¨

ñðâòîøàô òðééæ æà ìéåå ñàåå ùèðòî øòã ,"øãà ïäá¨©©

ñàåå íéåá à ïöðàìôðééà øò ìàæ ,ïèìàä êéæ ïìàæ¨©¨©©¨

÷åñt à íòã óéåà èâðòøá àøîâ éã ïåà ,"øãà" èñééä©

(ã ,âö íéìäú)"øãà" æà ,é"ùø èâàæ ."'ä íåøîá øéãà"¨©

.èéé÷øàèù ¯ "÷æåç ïåùì" æéà©

èâàæò"éæ "úîà úôù" øòã(ä"ø ä"ã ,øãà ç"øì)æà ¨©

øòã ,"åéñëð åîéé÷úéù" äöåøä ,æîåøî æéà àã¨
òâéã'úåéîùâ ïåà òâéã'úåéðçåø òðééæ æà ìéåå ñàåå ùèðòî¨©

øãà" ïöðàìôðééà øò ìàæ .ïèìàä êéæ ïìàæ ñðâòîøàô©¨©¨©

âéãðòèù êéæ ìàæ øò ,èñééä ñàã ,"÷æåç ïåùì ¯¨¨

àã æéà ñò ,"'ä íåøîá øéãà" æà ïñéåå åö ,ï÷øàèù©©¨

éã èøéô ñàåå ,ìîéä ïéà øòôòùàá øòâéèëòîìà ïà©©©¨

ïééæ çéìöî ùèðòî øòã èòåå ïàã ïåà ,èìòåå òöðàâ©©

.ïâòåå òðééæ òìà ïéà©

øòã"øëùùé éðá"(âô úåà ,'ã øîàî ,åìñë)éã èùèééè
óéåà æîøî æéà ñò æà ,"øãà ïäá òèé" øòèøòåå©

ñðâòîøàô òðééæ æà ìéåå ñàåå ùèðòî øòã .øãà ùãåç¨©©

ìàæïéà ïâééìðééøà ïåà ïöðàìôðééà øò ìàæ ,ïèìàä êéæ ï ¨©¨©©

ïåô ñéåøà èðøòì'î ñàåå ãåîéì íòã ñðâòîøàô òðééæ©¨©

èéî èøéñàt ïáàä ñàåå íéñéð òìà ïòåå ,øãà ùãåç©¨¨©

øúñà ïåà ÷éãöä éëãøî ïåô ïèééö éã ïéà ïãéà éã
ùèðòî øòã ."òáè" ïéà èìéäòâðééà ïòååòâ ïòðòæ ,äëìîä
éãé íöåòå éçåë" êéæ ééá èëàøè øò ïåà ,èìãðàä ñàåå¨©©

êøã" øòã ïòååòâ æéà ñò ìééåå ,"äæä ìéçä úà éì äùò
ïéà ïåà ,øçñî íòðòé ïáéåì÷ñéåà ìàæ êéà æà "òáèä©¨

äìéìç ñðâòîøàô òðééæ ïìòåå ïôåà àæà óéåà ,èøà íòðòé¨©©©

æà ïò÷ðòãòâ èòåå øò áéåà øòáà ,íåé÷ à ïáàä èùéð¨©¨©

ïåà ,òáè éã ïéà èìéäòâðééà éåå øòî èùéð æéà ñòìà©
,èìòåå øòã óéåà ñòìà úîàá èøéô øòèùøòáéåà øòã©

åîéé÷úé" ïàã ,øãà ùãåç ïéà ïòååòâ æéà ñò éåå éåæà©©

.íåé÷ à ïáàä ñðâòîøàô òðééæ ïìòåå ¯ "åéñëð©¨©

èéåìéã ñàåå ñàã "øëùùé éðá" øòã èùèééè íòã¨¨

ìééåå ,"'ä íåøîá øéãà" ÷åñt íòã èâðòøá àøîâ
,òáè ïåô äâäðä éã óéåà æîøî æéà "íé÷åìà" íù øòã
øòèùøòáéåà øòã æà èæééåå àåä êåøá 'éåä íù øòã ïåà©

ïåà ,èìòåå òöðàâ éã óéåà úéèøt äçâùä ïééæ èìàä©©

øòã èâàæ íòã óéåà ."úåéååä ìë äåäî" øòã æéà øò¨

èøéô øòèùøòáéåà øòã ,"ä"éåä" íåøîá øéãà ÷åñt
ïôåà íòã óéåà ,úéèøt äçâùä èéî èìòåå òöðàâ éã©

ïðåáúî êéæ æéà ùèðòî øòã ïòåå .ïøéô ñò ìéåå øò éåå
.íåé÷ à ñðâòîøàô òðééæ ïáàä ,"'ä íåøîá øéãà" æà©¨©©

די ג. האבן  מאנסי, נעבן קהילה  א אין געשיכטע: פאלגענדע די דערציילט אמעריקע , פון סת"ם  סופר  היימישער ַַַָָָא

האבן  זיי  אופן. הערליכן א אויף שול , די איבערצובויען כדי דאלארן טויזנטער צענדליגער  אויסגעגעבן ַַָָמתïללים

אויך  באשלאסן הקהל  ראש  דער האט דערנאך ביהמ"ד. ïרעכטיגע  א אויפצובויען  הארעוואניע , גרויס ַַַַָָָָאריינגעלייגט

באשטעלט איהם האט  און  סופר, דעם מיט  פארבינדן זיך האט  ער  תורה. ספר די פאררעכטן צו געלט ַַָאריינצולייגן

תורה . ספר די זעהן קומען זאל ָער 

ספר די אז  זעהענדיג געווארן  דערציטערט באלד  ער איז אויבנאויף, ספר דאס באקוקט  האט סופר דער ַַַָָָווען

סופר דער  ספר. דעם  פאררעכטן צו הארעוואניע פון טעג סאך א זיך פאדערט  עס  און בתכלית, ïסול  איז  ַַַַָָתורה

האט וועלכער הקהל , ראש דער  דאלאר. 5,000 פאר ספר  דאס פאררעכטן צו הקהל  ראש  פאר'ן אנגעבאטן ַַַַָָָָָָהאט

ספר די פאר אויסגעבן געוואלט נישט  האט שול , דער  פון  אויסזעהן דעם פארשענערן צו געלט סאך א ַַַַָָאויסגעגעבן

"לויט געזאגט: איהם און סופר, א אויך חבר, א זיינס  צו פארבונדן  זיך סופר דער  האט  דאלאר. 500 ווי מער  ַַַַָָָתורה,

די  פאררעכטן נישט  וועלן מיר אויב  אז  אויס, מיר עס  ווייזט קהילה , זיין און הקהל  ראש  דעם  פון אויסזעהן ַַדעם

ביידע אלזא, לאמיר, בתכלית. ïסול ס 'איז וואס דעם טראץ  יארן, סאך א נאך דערין לייענען זיי וועלן תורה , ַַַָָָָָָספר

גרייט איז  ער וואס דאלאר הונדערט  פינף  די פאר ספר , דאס פאררעכטן צוזאמען  און צייט, אונזער פון ַַַַָָָביישטייערן

שכר". א דערפאר באצאלן זיכער  אונז  וועט  אויבערשטער דער באצאלן, ַַַַָָצו

תור ספר די פאררעכטן צו געארבעט  און שטונדן לאנגע  געזעסן זענען סופרים  ביידע  געטוהן. און ה,געזאגט  ַַַָ

זיך  ביידע האבן  ארבייט , די  געענדיגט האבן זיי ווען ביינאכט , שïעט  וכדין. כדת דערין לייענען קענען ַַָָָמ 'זאל 

אריינגעגאנגען  זיי זענען ברירה , בלית און הכסא, בית א געזוכט  זיי  האבן וועג, אינמיטן אהיים. וועג אויפ 'ן ַַַַַָָארויסגעלאזט 
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ישועה די איידער נאך  אויבערשטן  דעם דאנקן  - אדר ַָמשנכנס

éãèâàæ àøîâ(.èë úéðòú)ïéáøî øãà ñðëðùî" ¨

"äçîùáדóøàã ,øãà ùãåç ïà èîå÷ ñò ïòåå .¨©

æéà ñàååøàô ,ïééèùøàô ïòî óøàã .êéìééøô ïééæ ïòî©©©¨

?"ïééøà èîå÷" ùãåç øòã ïòåå äçîùá äáøî ïòî©

,äøö à ïéà ïòååòâ êàð ïãéà éã êàã ïòðòæ ñèìàîòã¨¨¨©

נעמען  זייערע  אויסגעפרעגט , זיי וועכטער דער האט  "סעמעטערי", פונעם טויער ביים הקברות. בית גוי'שן א ַָאין

זיי  מ'שטעלט וואס  ודרישה " "חקירה  די אויף  געוואונדערט זיך סופרים  די האבן לכתחילה וואוין-ארט . זייער  ָָָאון

געגעבן  איהם  זיי האבן טויער, דורכ 'ן אריינקומען וועלנדיג און דערפון, נויטווענדיגקייט דער  צוליב אבער ַָָָדא,

ïרטים . זייערע 

דארפן  זיי אז וויסן זיי מ 'לאזט  וואו  אדוואקאטן, פון בריוו באקומען סוחרים ביידע  האבן שïעטער , וואכן ַַַַַָָָָעטליכע

דא  זיך האבן זיי וואס  געוואונדערט , שטארק זיך האבן זיי טאג. געוויסן א אדוואקאטן-אפיס  אין ַַַַַָָָָָָָאריבערקומען

איינגעמאלדן  זיי מ 'האט און אנגעקומען, סופרים ביידע  זענען טאג באשטימטן צום  נאך . זיי מ 'קוקט  אז  ַַַָָָָָ"פארזינדיגט"

רייכן  א פון לוי' א פארגעקומען דארט  איז הקברות, בית קריסטליכן דעם  אין אריין זענען זיי ווען צייט דער אין ַַַַָָאז 

גאנץ זיין פארטיילן צו  צוואה, זיין אין געשריבן האט  ער און קינדער , קיין איבערגעלאזט נישט האט וועלכער ַַָָָגוי,

אייך  מען האט דעם "וועגן לוי'. זיין אין באטייליגט  זיך האבן וואס מענטשן די פאר  גלייך, אויף  גלייך ַַָָָפארמעגן

פאררעכענט אויך ווערט  איר  ווייל  וואוינט , איר וואו  און הייסט, איר  ווי הקברות בית פונעם טויער ביים ַגעפרעגט 

דאלאר טויזנט 62 פון טשעק  א דערלאנגט זיי מ 'האט  לוי'... די אין "באטייליגטע " די אלס ווי פיל אזוי מאל 12 ווי  (מער ַַַַַַָָָ

פארלאנגט ) לכתחילה  האבן זיי וואס דאלאר טויזנט פינף  די געצאלט  זיי  מ'וואלט  אויב קהילה , די פון באקומען וואלטן זיי וואס עססומע און , ַַַַָָָָָָָ

חז "ל די פון הבטחה  די זיי ביי געווארן פארווירקליכט ה )איז  פ"ד, נישט(דב"ר  איז עס  ומפסיד". לי שומע  אדם  "אין  ַָ

דערפון. האבן שאדן און אויבערשטען, דעם  פאלגן מ 'זאל אז  ַָָָָשייך

זיי .ד האבן דארט  כינע . אין האנדלען געפארן זענען און געשעפט , א אין שותפות א געהאט האבן ברידער  ַַַַָָָָדריי

ניינציגסטן  אויפ 'ן צימער  א געטראפן נאר האבן זיי אבער איינצושטיין, וואו  צימער  א דינגען צו  האטעל א ַַַָָָָָגעזוכט 

צימער . דעם  באשטעלט זיי האבן ברירה , בלית ַָָשטאק .

ירדו שמים  "יעלו  זיין מקיים  מ 'קען וועלכן  מיט "עלעוועיטאר", דעם גענוצט  זיי האבן וואך, דער  פון לויף ָָָאין

האבן  האטעל , צום שול  פון צוריקגעקומען  זענען זיי  ווען נאכטס , צו פרייטאג אבער  מינוטן, געציילטע  אין ַָָָָתהומות"

זיין  שבת מחלל  נישט  דאך מ 'טאר צופיס? שטאק  ניינציג ארויף מען קריכט אזוי ווי דילעמע : א אין געפונען זיך ַַַָָָזיי

פיס זייערע וועלן אזוי  ווי מאכטלאז. ווי "לאבי" אינעם געשטאנען זיי זענען אזוי עלעוועיטאר? מיט 'ן פארן ַַַַָָָדורך

אויסמאטערן? אזוי קענען זיך  זיי וועלן אזוי ווי הימל ?... ביז 'ן טראגן  ַַַָזיי

כשרון. זעלטענעם  א מיט  אונז  פון איינעם יעדן געבענטשט האט אויבערשטער דער געווען , מיישב  זיך זיי ַָָהאבן

ארויס זיי נעמט  עס ביז  צוהערער זיינע פון הערצער די ציט  וואס  קול , זיס  א מיט געווארן געבענטשט  איז ַָָ"ראובן"

"לוי" און ווערטלעך , זאגן צו  מומחה  יחיד א איז  "שמעון" דאקעגן, גארנישט. שïירן זיי אז  אזש  'וועלטל ' זייער ַַָָפון

ער ביז מתיקות , אזא מיט  ווערטער זיינע  אïמאלן עליו ", הטובה  ה' "כיד קען וועלכער  מרגליות", מïיק  "ïה א ַַַָָאיז 

ערטער ... "אנדערע " צו צוהערער די  ַנעמט

זייענדיג  און זינגען, "ראובן" וועט  שטאק, 30 ערשטע  די ארויפגייענדיג אז  געווארן אïגעשמועסט  ס 'איז ַַַָָָָאלזא,

ארויפגיין  פון שוועריגקייט  די  שïירן נישט זיי וועלן התפילה ", ואל  הרנה אל  "לשמוע זמירות, זיינע הערן  צו  ַַפארנומען

און  פנים , אויפ'ן שמייכל  א ארויף ברענגען וואס ווערטלעך , זיינע הערן לאזן  "שמעון" וועט דערנאך שטאק . 30 ַַָָָָדי

ווערטער, זיינע הערן לאזן צו  כבוד  דעם האבן "לוי" וועט סוף , צום שטאק . 30 נאך ארויפגיין  קענען מען וועט ַַָָָָאזוי

שטאק . 90'סטן צום ומוצלחת, טובה בשעה ארויפקומען, וועלן זיי ַָביז 

ג  זיי  האבן דערנאך אזוי שטאק . דרייסיג "לייכט", ארויפגיין געקענט זיי האבן אזוי און געזינגען, האט  ראובן עטוהן. ַַַָָָָָ

צום אן. זיך שטרענגען זיי ווי געשïירט  נישט אינגאנצן האבן זיי און ווערטלעך, זיינע  מיט אנגעהויבן "שמעון" ַָָָָהאט

"קוואלן" זיינע  זענען דארט  שטאק . אכציגסטן צום אנגעקומען זענען זיי ביז  דרש 'ענען, אנגעהויבן "לוי" האט  ַַָָָָָסוף ,

האט מעשה... שיינע א אדער  "ווארט ", שטארק א דערמאנען געקענט נישט זיך האט  ער געווארן... ַַַַָָָָָָפארשטאïט 

העכער . נאך ארויפגיין  קענען זאלן זיי כדי דערמאנען, "ע ïעס" איהם  זאלן  זיי ברידער , צוויי אנדערע  די געבעטן ַַָָָער

87'סטן  ביז 'ן ארויפצוקריכן פארגעזעצט זיי האבן אזוי און ידיעות, זייערע  פון "בייגעשטייערט" האבן  ברידער ַַָָָדי
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øãà àöéùî" ïâàæ èôøàãòâ ùøòãðò ïèìàåå ì"æç éã¨©¨

èìàä ùãåç íòðåô óåñ íééá ìééåå ,"äçîùá ïéáøî©

øòöéùæãàî øòã èøòôèðò .äòåùé éã êàð ïéåù ïòî¨¨

à÷ééã æà ,ì"öæ øæòìà 'éãéãé ìåàù éáø ÷"äøä ,éáø©

æéà ñàã .äçîùá ïééæ ïòî óøàã "äøö éã úòùá"©¨

.øòãðé÷ òùéãéà øàô ïòôàåå øòèñòá øòã¨©

øòìòá ÷"äøä ,øòèàô ïééæ ïåô ïòîàð ïéà èâðòøá¨¨

÷åñt ï'ôéåà ,õéùæãàî ïåô ì"öæ "ìàøùé éøáã"¨

(ãî ,å÷ íéìäú)æéà ."íúðø úà åòîùá íäì øöá àøéå"
èìàåå ÷åñt øòã .èùéð ïòî èâðéæ äøö à ééá ,øòååù©¨

øò ïòåå ,"íú÷òö úà åòîùá" ïâàæ èôøàãòâ ùøòãðò©¨

éøáã" øòã èøòôèðò .ééøùòâ øòééæ èøòäòâ èàä¨
èâàæ ÷åñt øòã ìééåå ,"ìàøùé(ë ,åè úåîù)ìë ïàöúå" ¨

,ùøãî øòã èâòøô ."úåìåçîáå íéôåúá äéøçà íéùðä
åö ï÷éåt ,øáãî ïéà ïòîåðòâ øòáééåå éã ïáàä åàåå ïåô¨

éã ,ùøãî øòã èøòôèðò ?äøéù ïòâðéæ íééá ïìétù
à ,êéæ ééá øòëéæ ïòååòâ ïòðòæ úåéð÷ãö íéùð òùéãéà©

ïáàä ééæ ïåà ,íéñð ïæééååàá èòåå øòèùøòáéåà øòã©¨

øòã èâàæ íòã óéåà .íéøöî ïåô ï÷éåt ïòîåðòâñéåøà©¨

øòã ."íúðø úà åòîùá íäì øöá àøéå" ,÷åñt
êàð ïòðòæ ïãéà éã ïòåå æà ïäòæòâ èàä øòèùøòáéåà¨©¨

äøö éã ïéà ïòååòâ("íäì øöá")èæàìòâ ïéåù ééæ ïáàä ,¨¨

.ïôìàäòâ ééæ øò èàä íòã ïâòåå ïåà ,äøéù øòééæ ïøòä¨¨

ïåôò÷ íòãøò ïòåå ïòðøòìtàøà ùèðòî øòãòé êéæ ï©¨

èòåå øò áéåà æà ,å"ç äøö à ïéà êéæ èðéôòâ©©

,ïòîå÷ åö èééøâòâðà æéà ñàåå äòåùé éã óéåà ïòâðéæ¨¨

óéåà ïåà .ïôìòä ò÷àè íäéà øòèùøòáéåà øòã èòåå©

êàð ."äçîùá ïéáøî øãà ñðëðùî" ,ì"æç ïâàæ íòã¨¨

,êéìééøô ïééæ ïéåù ïòî óøàã ,äòåùé éã èîå÷ ñò øòãééà©

äòåùé éã ïøòèðòðøòã èòåå ïééìà äçîù éã ìééååה. ©

די  ארויפקריכן קוים שוין קען איך ווייל  מעשה... א מיר "ברענגט געבעטן: ווייטער זיך "לוי" האט דארט ַַָָָשטאק .

דערמאנט: אליין זיך ער  האט סוף  צום שטאק". 3 ַָָלעצטע 

שטאק, 87'סטן צום  אנקומענדיג און שטאק , 90 ארויפגיין געדארפט  האבן וואס ברידער דריי געווען זענען עס -ַַָָָָָ

צימער ... פונעם  שליסל דעם "אונטן" פארגעסן האבן זיי אז דערמאנט , זיך זיי ַַָָהאבן 

דער אויך  גרעניץ . א אן דערהייבן זיך  מ 'קען ווען טעג, פרייליכע  זענען אדר חודש  פון טעג יעצטיגע די ַָלענינינו,

מ 'טאר גענוג. - "די" זאגן צו  ווערן  מיד וועלן  מיר  ביז אונז, אויף זיין צו משïיע  אוצרות זיינע עפענט  ָָאויבערשטער

הענט . אונזערע אין זיך געפינט  דערהייבן, צו  זיך "שליסל " דער מיינט , דאס  "שליסל "... דעם פארגעסן נישט ַָָאבער

ווי  ח"ו, אויסגעש ïילט בלייבן וועלן מיר  אדער  אויפטוהן, עïעס וועלן  מיר צו אונז , אין נאר זיך ווענדט ָָעס

ווייל "אונטן", שליסל  דעם  איבערלאזן  און שטאקן, און שטאקן ארויפקריכן נישט  טארן מיר יאר . ַַַָָָָָפארגאנגענעם

דעם נעמען אראïגיין דארפן סוף צום  וועלן מיר אויב זמנים, געהויבענע  אלע  די פון פארדינען מיר וועלן ַַַַָָוואס

ח"ו . מאכטלאז דארט  בלייבן און ַָָ"שליסל "

גאנצער דער אין באקאנט ס 'איז נקודה . א נאך ארויסצוברענגען כדאי  איז  כינע, וועגן שוין מ 'רעדט אז  ַַַַַַָאגב,

כינע , אין אנגעהויבן זיך האט  טעג, יעצטיגע  די אין בושעוועט וואס מגיפה  "קאראנא" שרעקליכע די אז ַַָָָָָוועלט ,

וועלכע בתים , בעלי די אפילו פארן. צו אהין וואגן נישט וועט  קיינער און טויערן, אירע פארמאכט  האט  ַַַַָָוועלכע 

האנדלען  כינע  קיין  מאל  אפט  איינעםפארן יעדן פרעגן וועט  איר אויב פייער . א פון ווי דארט, פון זיך דערווייטערן , ַַָָָָ

פרעגן  וועט וואס דער  ïרנסה?... האבן דאך  דארפסט דו אינדערהיים , רואיג זיצן קענסטו אזוי ווי  סוחרים, די ַַָָָפון

וויכטיגער . פיל  איז וואס לעבן, מענטשן'ס  א צו  ïרנסה  קומט ווי ווייל  טיïש , א ווי ווערן באצייכנט  וועט  פראגע, ַַַַַַָאזא

וואס "כלים ", די רשות זייער אין האבן  וואס  מענטשן די אויף  וואונדערן מער פילפאכיג  אונז  דארף  אזוי, ַַַָָָאויב

יא  ïרנסה " פון "נויט די דא טוט פארוואס בושעוועט. וואס מגיפה  די ווי נפשות" "ספק  ווייניגער נישט ַָָָָזענען

מהם"! ירחק נפשו "שומר שכל ? פון  מענטש דעם ַָאראïפירן

ערה. וואס חסדים  אלע פאר  אויבערשטען דעם לויבן דאס  אז  באריכות , ארום  טאקע רעדן  הקדושים  ספרים ַַַַַַָָדי

ישיעות. גרויסע  פון שפע  א מענטש  אויפ 'ן ממשיך  איז אונז , מיט ַטוט 

האט וואס נס א וועגן צוריק , יאר צוויי יארק, ניו פון יונגערמאן א דערציילט מיר  האט  מעשה וואונדערליכע  ַַַַָָָָָא

ל"ע  אטעמען ביים שוועריגקייטן  פון  זיך ליידט יאר גאנצע צען טאכטער. זיין  מיט  איר ïאסירט אין "פייכטקייט" א  (צוליב ַַַָָָ

פון האלדז) זאגן צו געוואוסט  נישט  האט קיינער אבער דאקטוירים , סאך  א צו גענומען שוין איר האבן  עלטערן די . ַַַָָָָָ
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מער פיל מען  געבט צדקה  געבן מיטן - תרומה  לי ויקחו
אליין זיך  ַַפאר

øáãùéà ìë úàî ,äîåøú éì åç÷éå ìàøùé éðá ìà
éúîåøú úà åç÷ú åáì åðáãé øùà(á ,äë).

øáãéã ïåô ìòååù íééá âéãðòééèù ,áåè äî åúéòá
ìàøùé ììë ïòåå ïîæ à ,íéøåô áåè íåé òâéìééä©

èùåôä ìë' íòã íòðøàô ïñéåøâ àæà óéåà íéé÷î æéà©©©

ñìà ,êàåå éã ä÷ãö ïåô äùøô éã èðéã ,'åì íéðúåð ãé©

.è"åé ïâéìééä íåö äðëä òâéèëéø à

øéî,âéáééà óéåà æéà äøåú òâéìééä éã æà êàã ïñééåå
äîåøú ïåô äùøt òöðàâ éã æà øòëéæ æéà àìéîî©©

ä÷ãö ïåà äáãð éáâì ,øåã øòæðåà ïéà êéåà êééù æéà

éã èâàæòâðà èàä øòèùøòáéåà øòã .ïééîòâìà ïéà©¨¨¨

à øéî øàô ïòîòð èñìàæ åã ."äîåøú éì åç÷éå" ïãéà¨©©

÷òååà áéâ ïåà ,íéáåè íéùòî ïåà èìòâ ïåô "äîåøú"©

ïäåè èñìàæ åã .øáç ïééã åö íòðééã ïåô ïèééååö à øàô©©¨

ïòîå÷àá èñòåå åã ïåà ,èééìòîéøà èéî ãñçå ä÷ãö¨©

øëù ïñéåøâ à øàôøòãו. ©©

ìòéöòtñ,øãà ùãåç éáâì ïøàååòâ èâàæòâ ñàã æéà¨¨¨

"úîà úôù" øòã éåå ,äçîù ïåô ùãåç øòã
èâàæ(ã"ìøú íéì÷ù)øãàá ãçàá" ñàååøàô íòè à ¨©©¨

"íéì÷ùä ìò ïéòéîùî(à"î à"ô íéì÷ù)àøîâ éã ìééåå ,
èâàæ(.èë úéðòú)êøåã ."äçîùá ïéáøî øãà ñðëðùî" ¨

ïòî æéà ,ïùèðòî òøòãðà øàô ä÷ãö èéâ'î ñàåå íòã¨©©

äçîùá ïééæ åö äëåæז.

קיינער געוואקסן. רעטעניש  די איז  דאקטוירים , צו געגאנגען מ 'איז מער וואס אדרבה, מחלה. די שטאמט עס  ַַַָָוואו

יונגע דאס  היילן מ 'קען אזוי ווי און ïאסירט, האט  עס  פארוואס  ענטפער  געהעריגן א געבן געקענט נישט ַַַַָָָָהאט

געהאלפן  עס האט  טרוקן , זייער איז לופט  די וואו  אריזאנא קיין געשיקט איר האבן ïראפעסארן די ווען אויך  ַָָָָָָמיידל.

וואכן. גאנצע  דריי געווען  דארט זענען  זיי וואס צייט  דער אין וואך, איין ַָָָָָנאר

אריינשרייבן  זי וועט  שלאפן , גיין פאר 'ן נאכט , יעדע  אז  קבלה, א זיך אויף  גענומען מיידל  דאס האט  סוף, ַַַַַָָָצום

צ  העפט א זי אין וועט  דעם פאר און טאג, יענעם  איר  מיט  געטוהן האט אויבערשטער דער וואס זאכן גוטע  ען ַַַָָָ

איר מיט  געטוהן האט  ער וואס טובות די פאר  טובים", חסדים "גומל  דער אויבערשטען, דעם דאנקען און ַַָָלויבן 

טאג. ָיענעם 

זי  אז  העפט, איר אין אריינגעשריבן זי האט טאג, פערציגסטן און איין אינעם  וואונדער: איבער וואונדער ַַָָאון

די  ווייל פארשוואונדן , זענען שוועריגקייטן און ווייטאגן אירע אלע און האדם , כאחד אטעמען אנגעהויבן ַַָָָָהאט

אויבערשטער דער ווי זעהט און "ïקא דעם אויף "הייבט  מענטש דער ווען איז , סגולה ווירקזאמסטע און ַָבעסטע 

ישועה . די צו טויער דער איז הודאה די טאג. פון מינוט יעדע וואונדער איהם מיט  ָטוט

שרייבטו. יעב"ץ  יז)דער אות יג, נחל עוז", נישט("מגדל כדי עסן, צו ארימעלייט  איינצולאדן פארגעסן נישט  מ 'טאר  ַַַָָאז 

אבינו אברהם  אפילו און לייט , רייכע פאר  עסן געבן צו מצוה א נישט ס'איז  ח "ו. מקטרג פאר'ן ארט א געבן ַַַַָצו

גדולי  די פאר סעודה גרויסע א גע ïראוועט האט  ער וואס  דעם צוליב עקידה די ביי געווארן  גע ïרובט  איז  ַַַָָָע "ה 

צו געדענקען געדארפט ער  האט דעריבער ארימעלייט , געטראפן נישט  האט ער גע'מל 'עט. זיך האט ער ווען ַָָָָָהדור

זאך  ïשוט'ע  א איז ארימעלייט, זיך טרעפן עס און קרבנות קיין נישט האבן מיר  וואס  מיר, אבער קרבן, א ַַַָָָָברענגען

ברוך  להקדוש חביב  קרבן לך "ואין אנדערע. פאר פריער  ארימעלייט די איינצולאדן חיוב גרויסער  א איז  עס  ַַַַַָאז 

וכו ' דאס, ווי קרבן באליבטן מער א נישט  האט  אויבערשטער דער מזה", ארימעלייט )הוא פאר עסן צו מ 'גיט דעריבער,(אז . ַַַַָָָ

מעגליכקייטן. זיינע  לויט איינער יעדער ענין, דעם  אין אנשטרענגען זיך  מען ַָדארף 

גארנישטז . איהם האט  אלגעמיין אין און קינדער , גוטע  מיט  אויך געווארן געבענטשט ב"ה  איז  חסיד, רייכער ַַָָָא

אïגערעדט זיך ער האט שמחה. פון מדה די - זאך איין נאר  געפעלט : יא אבער איהם האט זאך איין ַַָָָָָָגעפעלט.

ישראל" "בית דער האט  החיים. שמחת איהם פעלט עס  אז  זי "ע, ישראל " "בית בעל  הרה"ק  רבי'ן, גערער  ַַָפאר'ן

'זעקל 'אי  דיין עפענען זאלסט שמחה", ותאזרני שקי "ïתחת שארף ": און "קורץ  געזאגט, געלט )הם  מיט  טיילן (בייטל צו ַָָ

שמחה" "ותאזרני ïסוק, פונעם  "סיפא" די צו  זיין זוכה  וועסט דו אז  זעהן וועסטו דאן און ארימעלייט , פאר  ַַַָצדקה

איז אידן, אנדערע פאר גיט וואס מענטש דער אז  וועלט , די פון טבע די איז  אזוי ווייל  שמחה . האבן וועסט  דו -ַַַַָָ

שמחה ... איהם אויף זיין חל  קען  אזוי און באדערפענישן, אייגענע  זיינע פון  דעת ַַמסיח
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éãñàåå íòðééà øàô êéåà êééù æéà ä÷ãö ïåô äåöî©¨

øôñ ïéà èééèù ñò éåå ,èìòâ ïéé÷ èùéð èâàîøàô©¨

íéãéñç(à"éøú 'éñ)ïéà ìàî ééååö èééèù íòã ïâòåå æà©¨

"úåîî ìéöú ä÷ãöå" ÷åñt øòã ,éìùî øôñ,àé ;á ,é)

(ãøàð èùéð êééù æéà ä÷ãö æà ,ïòðøòì åö êéã éãë©¨

èùéð èâàîøàô ñàåå ùèðòî øòãòé øàð ,èìòâ ééá¨¨©¨

ïáòâ ïìàæ ééæ òøòãðà øàô èâàæ øò ïåà ,èìòâ ïéé÷¨©©¨

ïåà ,ä÷ãö éåå èðëòøòâ êéåà íäéà ñò èøòåå ,ä÷ãö
ïâàæ ì"æç éã éåå ,íòã ïåô øòî åìéôà(.è á"á)ìåãâ" ©¨

."äùåòä ïî øúåé äùòîä

ìåöáé"úåîî ìéöú ä÷ãöå" ìàî ééååö èééèù íòãח, ¨

ïáéâ ñàåå ïùèðòî óéåà óéåøà èééâ ÷åñt ïééà¨

óéåà èééâ ÷åñt øòèééååö øòã ïåà ,èìòâ èéî ä÷ãö
òãééá .ä÷ãö ïìééè åö òøòãðà è÷øéååàá ñàåå íòã¨©©

ïæééá íòìà ïåô èòååòèàøòâ ïøòåå åö ìâåñî ïòðòæט. ©©

ä÷ãöïéà èâàæ "ø÷é éìë" øòã éåå ,íåèëééø èâðòøá¨

äøãñ øòâéèðééä øòã(åë¯âë ,äë)ïçìù úéùòå"
úåòáè éã ."áäæ úåòáè òáøà åì úéùòå 'åâå íéèù éöò
ùèðòî øòã æà ,æîø à æéà ñàã .âéãðéø ïòååòâ ïòðòæ¨©©

ïòðòæ èìòåå øòã óéåà úåçìöä éã æà ïò÷ðòãòâ óøàã©©

æéà ñàåå ìâðéø ñàã éåå éåæà ,"íìåòá øæåçä ìâìâ" à©©¨¨

ïééæ æà ïò÷ðòãòâ âéãðòèù óøàã ùèðòî øòã .âéãðéø©©

,ìîéä ïåô äðúî à éåå øòî èùéð æéà ïâòîøàô õðàâ©©©

øò ñàåå èéîøòã ïäåè ïò÷ øòèùøòáéåà øòã ñàåå¨¨

הרה "קח. ביי  פארגעקומען איז  וואס מעשה, מורא'דיגע  א ברענגט ז "ל קאסטעלאניץ  שמעון ישראל  רבי ַָָהגה"ח 

ïוילן: לאדזש, שטאט דער אין ïורים  אמאל  געווען איז  ער ווען  סלאנים, פון זצ"ל  אברהם " "בית ַָָָָבעל

ïורים'דיגער דער  ביי געזעסן איז - פייער" "שטיק  א אלס געווען באקאנט איז  וועלכער - אברהם" "בית דער  ַַַַווען

בכיות  גרויסע  מיט  און ריבאק, יודל  ר' יונגערמאן א שטאט, אין חסידים  די פון איינע  לויפן  צו געקומען  איז ַַַָסעודה,

די  און שטיין, אויפ 'ן ליגט ïקא זיין און שטאק הויכן א פון אראïגעפאלן איז יונגעל  זיין אז רבי'ן, פאר'ן ַַַַַָָָדערציילט

ח"ו . מצב זיין מאכן ערגער נאר מ 'קען ווייל  קינד , דאס רירן נישט  זאל  מען אז זאגן, און דארט  שטייען ַַָָָָָָדאקטוירים

אברהם" "בית דער  ישראל)האט ארץ לעניי צדקה  געבן צו באפעלן הזכרות אלע ביי פלעגט  ער(וועלכער  יודל , ר' פאר געזאגט  ַַַָָ

קען  ער און געלט, מזומן זיך  ביי  נישט  האט ער אז געזאגט , יודל  ר ' האט  ישראל. ארץ עניי פאר  צדקה געבן ַַָָָָזאל 

ווען  מאל פריערדיגע  דאס  ווי נישט גוט , זיין וועט  טשעק דער "אבער רבי, דער איהם  פרעגט טשעק. א ַָָָשרייבן

דעקונג ". האבן  וועט טשעק  איצטיגער  דער "ניין, געזאגט : און געוויינט איד דער האט  טשעק ?". א געגעבן האסט ַָָָָדו 

אפג  האט  יודל  אויפגעהויבן ר' זיך  אברהם" "בית דער  האט אברהם ", "בית פאר'ן דערלאנגט עס  און  טשעק , דעם  עשריבן ַַָָָ

אהיים !". "גיי זאגנדיג: יודל, ר ' צו געווארפן עס  טיש, אויפ'ן איהם  פאר געלעגן איז  וואס עïעל אן גענומען ארט , ַַַָָָָפון

זיך  טוט עס וואס  טראכטן צו אפילו מורא האט  ער גיין... צו אהיים מורא האט ער אז  געזאגט, יודל  ר' ַַַַָָָָָהאט

אהיים !". "גיי יודל : ר' צו אמאל  נאך אברהם" "בית דער זאגט  אינדערהיים! איהם  ביי דארט  ïַַָָָָָא

געגאנגען אהיים איז יודל  עטליכער ' נאך  מיט צוזאמען אהיים, נאכגעגאנגען  איהם איז ער אז  דערציילט, האט  שמעון ישראל רבי  (און  ַַַַַַָָָ

וויינט ...חברים) און שטוב, אין ארום  זיך דרייט יונגעלע דאס  ווי געזעהן ער האט  אהיים , געקומען איז  יודל  ר' ווען .ַַָָ

דערט. זאגט  אויך און הייזער, זייערע  ביי סימן א לייגן געדארפט  האבן אידן  די אז בכורות, מכת ביי געפינען  ַַַָָמיר 

כב)ïסוק יב, הויז(שמות פון טיר די פון ארויסגיין נישט  זאלט איר בוקר", עד  ביתו  מפתח איש  תצאו לא ַָ"ואתם

זאגן חז"ל ווייל  דערפאר  איז דאס  אינדערפרי. ס .)ביז לרשע ",(ב"ק צדיק  בין מבחין אינו למשחית רשות שניתנה "כיון  ַָָ

און  צדיק  א צווישן  חילוק קיין נישט  ער מאכט  ח"ו, שעדיגן צו רשות באקומען האט רח"ל  משחית דער  ַַַַָוויבאלד

געדארפט זיי  האבן דעריבער און רח"ל, משחית פונעם ווערן געשעדיגט  געקענט אויך אידן האבן  ממילא, רשע . ַַָָא

אויבן. פון שמירה ָהאבן

זענען  פארוואס חילוק , קיין נישט מאכט  משחית דער אויב געפרעגט, זי"ע זוועהילער שלמה 'קע  רבי הרה "ק ַַָָהאט

דער וויבאלד בכורים, געווען נישט זענען וואס  יענע  אויך  - בכורות מכת ביי מצריים אלע אויסגעשטארבן ַַָָנישט

זכות, גרויסן א געהאט האבן  מצריים  די אז  געענטפערט, שלמה'קע רבי האט חילוק ? קיין נישט  מאכט ַַַַָָמשחית

אייגענעם פון וותרנות פון זכות דער אידן . די פאר  כלים זילבערנע און גאלדענע  זייערע  געבארגט  האבן זיי ַָָָווייל 

ïורענות. די פון מצריים די געשיצט האט  אנדערע , מיט חסד  א טוהן צו כדי ַַָגעלט 

זענען געווען, זענען מצריים  די ווי  גמורים רשעים אזעלכע  אפילו אז  מיר, זעהען דעם  געווארן פון  געראטעוועט  ַַַַָ

וותרנות. און חסד דורך טויט פון
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ïäåè åö èìòâ ïééæ èöåð ùèðòî øòã áéåà ïåà ,ìéåå
íäéà øòèùøòáéåà øòã èòåå ,øáç ïééæ èéî ñèåâ
ñàåå èìòâ ñàã èðàä ïééæ ïéà ïæàìøòáéà ïåà ïôìòä¨©¨¨

ïåã÷t à ñìà ïáòâòâ íäéà èàä øòי. ¨©©

êàð,"ø÷é éìë" øòã èâàæ ,"úòáè" íòã ïéà æîø à ¨©¨

ìãòø ñàã éåå è÷ðåt æà(ìâðéø ñàã)èùéð èàä ©¨¨¨

ùèðòî øòã êéåà éåæà ,øãñë êéæ èééøã ñò .óåñ ïéé÷©

óåñ à ïà øëù ìîéä ïåô ïòîå÷àá ,ä÷ãö èéâ ñàååיא. ¨©¨©

דאסי. געט ". נאר  דער און נעמט, קלוגער "דער  געזאגט, האט זי"ע האניïאלי פון זושא ר ' רבי הייליגער  ַָָָָדער

דורך  ווייל  "גענומען", גאר  איז אנדערע, פון אוועק גיט ער וואס  אלעס  אז ווייסט, מענטש  קלוגער דער ַַַַָָהייסט,

זיין  פון "גיט " ער אז מיינט  נאר דער  אבער רייך , ווערן וועט  ער און הרחמים, מדת נתעורר איהם  אויף  ווערט ַַָדעם

"שאדן ". האט  ער און אנדערע , פאר ַַַָָפארמעגן

סדרה  היינטיגע  אנהייב ïסוק, דעם ספרים  די טייטשן דעם ב)לויט די (כה, וואלט  לכאורה , תרומה". לי  "ויקחו ָָ

געבן  דאס נאר  תרומה? מ 'גיט ווען  "נעמען", פון לשון א שייך איז  וואס  תרומה. לי "ויתנו" זאגן געדארפט  ַַָָָָתורה

הימל . אין שפע  פון אוצרות די פון ער  נעמט צדקה, געט מענטש א  ווען ווייל  "נעמען", ווי אנדערש נישט  איז  ַַַאליין

ווייל זיינעם , פון "געבן" זאל  מענטש א אז שייך  נישט  איז  באמת אז  אמת ", "שפת דער זאגט ווערטער ַַַָָענליכע 

געגעבן  נישט וואלט ער אויב אפי' און השנה, ראש פון מענטש פאר'ן  פארשריבן דאך ווערט געלט גאנצע  ַַַָָָדאס 

נתינה די פון חשיבות גאנצע  די נאר אופן. אנדערן אן אויף פארלוירן עס ער וואלט צדקה, פאר סכום דאזיגן ַַַַַָָָדעם

צוליב אנדערע . פאר געבן  צו געפיל  דעם אליין, זיך ביי ïועל 'ט  ער זיך". פון "נעמט ער  וואס דעם  אין ַַַַָבאשטייט 

רצונות. אייגענע אייערע  פון זיך, פון נעמען זאלט  איר תרומה . לי  "ויקחו" שטייט ָדעם

זאגטיא. בחיי רבינו כג)דער כה , ש 'לום,(פרשתינו תיבות ראשי איז  שטי"ם  שטים". עצי שולחן  "ועשו ïסוק אויפ 'ן ָ

דע אויך זענען באמת מ'חילה . י'שועה , געמאכטט'ובה, געווען מזבח דער און ארון ווייל(אויך)ר שטים, עצי פון ַ

ברכות. דערמאנטע  אלע  מענטש  אויפ 'ן ברענגען מזבח  דער און ארון ַדער 

וואס חסד  און צדקה  דורך ווייל  טובות, אלע  די  ברענגט  שולחן  דער  אויך אז ווייטער, בחיי רבינו דער ַַָָזאגט

טיש  אייגענעם  מיט'ן ארימעלייט )מ 'טוט פאר עסן זאגט (געבן גמרא די ווייל  ברכות, דערמאנטע די נה .)ברענגען (ברכות ַָָ

ïסוק כב)אויפ'ן מא, אנגעהויבן (יחזקאל האט  ïסוק דער אז  חז"ל , די זאגן ה'", לפני אשר השולחן זה וגו ' ַָָָ"והמזבח 

געשטאנען, איז  המקדש  בית דער ווען צייט  דער אין אז לערנען, צו "שולחן", מיט  געענדיגט און "מזבח ", ַַמיט'ן 

דער איז  מזבח, א דא נישט איז עס  ווען יעצט און קינדער , אידישע פון עבירות די געווען מכ ïר מזבח  דער ַָָהאט

זוכה(שולחן)טיש  ער איז  טיש , זיין אויף חסד און צדקה טוט מענטש דער  וואס דעם דורך  ווייל  מכ ïר , מענטש ָפון

ברכה . און ישועה, טובה , שלום, צו

צרפת מדינת אין חסידים  ביי איינגעפירט  געווען ס 'איז  בחיי, רבינו דער דארט  שרייבט מאכן (פראנקרייך)אויך צו , ַַָ

מיט גארנישט  נעמט  מענטש דער אז  ווייזן צו שנה , ועשרים מאה לאחר  קבורה  זייער פאר ארון אן טיש  זייער ַַַָפון

טיש זיין אויף מענטשן מיט  טוט  ער וואס  טובות די און לעבן , ביים געטוהן האט ער  וואס  צדקה  די נאר  און ָָָָזיך,

חז"ל  די זאגן דעם  וועגן מענטש. דעם באגלייט  נד:)דאס ושנותיו".(ברכות ימיו  לו מאריכין שלחנו, על  "המאריך ַָ

שמועסנדיג  זי"ע . העשיל  יהושע  אברהם  רבי הרה"ק  רבי'ן, קאïיטשעניצער  צום  אריינגעקומען אמאל  איז  ארימאן ַַַַַָָאן

פאר קוים  גוט  איז וואס  הוט א טראגט איד  יענער  אז  באמערקט רבי קאïיטשעניצער דער האט  איד, דעם ַַַַַָָָמיט

די  אין צוגעגרייט געווען איז  וואס הוט נייעם  א ארויסגענומען נאר געטראכט, צופיל  נישט רבי  דער האט  ïַַַָָָורים...

הא  וועלכער  ארימאן, דעם פאר אוועקגעשאנקען עס האט  ער  און רבי'ן, פאר 'ן "כמוצא שאנק דערמיט געפרייט זיך ט ַַַַַָָָָ

רב". שלל 

קאïעלוש רבין'ס דער  ווי באמערקט  האבן מקורבים די און צימער, רבין'ס  פון ארויסגעקומען איז  ארימאן דער ַַַַָָווען

זיין  איד  דעם  פאר געגעבן האט  ער פארוואס רבי'ן דעם געפרעגט זיי האבן ארימאן, פונעם  ïקא דעם  אויף  ַַַָָָָָליגט

און  "גוט  אויך איז  וואס יעצט, טראגט  ער וועלכן הוט  זיין אוועקשענקען איהם געקענט  דאך האט ער  הוט ? ַָָָָנייעם

געענטפערט: רבי דער האט  הוט ... נייעם דעם  זיך  פאר  איבערלאזן און ַָָשיין",

האט איר  אויב אפילו און הוט, שיינעם נייעם דעם זיך פאר  באהאלטן טאקע  האב איך גערעכט ... זענט  איר -ַַַַָָ

איינציגסטע די זענען הימל , אין אדרבה , אייך , איך זאג ארימאן, דעם  פאר אוועקגעגעבן עס  האב איך אז ַַַַָָָגעזעהן
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קיימא של זרע צו מסוגל - זכור פרשת  שבת

éãíòã ï÷òîåötà æéà ,øåëæ ,úáù ïâéèðééä ïåô äåöî¨

êøåã ,÷ìîò òùø íòã ïåô øëæ íòã ïåà ïòîàð¨
.úååöîå äøåú ìåò úìá÷

ñò"ïøäà úéá" ÷"äôñ ïéà èééèù(.æñ ,íéøåôì)ìë"
úåéäì êéøö ,äùåò àåäù äî ìë ,ìàøùé ùéà

(åúðååë)ñòìà ."÷ìîò ìù øëæä äçîúé äééùòä åæáù©

íòã èéî æà ïééæ äðååë ïééæ óøàã ,èåè ãéà à ñàåå¨©©©

ïåô øëæ øòã ïøòåå è÷òîòâtà ìàæ ,ñò èåè øò ñàåå¨¨¨

÷ìîòיבïéà èðøàååòâ ïééæ èòåå ãéà øòãòé ïòåå ïåà .¨

ïåà ìòðù ïìòåå ééæ æà èøòëéæøàô êéà ïéá ïàã ,íòã©©©

.÷"ìëò ,úåøö òìà ïåô ïøòåå øåèt êéâ©

÷"äøäèáééøù ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáøéøáã")

("òåãéå" ä"ã ,èë úåà ,"íéøôåñèðòééì'î ïòåå æà ,©

וועלט . דער אויף  נאך מ'איז  ווען באצייטענס, זיך פאר צוגעגרייט מ 'האט וואס דאס האט , מענטש  דער וואס  ַַָָָָָָבגדים

הוט ... שענערן א זיך פאר גענומען גאר איך האב "געבן" דעם מיט  אז אויס , ַַַָָקומט

א  ליב שטארק גאר האט וואס  מענטש דער אז  געזאגט, אויך  אמאל  טאקע  האט  רבי קאïיטשעניצער ַַַַַַָָָָָָדער

זייט, צווייטער  דער  פון  תורה". "אהבת דאך  האט ער צייט . יעדע  צו  התבטלות מיט  איהם באדינט  חכם, ַָָתלמיד

מער נישט  איז ליבשאפט אזא כבוד, גרעסטן מיט 'ן מכבד איהם איז ער און "גביר", דעם ליב האט וואס  ַַַָָאיינער

חילוק שום  קין  אן איד, יעדן ליב מ 'האט  ווען מיינט , ישראל" "אהבת געלט... צו  ליבשאפט - ממון" "אהבת ַָָווי

איז ... מהות זיין וואס און  איז  ער  ָווער

זאגט  זי"ע  סופר" "חתם משïטים)דער  פ' משה ", ïסוק ("תורת כד)אויפ'ן  כב, העני (שמות את  עמי, את תלוה כסף  "אם  ָ

קבר אין באגלייטן דיך זאל  געלט  דיין אז  ווילסט דו  אויב עמי")עמך". את די ("תלוה געלט מיט'ן זיין  מקיים  זאלסטו  , ַַָָ

דו וואס  געלט  דאס נאר - העני" "את ווייל  געלט , בארגן און צדקה, פון דעםמצוה פאר אוועקגעשאנקען האסט ַַָָָָָָ

וועלט . יענע  אויף באגלייטן דיך  און דיר  מיט גיין מיט וועט  - "עמך" ַַָארימאן.

גערופן  מ 'האט וועמען זצ"ל, דייטש צבי מארים  ארי' יהודה  רבי עיה"ק , ירושלים  פון אידן חשוב 'ע די פון ָאיינע 

פון  הויז  אין שïעט  זייער ïורים געקומען חתונה , זיין נאך יאר ערשטן אין איז  יאמ"ץ", "רבי תיבות", "ראשי ָָמיט

זיין  אנגעקומען. נישט אלץ  נאך איז  יאמ"ץ  רבי און ïורים , סעודת די פון זמן דער געווען שוין ס 'איז שווער. ַָָזיין

סוף ערשט  אן. שוין קומט מאן איר אויב זעהן צו פענצטער, פון ארויסגעקוקט  מינוט ïאר יעדע האט  ַַָָָרעביצין

איז ער אז ארויסגעשטעלט, זיך האט  דאן הויז. שווער 'ס זיין אין אנגעקומען יונגערמאן חשוב'ער דער איז  ַַַַָָָטאג,

אין  געגנט שערים  מאה  דער פון טויער  ביים  יונגערמאן א נאך מיט  געשטאנען ïורים, טאג גאנצן פון משך ַַַַָָאין

זיין  ווי  דעם נאך ירושלים. אין אידן נויטבאדערפטיגע  פאר לאביונים ", "מתנות געלט, צוזאמענגענומען און ַַַָירושלים,

ווי  געהערט  האב איך פארשעמט ? אונז  האסטו  "פארוואס  געפרעגט , איהם  זי האט  בארואיגט, זיך האט בית ַַַָָָָָבני

יאמ "ץ רבי  האט  זיך?...". פאר נדבות נעמסט  דו  און שערים , מאה  פון טויער ביים שטייסט דו אז שמועסט ַַָ'יעדער '

געענטפערט: איר

גענומען כ'האב טאקע , ריכטיג טובה(געלט )- א אלס  הנפש, תיקון מיין  פאר געטוהן דאס האב איך זיך... פאר  ַַַַַָָָ

נשמה ... מיין  ַפאר 

זצ"ליב. בריזעל  זלמן רבי המפואר  החסיד הרה"צ  האט  אהרן", "בית פונעם ווערטער  דאזיגע  די פון אנבליק  ָָָאין

ירושלים) אין  קארלין חסידי שמו"(מזקני "ימח ווערטער די זאגן צו  געפירט, עמלק'ן)זיך  ער(מיינענדיג ווען מאל  יעדעס ָָ

מצוה . א געטוהן ַָהאט

ער האט  שיך, די צוגעבונדן און אנגעטוהן זיך האט  און מקוה, פון ארויסגעקומען איז  זלמן רבי ווען ַָָָָאיינמאל 

מיינענדיג  אויפגעציטערט, געווארן איהם , נעבן געשטאנען  איז וועלכער איד א איז שמו!" ימח שמו, "ימח ַַָגעשריגן:

אזוי, איהם  ער  שעלט דערפאר  און זלמן, רבי  פאר  שלעכטס געטוהן האט  עמיצער מיטאז האט אפשר אדער ַַַַָָָ

אבער איהם האט זלמן רבי העלפן. איהם  קען ער אויב געפרעגט  איהם  איד דער האט  ïאסירט... ע ïעס  ַָָָאיהם

ביי  אז  אהרן", "בית אין שטייט עס נאר ïאסירט , גארנישט  איהם  האט עס אז טאן, רואיגן א מיט ַַַַָָָָגעענטפערט

יעצט, דעם , וועגן און עמלק, פון קליïה  די אïמעקן וויל ער אז האבן זינען אין מענטש דער  דארף מצוה  ַַָָיעדע

ערוך שולחן אין  שטייט  עס  ווי אופן דעם אויף טוהן צו עס מק ïיד איז  ער  און שיך, זיינע בינדט -צו  ער  (או"ח ווען

ס"ד) הימל .ס"ב , אונטער'ן פון זכר  זיין און נאמען זיין אïצומעקן זינען אין ער ָָָהאט 
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התפלות קבלת פון  טאג  א  - אסתר ַָתענית 
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àéù÷ òèðàîøòãæéà ,øòèøòåå òðééæ ïåô øå÷î øòã ïåà)

("ùåáì" ïåôïòðòæ ,øúñà ïåà éëãøî ïåô ïèééö éã ïéà æà ,©
ùãåç ïåô âàè ïèðöééøã ïéà ïòîå÷òâðòîàæåö êéæ ïãéà éã©¨

ïèòá èôøàãòâ ïáàä ééæ ïåà ,ïééæ åö ììtúî øãà¨©

ïôìòä ééæ ìàæ øòèùøòáéåà øòã æà íéðåðçú ïåà íéîçø©¨

ïòðéôòâ øéî ïåà ,èðééô òøòééæ ïéà ïòîòð äî÷ð ïìàæ ééæ¨

ééæ ïáàä ,äîçìî à ïéà ïòååòâ ïòðòæ ïãéà ïòåå æà©©¨

ïâàæ ì"æç éã éåå ,èñàôòâ('à ÷øô óåñ ,çìùá ,àúìéëî)æà ©¨©

øò ñàåå âàè íòã ïéà èñàôòâ èàä ä"ò åðéáø äùî¨©¨¨

èàä ,àìéîî ïåà ,÷ìîò èéî äîçìî ïèìàäòâ èàä¨©¨

,èñàôòâ êéåà øúñàå éëãøî ïåô ïèééö éã ïéà éàãååà ïòî©©

,øãà â"é ïèñàô åö ïãéà òìà êéæ ïøéô øòáéøòã ïåà©©

ïòðøòì åö æðåà ,"øúñà úéðòú" ïôåøòâ èøòåå ñò ïåà
èäòæ øòèùøòáéåà øòã æà ïò÷ðòãòâ ïôøàã øéî æà©©©

èñàô øò áéåà äøö ïééæ ïéà íòðééà ïãòé èøòä ïåà©

,ïöøàä ïöðàâ ï'èéî øòôòùàá íåö äáåùú èåè ïåà©©©

.äôå÷ú òðòé ïéà ïäåèòâ èàä øò éåå éåæà©¨

ïòðøòìúéðòú íòã ïåô íòè øòã æà ,íòã ïåô øéî©

äìôú ïåô çë íòã ïòìöøàååàåöðééà éãë æéà¨

ïìàæ ïãéà æà ,øòãðé÷ òùéãéà ïåô øòöøòä éã ïéà©¨

øòèùøòáéåà øòã èøòä øåã ïãòé ïéà æà ïò÷ðòãòâ©

òùéãéà óéåà úåðîçø èàä ïåà ,ãéà ïãòé ïåô äìéôú éã¨

.úåøåã òìà ïéà øòãðé÷©

êàðèàä ,øúñà úéðòú ïèñàô øéî ñàååøàô íòè à ¨©©¨©¨

éä íåö èâàæòâ "ãéâî" øòã,ò"éæ "óñåé úéá" ïâéìé ¨

זאגט יג. גמרא די ווייל  זכור", "שבת נאמען דעם  פאר טעם  א זאגט וועלט  די צחות, יג :)בדרך משה(מגילה אז ַַַָָָ

איז וואס  שבת דער  אז  אויס, קומט  ממילא אדר , חודש פון טאג זיבעטן אין געווארן  געבוירן איז  ע"ה  ַָָָרבינו 

צו פרייטאג זכר" "שלום א מאכן צו ישראל  מנהג דער איז עס ווי זכר ", "שלום  משה 'ס געווען איז  אדר , ז' ַַָָנאך 

יונגל  א פון געבורט נאכ'ן לז)נאכטס , סי' פ. דף ב"ק שלמה", של "ים "שבת (זעה גערופן  שבת  דער  ווערט  דעריבער און , ַַָ

זכור".

זאגן חז "ל  די געברענגט, ווערט פט :)ענליך אלע(שבת האבן סיון, חודש פון טאג זיבעטן אין תורה, מתן נאך אז ַַָָָָ

חודש פון טאג זיבעטן אין געווארן געבוירן קינדער  דאזיגע  די זענען חשבון, לויט 'ן וואס  זכרים , קינדער געהאט  ַָָָָאידן

און  יונגעלע , ניי-געבוירענעם זייער פון זכר" "שלום  דעם שבת יענעם  גע ïראוועט אידן אלע האבן ממילא, ַַָאדר.

זכור". "שבת עס  הייסט דעם  וועגן

קיימא. של  זרע אויף מסוגל  איז זכור, שבת פון זמן דער אז מיר, זעהען אלעם  דעם  פון פנים , כל  ַַעל 
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"øùéä á÷" øòã èâðòøá ñò éåå(æ"ö ÷øô)øòã æà©
,øòãðé÷ òùéãéà óéåà äçâùä ïééæ èìàä øòèùøòáéåà©

ééæ ìéåå øò ïåà ,øòôòùàá ïåô äìçð éã ïòðòæ ééæ ñàåå¨©

óéåà øëù ïèåâ à ïòîå÷àá ïìàæ ééæ éãë ïëàî èëòøòâ©¨©©

ùãåç ïåô âàè øòè'14 øòã èîå÷ ñò ïòåå .èìòåå òðòé¨

ñð ïñéåøâ íòã áéìåö êéìééøô ïééæ ïãéà ïôøàã ,øãà©

òùøä ïîä ïåà èëàîòâ èàä øòèùøòáéåà øòã ñàåå¨¨©

éã êéåà éåæà ïåà ,äìtî à èàäòâ ïáàä ïéæ òðééæ ïåà¨©©©

à ïôåøòâðà ñò èøòåå àìéîî ,ìàøùé éàðåù òøòãðà©¨©

.äåöî ìù äçîù

ïâòååì"æç éã ïâàæ íòã(:æ äìéâî)éîåñáì íãà áééç" ¨

ïéà ïò÷ðéøèåöðà êéæ áéåçî æéà'î ,"àéøåôá¨

íéøåtידòñéåøâ éã êøåã æà ,ïééæ ùùåç êàã ïòî óøàã .©¨©

åö ïòîå÷ äìéìç ïòî ïò÷ ãééøô éã ïåô ïåà úåãåòñ
ïñééäòâ øòèùøòáéåà øòã èàä íòã ïâòåå ,ïâéãðéæ¨

ìâåñî æéà úéðòú øòã ìééåå ,øòéøô âàè à ïèñàô©©¨

ïåà ,àèç íòã ïåô úéðòú ï'ëøåã ïøòåå åö èòååòèàøòâ©

âøè÷î çëá ïééæ èùéð ïìòåå úåtéì÷ éã ïåà ïèù øòã
ééæ ïòâðòøáåö ïåà ,øòãðé÷ òùéãéà óéåà äìéìç ïééæ åö
èâàæ'î ïòåå ,øòáéøòã .äçîù éã êøåã å"ç ïâéãðéæ åö¨

(øúñà úéðòúì úåçéìñ)äìéôú òîåù" ..."éúîá" ïåîæt íòã
èùéð ìàæ'î ïáàä ïòðéæ ïéà ïòî óøàã ,"äìôéú øåáòå©¨¨

äéúùå äìéëà éåáéø íòã êøåã å"ç ïâéãðéæ åö ïòîå÷
ïåà úåçéìñ éã êøåã ïåà ,íéøåt ïåô äçîù éã ïåà
íòã øøåòî øéî ïòðòæ ,øåáéöá ïâàæ øéî ñàåå íéðåðçú¨¨

.øúñà ïåà éëãøî ïåô úåëæ

èáééøùïôøàã øòáéøòã :øòèééåå "øùéä á÷" øòã©

ïééæ êéåà ,øòôøòã éã ïåô øòðéåàååðééà éã
ïåô âàè íòã ïéà äøåáç òâéìééä éã èéî ïòîàæåö©¨

æéà øúñà úéðòú ïåô âàè øòã ìééåå ,øúñà úéðòú¨

צויד . געווען זוכה  האט ער אז  דערציילט, האט  ז"ל , שטיצבערג זעליג נחום  רבי חסיד, גערער באקאנטער  ַַַָָדער

דער פאר  געפירט  האט  זי"ע , אמת" "אמרי בעל  הרה"ק  רבי, גערער דער וואס  "טיש" לעצטן ביים אנוועזנד ַָָָזיין

דעם אנגענומען נישט אידן  די האבן פארוואס  געפרעגט, רבי דער האט  תורה דברי  די אינמיטן ïוילן. אין ַָָָָמלחמה,

ïסוק דער  זאגט פריער אז  זעהען, מיר  ווי טוב, יום א אלס  ïורים פון יט )טאג ט, ארבעה(אסתר  יום  את "עושים ַַַָָ

שטייט  דערנאך און  טוב", ומיום ומשתה שמחה אדר לחודש כב)עשר  ושמחה ",(שם משתה ימי אותם "לעשות ָ

זאגן חז"ל די ווי טוב", "יום נישט  און ושמחה", "משתה נאר דארט ה :)שטייט  נישט(מגילה  האבן אידן די אז  ַָָָָ

ïורים . פון  טאג דעם אין ארבעטן צו  איסור דעם  ַָָאנגענומען

"אמרי  דער וואס  תירוץ דעם אבער קשיא, די הערן צו  געווען  זוכה  נאר  האט ער אז דערציילט, זעליג  רבי ַָָָָָהאט

הערן צו  געווען זוכה נישט ער האט  קשיא, די אויף געזאגט האט טיש)אמת" ביים  געדרענג גרויסן  דעם  האט(צוליב ער . ָָָָ

פאר איבערגע 'חזר'ט  מען האט ש ïעטער, תירוץ . פונעם  געהאט הנאה שטארק האט עולם  דער אז  געזעהן ַַַַָָָנאר 

קומט ידע ", דלא "עד ïורים טרינקען  צו מחויב מ 'איז וויבאלד אז  געזאגט , האט  רבי דער וואס תירוץ  דעם ַַָָָאיהם

טוב . יום א אנעמען נישט מען קען דעת, אן און טאג, דעם אין דעת  דעם  נישט האט  מענטש  דער  אז  ַַָָָָאויס

פרעגט  משה ", "ישמח אויף דער משה " "ישמח אין געדרוקט נחו", אשר "כימים ד"ה  אסתר , מגילת אויף רמוני " "עסיס חיבור , זיין  (אין 

דערנ"ך) אין טוב, יום א פאר  ïורים  פון טעג  די מאכן געוואלט  האט  מרדכי אז  מגילה דער אין שטייט ַַַַַָָָפארוואס 

און  מרדכי האבן פארוואס ער, פרעגט אויך טוב. יום א אלס  טאג דעם אנגענומען נישט האבן אידן די וואס  ַַַָָָָָָצייט 

קיום . א געהאט  נישט  סוף צום האט וואס  זאך א טוהן געוואלט ַַַַָָָאסתר 

משה", "ישמח דער זאגטענטפערט גמרא די קשיא. צווייטע  די מיט  פארענטפערט ווערט  קשיא איין (ביצה אז  ַַָ

און טז.) שבת פון הוצאות די אויסער  כיïור, יום ביז השנה ראש פון באשטימט ווערט  מענטש פון ïרנסה די ַַאז 

האט ער ווייל  מלאכה , איסור פון טוב יום א אלס  ïורים  באשטימט  ערשט מרדכי האט דעם וועגן טוב . יום ַַַָָפון

מענטש, פון ïרנסה  די פון ïארא נישט מ'רעכנט  וואס  טעג די פון כלל אינעם זיין זאל  ïורים  אויך אז ַַָָָָגעוואלט 

זאגט  ïסוק דער  וויבאלד אבער  לדורות, געווארן אנגענומען נישט טוב יום דער איז  סוף  צום  כאטש  כב,און (איוב  ַָָָָָ

פון כח) כלל  אין זיין זאל  עס אז מרדכי פון ווערטער די  הימל  אין אנגענומען מען האט לך", ויקם אומר ַָָָ"ותגזור 

באשטימט איז  וואס  דעם פון כלל  אין הוצאות  די הימל  אין אראïרעכענען נישט  מ 'זאל אז  דעם  לגבי  טוב, יום ַַַַָָָא

דער איז  הימל  אין ווייל  מגילה , דער אין געווארן געשריבן עס  איז  דעם וועגן און יאר, אנהויב פון  מענטש  ַָָָפאר'ן 

טוב . יום א אלס  געווארן אנגענומען ַַָָָטאג 
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ïéà ïøòåå ïòîåðòâðà ïìàæ úåìôú òøòæðåà æà ìâåñî©¨¨

ñàåå øòðééà øòãòé ïåà ,øúñà ïåà éëãøî ïåô úåëæ¨

óøàã øò ñàåå êàæ òñéååòâ à óéåà íéîçø ïáàä óøàã©¨©©¨©

âàè íòã ïéà èééö ïòîòð êéæ øò ìàæ ,óéåøòã ïèòá¨¨

çöðîì" øåîæî íòã ïâàæ ìàæ øò ïåà ,øúñà úéðòú ïåô¨¨

"øçùä úìéà ìò(áë íéìäú)ïòðò'ùøã ì"æç éã ñàåå ,¨

ïôåøòâðà èøòåå éæ æà ,äëìîä øúñà óéåà øåîæî íòã©¨

."øçùä úìéà"

êàðøòãï'øàô õøàä ñàã ïñéâñéåà êéæ øò ìàæ ¨¨¨©©

íòã ïòðàîøòã ìàæ øò ïåà ,ïòèùøòáéåà¨

ìàæ úåëæ øòééæ ïéà æà ,øúñà ïåà éëãøî ïåô úåëæ©¨

íäéà øàô ìàæ øò ïåà ,ïôìòä íäéà øòèùøòáéåà øòã¨©

ìàæ äìôú ïééæ ïåà íéîçø ïåô ïøòéåè éã ïòðòôò¨

íòã ïâòåå :ñéåà èøéô øò ...ïåöøá ïøòåå ïòîåðòâðà̈
äìéâî éã ïåô ìå÷ íòã ïøòä äãò òâéìééä éã óøàã©
íéîé òìà ïìòåå ãéúòì ñàåå ,íéøåt áåè íåé íòã ïéà¨©

ìàîðéé÷ ïìòåå íéøåt ïåô âòè éã ïåà ïøòåå ìèá íéáåè¨

ïåô úåëæ íòã ïòðàîøòã óøàã'î ïåà ,ïøòåå ìèá èùéð©

ïåà øúñà úéðòú ïåô âàè øòã ìééåå ,øúñàå éëãøî¨

.äáäà ïåà ïåöø ïåô âòè ïòðòæ íéøåt ïåô âàè øòã¨

ïåô âàè íòã ïéà ïééæ åö ììtúî èåâ æéà øàôøòã©¨

,"äìôú òîåù" øòã ,øòôòùàá øòã ïåà ,øúñà úéðòú©

,ïîà ,úåìéôú òøòæðåà ïåöøáå íéîçøá ïòîòððà ìàæ¨¨

ì"ëòטו.

שמחה פון סגולה  די - לב  וטוב  שמח 

éëãøîäøéæâ òøòååù éã ïåô èñéååøòã êéæ èàä ÷éãöä
óéåà ïòååòâ øæåâ ïáàä ùåøåùçà ïåà ïîä ñàåå
ïåà øòéåøè à êéæ óéåà ïòîåðòâ èàä ïåà ,ïãéà éã

"øôàå ÷ù ùáìéå" ¯ ùà ïåà ÷àæ à ïäåèòâðà(à ,ã). ©

ò"éæ "øôåñ íúç" øòã èâàæ(:äô÷ ,à"ç ,úåùøã)øòã , ¨

ïäåèòâðà èàä ä"ò åðéáà á÷òé ìééåå æà ,èâàæ ùøãî¨©¨¨

èàä øò ïòåå tà÷ ï'ôéåà ùà èâééìòâôéåøà ïåà ÷àæ à©©©©¨¨

èôøàãòâ øòãðé÷ òðééæ ïáàä ,"óñåé óøåè óåøè" èøòäòâ¨©

.÷éãöä éëãøî ïåô èééö øòã ïéà "øôàå ÷ù" ïâééì

èâòøôåðéáà á÷òé æéà ñàååøàô ,"øôåñ íúç" øòã©¨

ïåà ÷àæ à ïäåèðà ï'øàô ïøàååòâ èôàøèùòâ¨¨©¨©©

åö ïùèðòî ïåô øãñ øòã êàã æéà ñò ?ùà ïâééì©¨

à æà ì"çø ÷éìâîåà àæà èøéñàt ñò ïòåå ïøòéåøè©©©©©

èàä ,àìéîî .ò"ì èìòåå øòã ïåô ÷òååà èééâ ãðé÷©¨

ïøòä íééá ïäåè èôøàãòâ éåæà ä"ò åðéáà á÷òé êàã¨©©

ïòîòåå ,íéðå÷æ ïá ïééæ ,óñåé æà äøåùá òâéøòéåøè éã©

?ïøàååòâ è÷åöøàô æéà ,èàäòâ áéì éåæà èàä øò¨©©©¨

èøòôèðòèâàæ ÷åñt øòã ,"øôåñ íúç" øòãíéìäú) ¨

(ã¯á ,áëé÷åìà ,éúâàù éøáã éúòåùéî ÷åçø"
äúàå ,éì äéîåã àìå äìéìå ,äðòú àìå íîåé àø÷à
æéà øòèùøòáéåà øòã ."ìàøùé úåìäú áùåé ùåã÷
à ïà èåè ïåà èééøù ùèðòî øòã ïòåå ïãéøôåö èùéð¨©

"ïåìáñ" ïééà ìééåå ,òöééìt ïééæ óéåà ùà èéî ÷àæ©©

ñòìà æà ,ìîéä ïåô äøéæâ éã èôàùáéì èéî ïòîòðåöðà ,âðåèìàäñéåà)©¨©©©

(äáåèì æéàúåìéôú êàñ à éåå øòî è'ìòåtטזáéìåö . ©©

ïîä èðãàìòâðééà óåñ íåö äëìîä øúñà èàä íòã¨©

êéæ èæàìøàô éæ æà ïæééåå åö ,äãåòñ à èëàîòâ ïåà©©©©

.èðàð æéà äòåùé ïééæ æà ,ïòèùøòáéåà íòã óéåà©¨

ñàãéøáã éúòåùéî ÷åçø" ,÷åñt ïåô äðååë éã æéà ¨

ééøù êéà éåå âðàì éåæà ."éúâàù("éúâàù éøáã"), ©©

,äìéôú ïééæ êàð èùéð êéæ è÷øàèù øò ,èñééä ñàã¨©¨

מ 'האטטו. ווען אויך  און אסתר, תענית טאג גאנצן א צימער זיין אין זיצן פלעגט זי"ע  רב צאנזער  הייליגער ַַַָָדער

הייליגער דער געפירט אויך זיך האט אזוי און שנעל , און קורץ געענטפערט ער האט  געפרעגט , עïעס  ַָָאיהם

געקענט נישט  מ'האט און באשעפער , מיט'ן  טאג דעם  אין געווען מתייחד זיך האט ער  אז זי"ע , רב ַַַָָָבארדיטשוב'ער

האט טאג, דעם אין עבודה  זיין מיט אז געזאגט, האבן צדיקים  און עניינים , גשמיות'דיגע  וועגן  איהם  מיט  ַָָָָרעדן

מעלה  שרי זיבעציג אלע  פון קליïות די געווען מכניע  רב בארדיטשוב'ער  העולם)דער אומות די פון שרים די זענען זיי  .(וואס ַַָ

נאראפילוטז . זיך, ביי צובראכן און געפאלן ווערן נישט ער זאל רח "ל, יסורים סאך א ליידט מענטש דער  ַַַָָָאויב

זצ"ל ïראגער ישעי' רבי גאון דעם  פון ווערטער די מיט שטארקן זיך זאל  מספרים",ער  "חסידים ספר אין (געברענגט  ַַָ

פון תקז) עוונות די ממרק זענען וואס  יסורים  אויף ברכה  א נישט מ 'מאכט פארוואס געפרעגט איהם מ'האט אז  ,ַַַַָָָ

אינדערפרי  יעדן  יסורים. אויף אויך ברכה  א באמת  יא מ 'מאכט אז  געענטפערט , ïראגער  ישעי'לע רבי האט  ַַַַָָמענטש .

און  טובה , זיין פאר איז אלעס  אז  גלייבן דאך דארף מענטש  דער ווייל  צרכי", כל  לי "שעשה  ברכה  די מען ַַַַָָזאגט

טובה . זיין פאר געווען זענען ליידן זיינע אלע  אז  פארשטיין ער  וועט צוקונפט דער אין ַַַַַאז 



פורים - זכור - תרומה פרשת - קוואל פרשה âéדער

èòåå øò æà ïòèùøòáéåà íòã óéåà ïæàìøàô åö êéæ¨©

øàð ,ïôìòä íäéà èòåå øò ïåà äìéôú ïééæ ïòîòððà̈¨

éã óéåà ïééååòâ ïåà ééøùòâ ïééæ èéî øòèééåå èáééìá øò
,ïòîå÷ðà ïåô èééåå äòåùé éã æéà ,"éúòåùéî ÷åçø" ,äøö¨

àìå íîåé àø÷à é÷åìà" ,íéå÷î å"ç èøòåå ñò ïåà
,"ìàøùé úåìäú áùåé ùåã÷ äúàå" øòáà áéåà ."äðòú
è÷ðàã øò ,ïòèùøòáéåà íòã åö äãåî æéà ïåà èöéæ øò©

.ù"ééò ,äòåùé éã åö äëåæ øò æéà ,íäéà

ïâòååêéæ ïåà ï÷øàèù êéæ ùèðòî øòã óøàã íòã©©

óìéä éã æà ïòèùøòáéåà íòã óéåà ïæàìøàô©¨©

èøòåå äðåîà éã ïåô øëù ïéà ïåà ,ïëéâðéà ïòîå÷ èòåå
.äøö ïééæ ïåô èæééìòâñéåà øò

èâàæïèéìòâ èàä ä"ò åðéáà á÷òé ,"øôåñ íúç" øòã ¨¨

úøö ,åùò úøö :úåøö êàñ à ïáòì ïééæ ééá©©

è÷øàèùòâ âéãðòèù øòáà êéæ èàä øò .äðéã úøö ,ïáì¨¨©

ìàîðéé÷ æéà ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã ïéà äðåîà èéî¨

âéãðøòä ,èöòé øòáà .êéæ ééá ïìàôòâ ïøàååòâ èùéð¨©¨

,èøòéåøèòâ øòééæ øò èàä ,àèùéð æéà óñåé æà äøåùá éã©¨¨

ïâàæ ì"æç éã ìééåå(äì ,æì úéùàøá ,é"ùø ïéà èâðòøáòâ)æà ¨©

ïîéñ à èàäòâ èàä øò ,èâàæòâ èàä ä"ò åðéáà á÷òé¨¨¨©©

òðééæ ïåô øòðééà ïéé÷ áéåà æà ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô©

ïééæ ééá èìòåå øòã ïåô ïééâ÷òååà èùéð èòåå øòãðé÷©

íòã ïäòæ èùéð èòåå øò æà èøòëéæøàô øò æéà ,ïáòì©©

ééá ïëàøáåö éåæà ïøàååòâ á÷òé æéà íòã ïâòåå .íåðäéâ¨©¨

ïééæ èéåì øòáà .÷àæ à ïäåèòâðà èàä øò ïåà ,êéæ¨¨©©

øò ìééåå ,ïäåèòâ âéèëéø èùéð øò èàä äâøãî òëéåä¨

íòã óéåà ïæàìøàô êéæ ïåà øòëéæ ïééæ èôøàãòâ èàä¨©©¨

íòã áéìåö ïåà .ïòîå÷ èòåå äòåùé éã æà ïòèùøòáéåà©

ùà èéî ÷àæ à ïäåèðà èôøàãòâ øòãðé÷ òðééæ ïáàä¨©¨©©©

.øúñàå éëãøî ïåô èééö øòã ïéà

øòãïòî èàä íòã øàô :ñéåà èøéô "øôåñ íúç"©¨

êéìééøô ïééæ ìàæ'î ,íéøåt úçîù ïòååòâ ï÷úî¨

øòãééà äìéâî éã ïòðòééì íãå÷ ìàæ'î ïåà ,íéøåt¨

ïåà úåìôú éã æà ,èéîøòã ïæééåå åö éãë ,êéæ èééøô'î©

åö ïòååòâ ï÷úî ïòî èàä íòã óéåà ñàåå ¯ úåù÷á¨¨

éåå èééåå éåæà ïôìàäòâ èùéð ïáàä ,äìéâî éã ïòðòééì¨¨©

óéåà êéæ ïæàìøàô ñàã ïåà øòôòùàá ï'èéî äçîù éã©¨©¨

äòåùé ïééæיז.

øéîøúñà úìéâî ïéà ïòðéôòâ(å ,ä)ùåøååùçà æà©
ïúðéå êúìàù äî" ,äëìîä øúñà èâòøôòâ èàä¨

èøòôèðòòâ èàä éæ ïåà ,"êì('ç ÷åñt)êìîä àåáé" ¨

ïòî óøàã ."êìîä øáãë äùòà øçîå 'åâå íåéä ïîäå©

נישטיז. ïסח, טוב יום פאר  האט  יונגערמאן חשוב'ער א מעשה: פאלגענדע  די  ïאסירט  האט  עיה"ק  ירושלים ַַַַָָָאין

יום דער וואס הוצאות גרויסע די פאר ס ïעציעל החג, צרכי די קויפן צו  געלט סכום  מינימאלסטן דעם  ַַַָגעהאט

את  משביע  הקומץ "אין גענוג. געווען נישט איז  באקומען האט  ער וואס חיטין" "מעות די .ïא קאסט  ïסח  ַָָָָטוב

ביז שוואכער , און שוואכער געווארן בית " "שלום  דער  איז אנגערוקט , זיך האט ïסח  דער נענטער וואס  ַַָָָָהארי".

חלילה ... ער  קען "מטעמים", נויטיגע די ברענגען נישט וועט ער  אויב אז געסטראשעט, איהם האט בית בני ַַָזיינע 

אינדרויסן. בלייבן

די  ביי משה. זכרון אין "שטיבלעך" די אין מנחה דאווענען געגאנגען יונגערמאן דער איז  הארץ , צובראכן א ַַַַַָמיט

עשרה, שמונה פון סוף  ביים  און באשעפער, פאר 'ן הארץ דאס  אויסגעוויינט זיך ער  האט  עלינו", "ברך  פון ַַַָָברכה

עס וואס  געלט סכום דעם צושיקן איהם זאל  אויבערשטער דער אז  געווען מתïלל  נאך ער האט לרצון", "יהיו ַָָָָָנאך

זיין  אז  געש ïירט נישט אפילו ער האט ווייטאג, און צער גרויס פון טוב. יום  פון הוצאות די אויף  איהם ַַָָפעלט 

געהערט ... האבן ארומיגע  אלע  און קול , אויפ 'ן הויך  תפילה א אין געווארן פארוואנדלט  גאר איז  בלחש " ַַַַַָָָ"תפילה

ïסח טוב יום דעם פארברענגען געקומען איז  וועלכער אמעריקע, פון איד רייכער א געשטאנען איז איהם  ַַַַנעבן

איד  אמעריקאנער  רייכער  דער איז הלב", מן "יוצא געווען איז  וואס תפילה זיין הערנדיג הקדושה . ארצינו ַַָאין

מיטצו העלפן איהם  וויל  ער  און תפילה, זיין געהערט  האט  ער  אז  געזאגט און דאווענען, נאכ'ן איהם צו  ַַַָָָגעגאנגען

פונעם האטעל-צימער אין ארויפקומען זאל  יונגערמאן דער ווען צייט  א אïגעשמועסט האבן זיי החג. הוצאות ַַַָָָָדי

גביר .

געגעבן  איהם האט גביר אמעריקאנער דער און צייט, באשטימטער דער צו געקומען טאקע איז יונגערמאן ַַַַַָדער

פון  משך אין פאמיליע  זיין שïייזן געקענט  האט ער נאר החג, צרכי פאר נאר  נישט  גענוג געווען איז וואס  ַָָָָגעלט

חדשים . עטליכע



פורים - זכור - תרומה פרשת - קוואל פרשה דער ãé

,ïâøàî óéåà èâééìòâtà øúñà èàä ñàååøàô ,ïééèùøàô©©¨¨¨¨

íòã êàð ,êéæ øàô ïèòáòâ ãìàá èùéð èàä éæ ïåà¨©©¨

ïúðéå êúìàù äî" ,èâàæòâ øéà èàä ùåøååùçà éåå¨¨

ïòååòâ øúñà ñàåå èéî ,ïééèùøàô ïòî óøàã êéåà ."êì©©¨

éæ éåå øòî ï'ìòåt'ñéåà ïòðò÷ éæ èòåå ïâøàî æà øòëéæ©¨

?âàè íòðòé ï'ìòåt ïò÷¨

ïáàäïîä æéà âàè íòðòé ãìàáéåå æà ,èâàæòâ íé÷éãö ¨¨©©¨

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,êéìééøô ïòååòâ('è ÷åñt) ¨

øúñà èàä ,"áì áåèå çîù àåää íåéá ïîä àöéå"¨

èòåå ,äçîùá æéà ïîä ïòåå èééö à ïéà æà èñåàååòâ©©

ïâéæàá ïòðò÷ èùéð íäéà éæיחñàåå ùèðòî à ìééåå , ©©¨

ïøéñàt èùéð ñèëòìù ïéé÷ íäéà ïò÷ ,êéìééøô æéàיט. ©

íäéà èàä éæ ïåà èâéì÷òâøòáéà êéæ éæ èàä øòáéøòã¨¨

ñ'ïîä éåå íòã êàð ,ïâøàî ïòîå÷ åö èðãàìòâðééà©¨¨

éæ èòåå ñèìàîòã ïåà ,ïòðéøñéåà ìñéáà èòåå ãééøô©¨

.ïâéæàá èëééì ïòðò÷ íäéà©

ñàãäî .øòãðé÷ òùéãéà øàô ãåîéì øòñéåøâ à æéà ¨©©

ïåô äãî éã èàä ,ïîä òùø íòã øàô êàã¨©¨

ñèëòìù ïòðò÷ èùéð íäéà ìàæ'î ïôìàäòâ äçîù¨¨

ïôìòä ïò÷ äãî éã æà ñéååòâ éàãååà êàã æéà ,ïäåè¨©©

úåøö òìà ïëàî åö ìèá ,áöî ïééæ ïéà ãéà ïòãòé øàô©©©

èâàæòâ ïáàä íé÷éãö éåå ,íéøåñé ïåà,"íéøôà äðçî ìâã") ¨¨

(ãåòå ,íéèå÷éì÷åñt ïéà æîø à(áé ,äð äéòùé)äçîùá éë" ©

òìà ïåô èòååòèàøòâ ïòî èøòåå ,äçîù èéî ."åàöú©©

øåàì äìéôàî" ñéåøà èééâ'î ïåà ,íéøåñé ïåà úåøö©

."ìåãâ

éåæà"äîìù úøàôú" øòã èùèééèä"ã ,íéøåô éæîø) ©

("çìùúå"÷åñt íòã(ã ,ã øúñà)íéãâá çìùúå"
."ìáé÷ àìå ,åéìòî å÷ù øéñäìå ,éëãøî úà ùéáìäì
ñò æà èðééîòâ úîàá øúñà èàä ïòã åö ,øòååù æéà¨

è÷éùòâ íäéà èàä éæ æà ,ï'éëãøî øàô øòãééì÷ ïìòô©©¨

èàä øò æà ïäòæòâ êàã èàä éæ ?ïäåèåöðà øòãééì÷¨¨¨©¨

óéåà ùà èâééìòâôéåøà ïåà ,÷àæ à ïäåèòâðà äðååëá¨©©©©

èùéð øòéøô ìàîðéé÷ èàä øò ñàåå êàæ à ,tà÷ ïééæ¨©©¨¨¨

ñàååøàô ïâòøô èôøàãòâ øàð éæ èàä ,éåæà áéåà .ïäåèòâ©¨¨©©¨

?øòãééì÷ íäéà åö ï÷éù èùéð ïåà ,÷àæ à èâàøè øò¨©©

èøòôèðòèàä øúñà æà ,"äîìù úøàôú" øòã©¨

èøòäòâ èàä éëãøî æà ïòðàèùøàô ãìàá©©©©¨

ïòîåðòâ øò èàä øòáéøòã æà ïåà ,äøåùá òøòèéá à©©¨

øàð ,ïéã øæâ íòã ïñééøòö åö éãë ,ïèñàô åö êéæ óéåà©¨

øòâéèëéø øòã èùéð æéà ñàã æà ,ïèìàäòâ èàä øúñà¨©©¨

ïåô äãî éã èéî ï÷øàèù êéæ óøàã ùèðòî øòã .âòåå©©

èéî øàð !å"ç äøö à ïåô èééö ïéà åìéôà ,äçîù©¨

."ïòâðåöéðòøâàá" òìà ïåô ïééâñéåøà ïòî ïò÷ ,äçîù©©©

,øòèøòåå òøéà ïòîåðòâðà èùéð øòáà èàä éëãøî¨¨¨

ïòî óøàã ,èééö àæà ïéà æà ïèìàäòâ èàä øò ìééåå¨©©©©©

,õøàä ïëàøáåö à èéî ïòèùøòáéåà íåö ïééæ ììtúî©¨©

úåòã é÷åìéç èàäòâ ïáàä ééæ .ùéðøòèéá èéî ïåà¨©

.ïéðò íòã øòáéà

øòãøàô èëòøòâ ïáòâòâ øòáà èàä øòèùøòáéåà¨¨©

äðåéìòä äçâùä éã èàä éåæà ïåà ,äëìîä øúñà©¨

,äçîù ïåô äãî éã åö ïòîå÷åö ìàæ éëãøî æà èøéôòâåö©¨

געפרעגט, איהם ידידים  זיינע פון איינער האט  מעשה , די איבערדערציילט האט ער  ווען יארן, ש ïעטערדיגע די  ָָָאין

איהם צו ווענדן קענען זיך זאל  ער כדי עושר, יענעם פון אדרעס  דעם זיך , פאר  פארשריבן כאטש  האט  ער ַַַָָָאויב

פארוואונדערונג: מיט  געענטפערט יונגערמאן דער  האט נויט... א פון פאל  אין הילף, נאך מאל  צווייטן ַַַַַָָָא

- 'אדרעס' אמת'דיגן צום געוואנדן דאך זיך האב איך עושר ? אמעריקאנער צום  געוואנדן דען זיך האב איך  -ַַַָָָָָ

שליח ... א אלס עושר  דעם געשיקט נאר מיר האט  הוא, ברוך ער , וועלט . גאנצער דער פון באשעפער  גרויסער ַַַַָָדער

געלט, פעלן אמאל  נאך וחס , חלילה מיר, וועט  עס  אויב אדרעס? זיין פרעגן צו געהאט איך האב וואס ַַַָָָָממילא ,

חסרון... מיין ערפילן זאל  ער בעטן איהם  און  הוא, ברוך באשעפער  גרויסן דעם  צו  ווענדן אמאל  נאך זיך איך ַַָָָוועל 

"רשעיח. און צלחה", רשעים "דרך אז מיר זעהען פארוואס  געזאגט , האט  זי"ע  אלכסנדר פון  יחיאל  רבי ַַָָָהרה "ק

דערפאר איז דאס  גוט. אזוי נישט  עס גייט צדיק דעם פאר און  גוט, איהם גייט עס  וואס רשע  א לו", ַַַַָָוטוב

מצליח . ער  איז דערפאר און בשמחה , שטענדיג איז  רשע  דער  ַווייל 

געברענגטיט. ווערט  זי"ע)אזוי סלאנימער מאטיל רבי הרה"ק  פון מרדכי", "מאמר זי"ע ,(ספר  קארלינער הייליגן פון  נאמען אין ַַָָָ

פר ארום גייט איד א אויב וועטאז  עס  אז איהם, איך "האפט איד, א איז ער  וואס  זאך עצם  די צוליב  ייליך ַַַַַַַָ

ברוחניות ". נישט  און בגשמיות  נישט  ח"ו , זאך  שלעכטע  קיין  געשעהן נישט ַאיהם 
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òëéìâéðò÷ éã ïäåèðà íäéà èòåå ïîä ñàåå íòã êøåã¨¨

ùéàì äùòé äëë" ,íäéà øàô ïôåøñéåà ïåà ,øòãééì÷©

ùéðøòèéá éã æéà íòã êøåã ïåà ,"åø÷éá õôç êìîä øùà
ñàåå ,êéìééøô ïøàååòâ æéà øò ïåà ,ïøàååòâ èëàååùòâtà̈©¨¨¨

.÷éìáðâéåà ïà ïéà äòåùé éã èøòèðòðøòã èàä ïééìà ñàã¨©¨©

,äçîù ïåô äãî éã æéà ñéåøâ éåå øéî ïòðøòì íòã ïåô
èòååòèàøòâ ïòî ïò÷ äçîù ïåô äãî éã êøåã øàð ïåà¨©

.ïæééá íòìà ïåô ïøòåå©

éã"òãéåäé ïá" øòã èâàæ òáìòæáéëøå" ä"ã .æè äìéâî) ¨

("éàäïîä ïòåå æà ,èâàæ àøîâ éã ñàåå íòã óéåà ,¨¨©

ãøòô íòã ïåà øòãééì÷ òëéìâéðò÷ éã èâðòøáòâ èàä¨
,ïòðòååàã èìòèùòâ÷òååà êéæ éëãøî èàä ,éëãøî øàô©¨©©

èâéãðòòâ èàä éëãøî æéá èøàååòâåö èàä ïîä ïåà¨©¨

ïîä èàä ñàååøàô ,"òãéåäé ïá" øòã èâòøô .ïòðòååàã©©¨¨

èøòèùòâ èùéð ïåà ,èøàååòâ ¯ òùåøî òùø øòã ¯©

ñ'âéðò÷ íòã ïâìàôåöñéåà éãë ,ïòðòååàã ïèéîðéà ï'éëãøî©¨

?ãéîå óëéú äøéæâ

èøòôèðòà÷ååã èàä ïîä æà ,"òãéåäé ïá" øòã©¨

äøåùá òèåâ à ïâàæ åö èùéð èøàååòâ©¨©

äìéôú à æà èñåàååòâ èàä øò ìééåå ,ïòðòååàã ï'úòùá©¨©©

ïòîåðòâðà èùéð èøòåå ,âéøòéåøè æéà ùèðòî øòã ïòåå¨

èðòååàã èöòé æà èëàøèòâ èàä øò ïåà ,ìîéä ïéà¨©©©

èàä íòã ïâòåå .èéîòâ ïâéøòéåøè à èéî éàãååà éëãøî©©¨

ïñééøøòáéà èùéð ùøòãðò íäéà ìòåå êéà ,èëàøèòâ øò©

ïñééøøòáéà íäéà ìòåå êéà áéåà ìééåå ,ïòðòååàã ïèéîðéà©

èàä ùåøååùçà æà äøåùá òèåâ éã ïâàæ íäéà ïåà¨©¨

ïåà øòãééì÷ òëéìâéðò÷ éã ïäåèåöðà íäéà ïìéåôàá©¨

ïòðòååàã øò èòåå ,ãøòô ïëéìâéðò÷ ï'ôéåà ïöòæôéåøà íäéà©©

äìéôú à ïåà ,èéîòâ êéìééøô à èéî ìàî òèééååö à©¨©©

à àã èùéð æéà ñò .ïòìîéä éã èìàtù äçîù êåúî©¨©

ïåô äìéôú àæà ïèìàä÷éøåö ïò÷ ñàåå "äöéçî"¨©©©

!ãåáëä àñë íòã ïëééøâøòã

êøåãèééâ ,äðåîà òâéã'úåéîéðt ïåô èîå÷ ñàåå äçîù¨

øòðìéåå øòã éåå ,ïòîòìáàøt òìà ïåô ñéåøà ïòî©©¨

÷åñt ï'ôéåà èâàæ ì"öæ ïåàâ(ãé ,çé éìùî)ùéà çåø" ¨

,ïåàâ øòã èâàæ ."äðàùé éî äàëð çåøå åäìçî ìëìëé¨

øòã èâàæ .ùèðòî íòðåô èñééâ íòðåô èîå÷ äçîù¨

,äçîùá æéà ùèðòî øòã ïòåå ¯ "ùéà çåø" ,÷åñt
÷ðàø÷ ïééæ èòåå øò áéåà åìéôà æéà ¯ "åäìçî ìëìëé"©

éã ïåà äçîù èéî äìçî ïééæ "ïæéétù" øò èòåå ,å"ç
ñò èâàæ ïåàâ øòã ùèàë ïåà .ïøòåå ìèá èòåå äìçî¨¨

òãòé óéåà íòã ïåô øéî ïòðøòì ,ò"ì èééä÷ðàø÷ à ééá©©

,äçîù èéî æà ,úåéîùâá ééñ ,úåéðçåøá ééñ ,äøö©

.äøö éã ìèá ïòî èëàî©

éãøòèøòåå éã ïåô êéåà øéî ïòäòæ ,äçîù ïåô äìòî
"øåàîä úøåðî" íòðåô(ä"ô)øòã æà ,èâàæ øò ñàåå¨¨©

êøãá ïééâ åö øòãðé÷ éã ïòéöøò åö âòåå øòâéèëéø
äåöî éã èåè'î ñàåå íòã êøåã æéà ,úååöîäå äøåúä¨

êéåà ïìéåå íòã êøåã ìééåå ,÷ùç èéî ïåà äçîù èéî
øòã áéåà ,ïâò÷àã .òèàè øòééæ éåå éåæà ïééæ øòãðé÷ éã©©©

,ïòâðåàååöòâ æéà ñàåå øòðééà éåå úååöî íéé÷î æéà òèàè©¨

éåæà ïøéô åö êéæ ÷ùç ïáàä èùéð øòãðé÷ òðééæ ïìòåå¨©

...øò éåå éåæà "ïãééì" åö ,êéæ èøéô øò éåå©

èéî÷åñt íòã "øåàîä úøåðî" øòã èùèééè íòã
(àé÷ ,èé÷ íéìäú)ïåùù éë ,íìåòì êéúåãò éúìçð"

øòãðé÷ òðééæ æà ìéåå ñàåå ùèðòî øòã ."äîä éáì¨©

"ïòðò'ùøé" ïìàæ("éúìçð")øòôòùàá íòðåô úååöî éã ¨©

("êéúåãò")éáì ïåùù éë" áéåà øàð ïæééååàá ñò øò ïò÷ ,©¨

íòðåô úååöî éã èéî êéæ èééøô øò áéåà ,"äîä
èéî äåöî òãòé íéé÷î æéà øò ïåà ,ïòèùøòáéåà

.÷ùç ïåà ÷àîùòâ©

תפילה מיט טאג דעם  אויסניצן  - בשאלתי נפשי

òëéìøòíéìäú õðàâ ïâéãðò åö ïééæ âäåð êéæ ïâòìô ïãéà©

íéøåt ïåô âàè íòã ïéàכééæ øòãééà êàð , ¨¨

."éîåñáì" íåö ïòîå÷òâðà ïòðòæ¨

øòãèáééøù "ìàøùé úìåâñ"(ã"÷ñ ,'ô úåà)áàä êéà :¨

ïééèùåöôéåà äìåâñ à æéà íéøåt ïéà æà ,äìá÷á©©

אויך כ. באדמורו "ת. זיין מתנהג זאלן קינדער זיינע אלע אז  אנגעזאגט האט  זי"ע  נדבורנא מרדכי'לע  רבי ַַָָָָהרה"ק 

"נאדבורנער א גערופן ווערן נישט קען ïורים , אין תהלים נישט  מ'ענדיגט וואו המדרש  בית א אז  געזאגט, ער ַַַַָָהאט 

אין  טויערן אלע מען עפענט  תהלים, זאגן מיט און הרחמים, התגברות פון  זמן דער איז  ïורים ווייל  המדרש ", ַָבית

הימל .
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óéåà ïòèùøòáéåà íòã åö ïééæ ììtúî êàñ à ïåà éøô©©

,ïëàæ òøòãðà óéåà éåæà ïåà ,éðåæîå ,ééç ,éðá ,êàæ òãòé©©©©

ïåô âàè íòã ïéà ìééåå ,íéáåø÷ òðééæ òìà øàô ïåà©©¨

óøàã ñòìà ñàã ïåà ,ïåöø úò øòñéåøâ à æéà íéøåt©¨©©

íòã óéåà ïåà ,ïåöø à èéî ïåà äçîù èéî ïäåè ïòî©

"åì ïéðúåð ãé èùåtä ìë" ì"æç éã ïâàæכא. ¨

ø÷åááå"'åâå "éëãøî" úà åìúéå êìîì øåîàøúñà)

(ãé ,äøàô ïìäòôàá åèñìàæ éøôøòãðéà .¨©©

íéåá íòã óéåà ï'éëãøî ïòâðòäôéåà ìàæ øò ,âéðò÷ íòã¨

.èééøâòâåö èñàä åã ñàåå¨¨

àíù" ÷"äôñ ïéà èâðøòáòâ èøòåå èøàåå òâéã'àøåî
"ìàåîùîøåîà ø÷åááå ä"ã ,å"ö÷ ãåîò ,æ"òøú úðù ,íéøåô)

(êìîìíòã ïñòâøàô èùéð íòã ïåô ïøàè øéî ñàåå ,¨

èùéð èñàt ñò ,øòååù æéà äøåàëì .âàè ïâéìééä ïöðàâ©

ïòâðòäôéåà ìàæ øò ,ùéøòìòôàá âéðò÷ à åö ïãòø åö©©¨

÷åñt íòã øàô âéñàt øòî ïòååòâ èìàåå ñò .ï'éëãøî¨©©

åã ,"êìîäî ù÷áú" øòãà ,"êìîäî ìàùú" ïâàæ åö¨¨

êéåà .êìîì "øåîà" èùéð ,âéðò÷ íòã ïåô ïèòá èñìàæ¨
øòèééåå ÷åñt øòã èâàæ(ã ,å øúñà)úéá ìà àá ïîäå" ¨

ìò éëãøî úà úåìúì êìîì øåîàì ,äðåöéçä êìîä
"øîàì" ,àéù÷ òáìòæ éã øòååù æéà ."åì ïéëä øùà õòä

?âéðò÷ íòã øàô ïâàæ åö ,êìîì¨©

èâàæèìééöøòã ùøãî øòã ,"ìàåîùî íù" øòãèå÷ìé) ¨

(â"ðøúú æîø ,øúñà ,éðåòîùèéåáòâ èàä ïîä æà ,©¨

ìééåå ,ùåøååùçà ïåô äîéá éã ïåô øòëòä äîéá ïééæ

דערכא. פון יונגעלייט געשריבן האבן  עס וואס בריוו א שטאט  אין דא אויפהענגען מען פלעגט  צוריק, יארן ַָָָָָמיט

נישט זענען יונגעלייט די אז  בריוו , דעם  אין מען  זעהט שורות די אונטער פון אמעריקע . אין לעיקוואד ַַָשטאט 

עס . מ 'רופט ווי רח "ל , דמעיקין " "חבילין נאר צוקערלעך", "זיסע קיין ַַָאריבערגעגאנגען

ïורים אז  לו", נותנין יד ה ïושט  "כל  ווארט דעם  יארן אלע געהערט  אויך  האבן זיי אז  בריוו , דעם  אין זיי ַַַָָָשרייבן

זיי  אבער דרשה", "שיינע א אלס  ווארט", "גוט א אלס  געהערט  בלויז  עס האבן זיי  אבער טאג, גרויסער א ַַַַַָָָָָאיז 

ביינאכט, ïורים  פרי שלאפן געלייגט זיך האבן זיי דערצו, גענומען זיך האבן זיי אז  - זיי שרייבן - זיין מעיד ַַָָָקענען

צו דארף  עס ווי געדאווענט זיי האבן דערנאך תהלים . גאנץ אויסגעזאגט  און פארטאגס , אויפגעשטאנען זענען ַַַַַָָָָאון

אין  אויס, פירן זיי בïוריא". "לבסומי  דעם געווען  מקיים זיי האבן  שïעטער און דאווענען, דאס יאגענדיג נישט ַָָָזיין,

ונפלאות. ישועות געזעהן זיי  האבן וואכן עטליכע  ביז אז בריוו , ַָָדעם

ïורים . פון  טאג דעם אין אריינכאïן נאר  דארף  מען באווייזן , איינער יעדער  קען דאס ַַַַָָָרבותי!

בעלז רחוב אויף המדרש בית בעלזער אין אריינגעגאנגען איך בין צוריק יאר דרייסיג ווי מער מקדם, ימים ַַָזכרנו

געלערנט . און עולם  אן געזעסן נאכט יעדע איז עס וואו  ברק , בני ַַאין

געזעסן  איז  וואס עולם אן באמערקט  איך האב  דארט , אריינגעקומען כ 'בין ווען ביינאכט , אזייגער  1 ארום  ïַַַַַַָָָורים

תהלים . געזאגט האבן אנדערע און געלערנט, קבוצהאון  א געזעסן זענען המדרש בית פון זייט  צווייטער  דער אויף ַַָָ

נישט איז  שמועס זייער אז ווייטנס , דער פון הערן געקענט  מ 'האט לערנען"... "געדארפט האבן וואס בחורים, ַַָָָמיט

שמועס". "ïורים 'דיגער קיין

לאמיר לו', נותנים יד הïושט 'כל  ïורים , היינט ס'איז  "חברה, זיי: צו החבורה  ראש  דער  אן זיך רופט  ïָָלוצלינג

תהלים ...". אביסל  ַָזאגן

ער איז אזוי און שאפע , די אונטער תהלים זאגן אוועקגעשטעלט  טאקע זיך האט החבורה ראש  דער בחור ַַַַָָדער

תהלים! געזאגט און געשטאנען נאכט גאנצע אינטערעסאנט )א זייער  געווען מיר איז עס ווייל עס, געדענק .(איך  ַַַַַָ

איז פארטאגס, א אין ש ïעטער, וואך א אז  געדענק  איך אבער מעלה, של  חשבונות די נישט פארשטייען ַַַַַָָָמיר

בחור!... דעם דעם פון שידוך די לרגל  "לחיים", געטיילט און המדרש בית אין געקומען בחור פונעם פאטער  ָדער

חכמים תלמידי  חשוב'ע  געווען זענען  ברידער זיינע  כאטש אז  אינטערעסאנט, איז  עס  נישט(דיינים)און איז  ער און , ַַָ

ברידער זיינע אלע  ווי  שידוך שענערן און בעסערן א געטוהן אבער ער  האט  זיי, ווי אזוי פארשטיי געווען היום, (עד ַַַַָָ

שידוך ...) דעם נישט  א איך  ב"ה  היינט  שוין איז  ער הקצה, אל  הקצה  מן געווארן נתהïך סוף צום איז אליין ער און ,ַַָ

זיידע !

ïורים, אין מהïכה א ברענגען קען איד יעדער אז  ונעשים ", "נזכרים מיינט עס  וואס  מעשה די פון מיר ַַָזעהען 

גוטן. צום  איבערגעדרייט ווערן זאל ַָאלעס



פורים - זכור - תרומה פרשת - קוואל פרשה æéדער

æà èééåå éåæà ,äìòîä íåøá ïòååòâ ñèìàîòã æéà ïîä¨©

èâàæ êéåà .ùåøååùçà ïåô øòëòä ïòðàèùòâ æéà øò©¨

àøîâ éã(.åè äìéâî)æéà ïîä ."ùåøååùçàî ïîä äáâ"
.ùåøååùçà ïåô øòñòøâ ïøàååòâ¨

èéåìñ'ïîä ãìàáéåå æà ,"ìàåîùî íù" øòã èâàæ íòã¨©©

,ùåøååùçà ïåô éåå øòëòä ïòååòâ æéà øòìòèù
øàð ,âéðò÷ íòã ïåô ïèòá èôøàãòâ èùéð ïîä èàä¨©¨

à ñìà ,äãé÷ô êøãá ïâàæ èðò÷òâ íäéà èàä øò¨¨©©

.å"ç ï'éëãøî ïòâðòäôéåà ìàæ øò æà ,ìòôàá©©¨

ïåàõøàä ïééæ óéåà ïâééì ùèðòî øòãòé óøàã íòã ïåô©©

æéåä ñ'ïîä ïòåå âàè íòã ïåô æà ,ïééèùøàô åö©©¨

ïåô çë à ïøàååòâ æéà ,øúñà åö ïøàååòâ ïáòâòâ æéà¨¨©

ïåô çë íòã ïòîå÷àá ïáàä ïãéà æà ,"àåä êåôäðå"©¨©

ïéà ïåà ,êìî íòã ïìéåôàá ïò÷ ïòî æà ,òùøä ïîä©©

íòã øàô ïâàæ ãéà ïãòé ïò÷ íéøåt ïåô âàè íòã¨¨©

èàä ãéà øòãòé !ïäåè åö ñàåå ìåëéáë ïòèùøòáéåà¨¨

èééèùøàô ."íéé÷î ä"á÷äå øæåâ ÷éãö" ïåô çë íòã
ï'èéî øàð ,ìéåî ï'èéî øàð ïâàæ èùéð ñò ìàæ'î æà êéæ¨¨¨¨

èàäòâ èàä ïîä ñàåå ïìéåå ï÷øàèù ïåà ÷ùç ïáìòæ©¨¨©

ïòâðòäôéåà ìàæ øò âéðò÷ íòã ïâàæ ïòâðàâòâ æéà øò ïòåå©¨¨

,ïäåèôéåà ïâàæ ïééæ èòåå ïàã ïåà .íéåá ï'ôéåà ï'éëãøî©¨

æà ,èâàæòâ íéãéñç òâéãøòéøô éã ïáàä íòã óéåà ïåà¨¨©

èùèðòáòâ ïåà ïøòåå ïôìàäòâ ãéà øòãòé ïò÷ íéøåt ïéà¨

.øòôòùàá íòã ïåô ïøòåå©

øòãèâàæ "ìà÷æçé äàøî"àäë ä"ã ìà÷æçé äàøî ô"ùâä) ¨

('â ïôåà ,àîçì÷åñt íòã óéåà(áé ,è øúñà)äîå"
êàð ñàåå ."ùòúå ãåò êúù÷á äîå ,êì ïúðéå êúìàù¨¨

÷åñt øòã .øéã øàô ïäåè ñò èòåå'î ïåà ,åèñøòãàô¨
èâàæ(ãë ,äñ äéòùé)íøè äéäå"ãåò ,äðòà éðàå åàø÷é ¨

øéî èòåå ïòî øàô êàð ,"òîùà éðàå íéøáãî íä¨©

ìòåå ïãòø ééæ âðàìéåå êàð ïåà ,ïøòôèðò êéà ìòåå ïôåø¨©

éðàå åàø÷é íøè" ,æîøî æéà ÷åñt øòã .ïøòä ïéåù êéà
óéåà ïòèùøòáéåà íòã èòá ùèðòî øòã ïòåå ¯ "äðòà
óéåà ,øòèùøòáéåà øòã èâàæ ,äñðøt óéåà ïåà èðåæòâ¨

ïëàæ êàã æéà ñò ìééåå ,ïøòôèðò øéã êéà æåî íòã¨©

ïáòì íåö ïáàä óøàã ùèðòî à ñàååíåé úåôñåú 'éò) ¨©©¨

(êøáð ä"ãåñ ,â"î ,æ"ô ,úåëøá ,áåèøòáà ,"íéøáãî íä ãåò" .¨

úåøéùò óéåà èòá øò ,"êàð" èòá ùèðòî øòã áéåà¨

óéåà ,ïáòì íåö ïáàä óøàã øò éåå øòî ,ãåáë ïåà©¨

øòä êéà ,"òîùà éðàå" :øòèùøòáéåà øòã èâàæ íòã¨

åö ,äù÷á ïééã øòáéà ïééæ ïã èòåå'î ,èñâàæ åã ñàåå¨¨

.ò÷àè øéã èîå÷ ñò áéåà ïäòæ©

ééáèàä ùåøååùçà æà ,÷åñt øòã èâàæ ,øòáà ,íéøåt¨¨©¨

ìòåå íéøåt ïéà ¯ "ùòúå ãåò êúù÷á äîå" èâàæòâ¨

ïëàæ òâéøòáéà éã êéåà ¯ "ãåò" íòã êéåà ïáòâ øéã êéà©

.ïáòì íåö ïáàä èñôøàã åã éåå øòî ,èñèòá åã ñàåå¨©¨

ñàãèðøòì àøîâ éã ñàåå íòã ïéà æîåøî êéåà æéà ¨¨

ñéåøà(.ã äìéâî)äìéâîä úà úåø÷ì íãà áééç" ©

ïòðééì åö áéåçî æéà ùèðòî à ,íåéá äúåðùìå äìéìá©

øîàðù ,âàèééá ïøæç øòáéà ñò ïåà èëàðééá äìéâî éã©¨

(â ,áë íéìäú)àìå äìéìå ,äðòú àìå íîåé àø÷à é÷ìà
ïåà âàèééá ,ïòååòâ ììtúî èàä øúñà ."éì äéîåã¨¨

.èëàðééá©

æéàïòðòééì ìàæ ïòî æà ïâàæ ìéåå ïòî áéåà ,øòååù¨©¨

ìàæ ïòî ïåà ,âàè ïâéìééä íòã ïéà äìéâî éã¨¨

øúñà åàåå ÷åñt à øò èâðòøá ñàååøàô ,ïééæ ììtúî©¨©

èùéð øéî èñàä åã ,"äðòú àìå" èâàæòâ èàä¨¨¨

òîùî êàã æéà ."éì 'éîåã àìå äìéìå" ,èøòôèðòòâ¨

?ïøàååòâ èøòôèðòòâ èùéð æéà äìôú øéà æà©¨

æéàíéøåt æà ,ïééæ æîøî èîå÷ ñò æà ,õåøéú øòã©©

ìéôéåå æà ,úåìôúä úìá÷ ïåô çë ïñéåøâ àæà èàä¨©©©

èìàä ïòî æà ïñéåå ïòî ìàæ ,è'ìòåt'òâ øàð èàä ïòî¨¨¨©©

ï'ìòåt ïò÷'î ìééåå ,"äðòú àìå" ïåô äðéçá éã ééá êàð¨
.è'ìòåt'òâ èàä'î éåå øòî ìéô¨

ïéàéã ïåô øòèøòåå éã ïùèééè ïòî èâòìô íéðàìñ¨
"øò'èåùt" à åìéôà ,"åì ïéðúåð ãé èùåôä ìë" ì"æç©©

("èùåtä")ïéà úåòåùé ï'ìòåt'ñéåà êéåà ïò÷ ùèðòî
íâå" :ïèéét ïåô øòèøòåå éã êéåà ééæ ïùèééè éåæà .íéøåt©

èøòåå ùèðòî "øò'áåøç" à åìéôà ,"áåèì øåëæ äðåáøç©©

.íéøåt ïéà ïèåâ íåö èðàîøòã êéåà

øòã÷åñt ï'ôéåà èáééøù í"éáìî(âé ,å øúñà)øîàúå"
øùà éëãøî íéãåäéä òøæî íà 'åâå åúùà ùøæ åì
,"åéðôì ìåôú ìåôð éë ,åì ìëåú àì ,åéðôì ìåôðì úåìéçä
ïåô éëãøî èîàèù áéåà ,ïîä øàô èâàæòâ èàä ùøæ¨¨©©

,ééæ øàô ïìàô åö ïáéåäòâðà ïéåù èñàä åã ñàåå ,ïãéà¨¨¨©©

ïöðàâðéà èñòåå åã ìééåå ,ïòîå÷ééá èùéð íäéà åèñòåå©

òðòâééà ñ'ïîä èàä ñàååøàô ,øòååù æéà .ééæ øàô ïìàô©©©¨¨



פורים - זכור - תרומה פרשת - קוואל פרשה דער çé

òøòâ ,ùøæ ,éåøôøò æà ,øòèøòåå òëìòæà íäéà åö èã©©

?ïãéà ïåô èîàèù éëãøî áéåà ï'éëãøî øàô ïìàô èòåå©©©

øàðæéà éëãøî áéåà æà ,ïâàæ åö èðééîòâ èàä éæ ¨¨¨©

,øòôòùàá íåö èðòååàã øò ïåà ,"íéãåäéä òøæî"©©

øòã ìééåå ,íäéà øàô ïìàô åèñòåå ,"åéðôì ìåôú ìåôð"©©

ñàåå äöò òâéöðééà éã .ñéåøâ øòééæ æéà äìôú ïåô çë¨

èñìàæ åã ,"åéðôì ìåôú ìåôð éë" æéà ,ïáòâ øéã ïò÷ êéà¨

êéæ ïåà ,äøùò äðåîù ïèéîðéà ñéô òðééæ øàô ïìàô©©

èòåå ñèìàîòã .øéã óéåà úåðîçø à æéà ñò éåå ïëàî©©¨

èùéð èòåå øò ïåà êéæ ééá ïìàôòâ éåæà ïééæ èùéð éëãøî©©

åèñòåå ñèìàîòã øàð ïåà ,øòôòùàá íåö ïòðòååàã©©¨¨

.ïééæ çéìöî

ïåôéåå ,ãåîéì ïñéåøâ à øéî ïòðøòì øúñà úìéâî©

íééá øòãðé÷ òùéãéà ïåô äìéôú éã æéà ñò ñéåøâ
äìéôú øòééæ âéãðòèù èøòä ïåà èöéæ øò .ïòèùøòáéåà
ïééæ ïéà èáééøù ì"æ í"áîø øòã éåå ,èôàùáéì èéî©

"ä÷æçä ãé" íåö äîã÷ä(úååöîä ïéðî" ïåô óåñ íééá)åðåéöå" ,
ùåã÷ä ìù åéçáù øéëæäì éãë ,äúðåòá äìéâîä úåø÷ì
,åðéúòåùì áåø÷ äéäå åðì äùòù úåòåùúå àåä êåøá
æðåà èàä øòèùøòáéåà øòã ."åììäìå åëøáì éãë¨

èééö øéà ïéà äìéâî ïòðòééì åö ïìéåôàá(íéøåt)åö éãë ©

úåòåùé éã ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô çáù éã ïòðàîøòã
ïòååòâ æéà øò ïåà ,æðåà øàô ïäåèòâ èàä øò ñàåå¨¨©

íäéà ïìàæ øéî éãë ,ééøùòâ øòæðåà ïøòä åö èðàð¨¨

ïåà ,"íéàáä úåøåãì òéãåäì éãëå" .ïáéåì ïåà ïò÷ðàã©
æéà'ñ æà ,úåøåã òâéãðòîå÷ éã øàô ïñéåå ïæàì åö éãë¨©©

ïéà èâàæòâåö æðåà èàä øòèùøòáéåà øòã ñàåå âéèëéø¨¨¨

äøåú éã(æ ,ã íéøáã)íé÷åìà åì øùà ìåãâ éåâ éî éë"
"åéìà íéáåø÷כב.

éåæàùøãî øòã èâàæ(âé ,æ"ô ø"úñà)æéà'ñ ïòåå æà ©¨©

ãéîùäì" ,òùøä ïîä ïåô äøéæâ òøòèéá éã ñéåøà©

àéáðä åäéìà æéà ,å"ç "íéãåäéä ìë úà ãáàìå âåøäìå
,úåáà òâéìééä éã åö äìäá à èéî ïôàìòâ áåèì øåëæ¨©

æéá ,èâòøôòâ ééæ èàä øò ïåà ,ä"ò åðéáø äùî åö ïåà¨

ïéà ïò÷ðéæøàô ïééæ èìòåå øòã ïåô úåáà éã ïìòåå ïòåå©

äøö éã óéåà ï÷å÷îåà èùéð êéæ ïìòåå ïåà ,óàìù øòééæ¨

ïéà íéëàìî éã ?øòãðé÷ òøòééæ ïôàøèòâ èàä ñàåå¨¨

ïåà úåìæî éã ,ïøòèù éã ïåà äðáì éã ,ïåæ éã ,ìîéä
òìà ¯ "íéîùä àáö" øòöðàâ øòã ,ãøò ïåà ìîéä©©

?èùéðøàâ èåè øéà ïåà ñòìà ñàã èäòæ øéà ïåà ,ïòðééåå¨©¨

ïáàäèøéñàt èàä ñàååøàô ,ï'åäéìà èâòøôòâ úåáà éã ¨©¨¨©

ìééåå ,èøòôèðòòâ ééæ èàä åäéìà ïåà ?äøö éã¨

ùåøååùçà ñàåå äãåòñ éã ïåô ïñàðòâ ïáàä ïãéà éã¨¨¨

à ééæ óéåà ñéåøà æéà íòã áéìåö ïåà ,èëàîòâ èàä¨©©©

,á÷òé ïåà ,÷çöé ,íäøáà ïáàä .ì"çø 'éìë úøéæâ¨

éã óéåà ïòååòâ øáåò ïáàä ééæ áéåà" :åäéìà åö èâàæòâ¨¨

ñàåå ,å"ç èìâéæøàô ïéåù æéà äøéæâ øòééæ ïåà äøåú©¨

ïåà ,äùî åö ïòâðàâòâ åäéìà æéà "?ïäåè øéî ïòðò÷©

ìéôéåå ,êåèñàt øòééøèòâ ¯ "ïîàð äòåø" :èâàæòâ íäéà¨©

ìèá ïåà ,ïãéà éã øàô ïòååòâ ììtúî åèñàä ìàî¨¨©

?ìîéä ïéà ïøàååòâ øæâð ïòðòæ ñàåå úåøéæâ éã èëàîòâ©¨¨

ïà àã æéà ñò áéåà ,ï'åäéìà èâòøôòâ äùî èàä¨¨©

ãéà øòëéìøò("øùë íãà")åäéìà èàä .øåã íòã ïéà¨

.éëãøî æéà ïòîàð ïééæ ïåà ,àé ,èøòôèðòòâ¨¨

èàäøò éãë ,ïñéåå íäéà æàì ïåà ééâ" :èâàæòâ äùî ¨¨¨

ìòåå êéà ïåà ,èøàã ïòðòååàã ïåà ïééèù ìàæ¨©¨

íòã íåö ïééæ ììtúî ïìòåå øéî ïåà ,àã ïééèù¨

òùéãéà óéåà úåðîçø ïééæ åö øøåòî ,ïòèùøòáéåà
øòééøèòâ" :äùî åö èâàæòâ åäéìà èàä ."øòãðé÷¨¨

ïãéà éã ïòâðòøáåöîåà äøéæâ éã ïåô ååéøá øòã ,êåèñàt©
íäéà äùî èàä ."ïøàååòâ ïáéøùòâ ïéåù æéà ,å"ç¨¨

ïøàååòâ ïáéøùòâøòèðåà æéà äøéæâ éã áéåà" :èâàæòâ¨¨

áéåà øòáà ,úåìéôú òøòæðåà ïøòä ïòî èòåå ,íééì èéî¨

ïוריםכב. זאגן מיר  וואס ווערטער  די געטייטשט זצ"ל , הגרי"ז רב  בריסקער  דער האט  רמב "ם, פון ווערטער  די ָָָלויט

מגילה-לייענען יעקב")נאך "שושנת בך"(ïיוט  החוסים כל  לנצח יכלמו ולא יבושו לא קויך שכל  ב ïשטות,"להודיע  (וואס ָָ

אהער) דא ווערטער די פון שייכות די פארשטענדליך  נישט פון איז תכלית דער  איז דאס אז  זצ"ל , רב בריסקער דער זאגט . ַַַָָָ

און  קינדער, אידישע  פון תפילות די אייביג ענטפערט  אויבערשטער דער  אז  וויסן זאלן מיר  אז המגילה , ַַָקריאת

זאגט רש"י ווי פארשעמט , נישט קיינמאל ווערן אויבערשטען, דעם אויף זיך  פארלאזן וואס  כג)אלע  לד, "ולא (תהלים  ַַַָָָָ

וואס דעם פאר האבן חרטה נישט וועט קיינער  בך". חסינו כי אשמנו  לאמור יתחרטו לא - בך החוסים כל  ַָָיאשמו 

אויבערשטען. אויפ'ן  פארלאזט זיך האט  ַָָער



פורים - זכור - תרומה פרשת - קוואל פרשה èéדער

øéî ïòðò÷ ïàã ,å"ç èåìá èéî ïøàååòâ èìâéæøàô æéà'ñ©¨

"äéäéù àåä ,äéäù äî :ïäåè èùéðøàâכג. ¨

èàäïáéøùøàô æéà äøéæâ éã æà ,äùî åö èâàæòâ åäéìà ¨¨©©

íäéà äùî èàä .íééì èéî ïøàååòâ èìâéæøàô ïåà©¨¨

."ï'éëãøî øàô ïééà¯ãìòî ïåà ééâ ,éåæà áéåà" ,èâàæòâ¨©©

òðééæ ïñéøòö ,äøéæâ íòã ïåô âéãðøòä ,èàä éëãøî¨

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,øòãééì÷(à ,ã øúñà)òãé éëãøîå" ¨

."åéãâá úà éëãøî òø÷éå ,äùòð øùà ìë úà

ïåô"éåì úùåã÷" øòã èðøòì ,àã(úéùéìù äùåã÷ ,íéøåôì) ¨

òùéãéà ïåô úåìéôú éã ïåô çë øòã æéà'ñ ñéåøâ éåå
ñàåå äøéæâ à åìéôà æà êàã ïòäòæ øéî ìééåå ,øòãðé÷¨©©¨

,ìâéæ ñ'âéðò÷ ï'èéî ïøàååòâ èìâéæøàô ïåà ïáéøùòâ æéà©¨

ïâéã'úîà ïà èéî ,ïëàî ìèá ïåà ïñééøòö êàð ïòî ïò÷¨©©

.ïöøàä ïôéè ïåô ééøùòâ©

êéåàìèá ïòðòæ úåøéæâ éã æà ,íòã ïåô øéî ïòðøòì©

øòã óéåà äìéôú à ïåô çë ï'èéî øàð ïøàååòâ¨¨©

ïæéååàá èùéð ïáàä "íéòåø äòáù" òìà ìééåå ,èìòåå©¨©

éëãøî ïåô çë ï'èéî øàð ,äøéæâ éã ïééæ åö ÷éúîî¨

,èìòåå øòã óéåà ééæ øàô ïòååòâ ììtúî èàä ñàåå¨¨©

äøåú éã ñàåå ñàã ïôìàäòâ èùéð êéåà èàä ñò ïåà¨¨¨¨

íéùåã÷ä úåáà éã ïåà ,÷àæ à ïéà èìéäòâðééà êéæ èàä¨©©

ìééåå ,ïåéìòä íìåò ï'ôéåà äìéôúá ïòååòâ øéöôî ïáàä¨
ïòðò÷ ,èìòåå øòã óéåà ìàøùé ììë ïåô úåìéôú éã øàð¨
.úåøéæâ òèëòìù òìà ïëàî ìèá ïåà úåòåùé ï'ìòåt©©

øòãïééæ êéåà æà ïñéåå øòðééà øòãòé óøàã ø÷éò©©

ùåøéôá èééèù éåæà ïåà ,ììë íòã ïéà æéà äìéôú©

åäéìà éáã àðú ïéà(å"ô ,àèåæ)øòèùøòáéåà øòã æà©
åìéôà ,ïùèðòî äòæ êéà ïòåå ,äùî åö èâàæòâ èàä¨¨

¯ íéáåè íéùòî ïåà äøåú ïéé÷ èùéð ïáàä ééæ áéåà¨

ïåô úåëæ ïéà øàð ¯ ïøòèìò òøòééæ èùéð ïåà ,ééæ èùéð¨

íéðåðçú ïèòá åö ïøòîøàô ïåà ïòééèù ééæ ñàåå íòã¨©

,äñðøô øòééæ ìtàã êéà ïåà ééæ êéà óìòä ,øéî øàô©¨

à ïåô äìéôú éã êéåà æà ,øéî ïòäòæ íòã ïåô .ì"ëò©©

èøòåå ,áöî ïâéøòãéð à ïéà êéæ èðéôòâ ñàåå ùèðòî¨©

åö âåðòâ æéà ïééìà äìéôú ìééåå ,ìîéä ïåô èøòôèðòòâ©

.ïøòâàá ñ'ïùèðòî íòã ïìéôøò©

êéåàåäéìà éáã àðú ïéà èééèù('ë ÷øô äáø)ïîä æà ,©
èàä ,ââà ,òãééæ ïééæ ìééåå ïøàååòâ ïøéåáòâ æéà¨¨

æà øéî åö æéà ééåå :äñéôú ïéà èðééååòâèùéð èòåå ñò ©

ñàåå ïøòøè éã ïâòåå ïåà ,øòãðé÷ ïéé÷ øéî ïåô ïáééìá¨

.ïîä ïøàååòâ ïøéåáòâ æéà èðééååòâ èàä øò¨¨

óøàãøò ïåà ,òùø à ïòååòâ æéà ââà ,ïééèùøàô ïòî ©©©

,êìîä ìåàù êøåã ïøàååòâ èøéèñòøà æéà©¨

øò ìééåå æà ,øëù àæà èðéãøàô ââà èàä ñàååøàô©¨¨©©©©

ïøàååòâ ïøéåáòâ íäéà ééá æéà äñéôú ïéà èðééååòâ èàä¨¨

?òùøä ïîä

èøòååèîå÷ ñàã æà ,øòôèðò ïà íòã óéåà èâðòøáòâ©©¨

ïåô ïåà äìôú ïåô çë íòã ïòðøòì åö æðåà
èðééååòâ èàä øò æà ,ââà éåå òùø àæà åìéôà æà ,ïøòøè©©©©©¨

ïòðøòì íòã ïåô .ïééååòâ ïééæ èøòäòâ ìîéä ïéà ïòî èàä¨
,ïòðòååàã íééá ñéåà êéæ èðééåå ãéà à áéåà æà ,øéî©©©

ïà èîòð øòèùøòáéåà øòã æà äîëå äîë úçà ìò©¨

.äìôú ïééæ

ïורים טוב יום  פון קדושה די - היום  קדושת תוקף ונתנה 

ñòà"áùøä úåáåùú ïéà èééèù(âö 'éñ ,à"ç)íéøåt æà©
ïãéà ïåô íéùòî éã èéåì ïèñàîòâ èùéð èøòåå¨

èééö øòã ïéà ïòååòâ æéà'ñ éåå éåæà øàð ,øåã íòðòé ïéà¨©

.äæä ïîæá ñò æéà éåæà ùîî ,øúñàå éëãøî ïåô©

èáééøùèâòøôòâ íäéà èàä ãéà à æà ,à"áùø øòã©©¨

ùøãî ïåô øòèøòåå éã óéåà(øåëæ úáùì èåéô)

ïøòåå ìèá ïìòåå íéáåè íéîé òìà áéåà åìéôà æàãéúòì) ©©©

(àåáì,ïøòåå ìèá èùéð ïìòåå íéøåt ïåô âòè éã øòáà ,¨
èâàæ ÷åñt øòã éåå(çë ,è øúñà)äìàä íéøåôä éîéå" ¨

èàä ."íòøæî óåñé àì íøëæå íéãåäéä êåúî åøáòé àì¨

èòåå ñò æà ïâàæ ïòî ïò÷ éåå ,èâòøôòâ ãéà øòðòé¨©

?äøåú øòã ïåô úåà ïééà åìéôà ïøòåå ìèá©

ïסוק כג. אויפ 'ן רמז , בדרך זאגן ספרים ז)די ד , המלך (אסתר  גנזי על  לשקול המן אמר  אשר הכסף פרשת "ואת ָ

בדם" "לא ווי אותיות זעלבע די האט "לאבדם ", ווארט דאס  לאבדם", בלוט )ביהודים מיט האט(נישט  מרדכי . ָָָָ

נאך  עס  מען קען ממילא, און בלוט , מיט געווארן פארזיגלט  נישט נאך איז גזירה  די אז אסתר, פאר  זאגן ַַַָָָָגעשיקט

תחנונים . און תפילה מיט מאכן  ַבטל 
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èøòôèðòéáø ,èøàã ïâàæ ì"æç éã æà ,à"áùø øòã©¨¨

ìàîðéé÷ èòåå øåtéë íåé êéåà ,èâàæòâ èàä¨¨¨

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,ïøòåå ìèá èùéð(ãì ,æè àø÷éå) ¨

,øòååù øòî êàð æéà ."íìåò ú÷çì íëì úàæ äúéäå"¨

øòã èøòôèðò ."íìåò ú÷ç" èééèù çñt ééá êéåà ìééåå
êåøá øòèùøòáéåà øòã èàä íéãòåî òìà æà ,à"áùø©©¨

íøåâ èùéð èòåå àèç øòã æà èøòëéæøàô èùéð àåä©©

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,ïøòåå ìèá ïìàæ ééæ æà äìéìç ïééæ©¨¨

(å ,á äëéà)øòèùøòáéåà øòã ,"úáùå ãòåî ïåéöá 'ä çëéù"
íéáåè íéîé éã ïåéö ïéà ïñòâøàô èëàîòâ èàä ìåëéáë¨©©

øòèùøòáéåà øòã èàä ,íéøåt ïâòåå øòáà ,íéúáù ïåà¨¨

ïøòäôéåà èùéð êéæ ìàîðéé÷ èòåå ñò æà èøòëéæøàô©©¨

ïà èùéð ,"äçèáä" à èëàîòâ èàä øò .ïãéà éã ïåô¨©©©

øòã èàä ,øåtéë íåé ééá òáìòæ ñàã ïåà ,"äøäæà"¨¨

ïééæ øtëî èòåå âàè øòã æà èâàæòâåö øòèùøòáéåà¨©¨

èùéð ñò ïìòåå ééæ áéåà åìéôà úåøéáò òùéãéà éã óéåà©

.ïèéätà̈

ïåàèùéð èòåå øåtéë íåé êéåà æà èâàæ øò ñàåå ,éáø¨¨©

åúèéùì" èãòø ,ïøòåå ìèáñàåå äèéù ïééæ èéåì ,"¨

ïéá" øôëî æéà øåtéë íåé æà àøîâ éã ïéà èâàæ øò¨©

äáåùú èàä'î áéåà ééñ ¯ "íéáù ïðéàùì ïéá ,íéáùì¨

øòáà ¯ ïäåèòâ äáåùú èùéð èàä'î áéåà ééñ ,ïäåèòâ¨¨

ïà æéà ,çñt ééá èééèù ñàåå "íìåò ú÷åç" øòã¨©

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,"äçèáä" à èùéð ,"äøäæà"úåîù) ©¨

(ãé ,áé"íëéúåøåãì íúøîùå åäåâçú íìåò ú÷åç"כד.

æéà'ñøäåæ éðå÷éú ïéà èééèù ñò ñàåå èðà÷àáóã) ©©¨

(:æðïåô ïéòî æéà øåtéë íåé ïåô äùåã÷ éã æà©
ïôåøòâ ñò èøòåå øàôøòã ïåà ,íéøåt ïåô äùåã÷ éã©

éåæà" æéà ñò ìééåå ,"ïåéîãä ó"ë" à èéî ,"íéøåtë íåé"©©

"íéøåt éååכה.

ïáàäíòã óéåà èâàæòâ íé÷éãö,ò"éæ øòðéæåø øòâéìééä øòã) ¨¨

(òøòãðà ïåàïâàæ ì"æç ,(.æ úéðòú),"éîá äìúð éî" ©¨

äìúð ïè÷ ,øîåà éåä" ?ïòîòåå ïéà ïà êéæ èâðòä øòåå¨

האטכד . סלאנים, פון זי"ע שמואל " "דברי  בעל  הרה"ק  פאטער, זיין אז  אברהם", "בית ספה"ק  אין שטייט  ַָָָעס

ער איז ïורים  און ל "ע , ארימקייט גרויס פון געליטן האט אוסטראה  פון זי"ע ייבי רבי הרה "ק אז  ַָָדערציילט ,

ער און אליין. מרדכי געווען איז דאס  און דערפרייען, איהם געקומען איז  איד  איין סעודה . די ביי אליין ַָגעזעסן 

בשמחה . זיין וויל  וואס איד א ערמוטיגן געקומען איז  ער  און ïורים , פון שמחה  בעל דער  איז  מרדכי געזאגט , ַָָָהאט

המן  פון אויגן די אין דארן א ווי איז  ïורים, אין האבן קינדער אידישע וואס שמחה די אז  געדענקען, ַַַָָָמ 'דארף 

באנדע . זיין ַאון

ïשעווארסקער איציקל  רבי הרה "ק שווער, זיין אז  דערציילט , האט  זי"ע  ïשעווארסקער  יאנקעלע  רבי ַַָָָהרה "ק

זי"ע טאמאשוב'ער יאסעלע  רבי הרה"ק  אז  דערציילן , פלעגט הרה"ק זי "ע, פון זי"ע)(פאטער  טאמאשוב'ער יהושע'לע ,רבי ַַָָָָ

געווען  איז  זי"ע , יששכר" "בני בעל הרה"ק  פון און זי"ע לובלין פון רבי'ן הייליגן פון תלמיד א  געווען איז  ַוועלכער

יענע איינגעפירט  געווען ס 'איז ווי - ïריץ  פונעם  קרעטשמע די געדינגען האט וואס  קרעטשמער , א ביי  איידים  ַַָָאן

צייטן).

יעקב" "שושנת געזינגען און שטוב אין  זיך ביי געזעסן יאסעלע רבי איז ביינאכט , ïורים ער אמאל  האט (דעמאלטס ַַָָָָ

מנין) א געהאט  נישט  אפילו האטנאך ער און שווער, זיין פון שטוב אין אריינגעקומען ïריץ דער איז  זינגען, אינמיטן און , ַַַַָָ

זיין  צו  געגאנגען קרעטשמער  דער איז מנוחה . זיין שטערט געזאנג זיין אז איידים זיין פאר זאגן צו באפוילן ַַַַַָאיהם

קרעטשמער דער  איז  אינדערפרי, זינגען. אויפהערן זאל ער געזאגט איהם  און טאמאשוב'ער, יאסעלע רבי ַָָָָאיידים,

האט ביינאכט . נעכטן געשטערט איהם מ'האט וואס  דעם פאר איבערגעבעטן איהם  און ïריץ , צום ַַַַָָָאריבערגעגאנגען 

אז פארשטאנען, מען האט  דעמאלטס ערשט רעדט... ער  וואס  וועגן נישט  ווייסט ער  אז געזאגט , איהם ïריץ  ַַַַָָָָדער

דארף, פון ïריץ דער געווען נישט  איז  איהם", "מ'שטערט  אז  זאגן ביינאכט  ïורים  געקומען איז וואס "ïריץ" ַַָָָדער

יאסעלע רבי אז  זאגן  ïריץ , פונעם געשטאלט דער אין געקומען איז  ïריץ , דעם אלס פארשטעלט הרשע  המן ַַַַָָָנאר 

זינגען... צו אויפהערן זאל  ער און איהם ָשטערט 

פאר געשטערט  האט טאמאשוב'ער  יאסעלע  רבי פון יעקב" "שושנת דער  ווייט ווי מעשה, די פון מיר ַַָָָזעהען 

זינגען. אויפהערן זאל יאסעלע  רבי אז  ïעולות טוהן געדארפט האט  ער אז ווייט , אזוי אויף  הרשע, ַַַַָָָהמן

"חציוכה . מען ïסק'ענט טוב יום יעדן ביי אז זאגנדיג, טאג, גאנצן א ïורים  טרינקען פלעגט זצ"ל  גאון ווילנער ַַַָָדער

א  פאר'ן אוועקגעבן מען דארף טוב יום  דעם פון העלפט  א לכם", וחציו ותפלה )ויבערשטעןלה ', תורה  און (מיט , ַַַַ
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ïøòñòøâ à ïéà ïà êéæ èâðòä øòøòðòì÷ øòã ,"ìåãâá¨©

éã :êàæ òâéã'àøåî à àã êàã øéî ïòäòæ .íäéà ïåô¨¨©©

øåtéë íåé éåå øòñòøâ æéà íéøåt ïåô äùåã÷כוøòã ,
íåé ïâòåå èâàæ ÷åñt øòã ñàåå ,øàé ïåô âàè øòèñâéìééä¨¨¨¨

øåtéë(àé 'á ìàåé)."åðìéëé éîå ãàî àøåðå 'ä íåé ìåãâ éë"

êàðïåô úåäî øòöðàâ øòã èòåå àåáì ãéúòì ,øòî ¨©

ïåô âàè à ïééæ åö ïøòåå èøòãðòòâ øåtéë íåé©¨

ñàã æéà ñò éåå ,íéøåt ïåô âàè øòã éåå éåæà ,âðåò©¨¨

ùåã÷ä øäåæ íòðåô ïåùì(èøàã)ïéãéúòã ,íéøåtéë íåé" ¨

,øåtéë íåé ïéà ."âðåòì éåðéòî äéì ééåðùìå äéá àâðòúàì

באדערפענישן גשמיות'דיגע פאר  געווידמעט  זיין  דארף העלפט  צווייטע  שלאפן)די און טרינקען אז(עסן , ממילא, און , ַַַ

און  עסן נישט מ'טאר ווען כיïור, יום אין לה'" "חציו  מקיים מען איז טאג, איין ווי זענען כי ïור  יום און ïָָורים

ושמחה". "משתה  פון  טאג דער ïורים , פון טאג דעם אין מקיים  מען איז  לכם" "חציו  און ָטרינקען,

זאגט  זצ"ל , דעסלער  אליהו רבי הגה"צ  ישיבה, ïאניעוועזשער דער  פון משגיח תשרי)דער אלול מאליהו ", א ("מכתב , ַָָ

די  צו פארן צו געלט  קיין נישט  האט וועלכער  ארימאן, דער אבער היילן, צו  זיך קורארט א צו פארט  מאן, ַַַָָָָָָרייכער

ער און בעדער, די פון וואסער מיט פלעשל  קליין א קויפט און אïטייק אין אריין גייט  קורארט, אינעם ַַַַָבעדער 

איז זעלבע דאס  געפארן... אהין איז  ער אז  איהם זיך דאכט עס  און דארט, אביסל  דא, אביסל  ארום, זיך  ַַַַַַָָָָשמירט

ער גייט  זמנים, און טעג געהויבענע  די קומען עס  ווען איד. ערליכער אן  איז  דאס רוחניות, אין מאן" "רייכן ַַמיט'ן 

באגעניגענט רוחניות, אין "ארימאן" דער אבער ברוחניות, אויס" זיך "היילט ער און "קוואלן", די אין אריין ַַַַַָָאינגאנצן

יוצא... ער איז  דעם  מיט  און דארט , און דא אביסל  "שמירט " ער התעוררות, קליינע  א מיט ַַָָזיך

געלט סאך א מיט זיך דרייען לייט רייכע די וואו ïארט , ביים זיך דרייען גנבים די אז  זאגן, מען  פלעגט ïוילן ַַַָָאין

אראïגעבויגן  זיך  האט עושר דער ווען און ערד, דער  אויף  מטבע א אראïווארפן פלעגן  גנבים די באזיץ . זייער ַַַַַָָָאין

צוכאïן  גנבים די פלעגן אוצרות, זיינע פון געווען דעת מסיח  מינוט א אויף  ער האט אזוי און מטבע, די  ַַַָאויפצוהייבן

פון  "טריקס " די נישט  ווייסט עושר דער אויב נאר  אבער  העלפט "קונץ " דאזיגע  די דערמיט. אנטלויפן און אוצר ַָָָדעם

נאכצוגיין  נישט  אופן, שטארקסטן אויפ 'ן אכטונג  זיך גיט "שטיק", זייערע אויף "מבין" א איז  וואס  דער  ווייל  גנבים , ַַַָָדי

רשות. זיין אין אוצר דער בלייבט אזוי און אוצר, זיין פון  דעת מסיח נישט  איז  ער ש ïילערייען . פאלשע ַַזייערע 

צעטומלען  צו ציל  מיט'ן "מטבע", א הרע יצר  דער ווארפט  זמן, געהויבענער  א קומט  עס  ווען  איז , נמשל  ַַַדער

א  מענטש, און דעם צייטן, געהויבענע  די זיין צו דארף  עס ווי אויסנוצן נישט און  עיקר, פונעם  פארגעסן זאל  ער ז ַַָ

היטן  שטארק גאר זיך און תחבולות, זיינע  וויסן נאר  דארפן מיר אויבערשטען. פאר 'ן זיין מתïלל  נישט  זאלן ַַַָָָמיר

איהם . פון

חסיד  א איז  זי"ע, אברהם " "בית בעל הרה"ק  רבי'ן, סלאנימער ביים  סעודה" "טרינק די אינמיטן ïורים , יאר ַָָאיין

דיך  וויל  "איך געזאגט: איהם  אברהם " "בית דער האט טוהן. תשובה וויל  ער אז געוויינט, און רבי'ן צום ַַָָצוגעגאנגען

מארגן...". ָזעהן

גענוג  נישט  ס 'איז אז  כוונה , טיפערע  א און באדייט  דאïלטן א אברהם" "בית פונעם ווערטער די האבן ַַַַָָלענינינו,

זיך  צומארגנס אויך מ 'דארף נאר  זעלבסט , ïורים  פון טאג דעם  אין תשובה  צו נתעורר ווערט  מענטש  דער ַָָָָוואס

עבודה . און תורה אין ַשטארקן

סעודה ", "טרינק די ביי אויסגעוויינט  זיך  האט איד  א זי"ע . סלאנימער  מאטיל  רבי הרה"ק  ביי ïאסירט האט ַַָָָָענליך 

געזאגט: איהם מאטיל  רבי  האט  טוהן. צו  תשובה אזוי ווי אויסלערנען איהם זאל  מאטיל רבי ַַָָָָָאז

צו צוריקקומען זאלסטו וויין, פונעם 'אויסטשוכען' זיך וועסט  דו ווען און אויס , זיך רוה גיי  אויס , מיך הער  -ָ

האסט דו וואס געדענקען וועסטו דעמאלטס  אז האף  איך תשובה. פון וועג א לערנען  דיך וועל  איך און ַַָָָָמיר

היינט ... מיר צו גערעדט

שרייבטכו. זי"ע  מלובלין הכהן צדוק רבי בתיקוני")הרה"ק  "ואיתא ד "ה  א, פורים שמות, צדיק", מ'זאגט("פרי וואס דעם וועגן ,ָָ

ïורים ווי אזוי כפורים", "יום גערופן ווערט עס און כיפור , יום פון  בחינה דער אין איז  ïורים אז  צדיקים פון ַַָנאך

יום" של  "עיצומו איז ïורים, ביי  אויך  אזוי מכ ïר ", יום של "עיצומו אז  מיר ווייסן כיïור יום ביי  ווי ïונקט  און ַַוכו ',

ע "כ . ïורים , איז  היינט אז אויך און כיïור, יום איז היינט  אז  געדענקען דארף מענטש  דער נאר עמלק, מחיית די ַַַַָמאכט

קלונימוס  רבי הרה "ק גע 'דרש'ענט  האט אופן, אנדערן אן התלמידים",אויף  "חובת בעל ïיאסעצנע , פון  זי"ע  קלמן  ַַָ

פאלגענד: ווי  ïורים , ווי אזוי איז  כיïור  יום וואס  ענין דעם  מלחמה , וועלט צווייטער ביטערער דער פון ברען ַָָאינמיטן
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ïøòåå èòåå ñò ïåà ,âåðòú à ïáàä ãéúòì ïòî èòåå¨©

."âðåò" ïà åö "éåðéò" ïà ïåô©©

àò"éæ "íòåð éøîà" ìòá ÷"äøä èâðòøá åöøòã øëæ ©

áå÷éæã ïåô("ïøäà øtéëå ÷åñôá" ä"ã ,øåëæ úùøô)ïåô ,
÷åñt(é ,ì úåîù),äðùá úçà åéúåðø÷ ìò ïøäà øôéëå"

."íëéúåøåãì åéìò øôëé äðùá úçà íéøåôéëä úàèç íãî
úçà" øòèøòåå ééååö éã ìàî ééååö èâàæ ÷åñt øòã¨¨

íòðéà âòè òìòéöòtñ ééååö àã ïòðòæ ñò ìééåå ,"äðùá¨

íäéà ééá èééèù ñò ñàåå ,øåtéë íåé æéà âàè ïééà ,øàé¨¨¨

ñàåå ,íéøåt æéà âàè øòèééååö øòã ïåà ,"úàèç íãî"¨¨

ñàã ïöéøtù ïà êéåà ,"äðùá úçà" ïôåøòâ èøòåå¨¨

¯ íéøåt ïåà øåtéë íåé ¯ âòè òãééá ïâòåå ïåà ,èåìá
."íëéúåøåãì åéìò øtëé" ÷åñt øòã èâàæ¨

øòã,ò"éæ ìàøùé éáø ÷"äøä ,éáø øò'áå÷èøàùè¨

èâðòøá(ã"ôøú úðù íéøåô ,áå÷èøàùè ,"ìàøùé çîùé")

,ò"éæ øòðéæåø øòâéìééä øòã ,ïãééæ ïééæ ïåô ïòîàð ïéà¨

íåé éåå íéøåt ïåô äìòî éã øòñòøâ æéà íòã èéî æà©

ïùèðòî óéåà øàð øtëî æéà øåtéë íåé ìééåå ,øåtéë¨

äáåùú ïòåè ñàååïåà ,:äô óã àîåé ïéà ïèìàä ïðáø éã éåå) ¨©

(â"ä ,à"ô ,äáåùú úåëìä ,í"áîø äòæ.

èâàæì"æç ïâàæ íéøåt ééá æà ,éáø øò'áå÷èøàùè øòã ¨¨©¨

(.æ äìéâî)ïåà ,"äèîì åìá÷ù äî äìòîì åîéé÷"
øòã óéåà ¯ "äèîì" êéæ óéåà ïòîåðòâ èàä'î ãìàáéåå©¨

èìòâ ïáòâ åö ¯ èìòåå(ä÷ãö)ñàåå íòðééà ïãòé øàô©¨

êàã æéà'î ìééåå ,éåàø èùéð æéà øò áéåà åìéôà ,èòá©¨

øòã áéåà ïäòæ åö èìòâ ï'èéî íéøåt ÷ã÷ãî èùéð
ïééæ ñéåà è÷òøèù ñàåå øòãòé øàð ,éåàø æéà ìá÷î¨¨

íäéà ïòî èéâ ,ïòîòð åö èðàä(â"ñ ,ã"öøú 'éñ ç"åà)ïåà , ©

¯ ìîéä ïéà ¯ "äìòîì" êéåà ïòî èàä ,íòã ïâòåå¨

ïåà ,äëìä òâéæàã éã ïééæ åö íéé÷î êéæ óéåà "ïòîåðòâ"¨

ïãòé ïåô úåøéáò éã ìçåî æéà øòèùøòáéåà øòã
ïééæ øàð ìàæ øò áöî ïëìòåå ïéà ,ãéà íòðìöðééàøàð) ¨¨¨

éã ïòîòðåöðà ,"ãé èùåt" à ïééæ ùèàë ìàæ øò :éàðú ïééà èéî¨¨©¨

(äìéçîù"ééò .כז,

כיïור, יום  ווי אזוי ïונקט  ווייל  כיïור, יום  ווי אזוי איז  ïורים  אז  זוהר  תיקוני פון ווערטער די אויף זאגן ַַַָמ 'קען

טוהן, תשובה  נישט מ 'וויל  אויב סיי טוהן, תשובה  מ 'וויל  אויב סיי טאג, הייליגן אין תשובה  מ 'טוט און מען  ַָפאסט

נאר נישט  ïורים, אין שמחה די בנוגע  זעלבע דאס  באפוילן, אויבערשטער דער האט אזוי ווייל  מקיים עס  מען ַַָָָאיז 

זיין  ער דארף  פרייען, זיך קען ער וואס  מצב א אין כאטש איז  ער  אדער בשמחה, אליין איז מענטש דער ַַַָָָאויב

דער און מח  דער הארץ , צובראכן א האט  ער און מצב נידעריגן א אין חלילה  איז  ער אויב אפילו נאר  ַַַָָָבשמחה,

דארף שמחה  פון פונק  א כאטש אז  באשעפער פון געזעץ א עס  איז  ח"ו , "צעטראסקעט " איז גייסט  ַַַַַַַָגאנצער

הארץ . זיין אין ַַאריינקומען 

אמת " "שפת תרל"ט )דער דאס(פורים עונג, דורך מתקן מען איז ïורים  אז הקדוש, זוהר אין  שטייט  עס  ַָָזאגט,

פארטיג  איז  כיïור  יום ביי ווי ïונקט אז  אמת", "שפת דער שרייבט  פאסטן. דורכ 'ן כיïור יום  אין מתקן מ 'איז ַַַָוואס

טעג  פערציג די אין תשובה  די דורך "סלחתי", געזאגט דעמאלטס  האט אויבערשטער דער און כ ïרה  די ָָָָגעווארן

חודש אין אויך אזוי מיראה, תשובה  צו  אלול  חודש  פון טעג די געווען מתקן מען האט  דעם  אויף וואס  ַָָפריער,

מצוה א דא איז  דעם וועגן מעשים, די מתקן מ 'איז וויבאלד און שמחה, מיט און מאהבה תשובה מען טוט ַַָאדר,

ïורים . אין  זיך פרייען און  טרינקען פון 

ברורה" "משנה פון ווערטער די פון אויך זעהן  מען קען ïורים, פון כח  דער דערגרייכט עס ווייט  ס"ק ווי צ ', (סי'

צוכח) רשות געגעבן איהם האט שר דער וואס  תפיסה אין ארעסטאנט אן אז  רדב"ז , תשובות אין שטייט עס ,ַַַַָָ

ווען  טאג יענעם  תיכף , דאווענען ער זאל  וויל , ער  טאג וועלכן אויסקלויבן  זיך קען ער בציבור, טאג איין ַַָָָָדאווענען

כיïור, יום אויף  ווארטן צו מצוה, די "פארזויערן" נישט  זאל  ער  און בציבור, דאווענען צו ערלויבט איהם  ַַַָָמ 'האט

אד  כיïור , "יום נאר  השנה", ראש  אדער כיïור "יום  נישט שרייבט  רדב"ז  דער עכ "ל . ïורים , אויף ïורים".אדער ער ָָָָ

ïורים . טאג  הייליגן דעם אין תפילה  פון  כח דער  איז עס גרויס  ווי דעם פון מיר  ָזעהען

גוטעכז. זיין משïיע דורך מנות" "משלוח  פון מצוה די מקיים  דאך איז  אויבערשטער דער  צחות, בדרך זאגן ָָמ'קען 

מנות" "משלוח מ 'שיקט אז  זיך פירט וועלט די און קינדער, אידישע פאר ïורים פון טאג דעם אין ַַָהש ïעות

מנות" "משלוח דעם  געשיקט  מ 'האט  וועמען צו דעם  ביי כלי די  איבער  מ 'לאזט  און כלים , שיינע  אאין ווי (אנדערש ַַָָ

געלייגט  מ'האט וועלכע אין כלי די צוריק שיקט  ער און  מאכל דעם ער  נעמט וכדומה , שכן זיין פון מאכל א באקומט  וואס דער ווען יאר, ַַַָָָגאנץ
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íé÷éãöèâàæòâ ïáàä(íéøåôì ,"ìàåîù éøáã")óéåà æîø à ¨¨©

ïèéét ïåô øòèøòåå éã(á÷òé úðùåù)äðåáøç íâå"
à æéà ñàã ,"ïáøåç" ïåùì ïåô "äðåáøç" ."áåèì øåëæ¨©

,úåéðçåøá "áåøç" äìéìç æéà ñàåå øòã åìéôà æà ,æîø©¨

íòã ïéà ïèåâ íåö èðàîøòã øò èøòåå ,"áåèì øåëæ"
íéøåt ïåô âàèכח. ¨

éåæàò"éæ áø øòååàðéù øòã èâàæ,íéøåô ,"ìà÷æçé éøáã") ©¨¨

("ùéðéà áééç" ä"ãéãåäé ìë ãéá ùé" ,íéøåt ïéà æà ,©
."íéùã÷ä ùãå÷á íéðôìå éðôì ìåãâ ïäëì ùéù çåëä úà
ïäë øòã ñàåå çåë íòã ñèìàîòã èàä ãéà øòãòé¨¨¨

éðôì" äãåáò éã èåè øò ïòåå øåtéë íåé èàä ìåãâ¨

.íéùã÷ä ùãå÷ ïéà ,"íéðôìå

êéìðò"úîà úôù" øòã èâàæ(æ"ðøú ,íéøåô)øò ïåà , ¨

÷åñt ïåô ñéåøà ñò èðøòì(á ,æè àø÷éå)ìàå" ©

øòáà ,øåtéë íåé ïéà øàð ,"ùãå÷ä ìà úò ìëá àåáé¨¨

èééèù íéøåt ééá(æè ,ã øúñà)êìîä ìà àåáà ïëáå"
ùãå÷ ïéà "ïòîå÷ðééøà" ïò÷'î æà ,"úãë àì øùà©©

íéùã÷äìåãâ ïäë øòã ñàåå äùåã÷ éã ïééæ âéùî ,èñééä ñàã)¨¨

(íéùã÷ä ùãå÷ ïéà ïòååòâ âéùî èàäèùéð æéà ñò áéåà åìéôà , ¨

.øåtéë íåé

éåæà"øôåñ íúç" øòã êéåà èâàæ:åð÷ óã ,à"ç ,úåùøã) ©¨

(àìà" ä"ãíåé øòñéåøâ à úîàá æéà íéøåt æà ,©©

øò'áåùç ñò æéà ,ïåöøá äøåúä úìá÷ ïéðòì ïä ,áåè
ïãéà éã ïáàä úåòåáù ìééåå ,úåòåáù áåè íåé øòã éåå¨

íéøåt øòáà ,èééäøòðòâðåàååöòâ äøåú éã ïòååòâ ìá÷î¨

íòðòâééà øòééæ ïåô äøåú éã ïòååòâ ìá÷î ïãéà ïáàä¨
ïìéåå(.çô úáù)åö èéåè ïåô äìåàâ éã éáâì ééñ ïåà ,

ïòååòâ æéà ñàåå ,íéøöî úìåàâ éåå øòî íéøåt æéà ,ïáòì¨

øòáà ,èééäééøô åö èôàùèëòð÷ ïåô ,"úåøéçì úåãáòî"©¨

.ïáòì åö èéåè ïåô ïòååòâ æéà íéøåt

øòãàäá íéðt ìë ìò" :ñéåà èøéô "øôåñ íúç"
¯ ."úåòåáùå çñôî ùåã÷å óéãò íéøåôã ,ïðé÷ìñ
ïåà øò÷øàèù æéà íéøåt æà ,ñò èáééìá íòã ééá©©

úåòåáù ïåà çñt íéáåè íéîé éã éåå øòâéìééäכט.

מאכל) "כלים"דעם  די אויך זיי ער גיט  ïורים , אין אידן פאר טובות הש ïעות גיט אויבערשטער דער  ווען זעלבע  דאס  ,ַָ

זיי. ביי פארבלייבן זאל  עס און  השïעות די זיך אין ארייננעמען  קענען זאלן זיי ַַַָָאז 

געפאלן כח. ליידער  איז  וואס בחור א געלערנט  האט ישיבה זיין  אין אז  תורה , מרביץ  א דערציילט אונז  האט ַַַַָָָעס

שוין  לייגט  בחור דער אז  סימנים געהאט שוין האט ער און שמים , יראת אין רח"ל מטה  מטה  געגאנגען ַַָאון

קודש ארון דעם געעפענט  האט ער שול, אין אריינגעגאנגען תורה מרביץ  דער איז  ïורים, אמאל  תפילין. קיין  ַַַָָנישט

ביז וועג. גוטן  צום  צוריקקומען זאל  בחור יענער אז באשעפער, דעם פאר הארץ  דאס אויסגעוויינט  זיך האט  ַַַַָָָאון

האט און  בהתמדה , לערנען אנגעהויבן האט ער איבערגעדרייט, זיך בחור  דעם  פון הארץ  דאס האט  צייט, קורצע  ַַָָָָָא

די  פון איינעם  אלס  שטארק  איהם לויבט ישיבה  דער  פון שטאב גאנצער דער מסכתות. גאנצע  פארהערט שוין ַַַַַַזיך

בחור, דעם אין אריינגעקומען איז וואס  לטובה " "שינוי דעם פאר הסבר איינציגע די ישיבה. אין בחורים  ַַָבעסטע 

ïעולה געהעריגע  די געברענגט האבן ïורים, אין געווען מתïלל  האט  תורה מרביץ  דער וואס  תפילות די אז  נאר ַָָָָאיז 

לטובה .

זי"עכט. מלעלוב נטע  נתן שמעון רבי הרה"ק  אא"ז האט ïורים, יאר באקאנט איין מלעלוב, זי"ע שלמה  צבי דוד רבי הרה"ק  (בן ַַָָ

ירושלים) פון דוד'ל רבי חסידים,אלס עולם  אן געווארט  האט אינדרויסן שעה'ן. לאנגע צימער אין פארשïארט  זיך , ַַַַַַָ

ארויס נישט קומט שמעון רבי און ש ïעטער , געווארן ס'איז  אבער  רבי'ן, פאר'ן  מנות" "משלוח מיט ַַַָָאריינצוקומען

דייטש מתתיהו  רבי המפורסם  החסיד געווען אויך איז  געווארט , דארט  האבן וואס חסידים די צווישן צימער. ַָָָפון

און  טיר די געעפענט מוט , מיט  אנגענומען זיך ער  האט געווארט , האט וואס  עולם גרויסן דעם זעהענדיג און ַָָָָזצ"ל ,

עס אז געזאגט  איהם ער  האט  רבי 'ן , דעם שטערט ער אז זיך פארענטפערן נאכ 'ן רבי'ן. צום  אריינגעגאנגען ַַַַַָָָאיז 

קומט יאר, גאנצן פון עבודה "די  שארף : געזאגט איהם  שמעון רבי הרה"ק  האט  עולם. גרויסער א אינדרויסן ַַַַָָָווארט 

ארויסצוגיין  באפוילן איהם האט ער און - מיר?!...". פון אוועקנעמען זיי ווילן דאס  ïורים. פון טאג דעם פון ַַַָָָָדאך

זיך. נאך טיר די פארמאכן און צימער, ַַָפון

תהלים סאך א געזאגט האט  ער אז  זי"ע , מלעלוב מרדכי משה  רבי הרה "ק אא"ז געפירט  אויך זיך האט ַַַַָָָאזוי

ïורים . פון  טאג ָאין
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éãèìééöøòã àøîâ(:æ äìéâî)àøéæ éáø ïåà äáø æà©
äáø í÷" .ïòîàæåö íéøåt úãåòñ éã ïñòâòâ ïáàä¨©

,íñåáî ïøàååòâ æéà äáø ïòåå ,"àøéæ éáøì äéèçùå¨

,øòèééåå àøîâ éã èìééöøòã .àøéæ éáø ï'èçù'òâ øò èàä¨
,àøéæ éáø óéåà ïòååòâ ììtúî äáø èàä ñðòâøàîåö¨¨

.ïøàååòâ âéãòáòì ÷éøåö æéà øò ïåà¨

èâòøô"íòåð éøîà" øòãøîàé åà ä"ã ,øãà ùãåç ùàøì)

(íã÷äáïà èùéð êàã æéà àøîâ òâéìééä éã ,¨©

àøîâ éã èìééöøòã ñàååøàô ,íé÷éãö éøåtéñ øàô èøà̈©©¨

?äùòî òâéæàã éã¨

èâàæïæàì æðåà ìéåå àøîâ éã æà ,"íòåð éøîà" øòã ¨©¨

æà ,íéøåt âàè ïâéìééä íòã ïåô çë íòã ïøòä¨©

.íéøåt ïåô âàè íòã ïéà ïééæ íéúî äéçî ïò÷'î¨

èéåìì"æç éã ïåô øòèøòåå éã øò èùèééè íòãäöéá)

(:åè,"øãà ïäá òèé ,åéñëð åîéé÷úéù äöåøä"
ìàæ ,ïèìàä êéæ ìàæ ïâòîøàô ïééæ ìéåå ñàåå øòã¨©¨©¨

í÷" êàã èâàæ àøîâ éã ìééåå ,øãà ïà ïöðàìôðééà©©¨¨

"åúåà èçùå" óéåà ïåà ,"àøéæ éáøì äéèçùå äáøàø÷éå)

(àé ,àæîåøî æéà ñàã ."äéúé ñëðå" :íåâøú øòã èâàæ¨¨

åîéé÷úéù äöåøä" :àøîâ øòã ïåô øòèøòåå éã ïéà
"íéúîä úééçú" ïééæ íøåâ ìéåå ñàåå øòã ,"åéñëð"åéñëð") ¨

(ï'èçù ïåùì ïåô æéàñàã øò ïò÷ ,"øãà ïäá òèé" ,ï'ìòåt ¨

.øãà ùãåç ïéà æéà ñàåå ,íéøåt ïéà¨

ïòååà ïòååòâ æéà ,íéøåt ñð øòã èøéñàt èàä ñò¨©©

,ìåëéáë øòôòùàá íééá ìîéä ïéà äçîù òñéåøâ©

ò"éæ "úîà úôù" øòã éåå(á"ðøú íéøåô)ïåô ÷ééãî æéà
÷åñt ïåô ïåùì(çé ,è øúñà)äúùî íåé åúåà äùòå"

"äùòå" ,ãéçé ïåùì à èâàæ ÷åñt øòã æà ,"äçîùå©¨©

(ïäåèòâ èàä "øò")ñàåå ,ïãéà éã ïâòåå èãòø øò ùèàë , ¨¨¨

ïåà ,"åùòå" ,íéáø ïåùìá ïééèù èôøàãòâ èìàåå ñò¨©

?ãéçé ïåùìá ñò èééèù ñàååøàô©¨

èâàæï'ôéåà óéåøà èééâ ñàã æà ,"úîà úôù" øòã ¨©¨©

âàè íòã èëàîòâ èàä øò ñàåå ,ïòèùøòáéåà¨¨©¨

åéðôì äçîù äéäù" ,"äçîùå äúùî íåé" à øàô©©

øæâð äéäù äøéæâä äúåàî ìàøùé éðá åìåöéðù íåøîá
ïéà äçîù òñéåøâ à ïòååòâ æéà ñò ìééåå ¯ "íéîùá íâ©

èòååòèàøòâ ïòðòæ ïãéà éã æà øòôòùàá íééá ìîéä©©©

,ìîéä ïéà êéåà ñéåøà æéà ñàåå äøéæâ éã ïåô ïøàååòâ¨¨©

æéà äøéæâ éã ïòåå ,øòáéøòã .ùøãî ïéà èééèù ñò éåå
ïäåèòâ äáåùú ïáàä ïãéà ñàåå íòã êøåã ïøàååòâ ìèá¨¨¨

øòã èàä ,ïèåâ íåö èééøãòâøòáéà ïøàååòâ æéà ñò ïåà¨¨

ïâàæ ì"æç éã éåå ,èééøôòâ êéæ øòèùøòáéåà(.èé÷ íéçñô) ¨

øòèùøòáéåà øòã ,"çîùå åúåà ïéçöåðù éîì ,çöðîì"
èéî ìåëéáë íäéà "èâéæàá" ïòî ïòåå êéæ èééøô ìåëéáë©

äøéæâ ïééæ ìèá èëàî'î ñàåå íòãל. ¨©

øòøòã éåå è÷ðåt ,íéøåt ïåô âòè éã ïéà :ñéåà èøéô
èðàîøòã éåæà ,èìòåå øòã óéåà íñøôúð èøòåå ñð©

ïéà êéåà ïåà ,ñð íòðåô úåàìôð éã ìîéä ïéà êéåà ïéà
ïøòä "äãåáò øòééæ ïèéîðéà íéðäë" éã ïòîå÷ ìîéä

.ì"ëò ,äìéâî àø÷î

א  איז  עס  ווייל  ïורים, טאג הייליגן דעם  אין ובתחנונים  בתפילה זיין צו  מרבה  לערנען  זיך  מיר דארפן זיי ַַָפון

אידן. די  קינדער, באליבטע זיינע  פאר באשעפער  ביים זיין  רחמים  מעורר מ 'קען ווען ַַַזמן

מען ל . און אנדערן , צום ïאלאץ  איין פון אריבערציען געדארפט זיך האט  קעניג א געזאגט , מען האט  סלאנים ַַַַַַָָָָאין

קעניג, פונעם ïאïירן אלע אריבערפירן מען  קען אזוי ווי המלוכה. משïחת די פון חפצים אלע אריבערפירן ַַַַַַַדארף 

מען  האט יהי', שלא איך געגעבן , עצה אן זיך האט  מען אבער מלוכה ? דער  פון סודות אויך פאראן ס 'זענען ַַַָָָוואו

אריבערפירן  קען מען אזוי ווי געווען איז משרתים , די  ביי ïחד  עיקר דער אבער  ארט. נייעם  צום אריבערגעפירט  ַַַַָָאלעס

קר די צוברעכן נישט זאלן זיי אז  מורא, דאך האבן משרתים  אלע  קרוין! קעניג 'ס  דעם ïלאץ  אנדערן  פונעםצום וין ַַַַָָָ

אריבער? עס מען פירט אזוי ווי ַַקעניג!

קרוין, די ארויפגעלייגט איידעלערהייט  דארט און וואגן, ïשוט 'ן א אין קרוין די אריינצולייגן באשלאסן זיי ַַַָָָָהאבן

כתר קעניג'ס דעם מען פירט דארט אז כאïן נישט  זיך זאל קיינער  כדי שמאטעס, מיט צוגעדעקט  עס האבן ַַַָָָזיי

מלוכה .

שרייבט אריז"ל דער ווי באשעפער , דעם  פון קרוין  די "כתר ", דער  איז טאג דער  ïורים. פון ענין דער איז  ַָָדאס 

אז נו , טאג! גאנצן פון משך  אין ïורים אין ïא זיך טוט  כיïור, יום  אין "כתר " ביי ïא זיך טוט  עס  וואס  דאס  ַַַָָָָָאז 
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פון שפע  א  ï ארא קומט  לייענען מגילה ביי - מגילה  ַָמקרא 
חסדים און  רחמים

ñò,íéøåt ïéà äìéâî éã èðòééì'î ïòåå æà èðà÷àá æéà©©©

øòñéåøâ à æéà ñò ,"ïéåòøã àåòø" ïåô ïîæ à æéà©©

øøåòî æéà äìéâî éã ïåô äàéø÷ éã .ìîéä ïéà ïåöø úò
éã .ìîéä ïéà íéãñçå íéîçø ïåô äòtùä òñéåøâ à©
íéøåt ïåô âàè íòã ïéà òtùð èøòåå ñàåå òôù òöðàâ©¨¨

.äìéâî éã èðòééì'î ïòåå äìâúð èøòåå

òâéã'àøåî"øôåñ íúç" øòã èáééøù ,øòèøòåå,úåùøã)

(.ãñ÷äùî ïåô èééö øòã ïéà ãìàáéåå :©

äøåú éã ïòååòâ ìá÷î ïãéà éã ïáàä ,ä"ò åðéáø¨

ïåô èééö øòã ïéà øòèòtù ïåà ,èééäøòðòâðåàååöòâ
ïåöøá ïòååòâ ìá÷î ñò ééæ ïáàä ùåøååùçà(.çô úáù), ¨

øòã ïéà êéæ èðéôòâ ñàåå øåà øòã æà ñéåà èîå÷©¨

äøåú øòã ïéà øåà øòã éåå øòî åìéôà æéà ,äìéâî©

.ì"ëò ,ïééìà©

øòãèâàæ ùáã "úåøòé"('â ùåøã ,à"ç)ïòðòééì¯äìéâî ñàã ¨¨

øôñ" à éåå ïâéåà òøòééà ïéà ïééæ èùéð ìàæ¨©

èàä ñò ñàåå íòã ïåô ïòâðåìééöøòã èéî ,"úåðåøëæ¨¨

øåôéñ" à íúñ éåå ,ïøòèìò òøòæðåà èéî èøéñàt©©

åö ïìéåôàá èùéð ì"æç ïèìàåå ,àé áéåà ìééåå ,"íéøáã¨¨©

êùîð èøòåå úîàá øàð .ìàî ééååö äìéâî éã ïòðòééì¨¨

éã åö áàâåö ïéà ,äìéâî éã ïåô úìòåú øòñéåøâ à©¨

éìòá éã ïåà ,ïéøòã ïèìàäàá ïòðòæ ñàåå úåãåñ òìéô¨©©

éã ïâòåå ïãòø åö ïòååòâ âéìôî ÷øàèù ïáàä ãåñå ïç¨©

,"øúñà úìéâî" ïôåøòâ ñò èøòåå øàôøòã ïåà ,äìéâî©

éøúñ" ïåà ,úåãåñ òðòèìàäàá êàñ à èàä ñò ìééåå¨©©©©

éã èøòäòâ ïáàä ïøòéåà òøòééà ..."úéùàøá éùòî¨

ïòðøòìtàøà êéæ óøàã'î ïåà ,äìéâî øòã ïåô èéé÷ôéè©©¨

øùà" ,ïøéô åö êéæ éåæà éåå øñåî êàñ à øàâ ïåôøòã¨©©©

."íäá éçå íãàä íúåà äùòé

øòãèáééøù êåøàä "äùî éëøã"(ã"ñ ,â"öøú 'éñ)æà©
ïòî ìàæ ,íéøåt ïéà ãðé÷ à ïò'ìî óøàã'î áéåà©©¨

ïòðòééì ïòî ìàæ êàðøòã ïåà ,ãðé÷ ñàã ïò'ìî íãå÷¨¨¨

êéåà ïéåù ìàæ ãðé÷ òèò'ìîòâ¯ééð ñàã éãë ,äìéâî éã¨¨

íéãåäéì" ïâàæ øéî ñàåå ,"éãåäé" ïåô ììë íòã ïéà ïééæ¨¨

ïéà èâàæ'î ñàåå ñòìà æà ,èðééî ñàã ."äøåà äúéä¨©©¨¨

הר אויפ 'ן אדער הזיתים הר אויפ 'ן ארויפגיין מענטש  א וועט  ïורים, פון טאג דעם אין כח גרויסן אזא האבן ַַַַָָָמיר

דעם וועגן וויל... ער וועמען נפטרים, די לעבעדיג מאכן דורך "סדר ", מאכן וועלן דארט וועט ער  און ַַָהמנוחות ,

מאכט ïורים איז, נמשל  דער וואגן". "ïשוט 'ן א אויף כביכול, באשעפער פון "כתר" דעם ארויפגעלייגט  מען ַַַַָָהאט

פארשטעלט, איז  אלעס טובים, ימים די אין ווי  בחרתנו ", "אתה  נישט  מ 'זאגט  הבדלה , אדער  קידוש קיין נישט ַַָָמען

הקב"ה . המלכים מלכי מלך  פונעם  "קרוין" דעם אריבער מ 'פירט אז  פארשטיין נישט מ'זאל  ַַַָכדי

מאכט "כתר", גרויסער א באהאלטן איז  טאג דעם אין אז  פארשטייט ער און שכל , אבער האט מענטש דער ַַַַַַָָָאויב 

ïורים . פון  טאג הייליגן דעם  אין הש ïעות גרויסע צו זיין צו זוכה אזוי ווי סדר, שטיקל  א זיך פאר ַַַָער

ïשוט 'ער א אלס  פארשטעלט  זייענדיג גאס , דער  אויף ארויס  אמאל  איז קעניג א משל , א געברענגט ווערט ַַַַַַַַָעס

אויסגערופן: האט ער  און ָמענטש,

וואס - ווילסט ' דו וואס  אויסבעטן זיך קענסט 'דו  געזאגט , וואלט  ער  און  געווען, דא וואלט קעניג דער  אויב  -ָָָָָָ

געבעטן?! ָוואלסטו

געבעטן  וואלט  ער געזאגט, האט  צווייטער  א דאלאר . מיליאן א געבעטן וואלט ער  געענטפערט, איינער ַַַָָָָָָָהאט

אבער האט  פערטער א ווילא... א געבעטן וואלט ער אז געזאגט , האט  דריטער א באנק. א - קעניג ַַַַַַַָָָָָפונעם

געענטפערט:

במנוחה ! מיך לאז דיך, בעט  איך און נישטא, איז קעניג  דער -ָָ

ע האט קעניג, דער געווען פארט  אבער  דאך איז פארשטעלטער  בריוודער א אוועקגעשיקט  צומארגענס אויף ר  ַַַָָָָָ

ווילא  א באנק , א דאלאר, מיליאן א געפאדערט : האט  ער וואס דאס  באקומען וועט ער אז זיי, פון איינעם יעדן ַַַַַַַַָָָָָָצו 

האסט דו "היות אויפגעשריבן: געשטאנען איז עס וועלכן אין בריוו  א באקומען  אבער  האט פערטער  דער ַַַָָָוכו '.

עולמים !". במנוחת  בלייבן  קענסטו מנוחה , האבן  ָָגעוואלט

פון  "פארשטעלטקייט" דעם ביי אונז  צו  נוגע זיין נישט זאל  ווערטל  דאס  אז געבן אכטונג  דארפן מיר  ַַַַָָלענינינו,

פארדעקונגען. סאך  א מיט באהאלטן דא איז  "קרוין" קעניג'ס דעם אז  געדענקען זאלן מיר  ïַַַַַַָָורים ,



פורים - זכור - תרומה פרשת - קוואל פרשה דער åë

ãðé÷ íòã óéåà êéåà ïééæ ìç ïéåù ìàæ ,äìéâî øòã¨

.ïøàååòâ èò'ìî'òâ æéà ñàåå¨¨

ïòäòæïåô íé÷åñt éã èðòééì'î ïòåå æà ,àã ïåô øéî¨©

ñòìà ééðñàãðåô øøåòúð èøòåå ,äìéâî øòã¨©

,èùéð áéåà ìééåå ,èøéñàt ñèìàîòã èàä ñò ñàåå¨¨¨©

ïòðòééì ï'øàô ãðé÷ ñàã ïò'ìî ïòî óøàã ñàååøàô©¨©¨©

,øòèòtù ïò'ìî íäéà êàã ïò÷'î ,äìéâî éãøòã áéåà) ¨

ïòðòæ ñàåå ïãéà éã óéåà øàð óéåøà èééâ ,"äøåà äúéä íéãåäéì" ÷åñt©¨¨

(øúñàå éëãøî ïåô âòè éã ïéà ïòååòâäéàø à æéà ,éàî àìà ,©

øøåòî æéà ¯ äìéâî éã ïòðòééì ñàã ¯ äàéø÷ éã æà©¨

äúéä íéãåäéì" ÷åñt øòã ïåà ,ùîî ìòåtá ïîæ íòã
òìà ïéà ïãéà éã óéåà êéåà óéåøà èééâ ,"äçîùå äøåà©©

åö äëåæ çëá èðééä êéåà æéà æéà øòãòé ïåà ,úåøåã
èò'ìî øàôøòã .ùîî åèåùtë "äçîùå äøåà" åö ïééæ©

ìç ïìàæ íäéà óéåà êéåà æà ,øòéøô ãðé÷ ñàã ïòî¨©¨

.äìéâî éã ïåô úåáåè úåòtùä ïåà úåëøá òìà ïééæ©

èéåìøàè'î æà ,ïééèùøàô øòðééà øòãòé ïò÷ íòã©©¨

,å"ç ìàøùé ììë ïåô "ïñéåøãðéà ïáééìá" èùéð
ïåô ììë ïéà " ïòâðòøáåöðééøà êéæ " ïäòæ ìàæ'î øàð¨¨©

."íéãåäé" òìà©

ñò"øùéä á÷" ÷"äôñ ïéà èééèù(èö 'éñ)ïò÷'î æà©
íåé ïãòé ïéà ,íéáåè íéîé éã ïåô äùåã÷ éã ïäòæ
,úåãåñ òëéìøòãðåàåå ïåà úåùåã÷ òâéìééä àã ïòðòæ áåè¨

èìòåå òééð à àã æéà ñò æà ,ïñéåå èñôøàã åã ïåà©©¨©

òâéæàã éã .âéèëøàô ïåà âéìééä æéà ñàåå ìîéä ïéà¨¨¨

ïééæ áéìåö ,ïñéåøãðéà è÷òìtèðà èùéð èøòåå èìòåå©

èáééä ñò ïåà ,øàé à ìäàîðééà øàð ,äùåã÷ òñéåøâ¨¨©¨

éã ïòðòééì åö ïà èáééä'î ïòåå ïøòåå åö ïáéåäøòã ïà̈¨

ùøåù øòã ïòååòâ æéà ,èìòåå øòâéæàã øòã ïåô .äìéâî¨

íéîçø øøåòî ïôøàã øéî ïåà ,÷éãöä éëãøî ïåô äîùð©

,ïñéåøãðéà ïøòåå äìâúð ìàæ èìòåå òâéæàã éã æà ïééæ©¨¨

tò÷ éã óéåà ïèëééìôéåøà ïåà ïééæ òétùî ìàæ ñò ïåà¨©

ïøòä åö êéæ ïòìîàæøàô ñàåå øòãðé÷ òùéãéà ïåô¨©©

õøàä à èéî ïåà ,õøàä ïééø à èéî äìéâî àø÷î©©©©

.äðååë ïåô

ïåàøùà" ,äëøá éã ïåô äðååë éã æéà ïééæ ïò÷ ñàã¨
ñàã ."äìéâî àø÷î ìò åðåöå åéúååöîá åðùã÷¨

÷åñt øòã éåå ,âðåèééøâåö ïåùì ïåô æéà "àø÷î" èøàåå¨
èâàæ(á ,é øáãîá)"úåðçîä úà òñîìå äãòä àø÷îì"לא, ¨

åö øøåòî ïìéåôàá æðåà èàä øòèùøòáéåà øòã ìééåå¨©

äøàä òñéåøâ éã ïòâðòøáñéåøà ïåà äðååë øòæðåà ïééæ©

,"äìéâî àø÷î ìò" øéî ïâàæ íòã óéåà .ïñéåøã ïéà¨

äðååë ñéåøâ èéî "ïîà" èøòôèðò øåáéö øòã ïåàלב.

ñò"ïøäà úéá" ÷"äôñ ïéà èééèù(:åñ ,øåëæ úáùì)æà©
ïòäòæ ïåà ïééøà ï÷å÷ ééæ æà ,èâàæòâ ïáàä íé÷éãö¨¨©©

õðàâ à ïòîå÷øàô èøòåå ñàåå ñòìà äìéâî øòã ïéà©¨¨©©

,èâàæòâ èàä ò"éæ "óñåé éøîà" ìòá ÷"äøä ïåà ,øàé¨¨¨

ïåô ïøòéåè éã êéæ ïòðôò ,äìéâî éã èðòééì'î ïòåå æà©
ïãò ïâלג.

ישראל "לא. "ישמח דער ג')אויך אות סוף  צוגרייטן,(ïורים, - "הזמנה " לשון פון מגילה  "מקרא" ווארט דאס ָָטייטשט 

מגילה . די מ'לייענט ווען צוגעגרייט  און פארזאמלט ווערן אורות אלע  ַַַַאז

ווערטערלב . זיינע ווייל  ïרק , גאנצן דעם  דורכלערנען און הישר ", "קב אין דארט  אינווייניג אריינצוקוקן כדאי ַַָס 'איז

ïרק . דעם  לערנט וואס  דעם פון הארץ דאס מעורר  שטארק  זייער  זענען און אן ַַָָָצינדן

דעםלג . ארעסטירט  אמאל  מ 'האט  אז  דערציילט, האט זי"ע , אלעזר " "מנחת  בעל הרה"ק  רב , מונקאטשער ַַַַָָָדער 

אריינצוברענגען  ערלויבט  האבן טורמע  פון וועכטער די און תפיסה , אין זי"ע  רימנוב פון מענדעלע  ר ' רבי'ן ַָהייליגן

ר' רבי דער  האט  תפיסה , אין האבן וויל ער חפץ  וועלכן געפרעגט  איהם מ'האט ווען חפץ . איין נאר איהם ָָָצו 

אסתר מגילת א געבעהטן תמוז)מענדעלע חודש  פון טעג די אין געווען  איז עס  טינט(כאטש  מיט געווארן געשריבן איז  וואס , ַָָָ

ïארמעט . ַאויף

קיינער אז  תלמידים אלע אנגעווארנט  ער  האט  דערפון, געהערט האט  זי "ע, רב ראïשיצער דער  תלמיד, זיין ַַָָָָָווען

מאכן  חרוב ער  קען מגילה, די באקומען וועט ער אויב ווייל רבי'ן, פונעם בקשה די נאכצוקומען וואגן נישט ַַַָָזאל 

ובהו". "תהו צו צוריקברענגען עס  און וועלט, גאנצע ַדי

מ די דערציילן פון ביים  סגולה גרויסע די מען זעהט דעם פון אז צוגעגעבן, רב מונקאטשער דער  האט  ַַָעשה,

דאך זאגן חז "ל  די ווייל עב .)מגילה-לייענען , רימנוב(מנחות פון מענדעלע ר' רבי דער  אויב און בשעתה", מצוה "חביבה ָָ

נישט איז עס ווען תמוז, חודש  אין מגילה די  לייענען דורך ïעולות מורא'דיגע אזעלכע ïועל 'ן צו בכח געווען ַאיז 



פורים - זכור - תרומה פרשת - קוואל פרשה æëדער

øòã÷"äôñ ïéà ,èáééøù ò"éæ øò÷éðãòìéåå øòâéìééä
"ìàøùé úéøàù"ä"ã ,íéøåt ,'á øòù ,íéðîæä øòù)

("óà"òìà øàô ïå÷éú à àã æéà ïòðòééì äìéâî ïéà æà©¨©©©

ïòåå ìééåå ,ì"çø úåéøò éåìéâ øàô êéåà ¯ "íééåìéâ"©

éã ìçåî øòèùøòáéåà øòã æéà ,äìéâî éã èðòééì'î
úåøéáò òèñáøàä éã êéåà ,ïãéà òìà ïåô úåøéáòלד, ©

æîåøî æéà ñàã æà êéìâòî æéà'ñ æà ,åö¯èéâ øò ïåà©©¨

."äìéâî" úåéúåà éã ïéà

êéåàï'úòùá òôù òñéåøâ à òtùð èøòåå ,úåéîùâá©

èáééøù "äîìù úøàôú" øòã éåå ,ïòðòééì¯äìéâî
(øîà óñåé áø äìéâî àøîâá ä"ã ,íéøåt éæîø)èøàåå ñàã æà©¨¨

"äìâî"(ã"åé úåà íòã ïà)ñàã éåå éåæà ,78 èôòøèàá ¨©©¨

ïòðòééì äìéâî ééá æà ,æðåà èðøòì ñàã ."àìæî" èøàåå¨¨©

,éðåæîå ,ééç ,éðá ïåô òôù òñéåøâ à ï'ìòåt'ñéåà ïòî ïò÷©

êàã èâàæ àøîâ éã ìééåå(.çë ÷"åî)åàì éðåæîå ééç éðá" ¨¨

ïåà ,"àúìéî àéìú àìæîá àìà àúìéî àéìú àúåëæá
ïòééøãøòáéà ñòìà èééö øòã ïéà ïòî ïò÷ ,éåæà áéåà©©

.ïèåâ íåö ïèëòìù ïåô

íé÷éãöäìéâî éã èðòééì'î ïòåå æà ,èâàæòâ êéåà ïáàä¨¨©

äòåùé øáãá ïøòåå ïôìàäòâ íéðá éëåùç ïòðò÷¨

íéîçøåøòö ïåô ïãééì ñàåå ïùèðòî éã êéåà ïòðòæ ììë íòã ïéà)¨

ïåô äùåã÷ã úçð ïäòæ åö ïééæ äëåæ ïòðò÷ ééæ æà ,ò"ì íéðá ìåãéâ©

(øòãðé÷ òøòééæïéà ïåà áééäðà ïéà æîåøî æéà ñàã ïåà ,¨¨

ï'èéî ïà êéæ èâðàô äìéâî éã ìééåå ,äìéâî éã ïåô óåñ©¨

øòö ïåô ïåùì à æéà ñàåå ,"éäéå" èøàåå(:é äìéâî)ïåà , ¨¨©

øáåãå åîòì áåè ùøåã" ÷åñt ï'èéî êéæ èâéãðò ñò
ö ïééæ äëåæ ïò÷'î ìééåå ,"åòøæ ìëì íåìù,"àåä êåôäðå" å

êøåã ,äçîù òñéåøâ à åö øòö íòã ïòééøãøòáéà ïåà©

äøåúá íé÷ñåò íéðá éðáå íéðá ,øòãðé÷ ïøéåáòâ
úååöîáåלה.ïîà ,

בזמנה, מגילה די מ 'לייענט  ווען וועלט גאנצע  אויפבויען מ 'קען אז  אוודאי דאך איז  המגילה , קריאת פון זמן ַַַדער

ïורים . פון  טאג הייליגן דעם  ָאין

ïסוקלד . דעם ביי לייענען. מגילה  ביים  פארארבייטן שטארק פלעגט זי"ע , מסאטמאר הרה "ק אז ידוע איז ַַַַַַעס 

ïסוק דעם ביי אויך אזוי נוראות. בכיות פארגיסן  ער  פלעגט יום ", שלשים  זה המלך  אל  לבא נקראתי  לא ַַ"ואני

ישתחוה" ולא יכרע לא נאמען"...)"ומרדכי  "משïחה א ז"ל רב סאטמארער ביים געווען דאך  איז ישתחוה" ולא יכרע "לא פון ענין ַַַָָ(דער

געפרעגט  שïעטער האט ער  און אמאל , נאך און איינמאל איבערגעזאגן, און זאגן עס  פלעגט ער(ברמיזה )ער צו ַָָָָָָ

ïסוק . דעם ארויסגעזאגט  גוט  עס  ַָָהאט

אין  שוועריגקייטן  אלע  אדורכצוגיין מענטש פאר 'ן כדאי איז  עס  אז  געזאגט , אמאל  זי"ע רבי דער האט ַַַַַָָָאויך 

מגילה ! די לייענען מאל  איין הערן צו כדי ָלעבן,

"אהבת  בעל הרה"ק  זיידן  זיין ביי געווען אמאל  איז ער אז  דערציילט , האט  דזשיקוב פון זצ"ל  יודע 'לע רבי ַַָָהרה "ק

צוגעקומען  איז און מגילה , די הויך געלייענט  האט  ישראל " "אהבת דער ווען לייענען. מגילה ביים  זצ"ל , ָישראל "

ïסוק  ג)צום ג , יודע'לע(אסתר רבי האט  המלך", מצות את עובר אתה חסידים,"מדוע די פון איינער  ווי באמערקט  ַָ

אתה "מדוע ïסוק  דעם  געזאגט  האט רבי דער ווען געוויינט שטארק  האט  ע "ה , שטערן אלי ' שמואל  ר' ַָָָהרה "ח

המלך"?! מצות את  עובר

צולייגן: פלעגט  יודע 'לע  רבי 

אדער ישראל ", "אהבת דער זיידן, דעם אויף  צו מער, קוקן זאל  איך וועמען אויף  געוואוסט  נישט האב איך  -ָָָ

המלך "! מצות את עובר  אתה  "מדוע  ïסוק דעם אויס  שרייט  רבי דער  ווען אזוי וויינט  וואס  אלי', שמואל  ר' ַָאויף

ïורים: אין היום  מצוות פינף די מרומז זענען "מגילה" ווארט  אין אז שרייבן, רשומות ַָדורשי

המגילה . קריאת - "מגילה " א)

ïורים . אין בגד אנדער אן מיט  זיך פארשטעלט מען  וואס  דעם  אויף רמז  א - "גלימה" אותיות איז "מגילה" ַַַַָב)

בפוריא. לבסומי אדם חייב טרינקען, - "לגימה " אותיות איז "מגילה" ג)

מנות. משלוח - "גמילה " אותיות  איז  "מגילה" ד)

לאביונים . מתנות - "מילגה " אותיות אויך איז "מגילה" ה )

אנווינשן לה . איהם זאל  ער זי"ע, מהר "א הרה"ק  רב בעלזער פאר 'ן געווען מזכיר ïורים, אין אמאל  זיך האט  איד  ַַַָָָָא

קיימא, של  זרע  אויף מסוגל  איז ïורים  אז  געזאגט, רב בעלזער  דער האט קינדער. מיט ווערן צו ַָָָגעהאלפן



פורים - זכור - תרומה פרשת - קוואל פרשה דער çë

æàïò÷ ,äìôú ïåô ïéðò ïà æéà ïòðòééì¯äìéâî ñàã ©¨©

ïáééøù íé÷ñåt éã ñàåå íòã ïåô ïäòæ êéåà ïòî¨

(äøåøá äðùîáå ,à"ñ â"öøú 'éñ ç"åà)ïòðòééì äìéâî êàð æà©¨

éã æà äù÷á à æéà ñàåå ,"ìá÷úú ùéã÷" ïòî èâàæ¨¨©©

òöðàâ ñàã æà ïòî èäòæ .ïøòåå ïòîåðòâðà ïìàæ úåìéôú¨¨©¨©

óéåà ïåà ,øòôòùàá ï'øàô äù÷á à æéà ïòðòééì äìéâî©©©

éã æà ,"ïåäúåòáå ïåäúåìö ìá÷úú" øéî ïâàæ íòã¨©

ïåô ïåùì ïéà ïèìàäàá ïåà æîåøî ïòðòæ ñàåå úåìéôú¨©©

ìîéä ïéà ïøòåå ïòîåðòâðà ïìàæ ,äìéâî éãלו. ¨¨

פורים אין 'טרינקן' פון ענין דער  - ושמחה  משתה

óéåàèâàæòâ èàä ,ïééåå èéî íéøåt úãåòñ ïåô ïéðò íòã¨¨

ò"éæ øò'æåáéæòî ì'êåøá éáø ÷"äøä÷"äôñá àáåî)

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

(ç,"÷çöé úà ìîâä íåéá ìåãâ äúùî íäøáà ùòéå"
ïòåå âàè íòã ïéà æà ,"äìâî" úåéúåà æéà "ìîâä"©¨

.äãåòñ òñéåøâ à ïòî èëàî ,äìéâî éã èðòééì'î©©

øòãæà ,èâàæòâ èàä ò"éæ ù"øäî ÷"äøä áø øòæìòá¨¨©

÷åñt ïéà æîåøî æéà ñò(äë¯ãë ,åè úåîù)åðåìéå"
åäøåéå 'ä ìà ÷òöéå ,äúùð äî øîàì äùî ìò íòä
æéà ïòåå ¯ "äúùð äî" èâòøôòâ ïáàä ïãéà éã ."õò 'ä¨

èàä ¯ "õò 'ä åäøåéå" ,ïééåå ïò÷ðéøè åö èééö òâéèëéø éã¨

,íéøåt ïåô âàè ï'ôéåà ïæéååòâðà íäéà øòèùøòáéåà øòã¨¨

ïîä ïâòåå èâàæ ÷åñt øòã åàåå(ã ,ä øúñà)."õòä ùòéå" ¨

÷"äøäïåô ïéðò øòã æà ,èâàæòâ èàä ò"éæ øàîèàñî¨¨©

÷åñt ïéà æîåøî æéà íéøåt ïò÷ðéøèúéùàøá)

(ë ,èèâàæ é"ùø ."íøë òèéå äîãàä ùéà çð ìçéå"¨

äùò ¯ ìçéå" ,èâàæ é"ùø éåå ,ìåç ïåùìî æéà "ìçéå"¨

íåé æéà ñàã .äçåðî óéåà æîøî æéà "çð" ."ïéìåç åîöò¨

ìçéå" æà ñéåà èîå÷ .äëàìî à ïåô èäåø'î ïòåå ,áåè©©

.ïëàååøòãðéà ñéåà èìàô ñàåå áåè íåé à ïòî èðééî "çð©¨©¨

.íéøåt ¯ ?ïëàååøòãðéà ñéåà èìàô áåè íåé øòëìòåå©¨

ïåô íéðééðò êéåà ï'ìòåt ïòî ïò÷ íéøåt ,"äîãàä ùéà"
óéåà ?úåòåùé ï'ìòåt ïòî ïò÷ ïòåå ."äîãà" ¯ úåéîùâ
è÷ðéøè'î ïòåå ¯ "íøë òèéå" :÷åñt øòã ñéåà èøéô íòã

íéøåt ïåô âàè ïâéìééä ïéà ïééååלז. ¨

øòãäðùî éã óéåà èâàæòâ èàä ì"öæ éáø øò÷öà÷¨¨¨

(æ"î ä"ô äöéá),úåéøáãîä úà ïéèçåùå ïé÷ùî ïéà"
éèçåùå ïé÷ùî ìáàèùéð è÷ðéøè'î ."úåéúééáä úà ï

ñàåå úåîäá éã èùéð èçù'î ïåà áåè íåé ïéà ïà̈¨

ïåà ïò÷ðéøèðà àé ïò÷'î øòáà ,øáãî ïéà êéæ ïòðéôòâ¨¨¨

דורך  מנות" "משלוח  פון מצוה די מקיים  איז  אויבערשטער דער אז  געזאגט, האט זי"ע לובלין פון רבי דער ַָָווייל 

אידן. די  צו - "לרעהו" קינד, א - "איש" אן  גיט ער וואס  ַַָדעם

זאגט לו. גמרא ד.)די די (מגילה און בייטאג, איבערלייענען אמאל  נאך און ביינאכט , מגילה  די לייענען מ 'דארף  אז  ַַַַָָָָ

ïסוק  דעם  פון ארויס עס לערנט ג)גמרא כב, נישט(תהלים  לי". דומיה ולא ולילה תענה, ולא יומם  אקרא "אלוקי ַ

די  און תפילה, א אויך איז מגילה  מקרא ווייל  תפילה, וועגן ïסוק  א פון ארויס  דאס חז "ל  די לערנען  ַַַָאומזיסט 

תפילה . פון "חטיבה " גרויסע  איין איז  מגילה  ַגאנצע

סעודת לז . די ביי זי"ע . אלימלך ר' רבי'ן הייליגן ביים  געווען ïורים אמאהל  איז  זי"ע לעלובער דוד'ל רבי ַָהרה"ק

ד  דער  אז געזאגט  דוד 'ל  רבי האט דוד'ל. רבי פאר כוס א אנגעגאסן אלימלך ר' רבי דער האט  אקטארהיום , ַַַָָָָָָָ

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

אז געזאגט, ער האט אלימלך. 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  ב')דאס  סעיף תרצ"ה  דארט(סימן שרייבט מחבר דער וואס  דעם  אויף ָָָ

צריך  דאין אומרים "ויש  רמ "א דער זאגט מרדכי", לברוך  המן ארור בין ידע  דלא עד בפוריא לבסומי  אינש ָ"חייב

אדם "חייב מרדכי ". לברוך המן ארור בין יודע  אינו שישן ומתוך וישן, מלימודו , יותר שישתה אלא כך , כל  להשתכר

מענטש דעם נישט לאזט דאקטאר דער אויב אבער מען טוט וואס ïורים . טרינקען  דארף מען בפוריא" ַָָָָָלבסומי

און  יעצט, שלאפט דאקטאר דער אז זאגן מ'זאל  - שיישן" אומרים "ויש  רמ "א דער זאגט  דעם  אויף ַָָָָָָטרינקען?

טרינקען... מען  מעג ממילא

איז ישראל, ארץ  אין הי"ד , זצ"ל  אלימלך  אברהם רבי הרה "ק  קארלינער  הייליגן פונעם באזוכן די פון איינעם ַַביי

נישט זיך  האט וועלכע טאכטער זיין  מיט דאקטאר צום  געגאנגען ירושלים פון חסידים קארלינער די פון ַַָָָָאיינער

קארלינער דער  האט אלימלך. אברהם  ר ' רבי'ן צום אריינגעגאנגען יונגערמאן דער איז  וועג אויפ'ן  און געשïירט , ַַַַָגוט

אויסגעשריגן:



פורים - זכור - תרומה פרשת - קוואל פרשה èëדער

åìéôà .áåèù ïéà êéæ ïòðéôòâ ñàåå úåîäá éã ï'èçù¨

,äö÷åî ïåô ïéã íòã èìàä øò ñàåå ,äãåäé éáø èéåì¨©

ñàååøàô ,àøîâ éã èâòøô .úåéúééá éã ï'èçù ïòî âòî©¨

æéà àúåáø ø÷éò øòã ?"ïé÷ùî" ïâàæ äðùî éã óøàã©¨

èøòôèðò ?úåéúééá éã ï'èçù åìéôà âòî'î æà êàã¨©

ìéåå øò ,ïì òîùî à÷ àçøåà áâà àúìéî ,àøîâ éã
éã èçù'î øòãééà æà ,õøà êøã à ïøòä ïæàì êéî¨©©

ìééåå ,äîäá éã øàô ïò÷ðéøè åö ïáòâ ïòî ìàæ ,äîäá¨©

ïåô èéåä éã ïãðéùåötà øòèëééì ïééæ èòåå ñèìàîòã¨¨

.ï'èçù ï'ëàð äîäá éã¨

èàäáéåà ,úåçö êøãá èâàæòâ éáø øò÷öà÷ øòã ¨¨¨

òðòâééà éã êéæ ïåô ïãðéùåötà èëééì æéà è÷ðéøè'î¨

ìòôלח...

øòãáééç" ,àøåð øîàî à èâàæ ì"öæ í"éøä éùåãéç¨©

"òãé àìã ãò àéøåôá éîåñáì ùéðéà(:æ äìéâî),
ãò" áöî à åö ïà ïòî èîå÷ íéøåt ïò÷ðéøè íééá¨©

ïòååòâ æéà ïåùàøä íãà ñàåå äâøãî éã åö ¯ "òãé àìã¨

úòãä õò àèç íòã øàôלט. ©

øòáàøòðòáéåäòâ àæà æéà íéøåt ìééåå øàôøòã ò÷àè ¨©©©©

ïééæ ïåà ïáòâ âðåèëà øòî ïòî óøàã ,ïîæ©©

,âàè ïâéìééä íòã ïéà èåè'î ñàåå íòìà ïéà èðòøàååòâ¨©¨

"ãåã éðô" øôñ ïééæ ïéà èâðòøá ì"öæ à"ãéç øòã éåå
(øåîà úùøô)ñàååøàô íòè à ,ãéñçä äãåäé åðéáø íùá©©¨

èâàæ àøîâ éã ìééåå ,äðîìàá øåñà æéà ìåãâ ïäë øòã¨

ïáòâòâøòáéà èàä ïòî æà ,ïéñçåé äøùò ÷øô óåñ ïéà©¨

ïòååòâ æéà ñàåå ùèðòî à øàô øàð ùøåôîä íù íòã¨©©¨

.úåéøáì íãà ïéá ééñ ïåà íå÷îì íãà ïéá ééñ úåîéìùá
ïò÷ ùøåôîä íù ï'èéî ìééåå ,æéà íòã ïåô íòè øòã

.èàèù òöðàâ à ïëàî áåøç êàã ïòî¨©©©¨

èâàæèàä øåtéë íåé ïéà ìåãâ ïäë øòã ,à"ãéç øòã ¨¨

ïâàæ øéî éåå ,ùøåôîä íù íòã ïòååòâ ïéåëî¨

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

áééåå ïééæ èéî ïáàä åö äðåúçäøåú éã èàä íòã áéìåö ïåà) ¨¨

àîù" ,äðîìà ïà èéî ïáàä åö äðåúç ìåãâ ïäë à øàô è'øñà'òâ©©¨©

("ùéà úùàá åéðéò ïúé.

èäòæíåé ïéà ìåãâ ïäë øòã ùèàë æà ,íòã ïåô ïòî©¨

,äâøãî øòèñëòä øòã ïéà ïòååòâ æéà øåtéë
ïåà ,"úçà äùàá åéðéò ïúé àîù" ùùç à ïòååòâ æéà©

øòñòøâ ñàåå ,äáøãà .äðîìàá øåñà øò æéà øàôøòã©¨

øòî êàð òøä øöé øòã êéæ èâééìøàô ,æéà ùèðòî à©©¨

ïâàæ ì"æç éã éåå ,å"ç ïâéãðéæ ïëàî åö íäéà ,íäéà óéåà©¨

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

טרינקען. צו טאכטער  זיין פאר  געבן צו ַַָבאפוילן

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

אן  יענעם פון מאכן זיי אבער ידע ", דלא "עד זיין מקיים ווילן  וואס  מענטשן מאהל סאך א מען זעהט ַַַַָָָליידער 

רח "ל . דעת פונעם  ארויסנעמען איהם  דורך ידע", דלא ַ"עד

געטרונקען  האט ער  פארוואס איד א געפרעגט  ïורים  אמאל  האט  וויזניץ , פון זצ"ל  ישראל" "אהבת בעל  ַַַָָָָהרה"ק

איהם ישראל " "אהבת דער  האט ידע '...". דלא 'עד דאך שטייט "עד געענטפערט, איד דער האט וויין. פיל  ַָָָאזוי

ָגעזאגט:

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

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

סעודה, ïורים 'דיגע  די נאך  עולם דעם דערמאנען פלעגט  וואס  איד  איין געווען איז  קראקע  אין אז ַָָָמ 'דערציילט ,

האט מען און בעומר, ל "ג אין  געווארן נסתלק  איז  רמ "א דער ווען מעריב. דאווענען צו פארגעסן נישט  מ 'זאל  ַַַָָָאז 

מ 'האט וואס  שבח לעצטער דער שבחים. 33 איהם  אויף  דערמאנט  מען האט רמ "א, דעם אויף הס ïד  א ַַָָָגעהאלטן 

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

גרויסקייט . זיין דערקענען נישט  זאל  מען אז  בהצנע, געטוהן  עס האט  ער נאר ïורים , מוצאי מעריב ַַָָדאווענען

זאגטלט. זצ"ל פנים " "ייטב דער  גרויס . זייער איז  בפוריא" לבסומי אדם  "חייב  פון ענין "ובבזה ")דאס ד"ה נ . דף (פורים, ָָ

גמרא דער פון ווערטער  די ז:)אויף  מגילה פב: ïורים,(עירובין אין מבוסם ווערן דורך אז שכיח", לבסימא ַ"רווחא

העניינים . בכל  רווחים  גרויסע  מען ָהאט 
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(.áð äëåñ)éåæà ."åðîéä ìåãâ åøöé åøéáçî ìåãâä ìë"©

øöé øòã êéæ èâééìøàô ,æéà ïîæ øòã øòëòä ñàåå êéåà¨©

.ùèðòî ï'ôéåà øòî òøä

éåæàïééèùðòååòì ìà÷æçé éáø ïåàâä èâàæòâ ò÷àè èàä ©¨©¨

äáéùé øòùæòååòéðàt øòã ïåô çéâùî øòã ,ì"öæ¨

á éðá ïéàìåãâä ìë" àøîâ øòã ïåô øòèøòåå éã æà ,÷ø©
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