
  שבת זכור

פון פרשה די ליינט מען ווייל" זכור פרשת" איז פרשיות רבעא די פון שבת צווייטער דער

  .פורים פאר שבת דער יאר יעדעס איז זכור פרשת" עמלק לך עשה אשר את זכור"

און עמלק צו שנאה א הארץ אין האלטן צו איד יעדן אויף התורה מן עשה מצות א איז עס

דער וואס קינדער די פאר ןדערצייל צו מצוה א איז עס.  עמלק פון שטאמט וואס יעדן צו

אין האלטן דארפן מיר און, מצרים פון ארויס זענען מיר ווען געטון אונז האט עמלק רשע

פון בלייבן נישט זאל עס, עמלק דעם פארטיליגן צו זיין זוכה וועלן מיר ביז, שנאה די אונז

אויסגעמעקט זאל עמלק פון נאמען דעם אויף אנגערופן ווערט וואס אלעס, זכר קיין אים

דורך זאגען מיטן(בדיבור ) א, ויסצרייסן דעם עמלקאמצוות  3עס איז דא  .וועלט דער פון ווערן

זכור" פסוק אין שטייטאזוי ווי עס )  דורך טראכטן(במחשבה ) ג  )נען'הרג - מיטן טוען (במעשה ) ב)  מויל

בדרך" עטוןג דיר פאר האט עמלק וואס געדענקען זאלסט דו" עמלק לך עשה אשר את

וואס דאס איז מצרים לאנד פון ארויס זענט איר ווען וועג אויפן" ממצרים בצאתכם

פון געדענקעניש דאס אויסמעקן זאלסט" השמים מתחת עמלק זכר את תמחה.  "רובדיב

פארגעסן נישט דאס זאלסט" תשכח לא" במעשהדאס איז  הימל ן'אינטער פון עמלק

,עמלק פון רשעות דאס געדענקען פון מצוה די זיין צו םמקיי כדיאון  .במחשבהדאס איז

מען און.  יאר א מאל איין עמלק מחיית פון פרשה די ליינען צו געווען מתקן ל"חז האבן

וואס, פורים צו עמלק מחיית ברענגען צו נאענט כדי, פורים פאר שבת א דוקא ליינט דאס

   .עמלק פון טאמטגעש האט וואס המן פון מפלה די געווען איז דעמאלט

צען אויסרייסן דעם עמלק און זייווען משיח וועט קומען וועט מען קענען אינגאנ

דער שר פון .גט זיך מיט די יצר הרעאאבער היינט דורך דעם וואס מען של, ענן'הרג'אויס

און מען איז מקיים מיט דעם, מאכט מען שוואך זיין כח, אין מען פאלגט אים נישט עמלק

מען קריגט זיך(אויך מיט דעם וואס מען האלט מלחמה , פון תמחה את זכר עמלקדי מצוה

ווייל די, איז דאס אזוי ווי מען האלט מלחמה מיט עמלק, מיט די ציונים) און מען איז מוחה

ווי די הייליגע רבי שרייבט, צדיקים האבן געזאגט אז די ציונים זענען די ריכטיגע עמלקים

י נשמות פון די ציונים זענען אויפגעטוישט געווארן מיט די נשמותאז ד, און על הגאולה

  .צוליב זייער זינד, פין עמלקים
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  אין צו אלא לשון זירוז י "רשצו את אהרן 

, אויב עס איז א באפעהל דארף מען האבען צו דעם זירוז 

וועט זיך דער , ווייל די אייבערשטער האט דאס באפוילען

, יצר הרע אריינמישען און בשום אופן נישט וועלן צולאזען

ינרעדען דעם מענטש אז ער זאל נישט מקיים און וועט אי

גדול המצווה "ל "וועגען דעם זאגען אונז די חז, זיין די מצוה

עס איז גרעסער און , ועושה יותר ממי שאינו מצוה ועושה

ווי , ער די מצוה פון איינעם וואס איז באפוילען'חשוב

ווייל א מענטש וואס איז , איינער וואס איז נישט באפוילען

  . לען האט א גרעסערע יצר הרעבאפוי
)þ −ëþ ’ñ−¾¼í(  

  

  .צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס: י"רשצו את אהרן 

אלע אברים פון א מענטש קען א מענטש צוריק האלטען 

למשל די באשעפער האט , פון עובר זיין אויף אן עבירה

באשאפן צען שפיצן פינגער אויב הערט מען עפעס וואס 

מען אריין שטעקן די פינגער אין די אויער טויג נישט זאל 

און די זעלבע ביי די אויגן קען מען , כדי דאס נישט צו הערן

, דאס צומאכן נישט צו זעהן וואס א איד טאר נישט זעהן

דער מויל קען צומאכן נישט צו רעדן וואס עס פאסט 

האט נישט קיין דעקל ווי אזוי , "מחשבה"אבער די , נישט

דארף נישט 'היטן פון טראכטן זאכן וואס מקען מען זיך אפ

'הכתה   



 

די ארויסגעצויגן האט ת"השי ווען .הרשע עשו פון אייניקל און - אליפז פון זון דער איז עמלק

ניסים גרויסע די געזען האט וועלט גאנצע די און, סוף ים דעם געשפאלטן און מצרים פון אידן

פארגינען געקענט נישט דאס עמלק האט, קינדער אידישע די פאר געטון האט ת"השי וואס

גיין אים מיט זאלן זיי פעלקער די גערופן צוזאמען און געגאנגען עמלק איז ,אידן די פאר

פרעה אויב: "זאגענדיג, גיין געוואלט נישט האבן פעלקער די און, אידן די קעגן האלטן מלחמה

בייקומען געקענט נישט האט, מענטשן אזויפיל געהאט האט און שטארק אזוי געווען יזא וואס

אויב, מיר מיט קומט" זיי צו געזאגט עמלק האט!" ? קענען יא וועסטו, פאלק אידישע דאס

זאלט, זיי באזיג איך אז זעהן וועט איר אויב נאר, אנטלויפן שנעל איר זאלט פארלירן וועל איך

  .מלחמה אין גיין צו געווען מסכים פעלקער די האבן" לפןמיטהע מיר איר

ענני די מיט גענומען ארום געווען זענען וואס אידן די צו צוקומען געקענט נישט האט ער

"מיכה פסל" פון זרה עבודה די זיך מיט געטראגן האבן וואס דן שבט פון צו א חלק נאר, כבוד

עט'הרג'אויסגע און געטראפן עמלק האט זיי, מעןגענו אריין נישט וואלקענעס די האבן זיי -

,קינדער אידישע פון נעמען די אויסגעלערענט עמלק זיך האט אויך .מענטשן אסאך זיי פון

זיין אויפשרייבן געמוזט האט יעדער וואס - מצרים אין געטראפן האט ער וואס ציגל די דורך

זיי צו און נעמען אידישע די רופןגע ער האט, געבויעט דאס האט עס ווער וויסן צו נאמען

אים צו ארויס איז מען ווי אזוי און" האנדלען אייך מיט וויל איך, מיר צו ארויס קומט: "געזאגט

  .עט'הרג'גע זיי ער האט

צדיקים מענטשן ערליכע אויסוועלן זאל ער, יהושע פאר באפוילן רבינו משה האט דעמאלט

,עמלק דעם פון הכישוף כח גרויסן דעם זיין מבטל דושההק כח זייער מיט קענען זאלן זיי וואס

ארויסגיין ער זאל זיי מיט און, מלחמה די געווינען זאל מען אז צוהעלפן זאל זכות זייער און

אלע האבן, עמלק מיט האלטן מלחמה געגאנגען איז יהושע ווען .עמלק מיט האלטן מלחמה

זיי און, חור און הכהן אהרן מיט צוזאמען ארגב אויפן ארויף איז רבינו משה און געפאסט אידן

און הייעך דער אין הענט זיינע געהאלטן האט רבינו משה ווען .ת"השי צו געווען מתפלל האבן

וועט ת"השי אז געגלייבט און ת"השי צו אויגן זייערע געווענדעט און געקוקט האבן אידן די

רבינו משה ווען אבער, עמלק קעגן טארקטגעש זיך אידן די האבן דעמאלס, ניסים זיי מיט טאן

ת"השי צו האפן צו און קוקן צו אויפגעהערט האבן אידן די און הענט זייע אראפגעלייגט האט

  .אידן די קעגן געשטארקט עמלק זיך האט, אמונה דער אין שוואך געווארן זענען און

געווארן איז ער ווען וןא, הייעך דער אין הענט זיינע געהאלטן רבינו משה האט טאג גאנצן א

געזעצט אראפ זיך ער האט, זכותים גענוג געהאט נישט האבן אידן די וואס דורכדעם, מיד

האבן חור מיט אהרן און, קינדער אידישע די פון צער דעם מיטצופילן כדי, שטיין א אויף

ער, םעמלקי די געמאכט שוואך האט יהושע .טאג סוף צום ביז הענט זיינע געהאלטן אונטער

אזוי ווייל, איבערגעלאזט ער האט שוואכע די אבער מענטשן שטארקע די עט'הרג'גע האט

אז צייט די געווען נאכנישט דעמאלט איז עס וויל, באשעפער פון באפעל דער געווען איז

  .וועלט דער פון ווערן בטל אינגאנצן זאל עמלק

הייסע פון מקוה א דא איז עס : ערשטער דער געווען איז עמלק וואס דעם אויף משל א

אז מורא האט מען ווייל, מקוה די אין אריינצוגיין מורא האט יעדער וואס וואסער קאכעדיגע

גוט זיך האט ער כאטש, אריין טאנצט אין מענטש א אבער קומט. אפבריען זיך וועט מען

נאכטון םאי וועלן מענטשן אנדערע ווייל מקוה די אפגעקילט אויך האט ער אבער אפגעבריט

אוועקגענומען האט ער, אידן די מיט געטון עמלק האט זעלבע דאס.  גיין אריין אויך וועלן און

דעריבער, אידן די מיט האלטן צו מלחמה געהאט מורא האבן פעלקער אלע וואס שרעק די

  .עמלק פון נאמען דעם אויסמעקן און געדענקען שטענדיג זאל מען אז באפוילן ת"השי האט

, י"רשדאס זאגט אונז דער הייליגע , פון זיי צו טראכטן

דארף אונז דער , צריך הכתוב לזרז, און נאך מער, ויותר

וואס ביי , ביי אזא פלאץ שיש, במקום, תורה אנווארנען

כיס טייטשט (עס פעלט א דעקל , חסרון כיס, אים איז דא

איד זיין מער געווארענט זיך צו היטען  דארף א, )א דעקל

  .די מחשבה וואס דאס איז זעהר שווער צו היטן
)¾ô¾î þîêô(  

  

  זאת תורת העלה הוא העלה על מוקדה 

נאר די תורה וואס יודן לערנען מיט התלהבות און 

, גייט ארויף צום באשעפער און ווערט אנגענומען, חשק

דאס . חשק אבער נישט תורה וואס ווערט געלערנט אהן

דאס איז די תורה  -" זאת תורת העולה: "זאגט דער פסוק

דאס  -" על מוקדה: "וואס גייט ארויף צום באשעפער

  .וואס ווערט געלערנט מיט א פייערדיגע התלהבות
 )−ï þ¼ò−ñþêš íôñ¾ −ëþ"¼(  

  

  זאת תורת העלה הוא העלה על מוקדה 

 ")ברען"וואס דאס מיינט התלהבות (" מוקדה"דערפאר שטייט 

מרמז צו זיין אז א מענטש דארף , "מם"מיט א קליינעם 

און דאס נישט ארויס ווייזען , באהאלטן זיין התלהבות

ו צוברענגן צו "ווייל דאס קען איהם ח. פאר מענטשן

  . גאווה
)ô  ñðò¼ô óìòô −ëþ’−ï š®êš"¼(     

וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה "עס שטייט אין תהלים 

ווען  "וכל קרני רשעים אגדע, יז פשט אזויא ".קרנות צדיק

) קרן איז א לשון פין ווינקל(ווינקל מען וועט אפהאקן דעם 

וואס דאס " מ"מיט די " ר"די  "רשעים"פון דעם ווארט 

אזוי ווי דאס ווארט עמלק דעמאלטס  240באטרעפט 

עס וועט דערהויבן  "תרוממנה קרנות צדיק"וועט זיין 

מיט די " צ"די " צדיק"ם ווארט ווערן די שפיצן פון די

און עס וועט זיין די גאולה , דאס זענען די אותיות קץ" ק"

  .שלמה
  )בני יששכר(



 

  פורים הלכות

דארפן אלע, אסתר תענית איז אדר אין טאג דרייצן

אים אויס געפאלט עס אויב, פאסטן מענטשן געזונטע

  .אדר א"י דאנערשטאג מען פאסט, שבת

לדי טעם פארוואס מען פאסט תענית אסתר איז וויי

און די צייטן פון מרדכי ואסתר האט מען געפאסט

,ת אז עס זאל געשען א נס"ווייל מען האט געבטן השי

ס זאל'האבן די חכמים מתקן געווען אז הייט צוטאג

ת אז ער"מען אויך פאסטן און בעטן רחמים פון השי

  ,זאל אונז יעצט אויך העלפן

תהלים אסתר תענית אין זאגן צו סגולה א איז עס

צו כדי, השחר אילת על למנצח - ב"כ קאפיטל

דורך און, אסתר און מרדכי פון זכות דעם דערמאנען

  .ווערן געהאלפן מען זאל זכות זייער

זיך מען טוט מעריב מנחה צו ד"ביהמ אין גייט'מ ווען

  .המגילה קריאת לכבוד שבת בגדי אן

'ה דרשו" הפטורה די און" ויחל" מען ליינט מנחה ביי

שמונה די אין" עננו" זאגן פאסטן וואס די, "ובהמצא

  . תפלה שומע ביי עשרה

השקל מחצית דריי מנחה ביי געבן צו זיך פירט מען

,משפחה די פון קינד יעדן פאר) דאללער האלבע(

שחרית ביי געבן צו דאס זיך מען פירט ערטער טייל

  .ליינען מגילה פאר

די ביי, הנסים על מען זאגט מודים פון ברכה די ביי

  .מנחה און שחרית מעריב פון תפילות

אויב, הנסים על זאגן צו פארגעסן האט איינער אויב

שוין האט ער אפילו שם ן'פאר דערמאנט זיך ער האט

'וכו הנסים על פון אנהייבן ער זאל אתה ברוך געזאגט

אתה ברוך געזאגט שוין ער האט אויב -' וכו כולם ועל

  .אווענעןד איבער נישט ער דארף' ה

מען און הבדלה מען מאכט ליינען מגילה נאך ערשט

   .לך ויתן זאגט

  "פורים"די גרויסקייט פון 
 - השנה ראש-ר - וסוכות-ו - פסח -פ: טובים ימים אלע מרומז זענען" פורים" ווארט אין

  )בני יששכר(   .שבועות תורה מתן-מ - כיפור יום-י

 שיעור א אן ן'אויספועל זיך קען איד יעדער און, רצון עת גרויסע א גאר דא אז פורים ןאי

  )ם"הרי חידושי בשם-צדיק שפתי(   .גוטס

 רצון דעם ערפילן טוט באשעפער דער וואס, ורצון רחמים ימי זענען פורים פון טעג די

  )נועם אמרי(   .וועלט דער פון מלך דער געווען גוזר האט אזוי ווייל, איד יעדן פון

, וויכטיג אזוי נישט זענען וואס אפילו זאכן אויסבעטן זיך מען קען פורים טאג דעם אין

 הימל פון מען באקומט בעט מען וואס און, הימל אין טויערן אלע אפען זענען פורים ווייל

 ער אפילו, האנט זיין אויס שטרעקט וואס יעדער" יד הפושט כל" שטייט עס ווי אזוי

  )צדק מעגלי(   .דאס אים מען געט" לו נותנים" נייטיג אזוי נישט דאס ברויך

 אראפ קומען וואס השפעות הייליגע און כח גרויסן דעם פון השגה א דען מיר האבן צו

 א אז מציאות קיין געווען נישט וואלט זמנים היינטיגע די אין, פורים פון קדושה די דורך

  )ח"תש-ע"זי רבינו(  .פורים טאג הייליגן דעם טניש ווען דערהאלטן קענען זיך זאל איד

 מיר ווען, וועלט גאנצע די כדאי איז אליין דעם פאר, פורים פון בחינה די גיין צו אדורך

 אליין דאס וואלט פורים טאג גרויסן דעם וועגן נאר וועלט דער אויף געקומען וואלטן

  )ז"תשי-ע"זי רבינו(   .כדאי געווען

 צו, לערנען צו חשק א האבן זאל ער אז אויסבעטן איד א זיך קען פורים פון טעג די אין

  )ט"ויו לשבת מלבוש(   .זאכן גוטע אנדערע נאך און, דאווענען

 זיין מרבה און צופרי פורים אויפצושטיין סגולה א איז עס אז, גדול א פון מקובל האב איך

 אלע און, מזוני, חיי ,בני - זאך יעדע אויף באשעפער הייליגן צום בקשות און תפלות מיט

 זענען עולמות אלע אין רצון עת גרויסע א איז טאג דעם אין ווייל, געברויכן אנדערע

 עס ווער" יד הפושט כל", "לו נותנים יד הפושט כל" זאגן ל"חז די ווי אזוי, בשמחה

  געט מען אים וואס ער בעט" לו נותנים" הימל אין טאטן צום האנט א אויס שטרעקט

  )ישראל לתסגו(      

"גדולות היום"דברי תורה על   

 כביכול וואס הילף די" היית תשועתם" - ודור דור בכל ותקותם לנצח היית תשועתם

 אויף געבליבן איז דאס" לנצח", מרדכי פון דור דעם אין אידן די פאר געווען איז ה"הקב

 מכניע דור יעדן יןא מען קען" ודור דור בכל", האפענונג זייער דורך און" ותקותם", אייביג

  )יחזקאל דברי(   .ישראל שונאי די זיין

 מיר ווערן" נזכרים" טעג פורים די אין" האלה והימים" - ונעשים נזכרים האלה והימים

 אונזערע אלע געטאן ווערט עס און" ונעשים" באשעפער פארן גוטן צום געדענקט

  )אמת תורת(   .בקשות



 

 

  מגילה הלכות

,מגילה מקרא על" - ברכות דריי מאכט קורא בעל דער

דריי די אויך מען מאכט בייטאג" שהחיינו ,ניסים שעשה

האבן אינזין מען זאל בייטאג פון ברכה די ביי. ברכות

סעודת און, מנות משלוח פון מצוה די אויך זיין צו יוצא

שוין האט פרויען פאר ליינט וואס איינער אויב. פורים

מיטן ברכה די מאכן פרוי איין זאל, מגילה די געווען יוצא

  ".מגילה לשמוע וצונו במצותיו קדשנו אשר" נוסח

הרב" פון ברכה די זאגן יעדער זאל להמגי די ליינען ן'נאכ

מען זאגט בייטאג, "יעקב שושנת, הניא אשר ,רבינו את

שושנת און, ָהָרב" פון ברכה די נאר, הניא אשר נישט

מען זאגט ביחידות מגילה די ליינט מען ווען, "יעקב

די זאגן מען קען וויל מען אויב, ָהָרב פון ברכה די נישט

   .ומלכות שם אן ברכה

אינגאנצן מגילה די עפענען זאל קורא בעל ערד

דאס אויסהערן דארף'מ, בריוו א ווי אויסגעשפרייט

אויב, סוף צום ביז אנהייב פון ליינען מגילה גאנצע

האט ווארט איין נאר אפילו הערן צו פארפעלט האט'מ

פארפעלט יא האט איינער אויב .געווען יוצא נישט מען

דער וואו ביז ווארט יענעם ןפו זאגן ער זאל ווארט איין

חומש א פון' אפי זיך פאר שטיל, האלט קורא בעל

  .אויסנווייניג אדער

,יצא ומרדכי, יהודי איש: גאולה של פסוקים פיר די

יעדער זאגט, היהודי מרדכי כי, אורה היתה ליהודים

ביים - קורא בעל דער דאס ליינט דערנאך און רם בקול

א מיט ליינען קורא בעל דער זאל, ההוא בלילה קאפיטל

איין מיט ליינען מען זאל המן בני עשרת די- קול העכרען

  .עשרת ווארט ן'נאכ ביז איש מאות חמש פון אטעם

מען ווען.) ג.ד.א פיס די מיט( קלאפן צו מנהג א איז עס

נישט אבער זאל'מ, המן פון נאמען דעם דערמאנט

 .ליינעןמגילהדי שטערן צו נישטכדיצופילקלאפן

  "קריאת המגילה"די גרויסקייט פון 
 אויף ליכטיגקייט א ווערט, מגילה די פון ארויס זאגט מען וואס ווארט יעדעס מיט

  )לוי קדושת(                                .טוב מלאך א באשאפן דערפון ווערט עס און וועלט דער

" מאוד ונורא קדוש עולם" א איז וואס וועלט נייע א דא איז עס אז וויסן זאלסט דו

 יאר אין איינמאל נאר, פארכטיגקייט גרויסע די צוליב אנטפלעקט נישט ווערט דאס

 געווען איז וועלט זעלבן דעם פון און, מגילה די ליינט מען בשעת נתגלה ווערט עס און

  )יוסף יסוד(                                                                                   .ואסתר מרדכי פון נשמה די

אז מען ליינט די מגילה " יצא לא למפרע המגילה את הקורא" :)יז מגילה( זאגט גמרא די

 די ליינט מען אז, אזוי טייטשן מען קעןוועגס האט מען נישט יוצא געווען וצוריקצ

 זיי אבער, אמאל פון פאסירונג א געווען בלויז זענען ניסים די אז מיינט מען און מגילה

 פאר פליכט זיין יוצא נישט ער איז, דור אונזער צו היינט שייכות קיין נישט האבן

  .דור יעדן אין ניסים טוט ער אז גלויבן דארף מען ווייל, ת"השי

  )ע"זי מעזעבוש'מ ברוך' ר ק"הרה(                                                                                                                                         

בעל דברי יואל' דברים נוראים מרבינו הק  

 מגילה ביי באשעפער דעם געדינט האבן צדיקים אזוי ווי שַאץ קיין נישט האט עס 

   .זיין משיג נישט דאס קען מען און, ליינען

 אלעס, מגילה די ליינט'מ, התורה מצות מקיים דאך זענען מיר ת"השי געלויבט 

 וויי אוי, שמו וברוך הוא ברוך הבורא רצון דעם טאן צו רגע יןאי כדאי איז

   .געוואלד

 ווארט יעדעס, פחד דיגער'מורא א פאלט עס, מגילה די געליינט מיר האבן היינט 

 מגילה די ליינען צו געווען זוכה האבן מיר, הימלען שפאלטן טוט מגילה די פון

 זוכה איז מען טאמער אשעפערב לעבעדיגן ן'פאר רוח נחת א מאכן צו און בציבור

  .כדאי אלעס איז הבורא רצון דעם טאן צו לעבן אין איינמאל נאר

 דעם דערמאנט נישט ווערט עס פארוואס זיך וואונדערן מפרשים די 

 געווען מתבונן מיך האב איך ווען אבער, מגילה די אין נאמען ס'באשעפער

 האב איך ווי הקדושים תשמו מיט פיל געזען איך האב מגילה די ליינען ן'בשעת

   .געקוקט נאר

 פון ווערן פארברענט דערפון קען מען אז הייליג אזוי איז מגילה די פון קדושה די 

   .קדושה גרויס

 פאר , איז כדאי פאר איינמאל פורים, ליידט אויף דער וועלט'אלעס וואס מ

ט נאר אפילו מען וואלט אראפגעקומען אויף דער וועל, איינמאל ליינען די מגילה

  .צוליב דעם אויך ווערד

 איז 'ס, א פחד נורא יעדעס ווארט פון די מגילה, ליינט די מגילה'איז פורים מ'ס

, מען קאן ליינען די מגילה בצבור' האט די זכי'אז מ ,)עס שפאלט הימלען(בוקע רקיעים 

איינמאל אין ' האט די זכי'אז מ, ן לעבעדיגן באשעפער'איז א נחת רוח פאר'ס

 . ו טון דעם רצון הבורא ברוך הוא איז אלעס כדאילעבן צ



 

 

  מצות היום הלכות
  סעודת פורים - מתנות לאביונים  - משלוח מנות 

איין פאר מתנות צוויי, משלוח מנות שיקן דארף'מ

  עסנווארג מיני צוויי דווקא און - מענטש

ווייצ פאר מתנות צוויימתנות לאביונים  געבן דארף'מ

מתנות אין פארמערן טוט עס ווער, ארימעלייט

עיקר דער. געלויבט איז דער, מנות ומשלוח לאביונים

אלמנות פון הערצער די דערפרייען צו איז מצוה

  .פורים אין ויתומים

דארף לאביונים מתנות און מנות משלוח פון מצוה די

איז ארימאן א אפילו -, בייטאג פורים זיין מקיים מען

אנדערע צוויי פאר לאביונים מתנות מיט יבמחו

משלוח מיט מחויב אויך זענען פרויען.  ארימעלייט

זאל פרוי א פון מנות משלוח -. לאביונים ומתנות מנות

,מאן א פאר נאר מאן א און, פרוי א פאר נאר שיקן זי

מאן א פאר שיקן פרוי א קען לאביונים מתנות אבער

  .פרוי א פאר מאן א און

,פורים פון סעודה די אין פארמערן צו מצוה א יזא עס

מען זאל סעודה די פאר -, בייטאג פורים איז עיקר דער

  ) תורה זו" אורה" דדרשינן( בתורה זיין עוסק אביסל

און, גרויס נאך איז טאג דער ווען מנחה דאווענט מען

סעודה רוב -. פורים סעודת די מען מאכט דערנאך

,פרייטאג אויס געפאלט פורים ווען -, בייטאג זיין דארף

  .שבת כבוד וועגן צופרי סעודה די מען מאכט

- הכל ועל פאר הנסים על מען זאגט בענטשן ביים

נישט מען דארף הנסים על פארגעסן האט מען אויב

:יזכנו הוא הרחמן פאר זאגן קען'מ - בענטשן איבער

שעשה כמו ונפלאות נסים לנו יעשה הוא הרחמן

  'וכו מרדכי בימי, הזה בזמן ההם בימים לאבותינו

מען אויב, הנסים על מען נישט זאגט -שושן פורים 

מען. דאווענען איבער נישט מען דארף געזאגט יא האט

קל נישט און, למנצח נישט און תחנון קיין נישט זאגט

זיך און סעודה א מאכן צו חיוב א איז עס -  אפים ארך

  ,  פרייען אביסל

  

  "מצות היום"די גרויסקייט פין די 

 משלוח מנות
 הקדושה תורה די געווען מקבל מען האט פורים ווייל איז מנות משלוח פון ענין דער

 דעס זיך אויף גענומען האבן אידן די" היהודים וקבלו קיימו" שטייט עס ווי אזוי, ברצון

" כמוך לרעך ואהבת" שטייט תורה ביי און, סיני בארג אויפן געווען מקבל האבן ייז וואס

 אהבת זיין קודם דארף תורה די זיין משיג קענען זאל מען כדי און, בתורה גדול כלל זה

 אהבת ארויס מען ווייזט, התורה קבלת פון זמן א איז וואס פורים דעריבער, חברים

  )אמת תורת(           .מנות משלוח פון מצוה די דורך חברים

 אחד עם ישנו" געזאגט האט המן וואס דעם אויף, ספרים די אין געברענגט ווערט עס

 האט עראז , וואס איז צושפרייט און צוטיילט, עס איז דא א פאלק" ומפורד מפוזר

 נישט האבן זיי ווייל אידן די בייקומען קענען גרינג זייער וועט מען אז זאגן צו געמיינט

 כל את כנוס לך" מרדכי צו געזאגט אסתר האט דעריבער, זיך צווישן אחדות ןקיי

 אזוי און, באחדות זיין זאלן זיי אז זיי זאג, מיינט דאס, אידן אלע צוזאם נעם גיי" היהודים

, מנות משלוח שיקן מיר פארוואס טעם דער זיין קען דאס .געטון טאקע מרדכי האט

  )ישראל עטרת( .געווארן ניצול מיר זענען דעם צוליב אסוו אחדות מדה די ארויסצוברענגען

 מתנות שיקן זאל מען" מנות משלוח" פון מצוה די איינגעפירט האט הצדיק מרדכי

 מיט זיך זאל ער באשעפער פון בעטן קענען זאלן מיר כדי, אומזינסט צווייטן צום איינער

  )ישועה עטרת(     .אומזינסט מתנות אונז פאר שיקן און פירן אזוי אויך אונז

לאביונים מתנות  

 מקיים מענטש א פאר ענדערש איז עס, מגילה הלכות ם"רמב אין געברענגט ווערט עס

 זיין מרבה און מנות משלוח שיקן צו איידער ווי לאביונים מתנות פון מצוה די זיין צו

 פון הערצער די דערפרייען צו ווי שמחה גרעסערע א נישטא איז עס ווייל, בסעודה

 פון הארץ דאס דערפרייען טוט וואס דער, אלמנות און יתומים רימעלייטא

 שפלים רוח להחיות שטייט שכינה די ביי וואס' הק שכינה די ווי גלייך איז אומגליקליכע

  .נדכאים לב ולהחיות

 מיינע אין געוויסט וואלט איך ווען - געזאגט האט ל"זצ נדבורנא'מ מרדכי' ר ק"הרה

 געלאזט איבער איך וואלט, פורים שמחת פון הימל אין חשיבות ויסגר דאס יארן יונגע

 צום איד איין פון געגאנגען וואלט איך און טאג געהויבענעם דעם אין עבודת מיינע אלע

   .זיין משמח זיך צווייטן

היין משתה  -   פורים סעודת  

 ויאמר: קען מען טייטשן אזוי, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך וינתן לך

 ווערט וואס ישראל כנסת פאר" לאסתר" זאגט ה"הקב המלכים מלכי מלך דער "המלך"

 דיין איז וואס" שאלתך מה", פורים סעודת די ביי" היין במשתה", אסתר אנגערופן

 טוט סעודה די בשעת פורים ווייל, ווערן געגעבן דיר וועט עס און" לך וינתן", פארלאנג

  )יששכר שער(     .געברויכן אונזערע אלע ילןדערפ באשעפער הייליגער דער



 

 

íãà áééç òãé àìã ãò àéøåôá éîåñáì

"ïéá "éëãøî êåøáì ïîä øåøà.  

א מענטש איז מחויב צו טרינקן וויין אום פורים ביז

ער וועט נישט וויסן קיין חילוק צווישן ארור המן און

  ברוך מרדכי

לכאורה דארף מען פארשטיין וואס איז דער פשט

יעדער איד ווייסט דאך אז ברוך מרדכי איז, פון דעם

  .און המן איז זיכער שלעכט, גוט

נאר קען זיין פשט אז עס איז דא אזעלכע מענשטן

די. ה.ס ד'וואס זיי גייען טייל מאל צווישן די מרדכי

ס'און טייל מאל זענען זיי ביי די המן, ערליכע אידן

די, זיי גייען סיי דא און סיי דארט, )צווישן רשעים(

  ,סארט מענטשן זענען ערגער פון אלעם

און דורך, עגן דעם דארף מען פורים טרינקן ווייןוו

דעם צוקומען אז מיר ווילן נישט וויסן פון די

דהיינו, המן און מרדכי" צווישן"מענטשן וואס זענען 

און אמאל זענען, אז אמאל זענען זיי ביי די קדושה

זיי דרייען זיך סיי ביי מרדכי און, זיי ביי די טומאה

,ר זיין אינגאנצן ביי מרדכינאר אדע, סיי ביי המן

אבער אינצווישן איז ערגער, אדער אינגאנצן ביי המן

  .פון אלעם

א מענטש, חייב אדם לבסומי בפוריאדאס איז פשט

איז מחויב צו טרינקן וויין אום פורים און דורך דעם

און דורך דעם, צוקומען צו א גרויסע קדושה

לברוךארור המן " בין"עד דלא ידע פארשטיין אז

אז מען זאל נישט וויסן פון די אלע וואס ,מרדכי

דהיינו אז זיי גייען, המן און מרדכי" צווישן"זענען

)רבינו בעל דברי יואל(               .          דא און דארטן

      

  

  

íäéúãå úåðåù ìëî íò úàå éúã êìîä íðéà íéùåò :  

 צו געזאגט האט המן, פסוק דעם אין רמז א געטייטשט האט ע"זי מסאמבור משה' ר רבי דער

, עפארשידענ זענען" שונות", )טובים ימים זייערע( אידן די פון געזעצן די "ודתיהם", אחשורוש

 זיי האבן פרעה צוליב למשל ווי, פעלקער אסאך פון געשטעלט צוזאמען איז דאס" עם מכל"

 אחשורוש קעניג דיר דורך און "עושים אינם המלך דתי ואת" אבער. וו.א.א, פסח ט"יו דעם

 ווערן זאל קעניג דורכן אויך אז זעהן מען דארף, טוב יום שום קיין געמאכט נאכנישט זיי האבן

  .פורים ט"יו דער איז דאס, ט"יו א ידןא די פאר

  )זקנים עטרת( 

ãéîùäì âøäì ãáàìå úà ìë íéãåäéä - íåéá ãçà  

 היהודים צורר דער המן אז, צחות בדרך זאגן קען מען נאר? "אחד ביום" נאר עפעס פארוואס

 אסאך געטון זיי פאר ווערט וואס פאלק א מיט אידן מיט טאן צו דא האט ער אז וויסענדיג

 א האבן וועט ער און גלונגען נישט וועט פלאן זיין טאמער אז באווארענט זיך ער האט, סיםני

  .טעג עטליכע נישט און, טוב יום טאג איין ווי מער האבן נישט אידן די כאטש זאלן מפלה

  )ל"זצ קארלינער שלמה 'ר ר"הרה(                             

úðùåù á÷òé - øåøà ïîä - êåøá éëãøî :  

 וואלט עס, המן פון קללה די געווען מקדים קודם מען האט פארוואס פארשטיין צו דארף מען

  ? הצדיק מרדכי פאר ברכה די שטיין געדארפט קודם ווען

 געווען מתקן הגדולה כנסת אנשי די האבן יעקב שושנת פון חרוז דעם אז ווייסן מיר ווי נאר

 מיר וויאזוי לערנען דערמיט געוואלט אונז ייז האבן, ישראל ארץ אין געוואוינט האבן זיי וואס

 מען און )צומישעניש( המוחות בלבול אזא הערשט עס ווען צייטן היינטיגע די אין פירן זיך זאלן

 די" המן ארור" אז וויסן צו קודם אויס פעלט דעם צו ,)די ציונים( ל"ר רשעים מיט זיך ט'חבר

 מען וואס נאכדעם, שייכות קיין האבן נישט זיי מיט טארן מיר און, פארשאלטן זענען רשעים

 ן און'דאס מיינט אז מען קען זיך חבר" מרדכי ברוך" דער קומט פון דעם ארור המן שוין ווייסט

  .צדיקים אין דבוק זיין

  )ע"בעל ברך משה זי מרן ק"כ(

ïàîúå äëìîä éúùå àáì  

 צו געווען זוכה האט אסתר ווי פונקט אז, אזוי זאגן דערויף קען מען, ושתי פאר וויידל א טגעמאכ האט און געקומען איז גבריאל אז :)יב מגילה( זאגט גמרא די

 127פארוואס האט אסתר זוכה געווען צו קעניגן אויף , מדינות ז"קכ על למלוך אסתר ראתה מה זאגט מדרש דער ווי אזוי, אמנו שרה פון זכות אין מלכה א זיין

 127און קעניגן אויף , מדינות ז"קכ על ותמלוך, 127זאל קומען דאס אייניקל פון שרה וואס האט געלעבט  שנים ז"קכ שחיתה שרה של בתה בת תבא, לענדער

 איז און עבירות זיינע פאר געווארן געשטראפט איז נבוכדנצר אזוי אז, הרשע נבוכדנצר פון געשטאמט האט זי וואס ושתי מיט געווען אויך איז אזוי, לענער

  )ל"זצ מפילץ פנחס' ר ק"הרה(               .חיה א ווי אזוי וויידל א באקומען אויךושתי  האט, החי א געווארן



 

 

 úìëú ãçé íúåàøá äçîùå äìäö á÷òé úðùåù

éëãøî. 

די אידן האבן זיך געפרייט ווען זיי האבן , דאס טייטש

לכאורה דארף מען .  ערזען די תכלת פון מרדכיד

וואס איז די גרויסע שמחה אז זיי האבן געזען , פארשטיין

 ?די בלויע וואל פון מרדכי 

ווען אחשורוש האט  ,ווייל. נאר מען קען ענטפערין אזוי

געהייסן פאר המן ער זאל גיין נעמען דעם מרדכי און ארום 

טראכט א עצה אז ער האט המן גע, פירן אין גאנצען שטאט

זאל נישט ווערן פארשעמט ווען ער וועט ארום שלעפן 

אזוי ווי ער וועט !!  איז אים בייגעפאלן אזא פלאן , ן'מרדכי

דאך ממילא אנטון פאר מרדכי די קעניגליכע קליידער 

וועט דאך מרדכי מיזן , וואס אחשורוש האט געהייסן

עטן מרדכי האט ער געב, אויסטון זיינע אייגענע קליידער

, זאל אים בארגען אויף דערווייל זיין גרויסע ביבער הוט

אויך , שוך שע'רביס 'מיט מרדכי, אויך זיין ווייסע זאקן

, בעקיטשעגעבלימטע האט דער רשע געבעטן זיין שיינע 

פארוואס דען ( .און מרדכי האט אים דאס אלעס געגעבן

יצית אבער ווען המן האט געבעטן זיין הייליגע צ ).נישט

ווייל ער , דאס האט שוין מרדכי נישט געוואלט בארגען

האט זיך . האט נישט געוואלט זיין אן ציצית קיין איין רגע

און מרדכי , ן'המן אנגעטון די אלע קליידער פון מרדכי

האט אנגעטון די קליידער וואס דער קעניג האט אים 

און , המן פאר מרדכי, זיי האבן זיך שיין פארשטעלט( .געשיקט

, ס טאכטער אים באגאסן'וועגן דעם האט טאקע המן(  .אזוי האט יעדער געמיינט אז מרדכי שלעפט די פערד און המן זיצט אויפן פערד ). מרדכי פאר א קעניג

 .)ווייל זי האט געמיינט אז מרדכי שלעפט דעם פערד

אז דער גרויסער , ן די אידן האבן פון דערווייטענס געזען וואס דא גייט פאראו, ווען המן איז אנגעקומען צו די גאס ווי די אידן האבן געוואוינטאון 

האבן  ,ווען די פערד איז אנגעקומען נענטער צו זייאבער  .זענען זיי געווארן זייער טרויעריג, ך שלעפן דעם גרויסן רשע המןעז נעבוצדיק מרדכי מ

אזוי ווי א ערליכע איד , ווייל מרדכי הצדיק איז געגאנגען מיט די ציצית אינדרויסן( !אס האט תכלתוו, זיי באמערקט אז דער וואס זיצט אויפן פערד האט ציצית

דעמאלטץ האבן זיי זיך  .האבן זיי בעסער געקוקט ווער דאס איז האבן זיי באמערקט אז דאס איז טאקע מרדכי הצדיק וואס זיצט אויפן פערד .)גייט

 .זייער געפרייט

ווען זיי האבן  בראותם יחד. זענען געווארן לוסטיג און לעבעדיג  צהלה ושמחה. די אידן וואס שטאמען פון יעקב  עקבשושנת י. דאס איז פשט

 .די תכלת וואס מיינט ציצית פון מרדכי  תכלת מרדכי.  געזען

און המן האט זיך פארשטעלט . גווייל מרדכי האט זיך דאך פארשטעלט פאר א קעני,  דאס קען אויך זיין א רמז פארוואס מען פארשטעלט זיך

 )יונתן אייבשיץ' ר(                                               . פאר מרדכי

êìîä ãéë áø úåëìî ïééå íéðåù íéìëî íéìëå áäæ éìëá úå÷ùäå  

אז אחשוורוש האט געניצט ביי זיין , וכלים מכלים שוניםנן פון 'מגילה דרש' ל אין מס"חז

פארוואס ווען בלשצר האט געניצט די , ך שוועראיז דא, ק"סעודה די כלים פון ביהמ

מנא , און דניאל האט פותר געווען, ק איז געקימען א הענד און געשריבן"כלים פון ביהמ

עט ווערן און די מלוכה וועט 'הרג'נט אז נאך די נאכט וועט דער קעניג געידאס מי( מנא תקל ופרסין

  ?רנישט געשטראפט געווארןוש גאראון דא איז אחשו, )ווערן פאר פרס צוטיילט

זיי וכלים  ,'קען מען פארענפערן אז די מגילה פרעגט און פארענפערט טאקע די קשי

פארוואס איז  ,מכלים שונים שוועראיז דאך , ק"די כלים פון ביהמהאבן געניצט 

? פארוואס איז אחשורוש נישט געהארגט געווארן, אחשורוש אנדערש פון בלשאצר

 מיט ווייןט 'דאס וואס דער קעניג האט זיך אנגעשיכור ,ויין מלכותענפערט די פסוק אז 

כיד דאס איז געווען אזא גרויסע שטראף רב , ט'הרג'און געלאזט רופען ושתי און איר גע

     ,אז מען האט אים געהרגעט, אזווי די האנט פון בלשאצר המלך
  )ק שר שלום מבעלז"הרה(   

 úà åéáäà ìëìå åúùà ùøæì ïîä øôñéååäø÷ øùà ìë , ùøæå åéîëç åì åøîàéå

 åúùà)øúñà ,å -âé.(  

און דערנאך , "אוהביו"פארוואס ווערן זיי אנגערופען צום ערשט , מען דארף פארשטיין

 דנאר פריינ האבןעס איז דא מענטשן וואס , נאר מען קען דאס ענטפערן? "חכמיו"

זיינע אלע פארלירט ער , ןווערט קליי עראבער ווען און חשוב איז גרויס  ערווילאנג 

פאר המן האט זיי אנגעהויבן צו דערצעהלן פון זיין  ,די זעלבע איז געווען מיט המן. דפריינ

און  ,זענען זיי נאך געווען זיינע פריינד, מפלה און אלעס וואס מיט איהם איז געשעהן

 אבער .חשובווילאנג ער איז גרויס און געווען איז נאר , זייער גאנצע ליבשאפט צו איהם

ווייל די ליבשאפט פון זיינע , "חכמיו: "שטייט נאר, זיין גרויסע מפלה לןיירצפאנאכן 

  )ע"מבעלזא זי שלום' ק ר"הרה(                .טגעענדיג פלוצלינגפאלשע פריינד האט זיך 



 

 

 חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי

טון טעס איז געווען א מעשה א איד האט אמאל געוואל

אויפען וועג האט ער, גולדען 500א גרויסע עבירה פאר 

האט ער זיי געפרעגט, געהערט מענטשען וויינען און שרייען

רט אז זיי זענען שולדיגהאבן זיי גענפע? פארוואס זיי וויינען

,לןאפאר דעם פריץ אסאך געלד און זיי האבן נישט צו באצ

האט ער, ענען'און ער פייניגט זיי און נאכדעם וועט ער זיי הרג

האבן זיי, זיי געפרעגט וויפיל געלד זיי זענען אים שילדיג

ם א רחמנותהאט זיך ערוועקט און אי, גילדן 500גענפערט

ער געגאנגען צום פריץ און איז ענטשןגעפיל אויף די מ

,האט באפרייט די משפחה'און מ, גילדן 500געגעבן די גאנצע

א מענטש וואס, אין הימל איז געווארן א גרויסע רעש

האט געוואלט טאן א זא גרויסע עבירה האט אוועק געגעבן

וואסנט אז ע'פסק'האט מען גע, "פדיון שבוים"זיין געלד פאר

אבער מען האט, ן וועט מקיום ווערןטשעט אנווינדער איד ווע

מורא געהאט אז ער וועט אנווינטשען אויף טויטע זיי זאלן

האט מען גוזר געווען אז ער זאל ווערן א, לעבעדיג ווערן

אזוי איז טאקע, אזוי וועט ער גארנישט מתפלל זיין, שיכור

  ,אז א אגאנצע צייט איז ער געווען שיכור, געווען

ל איז געווען א שווערע גזירה אויף אידישעאיינמא

אז ער קען עןט האט געז"און דער הייליגער בעש, קינדער

האט ער געשיקט, נישט פוילן און הימל צו צורייסען די גזירה

דים זאלן בעטען אז ער זאל צורייסן דייעטליכע פון זיינע תלמ

זיי דים זענען דארט געווען א לאנגע צייט אוןידי תלמ, גזירה

עדן צו אים ווייל ער איז אגאנצעהאבן גארנישט געקענט ר

צייט געווען שיכור ער האט געהאלטן און איין טרינקען נאך

ביז איינמאל האבן זיי אים געכאפט ווען ער איז, און נאך וויין

האבן זיי אים געבעט אז ער זאל מתפלל, נישט געווען שיכור

און אזוי איז טאקע געווען ער ,זיין אז די גזירה  זאל בטל ווערן

  ,האט מתפלל געווען און די גזירה איז בטל געווארן

ם געזאגט אז דורך די"האט דער הייליגער חידושי הרי

מעשה פארשטייען מיר פארוואס די הייליגע חכמים האבן

פורים איז באוויסט אז עס איזווייל , געהייסן טרינקען וויין

,קען פוילן ישיעות אן א שיעור'מ און, זייער א געהויבענע טאג

קען'אז מען וועט בעטן זאכען וואס מ טאהאט מען מורא געה

די הייליגע חכמים געהייסן טרינקען בןהא, נישט נאכגעבן

זאכען וואס מען ן איז שיכור וועט מען נישט בעטןאזוי אז מע

ם געזאגט אז עס איז"האט דער הייליגער חידושי הרי( ,דארף נישט

טרינקט פארלירט מען זאכען וואס מען קען'ר אז דורך דעם וואס מזיכע

צו מקיים זיין א מצוה פון די הייליגע וויכטיגעראבער עס איז , אויספוילן

 ,)ווי אויסצופוילן פאר די אייגענע געברויך, חכמים

  

  
 ווייסע קאפל האט געראטעוועט

עהייסן פאר האט אמאהל חנוכה ג ע"פרעמישלאנער זי מאיר' ר הקדוש הרב

אז אין דעם קומענדיגן פורים ', ישעי' האט געהייסן ר וואסאיינעם פון זיינע חסידים 

און ווען דער חסיד האט . סעודה א גרויסן ווייסן קאפל דיזאל ער גיין אנגעטוהן ביי 

' ר. האט איהם דער רבי דאס נאכאמאהל דערמאנט, ן'רביזיך געזעגענט פון דעם 

אבער ווען עס איז , ן'כוונה פון דעם רבי דיפארשטאנען  האט טאקע נישט' ישעי

און אנגעטוהן , נס הייליגע רייד'רבי דעםאנגעקומען פורים האט ער געטוהן אזוי ווי 

ער האט אויסגעזעהן . קאפ גאנצעא גרויסן ווייסן קאפל וואס האט באדעקט זיין 

  . אזוי ווי פארשטעלט

מארשירט א גרופע זשאנדארען  ןארייאינמיטען די סעודה האבן פלוצלינג 

און איהם געוואלט ', ישעי' רוועלכע זענען שולדיג געווען געלט פאר ) סאלדאטן(

וואס מיר ' איז ישעי ווי: "שרייעןזיי . און אזוי פטור ווערן פון דעם חוב, ענען'הרג

דאס איז  ,ניין: "און זאגן צו זיך, אויפן אנדערן איינערזיי קוקען  -!!! ?"ענען'ווילן הרג

און זיי  -"!! נישט אנגעטוהן מיט א ווייסן הוט אויפן קאפ גייט' ישעי', נישט ישעי

האט באלד פארשטאנען ' ישעי' ר. ס הויז מיט גארנישט'ישעי' האבן פארלאזט ר

א דאנק די אמונה וואס ער , פאסירט אין פורים איהםדעם גרויסן נס וואס האט 

  !ן'דעם רבי פוןר האט געהאט אין די הייליגע ווערטע

  פוריםאין תורה פון זכות 

. איז געווען באקאנט אלץ א גרויסער מתמיד ל"נחום פון בענדין זצ זאב' ר

נאכמיטאג האט ער זיך אריין געזעצט אין בית המדרש לערנען מיט  פוריםאמאהל 

וויבאלד די גאנצע וועלט איז דאן געווען באשעפטיגט מיט  און. גרויס התמדה

אויסגעקומען אז אפאהר מינוטן איז נישט געווען קיין  איזאון עס , פורים מצוות פון

זאב נחום האט געלערנט האט ' וואס ר תורהנאר די , תורה אויף די וועלט

. אין הימל אויבן" רוח נחת"דאס האט צוגעברענגט א . אנגעפוהלט די וועלט

איז געווען זיין וואס דאס , נשמהדערפאר האט מען איהם באלוינט מיט א גרויסע 

 וועלכער, ")נזר אבני" און" לט אגלי"דער (, ע"זוהן דער הייליגער סאכאטשאווער רבי זי

  .געבוירן געווארן נאך יענע פורים איז

  גיין נאך געלד

 פלעגט ער אז דערציילט האט ל"זצ חיים דברי הייליגן פון גבאי דער רפאל' ר

 איז געקומען נישט חבר זיין איז נמאלאיי, חבר א מיט געלט נאך גיין פורים אייביג

 דער זיך האט, געזינגען האט ער און חיים דברי פון טיש פורים צום געגאנגען ער

, זינגט רפאל אז געזאגט מען האט, דא זינגט ווער געפרעגט חיים דברי הייליגער

 געוואוינט דאך ביסט דו ,דא זיכסטו וואס רפאל געפרעגט חיים דברי דער אים האט

 אויבערשטער דער" ווערטער די אויסגעפירט האט ער און, געלט נאך גיין צו םארו

 עטס וואס מצוה גרויסע די אין חלק א האבן צו זכיה די האבן זאל איך העלפן זאל

  ! פורים גיין געלט ביים ארימעלייט די פאר נאריש ענק מאכטס



 

 

פורים זיך מען פארשטעלט פארוואס  

האבן תלמידים די אז ברענגט.) יב( מגילה מסכת אין גמרא די

אויף שטראף דער געווען איז פארוואס, ייוחא בן שמעון' ר געפרעגט

ענטפערט'גע זיי ער האט, ענען'אויסהרג ו"ח זיי זאל מען אז אידן די

די האבן. נבוכדנצר פון צלם צום געבוקט זיך האבן אידן די ווייל

ניצול זיי זענען פארוואס אזוי אויב, געפרעגט ווייטער תלמידים

נישט דאך זיך האבן אידן יד - ענטפערט'גע זיי י"רשב האט, געווארן

זיי נאר ווילן אייגענעם זייער מיט געוואלט האבן זיי ווייל געבוקט

אין אבער זיך בוקן זיי אז אויסגעזעהן נאר האט עס( פארשטעלט זיך האבן

האט זעלבע דאס )זרה עבודה די אין געווען מודה נישט זיי האבן הארץ

האט עס( מתא דעם פארשטעלט האט ער, באצאלט זיי ה"הקב

דעם געוואוסט האט ה"הקב אבער, אידן אלע ענען'הרג וויל מען אז אויסגעזעהן

פארשטעלט פארדעם) אידן די פאר געשעהן גארנישט וועט עס אז אמת

געווען נאר איז גזירה גאנצע די אז ווייזן צו, פורים זיך מען

 )יששכר בני(                  . פארשטעלט

אידישע אנגעטון האבן זיי, אידן פאר עלטפארשט זיך האבן גוים די

שטייט דעריבער, אידן זענען זיי אז מיינען זאל מען, קליידער

צום מקור א איז דא פון, אידיש געמאכט זיך האבן זיי" מתיהדים"

)אמת שפת(               .     פורים זיך פארשטעלט מען אז מנהג

ן פארשטעלט מיט דיווייל די נס פון פורים איז געווען באהאלטן או

)אמת ליעקב(           , וועגן דעם פארשטעלט מען זיך פורים, טבע

וועגן, נקט פארקערטואלעס פ" ונהפוך הוא" ווייל די נס איז געווען

)אוהב ישראל(              .דעם פארענדערט מען די קליידער

כל את ידע ומרדכי" פסוק אויפן זאגט משה ישמח אין זיידע דער

פון שוין האט, ישראל מנהיג דער הצדיק מרדכי אז" נעשה אשר

,פורים פון ניסים גרויסע די געשען וועלן עס אז געוואוסט פאראויס

געגעבן נאך איז אסתר מגילת די אז, זאגט ירושלמי דער ווי אזוי

נתגלה נישט דאס איז פורים נס צום ביז און, סיני בארג אויפן געווארן

פון געווארן געגעבן איבער איז עס נאר, ראליש כלל פארן געווארן

געשריגן האט מרדכי וואס דאס און.  מנהיג אנדערן צום מנהיג איין

מעורר כדי געווען נאר איז, זאכן אנדערע די און ומרה גדולה צעקה א

צום טעם א זיין קען דעם לויט. תשובה צו קינדער אידישע די זיין

מרדכי ווייל, פורים אום זיך פארשטעלט מען אז ישראל מנהג

ער ווי לטקפארשטע זיך האט ער, געטאן אזוי אויך האט הצדיק

ער האט הארץ אין אבער, גזירה ס'המן פון באזארגט געווען וואלט

  . ישועה די אנגעגרייט שוין איז הימל אין אז געוואוסט

)ע"זיבעל דברי יואל  רבינו(

  טעמים ו מנהגים

   "המן"ביי  קלאפן צו זיךפירט  מען פארוואס
מחה תמחה את זכר "אזוי ווי עס שטייט , כדי אויסצומעקן דעם עמלק

און די מנהג זאל מען נישט (. און המן איז א אייניקל פון עמלק" עמלק

  )א"רמ(                      ,           )פארשטערן

 זיין דערמאנט מען ווען אדער המן ארור זאגט עס ווער אז מקובל האב איך

 דער מאכט, קלאפט ער און, נאמען ס'קינדער און ס'יבווי זיין אדער נאמען

 טאן וויי זיי זאל עס כדי קלעפ די שפירן זאלן זיי אז באשעפער הייליגער

  .זיין מצער אים דארף איינער יעדער און, צער דערפון האבן זאלן זיי און

  )אליהו מדרש(                                              

 האט ער ווען - ע"זי קראקא פון הערשל' ר ק"הגה זא געברענגט ווערט עס

 געשריבן ער האט, גוט שרייבט עס צו פעדער א אויספרובירן געוואלט

 די זיין צו מקיים כדי, אויסגעמעקט דאס דערנאך און" עמלק" ווארט דעם

  השמים מתחת עמלק זכר תמחה פון עשה מצות

 פארוואס עסן מיר דריי עקעדיגע המן טאשן
 להרג פון גזירה די געגעבן ארויס האט המן ווען אז ל"חז אין נעןגעפו מיר

 תפלה תשובה" פון מיטלען דריי די צו גענומען אידן די זיך האבן, ולאבד

 די איז דאס, כח ס'המן אפגעשוואכט זיי האבן מיטלען די מיט און" וצדקה

 איז ןמיטלע דריי די מיט) געמאכט שוואך טייטש איז, ָתש(" ַתש המן" באדייט

  )ישראל מנהגי אוצר(. געווארן אגעשוואכט אינגאנצן כח ס'המן

 א האט)  3 ( דריי נומער די אז התורה קבלת ביי גמרא די אין געפינען מיר

 רחמנא בריך: זאגט שבת מסכת אין גמרא די ווי אזוי, חשיבות ספעציעלע

, לוים ,כהנים( תליתאי לעם) כתובים, נביאים, תורה( תליתאי אורייתא דיהיב

 מיר וואס וקבלו קיימו פון זמן א איז וואס פורים יעצט -' וכו) ישראלים

 פון געקומען איז וואס ווילן גוטן אונזער מיט תורה די געווען מקבל האבן

 אונז מיט האט ער וואס נס דעם צוליב באשעפער צום ליבשאפט גרויס

 עסן.  טגעהא האט הרשע המן וואס מפלה גרויסע די צוליב און געמאכט

 זוכה מיר האבן המן דורך אז זיין מרמז עקן דריי מיט טאשן המן מיר

  )ללב יפה(. דריי נומער דעם פון חשיבות דאס האט וואס תורה די צו געווען

קרעפלךפארוואס עסן מיר 
עס איז " אין שמחה אלא בבשר"ט עסט מען פלייש ווייל "ווייל יעדן יו

, ט פורים איז באדעקט"בער די יוא, נישטא קיין שמחה נאר מיט פלייש

וועגן דעם , כהאמען מעג טון א מל ווייל) ווייל די גאנצע נס איז געווען באהאלטן(

  )מנהג ישראל תורה(              ,טייגדי ן יבאהאלט מען די פלייש א

א רמז צו דעם  ,כ אין הושענה רבא"אין די זעלבע טעם איז אויך פאר עיוה

קלאפט  - פורים, מען קלאפט עסט מען קרעפלעךאיז אז אלע צייטן ווען 

עס , די הושענות –הושענא רבא , על חטא) מלכות( –כ "עיה, מען המן

ת "תכה איז ר) שלאגען זאלסטו שלאגן(ה "איז מרומז און פסוק הכה תכ

  )חתם סופר(        , הושענה רבה, יפור'כ) פורים(, לייה'ת



 

 

 ³îþî³ ó−þîõ  
דארף בעטן געלט אין'אז מ"ווי איז מרומז אין די מגילה 

מטות" מטות זהב"י תירוץ איז אז עס שטייט נאר ד? פורים

אבער בדרך רמז, און זהב טייטש גאלד, איז טייטש בעטן

  ". בעטן געלט"מיינט עס

ט המן הרשע פונקט מיט די'הרג'פארוואס האט מען גע

נאר וויבאלד עס איז געווען זייער? שטראף פון הענגען

אט איהםוואס זיין טאכטער ה" משלוח מנות"שמוציג פון די

דערפאר, האט ער זיך געדארפט  אויסטריקענען, באווארפן

  . האט מען איהם געהאנגען

,המן האט זיך אנגעפילט מיט צארן. מ.ד וימלא המן חמה

ווי האט המן געהאט אזוי פיעל פלאץ: דארף מען פארשטיין

מוז זאגן אז ער האט געהאט זייער אסאך'נאר מ? זיך אנפילן

  ". אשןטהמן "עסן אונז טאקע פורים  און דערפאר, טאשן

ער זאל ספורים רב ווא אמאל אאיינער האט געפרעגט 

האבן זיך פארלייגט און זיין הויז און טוען מיט די מייז וואס

און אלע, קליידער, זיי עסן אויף ספרים, מאכן אן חורבנות

נעם א שטיקל אפיקומן צומאל דאס גאר פשוט? ס'עסנ

,און ווארף דאס ארום אלע קליידער ,עךאויף קליינע שטיקל

ווען די מייז וועלן עסן פון דעם אפיקומן וועלן זיי נאכדעם

טאר גארנישט עסן ווייל די הלכה איז אז נאך דעם אפיקומן

פרעגט יענער פון וואו ווייסן די מייז די. מען גארנישט עסן

זיי זענען געוועןענטפערט די רב ! א שאלה פון וואו? הלכה

יי מיר און שטוב און האבן אויפגעגעסן דעם גאנצן שולחןב

  . ערוך אלעס וואס שטייט דארט

ווייל. ?  פארוואס איז המן געגליכענט צו א טעלעפון 

און דערנאך א, קודם האט אים אחשורוש געגעבן א רינג

  .עפוןאזוי ווי מען טוט מיטן טעל. הענג אויף

עס מוז זיין אז  ?ס לעצטע נאמען'וואס איז געווען המנ

ווייל אין די מגילה שטייט נאך די אלע נעמען פון די. ווייס

 ,'פרשנדתא ְוֵאת דלפון ְוֵאת וכו. עשרת בני המן ְוֵאת

אזא פאני, פארוואס האט ושתי געהייסן פונקט אזוי

ווייל זי פלעגט זאגן פאר די אידישע?    "ַוׁשתי"נאמען

   !.דו וואש!  וואש דו!  דינסטן  וואש דו

בשעת מען האט געוואלט הענגן המן איז געווען א

דער רשע המן האט געשריגן אז מען טאר. גאנצע קריגעריי

איז ראשי תיבות" המן"אים נישט הענגען ווייל זיין נאמען 

האט מען אים געזאגט  די נער.   ישט"נ"יך  "מ"ענג  "ה"

ז דאךאון פורים אי, היינט איז דאך פורים.  וואס די ביסט

יין"נ"און מען ליינט דיין נאמען צוריק וועגס  , "ונהפך  הוא"

.און מען האט אים טאקע אויפגעהאנגען. ענגט "ה"ען   "מ"

  .'כן יאבדו כל אוביך ה

? ווער איז געווען עלטער בגתן אדער תרש

  ”BIG SON”ווייל עס מאכט -בגתן

   
  

  ע"שלום מקאמינקא זי' ר ק"הרה
געזעצן מיט די גאנצע חבריא פון  אמאהלאיז  ע"הייליגע קאמינקא רב זי דער

אבער קיינער , האט זיך שוין געענדיגט משקהאון די , דיגע סעודה'ביי די פורים, ראפשיץ

  .משקה פאר די סעודה נאךהאט נישט געוואלט געבען געלט צו קויפן 

קען ענק ווייזען  איך", פןער זיך אנגערו האט, די קאמינקא רב האט דאס געזעהן ווען

אדרבה לאמיר  נו"די חבריא האבן זיך אנגערופן , "וואנטווי איך נעם ארויס משקה פון די 

  ".ארויס פון די וואנט קומטזעהן ווי די משקה 

, דען וועל איך בחינם ענק ווייזען מופתים צו", די קאמינקא רב געענטפערט זיי האט

 זענעןדי חבריא , "וועל איך ענק ווייזען מופתים, עותיעדער איינער געבן אפאהר מטב זאל

, וואנט דיגעוועהן זעהר נייגעריג צו זעהן ווי די קאמינקא רב וועט ארויס נעמען משקה פון 

  .טישאון גלייך האט יעדע ארויס גענומען עטליכע מטבעות און אראפ געלייגט אויפן 

 נו", די קאמינקא רב אנגערופן האט זיך טישדי געלט איז שוין געליגען אויפן  ווען

  "...און מען מוז נישט מאכען א נס בחנם, משקה קויפןיעצט איז שוין דא געלט אויף צו 

  

 ל"די הייליגער דברי חיים ז
און די , קרעפליך 10ברענגן פארן צאנזער רב  צואין צאנז איז געוועהן די מנהג  פורים

 800ט די צאנזער רב געדארפט האבן הא יאהראיין , צאנזער רב האט געטיילט שיריים

זעהר שווער צוזאמען צו שטעלן דאס  געוועהןאון עס איז עם , גולדן פאר פדיון שבויים

  .געלט

האט ער , קרעפליך 10געברענגט די  ארייןביי די סעודה ווען מען האט עם  פורים

ויל קויפן א וועהר ו, צו די עשירים אנגערופןאון נאכדעם זיך , געגעסען צוויי קרעפליך

בגימטריא  איז" הקרעפיל"אז די אותיות  צוגעלייגטאון ער האט , גולדן 100קרעפיל פאר 

און די צאנזער רב , פארשטייט זיך אז די עשירים האבן געקויפט די קרעפליך עס, "פרנסה"

  .דאס געלט געהאטהאט 

האט ער באמערקט אז , אויסגערעכענטפון די עשירים האבן שפעטער  איינער

די צאנזער רב האט זיך , 395בגימטריא  איז" פרנסה" און, 495בגימטריא  איז" הקרעפיל"

און ממילא , גולדען וואס זיי געבען 100איך האב מיט גערעכענט די , עם צואנגערופען 

  .גימטריא דישטימט שוין 

  ת המצוהחביב
ם פלעגט פורי אבער, האט זייער פיינד געהאט געלט ע"אפטער רב זי הייליגער דער

ער האט . און פרייליכערהייט זיך ארום שפילען מיט זיי האנטער נעמען די מטבעות אין 

 דיאבער ווען . איז א מצוה צו טיילען צדקה פאר ארימעלייט אין פורים עס: "געזאגט

 זאךקומט אויס אז איך טוה א מצוה מיט א , געלט איז גארנישט ווערט אין מיינע אויגן

 אזויאון , דערפאר ווייז איך ארויס אביסל ליבשאפט צו די געלט. ט ליבוואס איך האב ניש

  "...בין איך מקיים די מצוה



 

 

 ניגונים 2.  (ויקרושמחה וששון , הודים ליהודים היתה אורהלי(  

 אשר ישלטו, ונהפוך ונהפוך ונהפוך ונהפוך ונהפוך הוא

  ...היהודים

 חייב איניש לבסימא בפוריא עד דלא ידע.  

 א גאנץ יאר פריילאך  א גאנץ יאר פריילאך פריילאך זאל מען זיין.

 מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד.  

 הבואי לפניו ברננ,  בשמחה' עבדו עבדו עבדו עבדו את ה.  

 משה אמת ותורתו אמת,  משה אמת ותורתו אמת,  

 לעבדך באמת וביראה ובאהבה, ותן בנו ותן בנו יצר יצר טוב,  

 אלוקיו' אשרי העם שה, אשרי העם שככה לו.  

 עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. 

 עמך די, ואפק ית עמך מגו גלותא. פרוק ית ענך מפום אריותא

  . כל עמיאבחרת מ

 וקרב פזורינו מבין הגוים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ.  

  כי לעולם חסדוויפרקינו מצרינו .  כי לעולם חסדושבשפלינו זכר לנו.  

 במדה טובה ישועה, וימלא משאלותינו, וימלא משאלותינו

 .ורחמים

 תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך,  

 תינופתח שערי שמים לתפל, אבינו מלכינו.  

 נינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בשועתך באמתייראו ע...  

 ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו  

 ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברנה יגילו.  

 גיטץ אריין א, לע'לע אין א אידישע נשמה'גיטץ אריין א נחמה

  .חיות אין א איד

 הכל יאמרו אין קדוש כההכל יודוך והכל ישבחוך ו'.  

 ועתה אלקינו מודים אנחנו לך ומהללים לשם תפארתך.  

 רחם בחסדך על עמך צורנו על ציון משכן כבודך זבול בית

  .תפארתינו

  יםרניגונים לפו
  מאכן א בייט לאמיר מאכעןע "רבש

  )מאל2( מאכן ן מירא בייט וועל, מאכן א בייט לאמיר מאכעןע "רבש

  )אלמ2( אוי וויי טאטע,  חטאים עוונות ופשעיםאיך וועל דיר געבן 

  )מאל2( זאג איך דיר, סטו פרעגן וואס דו וועסט מיר געבן דערפארעטאמער וו

  )מאל2( אוי וויי טאטע, מחילה סליחה וכפרהדו וועסט מיר געבן 

  )מאל2( ניין זאג איך דיר, טאמער וועסטו מיינען גלייך אויף גלייך

  )מאל2( אוי וויי טאטע, בני חיי ומזונידו וועסט מיר נאך צוגעבן 

  )מאל2(זאג איך דיר , הייסט בנימער וועסטו פרעגן וואס טא

  )מאל2( אוי וויי טאטע, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות

  )מאל2(זאג איך דיר , הייסטחיי טאמער וועסטו פרעגן וואס 

  )מאל2( אוי וויי טאטע, חי חי יודוך וישבחוך

  )מאל2( זאג איך דיר, הייסט מזוניטאמער וועסטו פרעגן וואס 

  )מאל2( אוי וויי טאטע, אלקיך' ואכלת ושבעת וברכת את ד

  ניין זאג איך דיר, די מצריים שרייען אז זייער גאט איז א גאט

  ניין זאג איך דיר, די פרסיים שרייען אז זייער גאט איז א גאט

  יא זאג איך דיר, ט-נישטא קיין ג איז חלילה'די מינים ואפיקורסים שרייען ס

  !רבא ' יתגדל ויתקדש שמי יצחק בן שרה סאשע זאגט אבער איך לוי

  

  , א איד דארף פרייליך זיין
  , א איד דארף פרייליך זיין

  ,למעלה מן הזמן, שמחה איז א הויכע שיין

  ,א איד דארף פרייליך זיין, מוחין דגדלות
  

  , א איד דארף פרייליך זיין

  ,למעלה מן הזמן, שמחה איז א הויכע שיין

  ,א איד דארף פרייליך זיין, מוחין דגדלות
  

  עקאן  –ת אן עק וצר -שטן אוועק אוועק

  ,א איד דארף פרייליך זיין, שמחות גאר אן א ברעג
  

  ,וועט זיין די שמחה גאנץ, גיט א טאנץ אידן

  ,א איד דארף פרייליך זיין, ס גלאנץ'דעם אידןאיז דאס 
  

  ,איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי

  ,שמחה איז א הויכע שיין, זייןא איד דארף פרייליך 

  )מאל2( ,שמחה איז א הויכע שיין, א איד א איד דארף פרייליך זיין

  ,וועט זיין די שמחה גאנץ, אידן גיט א טאנץ

  )מאל2( ,א איד דארף פרייליך זיין, ס גלאנץ'דאס דעם אידן

  



 

 

  נאר אמונה נאר אמונה אין בורא כל עולמים  

 םהאטץ אמונה אין בורא כל עולמי, טייערע אידן הייליגע אידן

אויף דער וועלט און אויף, היינט און אלעמאל, וועט אייך גוט זיין

  .נע וועלטיע

 לאמיר אלע טאקע א איד צו זיין איז טייער א איד צו זיין איז גוט

  .ערליכע איד ןזיין א

 קוק אראפ פון הימל און לעש רבונו של עולם טאטעניא געטרייע

האב שוין אויף אונז, שומר ישראל. שוין אויס דאס פייער

  .שיק  שוין משיח און לייז אונז אויס פון גלות ,רחמנות

 וכו. לחי עולמיםצו וועמען און צו וועמען  והאמונה האדרת' 

 כי השביע נפש שוקקה. ונפלאותיו לבני אדם, חסדו' יודו לה,

  .  ונפש רעבה מלא טוב

 הייליגער באשעפער מיר האבן דיך. וטהר לבינו לעבדך באמת

  אוי הייליגער באשעפער דו האסט אונז זייער ליב. זייער ליב

  מחה תמחה

  ר מיט שמחהנא –מחה תמחה 
  )מאל2( לא תשכח -נאר מיט א קאך

  
  דער הארץ זאל ווערן ווייכער -תמחה זכר

  )מאל2( מתחת השמים לא תשכח
  

  מחה תמחה זכר עמלק
  )מאל2( און געטס אים א צולייג -כאפטס דעם אלטן גנב

 

  במתנת במתנת חלקינו –ישמח ישמח אידעלעך 
  וא לנוכי שמחת פורים ה, כי שמחת פורים

  די פורים האט דער בורא געגעבן

  נאר פאר אונז אידעלעך אליינס

  אזוי ווי עס שטייט אין די מגילה געשריבן

  אז פורים דארף מען פרייליך זיין

  טרינקען פון די וויין די בעסטע

  לויט ווי די מאגן פארטראגט

  קליידער פארשטעלן זיך די שענסטע

  ווייל אזוי האבן די חכמים געזאגט

  במתנת במתנת חלקינו –ח ישמח אידעלעך ישמ

  כי שמחת פורים הוא לנו, כי שמחת פורים

  אוי ווען מיר טוען זיך דערמאנען

  די ישועה וואס איז דעמאלס געווען

  איז א בורא פארהאנען'ן מיר אז ס'זעי

  און די ניסים וועט נאכאמאל געשען

  נאר אויף אים טוען מיר זיך פארלאזן

  אז די גלות וועט שוין נעמען א סוף

  שיקען ישועות ביי די דאזען

  נאר צו אים איך האף

  במתנת במתנת חלקינו –ישמח ישמח אידעלעך 

  כי שמחת פורים הוא לנו, כי שמחת פורים

  

  
  תמחה את זכר עמלק

?וויפיל מאהל קענסטו אויסמעקן דעם נאמען עמלק פון דעם קעסטיל  
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