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  תורת אמת
  

  .גם הנה העץ

חרבונה האט געזאגט פאר אחשורוש אז המן 

און . האט צוגעגרייט א בוים צו הענגן מרדכי

. זאל הענגן המן'אחשורוש האט גלייך געזאגט מ

דארף מען פארשטיין פארוואס האט אחשורוש 

זיך אזוי שנעל אויףגערעגט און ער האט באפוילן 

ז המן א גרויסע שר צו הענגן המן וואס איז דען א

ענען מרדכי און אויך למעשה 'האט געוואלט הרג

עט ער האט נאר 'הרג'האט ער נישט גע

  ?געוואלט

קען מען זאגן פשט אין פסוק אז חרבונה האט 

גם הנה העץ אשר ''אזוי געזאגט פאר אחשורוש 

אז המן האט אנגעגרייט די האלץ '', הכין למרדכי

וואס המן האט ' 'אשר דבר''פאר מרדכי און אויך 

אז די האלץ איז אויך '' טוב על המלך''גערעדט 

וועגן דעם , גוט צו הענגן דעם קעניג אחשורוש

האט אחשורוש זיך אזוי אויפגערעגט און 

באפוילן צו הענגן המן ווייל ער האט געוואלט 

  .הענגן אחשורוש

  קהלת משה

  )ם לאנגבערג''משה ברא(

  
  .עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים

אין די מגילה שטייט אז המן האט געזאגט פאר 

עם אחד ומפוזר ''אחשורוש אז די אידן זענען 

עם ''קען מען זאגן פשט '', ומפורד בין העמים

אויב זיי זענען איין פאלק זיי זענען '' אחד

דאס '' ומפוזר ומפורד בין העמים''באחדות דאן 

ברענגט אריין א פירוד א צושפרייטונג און 

 צווישן די פעלקער און דורך דעם צוטיילונג

און זיי וועלן '' יתפרדו כל פועלי''ווערט מקוים 

צובראכן ווערן אלע רשעים וואס טוען שלעכטס 

  .פאר אידן

  ע''ר שלום מבעלזא זי''הר

  )אהרן לאנגבערג' משה בן ר(

  

  

  .ודתיהם שונות מכל עם ודתי המלך אינם עושים

דתים ''דאס מיינט צו זאגן אז די אידן האבן 

ט אלע זייערע ימים ''א לשון יו דתים איז'' שונים

פון אלע פעלקער '' מכל עם''טובים קומען 

'' חנוכה''קומט פון פרעה מלך מצרים '', פסח''

פון '' דתי המלך אינם עושים''פון מלך יון אבער 

וועגן . ט''דיר אחשורוש האבן זיי נאכנישט קיין יו

  . רט פון די''דעם מאך פאר זיי א יו

  ר משה לייב מסאסוב''הר

  )אהרן לאנגבערג' משה בן ר(

  

ן אונס כי כן יסד המלך על כל רב יוהשתיה כדת א

  . לעשות כרצון איש ואישובית

ווען '' והשתיה''קען אזוי פשט אין פסוק 'מ

ת האט ''ווייל השי'' כדת, ''איינער לערנט תורה

נישט '', ן אונסיא''געהייסט און 

ווייל אזוי '' כי כן, ''לערנט עררהייט נעגעצווינגע

ת ''האט השי'' יסד המלך, ''דארף טאקע זיין

ער וועט '', לעשות כרצון איש ואיש''געזאגט אז 

  .דער רצון פון דער מענטש טאן אזוי ווי

  בארת המים

  )ם לאנגבערג''משה ברא(

  

  .תשועתם היית לנצח

זייער הילף איז אויף אייביג דאס איז א רמז אז די 

פון פורים בלייבט אויף אייביגע ישועה ישועה 

  . ן ישועות'און יעדעס יאר קען מען פועל

  שפת אמת

  )ם לאנגבערג''משה ברא(

  

  .יםונעשם והימים האלה נזכרי

דערמאנט 'די טעג האבן א סגולה אז תיכף ווען מ

'', םונעשי''בעט 'ת און מ''זיך צו בעטן ביי השי

  .ווערט דאס געטון פון הימל

  תורות חיים

  )יוסף דוב סאלינסקי(
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  .דער טעם פון זיך פארשטעלן

די טעם איז דאס קומט אונז דערמאנען וואס עס 

שטייט אין די גמרא אז דאס וואס די אידן האבן 

זיך געבוקט צום צלם פון נבוכדנצר האבן זיי 

אבער , נאר פון אויסנווענדיג, נישט געטוהן

 הארץ ן גאנצן'אינערווייניג זענען זיי געווען מיט

די זעלבע ווייזט מען מיט , צום אויבערשטער

פארשטעלן אין פורים אז דער עיקר פון א 

מענטש איז אינערווייניג אין די הארץ 

  .אינערווייניג דארף ער זיין נאנט צום אויבערשטן

  )וואלווי וויינבערגער(

  

  .פורים ביים שפאלער זיידע

עס איז געווען א איד מיטן נאמען מענדל וועלכע 

אמאל . האט געוואוינט פיל יארן אין רומעניע

האט זיך דער מענדל אריבער געצויגן קיין 

קעשינאוו וואס האט געהערט צו רוסלאנד אין 

און , רומעניע האט ער געהאט זייער א גוטן ידיד

במשך הזמן צוליב געלט ענינים איז דער גוטע 

  .ס בלוטיגע שונא'ידיד געווארן מענדל

, ן געווען פאר די רעגירונגדער שונא האט מלשי

אז דער מענדל וואס איז אוועק קיין רוסלאנד 

האט מיט זיך מיט גענומען א קאסטן גאלדענע 

מטבעות וואס איז מיט א צייט צוריק פארלוירן 

ן אריבערפירן פון איין 'אוצר בעת-פון די מלוכה

ארט צום צווייטע און צולב דעם האט מענדל 

  .פארלאזט רומעניע

נישע מאכט האט זיך גלייך געוואנדן צו די רומע

די רעגירונג פון רוסלאנד מיט א בקשה אז מען 

זאל איר ארויסגעבן דער איד מענדל און מען 

וועט אים שטעלן פאר א משפט אבער די 

רוסישע רעגירונג האט געענטפערט אז זיי קענען 

אים נישט ארויסגעבן ווייל דער מענדל האט שוין 

 בירגערשאפט נאר ער וועט באקומען די רוסישע

געשטעלט ווערן פאר א געריכט אין קעשינאוו 

און די רומענישע רעגירונג קען אהער שיקן צום 

משפט דעם אויספארשונגס ריכטער און אפילו 

  .איז דא'עדות אויב ס

, ווען דער איד מענדל האט דערהאלטן די ידיעה

אז ער ווערט געשטעלט פאר א משפט איז ער 

ן אין א שטארקן יאוש און געווארן אריינגעפאל

נישט וויסנדיג וואס צו . שטארק פארצווייפלט

טוען איז ער ארומגעגאנגען א פארביטערטע און 

א נידערגעשלאגענע ווייל אויב דאס משפט זאל 

אים אנערקענען פאר שולדיג דראעט אים טויט 

  .שטראף

אין יענע צייט איז דער שפאלע זיידע געווען 

מ זענען מענטשן '' אלס בעזייער מפורסם

געפארן צו אים און כאטש מענדל איז נישט 

  .געווען קיין חסיד פון אים איז ער געפארן צו אים

מיט טרערן אין די אויגן האט ער דערציילט 

ן צדיק זיין ביטערן פראבלעם האט דער רבי 'פאר

זאלסט נישט מורא האבן פארן '': אים געזאגט

ך אלע משפט נאר פאר אהיים און מא

אנשטרענגונגען אז דער משפט זאל פארקומען 

פורים און זאלסט נישט באשטעלן אן 

  ''.אדוואקאט איך וועל דיר שיקן א מליץ טוב

ילט פדער איד הערענדיג די ווערטער האט זיך גע

שטארק דערהויבן און ער איז געווארן גאנץ א 

רבי וויפיל וועל '': און ער פרעגט, נייע מענטש

ענטפערט ?'' צאלן פארן אדוואקאטאיך דארפן 

דער שפאלע זיידע איך האב א כלה א יתומה און 

איך באדארף זי חתונה מאכן און דאס איז אן 

  .הוצאה פון דריי הונדערט רובל

דער איד האט ארויסגענומען די געפאדערטע 

סומע און דער שפאלע זיידע האט צו אים 

געזאגט אז אין טאג פון משפט זאל ער געבן א 

כח הרשאה פאר דעם אדוואקאט און בכדי דו 

זאלסט וויסן ווער דיין אדוואקאט איז האסטו א 

סימן ער וועט גיין אנגעטוהן אויפן קאפ א ווייסע 

  .הוט און ווייסע הענטשוך

דער מענטש האט אויסגענוצט אלע 

פראטעקציעס און דער משפט איז בעשטימט 

  .געווארן אין פורים

י געריכט איינלאדענונג ווען ער האט באקומען ד

דריי וואכן פאר פורים האט מענדל דורך א 

אריינגעשיקט צום שפאלע , ספעציעלן שליח
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זיידע א קוויטל מיט א פדיון און אויך א סומע 

געלט אז דער צדיק זאל עס פארטיילן אין פורים 

  .אלס מתנות לאביונים

איז געקומען פורים האט דער שפאלע זיידע 'ס

דעם משפט אין זעלבן פארעם ווי איינגעארדענט 

  .עס קומט פאר אין די געריכט הייזער

ער האט גערופן צו זיך מענטשן וואס יעדע איז 

געווען צוגעפאסט אויף זיין אויפגאבע און 

אלעמען געהייסן זיך פארשטעלן צום ביישפיל 

ס רב איז געווארן פארשטעלט אלס 'די שטאט

מענטשן הויפט ריכטער אנדער צוויי אנגעזענע 

איינער , אלס די צוויי אנדערע ריכטער

פארשטעלט וואס זאל רעפרעזענטירן די 

דער שפאלע זיידע אלס , רומענישע רעגירונג

דער שטריימל האט ער פארדעקט , אדוואקאט

מיט א ווייס זיידן טיכל און אויף די הענט ווייסע 

איינעם האט מען פארשווארצט דאס . הענטשוך

ווען דער מלשין און איינער  וואס איז גע–פנים 

  .אלס דער באשולדיגטער מענדל און צוויי עדות

דער משפט איז געפירט געווארן מיט אלע 

פיטשעוועקעס פונקט אזוי ווי די בתי משפט פון 

די גוים דער פארזיצער האט געעפנט דעם 

משפט און פארגעליינט דעם באשילדיגונגס 

דעם און אויסגערעכנט אלע עבירות פון , אקט

מענדל וואס מען באשולדיגט אים דאן האט 

גערעדט דער פארשטייער פון די רומענישע 

ער האט אנגעוויזן אז דער איד מענדל , רעגירונג

ן 'איז באגאנגען א שרעקליכע פארברעכן מיט

בארויבן די רומענישע קאסע און האט דערמיט 

גורם געווען צו א שטארקע אינפלאציע וואס 

 רעגירונג יעצט נישט באצאלן צוליב דעם קען די

אירע אויסלענדישע חובות און ממילא האט זי 

פארלוירן קרעדיט אין דער וועלט וואס האט 

געבראכט דאס לאנד צו א שטארקע ירידה 

ן עקאנאמישן געביט צום אויספיר האט 'אויפ

דער פארשטייער געפאדערט אייביג תפיסה און 

ואס ער מענדל זאל צוריקגעבן דעם גאנצן אוצר ו

  .האט ארויסגעפירט

און זיין '' פעסטגעשטעלט''דער מלשין האט 

אז מענדל , ערקלערונג מיט פולע זיכערהייט

האט ארויסגעפירט דעם גאנצן אוצר קיין 

רוסלאנד און גורם געווען אז דאס לאנד געפינט 

  .בזיך אין א שרעקליכע מצ

דערנאך האבן גערעדט די צוויי עדות לטובת 

בן ערקלערט אז די גאנצע מעשה מענדל און הא

און נישט , מיט די גאלד איז איין גרויסע שקר

אלס '' ידיד''מער ווי א בלבול פון דעם אמאליגן 

ווייל ער האט געלט פון מענדל און , נקמה אקט

דער מלשין איז א . ער האט נישט געוואלט געבן

ער זיצט שטענדיג אין די , גרויסער הולטייער

,  און לעבט נאר פון שנארעריישענקן און טרינקט

, אבער מענדל האט אים גארנישט געוואלט געבן

און אלס נקמה האט ער זיך נוקם געווען און 

  .ן בלבול'געמאכט אויף אים אזא מיאוס

נאך דעם עדות זאגן איז ארויסגעטרעטן מיט א 

גרויסער פארטיידיגונגס רעדע דער אדוואקאט 

אנגעוויזן אז וועלכע האט '' דער שפאלע זיידע''

די גאנצע מעשה מיט דעם אוצר איז פון אנהייב 

ן סוף אן אויסגעטראכטע בלבול און אנגעוויזן 'ביז

מיט פארשידענע טענות אויף דעם 

וואס הייסט , נידערטרעכטיגן לעכערליכן בלבול

ארויסגעפירט א גרויסן קאסטן מיט מטבעות פון 

מטן וואו זענען די צאל א? איין לאנד צום צווייטן

פון ביידע זייטן צו האבן אויפגעהערט צו 

אדער ? עקזיסטירן די צאל אמטן פון ביידע זייטן

האבן באאמטער אין ביידע מלוכות נישט 

ממש אן אבסורד ? קאנטראלירט דעם באגאזש

  .אזוי צו זאגן

דער שפאלע זיידע זאגט '' אדוואקאט''דער 

אז שטיצנדיג זיך אויף געוויסע סעיפים : ווייטער

פאדערט ער פון די , ון רוסישן קודעקספ

שופטים א פולשטענדיגע אורטייל וואס איז ריין 

  .מכל פשע

נאך א לענגערע באראטונג פון די שופטים האט 

דער פארזיצער פון בית המשפט ארויסגעטראגן 

דעם אורטייל און שטיצנדיג זיך לויט די 
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פאראגראפן פון רוסישן געזעץ איז מענדל 

  .רייט געווארן פון יעדע שולדפולשטענדיג באפ

נאך דער פסק דין האט דער שפאלע זיידע מיט 

אלע חסידים זיך אוועקגעזעצט צו א סעודת 

פורים און דער הייליגע צדיק איז געווען אין 

יעצט איז צו : זייער א גוטע שטימונג און געזאגט

, ערווארטן יעדע רגע א גוטע ידיעה פון קעשינאוו

אקע אנגעקומען א שפעט ביינאכט איז ט

טעלעגראם פון מענדל אז ער איז אינגאנצן 

  .באפרייט

עטליכע טעג נאך פורים איז מענדל אנגעקומען 

ווי נאר ער איז אריינגעקומען אין , קיין שפאלע

, בית המדרש האבן זיך מיט אים אלע געפרייט

אלע חסידים האבן אים ארומגענומען און 

קשה האט געמאכט א ריקודל און אויף זייער ב

ער זיי גענוי און אויספירליך געשילדערט ווי אזוי 

און אייניגע מאל , די פראצעס איז פארגעקומען

באטאנט א דאנק די שיינע געלונגענע רעדע 

וואס האט געמאכט א גרויסע רושם איז ער 

, באפרייט געווארן דורך זיין אדוואקאט

זענען , ציטירנדיג אייניגע ציטאטן פון זיין רעדע

ע נשתומם געווארן און האבן געזאגט אז דאס אל

זענען ממש די זעלבע ווערטער פון די שפאלע 

  .זיידע אין פורים

ן 'ווען מענדל איז געגאנגען שלום נעמען ביים רבי

זאגט דער שפאלע זיידע וויאזוי איז אייך געפאלן 

אן ''זאגט מענדל ! רבי? די אדוואקאט

ער האט זייער שטארק '' ערשטקלאסיגער

אויסגענומען און א דאנק זיינע אנגעוויזענע 

  .מאטיוון בין איך באפרייט געווארן

מענדל זאלסט וויסן '': זאגט דער שפאלע זיידער

אז דער סניגור איז נישט קיין אנדערע ווי דער 

מלאך פון הימל וואס איז באשאפען געווארן 

דורך דיין געלט וואס דו האסט געגעבן פאר 

מאכן צוויי יתומים און אויב צדקה כדי חתונה צו 

דו וועסט זוכה זיין וועסטו אים זעהן ווען די 

  .געבסט אפ דין וחשבון

  )משה וויינבערגער(

  

  .קדושת יום הפורים

צדיקים האבן געזאגט אין די נאמען פון די 

לה ואיז א סג'א ס, ע''תלמידי בעל שם טוב זי

פורים צו אויפצושטיין פארטאגס און פארמערן 

אויף גוטע , ן הייליגן באשעפער'רתפלה פא

קינדער און פרנסה און אריכת ימים וועגן די 

קרובים ווייל פורים איז א טאג וואס יעדע איד 

ן באשעפער אין אלע 'ווערט באוויליגט פאר

וועלטן זענען בשמחה און ברצון און אויף דעם 

אין מדקדקין ) ח''בבא מציעא ע(זאגט די גמרא 

ר כל הפושט יד נותנים לו ם נאורימעות פבבדבר 

 און ווער ).ג''ד ס''תרצ' ח ס''שלחן ערוך או(

וואלט געפאסט 'טרינקט וויין איז גלייך ווי מ'ס

משבת לשבת און אלע דינים ווערן צוריסן און 

ווערט צובראכן דער וואנט וואס מאכט א 'ס

  .צווישענשייד די אידן און דעם אויבערשטן

  סגולת ישראל

  )אויעקב ישראל לנד(

  

' איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי וכו

  .גולה אשר הגלההעם 

מען קען פרעגן פארוואס רופט מען אים עפעס 

און נאך איז שווער '' יהודי''ן נאמען 'אן מיט

אז ער איז '', אשר הגלה''פארוואס שטייט 

פארטריבן געווארן אין גלות זייער אסאך זענען 

  ?פארטריבן געווארן אין גלות

שטייט אין גמרא אז 'נאר מען קען ענטפערן אז ס

פארוואס זענען די אידן באשטראפט געווארן אז 

ו ווייל זיי ''האט זיי געדארפט פארלענדן ח'מ

. האבן הנאה געהאט פון די סעודה פון אחשורוש

שטייט אז יעדער איד דארף שטענדיג זיין 'און ס

שט און ער קען ני, ק''המיטרויעריג אויפן חורבן ב

ק און ''ן חורבן בהמ'געהעריג עסן פון צער אויפ

דאס איז געווען די חטא פון די אידן אין יענע דור 

אז זיי האבן נהנה געווען פון די סעודה און זיי 

אבער . ק''המיהאבן פארגעסן פונעם חורבן ב

ן נאמען 'מרדכי איז יא אנגערופן געווארן מיט

פון עם ווייל ער האט נישט פארגעסן '' יהודי''

אז די אידן זענען יעצט אין , גולה אשר הגלהה
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און זיי טארן נישט הנאה האבן פון די . גלות

  .סעודה פון אחשורוש

  תפארת שלמה

  )א לאנגבערג''משה בר(

  

  .יעשו עץ גבוה חמישים אמה

מען קען פרעגן פארוואס האט המן דווקא 

ענען מרדכי הצדיק דורך 'געוואלט הרג

  ?אויפהענגן

קען ענטפערן אז המן האט געוואלט נאר מען 

אבער , צוברענגען א מחשבה זרה צו מרדכי

וועגן , מרדכי האט זיך נישט געלאזט פון אים

דעם האט ער געוואלט אויפהענגען אויף א בוים 

הדעת '' עץ''צו מקטרג זיין דורך די חטא פון 

וואס געפינט זיך א קליין חלק פון דעם אין יעדע 

למעשה מרדכי איז געווען אבער . אידישע נשמה

. אינגאנצן גוט אזוי ווי משה רבינו'' כולו טוב''

וועגן דעם האט המן טאקע נישט געהאט קיין 

און מיט דעם איז אויך א , שליטה אויף מרדכי

וועלכע , המן מן התורה מנין המן העץ''רמז אויף 

'', המן העץ''רמז פון המן איז דא אין די תורה 

וואלט מעורר זיין די חטא דאס וואס ער האט גע

  .פון עץ הדעת

  תפארת שלמה

  )משה לנדאו(

  

  .א טעם אויף דעם חיוב פון טרינקען וויין

ווייל וויבאלד די עיקר נס איז געווען דורך יין אזוי 

און אויך ביי '' כטוב לב המלך ביין''ווי עס שטייט 

דער סעודה פון אסתר המלכה וואס איז געווען 

י עס שטייט במשתה היין וועגן מיט וויין אזוי וו

דעם פירט מען זיך צו טרינקען וויין עד דלא ידע 

  .בין ארור המן לברוך מרדכי

  

מען דארף פארשטיין פארוואס איידער מען האט 

אויפגעהאנגען המן שטייט אין די מגילה נאר המן 

און נישט צורר היהודים און נאכדעם וואס 

 האט אים אויפגעהאנגען שטייט צורר'מ

  ?היהודים

ווייסן אונז , נאר ווען די גוים טשעפענען די אידן

איז א שליחות פונעם אויבערשטן 'נישט אויב ס

אבער אויב , אדער פשוט ווייל עשיו שונא ליעקב

איז פונעם 'איז א סימן אז ס, דער גוי פירט אויס

אויבערשטען אבער אויב דער אויבערשטער 

איז ' אז סאיז א סימן. ס פלאן'צושטערט דעם גוי

ס שנאה מיט דעם קען מען 'נאר דער גוי

האט 'פארשטיין די חילוקים ווייל איידער מ

געהאנגען המן האט מען נישט געוואוסט אויב 

איז נאר פון 'איז פונעם אויבערשטען אבער ס'ס

זיין שנאה רופט אים אן די מגילה נאר המן 

האט אים 'שפעטער נאכדעם וואס מ

 געווארן אז ער האט אויפגעהאנגען איז נתגלה

סתם פיינט געהאט רופט מען אים א צורר 

  .היהודים

  ק מאינטערדאם''שם אליעזר בשם הגה

  )מרדכי יהודה לעוו(

  

  

  .שתיית יין

וועלכע קאליר וויין דארף מען טרינקען ווייסע 

  ?אדער רויטע

יין אית ליה תרי ''ק ''עס ווערט געברענגט אין זוה

קומט אויס אז '', מידינא ורח, גונין חיור וסומק

ווייסע וויין איז משפיע רחמים אין רויטע וויין איז 

  .משפיע מפלה לשונאים

מען קען זאגן אזוי באמת דער קדושת היום פון 

פורים אין דער כוונה זענען געדאפעלט ווייל סיי 

ביי ווייסע און סיי ביי רויטע איז עס א חסד פאר 

 איז נישט די אידן ומפלה לשונאים און אויב אזוי

קיין חילוק וועלכע וויין מען טרינקט און דאס איז 

געזאגט געווארן אין מסכת מגילה מיחייב איניש 

לבסומי בפוריא און עס איז נישט קיין חילוק 

וועלכע וויין מען טרינקט ווייל סיי ווי סיי וועט 

אויסקומען עד דלא ידע בין ארור המן לברוך 

  .מרדכי

  א'' שליטק רבינו''ק מרן הגה''כ

  )משה וויינבערגער(
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  .אכילת כרוב

מנהג בפורים ובשמחת תורה צו עסן קרויט 

אנגעפילט מיט פלייש און מען קען זאגן אז דער 

מאכל איז מרומז אין דער מימרא פון אבות אל 

תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו אזוי אויך ביי 

  .דער מאכל

  א''ק רבינו שליט''ק מרן הגה''כ

  )ערמשה וויינבערג(

  

  .מעלת קריאת המיגלה

ליינט די מגילה ווערט אויסגעלייטערט 'בשעת מ

די גאנצע וועלט און די נפש ווערט אנגעפילט 

מיט שמחה אין באקומט חשק צו לערנען און 

  .מקיים זיין אלע מצוות פון די תורה

  קדושת לוי

  )שניאור זלמן גאלדמאן(

  

  .נשימה אחת

חמש  ''פארדעם זאגט מען מיט איין אטעם פון

ווייל '' ביז עשרת' מאות איש ואת פרשנדתא וגו

 מענטשן 500די בני המן זענען געווען הערן אויף 

האט געמאכט א הפסק האט מען יוצא 'אויב מ

  .געווען

  )שניאור זלמן גאלדמאן(

  

  .ואתה קדוש

ווייל '' ואתה קדוש''נאך קריאת מגילה זאגט מען 

 ב וואס אסתר האט''אין תהילים קאפיטל כ

און פון דעם '' אלקי אקרא יומם''געזאגט שטייט 

פסוק לערנט מען ארויס אז מען דארף ליינען די 

ואתה ''מגילה און נאכדעם שטייט א פסוק 

קומט אויס אז מען זאגט דאס לויטן סדר '' קדוש

ווי אסתר האט דאס געזאגט קודם קריאת 

  .''ואתה קדוש''המגילה נאך דעם 

  ספר המנהגים

  )ן גאלדמאןשניאור זלמ(

  

  .התעוררות מה שהיה בזמן הזה

ליינט די מגילה ווערט 'יעדעס יאר בשעת מ

דערוועקט אין הימל די אלע יחידים וואס מרדכי 

  . און אסתר האבן אינזינען געהאט

  צמח צדיק

  )שניאור זלמן גאלדמאן(

  

  .טעם פארוואס מען עסט המן טאשן פורים

אט ווייל עס שטייט אין מדרש אז ווען המן ה

געזען די דריי אבות זענען זיינע כוחות 

אפגעשוואכט געווארן אין דער פסוק זאגט אין 

תהילים וכל קרני רשעים אגדע תרממנה קרנות 

  .צדיק

  

  .מעלת שלשה ימים. עניני תענית אסתר

ג אדר זענען גלייך צו די שלשת ימי ''י, ב''י, א''י

הגבלה פון שבועות ווייל אין פורים האבן די אידן 

  .נאכאמאל מקבל געווען די תורה

  שם משמואל

  )שניאור זלמן גאלדמאן(

  

  עצי תמרים

ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן 

  .היום אל המשתה אשר עשיתי לו

בוא 'ל אז י''עס ווערט געברענגט אין כתבי האריז

. ה''ה ב''ת די שם הוי''יום איז ר'המן ה'מלך ו'ה

ואס האט אסתר דארף מען פארשטיין פארו

דערמאנט די שם הקדוש דוקא אין די צייט ווען 

זי האט גערופן צוויי אזעלכע רשעים ביי א 

  .סעודה

קען עס מפרש זיין אזוי ווי עס שטייט אין די 'מ

ישעיה לב (ל אויף די פסוק ''ליקוטי תורה האריז

געבט 'והיה מעשה הצדקה שלום אז ווען מ) יז

ווייל די , ה''ה ב''צדקה איז מען מיחד די שם הוי

די פינף פינגערס הנותן איז די ', פרוטה איז די י
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די פינף ', די האנט פון די נותן איז די ו', ה

און דאס מיינט ', פינגערס המקבל איז די ה

  .ד''עכ, מעשה הצדקה שלום'' והיה''

עס איז , זאגט ריש לקיש:) דף יג(מגילה ' אין מס

אנטפלעקט און באוואוסט לפני מי שאמר והיה 

העולם אז המן איז אנגעגרייט צו געבן זיינע 

וועגן דעם האט ער , שקלים אויף די אידן

. געפעדערט זייערע שקלים צו זיינע שקלים

קומט אויס אז די אידן האבן זוכה אין א ישועה 

וואס דורך דעם איז נתחייב , דורך די צדקה

און עס איז , ה''ה ב''שם הרחמים הויגעווארן די 

און , נתעורר געווארן חסד ורחמים אויף די אידן

וועגן דעם אין די צייט וואס אסתר המלכה איז 

צו , ן געזעץ'געקומען צום קעניג נישט לויט

האט אסתר , מבטל זיין די גזירה אויף איר פאלק

אם על המלך טוב יבוא המלך והמן ''געזאגט 

און זי האט , אשר עשיתי לוהיום אל המשתה 

, ת דוקא''ה מיט ר''ה ב''מרמז געווען די שם הוי

צו מרמז זיין אז אין זכות פון די שקלים וואס די 

, אידן האבן געפעדערט צו די שקלים פון המן

דורך , נתעורר ווערן חסד ורחמים אויף די אידן

, ה''ה ב''וואס עס איז נתחייב געווארן די שם הוי

זכות האט זי געהאפט און געווארט און אין די 

  .אויף א ישועה

  א''ק מרן רבינו שליט''כ

  )משה אהרן יעקב שרייבער(

  

  

ה כיון ''אמר הקב, עס ווערט געברענגט אין מדרש

לבן יתלו את , שמתמשה במדבר ולא נכנס לארץ

  .און עס איז א וואונדער, המן על העץ

נאר מען קען זאגן פארוואס איז המן נענש 

רן און איז אויפגעהאנגען געווארן אויף א געווא

וועגן ער האט געטראכט שלעכטס אויף , בוים

אידן פארוואס איז עס געשטראפט געווארן ער 

  ?ענען'האט דאך נאר במחשבה געוואלט הרג

' מוז מען זאגן אזוי ווי די מחלוקת אין מס

קידושין צו דיבור ווערט גערעכנט כמעשה אדער 

אז דיבור ווערט יא נט 'פסק'און מ, נישט

ווייל ער האט , גערעכנט כמעשה און וועגן דעם

ענען ווערט עס גערעכנט אזוי 'ט צו הרג'עצה'גע

ווי ער האט טאקע געטוהן דאס וואס ער האט 

  .געוואלט טוהן

און עס ווערט געברענגט אין מדרש אז ווען 

יהודה איז געשטאנען פאר יוסף וועגן בנימין איז 

ן כעס און ער האט געשריגן יהודה געווארן אי

זייער הויעך און מען האט געהערט זיין קול ביז 

פיר הונדערט פרסה ביז חושים בן דן האט 

געהערט און ער איז געקומען צו יהודה און ביידע 

האבן געשריגן צוזאמען און און פון זייער קול 

זענען צוזאמגעפאלן צוויי גרויסע שטעט פיתום 

 דעם האבן די אידן און וועגן, און רעמסס

לויט .  און רעמסספיתוםגעדארפט צוריקבויען 

דעם ווערט שווער די טעם פון די מפרשים וואס 

זאגן אז די אידן זענען ארויס פאר די צייט פון 

מצרים וועגן קישוי השעבוד האט שוי משלים 

זיי האבן דאך געדארפט ארבעטן בפרך , געווען

ן נישט אלא מאי מוז מען זאגן אז זיי האב

, פיתום ורעמסס) צוריקבויען(געדארפט מתקזיין 

ווייל יהודה האט עס נישט געטוהן בידים און קול 

  .ד''עכ, מעשהמתקן זיין ודיבור אינה נחשב 

, און יעצט אויב זאגסטו אז דיבור נחשב כמעשה

אויב אזוי וואלטן די אידן געדארפט אויפבויען 

ז די פיתום ורעמסס און מען קען נישט זאגן א

ווייל , קישוי השעבוד האט שוין משלים געווען

דאס איז געווען אויפצובויען דאס וואס יוהידה 

אויב אזוי מוז , האט צושטערט מיט זיין שרייען

מען זאגן אז די אידן זענען ארויס פון מצרים 

קודם די זמן איז די טעם אזוי ווי עס ווערט 

 געברענגט אין די מפרשים אז די אנדערע גלות

  .זענען משלים

און עס ווערט געברענגט אין מדרש אז ווען משה 

, רבינו וואלט אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל

, ק קיינמא נישט חרוב געווארן''וואלט די בהמ

און לויט דעם וואלט נישט געווען די אנדערע 

אבער יעצט אז משה רבינו . ן צו משלים זיין'גלות

און די , שראלאיז נישט אריינגעגאנען אן ארץ י
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איז געדרונגען , ן זענען יאר משלים'אנדערע גלות

  .פון דעם אז דיבור כמעשה

ווייל , און לויט דעם פארשטייט מען די מדרש

משה רבינו איז נפטר געווארן אין מדבר און איז 

זעט מען פון דעם , נישט אריין אין ארץ ישראל

וועגן דעם האט מען , אז דיבור כמעשה

ווייל באמת האט המן נישט , המןאויפגעהאנגען 

ר ''אבער וויבאלד מ, געטוען קיין שום שלעכטס

זעט מען אז דיבור , י''איז נישט אריין אין א

  .און וועגן דעם ויתל את המן על העץ, כמעשה

  א''ק מרן רבינו שליט''כ

  )משה אהרן יעקב שרייבער(

  

  

  .ומרדכי ידע את כל אשר נעשה

זו , ידע דבר רעזאגט די מדרש שומר מצוה לא 

ועת ומשפט , אסתר שהיתה עוסקת בביעור חמץ

זה מדרכי שנאמר ומרדכי ידע , ידע חכם לב

  .איז א פלא'ס, אתכל אשר נעשה

מען האט , ל האבן געזאגט''קען זאגן אז חז'מ

צוריק מקבל געווען די תורה און די צייט פון 

. קיימו מה שקבלו כבר, אחשורוש קימו וקבלו

 משה פארוואס האבן זיי דווקא פרעגט די ישמח

מקבל געווען בימי אחשורוש און נישט בימי דוד 

  .און שלמה וואס זענען געווען צדיקים

ל האבן ''קען ענטפערן לויט דעם וואס חז'מ

נט אויפן פסוק ויבא עמלק וילחם עם 'דרש'גע

, על שרפי ידיהם מדברי תורה, ישראל ברפידים

ז לכאורה אי. וועגן דעם איז עמלק געקומען

שווער די אידן האבן דאך שוין מקבל געווען די 

וואלט שוין עמלק , ן בארג סיני'תורה אויפ

געדארפט זיין פארשניטן ווייל ווען מען איז 

  ?מקבל די תורה דארף ווערן בטול

מלמד שכפה , ל זאגן''מוז מען זאגן אזוי ווי חז

ן אז 'עליהם ההר כגיגית און די אידן קענען טענה

ענען געווען געצוואונגען און ווייל זיי קענען זיי ז

ן פון די תורה וועגן דעם איז נאך דא א 'זיך פטר

קען עס נישט מבטל 'מלחמה מיט עמלק און מ

זיין און וועגן דעם ביי די צייטן פון מרדכי און 

אסתר ווען עס איז אויפגעשטאנען המן און 

און די חכמים האבן געוואלט , אייניקל פון עמלק

האבן זיי נאכאמאל מקבל , פמעקן זיין אנדעקא

געווען די תורה צו מתקן זיין די פריעדיגע חטא 

און אויף די וועג וועט , שרפו ידיהם מדברי תורה

ן גאנצן הארצן ווייל דאס וואס 'די קבלה זיין מיט

זיי האבן מקבל געווען ביים בארג סיני איז געווען 

ל געווען געצוואונגען אבער יעצט האבן זיי מקב

די תורה פון זייער אייגענע ווילן און מיט דעם 

  .האבן די חכמים געוואלט מבטל זיין המן

ן זאגט אין פסחים אז די טעם פארוואס ''און די ר

די חכמים האבן געזאגט אז מען דארף אויך 

מן התורה איז גענוג מיט ' אפי, מאכן בדיקה

, ביטול ווייל ביטול האט צוטוהן מיט די מחשבה

און די דיעות פון מענטשן זענען נישט גלייך און 

וועגן דעם האבן די , מען וועט מקיל זיין אין דעם

חכמים מחמיר געווען אז עס איז נישט גענוג 

  .ביטול און מען דארף מאכן בדיקה וביעור אויך

 שומר –און אזוי קען מען ערקלערן די מדרש 

מצוה לא ידע דבר רע זו אסתר שהיתה עוסקת 

און עס נישט גענוג מיט ביטול ווייל , עור חמץבבי

ארויסנעמען '' אינגאנצן''אפשר וועט זי עס נישט 

פון הארץ און מיט דעם האט זי מתקן געווען 

דאס וואס זיי האבן נישט ) מיט תשובת המשקל(

ועת , הארץ'' גאנצן''ן 'מקבל געווען די תורה מיט

ומשפט ידע לב חכם זה מדרכי שנאמר ומרדכי 

 ווייל די עיקר פגם איז –ע את כל אשר נעשה יד

געווען ווייל זיי האבן נישט מקבל געווען די תורה 

, ן אייגענעם ווילן'נאר דורך כפייה און נישט מיט

און דאס איז וואס מרדכי האט געוואוסט אז עס 

און וועגן דעם האבן זיי , איז א עת משפט

נאכאמאל מקבל געווען די תורה פונעם 

'' נעשה'' ווילן און דאס איז ידע אשר אייגענעם

אז די תורה האט מען מקבל געווען נאר במעשה 

און נאכדעם , ן אייגענעם ווילן'און נישט מיט

האט מען מקבל געווען די תורה פונעם אייגענעם 

  .ווילן

  עצי חיים

  )משה אהרן יעקב שרייבער(
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  .מעשזיבוזער פורים

 צדיק אין די שטאט מעשזיביש ווי דער הייליגע

ישראל בעל שם טוב זכר צדיק לברכה ' רבינו ר

האבן די יונגן געמאכט א יעדעס , האט געוואוינט

'', א פורים טאג''א טבת ''יאר אין דעם טאג פון י

די געשעפטן זענען געווען פארמאכט א האלבן 

דיג 'מען איז געגאנגען אנגעטוהן יום טוב, טאג

הרב . האון מען האט געליינט די מעזיבושע מגיל

חיים יחיאל מיכל ביק זכר צדיק לברכה ' הגאון ר

וועלכע איז געווען דער מעזיבוזשער רב האט 

אין די . דערציילט אז די מעשה איז אזוי געווען

'' אוקריינא''ט איז אין לאנד '' ת–ח ''יארן פון ת

אויפגעשטאנען באנדעס רוצחים וועלכע זענען 

וועלכע , געווען אנגעפירט דורך א גרויסע רוצח

ער האט . ימח שמו'' כמעליניצקי''האט געהייסן 

ער האט געהאט , זעהר פיינט געהאט די אידן

וואס האבן זיך אוועק , מיט זיך א באנדע רוצחים

זיי זענען געגאנגען , געשטעלט אזוי ווי סאלדאטן

פון איין שטשט צום אנדערן שטאט באפאלן די 

 א, ט זייערע פארמעגן'גנב'און בא, אידן

די רוצחים . לא עלינו, עט אסאך אידן'הרג'גע

האבן שוין געהאלטן ביים אנקומען צו די שטאט 

ווי עס פארשטייט זיך האט די '', מעזיבוש''

גאנצע שטאט געלעבט אין א גרויס ציטער און 

שרעק פון די רוצחים האבן חרוב געמאכט 

אין די שטאט . אנדערע יודישע שטעט

ט א הייליגע איד וואס האט געוואוינ'' מעזיבוש''

זיין פרוי האט געהייסן '', מרדכי'ר ''האט געהייסן 

מרדכי האט זיך דערוואוסט אז די ' ר. ''אסתר''

איז ער , רוצחים זענען נישט ווייט פון שטאט

געגאנגען אין בית המדרש און זיך שטארק 

אויסגעבעטן ביים רבונו של עולם ער האט 

יבערשטער אז דער או, פארגאסן אסאך טרערן

עס , זאל העלפן אז עס זאל געשעהן א גרויסע נס

זאל ארויסקומען א קידוש השם און די רוצחים 

זאל נישט דערלעבן אנצוקומען צו די שטאט 

מרדכי געזאגט צו ' דערנאך האט ר. מעזיבוש

זיי זאלן ברענגען אלע פויקן וואס , אלע מענטשן

ף א געפינען זיך אין די שטאט און ארויף גיין אוי

ווען '' א טבת''י''און דעם טאג . גרויסע פעסטונג

די גוים זענען שוין כמעט אנגעקומען צום טויער 

מרדכי געהייסן מען זאל ' האט ר, פון שטאט

און מאכן א גרויסע . אנהייבן קלאפן מיט די פויקן

און ער אליין האט באוויזן א . טומל און גערידער

אוממענטשליכע שטארקקייט ער האט 

יפגעהויבן מיט איין האנט העכערען מויער א או

וואגן מיט א פאס וואסער ווען די רוצחים זענען 

אנגעקומען נאנט צום פעסטונג און האבן 

געהערט די גרויסע גערידער און די קולות פון די 

פויקן און געזעהן דעם אויפגעהויבענעם וואגן 

האבן זיי זיך . און דאס וואסער אינדערהייך

שראקן און זענען אנטלאפן פון די שטארק דער

  .שטאט מעזיבוש

די אידן אין מעזיבוש האבן א גרויסע דאנק און 

ת אויף דעם גרויסן נס וועלכע ''לויב פאר השי

מרדכי וואס זיי זענען ' איז געקומען דורך ר

געראטעוועט געווארן פון די רשעים וואס האבן 

געטראכט צו טוהן דאס זעלבע ווי המן הרשע 

ענען אלע אידן און די 'הרג'געוואלט אויסהאט 

  .אויבערשער האט זיי צושטערט

והעיר מעזיבוש צהלה ושמחה און די שטאט 

מעזיבוש איז געווען ליסטיג און פרייליך אלע 

זענען אהיים מיט געזאנג אין טענץ אזוי ווי 

  . פורים

דער בית דין האט באשטימט דעם טאג צו מאכן 

 האט גערופן דעם פורים פאר אלע דורות מען

טאג מרדכי פורים אויך האט מען אויפגעשריבן 

אויף פארמעט א מגילה פון די גאנצע מעשה און 

א יעדעס יאר פלעגט מען זיך צוזאמענעמען און 

  .שוהל און ליינע די מגילה

איין יאר איז געווען א שריפה אין שוהל און די 

מגילה איז דערמאלטס פארברענגט געווארן הרב 

ל האט ''חיים ישראל מיכל ביק זצ'  רהגאון

געזאגט אז ער האט נאך געקענט אלע אידן 

וועלכע האבן נאך געזעהן פארברענטע שטיקע 

פון די מגילה אוןז יי האבן נאך געדענקט ווי מען 

פלעגט ליינען די מגילה אין שוהל און זיך שיקן 
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משלוח מנות איינער צום אנדערן פונקט אזויווי 

  .ד אדר''פורים אין י

אויך האט מען אין דעם נישט געזאגט קיין תחנון 

און אויך ביי מנחה פון עשרה בטבת האט מען 

  .נישט געקענט זאגן קיין תחנון

אלע חסידים דערציילן אז די הייליגע אפטער רב 

ל וואס איז געווען רב און מעזיבוש פלעגט ''זצ

אין דעם טאג גיין מיט א שטריימל און 

גט אויך פירן טיש היינטיגע בעקיטשע און פלע

צייטן קען מען נאך זעהן די פעסטונג מען זאגט 

 יאר אלט זאל השם 1000אז דאס איז ארום 

יתברך העלפן אז אזוי זאלן פארלוירן ווערן אלע 

, רשעים וואס האבן פיינט די אידישע קינדער

  .אמן

און מגן אברהם הלכות מגילה ווערט געברענגט 

ז געשעהן א נס אין די אז אין א טאג וואס אי

שטאט האט דער בית דין דעם שטאט א כח צו 

באשטימן דעם טאג פאר א יום טוב יעצט און 

פאר אלע דורות און אפילו זיי וועלן אוועקפארן 

פון דעם שטאט און וואוינען ערגעץ אנדערש 

  .דארפן זיי האלטן דעם טאג פאר א יום טוב

  )נפתלי ענגלענדער(

  

  .מןמנהג הכאת ומחית ה

  .ביטול מנהג

ל ''אין מגן אברהם ווערט געברענגט אז דער מהרי

  .האט נישט געקלאפט ביי המן

יצאו שכרם ''עס שטייט אין פרי מגדים אז 

שמבלבלין ''זיי טוען גארנישט אויף '' בהפסדם

אזוי אויך שטייט דארט אז בשעת . ''הרבה

ץ זיין שטיל און דאס ''קלאפט דארף דער ש'מ

דארף דאס ליינען 'תורה ווייל מאיז אסור מן ה

  .מיט איין אטעם אזוי ווי מען ליינט א בריוו

ח שרייבט אז די מנהגים דארף מען ''דער הרלב

מבטל זיין ווייל די גוים קענען מאכן בלבולים און 

  .חמירא סכנתא מאיסורא

  הגאון רבי בנימין הלוי אשכנזי

  במחזור מעגלי צדק

  

נהג פון קלאפן שרייבט אז די מ' יצחק פלאגי' ר

ביי המן ברענגט צו קלות ראש און בית הכנסת 

וואס דער ערד ווערט ממש צו שפאלטן פון די 

קולות און דרוך דעם פארלירט מען די כוונה דער 

וואס ליינט די מגילה און די וואס הערן צו און איז 

. נישט שיין צו קלאפן אויף דער ערד מיט די שיך

י בענק קאליע און און אפאר מאל ווערט אויך ד

אלקיכם און ' איז עובר אויף לא תעשון בן לה'מ

אויך קען עס צוקומען צו א סכנה וחמירא סכנתא 

  .מאיסורא

  

ר אברהם חיים נאה שרייבט אז אויף די מנהג ''הג

פון קלאפן מיט העלצער טאר מען נישט מוחה 

א אבער היינט ''זיין אזויווי עס שטייט אין רמ

ויפגעקומען מיט א נייע זאך זענען די קינדער א

הערט זיך א 'און זיי קלאפן אויף אזא אופן אז ס

קול פון שיסן און די כלי געט ארויס א רויעך 

קען נישט שטיין 'וואס דאס דערשטיקט און מ

קען נישט ווייטער ליינען 'און מ, אמות' אין די ד

און אזוי אויך ליידט די ציבור , די מגילה געהעריג

לופט און זיי ווארטן שוין ווען ענדיגט פון ווייניג 

וועגן דעם ליגט א חוב אויף יעדער . מען שוין

  .איינער מוחה צו זיין און אויסרייסן די מנהג

  )בערקעוויטש' אלי(

  

  .א טעם פארוואס מען פארשטעלט זיך פורים

אז די תלמידים ) א''ב ע''מגילה י(די גמרא זאגט 

געווען די י פארוואס איז ''האבן געפרעגט רשב

? ענען די אידן'הרג'ו אויס''שטראף מען זאל ח

האט ער זיי געענטפערט ווייל די אידן האבן זיך 

האבן די . געביקט צום צלם פון נבוכדנצר

תלמידים ווייטער געפרעגט און פארוואס זענען 

י ''האט רשב? זיי צום סוף געראטעוועט געווארן

ום געענטפערט אז די אידן האבן זיך געביקט צ

צלם ווייל זיי האבן זיך באמת נישט געוואלט 

נאר עס האט אויסגעזעהן , ביקן צו די עבודה זרה

פון אינדרויסן אז זיי האלטן אז דאס איז אן 

דאס זעלבע האט דער אויבערשטער , עבודה זרה
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האט אויסגעזעהן אז 'געשטראפט די אידן אז ס

  . ענען'מען וויל זיי הרג

ע אז דערפאר ''ששכר זיזאגט דער הייליגער בני י

צו . פארשטעלט זיך פורים'איז דער מנהג אז מ

ווייזן אז די גאנצע גזירה איז געווען 

  .פארשטעלטערהייט

  )משה וויינבערגער(

  

ויאמר לו זרש אשתו יעשו עץ גבוה חמישים 

  .אמה

איך האב געהערט בשם די ישמח משה אז פאר 

המן האט געארט אז אפילו אויב ער וועט מאכן 

ינדיגן אלע אידן און זיי וועלן דינען עבודה זרה ז

ענען און נישט 'וועט מרדכי אבער זיך לאזן הרג

יעשו ''האט זרש געזאגט אז . דינען עבודה זרה

ברענג אריין א גאוה און '' עץ גבוה חמישים אמה

מרדכי און איינער וואס איז א בעל גאוה איז אזוי 

אכן ז וועסטו אים קענען מ''ווי ער דינט ע

  .זינדיגען

  דברי יחזקאל

  )בערקעוויטש' אלי(

  

  .א טעם אויף משלוח מנות

עס ווערט געברענגט אז מען איז מבטל פון 

וועגן ליינען ) תפילה. מ.ד(פון עבודה אין לערנען 

און עס שטייט אין משנה פון פרקי , די מגילה

על שלושה דברים העולם עומד על ''אבות אז 

און אויב , ילות חסדיםהתורה ועל העבודה ועל גמ

מען איז מבטל די אלע זאכן ווערט די וועלט 

  .חרוב

אז וועגן דעם האט מען '', תמאמרי א''זאגט די 

וואס דאס איז , מתקן געווען משלוח מנות

אז אפילו מען איז מבטל תורה , גמילות חסדים

וועגן מגילה ליינען זאל נאך דער , און עבודה

  .לות חסדיםוועלט האבן א קיום דורך גמי

  )משה וויינבערגער(

  

  .א טעם פון קלאפן מיט א גראגער ביי המן

ע ברענגט אראפ ''יעקב עמדין זי' דער הייליגער ר

א רמז אין די תורה אז '' בית יעקב''אין זיין סידור 

דארף מען '' המן''ווען מען קומט אן צום ווארט 

איך זעה עס פון דער פסוק , זאגט ער, קלאפן

די '' והיה אם בן הכות הרשע'') 'ה ב''דברים כ(

איז המן דאס מיינט אז '' והיה אם בן''ת פון ''ס

דערמאלטס '' המן''ווען עס קומט דאס ווארט 

  .ן רשע'דארף מען קלאפן אויפ'' הכות הרשע''

  )משה וויינבערגער(

  

המן העץ ,די גמרא זאגט המן מן התורה מנין 

האט וואס פאר א שייכות , דארף מען פארשטיין

, וואס עס רעדט זיך פון דעם עץ הדעת, די פסוק

  ?מיט המן

אז , נאר די תירוץ איז אז מען געפינט ביי המן

, כאטש אלע מענטשן האבן זיך געבוקט צו אים

וויבאלד איין , אזוי ווי אחשורוש האט געהייסן

איז אים , בוקט צו איםעמרדכי האט זיך נישט ג

אס פרעגט די און ד. שוין גארנישט ווערד געווען

. ווי געפינען מיר אזא זאך אין די תורה. גמרא

, ביי דעם עץ הדעת, המן העץ' ענטפערט די גמ

אז כאטש אדם הראשון האט געמעגט עסן פון 

איז עס , אלע אנדערע ביימער פון דעם גן עדן

אים נישט געווען גענוג נאר ער האט געוואלט 

  .עסן פון דעם עץ הדעת אויך

 )עוומרדכי יהודה ל(
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 ק"א לפ"צו תענית אסתר תשע' פ' יום ה
  

  ? וואס מאכט מען:רבינו

איך האב געוואלט פרעגן די רבי '  ברוך ה:ק''ראה

  ?פארוואס דארף שטיין הוא אחשורוש

 איך האב אמאל געזאגט פאר די בחורים :רבינו

אין ישיבה אז צוליב טרחא דציבורא האט מען 

  .געשריבן הוא אחשורוש

 אנטשולדיגט אבער צוליב טרחא :ק''ראה

דציבורא וואלט נישט געדארפט שטיין הוא 

  .אחשורוש

 שטעל דיך פאר אז א בעל קורא הייבט אן :רבינו

צו ליינען די מגילה ויהי בימי אחשורוש המלך 

וש וואלטן דאך אלע מענטשן כועד , ודומה

אריינגעשריגן הוא אחשורוש און דאס איז א 

 דעם דארף שטיין הוא טרחא דציבורא וועגן

  .אחשורוש

  ?96 עס איז דא א ענין צו טרינקען דוקא :ק''ראה

 דארף מען 95 יא ווייל המן איז בגמטריא :רבינו

איז העכער און ' צו ווייזן אז מ96טרינקען 

  .חשובער ווי המן

טרינקט עס קומט מען ' אבער אויב מ:ק''ראה

דאך צו צו עד דלא ידע בין ארור המן לברוך 

 ווייל 275כי איז זאל מען דארפן טרינקען מרד

  .274מרדכי איז מגימטריא 

מרדכי הצדיק איז דאך ?  וואס הייסט:רבינו

  געווען די גדול הדור

  ? דו ביסט נישט די גדול הדור:ק''ראה

  . איך בין נאר פאר חודש אדר:רבינו

  ? אויך פאר פורים:ק''ראה

 ווען פורים געפאלט אין חודש אדר בין :רבינו

  .איך די גדול הדור אויך פורים אזוי ווי דער יאר

 עס שטייט אין בית אהרן אז עס :ואמר רבינו

קומען אראפ פורים די זעלבע השפעות ווי פסח 

המן האט פארלוירן זיין , איך האב געקלערט אזוי

כבד מיינט לעבער אז המן האט געהאט , כבוד

פראבלעמען מיט די לעבער ביי פרעה שטייט 

ס הארץ איז געווארן 'לב פרעה אז פרעהאיך כבד 

לעבער קומט אויס אז ביידע האבן געהאט 

פראבלעמען מיט לעבער דאס איז די שייכות פון 

  :פורים און פסח

  ובירך רבינו על הפירות

 לחיים לחיים דער אויבערשטער זאל :ואמר

העלפן אז אלע אידן זאלן זיין געזונט און נישט 

זאל זיין 'און סהאבן פראבלעמען מיט לעבער 

זאל נישט פארקומען קיין ' און ס96איבער גענוג 

  .טירחא דציבורא
  

  א'' רבינו שליטאצלביקור הראש הקהל 

 א"ר מלעכניץ שליט"ק מרן אדמו"שיחות קודש שנשמעו מפי כ
א



 

 

  


