
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  הידיעותאוצר 

 די מצוה פון מחיית עמלק אין אן עיבור יאר
ווייל אין דעם שבת , "שבת זכור"ער שבת ווערט אנגערופן ד

אין סוף , "זכור את אשר עשה לך עמלק"ליינט מען די פרשה פון 
  .פרשת כי תצא

זאגן אז די מצוה פון מחיית עמלק ווערט צוטיילט אין  די קדמונים 
זכור "עס איז דא א מצות עשה מן התורה ) 1: דריי באזונדערע מצוות

צו געדענקען וואס עמלק האט געטוהן , " עמלקאת אשר עשה לך
תמחה את זכר עמלק "א מצות עשה פון ) 2. פאר אידישע קינדער

ז , ק פון עמלקנאויסצומעקן דעם אנדע, "מתחת השמים וועלכער אי
געקומען מלחמה האלטן מיט די אידן איז געווען דער ערשטער וואס 

ר נישט מען טא, "לא תשכח"א לא תעשה פון ) 3. אין מדבר
  .און אלעמאל דארף מען אויסמעקן זיין זכר, פארגעסן פון עמלק

מצוה (ג מצות " שרייבט אין זיין ספר אויף תרים שיק"מהרדער 

" זכור"ל האבן מתקן געווען אז די מצוה פון "אז חכמינו ז, )'ק ב"ה ס"תר
בבא (ענען די הלכה ביי א אבידה 'ווייל מיר פסק, גייט אן איינמאל א יאר

 אז דער שיעור ווען א מענטש פארגעסט זיין אבידה )א"ח ע"יעא דף כמצ
 חדשים 12ע שטייט אז נאך "אזוי אויך ביי א מת ל,  חדשים12איז 

ל באשטימט אז כדי נישט "דעריבער האבן חז, ווערט ער פארגעסן
ז " זכור" און מקיים זיין די מצוה פון "לא תשכח"עובר צו זיין אויף  מו

ליינען די  זכור לכהמען    .פ איינמאל א יאר"פרשה פון 

, ם שיק ברענגט אז איינמאל האט רבי משה מעיר חדש"דער מהר
אז אויב דער טעם פון ליינען זכור , ן דעם חתם סופר'געפרעגט זיין רבי

ז ליינען איינמאל אין  קומט דאך אויס אז ,  חדשים12איז ווייל מען מו
האט מען עובר געווען אויף  חדשים 13וואס איז דא , אין א עיבור יאר

אז אין א עיבור יאר , האט אים דער חתם סופר געענטפערט. די מצוה
יוצא , האט ער אינזין ווען מען ליינט פרשת כי תצא די פרשה פון עמלק

  .צו זיין די מצות עשה פון זכור

ם "ע פרעגט שטארק אפ דעם מהר" זידברי יואלדער רבי בעל 
 אז די מצוה פון ליינען זכור האט נישט און דער רבי איז מברר, שיק

און אז די חכמים האבן , נאר מיט פורים, צוטוהן מיט איינמאל א יאר
ווייל מחיית , זאל ליינען זכור דוקא שבת פאר פורים'מתקן געווען אז מ

, עמלק קומט אינאיינעם מיט פורים ווען די גוים האבן געהאט א מפלה
און די , גייט אן שטענדיג" א תשכחל"קומט אויס אז די לא תעשה פון 

  .גייט אן שבת פאר פורים" זכור"מצות עשה פון 

דארף מען , איז א מצות עשה מן התורה" זכור"וויבאלד הערן 
, זיין זייער געווארנט אויסצוהערן יעדעס ווארט פונעם בעל קורא

די וואס קלאפן מיט די פיס . און נישט פארפאסן קיין איין ווארט
  ו פארפעלן צו "און זענען גורם אז אנדערע זאלן ח,  זכורביי' וכדו
  . טוהען א גרויסע עולה דערמיט, הערן א ווארט פונעם ליינען   

 א" תשע פורים- זכור - צו -' כתה ה

  אוצר התורה
  

  :צו את אהרן ואת בניו לאמר

פון , אין צו אלא לשון זירוז: י"זאגט רש דאס מיינט א לשון 
אמר רבי שמעון וביותר צריך הכתוב לזרז במקום , מזרז זיין

כיס דארף ספעציעל אנווארענען ביי א פלאץ ' אז מ,שיש חסרון 
  .וואו עס איז דא א געלט שאדן

?  וואספארא געלט שאדן איז דאדארף מען פארשטיין
אז ביי א קרבן , ע"העשיל מקראקא זי' רבי רענטפערט דער 

ל פיגו , שלמים האט מען נישט מורא אז די כהנים וועלן עס מאכן 
די זעלבע ביי א ". חזה ושוק"ווייל ביי א שלמים האבן די כהנים די 

האבן אלץ די כהנים געגעסן דערפון און דער , קרבן חטאת ואשם
וועגן דעם האט מען נישט מורא , על הבית איז נתכפר געווארןב

פיגול ווייל דער שאדן איז נאר פאר , געהאט אז זיי וועלן עס מאכן 
וואס עס ווערט אינגאנצן , אבער ביי א קרבן עולה. זיי אליינס

האט , פארברענט און די כהנים באקומען נישט גארנישט דערפון
פון צו ווערן מען מורא געהאט אז זיי וועלן  עס נישט אפהיטן 

ל   .וועגן דעם האט מען זיי געדארפט עקסטער אנווארענען, פיגו

��  

ת האט באשאפן "אז השי, ע ענטפערט" זים"חידושי הרידער 
פונעם מענטשן מיט א  ער זאל האבן א ,  א בייטל"כיס"די אברים 

פון שלעכט   .ס'עצה געראטעוועט צו ווערן 

וואס היטן אז , ליפן דאס זענען די , האט א כיסנגוצלמשל די 
ער זאל קענען פארמאכן דאס מויל און נישט רעדן ווערטער וואס 

גןדי . טאר נישט רעדן'מ  וואס קען זיי פארמאכן לעפל האבן א אוי
ווי , אויערןדאס זעלבע ביי די . נישט צו זעהן וואס מען טאר נישט

 ווייכע שטיקל זאגט אז וועגן דעם איז באשאפן געווארן די' די גמ
אונטערן אויער כדי עס אריינצובייגן אינעם אויער אויב ער הייבט 

  .אן צו הערן וואס מען טאר נישט הערן

עס האט נישט קיין , "כיס" האט נישט קיין "מחשבה"נאר די 
וועגן דעם טוט טאקע די , מען קען עס נישט פארמאכן, האלטער

און , נוט אין לעבןמחשבה פון א מענטש אים ארומנעמען יעדע מי
פיל שטערקערע כוחות זיך צו שלאגן מיטן  עס פארלאנגט זיך 

  .ר צו היטן די מחשבות"יצה

אז א קרבן עולה טוט פארצייען אויף די , די גמרא זאגט
פונעם מענטש וועגן דעם האט די תורה געשריבן דעם . מחשבות 

די ווייל ,  וואס עס מיינט מזרז זיין און אנווארענען"צו"לשון 
עס האט נישט א , "כיס"שיש בו חסרון מחשבה איז א זאך 

, א מענטש קען נישט צומאכן די מחשבה פון טראכטן, בייטל
ר אויף די מחשבות אסאך "במילא איז די מלחמה מיטן יצה

  . וועגן דעם דארף מען בעסער ווארענען, שווערער
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עס איז שוין אן אלטער מנהג ביי אידן דאס 

פורים "אין חודש אדר פלעגט מען אויסוועלן א 
און אזוי פלעגט זיין דער מנהג אין אלע " רב

באלד ווען עס איז אנגעקומען דער , שטעטלעך
יזן אויף די האט זיך באוו, ח אדר"טאג פון ר

ווענט פון די קלויז א טאוול וואס איז געווען 
משנכנס "אויף דעם אויפגעשריבן די ווערטער 

  ".אדר מרבין בשמחה

מיט , ראש חודש פלעגן די גבאים פון קלויז
פארזאמלען כדי צו זיך נאך חשובע בעלי בתים 

ביי וועלכע עס זאל , מאכן די וואלן
אסאך אין און , אויסגעוועלט ווערן א פורים רב

 א פורים פלעגט מען אויך אויפנעמעןפלעצער 
,  כדי זיך צו משמח זיין.שמש און א פורים חזן

האט מען געווענליך אויסגעקליבן פאר פורים 
רב א גרויסער בטלן און א גרויסער תם פון די 

  .קלויז

אזוי ווי זידיטשוב איז אויך געווען פון די 
 אויך האט מען דארטן, קליינע שטעטעלעך
, אבער מיט אן ענדערונג, געהאלטן דעם מנהג

פורים "מען האט דארט נישט אויסגעוועלט א 
, אזא מין אחשורוש" פורים מלך"נאר א " רב

אדער אפשר א מרדכי נאכדעם ווי ער איז 
 ז אין די מלבושים אי."שני למלכות"געווארן 

נישט געווען צו דערקענען אויב עס איז 
  .י להבדילאחשורוש אדער א מרדכ

אבער דאס איז נישט געטאן געווארן פאר 

 דעמאלטס האט .פורים נאר אין פורים אליין
מען אנגעטאן איינעם פון די חסידים אין די 

לויט דעם געשמאק פון די , בגדי מלכות
און ער פלעגט באטראכט , חסידישע מבינים

מען האט אויך , ווערן פאר דער שר המדינה

פון די ראשי , רןצוגעגעבן זיבן מיניסטא
שבעה שרי פרס ומדי "א זכר צו די , החסידים

 די גאנצע חבריא .פון די מגילה" רואי פני המלך

פלעגט אנטון דעם מלך מיט די שרים כבוד 
ן ווען ער 'זיי פלעגן אריינקומען צום רבי, מלכים

איז געזעסן ביים פורים טיש מיט די חסידים 

 פון און דער רבי רבי הערשעלע, אלס געסט
ע פלעגט זיך אויפשטעלן און מיט "זידיטשוב זי

דער מלך האט זיך , אים דער גאנצער עולם

נס טיש ביי די רעכטע האנט 'געזעצט ביים רבי
ן און די שרים ביי די לינקע זייט פון 'פון רבי

  .ן'רבי

אמאל אין א פורים האט דער הייליגער רבי 
ן ע געזאגט צו זיי"הערשעלע פון זידיטשוב זי' ר

אז דאס יאר וואלט געווען יושר צו , מקורב
זיין אייגענעם " פורים מלך"מאכן פאר א 

וועלכער איז , ברודער דער צדיק רבי קאפעלע
 אין .געווען ביי אים אלס גאסט אויף פורים

וואס עפעס , געווען א חידושדאס איז ן 'אמת
זאל מען מאכן פון אזא צדיק ווי רבי קאפעלע 

אבער אויב , פורים מלךעפעס א פארשטעלטן 
דער רבי הייסט מוז מען דאס טאן מען קען 

  .נישט נאכטראכטן נאך דעם

און אויך דער צדיק רבי קאפעלע אליין 
האט מען אים , האט גארנישט געהאט דערקעגן
מען האט אים , פורים אנגעטאן די בגדי מלכות

געגעבן אלע מיניסטארן די זיבן גרעסטע און 
ון זיין גרויסן ברודער סטע תלמידים פ'חשוב

מען האט , ער צדיק'דער הייליגער זידיטשוב
אים געגעבן איינע פון די שענסטע צימערן פון 

און דארטן איז געזעסן דער פורים , הייליגן צדיק
זיי האבן געטרונקען , מלך מיט זיינע יועצים

צוזאמען וויין און דערביי גערעדט וועגן 
עווען א יושר פארשידענע געזעצן וואס וואלט ג
עמען און זאל נאז דער פורים מלך זאל זיי אנ

 פלוצלינג .ונטערשרייבן זיין חתימה אויף דעםא
האט זיך דער מלך אויפגעשטעלט און געזאגט 

אז עס איז רעכט אז זיי , פאר זיינע מיניסטארן
ן ביים 'זאלן אפגעבן א באזוך דעם גרויסן רבי

 און האבן זיך די יועצים אויפגעשטעלט, טיש
אלע זענען אריינגעקומען באגלייט פון עולם 

 גרויס כבוד האט דער רבי .ס חדר'צום צדיק
, אפגעגעבן פאר דעם מלך מיט זיינע מיניסטארן

און דער כבוד איז נישט געווען קיין געמאכטער 
פונקט ווי , ער'נאר טאקע גאר אן אמת, כבוד

ער 'רבי קאפעלע וואלט טאקע געווען אן אמת
ע ' די זיבן חסידים טאקע אמתאון, מלך

אבער דאס פארהאלטן און , מיניסטארן
כאטש , באנעמען פונעם מלך מיט זיינע שרים

זיי זענען אלע געווען א היבש ביסל 
ע געזעץ 'איז טאקע אויך ווי אמת, אנגעטרונקען

 עס האט שטארק געארבעט די השפעה .געבער
אז אלע , צוליב א וויכטיגע זאך, פונעם צדיק

ן אויף עטליכע מינוט פארגעסן אז זיי זענען זאל
און זיי זאלן , פראסטע פורים פארשטעלטע

מיינען אז זיי זענען טאקע אמת מיניסטארן 
  .מיט א מלך

פונקט ווי ער וואלט , מיט יראת הכבוד
, ן מלך מיט מיניסטארן'געשטאנען פאר אן אמת

האט דער רבי אנגעהויבן צו בעטן די מיניסטארן 
מבטל זיין פון די אידן דעם באזונדערן זיי זאלן 

וועלכער האט זיך גערופן , שווערן שטייער
 איז סדא" פלייש שטייער"און " ליכט שטייער"

געווען דעמאלטס א שטייער וואס יעדער איד 
 יעדן ליכט וואס מען פארהאט געמוזט אפצאלן 

און א , האט אנגעצינדן אין זיין הויז לכבוד שבת
די ביידע , ן פלייש'שרשטייער פאר דעם כ

  . שטייערן זענען ספעציעל געווען פאר די אידן

די מיניסטארן ראט האבן די פראגע 
יעדער איינער האט געזאגט זה , פארהאנדלט
און דאן מיט מערהייט האבן זיי , בכה זה בכה

אויף די , באשלאסן צו מבטל זיין די שטייער
פארלאנג פונעם צדיק האט מען דאס 

ן אויף א פאפיר און אויפגעשריב
פארגעלייגט פארן מלך זאל 

דער מלך האט , ענען אויף דעם'חתמ
זיך , זיך אפאר מינוט מיישב געווען

ווי געשלאגן מיט די געדאנקען וואס 
אבער ענדליך האט ער דאס , צו טוהן

כתב אונטערגעשריבן מיט זיין 
  .חתימה

זעענדיג אז עס איז א שעת רצון 
יטשוב האט דער צדיק פון זיד

, פארגעלייגט פאר די מיניסטארן ראט

און , מען זאל די אידן באפרייען פון מיליטער
ער , דערפאר נעמען ביי זיי א מיליטער שטייער

האט דערצו געגעבן רעליגיעזע באווייזן אז ביי 
זיי ווילן " דינא דמלכותא דינא"אידן איז טאקע 

, ן פון אלע פליכטן פון די מדינה'זיך נישט פטר
ברענגט א איד , ער דאס דינען אין מיליטעראב

 אזוי .עובר צו זיין אויף פיל עבירות פון די תורה

ווי ביי א מלחמה איז דאך פונקט אזוי וויכטיג 
וואלט נישט געווען , דאס געלט ווי די מענטשן

קיין שלעכטע פלאן מען זאל די אידן אינגאנצן 
באפרייען פון מיליטער און אנשטאט דעם נעמען 

די מיניסטארן ראט האבן דעם ענין , עלט פון זייג
שטארק מפלפל געווען און ענדליך מסכים געווען 

מען האט דאס ווידער , נס פארשלאג'צום רבי
אויפגעשריבן אויף א פאפיר און עס פארגעלייגט 

 מיט כעס האט .פארן קעניג צום אונטערשרייבן
און מיט , דער קעניג א רוק געגעבן דאס כתב

 בשום אופן !ניין: אויפרעגונג אויסגערופןגרויס 
אזא כתב וועל איך קיינמאל נישט ! ניין

ן ציען פרנסה ואויב אידן לעבן א, אונטערשרייבן
, מוזן זיי דערפילן אלע פליכטן, פון מיין לאנד

  .אויך פערזענליכע מיליטער דינסט צום לאנד

עס האט נישט געהאלפן די בקשות פונעם 
ויך די בקשות פון די ווי א, גרויסן צדיק

דער פורים קעניג איז געווען , מיניסטארן
ט מיט א שרעקליכע עקשנות און 'עקשנ'פאר

אלט בשום אופן אונטערשרייבן די ונישט געו
ער צדיק האט דערפון ' דער זידיטשוב.בקשה

ער האט געהייסן , געהאט גרויס עגמת נפש
  .באלד בענטשן און איז אוועק אין זיין חדר

ס ווען רבי קאפעלע האט זיך צומארגנ
ט פאר אלע 'טענה'האט ער גע, אויסגעניכטערט

חסידים אז ער געדענקט גארנישט דאס 
מינדעסטע וואס עס האט מיט אים נעכטן 

האבן ערשט די , ס טיש'פאסירט ביים צדיק
חסידים פארשטאנען אין וואס עס האט זיך 

דער צדיק האט געוואלט אויף אזא , געהאנדלט
אבער עס איז , ל זיין גזירות אויף אידןאופן מבט

אים נישט געגאנגען נאר אויף אביסל פון די 
  .גזירות

און די " ליכט שטייער"די גזירות פון די 
איז באמת באלד נאך פורים " פלייש שטייער"

אין די צייט וואס די גזירה פון , בטל געווארן
, מיליטער איז ווייטער געבליבן אויף די אידן

ער ' עקשנות פון דעם זידיטשובצוליב דאס
  .פורים קעניג
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 דיגע ביילאגע 'ספעציעלע פורים

  המועדיםאוצר 
  

היה שומע : מדרש פליאהעס ווערט געברענגט א  אלמלי 
אלגט  אויב המן וואלט ווען געפ.המן לעצת אשתו לא היה מפסיד

ב פון זיין וויי   .וואלט ער ווען נישט דערלייגט, די עצה 

 פארענטפערט זייער שיין דעם מדרש סמיכת חכמיםדער 
 פארוואס האט זרש ,און ער הייבט אן מיט א קשיא, פליאה

, וואס דער משמעות איז דורך א שליח. "יעשו עץ"געהייסן 
, שווער איז  און נאך?"עשה עץ"פארוואס האט זי נישט געזאגט 

עפעס ביי עשרים אמה , "גבוה חמשים אמה"פארוואס עפעס 
  ?קען מרדכי נישט הענגען

מען געפינט , נאר זיי האבן דא אינזין געהאט עפעס טיפערס
 ,ט שערי טומאה"ביי די אידן אין מצרים וואס זענען געווען אין מ
ווייל א מלאך האט , שטייט ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך

 און עס ווערט .ענט אריינגיין אין אזא מקום טומאהנישט געק
געברענגט אז אלעס וואס אברהם אבינו האט געטוהן אליין האט 

ן דורך א האון וואס ער האט געטו, דער באשעפער אליין באצאלט
זעהט מען אז , שליח האט דער באשעפער באצאלט דורך א שליח

  .ת באצאלט מדה כנגד מדה"השי

גבוה ", דורך א שליח, "יעשו עץ"אגט געזזרש דערפאר האט 
און אז דער , שערי טומאה' קעגן די נ, "חמשים אמה

וועט ער עס אויך מוזן , אויבערשטער וועט וועלן באצאלן א עונש
כביכול וועט אבער נישט קענען שיקן א שליח , ן דורך א שליחהטו

  .ווייל דער מלאך קען נישט קומען צו אזא מקום טומאה, א מלאך

בזיין המן האט אבער נישט געפאלגט דער און ער האט ,  וויי
ממילא האט ער , נישט דורך א שליח, אליין געמאכט דעם בוים

אלמלא היה שומע לעצת " :דאס איז פשט. באקומען זיין עונש
  ."לא היה מפסיד" ,צו מאכן דעם בוים דורך א שליח "אשתו

��  

פון הייליגן  ז דער א, ע" זיער רב'צאנזמען זאגט נאך 
פון ט פורים אין די טאג  פון  , ו"אויבערשטער איז מקיים די מצות 

פורים אין ירושלים עיה   .ק"ווען עס איז 

נו שליט"כ אז לויט דעם קומט אויס ,  איז מוסיףא"ק מרן רבי
פורים פאר  אז די עיקר השפעות וואס דער אויבערשטער שיקט 

ס איז ו וואס דעמאלט"איז אויך אין דעם טאג ט, כלל ישראל
  .      פורים אין ירושלים

  הידיעותאוצר 
  

 ?שתי המלכהווואס איז געווען די תיקון פון 
ווערט געברענגט אז דער  )'בסימן ' אות ו( גלגולי נשמותספר אין 

יע מפאנו"הרממקובל האלקי  אז די , סוד האט ענפלעקט א גרויסן ע" ז
ם וואס זי האט  אויף דעמדה כנגד מדה איז געווען שתיתיקון פון ו

  .געצוואונגען אידישע מיידלעך צו מחלל שבת זיין

 ,האט פאסירטא מעשה וואס דערציילט  )ד"י 'פסיקתא פ(דער מדרש 

ט , אז א געוויסער חסיד איז ארעם געווארן און אין זיין נויט האט ער געמוז
, וואס האט ביז היינט פאר אים געאקערט אין זיין פעלד, פארקויפן זיין קוה

ינט געווען  .ר האט פארקויפט זיין קוה פאר א גויע די קוה איז שוין געוואו
יארן אבער ,  אז א גאנצע וואך האט זי געארבעט פלייסיג,אזוי פאר לאנגע 

 ביים חסיד האט נישט פאסירט אז די .שבת האט זי פולשטענדיג גערוהט

 זי האט פלייסיג געארבעט א גאנצע וואך אבער, קוה זאל ארבעטן שבת
י גענאסן פון א פולשטענדיגע מנוחה  האט דאס יאזו, שבת האט ז

יארן   .אנגעהאלטן פאר לאנגע 

י האט זי ווייטער , איצט ווען זי איז פארקויפט געווארן פארן גו
י ,געארבעט במשך די גאנצע וואך  אבער ווען עס איז געקומען שבת האט ז

גוי איז שבת געקומען נעמען די ק, ווייטער גערוהט וה צו די ארבעט דער 
י אלעמאלואז פון ארט,י וו י זיך נישט  ,  אבער צו זיין פארוואונדערונג רירט ז

מען האט אין איר געקענט האקן , און וויל בשום אופן נישט ארבעטן

  .די קוה האט נישט געהאלטן ביים ארבעטן, שטיקער

יען אז ער  י איז אריבער געלאפן צום איד און זיך גענומען שרי דער גו

 איז דער איד צוגעגאנגען . ארבעט נישטה ווייל די קו,ט'עולה'ט אים באהא
ינגערוימט אין אויער זאגנדיגהצו די קו י איז מער , און ארי  אז וויבאלד ז

ין טו,  פון א אידהנישט די קו און דאן , ן א מלאכה אין שבתהמעג זי שו
  .האט די קוה געפאלגט און זיך גענומען ארבעטן

ט דאס געזעהן איז ער זייער נתפעל געווארן דערפון ווען דער גוי הא

מגייר געווען   ."יוחנן בן תורתה"האט אים גערופן ' און מאון ער האט זיך 

פון ושתי האז די קו,  איז מגלהע מפאנו"רמדער   איז געווען א גלגול 

יניגט אידישע טעכטער אז זיי זאלן קומען צו איר מחלל  וועלכע האט געפי

ן  און .שבת זיין מגייר געווען איז נישט קיי דער גוי וואס האט זיך דורכדעם 
ווי אונזער אחשורוש און מיט דעם האט ושתי געהאט איר , אנדערער 

  .   תיקון



 

 

  

  

  

  הגמראאוצר 

øéî ïìòåå íéøåô ãåáëìäãéáà úáùä ïåô úåëìä òìà ïéà èùô òðééù à ïòðøòì  ,  

 ÷øô áééäðà ïåô àøîâ ïéà èðøòìòâ ïáàä øéî ñàåå"úåàéöî åìà  "   

ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל "ש המן זאגט צו אחשורו

מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם ואת דתי המלך אינם 

אם על המלך טוב יכתב לאבדם . עושים ולמלך אין שוה להניחם

ועשרת אלפים ככר כסף אשקול על ידי עושי המלאכה להביא אל 

  ."גנזי המלך

האט , לירן די אידן צו מאכן פאר"לאבדם"המן האט געבעטן אחשורוש 

דער אויבערשטער  ווייל ,דאיז גארנישט ווערעס אז , אחשורוש געזאגט

 . מיט א סימןנעמעןצוריקזיי  און "äãéáà úáùä"וועט מקיים זיין 

  ...ווייל ביי אידן איז נישט שייך השבת אבידה !ניין: זאגט המן

  .åìù åìà éøä ïùé ìúåëáאון ,  אלט- "ïùé"זיי זענען  - ישנו

  .איז די מנין נישט א סימן, ïéðîן  איינס איז נישט קיי- עם אחד

  . גיבט מען נישט צוריקïéøæåôî úåøéô - מפוזר

 איז - ïéããîá -ן ארום ע זיי זענען אויסגעשפרייט און שפרינג- מפורד

  .די מקום נישט א סימן

øë äëìä ' ïåòîùענען 'מיר פסקאון ,  צווישן די גוים- בין העמים
øæòìà ïáíéðòðë áåøá .  

 און ,ñøô úåëìî דיין קעניגרייך איז דאך - בכל מדינות מלכותיך

  .דארט טאר מען נישט מקיים זיין השבת אבידה

  ...איי וועסטו פרעגן

àáøåö האבן זיי דאך א דין פון א , זיי האבן דאך א תורה -ודתיהם 
ïðáøî ,וואס אפילו אן א סימן דארף מען אים צוריקגעבן אן אבידה.  

 יעדע מאל ,åäééìéîá äðùîזיי זענען וויבאלד  - שונות מכל עם

שבת היום פורים , האבן זיי א צווייטע תירוץ, וואס זיי ווילן נישט ארבעטן

ט גיב און אויב א צורבא מרבנן איז משנה מער פון דריי מאל .'היום וכו

  .מען אים נישט צוריק

êìî י די הלכה פון גייט נישט אן ביי זי - ואת דתי המלך אינם עושים
 ãçà אוןíéëìî äùìù.  

און ביי ווייניגער פון א  ,äèåøô äåùזיי זענען נישט  - ולמלך אין שוה

  .פרוטה איז נישטא השבת אבידה

  .וואס לכתחילה לא יטולçéðä ÷ôñ זיי זענען  - להניחם

  ...דערפאר

  .קען מען זיי מאכן פארלירן -אם על המלך טוב יכתב לאבדם 

úéáä ìòá ìù úåøëë זיי זענען נישט ווי  - ים ככרועשרת אלפ
 און ווער עס ,עשרת אלפים ככר ווייל עס איז ,וואס מען דארף אויסרופן

  .íåúçðבאקט צען טויזנט ברויט אויף איין מאל איז זיכער א 

* * *  

ע תלמוד 'פון סאטמאר' כתה האבער המן האט נישט געלערנט אין 
  .ט געקענט טייטשן די פסוקיםהאט ער ניש ,תורה אין ירושלים

  .מען טייטשט פארקערט... ונהפוך הוא

  .ùàéî àìå åäðéð éôúåù זיי זענען באחדות און - ישנו עם אחד

 אבער זיי זענען זיך , זיי זענען צווישן גוים- מפוזר ומפורד בין העמים

  .ïøéá øäð אזוי ווי ביי ,נישט מייאש

 ùéù øáã ìë áééç éåðéù åá און - ודתיהם שונות מכל עם
æéøëäì.  

, ן נישט די געזעצן פון מלך פרסע זיי טוה- ואת דתי המלך אינם עושים

  .äãéáà úáùäאון זענען יא מקיים 

נאר א אבידה , çåðéä זיי זענען נישט קיין - ולמלך אין שוה להניחם

 אויףמען האט זיי נישט געלייגט אין גלות (ט יא צוריק יבוואס מען ג

  ).יגאייב

  ...וועסטו פרעגןאיי 

  .íåúçð ìù øëë איז עס דאך - ועשרת אלפים ככר

  ...ניין

åëåúáå øëë àöîå  , אין די ברויט איז געווען געלט- ככר כסף
æéøëäì áééç úåòî.  

÷áééç úåøöåàä åçúôðù íãå  און - להביא אל גנזי המלך
æéøëäì.  

  ...קען מען נישט מאכן פארלירן די אידן, אויב אזוי

* * *  

  

  

éáø ïâéìééä íåö' ï ìòáìàåé éøáã éæ"ïò÷ðéøèòâðà øòééæ ïòååòâ æéà ñàåå ãéñç à ïòîå÷òâ ìàîà æéà ò , ïåà

éáø ïøàô èâàæòâ'éæ ï"ò ,øèòâðà âéãðòééæ ïéåùéïééá êìîä áì áåèë ïò÷ð , êéæ ìàæ êéà ïòååòâ êééìâ èìàåå øùôà

ïéáø ïôéåà ïöòæ'ì÷ðòá ñ ,àæ øàé à ìàîðééà ùèàë éãëéáø à ïééæ êéåà êéà ì . èàä íéàèøòôèðòòâ éáø øòã: 

" åèñìàæ øàôòáøéî éåå éåæà èëòð éã ïèëòøôà ,èòá à ïéà ïôàìù èùéð øàé âéöøòô,òåå êàðøòã ïåà  ïòðò÷ åèñ

éáø à ïééæ.  



 
  

  

  הזכרונותאוצר 

 מאמעדערציילט מיין האט עס 

 ש"די גרויסע מרשעת זרש ימ

 דער המדתא איז געווען בארימט מיט זיין יחוס וואס .ויגן געווארן פון קינדווייז אן אין שטוב פון זיין פאטער המדתא המן איז אויפגעצמיין מאן

, וואס זיי אלע האבן איבערגעלאזט זייערע מעשים און דורכפעלער פארצייכנט. האט זיך געצויגן ביז אגג מלך עמלק און ווייטער ביז עמלק זעלבסט
  .אנגעהויבן מיט כלל ישראלווען זיי האבן זיך 

זעלביגע האט  און דאס, ן האס קעגן כלל ישראלוהאט זיך ערליך געפירט אין די וועגן פון זיינע עלטערן מיט זיין שנאה א זיין פאטער המדתא

אסאך  האט אריינגעלייגט  און,כוחותמיה און געשוינט קיין אּפ ער האט טאקע נישט .ער ערווארטעט צו זען ביי זיין בן יקיר דער קליינער המן
רירן קיין זיז כל צואון אים מחנך געווען זיך נישט אוועק', דרכי אבות' גאר באזונדער האט ער געלערנט מיט אים .אינעם חינוך פון המןוואניע עהאר

  .שהוא פון וואס זיי האבן געזען ביי די עלטערן מאז ומקדם

ווי עס ווערט , שעושה רצון בעלה" כשרה"וועלכע איז געווען א אשה , "מתלאה בת עורבתאא"האט געהייסן  -מיין שוויגער -די מוטער זיינע 

, ס מאמע' מאל דעם נאמען פון המנ7איז געבליבן פון איר א סגולה ווען איינער וויל באזיגן זיין שונא זאל ער דערמאנען , געברענגט אין די ספרים
  .דאס איז מסוגל אוועקצולייגן דעם שונא

א מיאוס צינגל מיט וואס ,  אויסווארףןא, הע כוחות און הארעוואניע איז טאקע דער המן אויסגעוואקסן א רעכט פארביסענע ברילינאך פ

און דער אלטער המדתא האט געשעפט פולע הויפנס נחת , און בעיקר א שונא ישראל פון די ערשטע קלאס, ווייניג האבן זיך געקענט פארמעסטן
  . איז נישט געגאנגען לטמיוןזעענדיג אז זיין פלאג

געווען א ריכטיגע עזר כנגדו און אים געשטאנען צו זיין איך בין ,  די טאכטער פון תתני- זרש - מירכשהגיע לפרקו האט ער חתונה געהאט מיט 

  . צוויי הונדערט און אכט קינדערגעבוירן איך האב ... געלוינטמיר רעכטע האנט ווען עס האט זיך 

ן דארט האט נישט ו המן האט פארשאפט פון דא אמיין מאן דאס ביסל געלט וואס . איז געווארן ענג אין שטוב מיט פרנסהמיט דער צייט

האט ער זיך ארויסגעלאזט אויף די יארכע זוכן עפעס ,  געהאט אין שטובהאבןמיר לעך וואס 'םגעקלעקט אויסצוהאלטן זיינע צוואנציג מניני
וואו ער ,  א שערעריי- "כפר קרינוס" אדער ווי עס ווערט גערופן אין מדרש - "כפר קרצום"פן א גוטע ביזנעס אין  עס האט זיך אים געטרא.פרנסה

  . יאר 22איז פארבליבן ארבעטן גאנצע 

 ווען מיט עטליכע יאר בעפאר האט ער .אלס גאר נידריגער באאמטער, מיט די צייט האט ער זיך אריינבאקומען אין חצר המלוכה

' האבן דאס די אנוועזנדע באטראכט מיט שטוינונג אז אזא נידריגער ברי, ענען ושתי' אז מען זאל הרג פון אחשורוש שריגן ביי די סעודהאריינגע
אבער אחשורוש אין זיין טיפן שכרות האט דאס ניטאמאל אין אכט גענומען און , זאל האבן די חוצפה ארייצושרייען צווישן אזעלכע גרויסע שרים

  .אלגט זיין עצהנאך געפ

א דאנק די , הודו יאר פריער אין א מלחמה מיט די בני 3ער האט אפילו געזיגט מיט , מיט די צייט איז ער געווארן א גענעראל אין די ארמיי

  .וואס ער האט זיך דערפאר געדארפט פארקויפן אלס א עבד כנעני קנין עולמית, צייטליכע הילף פון מרדכי היהודי

און ווי , און ער איז גרייט געווען זיך צו קריגן דערפאר, ען גאר שטארק געשמעקט'ןיסקייט איז געווען א זאך וואס האט המאון גרו" כבוד"

  .זכרונו לקללה לעולמי עולמים. איז זיין רייץ צו גרויסקייט מיטגעוואקסן מיט אים, העכער ער איז געשטיגן אינעם דינסט פון אחשורוש
  

)ווייס(ת ֵאויזתא ְו  

 

äâä ïåô íéãéîìú éã" ÷éøäî"àé÷ñðéùåã õéæ "áàâ ò"íéìùåøé ã ,àúåçéãáã éìéî ïâàæ èùéð ìàîðéé÷ èâòìô éáø øòééæ æà ïìééöøòã ,

àúåçéãá êøãá äøåú øáã à ïâàæ àé øò èâòìô íéøåô øàð:  

 ïòååòâ æéà ïîä æà äìéâî ïéà èééèù ñò"ùàø éåôçå ìáà" ,æç"øéáñî ïòðòæ ì òâéöåîù éã èéî ïñàâàá íéà èàä øòèëàè ïééæ ïòåå æà 

øòñàåå ,÷éãöä éëãøî æéà ñàã æà èðééîòâ éæ èàä ,ïîä òèàè øéà ñàã æà è÷øòîàá èàä éæ ïòåå øòáà , ïåô ïôøàååòâôàøà êéæ éæ èàä

÷àèù.  íòã èéåì-éøäî øòã èàä " èâàæòâ õ-ïîä ãìàáéåå ' øòèëàè ñèàäöðàèòâôàøà è ,ä æéà à ïøàååòâ ïî"ìáà " êéåà ïåà" éåôçå

ùàø" .øòååù æéà éåæà áéåà øòáà ,ñ æà' íãå÷ ïééèù èôøàãòâ èàä"ùàø éåôç " íòãëàð ïåà"ìáà" ,ïøàååòâ ïñàâàá øò æéà íãå÷ ìééåå ,

ìáà à ïøàååòâ øò æéà íòãëàð øàð ïåà.  

éøäî øòã èàä"õåøéú òðééù à èøòôèðòòâ õ ,î æà'à ñò æà ïâàæ æåî ïòâðàâòâ æéà øòðééà øòãòé æà ïùåù ïéà âäðî à ïòååòâ æé

 ïäåèòâðàï÷ò ééøã ïåô ìèéä à èéî ,ùàè ïîä à éåå éåæà ,ì ïøàååòâ æéà ñò øòåå ïåà"ìáà à ò ,÷ò ïééà ïâéåáòâôàøà êéæ èàä , ïæééåå åö éãë

ìáà à æéà øò æà.  

èåâ ïéåù ïòî èééèùøàô íòã èéåì  .ïîä ïòåå'ä øòèëàè ñïñàâàá íéà èà ,ìèéä ïééæ óéåà èìîàæòâðà øòñàåå éã êéæ èàä ,ïîä ïåà 

éåæà íéà èñéâàá ñàåå øòã æéà øòåå ïäòæ åö ôà÷ ïééæ ïáéåäòâôéåà ãìàá èàä ,ôàøà êéæ ïåà íéðô ééæ ïäòæòâ øòèëàè ïééæ èàä ïøàååòâ ,

ìáà à ïøàååòâ ïîä êàã æéà ,òðåô ÷ò ïééà ïâéåáòâôàøà êéæ øò èàäìèéä í ,íéðô ïééæ óéåà ïñàâòâôàøà øòñàåå òöðàâ éã êéæ èàä , ïåà

 ïøàååòâ øò æéà ñèìàîòã èùøò"ùàø éåôçå  ..." 



 
  

  

  

  אוצר הצדיקים

  מקרא מגילה

   כח פון קריאת המגילהערד

דעם לעצטן יאר לימי חייו , ז"געווען איז עס אינעם יאר תרצ
ער איז שוין דעמאלטס געווען . ע"ק בעל מנחת אלעזר זי"פון הגה

אבער ווען , ן קראנקן בעט'גן אויפעאון איז שוין געל, גאר שוואך
רים האט ער זיך געשטארקט און  יום טוב פורעס איז געקומען דע

. איז מיט זיינע לעצטע כוחות אויפגעשטאנען צו ליינען די מגילה
ע "זימנחת אלעזר האט דער הייליגער , נאך די הייליגע עבודה

  :רציילט אן עובדאדע

ע "מנחם מענדל מרימנוב זי' ק רבי ר"עס איז באקאנט אז הרה
 האט זיך מוסר ער. האט פיל איינגעריסן פאר די גאולה שלימה

נפש געווען צו טוהן וואס מען קען נאר צו מקרב זיין ישועת 
 צוזאמגערופן אן אסיפה פון ע'מענדל' איינמאל האט רבי ר. ישראל

ביי וואס אלע אינאיינעם וועלן אויפקומען , צדיקים און גדולי הדור
אויף . מיט אן עצה וואס צו טוהן כדי מקרב צו זיין ביאת בן דוד

, ף זענען אנגעקומען צו די אסיפה פיל גרויסע צדיקיםזיין רו
סיי פון די מדינה און , ע"תלמידים פונעם מעזריטשער מגיד זי

און זיי האבן זיך דארט פארזוימט אויף , אויך פון אנדערע מדינות

 איבער דעם ןן וואס מען קען אויפטו'זיך דורכצושמועס, צוויי טעג
  .גרויסן און וויכטיגן ענין

ווען זיי האבן שוין באלד געהאט דערגרייכט , ריטן טאגצום ד
ן כח ' מיט-איז פלוצלינג , עפעס אן אויסגלייכונג איבער אן עצה

 אריינגעקומען א מסירה צום קעניג איבער די -דבר  פונעם בעל
ן בלבול אז עס האבן זיך דא צוזאמגענומען מענטשן 'מיט, אסיפה

לאנד און אנצופירן א פון פרעמדע מדינות צו שפיאנירן דעם 
די גרויסע שרים האבן זיך גענומען . רעוואלט קעגן די ממשלה

נאכפארשן און דערגיין ווער עס שטייט אין שפיץ פון די 
 דערגאנגען אז דאס איז דער הייליגער זענעןביז זיי , פארזאמלונג

  .ע" זיע'מענדל' ר

ם זענען אלע צדיקי, ווי נאר די מסירה איז דערהערט געווארן
איז ,  זעלבסטע'מענדל' אבער רבי ר, אנטלאפן יעדער צו זיין ארט

. און מען האט אים איינגעשפארט אין תפיסה, געכאפט געווארן
ן אין תפיסה אונטער שווערע עסך אפגעזעדער צדיק איז נעב

און אזוי , מען האט צו אים קיינעם נישט צוגעלאזט. אומשטענדן
ריינצוברענגען פאר אים זיינע אויך איז נישט ערלויבט געווארן א

די הייליגע תלמידים זענען נישט געבליבן זיצן  .באדערפענישן
זיי האבן זיך גלייך געוואנדן מיט העפטיגע שתדלנות ביי די , רואיג

צום ערשט האבן זיי . רעגירונג אינסטאנצן מיט נויטיגע פעולות
ען פרובירט זיך איינבעטן אז מען זאל כאטש קענען אריינברענג

ענדליך נאך פילע . ן זיינע געברויכן און וויכטיגע חפצים'צום רבי
אז מען זאל צום צדיק קענען , ט'פועל'בקשות האבן זיי דאס גע

  .ברענגען איין זאך וואס ער וועט פארלאנגען

זענען די , ווי נאר זיי זענען אנגעזאגט געווארן מיט די בשורה

.  וואס ער דארף האבן פרעגןע'מענדל' תלמידים אריין צו רבי ר
אז ער בעט ,  האט זיי געענטפערטע'מענדל' דער הייליגער רבי ר

  ".מגילת אסתר"מען זאל אים ברענגען א 

, דער פארלאנג איז פאר די תלמידים געווען א גרויס וואונדער

עס איז דאך , וואס דארף דער רבי א מגילה אין די זומער טעג
און זיי , הייסט פאלגט מעןאבער אז דער רבי ! יעצט חודש תמוז

ווי נאר , אבער. זענען שוין גרייט געווען צו ערפילן זיין וואונטש
סע י פון די גרור איינע-ע "דער הייליגער ראפשיצער רב זי

ער האט ,  האט דאס געהערט האט ער זיי אפגעהאלטן-תלמידים 
  :געשריגן פאר זיי

און , ן' רבימען זאל חס ושלום נישט ערפילן דעם ווילן פונעם"
ווייל אויב ער , אופן נישט געבן קיין מגילהשום אים בזאל מען 

קען ער מיט דעם , וועט יא ליינען די מגילה אין אזא עידן ריתחא
  !"חרוב מאכן די וועלט

: ע האט דערנאך אויסגעפירט"מנחת אלעזר זידער הייליגער 

ל "חז. רים פויןזעהט נאר ווי גרויס איז דער כח פון מגילה ליינען א"
אויך זאגן , "'מרובה מדה טובה ממדת פורעניות כו ")א, סוטה יא(זאגן 
אויב מען קען , לויט דעם". גדולה מצוה בשעתה ")ב, פסחים סח(זיי 

על ,  חודש תמוזיןחרוב מאכן די וועלט דורך ליינען די מגילה א
אחת כמה וכמה אין פורים וואס דעמאלטס איז די זמן המצוה פון 

נאר , און מען קומט נישט חרוב מאכן די וועלט,  די מגילהליינען
קען מען , אדרבה מען וויל ברענגען השפעות טובות אויף די וועלט

  ...ן ביים מגילה ליינען'פועל'ודאי גאר אסאך אויסוא

  משלוח מנות

  באצאלט פאר די משלוח מנות

   :מעשהפאלגנדע  ווערט געברענגט די "ספרן של צדיקים"אין 

ער רב געווען אין די 'יאר פורים איז דער בארדיטשובאיין 
ל "האט אים דער הייליגער קאזניצער מגיד זצ, שטאט קאזניץ

געשיקט משלוח מנות מיט זיין איידעם הרב הקדוש דער 
  .ע"יגרעניצער רב ז

דער גרעניצער רב האט דעמאלט נאך נישט געהאט קיין 

מען  ":יד געזאגטהאט אים זיין שווער דער קאזניצער מג, קינדער
, פירט זיך אז ווען איינער ברענגט משלוח מנות באצאלט מען אים

ער 'וועט דיר דער בארדיטשוב, "אויסלייז געלט"דאס רופט מען 
א  -רב אפשר באצאלן אז דו וועסט געהאלפן ווערן מיט א בן זכר 

  ".ינגלא

דער גרעניצער רב האט טאקע געטראגן די משלוח מנות צום 

ער רב האט אים 'ווען דער בארדיטשוב .ער רב'בארדיטשוב
האט ער אנגעהויבן ארום צו לויפן , צוריקגעגעבן משלוח מנות

אהין און אהער מיט א ברען צו דער מצוה פון , ארום די שטוב
  .משלוח מנות אזוי ווי ער פלעגט זיך צופייערן ביי אלע מצות

 וואס האט געהאפט אז דער ,דער גרעניצער רב
ער רב וועט אים באצאלן און אנוואונטשן צו 'בארדיטשוב

ווען דער  . איז דארט געבליבן שטיין,געהאלפן ווערן מיט קינדער
האט , ער רב האט באמערקט אז ער שטייט נאך דא'בארדיטשוב

אוודאי ווארט איר איך זאל  ":ער רב געזאגט'אים דער בארדיטשוב
זיך גיין געזעגענען זאג איך אייך צו אז ווען איך וועל , אייך באצאלן



  
ן קאזניצער מגיד פאר איך וועל אוועקפארן פון די שטאט 'מיט

  ".וועל איך אייך באצאלן, קאזניץ

איז זיך געקומען געזעגענען , ער רב'ווען דער בארדיטשוב

איז זיין איידעם דער גרעניצער רב אויך , ן קאזניצער מגיד'מיט
אן צום קאזניצער רופט זיך דער בארדיטשובער רב  .דארט געווען

  ".גיבט מיר עפעס פון אייערע זילבערנע כלים ":מגיד

 :ער רב'ן בארדיטשוב'האט דער קאזניצער מגיד געזאגט פאר

  ".איר קענט נעמען וועלכע כלי איר ווילט"

ער רב אויסגעוועלט זיין זילבערנע 'האט דער בארדיטשוב

עס  ":יגזאגנד, ן גרעניצער רב'און עס געגעבן פאר, חנוכה מנורה
און ווען דאס קינד , ה געבוירן ווערן ביי אייך א בן זכר"וועט אי
זאל מען אים געבן די מנורה צו צינדן , ה בר מצוה ווערן"וועט אי

און ביז זיין בר מצוה זאל נאך דער , אין דעם די חנוכה ליכט

  ".קאזניצער מגיד דערווייל צינדן אין די מנורה

רעניצער רב איז געהאלפן דער ג, אזוי איז טאקע געווען

וועלכע מען האט , ינגלאעס איז אים געבוירן געווארן א , געווארן
און ער האט טאקע , חיים מאיר יחיאל' אים א נאמען געגעבן ר

  .דער קאזניצער מגיד, באקומען די מנורה פון זיין הייליגן זיידן

  מתנות לאביונים

  טרערן אנשטאט מתנות לאביונים 

ווען דער הייליגער : ברענגט ער א מעשה" יונהכנפי "אין ספר 
האט ער פורים , ע איז געווען איינגעשפארט אין תפיסה"ינער זי'רוז

און עס , נישט געקענט מקיים זיין די מצוה פון מתנות לאביונים
רבונו של ":  האט ער זיך אנגערופן.האט אים זייער וויי געטוהן

צוה פון משלוח מנות און איך קען נישט דא מקיים זיין די מ, עולם
זט צוויי טרערן א און ער האט דערביי אראפ געל,"מתנות לאביונים

ע האט ממשיך "ינער זי'דער הייליגער רוז. פון זיינע הייליגע אויגן
און אזוי אויך שטייט ' אביונים'עס שטייט : "געווען און געזאגט

יגט זיין די זאל באוויל, מיעוט רבים איז צוויי, א לשון רבים', מנות'
צוויי טרערן אזוי ווי איך וואלט מקיים געווען די מצוה פון משלוח 

  .  מנות און מתנות לאביונים

  משתה ושמחה

  מרדכי הצדיק איז דארט

יעקב יוסף פון ' רק "הרהאיין יאר פאר פורים איז דער צדיק 

, "רב ייבא"ן נאמען 'וועמען מען האט גערופן מיט, ל"אוסטראה זצ

רשפארט ביי זיך אין צימער און ער האט קיינעם נישט געווען פא
 ווען עס איז געקומען פורים זענען , דערפאר.געלאזט צו זיךנאריי

און יעדער איינער איז געגאנגען , ווייניג מענטשן געקומען צו אים
 וועלכער האט אויך ,ע" זי פנחס פון קאריץבי צדיק רםצו

 רב אודי זעלבע גאס וואויף , געוואוינט אין די שטאט אוסטראה

  .ייבא האט געוואוינט

ן ס ווען רב ייבא איז געזע,פורים בייטאג ביי די סעודת פורים

, צו רב ייבאאיז אנגעקומען א איד מיט א פידל , מיט ווייניג אידן
און ער האט געבעטן אז דער רבי זאל אים געבן רשות צו זינגען 

 דער רבי וויל נישט אויב, נאך האט דער איד געזאגט .ן פידל'מיט
וועל איך עסן פון מיינע עסן ווייל , אז איך זאל עסן פון זיין סעודה

נאר די איין זאך בעט , איך האב מיטגעברענגט די גאנצע סעודה
  .ן פידל'אז איר זאלט מיר געבן רשות צו זינגען מיט, איך

און ער האט זיך גענומען צו , דער רבי האט אים געגעבן רשות

  .זינגען

 אויך געהאלטן אינמיטן ספנחס פון קאריץ האט דעמאלט' ר
גייט  ":האט ער זיך אנגערופן צו אלע מענטשן, זיין סעודת פורים

, ווייל מרדכי הצדיק איז דארטן, אריבער צו די סעודה פון רב ייבא
  ".און ער שפילט מיט א פידל

ווייל יעדער , גלייך איז דער גאנצער עולם אריבער געגאנגען

  ".מרדכי הצדיק"עוואלט זוכה זיין צו זעהן האט ג

אז אזוי , געגעבן צו פארשטיין די מעשההאט טאהש ק מ"הרה
ווי רב ייבא איז געווען א פאר טעג פאר פורים פארשפארט ביי זיך 

האט ער יענעם יאר זיך , אין שטוב און קיינעם נישט צוגעלאזט
, אלע יארןזייער שטארק צוגעגרייט צום יום טוב פורים מער פון 

דערפאר האט דער רבי זוכה געווען אז מרדכי הצדיק אליין איז 
  .געקומען צו גיין צו זיין סעודה

  עךוויטלזיך געטוישט ק

ע "ק רבי איציקל פשעווארסקער זי"ביים פורים טיש פון הרה
האט אים איינמאל דער פורים רב געזאגט אז ער וויל אים געבן א 

 רבי איציקל האט מסכים .אים געבןאון רבי איציקל זאל , קוויטל
יענער האט עס ,  פארן פורים רבגעווען און געגעבן א קוויטל

דער פורים רב האט און דערנאך , געליינט און אים אנגעוואונטשן
  .רבי איציקלפאר א קוויטל געגעבן 

 אינגאנצן  עראיז די קוויטל רבי איציקל האט געליינטווען 

רב וועלכער האט שוין לאנגע יארן דער פורים  ...בלאס געווארן
פלעגט כסדר מוטשען פאר רבי , וען צו קינדערונישט זוכה גע

רבי איציקל האט  אבער ,איציקל ער זאל אים אנוואונטשן א קינד
ער אויסגענוצט די האט  ,אים זייער אסאך מאל אפגעשטופט

אז ער זאל אים געלעגנהייט און אריינגעשריבן אין קוויטל 
 אבער אזוי ווי רבי איציקל האט מסכים . א בן זכרבענטשן מיט

געווען זיך צו טוישן די קוויטלעך האט ער נישט געוואלט 
האט ער זיך אויפגעהויבן פון טיש און , ען פון זיין הבטחההצוריקצי

דארט האט ער זייער פיל מתפלל געווען און , איז אריין אין צימער
עהאלפן געווארן מיט א און טאקע צום יאר איז יענער ג, געבעטן
  .בן זכר

  געהאלפן דורך די סעודה

דער בעל  -  ע" זינפתלי כהן' רק "הרה אואין די לאנד וו

 דער קעניג ,האט איין יאר פורים,  האט געוואוינט- סמיכת חכמים
האט ער געשיקט א , פון יענע לאנד געדארפט א גרויסע ישועה

זייער שטארק  סמיכות חכמים אז ער זאל פאר אים םשליח צו
  .דאווענען

דער צדיק האט זיך געזעצט עסן די פורים סעודה מיט גאר א 
און דער קעניג איז , גרויסע שמחה אזוי ווי מען דארף עסן פורים

  .דערנאך געהאלפן געווארן

באלד דערנאך האט דער קעניג געשיקט אויספרעגן ווי אזוי 
דער קעניג איז  .דער צדיק האט אויסגעבעטן פאר אים די ישועה

געוואויר געווארן אז דער צדיק האט אפילו נישט געדאוונט פאר 
  .ן און זיך זייער געפריידטעאים נאר אסאך געגעסן און געטרונק



  
הייליגער  ": געלאזט רופן און געזאגטםהאט דער קעניג אי

אבער ,  איך ווייס אז איך בין געהאלפן געווארן דורך אייך,צדיק

ווייל איר האט דאך ,  א גרויסע וואונדעראייער פירונג איז מיר

וויל איך , נאר געגעסן א גרויסע סעודה, נישט געדאוונט פאר מיר

  "?וויסן ווי אזוי דאס האט געקענט זיין

אין טאג פון " :געענטפערטת חכמים דער סמיכהאט אים 

פורים וויל השם יתברך אז מיר זאלן זיין פרייליך און עסן און 

ן זיין ען מיר פאלגן דעם אויבערשטן און מיר טוהאון ווע, ןעטרינק

 דער אויבערשטער פאר אונז אויך וואס מיר סטוט דעמאלט, ווילן

און אזוי זענט , ער דערפילט אלעס וואס מיר בעטן פון אים, ווילן

  .איר געהאלפן געווארן

. סלאנים -די מעשה ווערט געברענגט אין ספר דברי שמואל [

אלעזר ' ן אז די מעשה איז געווען מיט רעס זענען דא וואס זאג

  .]ל"רוקח פון אמסטערדאם זצ

 

  חייב אינש לבסומי

  געמאכט א ספר

איז איין יאר פורים געווען , א"דער הייליגער רמ
עס האט אים זייער וויי געטוהן אז און , איינגעשפארט אין תפיסה

 דער  האט זיך.ן ווייןענקיער קען נישט מקיים זיין די מצוה פון טר
ער האט גענומען א פעדער מיט פאפירן און , צדיק אן עצה געגעבן

 עטליכע שעות אן קיין ,זיך גענומען שרייבן תורות אויף פורים
ן 'טראכטנדיג אז דאס וועט פאררעכנט ווערן פאר, אפרוה

יארן שפעטער האט ער געמאכט  .ן ווייןעאויבערשטער ווי טרינק
און ער האט , ער האט געשריבןא ספר פון די אלע חידושים וואס 

וואס דאס טייטש אן " מחיר יין"א נאמען געגעבן פאר זיין ספר 
אנשטאט די וויין האב איך געמאכט א , אויפטוישונג פאר די וויין

  .ספר

  ער פוריםשמעזיבודער 

האבן די אידן געמאכט יעדע יאר אין דעם טאג , ע האט געוואוינט"ישראל בעל שם טוב זי'  דער הייליגער צדיק רבינו ראו וושאין די שטאט מעזיבו
און מען האט געליינט די , דיג'מען איז געגאנגען אנגעטוהן יום טוב,  די געשעפטן זענען געווען פארמאכט א האלבן טאג."א פורים טאג", א טבת"פון י

  . מגילהרע'שמעזיבו

  :ווי פאלגנדדי מעשה איז אז  האט דערציילט ,ער רב'שעזיבומ ל וועלכער איז געווען דער"חיים יחיאל מיכל ביק זצ' הרב הגאון ר

מיטן , אויפגעשטאנען באנדעס רוצחים וועלכע זענען געווען אנגעפירט דורך א גרויסער רוצח" אוקריינא"ט איז אין לאנד "ת- ח"אין די יארן פון ת
וואס האבן זיך אוועק געשטעלט , עהאט מיט זיך א באנדע רוצחיםער האט ג, ער האט זייער פיינט געהאט די אידן. ימח שמו" כמעליניצקי "נאמען

לא , עט אסאך אידן'הרג'און גע, ט זייער פארמעגןע'גנב'בא, זיי זענען געגאנגען פון איין שטאט צום אנדערן שטאט באפאלן די אידן, אזוי ווי סאלדאטן
  .עלינו

 האט די גאנצע שטאט געלעבט אין א גרויס ציטער און פארשטענדליךווי , "שזיבומע "די רוצחים האבן שוין געהאלטן ביים אנקומען צו די שטאט 
  .ווייל זיי האבן שוין געהערט און געזעהן ווי די רוצחים האבן חרוב געמאכט אנדערע אידישע שטעט, שרעק פון די רוצחים

מרדכי האט זיך ' ר". אסתר"זיין פרוי האט געהייסן , "מרדכי' ר"האט געוואוינט א הייליגער איד וואס האט געהייסן " שמעזיבו"אין די שטאט 
איז ער געגאנגען אין בית המדרש און זיך שטארק אויסגעבעטן ביים רבונו של עולם , דערוואוסט אז די רוצחים זענען נישט ווייט פון שטאט

און די רוצחים זאל , עס זאל ארויסקומען א קידוש השם, ער אויבערשטער זאל העלפן עס זאל געשעהן א גרויסע נסאז ד,  אסאך טרערןנדיגסיפארג
  .שמעזיבונישט דערלעבן אנצוקומען צו די שטאט 

ויף א גרויסע גיין אפזיי זאלן ברענגען אלע פויקן וואס געפינען זיך אין די שטאט און ארוי, מרדכי געזאגט צו אלע מענטשן' דערנאך האט ר
  .פעסטונג

מרדכי געהייסן מען זאל אנהייבן קלאפן מיט די ' האט ר, ווען די גוים זענען שוין כמעט אנגעקומען צום טויער פון שטאט" א טבת"י"אין דעם טאג 
פגעהויבן מיט איין האנט העכערן ער האט אוי, און ער אליין האט באוויזן א אוממענטשליכע שטארקייט, רודערעאון מאכן א גרויסע טומל און ג, פויקן

  .מויער א וואגן מיט א פאס וואסער

און געזעהן דעם , רודער און די קולות פון די פויקןעאון האבן געהערט די גרויסע ג, ווען די רוצחים זענען אנגעקומען נאנט צום פעסטונג
  ".שמעזיבו"דערשראקן און זענען אנטלאפן פון די שטאט האבן זיי זיך שטארק , אויפגעהויבענעם וואגן און פאס וואסער אין די הייעך

 זיי זענען און, מרדכי' האבן אפגעגעבן א דאנק און לויב פאר השם יתברך אויף דעם גרויסן נס וועלכע איז געקומען דורך ר שמעזיבודי אידן אין 
און דער , ענען אלע אידן'הרג'האט געוואלט אויס" ן הרשעהמ"געראטעוועט געווארן פון די רשעים וואס האבן געטראכט צו טוהן דאס זעלבע ווי 

  .אויבערשטער האט זיי צושטערט

  ".פורים"אזוי ווי , אלע זענען אהיים מיט געזאנג און טענץ, סטיג און פרייליךואיז געווען ל שמעזיבואון די שטאט " צהלה ושמחה שמעזיבווהעיר "

אויך האט מען אפגעשריבן " מרדכי פורים"מען האט גערופן דעם טאג . ים אויף אלע דורותדער בית דין האט באשטימט דעם טאג צו מאכן פור
  ".מגילה"און א יעדעס יאר פלעגט מען זיך צוזאמנעמען אין שוהל און ליינען די , אויף פארמעט א מגילה פון די גאנצע מעשה

  .ברענט געווארןאון די מגילה איז דעמאלט פאר, איין יאר איז געווען א שריפה אין שוהל

אז ער האט נאך געקענט אלטע אידן וועלכע האבן געזעהן שטיקער פון די פארברענטע , ל האט געזאגט"חיים יחיאל מיכל ביק זצ' הרב הגאון ר
נקט אזוי ווי פורים פו, און זיך שיקן משלוח מנות איינער צום אנדערן, און זיי האבן נאך געדענקט ווי מען פלעגט ליינען די מגילה אין שוהל, מגילה
  .ד אדר"פון י

  .האט מען שוין נישט געזאגט קיין תחנון, )ערב די פורים(און אויך ביי מנחה פון עשרה בטבת , אויך האט מען אין דעם טאג נישט געזאגט קיין תחנון

אין דעם טאג גיין מיט א שטריימל און פלעגט , שמעזיבול וואס איז געווען רב אין "אז דער הייליגער אפטער רב זצ, אלטע חסידים דערציילן
  .און פלעגט אויך פירן טיש, בעקיטשע

  .אמן, זאל השם יתברך העלפן אז אזוי זאלן פארלוירן ווערן אלע רשעים וואס האבן פיינט די אידישע קינדער



  
  

  

  אוצר החכמה
האט ,  איז געווען א קינדע"ירבי יונתן אייבשיץ זק "הג הןעוו

פארוואס האט מרדכי דערציילט פאר אחשורוש ": מען אים געפרעגט

אחשורוש איז דאך געווען א גרויסער ? ענען'אז מען וויל אים הרג

פארוואס האט נישט מרדכי מסכים געווען אז ער זאל , רשע

  ?עט ווערן'הרג'גע

נאר , דער קליינער און קלוגער יונתן האט נישט געווארט א מינוט

פלעקט פאר אחשורוש דעם מרדכי האט אנט: "באלד געענטפערט

ווייל ער האט געוואלט אז ענדערש זאלן צוויי גויים שטארבן , פלאן

  !"ווי איידער נאר איין גוי, )בגתן ותרש(
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 אז א גרויסע חלק פון די ,האט געזאגט, ע" זיאייזל חריףרבי 

 אז א פרוי האט זיך געקענט "אין אסתר מגדת מולדתה"נס איז 

  )אמרים נעימים(. ןאיינהאלטן פון רעד
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 פלעגט נישט ע"ער זי'הערשעלע זידיטשוב' רבי רדער 

ביז איינמאל איז אריינגעקומען א , מאכן קיין סעודה אין שושן פורים

האט " ? נישטואיז געווען א צדיק צ, נח, רבי ":ן געפרעגטוחסיד א

 נח איש ,עס שטייט דאך מפורש אין פסוק, אוודאי ":דער רבי געזאגט

  "? וואס איז די שאלה,דיק תמיםצ

אויב אזוי פארוואס מאכט נישט "עט 'טענה'האט דער חסיד גע

ונח 'אין די מגילה עס שטייט דאך , דער רבי קיין סעודה שושן פורים

  ".?'בחמשה עשר

 יעדע יאר שושן הערשעלע געמאכט' רפון דאן אן האט דער רבי 

  )דברי יחזקאל( .א סעודהפורים 
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פורים זענען אנגעקומען צוויי אידישע סוחרים צו איינמאל 

און זיי האבן זיך , ע"ער זי'רבי מאיר פרעמישלאןק "הרה

אויסגעגאסן פארן צדיק זייער הארץ אויף די גרויסע צרה וואס האט 

 זיי האבן משקיע געווען רוב רובם פון זייער פארמעגן .זיי באטראפן

פארקויפן פאר גרויסע כדי דאס צו קענען , אין פעל פון שעפעלעך

 אבער יעצט .עלן זיי קענען מאכן גוטע געשעפטןוגעלטער און אזוי ו

איז זיי אנגעקומען א ידיעה אז די פרייזן פון די פעל איז זייער 

און אויב אזוי וועלן זיי יעצט שאדן האבן אויף איינמאל זייער , געפאלן

  .גאנצע פארמעגן

זאל 'ינע משמשים מע האט געהייסן פאר זי"ל זי'רבי מאיר

און ער האט געהייסן פאר די צוויי סוחרים זיי זאלן , אריינברענגען וויין

ן , ביז די סוחרים זענען געווארן בגילופין, טרינקען פון די וויין און פו

גרויס שמחה האבן זיי זיך גענומען טאנצן צוזאמען און זיי האבן 

  .פארגעסן פון זייער גאנצע דאגה

איך בין זיכער : "ע אנגערופן"ל זי'ך רבי מאירדעמאלטס האט זי

אז די פרייזן פון די פעל וועט צוריק שטייגן און איר וועט מצליח זיין 

ע פסוק 'דאס איז א בפירוש. דאס צו פארקויפן און מאכן אסאך געלט

 - די אידן האבן געהאט פעל " ליהודים היתה אורה", אין די מגילה

 זענען געווארן זייער פארזארגט ווייל און זיי, ]עורה -אורה [עורות 

אבער וויבאלד זיי האבן מקיים , די פרייזן פון די עורות זענען אראפ

, "ויקר"וועט זיין זייער שכר , "ושמחה וששון"געווען די מצות היום 

, אזוי איז טאקע געווען. די פעל וועט צוריק טייער ווערן

און די צוויי סוחרים ,  די פרייזן צוריק ארויףזענען ס'אויפצומארגנ

   )אספקלריא המאירה(. האבן שטארק מצליח געווען
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אז , פלעגט זאגן א ווערטלע "רבי שלום קאמינקער זי ק"הרה

די מתנגדים קענען נישט פארטראגן דאס וואס די חסידים זענען 

זיי קענען נישט אויסהאלטן ווי , שטענדיג פרייליך און אויפגעלעבט

און אפילו תשעה באב ווען , ארום און זענען לעבעדיגחסידים רודערן 

ן , מען איז מחויב צו טרויערן און זיך מצער צו זיין טוען זיי פעולות או

  .אז זיי זאלן נישט ווערן צובראכן ביי זיך, )באבקעס(ווארפן שטעכערס 

אז מען ליינט ? און וואס מאכט די מתנגדים פרייליך אין פורים

. איכהיגן ניגון פון ד'ן טרויער' מגילת אסתר מיטצוויי פסוקים פון די

כדי ? ן איכה ניגון'פארוואס ליינט מען טאקע נישט מער פסוקים אויפ

  ...זיי זאלן נישט קומען צו קיין הוללות
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ע פלעגט דערציילן יעדן פורים די " זיאבני נזרהייליגער דער 

 זיך עס איז געווען א שיכור אין קראקא וואס פלעגט: מעשה

ווייל , האט ער זיך ערקלערט אזוי .אנטרינקען פון אנהויב חודש אדר

ענען 'הרג'אויב האט ער געוואלט אויס, לכאורה איז שווער אויף המן

עס , פארוואס האט ער נאר באשטימט דערפאר איין טאג, אלע אידן

פארוואס האט ער נישט , קען דאך זיין אידן וואס וועלן זיך באהאלטן

דער אבני נזר האט מפליא געווען די קשיא אלס א (? אנץ חודש אדרבאשטימט ג

  .)שטארקע קשיא

 אז המן האט מורא געהאט אויב ,האט דער שיכור געענטפערט

דאן וועלן אידן , עס וועט נישט געלונגען און ער וועט דורכפאלן

וועגן דעם האט ער , ט גאנץ חודש אדר"טאנצן און פראווען א יו

  . באשטימט איין טאגמחמת רשעותו נאר

ווייס דאך יא זיין  "- האט דער שיכור אויסגעפירט -" איך אבער"

דעריבער בין איך מקיים דעם פורים מיט אלע הידורים , בייזע כוונה

  ."פון אנהויב חודש אדר
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 זאגט בדרך הלצה פארוואס האט די טאכטער מחנה לוידער 

  ?פון המן געווארפן א כלי של רעי אויף המן

 ערד( ,"המן העץ"המן מן התורה מנין שנאמר  זאגט 'ווייל די גמ

 אז די מאכל פונעם עץ , מאיר זאגטבי און ר")עץ הדעת"פסוק שטייט ביים 

,  פסחיןאון די מעשה פון המן איז דאך געווען א, הדעת איז געווען ווייץ

און די הלכה איז ביי חמץ בפסח אז , איז דאך המן געווען חמץ בפסח

  . דעריבער האט זי אים צוגעדעקט מיט א כלי, "פה עליו כליכו"

� � �  

א קריסטליכער  : ווערט דערציילט)ג"אות צ( אסם בושםאין ספר 

 אידן גייט דאך דער טאג אייךביי : גלח האט אמאל געפרעגט א איד

 דאך א סעודה ווייל אירעסט ביינאכט ט "און שבת ויו, נאך די נאכט

 פורים יןפארוואס דעמאלטס א, יז שבתדער קומענדיגער טאג א

ציהט מען עס אריין  מען און ,פירט מען זיך צו מאכן א סעודה בייטאג

  ?ביינאכט

, דו האסט זייער גוט געפרעגט: האט אים דער איד געזאגט

 גייט דאך דער אייךביי , אבער לאמיר דיך צוריק פרעגן א שאלה

נישט עסן און  חאגע טאר מען אייעראון פאר , נאכט נאכן טאג

 שוין אירחאגע מאכט ' קראצמעך'פארוואס פונקט פאר די , טרינקען

  ?א גאנצע סעודה א נאכט פריער

, די צוויי שאלות ווערן פארענטפערט אינאיינעם? נאר וואס דען

פירן מיר , המן הרשע, וויבאלד דער נס פורים איז געקומען דורך א גוי

וואלט ,  ווען נישט דער גוי המןווייל, אייךזיך מיט די זאך אזוי ווי 

 חאגע איז אייערביי . קיינמאל נישט געווען קיין פורים פאר די אידן

 אייער נישט געהאט אירווען נישט די אידן וואלט , פונקט פארקערט

  .י ווי אונזוס אז' דעמאלטאירדעריבער טוט , יוזל



  
  

  המנהגיםאוצר 

  דערמאנט המן' מוועןטעמים פארוואס מיר פירן זיך צו קלאפן 

 אז די , מנהגער ווערט געברענגט ד)ז"צ סי"סימן תר( א"רמאין 

און ,  זיך צו צייכענען אויף העלצער א צורה פון המןתינוקות פירן

קלאפט איינס אין די צווייטע כדי צו אויסמעקן די נאמען פון 'מ

 און " מחה תמחה את זכר עמלק "ווייל עס שטייט אין פסוק, המן

אז פון דעם איז , א פירט אויס" דער רמ."שם רשעים ירקב"וועגן 

ד ווען " מנהג צו קלאפן אין ביהמערפארשפרייט געווארן ד

טאר נישט מבטל זיין דעם 'און מ, דערמאנט המן ביים מגילה'מ

  .פוןדערמנהג און חלילה צו אפשפעטן 

 ווערט ע"הייליגן לובלינער זי פון זכרון טובאין ספר 

מאל איז געווען א מלך וואס האט ארויסגעגעבן א  אז א,דערציילט

ס נאמען 'ןגזירה אז מען טאר נישט קלאפן ווען מען דערמאנט המ

ס 'ן ווען דער בעל קורא האט דערמאנט המאבער .ביים מגילה ליינען

נאמען האט מען געהערט דורך א וואונדערליכן אופן שטארקע 

ע האט געזאגט אז "זיאון מיין רבי . קלאפערייען מיט גרויסע קולות

און מען האט אים , ער האט געזעהן א זקן וואס ער האט געקלאפט

געבעטן אז ער זאל נישט קלאפן און נישט שרייען ווייל זיי האבן מורא 

 ווייל, האט זיי דער זקן געזאגט אז זיי זאלן זיך נישט זארגן, געהאט

יזן און האט ער זיך באוואזוי . עס איז נישטא וואס מורא צו האבן

 מען האט דערמאנט דעם נאמען אסיעדע מאל וו ווייטער געקלאפט

  .  א דאנק דעם איז די גזירה בטל געווארןאון, פון המן

איך האב מקובל אז ווער עס זאגט ,  שטייטמדרש אליהואין 

אדער פון זיין ווייב , אדער ווען מען דערמאנט זיין נאמען, ארור המן

יבערשטער אז זיי זאלן ו מאכט דער א,און ער קלאפט, און קינדער

און זיי זאלן האבן צער , כדי עס זאל זיי וויי טאן, שפירן די קלעפ

  .און יעדער דארף מצער זיין המן הרשע, דערפון

 ווען ער האט געוואלט ע"העשיל פון קראקא זי' רבי רדער 

האט ער געשריבן דאס ,  עס שרייבט גוטואויספרובירן א פעדער צ

און דאן דאס אויסגעמעקט כדי מקיים זיין די מצוה , קווארט עמל

  .פון תמחה את זכר עמלק
  

  אוצר הגנוז

קומט אן , אז אינעם הייליגן טאג פורים, שטייט" פלא יועץ"אין ספר 

און אפילו וואס ער , צום אויבערשטן אלע תפילות פון יעדן איינציגן איד

  .לאאון אלע זיינע בקשות ווערן נתמ, בעט ביחידות

די גמרא זאגט אויף דעם וואס , ווערט געברענגט" מאור ושמש"אין 

אסתר המלכה האט געבעטן א בקשה פון די הייליגע חכמים , אין מגילה

האט זי , דיגע דורות' אפ פאר די שפעטערר שרייבט מי-" כתבוני לדורות"

 דיגע דורות זאל אויך זיין די'געמיינט דערמיט צו זאגן אז ביי די שפעטער

אז דורכדעם וואס מען ליינט די מגילה זאל נמשך ווערן א , זעלבע

און דאס זאל ממשיך זיין חסדים אויף אידישע , כטיגקייט פון קדושהיל

און עס זאל ווייטער געטוהן , און ממתיק זיין אלע דינים פון אידן, קינדער

  .ווערן נסים ונפלאות אין יעדן דור

 אז ,ן'ייבט אין נאמען פון זיין רביע שר" זי"חתם סופר"דער הייליגער 

ווער עס לערנט תורה צווישן די מגילה פון ביינאכט מיט די מגילה פון 

  . וועט זיכער זוכה זיין צו עולם הבא,אינדערפרי

 עס :ע האט אמאל פורים געזאגט"ער רב זי'דער הייליגער שינאווא

  איזי אזויאיז וו, שטייט דאך אז דער אויבערשטער איז מקיים אלע מצוות

נאר דער , דער באשעפער מקיים די מצוה פון משלוח מנות

ער איז , אויבערשטער שיקט פורים פאר אלע אידן אלע גוטע השפעות

דאס איז פאר אונז , און ער שיקט געזונט פרנסה נחת, מוחל אלע עבירות

  .די משלוח מנות פונעם באשעפער

ויאמר המלך , גילה פסוק אין מעם טייטש ער ד"שער יששכר"אין ספר 

דער " ויאמר המלך. "'לאסתר במשתה היין מה שאלתך אסתר וינתן לך וכו

" במשתה היין",  פאר כנסת ישראל"לאסתר", ה" הקב-מלך פון די וועלט 

וואס , "מה שאלתך אסתר וינתן לך", ביי די משתה היין פון יעדע יאר פורים

  .ווערןוועט פון הימל נתמלא , אידן וועלן דעמאלטס בעטן

 אז פורים זאל יעדער פארלענגערן די "מחזור וויטרי"עס שטייט אין 

  .סעודה און פון הימל וועט אים געבן אלע גוטע השפעות

ùãå÷ úåøáã  
äéáø ïåô"éæ ìàåé éøáã ìòá ÷"ò  

 äìéâî éã ïòðééì ïåô èéé÷ñéåøâ éã øòáéà  

"ïòî ñàåå úåøö òìà ñòìà æéà èìòåå éã óéåà èãééì 

éàãë , ìàî ïééà åö ïåà íéøåô ïééà åö ïééæ äëåæ ìàæ ïòî æà

ïòðééì äìéâî ïøòä" .                                       )éùú íéøåô"æ(  
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  קעסטל רעטעניש
  

  

  ק  י  ד  צ  ה  פ  ר  ת  ס  א  ת  י  נ  ע  ת  ס  ו  י

  ה  ש  מ  ה  כ  ל  מ  ה  ר  ת  ס  א  ת  ל  י  ג  מ  ה

  נ  י  פ  מ  י  ר  ו  פ  ה  ת  ר  ג  א  ב  ר  ר  ק  ב

  ס  ל  א  ר  ו  ד  ש  ג  נ  ה  כ  ר  ת  ו  ד  ד  ל  ג

  ו  ד  ת  ה  מ  ר  ת  ו  ת  ר  י  ח  ז  כ  צ  ב  פ  ת

  כ  ל  ד  מ  ה  ש  י  ד  א  ד  ר  ע  י  מ  ו  ר  ת  נ

  י  כ  נ  ד  ע  ר  ת  ת  ת  ב  ש  ה  ו  ש  מ  ו  ו  ו

  ז  ר  ש  ד  ד  צ  פ  א  ו  ר  צ  מ  מ  ה  מ  כ  ו  ת

  א  פ  ר  ל  י  ס  ק  נ  ה  ד  כ  ל  ש  ש  י  מ  צ  ר

  ע  כ  פ  ע  א  ט  ה  נ  י  נ  כ  א  ת  ס  מ  ר  מ  ש

  ו  ו  ו  ר  ל  י  מ  ק  מ  ו  ר  ה  ה  א  י  ד  ל  ו

  נ  ש  ר  ע  ד  ה  ל  ה  ת  י  ו  ס  י  א  ס  כ  ו  ש

  ו  פ  ר  י  ד  מ  י  ע  ס  ש  פ  ל  י  ע  י  י  כ  נ

  נ  ת  ר  ח  ע  נ  ב  י  מ  ר  ד  מ  נ  י  נ  ר  ז  פ

  ק  א  ר  ע  ב  ט  ק  ח  א  א  ע  צ  ג  ב  ה  ד  ת  ו

  י  ת  ג  ת  י  נ  ה  ע  ת  ו  נ  מ  ח  ו  ל  ש  מ  ר

  פ  ו  ר  ת  א  מ  ק  ר  א  מ  ג  י  ל  ה  ע  נ  מ  י

  ע  ש  ו  ש  נ  ה  ב  י  ר  ה  נ  מ  ה  ר  ו  ר  א  מ

  ע  ש  ש  ו  ר  ו  ש  ח  א  ה  ל  צ  ה  ו  ח  ו  ר  ר

  ר  ע  ט  ס  ו  מ  י  נ  ו  י  ב  א  ל  ת  ו  נ  ת  מ

        

  יקמרדכי הצד

 אסתר המלכה
 אחשורוש
 המן הרשע

 ושתי
 זרש

 בגתן ותרש
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 פרשנדתא
 דלפון
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 פורתא
 אדליא
 ארידתא
 פרמשתא
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 ויזתא
 עמלק
 חרבונה

 שושן הבירה
 עשרת בני המן
 רוח והצלה

 בלבוש מלכות
 משתה יין

 אגרת הפורים
 מגילת אסתר
 תענית אסתר
 שושן פורים
 עד דלא ידע
 ועל הניסים

 רא מגילהמק
 מתנות לאביונים
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 משתה ושמחה
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 עץ גבה
 צדקה
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  !!!תמחה את זכר עמלק
  ?פונעם קעסטל" עמלק"ן דעם נאמען קוויפל מאל קענסטו אויסמע

  
  

  מאל די ווערטער1000פ "טרעף לכה

  ושמחה צהלה יעקב שושנת
אנהייבן גלייך , שיף, פארקערט, אראפ, ףארוי, קען גיין אויף אלע זייטן'מ

  .וו.א.אדער פארקערט און זיך איינדרייען אויף א אנדערע ריכטונג א

י שווער'ס   .ענען טרעפןה ק"וועסטו דאס אי, דארף נאר צולייגן קאפ און מחשבה'מ, איז נישט אזו
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