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איחוד
גרייטן  התרגשות  גרויס  מיט 
יום  זיך צום הייליגן און גרויסן  מיר 
זאגט  מען  ווען  וואס  פורים,  טוב 
אין  "פורים  ווערטער  די  ארויס  נאר 

דערהויבענע  ארויף  גלייך  קומט  טאהש" 
רביה"ק  ווי  און  געפילן,  הארציגע  און 
קפ"ב(  ח"ב  )שיח"ק  דערציילן  פלעגט  זי"ע 
גאנצע  די  אין  מען  האט  אינדערהיים  אז 
וועלט גע'רעש'ט "פורים אין טאהש, פורים 
איבעראל  באקאנט  זייענדיג  טאהש",  אין 
רבינו  פון  עבודה  הייליגע  און  גרויסע  די 
גע'פועל'ט  ער האט  ווי  זיעועכ"י,  הסב"ק 
אן  ומבקש  דורש  לכל  ורפואות  ישועות 
קיין אפשטעל, און ווי ס'איז געווען מרגלא 
בפומי' פון רבינו הסב"ק זי"ע צו טייטשן די 
פסוק אינעם מגילה, והימים האלה נזכרים 
ווי  פורים,  פון  טעג  די  אין  אז  ונעשים, 
נאר מען דערמאנט א בקשה און געבעט, 
ונעשים ווערט דאס גלייך אויסגעפירט אין 

הימל.

און די הייליגע עבודה האבן מיר זוכה 
געווען צוצוזעהן ביי ממלא מקומו וממשיך 
דרכו בקודש כ"ק מרן רבינו הקדוש זי"ע, 
ווי ער האט אריינגע'ארבעט אינעם הייליגן 

טאג פון פורים למעלה מהשגות אנוש, און 
בפרט ביי די הייליגע ריקודין פון תמחה את 
זכר עמלק, ווי ער האט אויסגעריסן דעם 
דאס  און  הארץ,  אידיש  יעדע  פון  עמלק 
ווערט ווייטער נמשך דורך כ"ק מרן רבינו 
שליט"א אין די הייליגע טאג פון פורים, ווי 
מען קומט זיך צוזאם ביים דערהויבענעם 
משתה היין טיש, צו פראווענען די עבודת 
היום מיט די הייליגע מזמורים און פיוטים, 
און דערנאך די דערהויבענע תמחה טאנץ 
צו מקיים זיין דעם תמחה את זכר עמלק 

מתחת השמים לא תשכח.

***

אין  אריין  טרעטן  מיר  ווען  אצינד  און 
אזעלכע הייליגע גרויסע טעג, אנגעפאנגען 
ווען  זכור,  פרשת   – קודש  שבת  דעם  פון 
אורות  הייליגע  די  אראפ  שוין  קומען  עס 
און כוחות פון די קומענדיעג הייליגע טעג, 

און שושן  פורים,  פון תענית אסתר, 
פורים, איז כדאי מעיין צו זיין אין די 
גרויסקייט פון די טעג, און מיר וועלן 
דא בפתיחת הגליון צוטירן עטליכע 
זיעועכ"י  הקדוש  רבינו  פון  ווערטער 
)שפת"ק פורים(, אבער ווי פארשטענדליך איז 

דאס נאר כטפה מן הים, פון די טיפקייט 
און דערהויבענקייט פונעם יום טוב, וואס 
מען קען זיך אלץ צוגרייטן דורכ'ן לערנען 
בעש"ט  תלמידי  ספרי  ספרים  הייליגע  די 

הק' זי"ע.

איצטער  ס'קומט  אז  "ממילא  וזלה"ק, 
פון  טאג  א  ס'איז  פורים,  הייליגער  דער 
דעם  געדענקן  מען  דארף  עמלק,  מחיית 
דאס  נישט  לאזט  עמלק  דער  אז  יסוד, 
הארץ נתעורר ווערן, ער מאכט א מחיצה, 
ער  ווי  וויסן  גארנישט  זאל  מענטש  דער 
איז  אלעס  אז  אים  זיך  ס'דאכט  האלט, 
גוט, ער איז פיין, ער לערנט ער דאווענט 
אביסל, ער איז שוין קלוג, ער פארשטייט 
פערטיג,  שוין  איז  ער  און  אלעס,  שוין 
ס'ארט אים גארנישט, ביי גשמיות איז ער 
גארנישט אזא צופרידענער, ער זוכט אלץ 
נאך א געשעפט, ווען ער הערט פון א גוטע 

שבת זכור – חג הפורים
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די טעם פארוואס מען ליינט 
די פרשה פון מחיית עמלק 

אום שבת
זכור את אשר עשה לך עמלק, די טעם 
פארוואס מען האט מתקן געווען צו ליינען 
די  שרייבן  פורים,  פאר  שבת  זכור  פרשת 
זיין  מסמיך  צו  כדי  איז  דאס  אז  פוסקים 
לויט  און  המן,  מעשה  צו  עמקל  מחיית 
דעם דארף מען פארשטיין פארוואס האט 
מען דאס נישט מתקן געווען צו ליינען אין 
צו  זיין  כדי עס מער מסמיך  אליין,  פורים 
געברענגט  ווערט  באמת  און  המן,  מעשה 
די  הערט  מענטש  א  ווען  אז  שו"ע  אין 
פרשה פון ויבא עמלק אום פורים, האט ער 
מחיית  פון  מצוה  די  בדיעבד  געווען  יוצא 
מען  האט  פארוואס  אזוי  אויב  איז  עמלק, 

נישט מתקן געווען אזוי לכתחילה.

נאר דער ענין איז אזוי, ווייל ס'איז ידוע 

איז  עמלק  פון  כח  די  אז 
אזוי  הדעת,  מן  למעלה 
מפרש  איז  הק'  רש"י  ווי 
משל  תצא,  כי  פרשת  אין 
יכולה  ברי'  כל  שאין  רותחת  לאמבטי 
קפץ  אחד  בליעל  בן  בא  לתוכה,  לירד 
האומות  כל  שראו  אחר  כן  לתוכה,  וירד 
כולם  התייראו  לישראל  שנעשו  הנסים 
ללחום עמהם, ווייל פאר יעדן בר דעת איז 
באפאלן א אימה ופחד צו מלחמה האלטן 
געקומען  עמקל  איז  אעפ"כ  און  זיי,  מיט 
מלחמה האלטן מיט זיי, ווייל קליפת עמלק 
איז א עזות וואס איז למעלה מטעם ודעת, 
און כדי מכניע צו זיין דעם כח פון עמלק 
כח  דעם  מיט  זיי  צו  קומען  מען  דארף 
די  איז  דאס  און  זה,  לעומת  זה  הקדושה, 
כח השבת וואס איז למעלה מן הדעת, ווייל 
שבת ווערט נתגלה די שורש פון די גאנצע 
ווייל די שורש שלמעלה  בריאה, דאס איז 
און  בריאה  גאנצע  די  אויף  לייכט  וואס 
ווערט  די כח  אין איר א חיות,  געט אריין 
נתגלה אום שבת אין אלע בריאים, און אלע 
בריאים קערן זיך צוריק צו זייער שורש, און 

ווערן נתגלה צו דעם בחינה פון למעלה מן 
הטבע און למעלה מן הדעת.

ושמחה  מנוחה  ענין  די  איז  דאס  און 
פשוט'ע  א  ווי  אזוי  נישט  שבת,  פונעם 
פונעם שבת  מנוחה  די  אז  מיינט,  מענטש 
גוף, צו שלאפן, עסן,  איז צו אפרוען דעם 
און הנאה האבן, און זיך אריינטוען מער אין 
פון מנוחה  ענין  די  נאר  די טבע הבריאה, 
ושמחה איז דאס אז אלע ברואים קערן זיך 
די  איז  דאס  וואס  שורש,  זייער  צו  צוריק 
סדר  פונעם  ארויסצוגיין  מנוחה,  גרעסטע 
פון  בחינה  א  צו  צוקומען  און  הבריאה, 

למעלה מן הדעת.

צו  געווען  מתקן  מען  האט  פארדעם 
דעם  עמלק,  מחיית  פון  פרשה  די  ליינען 
שבת בעפאר פורים, און נישט אום פורים 
כח  מיטן  אים  קעגן  קומען  צו  כדי  אליין, 
הדעת,  מן  למעלה  איז  וואס  שבת  פונעם 
אים  מיט  לוחם  מען  איז  דעם  מיט  וואס 
וואס ער איז געקומען אויף  מיט דעם כח 
במקום  מפיל  אים  איז  מען  און  יודן,  די 
שליטתו, ומיני' וביה נבוא למשדי בי' נרגא.
)עבודת עבודה פתג"ק(

דער היי_ליגער רבי זאגט
ילקוט אמרים מכ״ק רביה"ק זי"ע מלוקט מספרי דבי רב - באידיש

המדור הזה נתנדב ע"י מוה"ר יואל לוי ניימאן הי"ו )קרית יואל(
לרגל שמחת אירוסי בתו למזל טוב

ובזכות זה יברכהו השי"ת שיזכה לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובים אמן

געשעפט, קאכט עס אין אים, ער פארשט 
נאך, ער רעדט דערפון מיטן גאנצן ברען, 
נייעס'ן מוז  מיטן גאנצן ווארימקייט, אלע 
ער הערן, אפשר וועט עפעס זיין נוגע פאר 
אים. און ווען ס'קומט צו רוחניות, ס'קומט 
צו א דאווענען, הערט מען נישט פון אים 
לערנען,  ביים  דאווענען  ביים  ווארט,  קיין 
ביים מקיים זיין א מצוה, איז ער צופרידן 
וויאזוי ס'איז, ער דארף גארנישט טון מער, 
שלינגט  ער  אים,  אין  גארנישט  ס'ברענט 
און  ברכות,  מאה  די  דאווענען,  דאס  איין 
ער איז גארנישט משתוקק צו בעסער, ער 
מער,  טוט  וואס  דער  מקנא  גארנישט  איז 
ביי גשמיות האלט ער נישט אויס אז יענער 
האט מער, ער קען אים נישט פארגינען, און 
ביי רוחניות ארט אים גארנישט אז יענער 

איז מער, ער איז נישט מקנא.

זכר  את  תמחה  פון  מצוה  די  איז  דאס 
עמלק, מ'זאל ארויסווארפן דעם חלק עמלק 
אין  דיר  ביי  מענטש,  אינעם  ליגט  וואס 
הארץ איז ער, ער פארשטעלט דיר די אויגן, 
האמת,  על  מודה  קיין  זיין  נישט  לאזט  ער 
דאס איז די מצוה פון תמחה, דער מענטש 
זאל גוט נאכזוכן און נאכפארשטן וואס ער 

דארף פארעכטן." עכלה"ק.

***
מיר פירן אויס מיט א תפלה צום בורא 
כל עולמים, אז אין די יעצטיגע ימי השמחה 
זאלן מיר טאקע געהאלפן ווערן מיט אלעם 
גוטן, און די היינטיגן שבת וואס כל ברכאן 
א  אראפ  שוין  דאך  קומען  ותתא  דלעילא 
אראפברענגן  טאקע  זאל  פארדעם,  שבת 
אלעס גוטס, ביז מיר וועלן שוין טאקע זוכה 

זיין צו די גאולה שלימה וואס איז ספעציעל 
מסוגל אין די טעג, ווי רבינו הקדוש זי"ע 
דורכדעם  "און  שכ"ה(:  ח"א  )שפת"ק  שרייבט 
וואס אונז זעמיר מקיים דעם תמחה, וועט 
מחה  דעם  זיין  מקיים  אייבערשטער  דער 
מחיית  דעם  זיין  וועט משלים  ער  אמחה, 
עמלק, ס'זאל שוין זיין השם שלם והכסא 
במהרה  ווערן  געבויעט  שוין  ס'זאל  שלם, 
מקדש  דער  השלישי,  המקדש  בית  דעם 
של אש, דער רבוש"ע ווארט אונז זאל מיר 
דאס מעורר זיין, פורים ברויך מען דאס צו 
גאולה  די  צו  צוגיין  קענען  מ'זאל  פועל'ן, 
שלימה, אלעס וואס שטייט אין מגילה זאל 
זיין  שוין  ס'זאל  ווערן,  מקוים  אויך  היינט 
לשמחה  מיגון  להם  נהפך  אשר  והחודש 
ומאבל ליום טוב, ונהפוך הוא אשר ישלטו 
היהודים המה בשונאיהם", ובא לציון גואל 

במהרה בימינו ומלכנו בראשינו אמן.
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גודל הבטחון בה' שנדרש מאתנו

בת פרעה כשראתה  רואים שאמרה  אנו 
העברים  'מילדי  בוכה,  התיבה  בתוך  הילד 
הוא.  עברי  שילד  ידעה  האיך  ובאמת  זה', 
בתוך  בתיבה  מונח  ילד  שכשראתה  אלא 

המים, ואין מי ששם אל ליבו ומשגיח עליו 

כי  זה,  העברים  שמילדי  ידעה  מיד  כלל, 

לעשות  מוטל  יודעים, שעליהם  ישראל  בני 

השתדלות כל שהוא כפי כחם כדי להציל את 

בניהם מגזירת המצרים, ומה שיעלה עמהם 

אלא  כלל  דואגים  אינם  זאת  על  כך,  אחר 

נכון לבם בטוח בה', כי לאחר שיעשה אדם 

השתדלות כפי כחו, מכאן ואילך יסייעוהו מן 

שמיא. בדרך זו נלך גם אנו עכשיו.

)ס"ג שמות תשע"ו(

מתורתו ש_ל כ"ק מרן רבינו עט"ר ש_ליט"א

כשעושה מצוה בטהרה 
נעשה המצוה נצחי

ויקחו אליך שמן זית זך להעלות נר תמיד

איתא במדרש )מד"ר שה"ש( דכשבני ישראל  

משתכחין,  ולא  לומדים  היו  התורה  את  קבלו 

דפסקה  משום  רוחני,  כולו  אז  דהיו  משום 

זוהמתן, וכשחטאו בעגל חזרה זוהמתן, וגם חזרה 

השכחה.

וכמו כן, הוא בכל אדם כל שהוא יותר מזוכך 

וטהור, נשאר בו יותר כל מצוה שעושה, וזה הכלל 

בכל דבר שבעולם כל שיותר רוחני יש לו יותר 

נצחי, דבכל חטא וזוהמא, יש בו זוהמא מחטא 

העגל, ובכל פעולה שאדם עושה לטהר את עצמו 

מחטאיו, הוא מזוכך יותר מזוהמת חטא העגל, 

ועושה את עצמו יותר רוחני, ויותר נצחי, דכל 

מצות שעושה אחר כך נשאר בקרבו ומאיר לו 

לעולם.

אליך  ויקחו  הקדושה,  התורה  לנו  רמז  וזה 

שמן זית זך, דצריך ללמוד התורה בעת שהוא 

נר  "זך", מזוכך טהור מחטאים, כדי "להעלות 

תמיד", כדי שמהצוה ישאר בהאדם בתמידית, 

וכמו שהמנורה לא דלק תמיד, רק שהאיר תמיד 

אפילו  ישראל  בלבבות 
כשאינו דולק, ואור המצוה 
היה נשאר תמיד, כמו כן הוא 
בכל עבודה כשהאדם עושה זאת 

בטהרה נשאר לו האור בתמידיות.
)עבודת עבודה שפת"ק תצוה(

הדלקת המנורה היא להדליק 
רגשי הלב

ובהעלות את הנירות בין הערביים יקטירנה.
הקב"ה נתן לנו מתנה נשגבה, שבתוך סדר 
מצות  את  גם  יום  בכל  מזכירים  אנו  הקטורת 
את  אהרן  ובהעלות  בפסוק  המנורה,  הדלקת 
הנרות בין הערבים יקטירנה, אשר על ידי אמירה 
זו, אנו פועלים לעורר רגשי לבבנו בקיום המצות, 
כמו שפעל הכהן על ידי הדלקת המנורה בפועל 

בבית המקדש.
את  אומרים  אנו  העולה,  פרשת  בסוף  גם 
הפסוק, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, 
הק'  שפרש"י  כמו  המנורה,  הדלקת  על  דקאי 
אש תמיד, אש שנאמר בו תמיד, היא שמדליקין 
נר תמיד,  בה את הנרות, שנאמר בה להעלות 
אף היא מעל המזבח החיצון תעקד, ומטעם זה 
מנהגינו לומר פרשה זו, פרשת העולה גם בתפילת 
מנחה, כיון שנאמר בו פסוק זה, דקאי על הדלקת 
המנורה, שהיתה לעת ערב, ובעת שאנו מזכירין 

פסוקים אלו של הדלקת המנורה, עלינו להתפלל 
אל ה' ולעורר רחמים על נפשנו, שנזכה גם בזמן 
הזה, בזכות ובכח אמירתן לעורר פנימיות לבבנו 

בקיום המצות.
)עבודת עבודה פתג"ק בהעלותך(

הקב"ה רוצה לשרות בתוך 
בתי בני ישראל

ושכנתי בתוך בני ישראל וגו', לשכני בתוכם 
אני ה' אלוקיכם.

לשרות  ומשתוקק  מבקש  כביבול  הקב"ה 
אליו,  ומתחננן  ומבקש  ישראל  בר  של  בביתו 
וצריך להתנהג באופן כזה שיכול לשכון בתוככם, 
משכן  אשכחן  ב.(  )עירובין  חז"ל  שאמרו  כמו 
דאיקרי מקדש, ומקדש דאיקרי משכן, רומז כי 
על ידי שהאדם מתנהג בביתו בקדושה ובטהרה, 
ואשכחן  בתוכו,  שוכן  והשכינה  משכן,  איקרי 
משכן דאקרי מקדש, שכאשר זוכה שישכון שם 

השכינה ניקל לו להתנהג בקדושה וטהרה.
וצריך האדם לעמוד תמיד על המשמר על זה, 
כי בדבר קל שאינו מתנהג כדבעי', אפשר שיגרש 
השכינה מביתו, ואילו להשכין השכינה בביתו 
לא דבר קל הוא, כי יותר קל להרוס בנין מאשר 
לבנות, כי לבנות מחדש צריכה עבודה רבה. יהא 

רעוא שנזכה לקיים כל דברנו אלה.
)עבודת עבודה פתג"ק כי תשא(

ב+אור פני מ_לך
פניני עבודת עבודה על פרשת השבוע

המדור הזה נתנדב ע"י מו"ה אליעזר צבי הכהן פישער הי"ו )משב"ק(
לרגל שמחת הולדת בנו למזל טוב

ובזכות זה יברכהו השי"ת שיזכה לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובים אמן
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א תורה +אויף די פרשה
"שמן זית" א סגולה זיך צו 

דערמאנען דאס לערנען
ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן 

זית )כז-כב(.
מען קען זאגן א שיינעם פשט אין דעם פסוק, 
לויט ווי עס ווערט געברענגט אין מדרש, אז ווען 
דער אייבערשטער האט געזאגט די עשרת הדברות 
צו די אידן, זענען די אידן געבענטשט געווארן מיט 
א גוט'ן זכרון, אז זיי זאלן קיינמאל נישט פארגעסן 
דאס וואס זיי לערנען, אבער נאכדעם ווי די אידן 
האבן געזאגט צו משה רבינו, אז זיי ווילן נישט 
הערן די עשרת הדברות פון דעם אייבערשטן, 
האבן די אידן פארלוירן דעם גוט'ן זכרון וואס דער 
אייבערשטער האט זיי געהאט געגעבן, און זיי האבן 
ווידער אנגעהויבן צו פארגעסן די תורה וואס זיי 

האבן געלערנט. 
די גמרא זאגט אין מסכת הוריות )דף י"ג ע"ב(, אז 
אויב א איד טרינקט "שמן זית", איז עס א סגולה אז 

ער זאל זיך דערמאנען 
וואס ער  דברי תורה 
פארגעסן.  שוין  האט 
דער  אז  זאגן,  מען  קען 
אייבערשטער האט דא געזאגט צו משה רבינו אזוי, 
"ואתה תצוה את בני ישראל" וויבאלד דו האסט 
באפוילן די אידן די עשרת הדברות, און נישט איך, 
האבן דאך די אידן אנגעהויבן צו פארגעסן דאס 
וואס זיי האבן געלערנט, איבערדעם, "ויקחו אליך 
שמן זית" זאלן זיי נעמען "שמן זית", וואס דאס איז א 
סגולה פאר א גוט'ן זכרון, און דאס וועט זיי העלפן, 
אז זיי זאלן זיך צוריק דערמאנען דאס וואס זיי האבן 

פארגעסן פון זייער לערנען.
)שארית יעקב(

כתית למאור – דאס צושטויסנקייט צום 
אייבערשטן דארף ברענגן צו "למאור"

כתית למאור )כז-ב(
א מענטש דארף זיין שטענדיג ביי זיך צושטויסן 
און וויפל ער דינט דעם באשעפער זאל ער שטענדיג 
טראכטן ביי זיך עס איז נאך דא פלאץ ווי זיך צו 
פארבעסערן, ווייל שטייגן אין מדריגות איז נישט דא 
קיין שיעור, און ווען מ'טראכט אריין מיט א שטארקע 
התבוננות, וועט עס ברענגן פארן מענטש, א "שברון 
לב" צובראכנקייט, און א געפיל 
זיך צו הייבן און דינען נאך 
אייבירשטן,  דעם  מער 
אכטונג  מ'דארף  אבער 
נישט  מ'זאל  אז  געבן 
צוקומען צו קיין "עצבות" 

טרויעריגקייט.
א  זיין  קען  דאס 
 - פסוק  אינעם  רמז 
דאס   - למאור  כתית 
דארף  צושטויסנקייט 
צו  "למאור"  ברענגן 
אויפלייכטן און מ'זאל זיך 
פארבעסערן, אבער - ולא 
אבער   - למנחות  כתית 
דאס צושטויסנקייט טאר 
נישט זיין אויף א אופן פון 
דעמאלס  וואס  עצבות 
טראכט די מענטש איך 
בין שוין א פארפאלענער, 
גארנישט  איך קען שוין 
זיך  אדער  אויפטוען 

פארבעסערן.
)חשבה לטובה(

דער אבנט האט 

מכפר געווען אויף הרהורים
ואלה הבגדים אשר יעשו וגו' ואבנט. )כח – ד(.

די גמרא זאגט אין מסכת זבחים )דף פ"ח ע"ב( 
אז דאס אבנט פון די כהנים איז מכפר אויף "הרהור 
הלב" . דערויף פרעגן די מפרשים, פארוואס האט 
בכלל אויס געפעלט א כפרה אויף "הרהור הלב", 
די גמרא זאגט דאך אין מסכת קידושין )דף מ' ע"א( 
"מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה", א 
שלעכטע מחשבה רעכנט נישט דער אויבערשטער 
ווי א מעשה, ווייל עס שטייט אין פסוק )תהלים ס"ו 
י"ח( "ָאֶון אם ראיתי בלבי", א אומרעכט אויב איך 
האב געזעהן אין מיין הארץ "לא ישמע ה'" וועט עס 
השי"ת נישט צוהערן - ער שטראפט נישט אויף די 
מחשבה, אויב אזוי איז שווער פארוואס דארף מען 

א כפרה אויף הרהור הלב.
ענטפערט מען אויף דעם, ווען איז דאס געזאגט 
געווארן, אז פאר די מחשבה זעלבסט איז דער 
אויבערשטער נישט מעניש, דאס איז נאר געזאגט 
געווארן, אז דער מענטש האלט זיין מחשבה פאר אן 
עבירה, און ער האט דערויף חרטה. אויב אבער דער 
מענטש האלט נישט זיין מחשבה פאר אן עבירה, 
דעמאלטס איז די מחשבה יא אן עבירה, און דער 

אויבערשטער שטראפט יא אויף דעם.
און דאס איז מרומז אין פסוק "אם ראיתי בלבי" 
אויב איך אליין זעה אז מיין מחשבה וואס איך האב 
געהאט אין הארץ איז געווען "און" א אומרעכט, 
נאר דעמאלטס וועט זיין אז "לא ישמע ה'" וועט עס 
דער אויבערשטער נישט אנעמען פאר אן עבירה.
)הפלא"ה(

יהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם
והם יקחו את הזהב וכ״ו ועשו את את האפוד 

)כח ג(.
וואלט  עס  פארשטיין,  מען  דארף  לכאורה 
געדארפט צו שטיין "ויעשו", און זיי זאלן מאכן, 

פארוואס שטייט "ועשו".
דער רמב"ן זאגט, "והם יקחו", אז די אלע חכמי 
לב זאלן נעמען די אלע נדבות פאר'ן משכן, אן דעם 
וואס זיי זאלן האלטן א חשבון און א רעכענונג וויפיל 
זיי האבן באקומען, וויבאלד מען האט זיי געגלייבט 

און געטרויעט. 
דארף מען פארשטיין, פארוואס האט מען זיי 

געגעבן אלעס אן א רעכנונג.
מען קען דאס מסביר זיין, מיט דעם וואס די גמרא 
זאגט אין מסכת בבא מציעא )מ"ב ע"א( "אין הברכה 
מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין", כדי עס זאל אריין 
קומען א ברכה אין נכסים פון א מענטש, איז נאר 
אויב עס איז פארהוילן, און עס איז נישט געציילט 
געווארן, און מען ווייסט נישט וויפיל ער פארמאגט.
זיין, אז די אידן  עס וואלט געקענט מעגליך 

+א ווארט צום שבת טיש
געק_ליבענע תורות און מעשיות נאכצוזאגן ביים שבת טיש

המדור הזה נתנדב ע"י מו"ה שלמה גרינבוים הי"ו )מאנסי(
לרגל שמחת תגלחת בנו למזל טוב

ובזכות זה יברכהו השי"ת שיזכה לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובים אמן

לימוד התורה שבת 
זכור – שכל עקום

הנה עמלק, שהוא מלשון "עקל וֲעַקְלַקּלוֹת", היפוך 
וזה  "ישר".  מלשון  וישרון"  "ישראל  הנקרא  יעקב 
שאיתא בפרקי דר"א שעמלק הוא היפך השבת. שבזה 
השבת  את  והמשיל  "זכור",  כתיב  ובזה  "זכור"  כתיב 
לכוס של יין ועמלק לכוס של חומץ, שחומץ הוא נמי 

מתחילתו יין אלא שהוא מקולקל.
שיש  זי"ע  מקאצק  הרה"ק  שאמר  מה  מובן  ובזה 
בתורה  עקום  לשכל  האדם  את  המושכת  קליפה 
מסתעף  הוא  השערתי  ולפי  מזה,  להישמר  וצריכין 

מקליפת עמלק.
)שם משמואל, תצוה זכור( 

ב+אור הנפש 
פתגמי חיזוק והדרכה בעניני _לימוד התורה
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וועלן נישט ברענגן גענוג גאלד און זילבער פאר 
דעם משכן, האט דער אייבערשטער געוואלט אז 
מען זאל נאר ברענגן אביסל פון אלע זאכן וואס 
דער  און  אויסגעפעלט פאר דעם משכן,  האבן 
אויבערשטער וועט שוין אריין שיקן א ברכה אז 
עס זאל זיין גענוג פון אלע זאכן. דעריבער האט 
דער אויבערשטער באפוילן "והם יקחו" זיי זאלן 
אלעס נעמען אן א חשבון, און דער אויבערשטער 
איז מבטיח אז "ועשו" )"ועשו" איז א הבטחה - נישט 
א באפעל( עס וועט זיין גענוג צו מאכן דעם אפוד 
מיט אלע אנדערע כלים פון משכן, ווייל די ברכה 

וועט חל זיין.
למעשה האט זיך אויסגעשטעלט אז עס האט 
נישט אויסגעפעלט א ספעציעלע ברכה, ווייל די אידן 
האבן געברענגט צו די מלאכת המשכן איבער גענוג. 
האט משה רבינו געזעהן אז עס איז נישט געווען דא 

א ברכה פון דער אויבערשטער, 
דעריבער האט משה 
געווען  מתפלל  רבינו 
א באזונדערע תפלה 
אז עס זאל קומען א 
ברכה אין די ארבעט 
משכן,  דעם  פאר 
שטייט  עס  ווי  אזוי 
אין פסוק )שמות ל"ט 
אותם  "ויברך  מ"ג( 
רש"י,  זאגט  משה" 
אז משה רבינו האט 
"יהי  געווען  מתפלל 
רצון שתשרה שכינה 

במעשה ידיכם".
)חתם סופר(

*

+א מעשה 
+אויף די 
פרשה
ועשית 

משבצות זהב
ר'  רבי  הרה"ק 
מענדל'ע מרימנוב זי"ע 
פלעגט שטענדיג רעדן 
המן,  ּפרשת  איבער 
כדי דערמיט משפיע 
זיין ּפרנסה פאר כלל 
ישראל. איינמאל אין 
איז  תצוה  ּפרשת  א 
געווען א מורא'דיגע 
אין  ארעמקייט 

שטעטל, און דער צדיק האט געוואלט משפיע זיין 
ּפרנסה פאר די אידן אין שטעטל, האט ער דאן 
געטייטשט, ועשית משבצות זהב, השי"ת זאל מאכן 
קעסטלעך פון גאלד. צדיק גוזר והקב"ה מקיים, די 
פאלגענדע וואך איז געווען א מורא'דיגע השפעה 

פאר די אידישע איינוואוינער.

*
ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך

זי"ע האט  הרה"ק רבי אליעזר'ל פון דזיקוב 
דערציילט, אז אמאל, זייענדיג אין לובלין מיט זיין 
הייליגן פאטער דער ראפשיצער רב זי"ע, האט די 
חבריא דארט געשמועסט ווי מ'שפירט בפועל די 
קדושה פון שבת וואס שוועבט אויף דער וועלט. 
זיי האבן אבער אריינגעקלערט צי זיי שפירן טאקע 
באמת די קדושה מיט וואס דער אויבערשטער 
האט געהייליגט דעם טאג, אדער אפשר איז דאס א 

בלויזער דמיון, ווייל וויבאלד א מענטש מאכט לכבוד 
שבת שינויים, ווי גיין אין מקוה פרייטאג פארנאכט, 
ער טוט זיך אן אנדערע בגדים, ער עסט געוויסע 
מאכלים, דעריבער שפירט ער אן אנדערן טעם אין 
דעם טאג, און עס דאכט זיך אים אז דאס וואס ער 
שפירט איז די קדושה פון שבת, בשעת אין אמת'ן 

שפירט ער בלויז אט די גשמיות'דיגע שינויים.
צו  באשלאסן  אינאיינעם  חבריא  די  האט 
אלע  די  אט  טון  דורכן  ענין  דעם  נאכפארשן 
שבת'דיגע זאכן אין א וואכעדיגן טאג. זיי זענען 
געגאנגען אין מקוה, האבן זיך אנגעטון בגדי שבת און 
אנגעגרייט אלע מאכלי שבת. צו זייער אנטוישונג, 
האבן זיי טאקע געשפירט דעם טעם פון שבת, און 
האבן פון דעם ארויסגעדרונגען אז אויך שבת שפירן 
זיי אן אנדערן טעם בלויז מחמת די שינויים, און נישט 

ווייל זיי פילן טאקע די קדושת היום.
אריין  זענען  זיי 
צום הייליגן חוזה פון 
לובלין זי"ע און האבן 
אים דערציילט אז עס 
טוט זיי לייד זעענדיג 
אז זיי האלטן נאך ביי 
גארנישט, זיי שפירן 
קדושה  די  נישט 
פונעם שבת'דיגן טאג.
האט  חוזה  דער 
דעם  אראפגעלייגט 
זיינע  אויף  קאפ 
נאך  און  הענט 
עטליכע מינוטן האט 
ער אויפגעהויבן דעם 
פרעגענדיג,  קאפ 
אויך  איר  האט  "צי 
בגדי  די  אנגעטון 
שבת בשעת מעשה" 
האבן זיי געענטפערט, 
"יא." זאגט דער חוזה, 
שוין  איז  אזוי  "אויב 
אלץ פארענטפערט. 
אינ'אמת׳ן שפירט איר 
יא אין שבת די קדושה 
פונעם טאג. און דאס 
וואס איר האט אויך 
אין דערוואכן געפילט 
דעם טעם, איז ווייל די 
בגדי שבת האבן אזא 
כח אין זיך, אז אפילו 
אויב מען טוט זיי אן 
אין דערוואכן, שפירט 
פון  טעם  דעם  מען 
קדושת השבת וואס 
איז איינגעזאפט אין 

די בגדים."

שמחת פורים ושמחת תמיד

 הנהלת
הקהלה

הננו בזה להודיע לכל אנשי שלומינו החשובים שיחיו סדר ימי הפורים

בצל קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

תענית אסתר
יום ב' פר' כי תשא

בשעה 6:15   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � תפילת מנחה

מעריב וקריאת המגילה
ע"י כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בשעה 7:00  |  בהיכל בית המדרש הגדול 

שלחן הטהור ליל א' פורים
בשעה 9:15 |  בהיכל הטישן בביתו נאוה קודש

יום הפורים
יום ג' פר' כי תשא

� בשעה 7:15 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � תפלת שחרית �
הודו בשעה 7:30 | בהיכל הכוללים

תיכף אחר התפלה יהיה הזדמנות להתברך בפו"פ להפקד בדבר ישועה ורחמים

שלחן הטהור משתה היין
בשעה 5:30 בדיוק  |  בהיכל בית המדרש הגדול

שושן פורים
יום ד' פר' כי תשא

שלחן הטהור
בשעה 5:15  |  בהיכל בית המדרש הגדול

לקיים את ימי הפורים בזמניהם
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הלכות פוריםהלכות פורים

הלכות מגילה

 א
שאלה: מעג מען מטלטל 
זיין א מגילה אום שבת?

תשובה: דער משנה ברורה )סימן ש"ח ס"ק 

אז  האלט  חדש  פרי  דער  אז  שרייבט  כ"ב( 

מען טאר נישט מטלטל זיין א מגילה אום 

שבת, אבער דער משנה ברורה )סימן תרפ"ח 

מעג  מען  אז  להלכה  מצדד  איז  י"ח(  ס"ק 

לצורך  שלא  אפילו  מגילה  די  זיין  מטלטל 

כלל, אזוי ווי דער דין איז ביי כתבי קודש.

שרייבן  וואס  פוסקים  דא  זענען  עס 

מען  אז  מודה  איז  חדש  פרי  דער  אויך  אז 

שבת,  אין  מגילה  א  זיין  מטלטל  מעג  מען 

וואס  פורים  פון  רעדט  פרי חדש  דער  נאר 

טאר  דעמאלטס  וואס  שבת,  אין  געפאלט 

מען  נאר  מגילה,  די  ליינען  נישט  מען 

ביי  זונטאג,  אויף  ליינען  דאס  אפ  שטיפט 

מען  אז  חדש  פרי  דער  שרייבט  פאל  אזא 

וויל עס  זיין די מגילה,  טאר נישט מטלטל 

איז א איסור צו ליינען די מגילה.

 ב
שאלה: איינער וואס וויל ליינען די 
מגילה פורים, מעג זיך פארקוקן 

אום שבת וויאזוי צו ליינען 
די מגילה מיט די טראפן?

דאס  פארקוקן  זיך  מעג  מען  תשובה: 

ליינען אום שבת אפילו מיט די טראפן און 

עס דערקענט זיך אז ער קוקט זיך פאר דאס 

ליינען, און אפילו זיין כוונה איז אז ער זאל 

קענען ליינען אום פורים, און דאס הייסט 

וויבאלד מען איז מקיים די  נישט א הכנה, 

זאגט  מען  ווען  התורה  לימוד  פון  מצוה 

די  פון  פסוקים  די  ארויס 
אז  אויס  קומט  מגילה, 
מיטן פארקוקן אום שבת 
די  גלייך  מקיים  מען  איז 
התורה  לימוד  פון  מצוה 
אום שבת, אבער מען זאל 
אז  בפירוש  זאגן  נישט 
אויף  פאר  זיך  קוקט  מען 
ספינקא  חיים  )ארחות  פורים 

סימן תרצ"ג ס"ק א'(.

 ג
שאלה: מעג מען אויספאסטן 
פורים ביינאכט פאר מעריב 
אדער פארן ליינען די מגילה?

תשובה: עס ווערט געפסק'נט אין שלחן 
ערוך, אז מען טאר נישט אויספאסטן פאר 
מגילה ליינען, אפילו ווען עס איז שווער צו 

פאסטן )רמ"א סימן תרצ"ב ס"ד(.

פארן  זיין  טועם  נישט  מען  טאר  אויך 
גלעזל  א  טרינקען  ווי  מגילה,  די  ליינען 
פילט  וואס  איינער  אויסער  א.ד.ג.,  קאווע 
א  טרינקען  מעג  ער  וואס  גוט,  נישט  זיך 
פרוכט,  זיין  טועם  אדער  קאווע,  גלעזל 
גרינצייג א.ד.ג. וויפיל עס פאדערט זיך אים, 
אבער מזונות טאר מען נישט עסן מער ווי 
און  איי,  געווענדליכע  א  פון  גרויסקייט  די 

אוודאי זיך נישט וואשן צו א סעודה.

באמערקונג

מעג  תעניתים  אנדערע  ביי  כאטש 
צאת  פון  זמן  נאכן  גלייך  זיין  טועם  מען 
פאסטן,  צו  שווער  איז  עס  אויב  הכוכבים, 
געווען  מחמיר  מען  האט  פונדעסטוועגן 
ווייל   .1 ליינען,  מגילה  פאר  זיין  צו  טועם 
חיוב,  גרויסע  א  זייער  איז  המגילה  קריאת 
דעם  פאר  נדחה  ווערן  מצות  אלע  וואס 
)מג"א סימן תרצ"ב ס"ק ז'(, 2. וויבאלד מען האט 

געפאסט האט מען מורא געהאט אז אויב 
מען וועט מתיר זיין טועם צו זיין, וועט מען 
עסן אסאך צוליב די הונגער פונעם תענית, 
און מען קען צו קומען מען זאל בכלל נישט 

ליינען די מגילה )אליה רבה ס"ק י"א(.

אז  מנהג,  דער  טאקע  איז  אזוי  און 
מדרשים  בתי  די  אין  נישט  גיט  מען 
המגילה,  קריאת  פארן  אויסוצופאסטן 

אבער נאך אדערע תעניתים גיט מען יא.

 ד
שאלה: מעג מען עפעס עסן, 

אדער טרינקען א גלעזל קאווע 
פאר ליינען די מגילה אינדעפרי?

פון  המגילה  קריאת  פאר  אויך  תשובה: 
אפילו  זיין,  טועם  נישט  מען  טאר  בייטאג 

מען האט שוין געדאווענט שחרית.

טרינקען קאווע

מען פירט זיך מקיל צו זיין צו טרינקען 
ווי  אזוי  שחרית,  דאווענען  פארן  קאווע 
נישט  נאך  האט  מען  כאטש  טאג,  יעדן 

געהערט ליינען די מגילה.

 ה
שאלה: אויך פרויען און 

מיידלעך טארן נישט עסן 
פארן הערן די מגילה?

תשובה: אויך פרויען און מיידלעך, טארן 
נישט עסן א סעודה פארן הערן די מגילה, 
אבער אויב זיי ווארטן אז דער מאן, אדער 
טאטע, זאל אהיים קומען פון שול, און ער 
וועט זיי מוציא זיין מיטן ליינען די מגילה, 
זענען  זיי  וויבאלד  זיין,  מקיל  קענען  זיי 
איז  טאטע,  אדער  מאן,  אינעם  אנגעוויזן 
נישטא דער חשש אז זיי וועלן פארגעסן צו 
הערן דאס ליינען, און זיי ווערן גערעכנט ווי 

א שומר.

באמערקונג

מען דארף צו וויסן, אז דער מאן אדער 
א  פאר  גערעכנט  ווערן  קענען  טאטע 
גייען ליינען די מגילה  זיי  שומר, נאר אויב 
אהיים,  קומען  זיי  ווען  גלייך  אינדערהיים 
ווייל  סעודה,  א  קודם  נישט  מאכן  זיי  און 
אויב זיי מאכן קודם א סעודה קען מען זיי 

נישט רעכענען פאר א שומר.

 ו
שאלה: איז דא א חילוק צי מען 

הערט די מגילה אין כשר'ע 
מגילה, אדער אין א חומש?

צו  מהדר  גלייך  איז  לכתחלה  תשובה: 
כשר'ע  א  אין  ליינען  דאס  הערן  צו  זיין, 
מגילה )פרמ"ג, קיצוש"ע(, ווייל אויב מען וועט 
ווארט  א  קורא  בעל  פונעם  הערן  נישט 
אליין  קענען  דאס  מען  זאל  מער,  אדער 
ליינען אין די כשר'ע מגילה, און כאטש מען 
געזאגט  האט  מען  אויב  בדיעבד  יוצא  איז 
אבער  חומש,  א  פון  ווערטער  אפאר 

בי+אור ה_לכה
 ה_לכות וביאורים מתוך ספרי בית נאמן בישרא_ל 

 אשר עדיין _לא ראו אור הדפוס 
מאת הגאון הגדול דומ"ץ קריתינו הק' שליט"א
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לכתחלה דארף מען זאגן יעדע ווארט פון א 

כשר'ע מגילה.

באמערקונג

ווער עס איז נישט בקי צו ליינען אין א 

כשר'ע מגילה מיט די ריכטיגע נקודות, איז 

א  אין  מגילה  די  הערן  זאל  ער  אז  בעסער 

א  הערן  נישט  וועט  ער  אויב  ווייל  חומש, 

ליינען  קענען  ער  זאל  מער,  אדער  ווארט 

אין חומש מיט די ריכטיגע נקודות, אן קיין 

שום טעות.

 ז
שאלה: איז בעסער ווען מען 

זאגט מיט די מגילה מיטן בעל 
קורא יעדעס ווארט, אדער איז 

בעסער ווען מען הערט די גאנצע 
מגילה פון דעם בעל קורא?

יאשע  רבי  רב  בריסקער  דער  תשובה: 

מקפיד  האט  זצ"ל  סאלאווייטשיק  בער 

געווען אז מען זאל נישט מיט זאגן צוזאמען 

מיטן בעל קורא אפילו שטילערהייט אפילו 

מען שטערט נישט קיינעם, און אפילו מען 

האט א כשר'ע מגילה, ווייל לכתחלה דארף 

מען ליינען ברוב עם, און מיט מנין, און אז 

ווערט  קורא,  בעל  מיטן  מיט  ליינט  מען 

ווי מען ליינט ביחידות, עס  עס באטראכט 

מען  אז  האלטן,  וואס  פוסקים  דא  זענען 

און  ווארט,  ביי  ווארט  ליינען  מיט  יא  קען 

ליינט  מען  ווי  באטראכט  יא  ווערט  עס 

בציבור )סדר היום לפורים, שו"ת הרדב"ז החדשות, 

ח"א סימן פ"א(.

להלכה למעשה

אז  זיך,  אויף  שרייבט  מגדים  פרי  דער 

כשר'ע  א  אין  קוקן  צו  אריין  זיך  פירט  ער 

מגילה, און מיט זאגן מיטן בעל קורא יעדע 

ווארט שטיל, ווייל ער קען נישט אויסהערן 

אן פארפעלן איין ווארט פונעם בעל קורא 

)אשל אברהם סימן תר"צ ס"ק י"ח(

המפקד  )שער  העבודה  ושורש  יסוד  דער 

פ"ד( שרייבט, אז ווער עס איז זיכער אז ער 

נישט  און  ווארט,  יעדע  הערן  קענען  וועט 

איז  ליינען,  אינמיטן  פארטראכט  ווערן 

בעסער אז ער זאל נישט מיט זאגן, אבער 

ווער עס איז נישט זיכער אז ער וועט הערן 

קלאר די גאנצע מגילה, אזוי אויך ווער עס 

האט מורא אז ער וועט ווערן פארטראכט 

הערן  נישט  וועט  ער  און  ליינען,  אינמיטן 

יעדעס ווארט, פאר זיי איז בעסער, מיט צו 

ליינען מיטן בעל קורא, מיט די פאלגענדע 

תנאים:

זיין . 1 צו  יוצא  האבן  אינזין  זאל  מען 

זיין  פון  נישט  און  קורא,  בעל  פונעם 

וועט  מען  אז  פאל  אין  און  ליינען, 

נישט הערן קלאר א ווארט, זאל מען 

דאס אליין זאגן, און אינזין האבן יוצא 

צו זיין די ווערטער מיט זיין ליינען.

ליינען . 2 צו  געבן  אכטונג  דארף  מען 

שטערן  צו  נישט  כדי  שטיל,  זייער 

אים  קענען  וואס  מענטשן  אנדערע 

הערן.

מגילה, . 	 כשר'ע  א  האבן  זאל  מען 

מגילה  די  אויס  הערן  וואס  די  אבער 

ליינען  מיט  נישט  זאלן  חומש,  א  אין 

יעדעס  קורא  בעל  מיטן  צוזאמען 

)מחבר סימן תר"צ ס"ד(, און אויב  ווארט 

ווארט  א  געהערט  נישט  האט  מען 

זאל  ווערטער,  עטליכע  אפילו  אדער 

מען ליינען די ווערטער אין חומש.

 ח
שאלה: איינער וואס פארטראכט 

זיך בשעת'ן הערן די מגילה, 
האט יוצא געווען?

תשובה: עס איז א קלער אין די פוסקים 

אויב איינער איז געווען פארטראכט בשעת 

ער האט געהערט דאס ליינען, צי ער 

נעמט  להלכה  געווען,  יוצא  האט 

אריין  האט  ער  אויב  אז  אן  מען 

געקוקט אינעווייניג און ער האט 

די  ווי  געוויסט  צייט  גאנצע  א 

אוודאי  און  האלט,  קורא  בעל 

מיט  געטייטלט  האט  ער  אויב 

ער  אויב  שכן  כל  און  פינגער,  די 

האט מיט געזאגט שטילערהייט, 

אפילו  געווען  יוצא  ער  האט 

אויף  געווען  איז  מחשבה  זיין 

וויבאלד  פלעצער,  אנדערע 

יעדע  געהערט  זיכער  האט  ער 

ווארט, אבער אויב ער האט נאר 

געהערט אויסענווייניג, האט ער 

אורח  )נימוקי  געווען  יוצא  נישט 

חיים, מונקאטש סימן תר"צ, שו"ת ארץ 

צבי ח"א סימן מ"ה(.

באמערקונג

אזוי ווי עס איז זייער מצוי אז מען זאל 

איבער  ליינען,  אינמיטן  פארטראכטן  זיך 

מיט  טייטלען  זאל  ראטזאם מען  איז  דעם 

ווילאנג  און  ווארט,  ביי  ווארט  פינגער  די 

די פינגער גייט מיט מיטן בעל קורא דארף 

מען נישט חושש זיין אז מען האט אפשר 

נישט געהערט א ווארט )ארץ צבי שם(.

 ט
שאלה: מעג א קינד ליינען 

די מגילה פאר א פרוי, אדער 
פאר א אנדערע יונגל?

א בחור זאל ליינען פאר פרויען

וואס  תשובה: כאטש א בר מצוה בחור 

מוציא  נישט  איז  בארד,  קיין  נישט  האט 

ער  קען  פונדעסטוועגן  גדול,  א  לכתחלה 

ליינען די מגילה פאר פרויען, סיי ביינאכט 

און סיי בייטאג.

א קינד זאל ליינען פאר פרויען

א קינד אפילו ער איז שוין מחויב בחינוך, 

איז א שאלה צי ער קען מוציא זיין א פרוי, 

זיין  מוציא  ער  קען  פוסקים  טייל  לויט 

און  א'(,  ס"ק  תרפ"ט  סימן  היטב  )באר  פרויען 

לויט טייל פוסקים קען ער נישט מוציא זיין 

תנינא  אברהם  אשל  א',  ס"ק  תרצ"ב  א"א  )פרמ"ג 

בוטשאטש תרפ"ט(, דעריבער זאל מען מחמיר 

זיין )אליה רבה ס"ק ח'(.

|

 לאביוניםמתנות
בו

ביום

בעזהשי“ת

זכות משפחה  $200 

זכות סעודת פורים $100  

זכות סעודה לפורים  $50

קאמפיין
פורים 
תשפ”ג

|

מען קען איבערגעבן די מתנות לאביונים פון יעצט ביז פורים נאכמיטאג

פאר הרה"ג הדומ"ץ שליט"א
וואס וועט אי"ה פארטיילט ווערן פאר עניים ואביונים

בעיצומו של יום הפורים

לכבו„ ‡נ"˘ ˙למי„י וחסי„י ט‡‰˘ בעירינו ˘יחיו,

עס „ערנענטערן זיך „י ימי ‰פורים ‰בעל"ט, ווען ‡י„ן זענען מ˜יים „י מˆוו˙ 

˙לויו˙     עניים  ˘ל  ועיני‰ם  ז"ל  חכמינו  כ˙˜נ˙  ב˘מח‰  ‰יום 

פ‡רטיילט  ווערט  י‡רן,  פ‡ר‚‡נ‚ענע  „י  ‡ין  ווי  ‡זוי  ‡ון  מ‚יל‰,  למ˜ר‡ 

נˆרכים             פ‡ר  ל‡ביונים  מ˙נו˙  ‰˜„ו˘‰  ˜‰ל˙ינו  „ורך       

מ‡נ"˘ ˘יחיו בעˆם יום ‰פורים.

 ‡„ ליי„ער  ‡יז  עס  ‡ון  נחנו,  ‡ח„  ‡י˘  בני  כולנו 

˜ו˜ן  וו‡ס  מ˘פחו˙  ˆענ„לי‚ע  ‰˜„ו˘‰  ב˜‰ל˙ינו   

ע"כ ל‡ביונים,  מ˙נו˙  פון  ˙מיכ‰  „י  ‡ויף  ‡רויס 

‚עבן ˆו  ˘יחיו  ‡נ"˘  ‡ייך  ˆו  מיר  ‡פעלירן 

כ„י                                                                                                                                                                                                             נ„יב‰  וברוח  יפ‰  בין  ‰‚ונים  סכומים 

ברו„ער ‡ונזערע  זיין  מ˘מח  ˜ענען  ˆו 

‡ייערע נ‡נטע פריינ„ ‡ון ˘כנים - מיט זייער  - 

מ˘פחו˙, בבחינ˙ עניי עירך ˜ו„מים.

„ער  וו‡ס  ל‡ביונים  מ˙נו˙  מˆו˙  ˘בזכו˙  וי‰"ר 

מ‚יל‰  ‰לכו˙  סוף  ‡ין  ˘רייבט  רמב"ם  ‰יילי‚ער 

ל˘מח‰  ‡ל‡  ומפו‡ר‰  ‚„ול‰  ˘מח‰  ˘ם  ”˘‡ין 

ˆו  זיין  זוכ‰  ‡לע  מיר  ז‡לן  עניים,  לב 

˘מח‰ ו‰רחב˙ ‰„ע˙ וכל טוב סל‰.

‡ ˘מח˙ פורים ו˘מח˙ ˙מי„

‰נ‰ל˙ ‰˜‰יל‰

˜ ר ‡ י ו  י נ  , י ס נ ‡ מ

‡ " ט י ל ˘ ר  " ו מ „ ‡ ן  ר מ  ˜ " כ  ˙ ו ‡ י ˘ נ ב  - ע  " י ז ט  " ‰ ו ˜ ‰ ו  נ י ב ר  ˜ " כ י  " ע  ‰ „ ס י י ˙ נ
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נרנן  נעים  בקול  ידידות,  בשירי  הודו  כולם  יחד  רבבות,  ובמקהלות 
אכבד  שמך  בנגינות,  למנצח  שיר  מזמור  חברינו,  אמע"כ  בזמירות, 
ובחסידות,  ובעבודה  בתורה  וחכמה  מדע  מלא  ידידות,  בשירי 
זמירות יזמרו  וכנור  ובתוף  רם  בקול  בתמידות,  מגרונו  ה'  את   מכבד 

הלא הוא

מוה"ר איתמר ארגע_ל הי"ו
_לרג_ל שמחת אירוסי בתו החשובה תחי'

עב"ג הבה"ח ישרא>ל א>ליעזר אייזנער ני"ו ממיוייני ת_למידי 
ישיבה"ק

בתורה  עוסקין  בנים  ובני  בנים  לראות  שתזכה  שמיא,  מן  פרקן  יקום 
ורב  חינ"א  ורב  חיי"א  רב  מעל  משמי  להם  וישפע  לשמה,  ובמצות 
חסד"א ברוב סייעתא דשמיא, ואך טוב וחסד עדי נזכה בקרוב, שיוליכנו 

כ"ק מרן רבינו שליט"א לקראת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.
המברכים: חברי מקהלת המנגנים

הרה"ק רבי זאב וואלף 
מזיטאמיר זי"ע

דעם קומענדיגן שושן פורים, ט"ו אדר 
הבעל"ט, געפאלט אויס די יומא דהילולא 

קדישא פונעם הייליגן צדיק, רבי זאב וואלף 
מזיטאמיר זי"ע בעל מחבר ספר "אור המאיר".

ואלה תולדות
דער הייליגער אור המאיר מזיטאמיר, איז 

געווען א תלמיד מובהק פון דער גרויסער מגיד 

פון מעזריטש זי"ע.

 פון אנהייב האט ער זיך מתפרנס געווען פון א 

קרעטשמע, און שפעטער אויף די באפעל פון זיין 

הייליגן רבי'ן דער גרויסער מגיד - איז ער געווארן 

א מגיד מישרים אין שטאט זיטאמיר, וואו עס 

האבן זיך מדבק געווען צו אים פיל חסידים מקבל 

צו זיין חסידות און הדרכה. 

ער איז געווען אן איידעם בזיוו"ש ביי רבי 

צבי הירש מרגליות אב"ד מעזריטש. 

ער איז נסתלק געווארן ט"ו אדר, בערך אין 
יאר תקנ"ז. 

איז  תק"ס,  יאר  אין  דערויף,  יאר  דריי 
המאיר"  "אור  ספר  דער  געווארן  געדרוקט 
וועלכע איז געשריבן געווארן דורך זיין תלמיד 
רבי אליעזר שו"ב דעיר זיטאמיר, בעמח"ס פרקי 

הנאזר.

איר זיצט אין תפיסה צוליב 
א משומד; איך זיץ אין 
תפיסה וועגן רבי נחום

דער הייליגער "מאור עינים" איז געווען א 
מגיד מישרים אין שטעט און אין דערפלעך. 
האט אמאל פאסירט אז א געוויסע משומד 
איז געווארן זייער אויפגעברויזט אויף די דרשות 
פונעם הייליגן מאור עינים, און ער האט איהם 
פאר'מסר'ט צו די רעגירונג, וואס דאס האט 
צוגעפירט צו זיין ארעסט אין שטאט זיטאמיר.

ווען עס איז באקאנט 
געווארן אין די אידישע 
די  איבער  וועלט 
מסירות און בלבולים 
ארעסט,  פונעם  און 
צושטערט  עס  האט 
די  ביי  מנוחה  די 
אנדערע צדיקי הדור, 
זיך  האבן  עס  און 
באלד אנגעהויבן גאר 
גרויסע השתדלות'ן צו 
פארגרינגערן דעם מצב 
מאור  הייליגן  פונעם 
טורמע.  אין  עינים 
וועלכע  פון די הויפט 
האבן אנגעוואנדן און 
געווען  משתדל  זיך 
מאור  דעם  לטובת 
עינים, איז געווען דער 
הייליגער רבי וועלוול 
זי"ע  זיטאמיר  פון 
דער  אלס  באקאנט 

אור המאיר.

דער הייליגער אור המאיר האט קיין מינוט 
נישט גערוהט, ער האט געארבייט און אנגעוואנדן 
אלע השתדלות'ער צו העלפן פארגרינגערן דעם 

מצב פונעם מאור עינים אין תפיסה.

שטארק  זיך  האט  המאיר  אור  דער 
אנגעשטרענגט און עס איז אים געלונגען צו 
פועל'ן אז דער מאור עינים זאל באפרייט ווערן 
פון תפיסה פאר עטליכע שטונדן ער זאל קענען 

גיין אין ביהמ"ד האלטן א דרשה.

זיך  ווען דער הייליגער מאור עינים האט 
צוריקגעקערט פון די דרשה, האבן אים באגלייט 
א ריזן עולם פון די שטאטלייט געבענדיג אים 
כבוד מלכים. ווען דער תפיסה וועכטער האט 
דאס דערזען האט אים זייער פארדראסן אז פאר 
אן ארעסטאנט ווערט צוגעטיילט אזויפיל כבוד 
און מחמת דעם האבן זיי נאכמער פארשווערט 
די תפיסה פונעם מאור עינים און מ'האט אים 

אריינגעזעצט אין א פינסטערן קאמער.

דער הייליגער אור המאיר האט אבער נישט 
געקענט רוען, ער איז נאכאנאנד ארומגעלאפן 
די  און פארארבעט מעשים צו פארגרינגערן 
תפיסה פאר'ן מאור עינים. ער האט ארלעדיגט 
אז מ'זאל לאזן אריינברענגען אין תפיסה גרויסע 
שטיינער און עטוואס מסדר געווען דעם גרוב 
פאר'ן מאור עינים אים צו שאפן כאטש דאס 
מינדעסטע הרחבת הדעת אונטער די שווערע 

מצב.

ווילאנג דער מאור עינים האט זיך געפונען 
אונטער אזא שטרענגע תפיסה ווַאך איז שווער 
געווען אנצוקומען צו אים. פאר'ן אור המאיר  
איז אבער געלונגען צו פועל'ן אז ער זאל טעגליך 
קענען אריינגיין פארברענגען מיט'ן מאור עינים 

פאר גאנצע צוויי שעה.

איין טאג ווען די צוויי צדיקים זענען געזעסן 
פלוצלים  איז  פארברענגט,  אינאיינעם  און 
ערשינען פאר זיי א מענטש געקליידעט ווי א 
דייטש, וועלכער האט זיך געוואנדן צום מאור 
ווי מארגן  "אזוי  ווי פאלגענד  זאגנדיג  עינים 
וועט פארקומען אין שטאט די מארק-טאג, 
וויל איך דעריבער בעטן אז דער אור המאיר 
זאל זיך משתדל זיין און אויס'פועל'ן אז מען 
זאל ארויסלאזן דעם מאור עינים פון תפיסה אויף 
עטליכע שעה, אז ער זאל קענען ארומגיין נאך 

ב+אור הי_לו_לא
תו_לדות וסיפורים מצדיקים שיודה"_ל ח_ל בשבוע הבע_ל"ט
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געלט פאר מיר"!

דער אור המאיר האט ווי זיין שטייגער 
די  אויסצופירן  שתדל'ן  גענומען  טאקע 
בקשה פון דעם דייטש, אבער ס'איז אים נאר 
געלונגען מיט א תנאי, אז דער אור המאיר 
וועט איבערנעמען אלץ משכון דעם פלאץ 
אין תפיסה בשעת ווען דער מאור עינים וועט 

זיך געפינען אויף דער פריי.

זיך די צוויי צדיקים  אזוי ארום האבן 
פאר א וויילע געטוישט פלעצער, דער מאור 
עינים איז ארויס אין מארק שאפן געלט פאר 
צדקה, און דער אור המאיר איז געבליבן זיצן 

אין תפיסה אויפן ארט פון מאור עינים. 

דער אור המאיר האט זיך אנגערופן צום 
מאור עינים זאגנדיג: "איר זיצט אין תפיסה 
צוליב א משומד; איך זיץ אין תפיסה וועגן 

רבי נחום"!

עינים  מאור  דער  איז  טאג  סוף 
פון  צוריקגעקועמן מיט'ן קליינעם סכום 
צוויי הונדערט רובל. ווען דער אור המאיר 
האט געזעהן דעם נישטיגן סכום האט ער 
ארויסגעוויזן אנטוישונג, "עס האט זיך נישט 
געלוינט דאס געשעפט פאר אזא קליינעם 
סכום". ווען דער מאור עינים האט געהערט 
ווי דער אור המאיר רעדט זיך אפ אז עס איז 
נישט ווערד געווען אזויפיל שתדלנות פאר 
דעם צוועק, טענה'נדיג: "אויסצו'פועל'ן דעם 
זכות פון ארויסגיין אפאר שעה האט דאך 

אפגעקאסט באלד דער זעלבער סכום".

האט זיך דער מאור עינים אנגערופן צום 

אור המאיר: "עס איז יא כדאי געווען", ווייל 
אין הימל איז געווען א שטארקער רעש, 
פאראורטיילט  בין  איך  איידער  וויבאלד 
געהאט  איך  האב  טורמע  צו  געווארן 
צוגעזאגט צו שאפן געלט פאר א געוויסן 
צוועק, און וויבאלד איך בין דערנאך געווארן 
פאר'משפ'ט פאר ארעסט, האב איך נישט 
געהאט די יכולת איינצוהאלטן מיין צוזאג, 
אבער היות איך האב קיינמאל נישט געבראכן 

א ווארט איז אין הימל געווארן א רעש.

האט דער מאור עינים מסיים געווען: "און 
דער דייטשל וועלכער האט זיך פאר אונז 
באוויזן אין תפיסה, איז געווען א מלאך של 
רחמים, וועלכער איז געקומען פועל'ן אז 
איך זאל זאל קענען ארויס פאר איין טאג 
איינצוהאלטן מיין צוזאג און שאפן די געלט!

דאן האט זיך דער אור המאיר מיט אסאך 
אנדערע צדיקים זיך אריינגעלייגט צום גאנצן 
באפרייאונג פונעם מאור עינים, און טאקע 
אין יענעם יאר נאך די גרויסע השתדלות 
פונעם אור המאיר און אנדערע צדיקים, 
איז דער מאור עינים צום פרייד פון גאנץ 

כלל ישראל ארויס פון תפיסה.

דער  אז  חסידים,  ביי  מקובל  איז  עס 
הייליגער מאור עינים זי"ע איז ארויס פון 
תפיסה אינעם טאג ט"ו אדר, וואס דאס איז 
שפעטער געווען דער יום ההילולא פון דער 

"אור המאיר" זי"ע.

זכותו יגן עלינו ועל 
כל ישראל אמן.

הי' דבוק בלו"נ והסתופף הרבה הרב החסיד ר' אברהם עקיבא ב"ר יעקב יוסף ז"ל ראטמאןט"ו אדר
ביה"ח דקריתינו הקדושהבצ"ק של רבינו הק'

 תשע"א הרב החסיד ר' חיים צבי ב"ר עזריאל יחיאל ז"ל לעוויט"ו אדר
ביה"ח במאנטריאל

מחסידי קאסאן דבוק בלו"נ הרב החסיד ר' יהוסף ב"ר משה ז"ל שווארץי"ז אדר
ופעל ועזר הרבה רבינו הק'

 תשנ"חמהיושבים ראשונה במלכותהרב החסיד ר' אשר ענזיל ב"ר אלקנה הלוי ע"ה קרויסי"ז אדר
ביה"ח דקריתינו הקדושה

זכר חסידים ברכה
יארצייטן פון אנשי שלומינו וואס געפאלט אין די קומענדיגע וואך

רון שיר ושבח תוקף תהילות, מזלא טבא מלבי עולות, בצלותא 
ובשבחא באהבה וחיבה, אל מעלת כבוד ידידי וידיד נפש כל 

חי מאוד נעלה, נעים הליכות ורב תבונות,
ה"ה

מוה"ר אליעזר צבי הכהן פישער הי"ו
משב"ק איל כ"ק מרן רבינו שליט"א

לרגל שמחת הולדת בנו בכורו למזל טוב
הקל המושיע, יעזור ויושיע, שיושפעו לך תמיד מן שמיא, רב 
טוב ושפע קדשיא, ומכל יוצ"ח תזכה לראות, רב נחת כשורות, 
על דרך הסלולה לנו מדור דור, בדרכי עבודת עבודה יאירו לך 
הנרות, לעסוק בגמ"ח בעבודה ובתורה אור, עדי נזכה שכ"ק 

רבינו בקרוב יוליכינו, לקראת משיח צדקינו, בב"א.
השמח בשמחתך: ישראל סג"ל קרויס

ברגשי כבוד והערצה ידידות ואהבה, ומתוך שמחה וחדוה מקרב 
אל  יאה,  וגדיא  טבא  מזלא  ברכת  לברך  בזה  באתי  פנימה,  הלב 
גברא  האי  מעלה,  ובכל  המידות  פאר  והנעלה,  היקר  ידידי  כבוד 
בראש  ועומד  פנימה,  בקודש  לשרת  העומד  דדהבא,  צנתר  יקירא 
כל פעולות הקודש בקרב קהלתינו להגדיל תורה ולהאדירה, משים 

לילות כימים ביודעים ובלא יודעים, ברוב הכשרון ורב הפעלים

מוה"ר אליעזר צבי הכהן פישער הי"ו
משב"ק איל כ"ק מרן רבינו שליט"א

לרגל שמחת הולדת בנו בכורו למזל טוב
ברכתי,  בזה  וצרופה  שמחתינו,  היא  שמחתך  לנו,  היא  שמחה  יום 
שיזכה מע"כ להמשיך בעבודת הקודש עוד רבות בשנים, עוד ינובון 
ממנו  שירווה  גבר  יבורך  כן  כי  והנה  יהיו,  ורעננים  דשנים  בשיבה 
יוצאי חלציו רב תענוג ונחת דקדושה, בבריות גופא ונהורא  ומכל 
מעליא, מתוך רוב שמחה ומתוך עושר ואושר וכבוד, עדי נזכה לרגלי 

מבשר במהרה בימינו ומלכנו בראשינו אמן.
המאחל מקרב הלב: שלמה יואל גרינהוט

עולות,  מלבבי  טבא  מזלא  תהילות,  תוקף  ושבח  שיר  רון 
בצלותא ובשבחא באהבה וחיבה, אל מע"כ ידידי וידיד נפש 
כל חי, מכבד את ה' מגרונו בתמידות, בקול רם ובתוף וכנור 

יזמרו זמירות, 

ה"ה

מוה"ר איתמר ארגעל הי"ו
לרגל השמחה אשר במעונו באירוסי בתו למזל טוב בשעטו"מ

שמיא,  מן  תמיד  לך  שיושפעו  ויושיע,  יעזור  המושיע,  הקל 
נחת  רב  לראות,  תזכה  יוצ"ח  ומכל  קדשיא,  ושפע  טוב  רב 
כשורות, עדי נזכה שכ"ק רבינו בקרוב יוליכינו, לקראת משיח 

צדקינו, בב"א.

ידידך: אליעזר זוסיא סג"ל קרויס, ש"ב
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עניני סדר וזמן קבוע

-א-

צריך האדם להחזיק את סדר היום 
שלו בקביעות חק ולא יעבור

ויש להוסיף לזה עוד, מה שאמרו צדיקים 

הק', שהאדם צריך לעבוד את ה' על פי סדר 

ויעמוד  קבוע,  בזמן  בלילה  שישכב  קבוע, 

בזמן  יום  בכל  ויתפלל  בזמן קבוע,  בבוקר 

קבוע, וכן כל סדר היום צריך להיות בסדר 

היום  לישכב  סדרו,  את  יחליף  ולא  קבוע, 

בשעה זו, ולמחר בשעה אחרת, אלא יחזיק 

יעבור.  ולא  חק  יום,  אחר  יום  שלו  בסדר 

הק'  זקיני  אצל  לראות  זכיתי  כזו  ועבודה 

)רבינו מהר"א( זי"ע, שלא שינה סדר היום שלו 

מסודר,  היה  לעת  במעת  רגע  וכל  לעולם, 

ולא היה דבר כזה שיבטול אצלו סדר היום 

וסדר הלילה, אלא עבר עבודתו לילה אחר 

על  וגם  קבוע,  יום בסדר  ויום אחר  לילה, 

שעבודת  כן  הנאמר  "ויחנו"  ענין  רומז  זה 

להיות  צריכה  האדם 
וקביעות,  חני'  בבחינת 
היינו על פי סדר קבוע יום 
אחר יום. ומה שראו בהרבה 
צדיקים שעבדו את ה' שלא על פי סדר וזמן 
קבוע, זהו, מפני שהיה להם זמן וסדר אחר, 
על פי היחודים שעסקו בהם, והיינו למעלה 
מן הזמן השולט בעולם הזה, ואין לעבודה 

כזו שייכות לאנשים כערכנו.

)עבודת עבודה פתג"ק ח"ב רסו(

-ב-

שמירת הסדר והזמן הוא היסוד 
המביא שמחה להאדם

דאס לערנט דער פסוק פאר יעדן איד, 
דאס איז דער יסוד וואס ברענגט דאס גליק 
פארן מענטש, ס'זאל זיין שנתיים ימים, א 
טאג זאל זיין ווי א יאר, די צייט זאל זיין ביי 
אים טייער ,ער זאל האלטן חשבון און געבן 
כבוד פאר די צייט. ס'איז דא א זמן שינה, 
א זמן קימה, א זמן תורה, א זמן תפילה, 
לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים, ווען 
ס'קומט די צייט פון יעדע זאך, דארף מען 
מען  דארף  ביינאכט  דערצו,  גרייט  זיין 

זיך, און צופרי דארף  זיין גרייט צום לייגן 
ווען  און  אויפשטייין,  צום  גרייט  זיין  מען 
מען  דארף  לערנען,  פון  צייט  די  ס'קומט 
מען  דארף  אלעס  דעם,  צו  גרייט  שטיין 

אפשטיפן צו זיין גרייט צום לערנען. 

ווען מ'וויל געבן פאר א מענטש געלט, 
מ'וועט  דערויף,  צייט  א  אפ  מ'שמועסט 
גרויס  פארדינען  מ'וועט  פארהאנדלען, 
וועט  ער  גרייט,  זיין  ער  וועט  אוי  געלט, 
צייט  די  און  דעם,  פאר  אפשטופן  אלעס 
ווי  חשוב  אזוי  נישט  איז  לערנען  פונעם 
דאס. אויף דעם פרעגט מען אויבן, קבעת 
א  מיט  געווען  ס'איז  צו  לתורה,  עתים 
קביעות, מיט א סדר, אלעס אין זיין צייט, 
חלב  אין  בשר  פארמישעכטס,  קיין  נישט 
זיין  אין  איז  יעדע  ווען  גוט,  ביידע  זענען 
איז  אויס  עס  מ'מישט  אז  אבער  פלאץ, 
ס'איז  אז  זמן,  מיט'ן  איז  אזוי  עס טריפה, 

געמישט טויג עס נישט.

)עבודת עבודה שפת"ק ח"א קמט(

-ג-

בסדר  קבוע  אשר  האיש  זה,  ולעומת 
בתורתו  להצליח  זוכה  היום,  לכל  מסודר 
לו  ויש  הטבע,  מן  למעלה  ועבודתו 
אחת  בשעה  לפעול  דשמיא  סייעתא 
יותר מכפי ערך השעה, דכיון  הרבה 
בזה  שולט  הוא  בסדר,  מסודר  שהוא 
וכיון שאין כח  והטבע,  על כח הזמן 
להצליח  יכול  עליו,  שליטה  הטבע 
כענין  למעלה מדרך הטבע,  בלימודו 
והוא  קימעה  אוכל  חז"ל  שאמרו 
זמנו  כזה,  באדם  כן  במעיו,  מתברך 
מתברך שמצליח לפעול בשעה אחת 

הרבה מאוד.

במאמר  הכוונה  שזה  לומר  ויש 
החכם הידוע: "מה שלא יעשה השכל 
יעשה הזמן", פי' כי בכח "הזמן" היינו 
ורגעיו,  בכח זה שהאדם שומר זמניו 
שלא  מה  אף  ולעשות  לפעול  יכול 
יוכל לעשות על פי "שכל" הטבע, כי 
למעלה  מתברך  כזה  איש  של  זמנו 

מדרך הטבע.

)עבודת עבודה דב"ק ח"ב קנא(

עבודת היום
_ליקוט עניני סדר היום מתח_לת היום ועד סופו 

במשנתו של רביה"ק זי"ע

המדור הזה נתנדב ע"י מוה"ר משה יצחק האס הי"ו )קרית יואל(
לרגל שמחת אירוסי בתו למזל טוב

ובזכות זה יברכהו השי"ת שיזכה לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובים אמן

בס"ד

אדאנק 
סאושל 

מידיא

עפפ איד
ארמאלע איד, צו א וואטס

נ  
א

ן 
פו א גאנץ יאר שיכור

לאכט צו זיך אליין, 
קלָאצט אינמיטן וואקן, 

האלט אייביג אויף די טראפיק

געווען אמאל נארמאל, געזונט און פריש...

נעבעך ל''ע דיאגנאזירט 
געווארן מיט 'וואטסעפפ' 
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המשך אהבה - אהבת הבורא:

דורך 'אהבת השי"ת' 
ווערן בטל די דינים

אותיות מחכימות:
יתברך.  השם  את  לאהוב  עשה  מצות 
אהבה  נפש  בכל  אהבה  לב  בכל  'אהבה 
ה(  ו,  )דברים  שנאמר  'שבת'  מספר  מאד  בכל 
ובכל  לבבך  בכל  אלהיך  י-הוה  את  'ואהבת 

נפשך ובכל מאודך'...
באהבה  היסורין  מקבל  ...וכשהאדם 
והרוחניות  החיות  בחינות  שהוא  ובשמחה, 

על  ואהבה,  שמחה 
ומקשר  מקרב  זה  ידי 
אל  הגוף  ומדבק 
החיות  שהוא  הנשמה 
הדין.  ונתבטל  הרוחני 
בריאה  עיקר  היה  וזה 
'בני  ולברוא  להאציל 
ד,  )שמות  ישראל'  בכורי 
וגבורת,  מחסדים  כלול  דעתו  שיהיה  כב(, 

וגבורת,  חסדים  ידי  על  אביך  אלהי  את  דע 
יסורין  וקבלת  ביטוש  ידי  על  לפעמים 
החסד,  השפעות  ידי  על  לפעמים  באהבה, 
בהשגחה  יתברך  חכמתו  שגזרה  מה  לפי 
שאינו  בהיפוך  ושלום  חס  ואם  נפלאה... 
החיות,  מן  שלו  הגוף  דוחה  בשמחה  מקבל 
לכך אמרה תורה עצה היעוצה לאדם ואהבת 
את י-הוה אלהיך שהוא בחינות דין, אלף למד 
הי יוד כף, סודו חמש פעם דין ש"כ, ונימתק 
בסוד חס"ד 'אברה"ם )גי' ש"ך( אוהבי' )ישעיה 

מא, ח(, ולקבלו בשמחה ואהבה...

)אוצר החיים דברים דף לח:(

תמצית למעשה:
דעם 	  האבן  צו  ליב  עשה  מצות  א  ס'איז 

אויבערשטן, מיט די גאנצע הארץ, מיט די 
גאנצע זעהל און מיט די גאנצע פארמעגן, 
ביי  טאג  א  מאל  צוויי  זאגט  מען  ווי  אזוי 
לבבך  בכל  אלקיך  ה'  את  'ואהבת  קרי"ש 

ובכל נפשך ובכל מאודך'.
וואס 	  יסורים  מקבל  איז  מענטש  א  ווען 

מיט  און  שמחה  מיט  אים  אויף  קומען 
עס  און  דינים,  אלע  נתבטל  ווערן  'אהבה', 
אויב  חסדים.  מענטש  אויפן  נמשך  ווערן 
די  ארויס  גייט  פארקערט,  אבער  עס  איז 
גאנצע חיות פונעם מענטשנ'ס גוף. ממילא 
איז די בעסטע זיך צו שטארקן מיט אהבת 
השי"ת, און מקבל זיין אלעס מיט א שמחה 
איבערגעדרייט  אלעס  וועט  אהבה,  און 

ווערן צו א שטיק חסד.

ניצוצי +אור
ליקוט מספרי רבותינו הקדושים זי"ע מסודר לפי הענינים

מודעה
אנ"ש וועלכע וויילן

בצל הקודש
של כ"ק מרן רבינו שליט"א

אויף די ימי הפורים הבעל"ט

און ווילן רעזערווירן

אש"ל מלא
בבניני הישיבות און די סעודות בביתו נאוה קודש #9

זאלן זיך מעלדן ביטע ווי פריער

514.582.6380
אדער איחוד טעל ליניע

514.500.8674 / 718.451.8674  #9-6-1

פועל'טס אלעס גוטס!

צו דינגען / פארדינגען

דירות בקריתינו הקדושה אויף די ימי הפורים
ביטע רופן דעם 'איחוד טעל ליניע' אטאמאטישן סיסטעם

514.500.8674  /  718.451.8674  #1-5

סדרי ופרטי ימי הפורים

פועל'ט אלעס גוטס

לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם

להיות עתידים ליום הזה

תענית אסתר
 6:15 מנחה  תפלת  זיין  וועט  אסתר  	תענית 
ביהמ"ד הגדול, דערנאך תפלת מעריב  אין 

און קריאת המגילה.

ליל פורים
המגילה  קריאת  נאך  באלד  פורים,  	ליל 
די  האבן  יעדער  וועט  שליט"א,  רבינו  פון 
געלעגנהייט אריבערצוגיין לברך ולהתברך 

'א גוטן פורים'.

שלחן  דער  פארקומען  וועט  פורים  	ליל 
הטהור בביתו נאוה קודש בשעה 9:15.

ביום הפורים
היכל  אין   7:15 בשעה  שחרית  	תפלת 

הכוללים.

א  זיין  וועט  שחרית  תפלת  נאך  	תיכף 
געלעגנהייט איבערצוגעבן קוויטלעך פארן 

רבי'ן. מ'בעט אז מ'זאל נישט אויפהאלטן.

געפראוועט  וועט   5:30 בשעה  	נאכמיטאג 
טיש.  יין  משתה  דערהויבענער  דער  ווערן 
עס וועט זיין צוגעשטעלט ויין מלכות רב כיד 

המלך.

נישט  זאל  קיינער  שטארק  זייער  	מ'בעט 
צוגיין במשך דעם טיש צום רבי'ן. דער רבי 
כנהוג,  יעדן  פאר  לחיים  וואונטשן  וועט 
און מ'וועט ארויפשיקן די שיריים פון אלע 

מאכלים.

דרינגענדע  א  מיט  מיר  קומען  	באזונדער 
זאל  מהכלל  יוצא  שום  בלי  קיינער  בקשה, 
עס  טאנצן.  טיש  אויפן  ארויפגיין  נישט 

נישט  מ'קען  ארדענונג,  די  זייער  שטערט 
ברענגט  איינער  און  געהעריג,  מיטהאלטן 

דעם צווייטן א.א.וו.

אויסליידיגן  מען  וועט  טאנץ  תמחה  	ביים 
זאל  יעדער  מ'בעט  טיש,  פון  חלל  דעם 
זיך  נישט  פלעצער,  זיייערע  אויף  בלייבן 
העכער  אויפשטעלן  זיך  אדער  שטיפן 
וכדו', כדי יעדער זאל קענען מיטהאלטן די 

דערהויבענע ריקודין.

די  פון  קאפיעס  זיין צוגעשטעלט  וועט  	עס 
געהעריג  קענען  מ'זאל  ומזמורים,  פיוטים 

מיטזאגן.

שושן פורים
וועט   5:15 בשעה  נאכמיטאג  פורים  	שושן 

פארקומען דער טיש אין ביהמ"ד הגדול. 

די  ביי  און  ריקודין,  די  ביי  אז  בעט  	מען 
מען  זאל  כנהוג  דבדיחותא  ומילי  בדחנות 
זיך נישט אויפשטעלן פון די פלעצער, כדי 

נישט צו שטערן דעם ציבור.

די  	ביטע אין אכט נעמען, מיטן אויספאלגן 
זאל  יעדער  אז  צו  אנווייזונגען העלפט איר 
קענען מיטהאלטן, שעפן חיות דקדושה און 
שלחנות  דערהויבענע  די  פון  האבן  הנאה 

הטהורות.

אף הן היו באותו הנס
נשים  עזרת  די  וועט  טישן  אלע  	דורכאויס 
עס  געהעריג.  צוגעשטעלט  און  אפן  זיין 
די  פון  קאפיעס  צוגעשטעלט  זיין  וועט 
זאלן  צדקניות  נשים  די  ומזמורים,  פיוטים 

קענען מיטהאלטן.
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ווערטער  צוויי  די  טאהש"  אין  "פורים 
ליגט  עס  אפקלאנג,  העכערן  א  האבן 
דעם,  אין  אפטייטש  און  באדייט  אזויפיל 
זיי  פארבינדט  קשר  ספעציעלער  א  און 
ווי עס  קיימא.  א קשר של  צוזאמען מיט 
פארציילן די זקני החסידים וואס האבן זיך 
געווען בצילא קדישא פון רבי'ן  מסתופף 
זכרונו לברכה דער סבא קדישא, ווען זיי 
רעדן פון "פורים אין טאהש" רינט טרערן 

פון זייערע אויגן, פון גרויס התרגשות.

דאס פאפיר איז צו קורץ און די פעדער 
צו ארים, צו קענען גענוג לעבעדיג אראפ 
שילדערן דאס דערהויבן בילד, א קליינעם 
קונטרס  אין  זעהן  מען  קען  דערפון  טייל 
דער  וואס  בטאהש",  המשולש  "פורים 
שרייבער האט מיטגעלעבט דריי פורים'ס 
ביים סבא קדישא און געשריבן דערפון א 

באזינדער קונטרס.

געווען  איז  עס  אז  זאגן  זאלן  מיר  ווען 
איז  המלה,  מובן  במלוא  כיפור  יום  א 
ווייל  אויסגעטייטש,  ריכטיג  נישט  נאך 
הושענא  יוה"כ,  ר"ה,  געווען  איז  עס 
וואס  און  פורים,  תורה,  שמחת  רבה, 
שמחה  פון  צוזאמענשטעל  א  נישט, 
מיט  פרייליכקייט  התעוררות,  מיט 
צובראכענקייט, התלהבות און דביקות, די 
חסידים וואס האבן געהאט די זכיה זיך צו 
געפינען דארט, האבן געשפירט ווי מ'איז 
עפעס ארויס פון דער וועלט, מען שוועבט 

און א העכערע אטמאספערע.

די ישועות וואס פלעגט צוטיילט ווערן 
זיך,  פאר  פרשה  באזונדערע  א  איז  דאס 
אז  זאך  מין  דאס  געווען  נישט  איז  עס 
פורים,  גע'פועל'ט  האבן  נישט  זאל  מען 
אפילו  ישועות,  גע'פועל'ט  האט  יעדער 
אין די שווערסטע ענינים, ער האט נישט 
טיש,  ביים  קוויטלעך  די  לייגען  געוואלט 
ער  און  דורכגיין  פלעגט  עולם  דער  נאר 
און  ווייס"  "איך  ווייס"  "איך  זאגן  פלעגט 
האסט שוין גע'פועל'ט! אויך פלעגט דער 

יאהר  יעדעס  אנזאגן  רבי 
טיש  דעם  אנהייבן  פארן 
אז קיינער זאל נישט געבן 
די האנט ביים טיש, נאר מען 
זאל פונדערווייטענס ווייזן די האנט און ער 
וועט צוריקווייזן, ער האט געהאט אן ענין 
געווען  מרמז  אמאל  האט  )ער  דעם,  אין 
דעם ענין אין "והיה כאשר ירים משה את 
ידו וגבר ישראל"(, מזכיר זיין האט ער יא 
האלו  והימים  זאגן  פלעגט  ער  געלאזט, 
מזכיר,  נאר  איז  מען  וויבאלד  "נזכרים" 
אויב  געהאלפן,  שוין  מען  איז  "ונעשים" 
מען האט דוקא געוואלט געבן א קוויטל 

האט ער אויפגענומען נאר נאכן טיש.

אהיימגעשיקט  ער  האט  קראנקע 
זיך  האבן  וואס  די  געזונטערהייט, 
האט  מיליטער  צו  שטעלן  געדארפט 
ציקערלעך,  באפרייאונג'ס  געטיילט  ער 
יצא",  "ועל כולם שאמר שהכל  זאגענדיג 
מאך  שטעלן  דארפן  דיך  וועסט  דו  ווען 
ערליך א שהכל און וועסט באפרייט ווערן, 

וכך הוה.

געציילטע  אראפברענגן  וועלן  מיר 
עפיזאדן, פון וואס עס האט זיך אפגעטוהן 
הייליגן  דעם  אין  הויף  הייליגן  דעם  אין 
קצהו  אפס  אן  נאר  איז  דאס  אבער  טאג, 
און א מעט מן המעט פון וואס דארט איז 

פארגעקומען.

]רביה"ק זי"ע שרייבט אין ספה"ק עבודת 
עבודה )שיח"ק ח"א דף קכ"ח(, אז הרה"צ 
זון  ר' אשר'ל מ'קאלוב זצוק"ל הי"ד דער 
פונעם סבא קדישא האט געזאגט ביי זיין 
הספד אויפן הייליגן סב"ק זי"ע, "ווער עס 
האט נישט געזען דעם טאט'ן זאגן ברכות 
התורה פורים אינדערפרי, דער האט נאך 
דארף  מען  וויאזוי  געזען  נישט  קיינמאל 

מאכן א ברכה!"[.

נאכן דאווענען פורים אינדערפרי האט 
און  לעקיך  פון  לחיים  א  צוגעגרייט  מען 
געטיילט  אליין  האט  רבי  דער  ברוינפען, 
האט  ער  און  עולם,  גאנצן  פארן  לעקיך 
התעוררות  ניגון  דעם  זינגן  אנגעהויבן 

מען  )וואס  דרייפאס"  "פארוואס  הידוע 
גאנצע  די  טיש(,  ביים  היינט  אויך  זינגט 
צייט זענען אים טרערן גערינען פון זיינע 
האט  געוויין  רוב  פון  און  אויגן,  הייליגע 
ווערטער  די  הערן  געקענט  נישט  מען 
ניגון  די  פון  סוף  צום  נאר  ניגון,  פונעם 
האט מען געהערט די ווערטער "ווייל דו 
ביסט א איד". נאכדעם האט מען געטאנצן 
זיין  אין  אריין  איז  ער  און  יעקב,  שושנת 
א  צו  געוואשן  זיך  האט  ער  מיוחד,  חדר 
מען  האט  סעודה  די  צו  סעודה,  שנעלע 
נאכדעם  עולם,  דעם  אריינגעלאזט  נישט 
און  ביהמ"ד  אין  אריין  צוריק  ער  איז 
מקיים געווען מצות משלוח מנות ומתנות 
בסבר  לייט  ארימע  אלע  פאר  לאביונים 

פנים יפות.

ער  איז  נאכמיטאג  אזייגער  איינס 
ער  טיש",  "טרינקן  צום  אריינגעקומען 
ווייסע  די  מיט  אנגעטון  געגאנגען  איז 
וואס  סטראקעס  ווייסע  מיט  בעקיטשע 
ער איז געגאנגען מיט דעם יום כיפור, מיט 
א גרויסען האלצערנעם גראגער אין איין 
האנט, און די זילבערנע הענטל וואס מען 
ווייזט מיט דעם אינעם ס"ת אין די אנדערע 
צורה  הייליגע  די  אנצוקוקען  נאר  האנט, 
הרהור  א  באקומען  צו  גענוג  געווען  איז 
תשובה. ער איז צוגעגאנגען צו זיין פלאץ 
נדרי  כל  פון  נוסח  מיטן  אנגעהויבן  און 
מצות  לקיים  ומזומן  מוכן  הנני  ביינאכט: 
עד  בפוריא  לבסומי  אדם  חייב  של  חז"ל 
דלא ידע, ולקיים מצות לא תעשה של לא 
תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין  ושמאל, 
ומצות עשה של דברי סופרים שאל אביך 
ויגדך זקניך ויאמרו לך. על דעת המקום, 
הק'  האר"י  דעת  על  הקהל,  דעת  ועל 
ותלמידיו, ור' חיים וויטאל ותלמידיו, ועל 
ותלמידי תלמידיו,  ותלמידיו  ריב"ש  דעת 
וע"ד רבינו וכו'. אזוי האט ער גערעכענט 
ארום צען מינוט די נעמען פון צדיקים ביז 
צו זיינע רבי'ס דער שם שלמה, און דער בן 
ביתי ר"ר אליעזר'ל מ'קאמארנא, און דער 
צבי לצדיק, ועל דעת אאמו"ר הקדוש דער 
בני  דער  און  אלקי,  השרף  רבי  ערשטער 
די  געמאכט  האט  ער  און  וכו',  שלשים, 

פורים אין ט+אהש
ביי רבינו הסבא קדישא זיעועכ"י

המדור הזה נתנדב ע"י מו"ה ישעי' יעקב בינער הי"ו )קרית טאהש(
לרגל שמחת הולדת בתו למזל טוב

ובזכות זה יברכהו השי"ת שיזכה לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובים אמן
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ברכת הגפן, און אנגעהויבן טרינקען, און 
גרויסע  רעדן  אנגעהויבן  באלד  האט  ער 
ער  פלעגט  יארן  ערשטע  די  אין  זאכן, 
שעות  פרדס,  עפ"י  מגילה  די  טייטשן  צו 
אזוי  ענינים  די  מבאר  זייענדיג  אריכות 
האבן  אידן  פשוט'ע  אפילו  אז  בבירור, 
מיטגעהאלטן, אבער אין די לעצטע יארן 
נאר  געטייטשט,  נישט  כמעט  ער  האט 
ישראל  ישועות  פאר  וועלטן  איינגעריסן 

בכלל ובפרט.

א  ארויסגעקומען  איז  יאר  איין 
 - ווירטסהייזער  די  אויף  גזירה  שווערע 
האבן  אידן  אסאך  וואס  פון  קרעטשמעס 
האט  רעגירונג  די  חיונה,  זייער  געצויגן 
די  פון  ערלויבעניש  די  צונעמן  געוואלט 
אידן  הונדערטער  קרעטשמער'ס,  אלע 
וואלטן געבליבן אן א פרנסה, אידן זענען 
גזירה, און  די  זייער באזארגט פון  געווען 
רבי'ן  געווען פארן  מען האט דאס מזכיר 
פורים ביים משתה יין טיש, האט דער רבי 
בשעת'ן טרינקן, ווי דער סדר איז געווען 
פון  וחרוזים  פיוטים  זאגן  צו  טאהש  אין 
די ימים נוראים וכו', האט ער איינגעריסן 
וועלטן פאר כלל ישראל ובתוכם בטל צו 
זיך  מאכן די דערמאנטע גזירה, און האט 
דעם  זאגן  אנגעהויבן  און  אויפגעשטעלט 
פיוט 'לאל עורך דין' פון די הייליגע טעג 
האט  נאכדעם  סוף,  ביזן  בפסוק  פסוק 
איז  עס  מלכינו,  אבינו  געזאגט  רבי  דער 
לתשובה,  התעוררות  גרויס  א  געווארן 
נאכגעזאגט  גאנצער עולם האט  און דער 
נאך שטיקל מיט הארצרייסענדע  שטיקל 
אנגעהויבן  רבי  דער  האט  דאן  בכיות, 
ה'  ה'  מדות  עשרה  פון שלש  פזמון  דעם 
רצון  יהי  סוף,  ביזן  וכו'  וחנון  רחום  אל 
די  להיות,  בנאדך  דמעותינו  שתשים 
האט  עס  וואס  התעוררות  און  בכיות 
אין  עד  געווען  איז  אפגעטון  דארט  זיך 
די  אז  פארשטענדליך  זעלבסט  לשער, 
גזירה איז בטל געווארן און די אידן האבן 

אפגעאטעמט.

זיך  האט  עס  ווען  תרח"ץ  פורים 
פארן  צייטן  שווערע  די  אנגעהויבן 
שוין  האט  מען  אייראפע,  אין  אידענטום 
איז  מען  ווי  שטיינער  אידן  נאכגעווארפן 
געגאנגען, און נאכגעשריגן באליידיגונגס 
געזאגט  קדישא  סבא  דער  האט  טיטלען, 

ביים טיש: "איך הער אין הימל אזוי א רעש 
ווילט  הסתם  מן  געפערליך!,  איז  עס  אז 
עס  וואס  אויסזאגן  ענק  זאל  איך  עטץ 
טוט זיך אויבן אין הימל, איז אזוי, ראשית 
טאר מען נישט אלעס אויסזאגן וואס מען 
וועל  איך  אפילו  צווייטענ'ס  און  זעהט, 
אייך אויסזאגן וועט איר מיר נישט גלייבן, 
יא  אביסל  אייך  איך  וועל  פונדעסטוועגן 
אויסזאגן וואס איך בין געוואויר געווארן 
יאהר  דאס  אזוי,  איז  זאך  די  אצינדערט, 
שרעק,  מיט  נאר  דורכגיין  וועט  בעזה"י 
און דאס וועט מכפר זיין אויף די זאכן פון 
דעם יאהר, לאמיר יעצט איינרייסן מבטל 
צו זיין די גזירות פון אידישע קינדער", און 
דער סב"ק האט אנגעהויבן זאגן: "הושענא 
למענך אלקינו הושענא, הושענא למענך 
בוראינו הושענא, הושענא למענך גואלינו 
דורשינו  למענך  הושענא  הושענא, 
מיטגעזאגט  האט  עולם  דער  הושענא". 
געשפאלטן  האט  וואס  געוויין  א  מיט 
א  אויף  געבעטן  האט  יעדער  הימלען, 
איז  התעוררות  דאס  און  שלימה,  ישועה 
יענעם  הוה  וכך  לשער...  אין  עד  געווען 
יאהר איז מען נאך אפגעקומען נאר מיט 

שרעק.

פון פורים שנת תש"א ווערט דערציילט 
צווישן  בטאהש",  המשולש  "פורים  אין 
פורים  פאלגענדע:  דאס  אנדערע 
איז  קדישא  סבא  דער  פאר  אינדערפרי 
ער  האט  דאווענען,  צום  אריינגעקומען 
איז  ער  ארויס,  אין  אריין  געדרייט  זיך 
ער  איז  דאן  ביהמ"ד,  אין  אריינגעקומען 
ארויס  איז  ער  פרטי,  חדר  זיין  אין  צוריק 
זיך  ער  האט  אזוי  גערטל-הויף,  אין 
ארומגעדרייט עטליכע מאל, פלוצים האט 
ער זיך געגעבן א שטעל אפ צווישן עולם 
פאליש  אין  דארט  געווארט  האט  וואס 
אויפ'ן רבי'נס דאווענען, און ער האט זיך 
זיי און געזאגט: "איך וואלט  געוואנדן צו 
דאווענען,  שטעלן  געדארפט  שוין  זיך 
גיין דאווענען,  נישט  נאך  איך קען  אבער 
געזען  איך  האב  אינדערפרי  היינט  ווייל 
פאר וויפיל חולים ל"ע איך דארף פועל'ן א 
רפואה דעם היינטיג'ן פורים, און עס פעלט 
מיר נאך איינער צום חשבון, קען איך זיך 
נאכנישט שטעלן דאווענען, ביז איך וועל 
ווער דער חולה איז פאר וועם איך  וויסן 

דארף נאך היינט פועל'ן א ישועה!".

דער רבי האט זיך אינטערעסירט ביי די 
חסידים וואס זענען דארט געשטאנען צו 
איינער האט נישט עפעס א חולה מזכיר צו 
זיין. אינמיטן ווען דער רבי איז נאך דארטן 
געשטאנען איז אנגעקומען א פולער וואגן 
מיט חסידים ואנ"ש צום רבינ'ס דאווענען, 
און איינער פון זיי, א חסיד מיט'ן נאמען ר' 
איסר, איז באלד צוגעלאפן צום רבי'ן מיט 
פרוי  זיין  זיין  מזכיר  געמיט,  צובראכן  א 

וואס ליגט נעבעך זייער קראנק ל"ע.

אנגערופען  באלד  רבי  דער  זיך  האט 
מיר  קענען  "יעצט  לשון:  הייליג  זיין  מיט 
דער  שוין  ס'שטימט  דאווענען,  גיין  שוין 
דער  האט  איסר'ן  ר'  פאר  און  חשבון". 
און  לקח  אויף  געלט  "גיב  געזאגט,  רבי 
רפואה  א  האבן  שוין  זי  וועט  ברוינפען 
געטראכט  נישט  האט  איסר  ר'  שלימה". 
צוויי מאל, ער האט באלד ארויסגענומען 
צו  געגעבן  און  )מטבעות(  פענגא"ס   10
רבי  דער  אים  האט  דאן  תיקון,  קויפן 
עטליכע מאל געקלאפט אויף די פלייצע 
ווייב  נו - זארג נישט, דיין   : און  געזאגט 
וועט  זי  געווארן,  געהאלפן  ב"ה  איז שוין 

בעזהשי"ת זיין געזונט...!!

א  געווען  דאס  איז  חסידים  די  ביי 
רבי  דער  וועם  אז  סימן,  איבערגעצייגטע 
א  געווען  שוין  איז  דער  קלאפ,  א  גיט 
געהאלפענער. ר' איסר איז נאך געשטאנען 
נאכאמאל  רבי  דער  איז  צומישט,  אביסל 
נו,  נו,  געזאגט,  און  אים  צו  צוגעגאנגען 
זיי  און  דאווענען,  מ'גייט  נישט,  זארג 
בשמחה, ווייל דיין ווייב איז ב"ה געזונט. 

און אווי איז טאקע געווען.

דאס זעלבע יאהר )תש"א( ביים משתה 
האט  רבי  דער  וואס  נאכדעם  שוין  היין, 
מלכינו"  "אבינו  עולם  מיטן  געזאגט 
פון  דין"  עורך  "לא-ל  און  בפסוק,  פסוק 
פלוצים  רבי  דער  האט  נוראים,  ימים 
א  מיט  גראגער  מיטן  דרייען  אנגעהויבן 
געפאלן  איז  עס  התלהבות,  מורא'דיגע 
רבי  דער  און  עולם  גאנצן  אויפן  פחד  א 
האט זיך אנגערופען בלש"ק: - "איר זאלט 
זענען  שמים  שערי  די  אז  רבותי,  וויסן 
און  טויערן,  אייזערנע  מיט  פארקלאפט 
דארפן  מיר  שלעסער,  שטארקע  גרויסע 
צו  געבן,  צו  עצה  אן  זיך  רחמים  גרויס 

עפענען די שערי שמים...."
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אויף  הויב  א  געגעבן  זיך  האט  ער  און 
אנגעהויבן  האט  ער  און  שטול,  זיין  פון 
די  פון  נוסח  מיט'ן  מזמור",  "לדוד  זאגן 
ימים נוראים, פסוק בפסוק, דער גאנצער 
עולם איז דערציטערט געווארן הערענדיג 
די ווערטער, און מ'האט מיטגעזאגט מיט 
מורא'דיגע  א  מיט  און  בכיות  און  קולות 
האט  מען  ווען  תשובה,  התעוררות 
אנגערופן  רבי  דער  זיך  האט  געענדיגט 
טויערן  די  אז  מיר,  עטץ  גלייבט  בזה"ל: 
האבן זיך שוין געעפענט, און דער רבי איז 
ער האט  און  אויפגעלייגט  זייער  געווארן 
און  בשמחה,  טיש  דעם  געפירט  ווייטער 
ער האט יעדן אנגעוואונטשן און געטיילט 
ישועות ורפואות פאר אלע אנווענזדע, און 

ערפילט יעדענ'ס בקשה לטובה.

א  טיש  צום  אריינברענגן  פלעגט  מען 
און ער האט  בונדלעך,  זכר  גרויסן שיסל 
אנגעהויבן טיילן פאר די אלע וואס האבן 
נישט געהאט קיין קינדער, די אלע וועלכע 
האבן באקומען פון די בונדלעך זענען נאך 

דאס יאהר נפקד געווארן מיט קינדער.

איז  חסידים  רבינ'ס  דעם  פון  איינער 
אמאל קראנק געווארן ל"ע אויף עצירות, 
געהאט  שוין  זיך  האבן  דאקטוירים  אלע 
זיי  אז  זאגענדיג  אים,  פון  געווען  מייאש 
די  אים  האבן  רפואה,  קיין  נישט  האבן 
קינדער געברענגט פורים קיין טאהש אויף 
א בעטל, און זיי האבן אים אריינגעברענגט 
אזוי צום טיש, ער איז שוין נעבעך געווען 
קוים  האט  ער  אז  רח"ל  אנגעבלאזן  אזוי 
געאטעמט, און האט שוין נישט געקענעט 
שטיין אויף די פיס. די קינדער האבן זייער 
טון  טובה  א  זאל  ער  רבי'ן  צום  געוויינט 
פאר זייער טאטן, האט דער רבי געבעטן 

גוי  דעם  אריינשיקן  שוין  אים  זאל  מען  
וואס האט געארבעט דארט יארן לאנג, ער 
האט געהייסן קאקא פעקעטע )שווארצער 
צום  אריינגערופן  אים  האט  מען  קאקא(, 
רבי'ן, פרעגט אים דער רבי אויף אונגאריש 
דעם  פון  קרענק  די  אפקויפן  "ווילסטו 
איד", האט דער גוי געענטפערט אז דער 
אפקויפן,  עס  איך  וועל  הייסן  וועט  רבי 
דיר  הייס  "איך  געזאגט  רבי  דער  האט 
שוין זאלסט אפקויפן די קרענק פון דעם 
איד", דער רבי האט געהייסן דעם איד אים 
דאס  מאכן  שוין  זאל  ער  אז  געלט  געבן 
געמאכט  איז  געשעפט  דאס  געשעפט, 
געווארן, און דער איד האט תיכף געפילט 
אז ער דארף ארויסגיין, און ביז אפאר טאג 
איז ער געווארן געזונט כאחד האדם, און 

דער גוי איז 2 טעג שפעטער געשטארבן.

דור  זיין  פון  צדיקים  די  פון  אסאך 
פלעגן שיקן קוויטלעך פארן רבי'ן פורים, 
די  און  כח  גרויסן  זיין  פון  וויסענדיג 
די  אין  עבודה  דערהויבענע  באזונדערע 
הקדושים  הגאונים  ובתוכם  הפורים,  ימי 
המפורסמים דער קאסאני'ער רבי הרה"ק 
ספינקער  דער  און  זי"ע,  מלא  אור  בעל 
און  זי"ע,  יצחק  חקל  בעל  הרה"ק  רבי 
דער מונקאטשער רב הרה"ק בעל מנחת 
רבי  קערעסטירער  דער  און  זי"ע,  אלעזר 
הרה"ק ר' מאיר יוסף זי"ע, און אן א שיעור 
נישט  האבן  וואס  רבנים  אונגאריש'ע 
שטעט,  זייערע  פון  אוועקפארן  געקענט 
האבן אבער געשיקט א קוויטל קיין טאהש 

אויף פורים.

באוויסט  זענען  מעשיות  שיעור  א  אן 
געווארן  באפרייט  זענען  וואס  אידן  פון 
פון מיליטער דורך ברכתו הקדושה פונעם 

הייליגן סבא קדישא.

אין טאהש האט געוואוינט א אינגערמאן 
ער  לייב,  איציק  ר'  געהייסן  האט  וואס 
אויוון  דעם  אנהייצן  טאג  יעדן  פלעגט 
אינעם ביהמ"ד, האט זיך געמאכט אז ער 
מיליטער  אין  אריינגיין  געדארפט  האט 
אז  זעלבסט-פארשטענדליך  צייט,  פורים 
פורים ביים טיש האט ער זיך מזכיר געווען 
גיין  דארפן  נישט  זאל  ער  ישועה  א  פאר 
דינען, האט אים דער רבי געזאגט בלשון 
מ'וועט  צוריקקומען,  וועסט  "דו  קדשו 
ווייל  דינסט,  מיליטער  פון  פטר'ן  דיך 
דיך ברויך מען דאך דא אין ביהמ"ד" )צו 
הייצן דעם אויבן(, אויפצומארגענס שושן 
און  געגאנגען שטעלן,  זיך  ער  איז  פורים 
ווען דער רבי האט געפירט  נאך בו ביום 
דעם שושן פורים טיש איז ער שוין געווען 
צוריק מיט'ן באפרייאונגס צעטל, און ער 
עס  אזוי  ווי  עולם  פארן  דערציילט  האט 
ווי  אזוי  באפרייען,  זיין  צוגעגאנגען  איז 
רופט  שטעלן  זיך  אריינגעקומען  איז  ער 
"דו  זיך אן דארטן דער גענעראל צו אים 
באלאנגסט  דו  דא!  נישט  באלאנגסט 
אריין!"  טעמפל  אין  דיר  גיי  טעמפל!  אין 
האט  רבי  דער  וואס  ווערטער  די  ממש 
אים געזאגט, און ער האט אים תיכף ומיד 

באפרייט.

ר' טובי' קארעסער פון די חשוב'ע און 
באוויסטע חסידים פון סבא קדישא, האט 
געוואלט געבן די האנט פארן רבי'ן ביים 
משתה היין, האט זיך דער רבי אנגערופן, 
דו ווייסט דען נישט או מען גיט נישט די 
ווייס  איך  געענטפערט  ער  האט  האנט? 
יא אבער אזוי ווי דריי בחורים פון אונזער 
שטעלן  היינט  זיך  דארפן  קארעס  שטאט 

טוב  סימן  ברכת  ונברך  נאחל  נפשינו  נימי  בכל  ושבח  שיר  רון 
ומזל טוב, וכל ברכאן דלעילא ותתא, למעלת כבוד ידידינו היקר 
כולו המעלות, אהוב לכל ומקבל את כל אדם בסבר פנים יפות,

החתן נפתלי צבי מענדל הכהן לאנדאוי ני"ו
לרגל עת שמחת חדות לבו שמחת אירוסיו למזל טוב ובשעטו"מ

בורא עולם בקנין, השלם זה הבנין, הקל המושיע, יעזור ויושיע, 
לנו מדור  ע"ד הסלולה  יסודות האיתנים,  באבני  הבית בהבנתו 
דור, ויזכה להעמיד דורות ישרים בנים ובני בנים, עוסקים בעבודה 
ובתורה אור, עדי נזכה שכ"ק רבינו בקרוב יוליכינו, לקראת משיח 

צדקינו, במהרה בימינו אמן. 
רובינשטיין,  מרדכי  אברהם  שמחה:  מלא  בלב  המברכים 
אייזיק  יצחק  גאלדשטיין,  אייזיק  יצחק  מערץ,  זוסמאן  יואל 

וועבערמאן
גדול העונה יותר מן המברך: שלום מאירוביץ

דברכתא  כסא  ושמחה,  חדוה  גיל  וברגשי  פנימה,  הלב  מעומק 
היקר  לחברינו  טבא  מזלא  בברכת  נעימה,  צהלה  בקול  נרימה, 
נודע בשערים במדותיו הישרים,  וקשורים,  בקרב לבינו צמודים 
בתוי"ש  המופלג  החתן  ה"ה  המידות,  ונועם  המעלות  פאר 

ובחסידות,

החתן צבי אלימלך ראטטענשטיין ני"ו
לרגל עת שמחת חדות לבו שמחת נישואיו למזל טוב ובשעטו"מ

קום פרקן מן שמיא, שתזכה לראות בנים ובני בנים עוסקין בתורה 
ובמצוות לשמה, וישפע לכם משמי מעל רב חיי"א ורב חינ"א ורב 
בקרוב  נזכה  עדי  וחסד  טוב  ואך  דשמיא  סייעתא  ברוב  חסד"א 
שיולכינו כ"ק מרן רבינו שליט"א לקראת משיח צדקינו במהרה 

בימינו אמן.

המברכים לעומתו ושמחים בשמחתו: אחיך מרדכי, גיסיך שלום 
מאירוביץ, החתן נפתלי צבי מענדל הכהן לאנדאוי

ולזמרה,  לשירה  נבל  ועלי  עשור  עלי  כף,  ימחאו  השדה  עצי  כל 
ברכת  החמידות,  ברכתינו  מברכים  אנו  עילאה  ובשמחה  בחדוה 
מזלא טבא וגדיא יאה, לחברינו היקר כולו המעלות, יקר שבערכין, 

נח לשמים ולבריות, לב טוב ומטיב לכל, ה"ה

החתן נפתלי צבי מענדל הכהן לאנדאוי ני"ו
לרגל עת שמחת חדות לבו שמחת אירוסיו למזל טוב ובשעטו"מ

עב"ג בת הרה"ח ר' משה מאירוביץ שליט"א

קיימא,  של  וקשר  עד  עדי  בנין  שתהא  שלוחות,  בזה  וברכותינו 
והרחבת  דקדושה  נחת  ומבורכים  ישרים  דורות  לראות  ותזכה 
לביאת  במהרה  נזכה  עדי  חפניים,  במלוא  ועושר  אושר  הדעת, 

משיח צדקינו, ומלכנו בראשינו בב"א

המברכים בלב מלא שמחה: רפאל הכהן כ"ץ, ישעי' מנחם קליין, 
ישראל סג"ל קרויס
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גרויסע  א  ברויכן  זיי  און  מיליטער  צום 
יא  דוקא  איך  האב  ומיד"  "תיכף  ישועה 
געוואלט געבן "מיד ליד". האט דער רבי 
זיך אנגערופן אויב אזוי וועל איך דיר יא 
געבן די האנט, און ער האט אים געגעבן 

די האנט.

געוואנדן  רבי  דער  זיך  האט  נאכדעם 
זאלסט  דו  וויל  איך  געזאגט,  און  אים  צו 
די  אנשטאטס  מיר"  "פאר  שטעלן  דיך 
דריי בחורים, און איך וועל שוין זעהן צו 
זיי זענען טויגליך צו דינען אין מיליטער. 
עסק,  דעם  געכאפט  תיכף  האט  טובי'  ר' 
און ער גיט א שפרינג ארויף אויפן באנק 
און  בחור,  ערשטן  פארן  שטעלן  צו  זיך 
ער האט זיך געמאכט ווי א הינקעדיגער, 
ער שפאצירט אביסל אהער און אהין אזוי 
הינקעדיג, דער רבי הייבט אן שרייען אויף 
קיין  נישט  מיר  דארף  אונז  דיר,  גיי  אים: 

הינקעדיגע אין מיליטער.

זיך געשטעלט פארן  נאכדעם האט ער 
צווייטן בחור און ער האט זיך צוגעמאכט 
ווייטער  זיך  רבי  דער  האט  אויג,  איין 
מיר  דארף  אונז  אים:  אויף  געבייזערט 
נישט קיין בלינדע אין מיליטער. דאן האט 
זיך  און  דריטן  פארן  געשטעלט  זיך  ער 
געמאכט א גרויסן הויקער, האט דער רבי 
אים אנגעשריגן : דו ביזט נישט געמאכט 

פארן מיליטער.

א  אנגעקומען  איז  דערנאך  שעה  א 
טעלעגראם פון קארעס אז די דריי בחורים 
שפעטער  און  געווארן,  באפרייט  זענען 
פארנאכטס  אנגעקומען  אליין  זיי  זענען 

קיין טאהש צום טיש.

אנכאפן  פשוט  ער  פלעגט  צומאהל 

איינעם און שרייען ארויס! ארויס! אסאך 
וואס  געוויסט  נישט  יענער  האט  מאל 
חסידים  די  און  אים,  פון  וויל  רבי  דער 
האבן אים אנגעכאפט אן קיין שאלות און 
אים  רבי  דער  האט  דאן  ארויסגעווארפן, 
ליבליך צוריק אריינגערופן, און דער עולם 
זיכער א  האט ערקלערט אז ער איז שוין 
ער  הוה  וכך  מיליטער,  פון  באפרייטער 
פלעגט  מיליטער  די  צו  אנקומען  פלעגט 
מען אים ארויסווארפן און גלייך באפרייען 

אן קיין אורזאך.

רבינו הק' זי"ע פלעגט זאגן אז א גאנץ 
יאהר האט דער זיידע זיך פרובירט אביסל 
צו באהאלטן בענוות קדשו, אבער פורים 
דער  אפען.  בהתגלות  געווען  אלעס  איז 
סבא קדישא פלעגט שטענדיג זאגן, "ווער 
עס קומט צו אונז און ער גלייבט נישט אז 
וויבאלד ער טרעט נאר איבער די שוועל 
ער  וואס  שוין  איך  ווייס  שטוב  מיין  פון 
ברויך, דער קען ביי אונז נישט געהאלפן 
ווערן". אויך פלעגט ער זאגן בזה"ל "מיר 
אז  אויבערשטען,  ביים  גע'פועל'ט  האבן 
אונזערע  און  אונז  מהנה  איז  עס  ווער 
קינדער עד סוף כל הדורות, מוז ביי אונז 
געהאלפן ווערן" - דאך איז פורים אלעס 
געווען מער בגלוי, ער האט אפען גערעדט 
און  הימל,  אין  געהערט  האט  ער  וואס 
קלאר געזאגט פאר יעדן וואס זיין בקשה 
איז נאך פארן מזכיר זיין, מען האט געזעהן 

בחוש זיין גרויסקייט.

*

התעוררות  ניגוני  פולע  די  צווישן 
ביום  ווערן  געזינגן  פלעגן  וואס  ודביקות 
הקדוש פורים ביים סבא קדישא זיעועכי"א 
ליד"  "התחזקות  אידישער  א  געווען  איז 

מיט די ווערטער, וואס מיר פירן זיך אויך 
היינט דאס צו זינגן ביים טיש.

"עס וועט נישט אייביג פינסטער זיין, עס 
וועט נאך אמאל ליכטיג זיין".

אויף  ווערן  געזינגען  פלעגט  דאס 
און  אידיש,  קודש,  לשון  שפראכן,  דריי 
באוואוסט האט דער סבא  ווי  אונגאריש, 
געזאגט  און  געזינגן  פורים  זי"ע  קדישא 
אונגארישע  די  אויף  זאכן  פארשידענע 
שפראך, וואס ס'איז געווען באהאלטן אין 

דעם הייליגע כוונות און ענינים.

אט איז דער ניגון מיט די ווערטער אין 
געברענגט  סווערט  ווי  שפראכן,  דריי  די 

אין קונטרס פורים המשולש בטאהש:

"כי לא יהיה לעולם אפילה, עוד יזרח לנו 
במהרה"

"עס וועט נישט אייביג פינסטער זיין, עס 
וועט נאך אמאל ליכטיג זיין"

"ִדֶנמלֶעס ִמינִדיג ֶעיֶצה ָקאּּה, מֹויד ֶמְגִויָרד 
ָוואָלאָּה"

רבינו הקדוש זי"ע האט אמאל געזאגט אז 
דער הייליגער זיידע זי"ע האט געזען ברוח 
מלחמה  ביטערע  די  קומט  עס  אז  קדשו 
האט ער אזוי געזינגן "עס וועט נאך אמאל 
ליכטיג זיין", אבער אצינד האלטן מיר שוין 
ממש ביים שוועל פון ביאת משיח צדקינו, 
דארף מען זינגן און זיך מחזק זיין אז - "עס 
וועט שוין שטענדיג ליכטיג זיין". און מען 
האט טאקע אנגעהויבן צו זינגן אזוי דעם 
ניגון. "עס וועט נישט אייביג פינסטער זיין, 

עס וועט שוין שטענדיג ליכטיג זיין".

*

עלי עשור ועלי נבל לשירה ולזמרה, אנו מברכים בזה ברכת מזל 
טוב מעומק הלב ברגשי שמחה, אל מעלת כבוד ידידינו הבחור 
כהלכה, אשרי שלו ככה, נח לשמים ולבריות, לו יאה נעימה, ה"ה

החתן נפתלי צבי מענדל הכהן לאנדאוי ני"ו

בן מוה"ר יצחק אליעזר הי"ו בן הרה"ח ר' חיים יחזקאל הי"ו
לרגל שמחתו הגדולה בשמחת אירוסיו למזל טוב ובשעטו"מ

עב"ג בת הרה"ח ר' משה מאירוביץ שליט"א

דורות  לראות  ותזכה  וחזק,  אמיץ  קשר  שיהא  פרושות  כפינו 
ישרים ומבורכים, עושר ואושר מלוא חפניים, עדי נזכה במהרה 

לותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ומלכנו בראשינו בב"א

המברכים: משה עמרם גראד, מרדכי ראטטענשטיין, אהרן מנחם 
פריעדמאן

מזלא  ברכת  אנו מברכים  בלב מלא שמחה,  וחדוה  גיל  ברגשי 
תלמידי  ממצוייני  היקר  חברינו  מול  אל  יאה,  וגדיא  טבא 
טובות,  ומידות  מעלות  בכל  ומופלג  מופלא  הק',   ישיבותינו 

הלוא הוא

החתן צבי אלימלך ראטטענשטיין הי"ו
לרגל שמחת נישואיו למזל טוב ובשעטו"מ

יהא רעוא מן קדם מרן אבוהון די בשמיא וארעא, שהזיווג יעלה 
ותזכה להעמיד  ובנין עדי עד,  קיימא  ויהא קשר של  יפה,  יפה 
דורות ישרים ומבורכים, על דרך הסלולה לנו מרבותינו הק' נ"ע, 
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין, ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי 
בראשינו  ומלכנו  בימינו  גוא"צ במהרה  לביאת  נזכה  עדי  חייך, 

אמן.
יודא בראמ"ג סג"ל  משה  המברכים מתוך רב שמחה, חביריך: 
ברי"ח  ענזיל  אשר  קרויס,  יושע  אברהם  בלום,  שלום  קרויס, 

סג"ל קרויס, יצחק אייזיק סג"ל טירנויער

מלא  סל  ברכה,  של  כוס  לשגר  בזה  באנו  רבה,  ושמחה  בחדוה 
ברכות ומעלות, להאי חתן כהלכה, אוצר כלי חמדה, מוכתר בכל 
תואר, ממצוייני תלמידי ישיבותינו הק', אהוב ומכובד על כל יודעיו 

ומכיריו, ה"ה

החתן נפתלי צבי מענדל הכהן לאנדאוי ני"ו
לרגל שמחתו הגדולה בשמחת אירוסיו למזל טוב ובשעטו"מ

ויהא רעוא שתהא בנין עדי עד והזיווג יעלה יפה יפה, בורא עולם 
בנים  בישראל,  נאמן  בית  לבנות  ותזכה  הבנין,  זה  השלם  בקנין 
ובני בנים עוסקים בתורה ומצות לשמה, על דרך רבותיה"ק זי"ע 
המסורה לנו מדור דור, עד ביאת גואל צדק ומלכנו בראשינו בב"א.

גאלדשטיין,  יצחק  שלמה  קרויס,  ישראל  בשמחתך:  השמחים 
אלתר יעקב וויינבערגער, יואל בינער, מאיר ארי' הערשקאוויטש
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אראפברענגן  מיר  וועלן  פאלגענד 
הנהגות  און  עובדות  טייערע  געציילטע 
מאיר  יוסף  ר'  הרה"ח  וואס  קדושות, 
מארקאוויטש ז"ל, האט דערציילט פון זכרון, 
מדרשינו  בבית  תשע"א,  כסליו  כ"ג  ביום 

תפארת משולם אין וויליאמסבורג יע"א.

מער  זיין  מקדים  מיר  ווילן  ערשט  צום 
שמואל  ב"ר  מאיר  יוסף  ר'  הרה"ח  איבער 
נאך  האט  מאיר  יוסף  ר'  ז"ל,  מארקאוויטש 
צו  זיך  געווען  זוכה  אן  קינדווייז  אלס  פון 
ער  און  זי"ע,  קדישא  סבא  ביים  דרייען 
הייליגע  דער  ווען  חתונה  ביים  געווען  איז 
סב"ק האט חתונה געמאכט זיין אייניקל אין 
ווי ר' יוסף מאיר האט  מאקעווע, די שטאט 
געוואוינט, און אויך שפעטער ווען ער האט 
ר'  הגה"צ  ביי  קאלוב  שטאט  אין  געלערנט 
אשר סג"ל זצ"ל בן רבינו הסב"ק זי"ע, האט 
ער זיך דעמאלטס מסתופף געווען בצלו הק' 
וועט  איר  ווי  וואכן,  זעקס  פון  משך  א  פאר 

ליינען שפעטער.

יוסף  ר'  הרה"ח  איז  מלחמה  די  נאך 
און  וומסב"ג,  אין  אנגעקומען  ז"ל  מאיר 
דעם  דינענדיג  יארן  זיינע  אויסגעלעבט 
ער  ווען  ביז  ועבודה,  בתורה  אייבערשטן 
ביום  ליוצרו  נשמה  זיין  צוריקגעגעבן  האט 
השבת ט' אדר ב' תשע"ט. )א גרויס חלק פון 
קריג,  פארן  פון  מעשיות  און  זכרונות  זיינע 
האט  ער  וואס  ביכל  די  אין  געדרוקט  איז 

ארויסגעגעבן, מיטן נאמען "דריי וועלטן"(.

]כדאי לציין, וואס ר' יוסף מאיר פלעגט 
טובי'  ר'  הרה"ח  וואס  דערציילן,  אסאך 
דערציילט,  אים  האט  שליט"א  פעקעטע 
אז בשנת תשכ"ה זייענדיג א הויז בחור ביי 
רבינו הק' זי"ע, האט ער אמאל פאר פסח 
אנגעהויבן צוזאמנעמען אלע בריוון וואס 
קצוי  מכל  רבי'ן  צום  אנגעקומען  זענען 
תבל, און עס האט זיך פארזאמעלט בבית 
רבינו פון אלע יארן, כדי עס צו פארפאקן 
ערגעץ. האט אים רבינו הק' זי"ע געזאגט 
אז די מכתבים פון ר' יוסף מאיר זאל ער 
איז  דאס  'ווייל  זאגנדיג  זיין,  מבער  נישט 

פון א גוטן פריינד'.[

*

וזה לשון ר' יוסף מאיר ז"ל: "איך האב 
געלערנט אין קאלוב ביים באר מנחם זי"ע, 
און אזוי ווי דער באר מנחם זי"ע איז נפטר 

דעם  אויפגענומען  מען  האט  געווארן, 
טאהש'ער רבינ'ס א זוהן ר' אשר )הגה"צ 
ר' אשר סג"ל זצ"ל בן רבינו הסב"ק זי"ע(. 
ס'איז געקומען סוף זמן, האט ר' אלימלך 
אשר,  ר'  געפרעגט  זי"ע(  הסב"ק  )רבינו 
נישט  קען  וואס  בחור  א  דא  ס'איז  צו 
צו  קומען  אריבער  ער  זאל  אהיימפארן, 
אונז לערנען מיט די אייניקלעך, די בחור 
פיישעלע דער היינטיגער טאהש'ער רבי, 
מרדכי  ר'  און  געווען,  דארט  אויך  איז 
זענען  אזוי  אויכעט,  קינדער  אייזיק'ס 
מיר געזעסן דארט פון ר"ח אדר ביז ערב 
פסח, אזוי האב איך געגעסן צוזאמען מיר 
ר'  זוהן  א  געהאט  האט  ער  לייזער'ל,  ר' 
קינדער  געהאט  אויך  האט  ער  לייזער'ל, 
דארט,  געלערנט  האב  איך  און  דארט, 
ר' אלימלך'ן  וואכן בין איך געזעסן ביי   6

ביים טיש.

לערנען  אינמיטן  שעה  האלבע  יעדע 
ר'  מיט  ארויסגעגאנגען  מיר  זענען 
געדרייט  גוי  א  האט  דארט  אלימלך'ן, 
אבער  פסח,  אויף  ווייץ  די  געמאהלן  אין 
יעדע האלבע שעה האט דער רבי אליינס 
געוואלט דרייען, איך האב אויך געדרייט.

א  מיר  זעהן  ארויס  גייען  מיר  ווי  אזוי 
גוי קומט מיט א בייטש, )א בייטש הייסט 
וואס מען טרייבט א פערד און וואגן(, און 
ווי  ראביי באטשי,  איז דער  ווי  זיי פרעגן 
איז  דאס  אן  אים  איך  ווייז  רבי,  דער  איז 
פאר  אז  גוי  דער  דערציילט  רבי,  דער 
אפאר וואכן צוריק, איז זיין גוי'טע געווען 
האבן  דאקטורים  די  און  קראנק,  זייער 
די  מיט  גלח  דער  אים  האבן  אפגעזאגט. 
גייען  זאל  ער  אז  געזאגט,  גויים  אנדערע 
אים  קען  ער  ראבינער,  אידיש'ן  צום 
העלפען, די דאקטורים קענען אים נישט 
העלפן. און אזוי ווי ער איז אריינגעקומען 
צום רבי'ן, האט דער רבי געזאגט זי וועט 
אן  זיין  וועט  זי  שטארק,  און  געזונט  זיין 
ווי  אזוי   - גוי  דער  יעצט  זאגט   - אלטע, 
איך האב זוכה געווען, אז איך האב צוריק 
פון  ברכה  די  דורך  פרוי  מיין  באקומען 
רבי'ן, און יעצט איז פאר פסח, האב איך 
געברענגט א גאנצע וואגן אויף פסח פארן 
קארטאפל,  הינער,  ירקות,  פירות,  רבי'ן, 
און אלעס, און איך ברענג דאס אריבער, 
אבער איך וויל קישן דעם רבינ'ס הענט!..

אים  זאל  איך  אז  רבי  דער  מיר  זאגט 
זאגן אין אונגאריש, אז ער לאזט זיך נישט 
אפאר  זיך  בעט  גוי  דער  הענט,  די  קישן 
נאר  נישט,  אופן  אין  בשום  אבער  מינוט, 
ר'  ארויסגערופן  האב  איך  דען,  וואס 
זיין  געקושט  אים  האט  ער  און  לייזער'ל, 
האנט, און נאכדעם איז ער געגאנגען אין 
מקוה... עכ"פ ס'האט זייער אויסגעפעלט 
נישט  איז  רבי  דער  רבי'ן,  פאר'ן  זאכן  די 
געווען קיין גרויסער עושר, און מען האט 
צרכי  אויף  וואגן,  גאנצע  א  צוגעברענגט 

פסח זייער בהרחבה, דאס איז איינס.

יעצט וועל איך פארציילן פון פורים, פאר 
פורים זענען אנגעקומען די אלע מענטשן, 
און  פון מאקעווע,  ר' משה הירש  איינער 
אנגעקומען,  דעמאלטס  אויך  בין  איך 
געווען  נאך  ס'איז  אידן.  אסאך  נאך  און 
דעמאלטס זייער קאלט, אינמיטן ווינטער, 
האב איך געוואלט אנהייצן דעם אויווען, 
ער  און  רבי  טאהשער  דער  געקומען  איז 
זאגט ניין! פיישעלע דארף גיין דאווענען, 
איך וויל אליינס אנהייצען דעם אויווען!! 
אנהייצען,  געלאזט  נישט  אונז  האט  ער 

נאר ער האט אליינס אנגעהייצט.

חתונה  די  געווען  איז  מאקעווע  אין 
פון הרב ר' יוסף חיים ארענשטיין ז"ל, ר' 
ער  זוהן,  א  )מ'דעמעטשער'ס(  מרדכי'ס 
טאהש'ער  פונעם  ברודער  א  געווען  איז 
חיים  יוסף  ר'  זי"ע[,  הקדוש  ]רבינו  רבי'ן 
איז געווארן א איידעם ביי דער מאקאווער 
א  פריעדמאן,  מענדל  יוסף  ר'  שוחט 
איז  מהרי"ח,  ליקוטי  מיט'ן  ברידער 
געווען די חתונה אין מאקעווע, און דער 
טאהש'ער רבי זי"ע איז אראפגעקומען מיט 
זיינע פיר זוהן, אלע האבן זיי געפידל'ט זיי 
זענען געווען לויים, האט דער טאהש'ער 
ער  אז  רב  מאקעווער  דעם  געבעטן  רבי 
אים  ער  האט  אים,  מיט  טאנצען  וויל 
אויסגעלערנט אז מיט די רעכטע פיס זאל 
ער גיין דריי טריט'ן אזוי, און דריי טריט'ן 
אזוי, און אזוי האט ער אים מדריך געווען 
ווי אזוי צו טאנצען, נאכדעם האט אים ר' 
לייזער'ל מיט זיין פידל אויסגעגראמט על 
יחודים הק', און א פינעף מינוט האט  פי 
ער מסביר געווען די יחודים, ווי אזוי דער 
רבי האט געלייגט די פיס צו רעכט'ס, צו 
רב  מאקעווער  דעם  מיט  לינק'ס,  אויף 

אינאיינעם, אלעס אין גראמען.
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אין  געווען  איז  חתונה  די  ווי  אזוי  און 
טאטע,  מיין  געגאנגען  איז  הויף,  אונזער 
גרויסע  א  גאר  געמאכט  האט  ער  און 
שאטער, ס'איז נישט געווען א חתונה האל 
גרויסע  א  געווען  ס'איז  און  דא,  ווי  אזוי 
חתונה,  זעלטענע  א  חתונה,  געוואלדיגע 
פון  גערופען  מיך  האט  טאטע  דער  און 
חדר, איך בין אלט געווען 9 יאר, אז איך 
רבי'ן  טאהש'ער  דעם  לכבוד  מאכן  זאל 
שיינע מזל טוב'ס, מיט די חתן'ס נאמען און 
קול ששון וקול שמחה וכו', איך זאל מאכן 
אינמיטן  אויפבויעכצער,  שיינע  אזעלכע 
די חתונה פרעגט דער טאהשער רבי פון 
ס'האט  ווער  שמואל,  ר'  טאטע'ן  מיין 
געמאכט די אלע שיינע זאכן, זאגט ער, 
זאגט  ער,  איז  ווי  ער  זוהן, פרעגט  מיין 
אינדרויסן,  דארט  זיך  שפילט  ער  ער, 
אים  "רוף  רבי  טאהשער  דער  זאגט 
אריין", איך בין אלט געווען 9 יאר, און 
זיך געשפילט מיט די קינדער, אפי' קיין 
אנגעטאן,  געהאט  נישט  איך  האב  שיך 
דער רבי האט מיך אריינגערופן, און מיך 
אריין געזעצט צווישן דעם חתן און דעם 
רבי'ן. אויף דעם ארויף האט ר' לייזער'ל 
ער  האט  אנדערע,  צווישן  געגראמט 
זיץ  איך  ווי  מיר,  אויף  געגראמט  אויך 
אויבען אן, האט ער אזוי געגראמט: דער 
הייליגער אפטער רב זי"ע האט געהאט 
א שווערע וואנד אויפן האלדז, האט מען 
אפאראציע,  גרויסע  א  מאכן  געדארפט 
פראפעסער  דער  דאקטער  דער  האט 
אן  מאכן  נישט  קען  מען  אז  געזאגט, 
תעניתים  מאכט  ער  ווייל  אפאראציע, 
און סיגופים, ער איז זייער דאר, ער וועט 
דאס נישט אויסהאלטן, איז דארט געווען 
גרויסער  קיין  נישט  איד,  דארפישער  א 
תלמוד חכם און נישט קיין קליינער עם 
הארץ, און ער האט געזאגט פאר'ן רבי'ן, 
אז די פיר וואכן ביז דער רבי דארף גיין 
צום אפאראציע, זאל ער איינשטיין ביי 
אים, און ארויס קומען יעדן טאג צו אים 
פארן  געבען  וועט  ער  און  פארעם,  אין 
פיטער,  פרישע  און  מילך  פרישע  רבי'ן 
זאל  רבי  דער  אז  איז  עיקר  דער  און 
דענמאל'ס  און  קומען,  זיך  צו  אביסל 

וועט מען קענען מאכן די אפעראציע.

רב  ראפשיצער  הייליגער  דער  אבער 
אים,  צו  געפארן  אסאך  איז  וואס  זי"ע 

נישט  האט  הדור,  חכם  גרויסער  דער 

רבי'ן אפערירן,  זאל דעם  צוגעלאזט מען 

ווי ס'איז געווען אפאר טאג פאר די  אזוי 

דער  רבי'ן  פארן  ער  זאגט  אפעראציע, 

כבוד  א  געבן  מ'דארף  אז  רב,  אפטער 

האט  ער  וואס  אכסניא  בעל  דעם  פאר 

ביז דער  וואכן,  פיר  רבי'ן  געהאלטן דעם 

רבי איז צו זיך געקומען, האט דער אפטער 

מען  זאל  וואס  אדרבה  נא  געפרעגט  רב 

מאכן, זאגט ער אז מ'זאל נעמען דעם בעל 

אכסניא און אים ארויפזעצן צווישען דעם 

אזוי  און  חסידים.  חשוב'ע  די  און  רבי'ן 

דער  האט  אריינגעזעצט,  אים  מ'האט  ווי 

געפרעגט,  אים  רב  ראפשיצער  הייליגער 

ער  האט  דארט,  זיך  איר  שפירט  אזוי  ווי 

זיך אנגערופן "כשושנה בין החוחים", דער 

עם הארץ האט געוואלט ווייזען אז ער קען 

כשושנה  געזאגט  ער  האט  הקודש  לשון 

באמת...(,  מיינט  דאס  )וואס  החוחים  בין 

דאס  האט  רב  אפטער  דער  ווי  אזוי  און 

 

געגעבן דורך חברה הצלה און חברה שומרים ד׳קרית טאהש איבער   
יך  אין דעם הייליגן טאג פורים וואס איז א זמן שמחה, דארף מען זייער געווארענט זיין נישט פארנאכלעסיגן דעם ענין פון "ונשמרתם",  און ז

 אורזאכן אן אומגליק ל"ע. נישט צושטערן דעם שמחת היום מיט'ן דארפן לויפן אין שפיטאל ח"ו אדער פאר

 

   טרינקן צופיל אלקאהאל קען זיין סכנות נפשות, עס
קינדער קיין  נישט  בכלל  גיט -איז  דערפאר  שפיל, 

נישט נאך צו טרינקן פאר'ן שיכור וואס האלט שוין 
ביי עד דלא ידע, עס איז נישט קיין מצוה, און עס איז  

   !סכנה א
   און זאלן גיט אכט  קינדער  יונגע  איייערע  זאגט אן 

בכלל נישט טרינקן, און זיכער גיט נישט צו טרינקן 
שטוב, עס איז   פאר קינדער וואס קומען צו אייך אין

 !א סכנה
   עס איז וויכטיג צו געדענקן דאס בעצם איז אלקהאל

צופיל און  סם,  זיין    א  קען  קערפער  אין  אלקאהאל 
און בחורים,   קינדער  פאטאל ה"י, ספעציעל פאר יונגע

וושט און  אלקאהאל קען ח"ו מאכן שאדן אין דעם 
דעם   אויס  אלקאהאל  טריקענט  אויך  ווי  מאגן, 

  .מענטש
    דערפאר איז זייער וויכטיג  אפילו פאר ערוואקסענע

מאגן,  ליידיגן  א  אויף  נישט  שכל,  מיט  טרינקן  צו 
טרינקען  אויך   טרינקען צוביסלעך מיט עסען, און ווי

 .אסאך וואסער מיט דזשוס א.ד.ג
   איהם לאזט  שיכור,  שטארק  איז  איינער  פאל  אין 

שלאפן אויף די זייט, און האלט א וואכזאם אויג אויף  
די מינדעסטע   איהם פון מאל צו מאל, אויב האט איר

 .ספק איבער זיין צושטאנד רופט זאפארט הצלה
   נישט זאלן  צדקה,  זאמלען  גייען  וואס  נוצן  גרופעס 

קיין טראקס, נאר אז דאס איז זייער גוט פארבויעט  
מיט א געיט, מען זאל נישט קענען ארויספאלן ח"ו, 
די   פון  אומגליקן  פאסירט  ליידער  שוין  האבן  עס 

א    -פורים נוצן  צו  איז  בעסטע  דאס  ל"ע,  טראקס 
 ווען.  פאסאנזשיר 15באס אדער  -מיני

  אס איז פול  די וואס דרייווען אין דעם טאג  ווען די ג
פוסגייער   און  קינדער  מער    –מיט  נאך  זאלן 

טראפיק   די  אויסצופאלגן  זיין  געווארענט 
רעגולאציעס, פארן גאר פאמעלעך, זיך אפשטעלן ביי 

 יעדן סטאפ סיין, א.א.וו 
   געדענקט! ס'איז גלייכער צו פארלירן א פאר מינוט

אין לעבן... ווי חלילה א לעבן אין א מינוט! זייט מער 
בגילופין'דיגע,  או אדער  קינדער  אויף  יפמערקזאם 

 וואס קענען אמאל אונטערלויפן אומגערישט. 
   רירט נישט צו דאס רעדל נאכ'ן טרינקן אפילו נאר

איין כוס'ה, עס איז סכנת נפשות. דער מוח איז נישט 

גענוג ווַאך אויב מען דארף מאכן א לעבענס וויכטיגע  
 קאלקולאציע. 

 שליסל פאר אייער ב"ב, באלד   גיט אוועק אייער קאר
 ווען איר הייבט אן טרינקן. 

   פון פארענט  אויפשטעלן  זיך  אדער  קריכן    – נישט 
 אדער אויף פארענדיגע קארס.  

   .קינדער, משלוח מנות טרעגער, צדקה גייערס, א.א.וו
זאלן אכטונג געבן צו גיין נאר אויף סיידוואקס אדער  

טא קיין סיידוואקס.  אין די זייט פון ראוד, ווי ס'איז ניש
 און גוט קוקן פאר'ן אריבערגיין די גאס.  

   פארשטעלט נישט די אדורכגעגנג און די גאסן, לאזט
פאר   אריבערצופארן,  פלאץ  פריי  שטנדיג 

אטאמאבילן,   נישט (עמערדזשענסי  מ'זאל  וואס 
 .)דארפן

  נישט זענען  וואס  די  מעדעצינען,  נעמען  וואס  די 
קינדער, זאלן נישט מאכן  געוואוינט צו טרינקן, און  

קיין חכמות מיט'ן טרינקן, עס זאל נישט קומען לידי 
 סכנה ח"ו.

   אויב אייער קינד גייט ארום נאך צדקה, מאכט זיכער
עלטערענ'ס  די  אויספאלגן  אחריות'דיג  זאל  ער  אז 
אנווייזנגען און די פיקו"נ אנווייזונגען. ס'זייער נישט 

רופן  ח"ו  דארף  מען  ווען  אין    בא'טעמ'ט  עלטערן 
פורים איינמעלדן אז מ'דארף אריינפארן מיט'ן קינד 
גרינג  דאס  קען  מען  ווען  רום,  עמערדזשענסי  אין 

 פארמיידן בע"ה. 
   די אויף  שטייענדיג  אז  קינדער,  די  אנזאגן 

נישט   מען  זאלן  טיש,  רבי'נס  ביים  פארענטשעס 
איבערקריכן, נישט זיך איבערבייגן, נישט זיצן אויף 

אייזענ נישט די  איז  בכלל  קונצן.  באווייזן  אדער  ס, 
ראטזאם צו לאזן קליינע קינדער אויף הויכע שטאקן  

 אנע השגחה. 

עס גרעניצט   די אלע דערמאנטע נקודות זענען גאר וויכטיג!
 ונשמרתם מאוד לנפשותיכם  זיך מיט סכנת נפשות ממש! 

מיר וואונטשן פאר אלע אנשי שלומינו און כלל ישראל א פרייליכן געזונטן  
און סעי"פ פורים. ובזכות וואס מיר זענען מקיים מצות ונשמרתם, וועט 
השי"ת אונז אפהיטן מכל רע, ולא ישמע שוד ושבר בגבולינו ובגבולות כל  

שלימה   לשמחה  ונזכה  גופא ישראל,  בבריות  בראשינו  ומלכינו    בביגו"צ 
 ונהורא מעליא אכיה"ר 

 בברכת שמחת פורים 

ווינטשט חברה הצלה און חברה שומרים ד'קרית טאהש
 

 עטלכע נקודות וואס מיר האבן געזעהן פאר נוטיג במשך די יארן, ותן לחכם ויחכם עוד. מיר ווילן מעורר זיין אויף
 דער עיקר איז , צו געדענקן שטענדיג אז:

רשפארן א צושטערטן  מיט אביסל פארזיכטיגקייט, קען מען בע״ה פא 
 ם עיניו בראשו! חכ יו״ט מיט עגמת נפש ח״ו! וה 
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געהערט האט ער זיך זייער צולאכט, און 
איינהאלטן,  געקענט  נישט  זיך  האט  ער 
אויפגעקראכט,  וואנד  זיך דער  אזוי האט 
מען  און  פארבינדען,  עס  האט  מען  און 
קיין  מאכן  געדארפט  נישט  ב"ה  האט 
ר'  ווייטער  גראמט  אזוי  אפעראציע. 
ווי  אויכעט,  דא  קליינער  דער  לייזער'ל, 
בין  כשושנה  דארט,  זיך  שפירסטו  אזוי 

החוחים?...

אויף פורים זענען געקומען קיין טאהש 
ישיבה,  יארמאט'ער  פון  בחורים  אסאך 
דער יארמאט'ער רב איז געווען א גרויסער 
אלע  און  רבי'ן,  טאהש'ער  פונעם  חסיד 
)זיך  פארשטיין  געדארפט  האבן  וואס 
געקומען  זענען  מיליטער,  אין  שטעלן( 
געווען  דארט  זענען  עס  טאהש,  אויף 
האבן  וואס  בחורים   12 אדער   10 אפשר 
געדארפט פארשטיין, ס'איז דארט געווען 
סעודה  די  אינמיטן  פארשטעלטע,  אפאר 
טאהש'ער  הייליגער  דער  געגאנגען  איז 
א  זיי  ביי  געבעטען  האט  ער  און  רבי, 
מיליטערישער קאפל פון א פארשטעלטן, 
און ער ווייזט זיי אז מ'דארף שטיין גראד, 
אין  ווארט  די  געזאגט  אפשר  האט  ער 
אונגאריש, ווי גא"ז, דאס הייסט אז מ'זאל 

שטייען גראד.

געזאגט,  עפעס  ער  האט  יעדן  און   
געזונטער  א  איינער  דארט  געווען  איז 
זייטען,  אלע  אויף  ברייט  און  הויעך  יונג 
אים  גוט  און  אן,  קוק  א  אים  גיט  ער  און 
א פאטש, און זאגט אים דיין מעיאר זאל 
באקומען אן עין תליה, און ער גוט אים א 
שטיפ און פערטיג. צוויי וואכן שפעטער, 
איז ער געקומען אויף שבת, אינמיטן טיש 
פרעגט אים דער רבי, נא, מה יצא בדינך, 
ווי אזוי ביסטו פריי געווארן?, דערציילט 
באקוקט  האט  וואס  מעיאר  דער  אז  ער 
לאותו  ראוי  זענען  זיי  צו  מענטשן,  די 
האט  מיליטער,  אין  דינען  צו  איצטלא 
זיינער,  חבר  א  עפעס  מיט  צוקריגט  זיך 
שטותים,  זייערע  אויף  גוי,  אנדערע  א 
דעם  איינער  געבאקסט  זיך  האבן  זיי  און 
אנדערן, און ער שטייט דארט אזוי, און זיי 
פאטשען זיך איינער דעם צווייטן ביז דער 
געווארן  איז  געווארן,  נתעלף  איז  מעיאר 
אים  מען  האט  גרידער,  גרויס  א  דארט 
געגעבן עפעס א צעטיל און ער איז פריי 

די  איז  נתעלף  ווערט  מען  ווען  געווארן, 
אויגען אויפגעהויבן, אזוי אז דער מעיאר 
איז  אזוי  און  תליה,  עין  אן  געהאט  האט 
ער פריי געווארן. האט דער רבי געהייסן 
ארויס נעמען א תהלימ'ל, שטייט דארטן 
דארט  רש"י  זאגט  מיער,  חזיר  יכרסמנה 
עין של מיער תלוי', אז איר וועט נאכקוקן 
אין א שיינע תהלים, וועט איר זעהן אז די 
ע' איז אויבען, ס'איז העכער פון די שורה, 
האט דער רבי געטייטשט עין של מעיא"ר 
תלוי', די אויגן פון די מעיאר זאל הענגן, 

מיט דעם האט ער באפרייט דעם בחור.

*

פונעם  עפעס  פארציילן  איך  וועל 
היינטיגן טאהש'ער רבי'ן אויך, סוכות זיץ 
איך אין א סוכה פון א ביהמ"ד, זעהט מיר 
דארט עפעס א חבר, קומט ער צו מיר צו 
און זאגט מיר, אה יוסף מאיר, איך מוז דיר 
מיט'ן  געהאט  האב  איך  וואס  פארציילן 

טאהש'ער רבי'ן )רביה"ק זי"ע(. 

בנין  גרויסן  דעם  אין  דא  געווען  ס'איז 
אויף  סקול  פאבליק  )די  שולע,  די  אין 
דא  געווען  דעמאלטס  איז  סט.(  ווילסאן 
דער טאהש'ער רבי אויף א שבת, איז ער 
און  רבי'ן,  טאהש'ער  צום  אריינגעגאנגען 
ער זאגט אים אז ער האט א טאכטער וואס 
זי איז שוין אביסל מער אין די יארן, און עס 
גייט נישט א שידוך, פרעגט דער טאהש'ער 
רבי, זאגט נאר, מ'האט נישט גערעדט קיין 
ער  זאגט  שדכנים?  פעלן  עס  שידוכים? 
מ'האט שוין גערעדט פון די גאנצע וועלט.

זאגט דער טאהש'ער רבי אונז זאגן ראש 
השנה ביים דאווענען מלוך על כל העולם 
אויך  דאך  איז  העולם  כל  לכאורה  כולו, 
'כולו',  זאגט מען כל העולם  וואס  גענוג, 
רוב  די  נאר  מיינען  קען  העולם  כל  נאר 
כולו,  מען  זאגט  פארדעם  וועלט,  די  פון 
יונגערמאן  דער  זאגט  גאנצע,  די  ממש 
'מ'האט שוין גערעדט פון די גאנצע וועלט 
וואס  רבי  טאהש'ער  דער  פרעגט  ממש', 
ער  האט  וועלט,  גאנצע  די  פון  הייסט 
פארשידענע  אויסצורעכענען  אנגעהויבן 
פון  רבי  טאהש'ער  דער  זאגט  לענדער, 
אויסגערעכנט,  נישט  נאך  האסט  בעלגיא 
נא פון בעלגיא האט מען נאך טאקע נישט 

אנגעטראגן. 

עס גייט נישט אריבער א גאנצע וואך, 
פון  געשעפט  א  געהאט  האט  איד  דער 
שוהל  ספרד'ישע  די  איבער  קעגן  פירות 
פערצענטער  די  ביי  פארק,  בארא  אין 
מעסטן  אינמיטן  האלט  ער  און  עוועניו, 
אויף  קאסטומער,  א  פאר  פאטעיטעס  די 
האט  ער  שכן,  א  אריין  קומט  איינמאל 
נעבן דעם,  געשעפט  א דשולערי  געהאט 
טשעינדש  דארף  ער  אז  אים  זאגט  און 
איך  אים  ער  זאגט  הונדערטער,  א  פון 
"ניין!  בין פארנומען יעצט, זאגט ער אים 
בעלגיא,  פון  געסט  יעצט  דא  האב  איך 
איך דארף יעצט טשעינדש", געט ער זיך 
זאגט מיר דער טאהש'ער  א כאפ, נעכטן 
רבי פון בעלגיא, שוין, זאגט ער אים גוט, 
איך טראג דיר עס אריין, קומט ער דארט 
אריין, זאגט אים דער שכן, אז איינער האט 
געברענגט דא פון בעלגיא א זוהן אים א 
ער  געט  בחור,  פיינע  אזא  צו מאכן,  חתן 
אים א קוק אן, און דער איז טאקע געווארן 
דער חתן, אז טאהש'ער רבי זאגט.... דאס 

איז שוין דער היינטיגער פייש'ל.

שמואל  רבי  רב  מישקאלצער  דער 
בערגער זצ"ל, האט מיר דערציילט אז ער 
איז געווען זיך געזעגענען אין טאהש, איז 
מען געזעצן דארט אין מען האט געווארט 
אריינצוגיין, קומט ארויס א איד פון ארץ 
איך  דארט  עולם  פארן  זאגט  און  ישראל 
מוז אייך דערציילן וואס איך האב געהאט 
אז  ער  דערציילט  רבי'ן,  טאהש'ער  מיט'ן 
ער  וואס  קינדער  מיט  שטוב  א  האט  ער 
דארף חתונה מאכן, איז ער געווען נעכטן 
ביים טאהש'ער רבי'ן, און דער טאהש'ער 
עפעס,  מיט  פארנומען  געווען  איז  רבי 
פאר  האבן  דארף  איך  רבי!  ער  זאגט 
האב  "איך  רבי  דער  זאגט  כלה,  הכנסת 
א  איר  האט  דא  יעצט,  צייט  קיין  נישט 
ענוועלאפ", ער גייט ארויס און ער הייבט 
דארט  דא  ס'איז  אז  ער  זעט  אפציילן,  אן 
געקומען  צוריק  איך  בין  דאלער,   $3000
היינט און איך זאג פארן רבי'ן אפשר האט 
דאך  איז  ער  געווען,  טועה  זיך  רבי  דער 
רבי  דער  אים  זאגט  פארנומען,  געווען 

נוצט עס געזונטערהייט!.

זכותו יגן עלינו ועל 
כל ישראל, מיר זאלן 

אויס'פועל'ן אלעס גוטס.



פרשת תיוה - פורים - תשפ"ג לפ"קגליון באור החיים - טאהש יט

פרשת זכור

סגולת שבת זכור-להפקד 
בבנים

דעם שבת איז דער זמן מסוגל צו 
פוקד זיין עקרות בזרע של קיימא.

)תורת אבות(

פורים

סגולת פורים - להפקד בבנים
מיט  ווערן  געהאלפן  צו  מסוגל  איז  פורים 
זרע של קיימא, ווייל דער נאמען פורים איז א 

לשון פון פריה ורביה
)תורת אבות(

סגולת היום - לבטל מחשבות 
והרהורים רעים, ולעוררו 

במחשבות קדושות
מסוגל  איז  פורים  פון  טאג  הייליגער  דער 
צו מבטל זיין מחשבות והרהורים רעים וואס 
און  מענטש,  א  פון  מוח  דער  אין  זיך  דרייען 
עס איז מעורר צו מחשבות קדושות וטהורות. 

מגילה:  אין  פסוק  אינעם  דא  איז  רמז  א 
ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים, 
האט  ער  אז  געווען  איז  המן  קליפת  דהיינו 
די  אין  רעות  מחשבות  זיין  מעורר  געוואלט 
הערצער פון אידן, דאס זעלבע וואס זיין זיידע 
פסוק  אין  שטייט  עס  ווי  געטון  האט  עמלק 
אשר קרך בדרך, און דער אייבערשטער האט 
מחשבת  געווען  מבטל  וחסדיו  רחמיו  ברוב 
ער  וואס  מחשבות  די  המדתא,  בן  המן 
אידישע  אין  אריינצוברענגן  געארבעט  האט 
הערצער. און דאס איז פשט וואס מען זאגט 
נאך די קריאת המגילה אשר הניא עצת גוים 

ויפר "מחשבות".

געבליבן  איבער  אונז  איז  כח  דער  און 
לדורות עולם, לחיותנו כהיום הזה, צו מעורר 
טהורות  מחשבות  טאג  הייליגן  דעם  אין  זיין 
קבלוה  הדר  חז״ל  זאגן  דאס  און  וקדושות. 

ברצון, דהיינו מיט מחשבות טהורות.
)מהר"ש מבאבוב זצוק"ל(

סגולת ימי הפורים - לבטל את 
כח העמלק שבלב

טעג  די  אין  נתעורר  ווערט  דור,  יעדן  אין 
דער כח, ס'זאל זיין נפול תפול לפניו אזוי ווי 
דעמאלטס, דער כח העמלק שבלב זאל בטל 

ווערן, אז מ'האט דעמאלטס געהאט דעם כח 
האט מען יעצט אויך. און אזוי ווי דעמאלטס 
יודישע  געווען  מעורר  ואסתר  מרדכי  האבן 
זענען  יאר אין די טעג,  יעדעס  הערצער, אזוי 
ווי  הערצער,  אונזערע  מעורר  ואסתר  מרדכי 
לשון  א  לעמו,  טוב  דורש  זאגט  פסוק  דער 
הווה, ס'שטייט נישט ָדרש א לשון עבר, ווייל 
שטענדיג שטייט מיט אונז דער כח פון מרדכי 
ישועה  די  זיין  צו  ממשיך  אסתר,  און  הצדיק 
אזוי ווי דעמאלטס, ודובר שלום לכל זרעו, אין 

יעדן דור, בימים ההם בזמן הזה.
)עבודת עבודה שפתי קודש פרשת תצוה(

לדבר אל ה' ביום הקדוש הזה-
יכולים לפעול כל טוב

קענען  מ'זאל  אויסבעטן,  מען  קען  פורים 
האבן  מ'זאל  אז  און  שכינה,  די  זיין  משרה 
זיין  מ'זאל  יארן,  תכלית'דיגע  יארן,  ערליכע 
נאנט צום אייבערשטן, ווייל די טעג זענען גאר 
הויכע טעג, אז א יוד רעדט צום אייבערשטן 

אין די טעג, קען ער אלעס אויסבעטן.
)עבודת עבודה שפתי קודש תצווה(

סגולת האחדות - להינצל מכל רע
פסוק  דעם  אויף  רמז  א  זאגן  ספרים  די 
נפשם"  על  ולעמוד  "להקהל  יא(   , ח  )אסתר 

דאס זיך איינזאמלען מיט אנדערע אידן, איז 
אלעם  פון  ווערן  צו  געראטעוועט  סגולה  א 

בייזן, ברוחניות ובגשמיות.
)דורשי רשומות(

כל מצות היום מסוגלים - למחוק 
את כוחו של עמלק - והסעודה 

הוא כלי להאור
מחיית  דאך  ווערט  המגילה  קריאת  דורך 
ווערט  עקסטער  יוד  יעדן  ביי  בפועל,  עמלק 
נמחה דורכדעם כחו של עמלק, און אזוי דורך 
כחו  בפועל  מוחה  מען  איז  היום  מצות  אלע 
של עמלק. און דער כח ווערט נתקיים אינעם 
מקיים  מ'איז  וואס  סעודה  די  דורך  מענטש 
די סעודה  גייען אין  די אלע אורות  נאכדעם, 
אריין. ממילא דאס וואס מ'איז מאריך ביי די 
מ'עסט  צוזאמען,  משמח  זיך  מ'איז  סעודות, 

מ'טרינקט מ'טאנצט צוזאמען, דאס 
בחיצוניות  אזוי,  סתם  נישט  איז 
פאר  כלי  דער  איז  דאס  נאר  אליין, 

די קדושה, פאר די אורות.
)עבודת עבודה שפתי קודש פורים(

סגולת סעודת פורים באחדות 
- למחוק את זכר עמלק

פורים איז דא נאך אן ענין אין די סעודות, 
כח  דער  ווייל  אחדות,  דורכדעם  ברענגען  צו 
יודן,  ביי  זיין א פירוד  פון עמלק איז אז ס'זאל 
'עם אחד  געווען,  מיט דעם האט המן מקטרג 
אז  ברענגען,  פוסקים  די  ווי  ומפורד',  מפוזר 
פון  די מצוה  געווען  פארדעם האט מען מתקן 
משלוח מנות, כדי להרבות ריעות, מתקן צו זיין 
מיט דעם דער ענין פון מפוזר ומפורד, און דאס 
דורכדעם  אויך,  סעודות  די  דורך  געטון  ווערט 
משמח  זיך  מ'איז  צוזאם,  זיך  מ'קומט  וואס 
צוזאמען, מ'איז זיך מחזק איינער מיטן אנדערן, 
איז מען מיט  ווערט א שטארקע אחדות הלב, 

די סעודה אליין מוחק כחו של עמלק.
)עבודת עבודה שפתי קודש פורים(

אויף  רצון  עת  א  איז  פורים  סעודת  ביים 
דער וועלט וכל הפושט יד נותנין לו בגשמיות 
וברוחניות לעילא ותתא, וועגן דעם איז ראוי 
וויפיל  זיין  זיך מעורר  אז יעדער מענטש זאל 
עס איז מעגליך מיט א שטארקייט און מיט א 
העתיד  על  בעטן  און  דביקות,  רוחנית'דיגער 
זיין  מחיה  אונז  זאל  אייבערשטער  דער  אז 

בגשמיות וברחנית
)מאיר עיני חכמים(

סגולת השמחה ביום הפורים 
מבואו ועד צאתו

בשמחה  זיין  צו  מקבל  זיך  איז  מען  אז 
מסיח  נישט  און  צאתו,  ועד  מבואו  פורים 
מען  ווערט  פורים,  אום  שמחה  פון  זיין  דעת 
ענינים,  אלע  אין  בישועה  אויפגעראכטן 

בפרנסה, בזרע של קיימא.
)בשם בעל בני שלשים( 

אמירת תיבות שמחה מסוגל 
לשמחה

פלעגט  זצ"ל  מוויטעבסק  רמ"מ  הרה"ק 
זאגן, אז אין לשון הקודש, איז יעדעס ווארט 
דער מקור פון דעם שורש אין הימל, און מען 
מדה  די  זיין  מעורר  ווארט  דעם  מיט  קען 
בשמים, וועגן דעם איז מסוגל צו שמחה ווען 
מ'איז מזכיר דאס ווארט שמחה אסאך מאל.
)קובץ אלי' אות ע”ט(

+אורי וישעי
ליקוטי סגולות על הפרשה
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פרק ו'
הלכות ציצית

סימן א' 
ציצית פון א קינד

פון ווען א קינד איז מחויב מיט ציצית
כאטש דער עיקר צייט פון ווען מען דארף שוין 
מחנך זיין א קינד צו מצוות )"קטן שהגיע לחינוך"(, איז 
נאך די זעקס יאר, איז אבער דער מנהג ישראל אז 
מיט די מצווה פון "ציצית" איז מען אים שוין מחנך 
אנגעהויבן פון דריי יאר ]אדער לויט טייל, פון ווען 
 [, וויבאלד דאס איז מסוגל אז ער  ער קען שוין רעדן 
זאל אויפוואקסן מיט קדושה, און קענען שפעטער 

פארשטיין די הייליגע תורה.

צו מ'דארף מקנה זיין 
פארן קינד די ציצית

די הלכה איז אז די ציצית דארף באלאנגען פאר 
דעם מענטש וואס טראגט דאס, אבער ביי א קטן איז 
.  מען מקיל אז מען איז אים נישט 'מקנה' די ציצית 

די שטאף פון די ציצית 
פון  קטנים  טליתים  טראגן  קענען  קינדער 
קאטענע שטאף, כאטש ביי עלטערע איז א חשוב'ע 

חומרא צו גיין מיט וואלענע שטאף.

ציצית פון פאליעסטער
פון  געמאכט  איז  וואס  ציצית  דא  איז  עס 
פאליעסטער, - ס'איז בעסער אויב מ'נוצט ציצית 
וואס איז אינגאנצן פון קאטאן, אויב האט מען נישט 
איז כדאי אז כאטש רוב פון די סחורה זאל זיין פון 

.  וואל אדער קאטאן 

עס זענען אויך דא אנדערע מנהגים ביי טייל   1
זי"ע  ר' ישראל מרוזין  ואצל הרה"ק  קהילות. 
נהגו להלביש ציצית לילדים קטנים כשנעשו 
שלשים יום )זכות ישראל, עשר אורות, מע' י, 

אות ה(.

עפ"י שו"ת שבט הלוי )ח"ח סי' קנב(.   2

כ"ח(;  סי'  )חאו"ח  שטייף  מהר"י  בשו"ת  עיין   3
תשובות  א(;  סי'  )ח"ט  ישראל  אבן  שו"ת 
נתן  להורות  שו"ת  ל"ד(;  סי'  )ח"א  והנהגות 
)ח"ב סי' א' - ד'(, שנשאו ונתנו באריכות רבה 
בצדדים לכאן ולכאן. ובפסקי תשובות )סימן 

ט אות א(.

נישט גיין ד' אמות 
אן א טלית קטן 

עס איז ראוי צו אויסלערנען 
א קינד נישט צו גיין אן א טלית 

.  קטן ד' אמות ]זע הערה[ 

חינוך אויף כוונה 
ביי ציצית 

אויב א קינד פארשטייט שוין 
וואס מיינט אינזינען האבן, איז ראוי 
מ'זאל אים מחנך זיין צו אינזינען האבן 'לשם מצות 

.  ציצית' 

טלית קטן פון מעשר
אפילו די וואס פירן זיך צו קויפן צרכי מצוה מיט 
מעות מעשר, קענען נישט קויפן א טלית קטן מיט 
 .  די געלט פאר די קינדער וויבאלד דאס איז א חיוב 

נאר א חומרא דארף  איז  וויבאלד עס  אבער   4
מען נישט לייגן קיין שטארקע דגוש דערויף. 
כי בשו"ע )סי' ח ס"א( איתא 'יתעטף בציצית' 
וכתב המג"א )סק"א( דהיינו 'מיד אחר נט"י', 
'כדי שלא  הוא  דהכוונה  )סק"א(  וכתב המ"ב 
ילך ד' אמות בלא ציצית' והוא מהפמ"ג )א"א 
סק"א( שכ"כ לפרש דברי המג"א, אבל הפמ"ג 
מבואר  לזה  והמקור  'אפשר',  בלשון  כתב 
נחמן  רב  גבי הא דאמר  )קיח(  ברש"י בשבת 
תיתי לי דקיימית מצות ציצית שפירש רש"י 
מ"מ  ציצית,  בלא  אמות  ד'  הלך  שלא  דר"ל 
אין  'אם  המחבר  כתב  ס"א(  כד  )סי'  בשו"ע 
אדם לובש טלית בת ארבע כנפות אינו חייב 
בציצית וטוב ונכון להיות כל אדם זהיר ללבוש 
טלית קטן כל היום כדי שיזכור המצוה בכל 
רגע'. משמע שאינו חיוב מדינא רק טוב ונכון 
וא"כ יש להקל לקטן; אכן מובא מובא בשם 

בעל דרך אמונה שאין חיוב לחנך קטן ע"ז. 

ע"פ מש"כ הפוסקים דמחשבת קטן מחשבה   5
היא, עי' תפארת צבי )יו"ד, סי' ג, ג(; אגלי טל 
אחיעזר  שו"ת  להקשות(;  ואין  ד"ה  א  )חורש 
)ח"ג, סימן פא, אות כג( שקטן הוא בר כוונה 
נא  המגיה,  ואמר  כגדול,  כוונה  בו  אין  רק 
לדייק שם בלשונו, ד"ה אבל מה שהקשו, כי 
אדרבה  רק  האחיעזר,  כוונת  זה  אין  לכאורה 
כל דבר דבעינן כוונה, אין לו לקטן כוונה כלל. 
שכתב  טל  האגלי  על  בזה  חולק  ולכאורה 
מפורש "דלגבי עצמו מחשבת הקטן מחשבה, 
טל  באגלי  וגם  מצוה",  עושה  הקטן  וחשוב 

מציין מיד שדעת החידושי הרי"ם אינו כן..

רשאי  'אינו  כתב   )76 עמ'  )יו"ד,  יושר  בלקט   6
לקנות ממנו לא טלית ולא תפילין ולא אתרוג, 
אע"פ דאם ירצה הוא יוצא באתרוג של קהל 
ירושה  של  דברים  שהם  משום  בטלית[,  ]וכן 
אבל  אותם(,  יורשים  ובניו  ממונו  דהוי  )פי' 
יכול לקנות ממנו הידור אתרוג'; ובשו"ת בית 
דינו של שלמה )יו"ד, סי' א, ד"ה ואת( 'לקנות 
טלית ותפילין ומזוזות שהם חובת הגוף ולא 
שייכי לעניים וכו', פשוט שאין יוצאים ממעות 
ס"ג(  יז,  סי'  )או"ח,  בשו"ע  ומבואר  מעשר'; 
לו  ליקח  צריך  אביו  להתעטף  היודע  'קטן 
גדול,  כמו  חיוב  ג"כ  הוי  וא"כ  לחנכו',  ציצית 

)אבער אז מ'וויל קויפן א באזונדערע וואלענע טלית קטן 
פאר שבת קודש וואס דאס איז נאר א הידור, קען מען 

 .)  מקיל זיין אז ס'פעלט אויס 

קניפן ציצית
קניפן ציצית דורך א קטן

א קינד אונטער דרייצן יאר זאל נישט אנבינדן 
 , אויב  ציצית אויף א טלית פון אן ערוואקסענעם 
האט ער יא געבינדן די ציצית פון א גדול, און א גדול 
איז נישט געשטאנען דערביי, דארף מען איבערבינדן 

.  די ציצית 
אויב אן ערוואקסענער האט געמאכט דער 
ערשטער קניפ ביי די עק פונעם טלית קטן, די 
קניפ  די ערשטע  און  חוליות  פון  ערשטע חלק 
נאכדעם, און א קינד האט צוגעענדיגט די איבריגע 
חוליות און קשרים, איז עס כשר אפילו ביי א טלית 
1 . אבער לכתחילה דארף אלעס  קטן פון א גדול 

.   ווערן געבינדן דורך א גדול 

א קטן וואס קניפט פאר א קטן
א קינד וואס איז הגיע לחינוך מעג לייגן ציצית 
אן  אדער  אליינס,  ער  וואס  קטן  טלית  א  אויף 
  , גייט אנטון, אבער ער דארף וויסן  אנדערער קטן 

.   צו אינזינען האבן לשם מצות ציצית 

ואסור ליקח ממעות מעשר; מ"מ י"ל שלבניו 
יהי' מותר ליקח ממעות מעשר,  ג' שנים  בני 
כיון שהחיוב לקנות לבניו הוא לי"א מבני שש 
רק  חיוב  אינו  וא"כ  שנים,  תשע  מבני  וי"א 
ענין והרגל, או י"ל דכיון שנהוג לחנכם על כך 
בישראל  נאמן  בבית  אכן  לחיוב;  כבר  נחשב 
וכותב  בזה  מחלק  אינו  רסד(  עמ'  )מעשר, 

שאין לקנות טלית קטן לבניו ממעות מעשר.

אפשר  ולכן  מצוה,  להידור  שנחשב  מסתבר   7
לקנותם ממעות מעשר אם קשה לו לקנותם 
)מעשר,  בישראל  נאמן  בבית  וכ"כ  ממעותיו. 
והעיר  מהודרים.  ציצית  בנידון  רסד(  עמ' 
שליט"א  וואזנער  ישעי'  אברהם  ר'  הרה"ג 
לקנותו  להקל  שאין  סקווירא  בשיכון  מו"ץ 
ממעות מעשר, כיון דלמעשה הרי זה בגד שלו 
שב"ק  לכבוד  קונה  שאינו  כמו  אצלו,  ונשאר 
ממעות  לבנות  והפוזמקאות  הבעקיטשע 
גמורה  למצוה  המעשר  ליתן  ועדיף  מעשר, 
שאין לו ג"כ הנאה גשמיות ולזכות לברכת ה'.

מג"א )סי' יד, ס"ק ג(.  8

מ"ב )סי' יד, ס"ק ד(. און לכתחילה זאל מען   9
קינד,  א  דורך  בינדן  צו  פארלאזן  נישט  זיך 
און  דערנעבן  שטייט  גדול  א  וואס  דורכדעם 
לשמה.  קניפן  עס  זאל  ער  אז  דערמאנט 

שועה"ר )סי' יד, ס"ב(.

די  מיט  כשר  ציצית  א  איז  בדיעבד  וויבאלד   10
ערשטע חלק אליינס. און די איבריגע איז נאר 
למצוה און איז נישט מעכב, מ"ב )סי' יד, ס"ק 
א(; כף החיים )ס"ק א( לענין נכרי, וה"ה לקטן. 

פסק"ת )סי' יד, ס"ק 4(.  11

שו"ת משנה הלכות )ח"ג סי' רכט(.  12

'ופשוט דהקטן  ביה"ל )ד"ה להצריך אנשים(:   13
לעצמו מותר להטיל ציצית לכו"ע אם רק הגיע 

אה_לי מ_לכים
פסקי ה_לכות וואס זענען נוגע ווען מ'האט קינדער אינדערהיים

מתוך הספר שיצא _לאור
ע"י הרה"ג ר' יחיא_ל מיכ_ל ישעי' מאסקאוויטש ש_ליט"א חדב"ן
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נוצן נאך די בר מצוה א ציצית 
וואס מען האט אליין געבינדן

ווען ער ווערט בר מצוה, מעג ער ווייטער נוצן 
דעם טלית קטן וואס ער האט געקניפט אלס קטן. 
אבער אסאך פירן זיך מחמיר צו זיין אז ער זאל 
.   אנטון א טלית קטן וואס א גדול האט געקניפט 

אבער אויף צו שלאפן זענען דא וואס האלטן 
אז ער קען עס נוצן אזא ציצית, וויבאלד מען איז 
  , און מען טראגט עס נאר  דאן פטור פון ציצית 

לחינוך'; ערוה"ש )סי' יד, ס"ז( 'בטלית שלו אין 
סי'  )או"ח,  סופר  כתב  שו"ת  ע"ע  אך  חשש'; 
כן לכתחילה אף  לבו לעשות  א( שלא מלאו 
כי לדינא נראה לו שקטן יכול אף לכתחילה. 

שהקטן  כתב  אנשים(  להצריך  )ד"ה  בביה"ל   14
בו  שהטיל  קטן  הטלית  עם  לישאר  יכול 
הציצית; וכן משמע בשו"ת תורה לשמה )סי' 
סג,  סי'  )ח"ט,  ישראל  אבן  בשו"ת  וכ"כ  שז(; 
עמ' מט(; אכן עי' בחנוך לנער )פרק ט, הערה 
טז( שכתב 'וראיתי אצל אנשי מעשה שנוהגין 
שאחר שנעשה בר מצוה מתיר ומטיל מחדש 
ציצית שעשה בקטנותו'. ומציין לשו"ת לבושי 
במטיל  מבאר  ושם  קצד(,  ס'  )ח"ד,  מרדכי 
ציצית לקטן והקטן לובשו גם אחר שנתגדל 
וכן  העשוי;  מן  ולא  תעשה  חשש  בו  שאין 
פוסק  בשם  מביא  רלד(  )עמ'  מלכים  בשלחן 

להחמיר כשהגדיל.

חינוך ישראל )פ"ב, ס"ק יב(; ראה שו"ת שבט   15
פטור  דלילה  הגם  'ובענייתי  נ(  סי'  )ח"ו  הלוי 
עמו  וישכב  שם  האר"י  מש"כ  מכ"מ  גמור 
החיצונים  כחות  לבטל  מאד  ויועיל  בלילה 
חפצא  דמ"מ  בלילה  גם  שייך  דזה  וכו' 
להגן'.  זאת  סגולה  לה  יש  ציצית   דמצות 
חיים  )אורח  תשובות  פסקי  עיין   
ה( שכמה פוסקים כתבו שיש  סימן כא אות 
ביום,  שלבש  ט"ק  עם  בלילה  לישן  להקפיד 
ובהערה )72( מציין לאשל אברהם בוטשאטש 
צדק  להצמח  דינים  פסקי  כא(,  אות  )תנינא 
)או"ח ג' ב( "ליזהר לישן בלילה בט"ק המיוחד 
המג"א  )על  רעק"א  מהג'  וכ"מ  ולילה",  ליום 
הבאת  אחר  דעתו  כתב  הלוי  והשבט  סק"ב, 
סק"ה(,  )סופר  חיים  תורת  הרע"א(,  הערת 
בספרי  וכן  בהגה"ה(,  )שם  ושלום  חיים  דרכי 
בכה"ח  גם  )המובאים  ז"ל  האר"י  תלמידי 
שלבש  הט"ק  את  הסיר  שלא  כתבו  שם( 
שכן  ה(  סי'  )ח"א  דוד  ויברך  ובשו"ת  ביום, 
נהג מהרי"ץ דושינסקיא זצ"ל; אמנם בשלחן 
לו  יהי'  שינה  'ובשעת  כתב  יח(  )סי'  הטהור 
מרן,  לדעת  לחוש  לשינה  מיוחד  קטן  טלית 
וילבישנו לפעמים ביום ג"כ אבל אסור לישן 
בט"ק המיוחד לקיים מצות בוראו דהוה ביזוי 
זי"ע  מ’טאהש  רביה”ק  ש  לציין  )ויש  מצוה' 
טלית  ייחד  לא  קאמארנא  מנהגי  שנהג  אף 
ישן בט"ק שהלך  הי'  לילה אלא  קטן לשינת 
ביום(. ועי' שו"ת שבט הלוי )ח"י, סי' ב( שא"צ 
ללבוש הטלית קטן של לילה פעם אחת ביום 
כדי שיהי' בגדר כסות יום. וכ"כ בשיח הלכה 
פוסקים שלכאורה  בשם  כד(  הערה  כא,  )סי' 
עפ"י סוד שפיר יש מקום לישן בלילה עם ט"ק 
של לילה אפילו אם הוא ודאי פטור מציצית 
דמ"מ הוא מחבב בכך את הציצית. עי' קובץ 

.   אלס שמירה און די סגולה פונעם אר"י הקדוש 

פון ווען קען א בחור 
בינדן ציצית

גלייך ווען ער ווערט 13 יאר מעג ער שוין בינדן 

   ]עס זענען אבער דא וואס זענען מחמיר צו  ציצית 

.   ווארטן ביז ער האט שוין סימני גדלות[ 

צו א פרוי מעג פאררעכטן 
א ציצה פון א קינד 

א ציצה פון א קינד וואס איז געווארן פסול 

מעג א פרוי עס פאררעכטן ]זי מעג אפילו בינדן 

לכתחילה די ציצית פאר א קינד, נאר דאס מאכט 

זיך ווייניגער[, דאס איז סיי פאר איר קינד און סיי 

.   פאר א פרעמד קינד 

ציצית וואס א מיידל לייגט

א מיידל, א קטנה קען נישט לייגן קיין ציצית 

. 1 אויפן טלית קטן 

קניפן ציצית ביינאכט

מען מעג קניפן ציצית פון א קינד ]און אזוי אויך 

זרע יעקב סקווירא, )גליון כט, עמ' תו ואילך 
הרה"ק  )מנהגי  לאברהם  זכור  ועי'  באורך(. 
מ'תולדות אהרן זי"ע, סי' ד סי"ב( שהי' לו ט"ק 
מיוחד ]של בד[ לשינת הלילה )ולא מוזכר אם 

לבש בו פעם ביום( .  

האריז"ל  כתבי  בשם  טו(  ס"ק  כא  )סי'  מ"ב   16
)שעה"כ דרוש א מדרושי הלילה דף נ"ב(.

מ"ב )סי' יד, סק"ד( 'אבל אם הוא בן י"ג שנים   17
ויום אחד אף שלא הביא שתי שערות אפילו 

לכתחלה אין להחמיר'.

מחה"ש )סוף סק"ג(, כף החיים )סק"ד(.  18

כי בדיעבד יכולה אשה להטיל ציצית לשמה.   19
מחמירים  'יש  ס"א(  יד,  )סי'  ברמ"א  דכ' 
לעשות  וטוב  אותן  שיעשו  אנשים  להצריך 
בדיעבד  'אבל  ה(  )ס"ק  ובמ"ב  לכתחילה',  כן 
מותר. ואפילו בלא עומד על גבה נאמנת לומר 
שהטילה לשם ציצית', ולכן יש להקל בטלית 
קטן של קטן; וראה שו"ת נודע ביהודה )קמא, 
חיו"ד, סוף סי' צה(, ששלח טלית קטן שאשה 
הטילה את הציצית 'יקבל בזה ציצית כמכתבו 
ע"י  הכל  מעשיהם  וכל  שמונה,  כפול  והמה 
דרבנן'.  לחלוקא  ויזכה  לשמה,  ישראלית 
משמע דסבר שמותר לכתחילה, דאל"כ למה 
וממה  בדיעבד,  רק  שכשרותם  ציצית  שלח 
מנהג  שהי'  משמע  ע"ז,  כלום  מעורר  שאינו 
כוונתו  אולי  )אך  ציצית  הטילו  שנשים  נפוץ 
)פ"ב, ס"ב(  ישראל  ובחינוך  על הטוי' בלבד(; 
לקנות  יכול  לו  דחוקה  שהשעה  שמי  כתב, 
כפולים  )ואינם  נשים  ע"י  שנטוו  ציצית 
שמונה(, דמעיקר הלכה הן כשרין לציצית, ואף 

שלגדולים מחמרינן, לענין קטנים יש להקל.

שו"ת משכנות יעקב )סי' כא(.  20

 .     [ ביינאכט  פון א גדול, זע הערה 

דער שיעור פונעם 
טלית קטן

שיעור פונעם טלית קטן
אין שלחן ערוך איז גע'פסק'ענט, אז א "טלית 
קטן" וואס איז גענוג גרויס אז עס דעקט צו די לענג 
און די ברייט )"ראשו ורובו"( פון א קינד וואס קען שוין 
אליין גיין אין גאס ָאן איינער זאל אים אפהיטן, איז 
דער טלית מחוייב מיט ציצית ווען אן ערוואקסענער 
  . און כדי צו מקיים זיין די מצוה  מענטש טוט עס אן 

אנשי  יש  אכן  הוראה.  מגדולי  שמעתי  כן   21
הטהור  בשלחן  כמ"ש  בזה  שהחמירו  מעשה 
)סימן יד סעיף א( אסור לתלות ציצית בבגד 
בלילה, וכ"כ בסימן יח )אות א( וזל"ק: לילה 
על  בלילה  לתלותם  ואסור  ציצית,  זמן  לאו 
כתב  לה(  )סי'  חיים  שלמת  ובשו"ת  הבגד; 
לאברהם  זכור  ובס'  ביום;  יעשה  שלכתחילה 
ד  סי'  זי"ע  אהרן  מ'תולדות  הרה"ק  )מנהגי 
ציצית  להטיל  שלא  שהקפיד  כתב  סכ"ז( 
בלילה בטלית קטן ובט"ג, אבל אם כבר עשה 
וגמרו  ע"ז  הקפיד  לא  שוב  הראשון  הקשר 

בלילה לו.

כן מבואר בפרי מגדים )סי' יח, משב"ז, אות א(   22
בגדול דאם הטיל ציצית בלילה כשר )ובשו"ת 
מדייק  ה(  אות  ח'  סי'  )ח"ט  יצחק  מנחת 
לכתחילה  אבל  כשר  בדיעבד  דרק  מהפמ"ג 
לא יטיל מ"מ מדבריו משמע שלמעשה מסיק 
להקל( ; ובחכמת שלמה )שם(; ערוך השלחן 
)סי' יד, ס"ק ז(; וכ"כ בס' אעלה בתמר מתורת 
החזו"א )או"ח, סי' ט(; ויש לציין לדברי המנחת 
דנו  שהאחרונים  שכתב  תכג(  )מצוה  חינוך 
בזה; ובהגהות מהרש"ם על הס' אורחות חיים 
להטיל  דמותר  כתב  הנ"ל(  במנח"י  מציין  )כן 
שהביא  סק"א(  )שם,  בדע"ת  וע"ע  בלילה. 
עשאן  שאם  סב(  )סי'  דשא  נאות  משו"ת 
זו  בשאלה  שדן  שאף  והעירו  פסולין,  בלילה 
כלל,  פסול  בזה  שאין  הכריע  למעשה  מ"מ 

ותימה על הדע"ת שהעתיקו לפסול וצ"ע. 

שחייב  טלית  'שיעור  ס"א(:  טז,  )סי'  שו"ע   23
ראשו  וברוחב  באורך  בה  שיתכסה  בציצית, 
ורובו של קטן'. וכתב הרמ"א 'ודוקא כשהגדול 
ובמ"ב  לשוק'.  בו  ויוצא  עראי  פעמים  לובשו 
)סק"א( דהיינו בן ט' שנים; וכתב במ"ב )סק"ד( 
'ובענין שיעור ראשו ורובו כתב בס' פרי הארץ 
אמה  רבעי  ג'  ששיעורו  חכמה,  דרך  ס'  בשם 
באורך, וחצי אמה ברוחב. וכתבו ע"ז המחצה"ש 
וארצה"ח בשם סידור הרב שאין סמך לזה מן 
ברוחב,  ובפרט במה שכתב חצי אמה  הש"ס, 
בו אמה  שיהיה  לדקדק  אנשי מעשה  'ומנהג 
הצואר  בית  ונקב  מלאחריו',  ואמה  מלפניו 
 אין עולה מן המנין, ובזה יצא מן הספיקות'. 
ועי' כף החיים )סי' טז, סק"ב( 'המורם   
מכל האמור לצאת חובת מצות ציצית אליבא 
דכולי עלמא, ולהנצל מספק ברכות, כשיעשה 
בעת  כמו  קומתו  על  ימדוד  קטן  הטלית 
שעושה בגדים ויהיה ארכו שיעור כדי לכסות 
מן הצואר עד סוף החזה מלפניו, וכזה השיעור 
הצדדין  להדביק  שיוכל  כדי  ורחבו  מאחריו, 
צריך  ואין  לזה,  זה  ידיו  אצילי  תחת  שאצל 
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קריאת

פרשת זכור 
בשב״ק פר׳ תצוה

הגבאים

בדיוק0099
קודם התפלה

11011 
בערך

באמצע התפלה 
אחר קריה"ת 

(0011שעה נאך הודו  2)בערך 

12000 בדיוק

 

 

 ‡"˘ליטר"‡„מומרן̃ "כבנ˘י‡ו˙–ע"זיט"‰˜ו‰רבינומרן̃ "כי"ענ˙ייס„‰

 י"‚ זמן ˜‰יל‰ לכל ‰ו‡, ל‰˜‰ל ולעמו„ על נפ˘ם! 

 לאמירת בעזרת השי"ת יהי' מנינים

 תהיליםכל ספר 
 ברוב עם הדרת מלך

 

 העת רצון תענית אסתר ופוריםבימי 

 תענית אסתר
 מאנטאג 

 3:00 בשעה

 נאכמיטאג
בהיכל בית 

 המדרש 

 פוריםיום ה
 באשמורת הבוקר 

 6:00 בשעה

 פארטאגס
 באולם 

 עטרת מרדכי
 

 פועלט אויס אלעס גוטס! 

בעזהשי"ת 

 

 

 
 

 זמני תענית אסתר  
  5:10 'היום עלות השחר 

 מנחה  

 מנחה גדולה  
 5:30 עד  2:00מן    שעהחצי כל ו

 בביהמ"ד הגדול   6:05
 ית יוסף חדר בב  6:25

 מנהג 

מחצית 

 השקל
 בביהמ"ד הגדול)  72(  7:05 ואח"כ קריאת המגילה מעריב

 קריאת המגילה ליל פורים  

  7:20: מנין א'
 בביהמ"ד הגדול 

   8:45: מנין ב'
   אין די זאל

  בבוקר    למטה באולם 6:00  תהליםמנין 

 קריאת המגילה  שחרית ביום הפורים 
   בערך בשעה

 6:40 בבית המדרש הגדול 6:21נץ   – הודו   5:55

 7:55 בבית יוסף  הודו    7:15
 8:40 באולם  הודו    8:00
 בערך  9:20 בבית המדרש הגדול              הודו  8:25

 נישט פאר פרויען  9:50 בבית יוסף  הודו   9:10

 10:20 באולם  הודו    9:40
 11:10 בבית המדרש הגדול הודו    10:30

   מנחה בעצם יום הפורים
   ואילך 3:00   ומשעה      12:43בשעה   מנחה גדולהבזמן  

 

 

 זמנים לפורים הבעל"ט
 

 ……..……..…………11:10קריאת זכור
 

 ...……........……6:20ר נית אסתעמנחה ת
 

..………..…………6:53פורים ליל מעריב 
 

 ..…....……7:05פורים ליל מגילהה  קריאת
 

 ....…….....……………6:45תהילים מנין
 

 ....…….....…..………8:30פורים שחרית
 

 .......………..………9:15מגילהה  קריאת

 

 פורים  מחתש
 הגבאים 

 

 

 
 

 

 זמני קריאת המגילה 
 נאכט  מאנטאג –ליל פורים 

 בביהמ"ד הגדול .............. 7:20 -  מנין א'

 (זאל)  באולם ............. 8:45 -  מנין ב'

 דינסטאג –פורים ה יום
 בבית המדרש הגדול  ......................... 6:50

 בבית יוסף ......................... 7:55

 (זאל)  באולם......................... 8:40

 בבית המדרש הגדול   ................. 9:20

 (זאל)  באולם....................... 10:20

 בבית המדרש הגדול ....................... 11:10

 
 

  

  

 זמנים לקראת ימי הפורים הבעל"ט
 ליל פורים

 6:15 ........................................................... מנחה תענית אסתר

 6:53 ............................................................... ליל פורים  מעריב

 בדיוק 7:05 ........................................................ קריאת המגילה 

 
 

 
* * * 

 

 פוריםהיום שחרית ל 

 6:50ברכות בשעה  ......................................................... מנין א' 

 ע"י הרב ישעי' סאקס שליט"א 7:35המגילה קריאת 

 8:45 ברכות בשעה ......................................................... מנין ב' 

 שליט"א הרה"ג הדומ"ץע"י  9:45ריאת המגילה ק 

 

 6:00 ,5:30 ,5:00 מנחה בשעהמנינים 

 

 
 

 

 שמחת פורים ושמחת תמיד 
  הגבאים

  

 הרה"ג הדומ"ץ שליט"א ישב בביתו במשך היום 
Rutledge St. 251 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 בעזהשי"ת 
 

 

 להודיע הננו בזה 
 למתפללי ובאי בית מדרשינו ולומדי כוללינו 

 יתקיים בעז"ה המתקרב ובא הפוריםשלרגל ימי 

 = שיעור כללי= 
 לידע את המעשה אשר יעשון פוריםבהלכות בדינים הנחוצים 

 הנלמד בטוב טעם ודעת בהלכה ברורה ע"י 

 הרה"ג דומ"ץ דקהלתינו שליט"א 
 במקום שיעור בהל' שבת השיעור יתקיים

 תצוה פרשת  מוצש"ק
 9:00בשעה 

 בהיכל בית מדרשינו

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  גהפורים תשפ"נים לימי זמ
   

 11:30 .................. זכור-תצוהפרשת שב"ק  וראת פרשת זכקרי
 

 7:30.......................... ...ענית אסתר ...תכי תשא ' ביום מנחה 

 7:05 ............................................................... מעריב ליל פורים

 7:18 .............................................קריאת המגילה ליל פורים ...

 7:00............ ...אמירת ספר תהלים יום הפורים בבוקר ...............

 8:30.......................................... ......שחרית יום הפורים ............

 9:30 בערך..  ...קריאת המגילה ......................................................

 

 הדומ"ץ שליט"א משלוח מנות בביתוביום הפורים יקבל הרה"ג 
 עד דלא ידע...חצות היום  1:00משעה 

 

 4:00בשעה  ביום הפוריםבעז"ה 
  הלתפילת מנחיחדיו אספו ית

 בשמחת היום ואח"כ ישמחו וירננו בתוף ובמחול
 ויאמרו הזמירות והפיוטים כמנהג רבותה"ק

  SUNRISE DR. #6 11    שליט"אבבית הרה"ג הדומ"ץ 
  

 "וטוב לב משתה תמיד"
 הגבאים

 

 מודעה

 זמן קריאת פרשת זכור
 תצוה רשתשב"ק פ

   11:20בשעה 

 בערך
 הנהלת ביהמ"ד
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את  מברכים  הננו  ושמחה  ששון  חדוה  גיל  ברגשי 
מעלת  פני  מול  אל  והלבביות,  החמות  ברכותינו 
כבוד ידידינו וידיד כל בית ישראל המפואר והנעלה, 
מפורסם בשערה, לשם ולתפארה, במעשיו הכבירים, 
ואהוב  למטה  נחמד  תואר,  פרי  יפה  מפוארים,  שמו 
לכל  מסבירה,  בפנים  בנעימה,  טוב  לב  למעלה, 
מאירה, זכה לעמוד לימין קדשו של כ"ק מרן רבינו 
הקדוש זי"ע, ועומד לימין קדשו של כ”ק מרן רבינו 

עט”ר שליט”א בעוז ותעצומות

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתרווה רב נחת ותענוג דקדושה ממנו, 
בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות על ישראל שלום, עושר ואושר 
הרחבת הדעת דקדושה וכל טוב סלה, ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך, 
וברכתו  טובים,  ושנים  ימים  לאורך  הקדושה  משמרתו  להמשיך  ויזכה 
הטהורה של מרן רבינו הקדוש זי"ע ילווה אותך כל ימי חייך, עדי נזכה 
ונהורא  גופא  ובבריות  נהירין  שיוליכינו כ"ק מרן רבינו שליט"א באנפין 

מעליא לקראת משיח בן דוד במהרה בימינו אמן ואמן.

כש”ת מוה"ר

 אליעזר צבי 
הכהן פישער

הי”ו

 לרגל שמחתו הגדולה

בהולדת בנו בכורו
למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

יעקב זוסמאן סופר  ○  יעקב יוסף כהנא  ○  ראובן מנחם 
 שווארץ  ○  משה סג"ל ראטמאן  ○  יואל אלחנן פאפלאנאש

 אהרן מיכאל גבריאל סג”ל קרויס  ○  יצחק נחום 
האמבורגער    מאיר יצחק פישער

ק בֵּיתִי, הוּא  ובֶּן ֶמֶשׁ
ַדֶּמֶּשׂק ֱאלִיעֶזֶ”ר

בית 
כ”ק מרן 
אדמו”ר 
שליט"א
 פק"ק
 קרית  טאהש 
יע"א

וא
 ה

לא
 ה

נו
בי

 ר
של

יו 
ת

דו
וס

ומ
יו 

ות
הל

לק
ני, 

הנ
, ויאמר 

נינו
שורה בחצרות קדשינו, בשמחת ידידינו, העומד לימין איתן אדו

שינו, בחדוה ה
תגל נפ

מח לבינו, ו
ש

י

”ק מרן רבינו עט”ר שליט”א משב”ק אצל כ

המשמשים בקודש בבית כ"ק מרן רבינו שליט"א המברכים 
בלב ובנפש וחותמים שמם בהוקרה אהבה ושמחה

בס"ד

 

 אליעזר צבי
 פישערהכהן  

  
 

 לרגל

כורוב בנושמחת הולדת    
 למזל טוב

 
 

 מד תמיד לימיננו העו
 

זיידא ישראל יצחק   –צחק אייזק ווייס י 
  חיים נחום מערמעלשטיין -מאירוביף 

 יואל מערמעלשטיין 
 חברי הוועד 
מנחם מענדל   –יואל הערש מענדלאוויטש 

 פעלבערבוים 
 קאארדינעטארס 

 

בס”ד

ברגשי שמחה, כבוד ויקר, חובה נעימה עלינו להודות ולהלל, 
תוקף תהלות תפארתו למלל, ידידינו הנערץ, המשובח בפי 
כל, עומד הכן לנו בכל לב, יהללו שמו במחול על כל הטוב 
ולכבוד  לחן  לעטרת,  טוב  שם  בכתר  מעוטר  עמנו,  שעושה 
ולבריות,  לשמים  נח  מפנינים,  יקר  אמונים,  איש  ותפארת, 
הגיון,  ומיטב  הרעיון  זך  ודעת,  תבונה  בחכמה  המעש  איש 

בפאר הילולו כולם מעריצים, כשמן הטוב תורק שמו

האברך היקר והנעלה כש"ת

משב"ק אצל כ"ק מרן רבינו עט"ר שליט"א

בס"ד

מוה"ר

 אליעזר 
 צבי הכהן 

פישער
הי"ו

 ובכן הננו מברכים לו ברכת חמה ולבבית 
לרגל השמחה הגדולה השורה במעונו

בהולדת בנו בכורו
למזל טוב ובשעטומ"צ

מיטב איחולינו צרופות, שיזכה לראות רב תענוג ונחת כגפן פורחת, 
מתוך הרחבת הדעת וסייעתא דשמיא, ולילך מחיל אל חיל להצליח 
הקודש  לימין  לעמוד  פעלו,  פי  על  מאוד  הרבה  שכרו  דרכיו,  בכל 
במסירות נאמנה, ולעזור להרחבת גבולי הקדושה יהי ה' אלקיו עמו, 
עדי נזכה שיוליך כ"ק רבינו שליט"א באנפין נהירין לקראת משיח בן 

דוד צדקינו במהרה בימינו אמן ואמן.

המברכים מעומק הלב ומכירים לו טובה

ועד קרן הבנין 'לחדש'
דביהמ"ד תפארת משולם ד'טאהש

וויליאמסבורג יצ"ו

 שמחה
הוא לנו
 ברוך
 שהחיינו
וקימנו

שיר ושבחה הלל וזמרה
חבורתא,  כל  בשם  שירתא,  דא  שבח  לחוויא  עלן  שפר  וחדוותא,  שמחה  בעידן 
הנכבד  האברך  ידידינו  מול  פנימה,  הלב  מעומק  נרימה,  ושמחה  ששון  קול 
זכה  יפה,  שדעתו  כהן  הפעלים,  רב  והמעלה,  המדה  פאר  והנעלה,  היקר 
של  הקודש  לימין  לעמוד  וזוכה  זי"ע,  הקדוש  רבינו  של  קדשו  לימין  לעמוד 
ציבור  בצרכי  עוסק  רבה,  במסירות  שליט"א  ראשינו  עטרת  רבינו  כ"ק  יבלחט"א 
ומוסדותינו  קהלותינו  צרכי  בעד  מנגד  נפשו  משליך  יתירה,  ובמסירות  באמונה 
ומהללו משבחו  תפארתו  שמו  כבוד  הקודש,  הקהל  כל  רצון  לשביעת  הקדושים 

שהשמחה הגדולה אשר במעונו

בהולדת בנו בכורו למזל טוב
לשמחת כל קהלא קדישא הדין

ואילין מיליא, יהון לרקיעיא, קדם מרן אבוהון דבשמיא, שתתברך ממעון 
דרך  על  לגדלו  ותזכה  חפניהם,  מלא  ונחת  תענוג  רב  ותרווה  הברכות, 
זיעועכי"א,  והטהור  הקדוש  רבינו  לנו  שהורה  עבודה'  'עבודת  הקודש 
יחד  כולנו  נזכה  עדי  עולם,  עד  סלה  טוב  בכל  יתברך  זו  שמחה  ומשפע 
שיוליכינו כ"ק רבינו שליט"א לקראת משיח צדקינו ובא לציון גואל בב"א.

המברכים בשמחה ובהכרת הטוב

יצחק יודא לייבוש מערמעלשטיין
יצחק נחום האמבורגער, משב"ק

כש"ת הרב 

 אליעזר צבי 
הכהן פישער

 שליט"א
משב"ק אצל כ"ק מרן רבינו אבינו רועינו שליט"א

בס"ד

 מוה"ר

 הכהן פישער  אליעזר צבי
הי"ו

לרגל השמחה הגדולה אשר במעונו שורה
בהולדת בנו בכורו למזל טוב

ידידיו השמחים בשמחתו ומברכים לעומתו
הנהלת בית המדרש הגדול

דקהל אור החיים ד'טאהש

ושם האחד אליעז"ר
בשמחה צהלה הננו בזה מברכים ברכת סימן טוב ומזל טוב, למעלת כבוד האי גברא יקירא, 
לב טוב ומטיב לכל, אהוב למעלה ונחמד למטה, איש המעש ולא למענו יעש, זוכה ומזכה 
בית  הגדול,  בית מדרשינו  לעזר  להיות  ועידן  עומד בכל עת  הברוכות,  הרבים בפעולותיו 
מדרשו של רבינו הקדוש זי"ע למעלה מיובל שנים, זוכה לעמוד לימין קדשו של כ"ק מרן 

רבינו עט"ר שליט"א בנאמנות ובמסירות יתירה, כש”ת

בס"ד

ויהי רצון שתגדלו לתורה ועבודה לחופה ולמעשים טובים, ותרווה רב תענוג ונחת דקדושה 
ממנו, בניקל ובהרחבת הדעת ותזכה לדורות ישרים ומבורכים, ע"ד הקודש עבוד"ת עבוד"ה 
הסלולה לנו מרבינו הקדוש זי"ע, עושר ואושר בכל מילי דמיטב, השמחה ישפיע לכם מאוצרו 
הטוב ברכות רבות,  שתזכה להמשיך על משמרתך ביתר שאת וביתר עז לזכות את הרבים, 

עדי נזכה לקבל פני משיח בן דוד ומלכינו בראשינו במהרה בימינו אמן.

שב"ק כ"ק מרן רבינו שליט"א
מ

ה 
הנעל

האברך הדגול ו

ד'קהל אור החיים ד'טאהש
נתייסדה ע"י רבינו הקוה"ט זיעועכ"י     •     בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בית המדרש הגדול

קהל 
ומוסדות 

טאהש
נתייסדה ע"י כ"ק מרן 

רביה"ק זי"ע

בנשיאות כ"ק מרן 
אדמו"ר שליט"א

לרגל השמחה הגדולה השורה במעונו

בהולדת בנו בכורו
למזל טוב ובשעטומ"צ

נורא עלילה, משגרים ברכותינו בשיר ושבחה ברננים מרחשין שפתותינו תפלה, לפני א-ל 
בעוז שמחות  ושובע  גדותיו  כל  על  מלא  לו,  יעמוד  והנחמדים  הברוכים  פעולותיו  זכות 
לאורך ימים ושנים דשנים ורעננים ירווה רב נחת דקדושה מלוא חפניים וברכות שמים מעל

רע להמלט ומכל  חייו, להמשיך לעמוד על משמר הקודש,  ימי  כל  אותו  ירדוף  וחסד  טוב 
לנו הסלולה  עבוד"ה  עבוד"ת  הקודש  דרך  על  ומבורכים,  ישרים  דורות  להעמיד  ויזכה 
ברכות ה' ילוהו כל הימים, לאורך טובים, ונזכה לקבל פני משיחנו ומלכינו בראשינו בקרוב

השמחים בשמחתו, ומברכים לעומתו

הנהלת הקהלה והמוסדות

בעת משוש, וזמן שמחה, הזמן מוכשר להודות, והלל להאמירה, 
כל  לשבח,  נס  על  ונעלה  להכירה,  הטוב  ועל  כח,  יאשר  ליתן 
פעולותיו הנחמדים לטובת קהלותינו מוסדותינו וחצרות קדשינו

תפארתוצב"י הצדק נוה 

יפה שדעתו  כהן  להאי  דברכתא  כסא  ונישא  נגיש  נרימה  הלב  מעומק 
הפעלים ורב  המעש  כביר  ימלל,  מי  שבחו  הרבים,  את  ומזכה  זוכה 
קדשינו וחצרות  מוסדותינו  קהלותינו  בקרב  רבים  פעלים  להרבות 
הכלל צרכי  לטובת  וזמן  עת  בכל  מנגד  משליך  אשר  אמונות  איש 

ומחנות פינות  בכל  ניכרים  והברוכים  הרבים  ופעליו  המעשים  טוב 
ותעצומות עוז  ברוב  הקודש  לימין  עומד  אשר  עליון,  מפי  הוא  ברוך 
כצב"י רץ  זי"ע,  רביה"ק  של  קדשו  לימין  לעמוד  זכה  אליעז"ר,  הוא  אחד 

מוה"ר

הכהן פישער אליעזר צבי
הי"ו

משמש בקודש אצל כ"ק מרן רבינו עטרת ראשינו שליט"א

בס"ד

 מזלא טבא וגדיא יאה 
לשרת,א עומד  אשר  הכה"ן  עת,  ובכל  זמן  בכל  לימינינו  עומד  ותעצומות,  עוז  ידידינו  מול  נפלא  ל  ובמסירות   ה בנאמנות 
נאה  ל כהונ"ה  ו  כתר  יאה  כולנה  ,ולו  על  העולה  טוב  שם  כתר  לרבות  אותנה,  ,וגם  גמל  אשר  הטוב  כל  וס  ועל  ערך  בלתי  אין   כ עד 
הקהילי קדשי  לכל  ובנפש  בלב  מסור  מלפרט,   עצמו  כי  עד  שבחו  יודו  והכל  יאמרו  הכל  והפרט,  הכלל  למען  לו  רב   ה דיו 

ולפנים,ע לפני  ומשמש  משים,   ומד  יום  כאור  ויעדו  ולילה  יגידון  מעשיו  ודקדוקים,יבא  פרטיה  בכל  הקהילה  כבוד   ן למען 
ותשבחותז לפניו   מירות  מחסדיו  ,ישמיעו  הרבים  את  מזכה  פעליו  ,להאי  ורב  חי  תמיד  ,איש  לכל  ומטיב  הר  ,טוב   פ בלי 
שבקדושה,ר דבר  לכל  וראשון  באמונה,  אש  ציבור  בצרכי  עוסק  וחושה,  אברים  ותכונה  בכל  אופן  בכל  שיהיה  איך  ד  ,יהיה  בלי   יעד 

לשמים  צבי ונחמד  לבריות  אהוב  הימנו, ,  וחמיד,  נוחה  חכמים  לאיש    רוח  אין  עד  נצורות,  ופועל  גדולות  עושה   שערהאשכולות 
 

 ה"ה

הי"ו  אליעזר צבי הכהן פישער ידידינו מוה"ר  

אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א  משב"ק  
 

גל השמחה הגדולה השרויה במעונו בהולדת בנו בכורו למזל טוב, ובהאי  רל
ימוש לעד שתא באנו בזה להגיד שאינך כפוי טובה אלא זכרונו הטוב מאתנו לא 

ות לנו לאחיעזר ואחיסמך בכל עת וזמן יאת אשר אזר את מתניו לה  

זכה לגדלו ולחנכו לתורה לחופה ולמעשים טובים ולא ימוש ספר התורה מפיו  ת מן קדם שמיא יהא רעוא ש
זכה לראות רב  ת ומפי זרעו וזרע זרעו עד עולם בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות בדרך ישראל סבא ו

 מכל יוצ"ח. נחת 

זכה  תובכן, על כל הטובה אשר עשית עמנו, ישלם השם פעלו ותהי משכרתו שלימה מעם ה' אלקי ישראל ו 
הכבירים לאורך ימים ושנים מתוך רוב כל ומטוב לבב ומבריות גופא ונהורא מעליא וחפץ    ךלהמשיך במעשי

ינו בב"א.השם בידו יצליח להגדיל תורה ולהאדירה עד ביאת גואלינו ומלכינו בראש  
 

 ועד קרן הבנין  –המברכים באהבה ובהוקרה רבה: הנהלת הביהמ"ד 



פרשת תיוה - פורים - תשפ"ג לפ"קגליון באור החיים - טאהש כד

ניי אויפן 
סיסטעם

ימי חודש
אדר

תשפ"ג +לפ"ק

פרישע דב"ק, שיח"ק, 
שיעורים, דרשות,

מעמדים ומאורעות
בחצרות קדשינו, ועוד

בעזהשי"ת

דרשת הרה"ג ר' בערל טויבער שליט"א, יסודות בשמחת החיים   |  4456  פון די מעין מעניו

שיעורים חדשים בהיכל ישיבה קטנה תפארת משולם פייש ד'טאהש, ניו יארק | 4521  פון די מעין מעניו
הרה"ג דומ"ץ דקהלתינו ק"י שליט"א, הרה"ג מנחם נתנאל יונגרייז, הרה"ג אלתר טייטלבוים, הרב יעקב ישראל ישורין כהנא

דרשת הרה"ג ר' אברהם קאפף שליט"א, בהיכל ישיבה גדולה ה' פר' שמות  |  451134 פון די מעין מעניו

דרשות אצל המלוה מלכה של תלמידי ישיבה גדולה בבית רבינו שליט"א  |  451138 פון די מעין מעניו
הרה"ג המנהל ר' שמעון יחיאל ראטה שליט"א, דברות קודש של כ"ק מרן רבינו שליט"א, מוצש"ק משפטים

הספדים אצל הלוי' של הרה"ח ר' מנחם מענדל ליפא יושע סג"ל קרויס ז"ל  |  46311  פון די מעין מעניו

אלע נייעסטע שיעורים 
און אפדעיט'ס

גייען ארויף ביי נומ. 0
פון די מעין מעניו

נייע ריקארדינג'ס אויפן 'אוצר קולו בקודש' אפטיילונג פון רביה"ק זי"ע, נומ. 2 פון די מעין מעניו

שלחן הטהור משתה יין טיש פורים בצל הקודש שנת תשמ"ט | 1514-49 פון די מעין מעניו
שלחן הטהור שושן פורים טיש פורים בצל הקודש שנת תשמ"ט | 1515-49 פון די מעין מעניו

מדברות קודש אצל סעודת הילולא קמייתא של הרה"צ ר' מרדכי זצ"ל ח"י טבת תשנ"ט | 2458 פון די מעין מעניו
פתיחה דרשה לתלמידי הישיבה קטנה בביהמ"ד הגדול ביום ב' וישב תשס"ב | 22513 פון די מעין מעניו

הדלקת נרות חנוכה שנת תש"ל | 24310 פון די מעין מעניו
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ימי הפורים בצל כ"ק רבינו הקדוש זי"ע | 151 פון די מעין מעניו
שלה"ט ליל פורים, תפלות בעצם יום הפורים, קריאת המגילה, משתה יין טישן, שלה"ט שושן פורים

ימי הפורים בצל כ"ק מרן רבינו שליט"א | 152 פון די מעין מעניו
שלה"ט ליל פורים, קריאת המגילה, משתה יין טישן, שלה"ט שושן פורים

דרשות ושיעורים על יום טוב פורים  |  153 פון די מעין מעניו
הלכות פורים, דברי אגדה על חג הפורים, שיעורים על מגילת אסתר

פארשידענע סערוויסעס פון טראנספארטאציע און דירות  |  154 פון די מעין מעניו
איש את רעהו יעזורו מעסידזשעס, וועד האש"ל, קאר סערוויסעס

לעבעדיגע ניגונים לחג הפורים  |   155 פון די מעין מעניו

קריאת המגילה הערליך פארגעליינט מיט די טראפן  |   156 פון די מעין מעניו

שיעורים 
ודרשות 
אפטיילונג

מעמדים
ומאורעות
בחצרות
קדשינו

אפטיילונג
לכבוד 
פורים

שמחת בית טאהש - חוסט - אלעסק, ג' בשלח י' שבט  |  53233 פון די מעין מעניו
קבלת פנים, מעמד החופה, סעודת החתונה, מעמד הסעודה לבחורי חמד, ריקודין, מצוה טאנץ - באולמי עטרת אברהם ויואל משה וומסב"ג

מסיבת שבע ברכות ע"י ועד קרן 'לחדש' דקהלתינו הק' בוומסב"ג |  53323 פון די מעין מעניו
יו"ר ר' מרדכי הלל סג"ל קרויס, דברות קודש של רבינו שליט"א, בדחנות ע"י ר' וועלוול פעלדמאן, ועוד

דינער 'זה חלקי' לטובת התלמוד תורה בית יודא דקריתינו הק'  |  54110  פון די מעין מעניו
מוצאי שב"ק פר' ויגש העעל"ט, באולם בית צירל קרית טאהש

שלחן הטהור חמשה עשר בשבט בצל הקודש |  513-83  פון די מעין מעניו
שירה וזמרה ודברות קודש, יום א' פר' יתרו אחצ"ה, בהיכל ביהמ"ד הגדול

מלוה מלכה השנתי לטובת בית מדרשינו מאנסי, מוצש"ק וארא  |   54210 פון די מעין מעניו
דרשה בעניני חינוך ע"י הר"ר ישכר בער מייזליש מנהל הת"ת, הרה"ג הדומ"ץ שליט"א, ברכת הקודש של רבינו שליט"א, ועוד

מעמד הבר מצוה של נכד כ"ק מרן רבינו שליט"א |  53424  פון די מעין מעניו
הבה"ח בן הגה"צ רבי יואל יחיאל קאהן שליט"א, חדב"ן, מוצש"ק תרומה העעל"ט בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריתינו הק' 

מסיבת מלוה מלכה לילדי חברת תהלים, מוצש"ק משפטים |  5725  פון די מעין מעניו
שירה וזמרה, מלמד מומחה הר"ר משה יואל שפירא, דברות קודש של כ"ק מרן רבינו שליט"א, ועוד
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בצל הקודש

דינסטאג פר' תרומה, א' דר"ח אדר:
נאכמיטאג האט דער רבי געדאווענט תפילת מנחה בהיכל ישיבה 

גדולה. צום עמוד איז צוגעגאנגען הב' יעקב אלימלך קליין ני"ו.

נאכדעם איז דער רבי אריינגעקומען צום ראש חודש טיש בהיכל 

ביהמ"ד הגדול.

ארויסגעברענגט  און  דב"ק,  געווען  משמיע  האט  רבי  דער 

בתודה"ק די געוואלדיגע אורות וואס קומען אראפ חודש אדר, דער 

אייבערשטער קומט אראפ רוען צווישן אונז, אדר מאכט א' דר, א' 

ווייזט אויף אלופו של עולם. מען דארף זיך שטארקן בסור מרע ועשה 

טוב. סור מרע נישט רעדן קיין שלעכטס אויף אידישע קינדער, און 

עשה טוב געבן צדקה, ארויסהעלפן א חבר, אזוי ווי ס'שטייט ויקחו 

לי תרומה, נישט ויתנו, ווייל ווען מען געבט צדקה געבט מען פאר 

זיך, מען נעמט עס מיט אויף יענע וועלט. אזוי ווי דער הייליגער 

רבי ר' מרדכי'לע מ'נאדבורנה זי"ע פלעגט יעדע יום טוב פסח רופן 

אסאך געסט, און ער פלעגט עסן אין א אנדערע שטוב, און ביי די 

געסט האט זיך געגאסן פון אלעס גוטן און ביי אים אין שטוב איז 

געווען מער בצמצום. האט ער געזאגט מענטשן זאגן מרדכי'לע 

האט פיינט געלט, און ער געט עס אוועק פאר אנדערע, אבער די 

אמת איז אז מרדכי'לע האט ליב געלט, ער טיילט עס פאר אנדערע 

און לייגט עס אוועק פאר זיך אויף יענע וועלט. נאכזאגענדיג פון 

הייליגן ר' מרדכי'לע מ'קאזמיר זי"ע אז "ויקחו לי תרומה" איז בגימ' 

"שפע ברכה והצלחה", אז מען געבט צדקה איז מען זוכה צו שפע 

ברכה והצלחה און אלעס גוטס, און דער רבי האט אויסגעפירט מיט 

ווארימע ברכות.

זיך אויפגעשטעלט טאנצן. עס זענען  דערנאך האט דער רבי 

מכובד געווארן מיט ברכי נפשי מוה"ר יואל שלמה סטרולאוויטש 

הי"ו, וומסב"ג, שושנת יעקב הרה״ח ר' בערל קליין הי"ו, מאנטריאל, 

ברהמ"ז על הכוס הגה"צ ראב"ד סקווירא שליט"א.

מיטוואך פר' תרומה, ב' דר"ח אדר:
נאך מעריב האט זיך רבינו שליט"א משתתף געווען ביים שמחת 

החתונה פון החתן אברהם יהושע קרויס ני"ו תלמיד ישיבתינו הק', 

בן מוה"ר יואל ברד"מ קרויס הי"ו, עם בת מוה"ר עזרא שמעון 

ישראל סג"ל נייהויזער הי"ו, אין די זאלן פון בית צירל.

דער רבי האט מסדר געווען די כתיבה, געוואונטשן לחיים, 

געגאנגען באדעקן, דערנאך געלייגט די אש אויפן חתן, אנגעטון 

די גארטל, געבענטשט דעם חתן, און מסדר קידושין געווען.

נאך די חופה האט דער רבי געטאנצן די ריקודין של מצוה לפני 

זיידע'ס, און  הכלה, און דערנאך מיטן חתן און מחותנים און די 

באזונדער מיטן זיידע החסיד הישיש מהיושבים ראשונה במלכות 

הרה״ח ר׳ הערש לייב וויינבערגער שליט"א.

זיך משתתף  שפעטער איז דער רבי געפארן קיין מאנטריאל 

זיין ביי די שמחת החתונה פון נכדי הגאון הגדול דומ"ץ קהילתינו 

בארא פארק שליט"א, און אדמו"ר מ'זוטשקא קאראקאס שליט"א, 

דער רבי האט מפאר געווען בראש המסובין, געטרינקען לחיים און 

ווארעם אנגעוואונטשען.

דערנאך האט זיך דער רבי משתתף זיין ביים שמחת החתונה 

פון בת כ"ק אדמו"ר מוויזניץ מאנטריאל שליט"א, מיט נכד כ"ק 

וואונטשען לחיים האט  אדמו"ר מוויזניץ לאנדאן שליט"א, נאכן 

דער רבי געטאנצן מיטן חתן, און מיט אדמו"ר מ'וויזניץ מאנטריאל 

שליט"א, און דערנאך מיט כ"ק האדמורי"ם מ'וויזניץ שליט"א.

דאנערשטאג פר' תרומה:
דער רבי האט זיך משתתף געווען ביים שמחת החתונה פון החתן 

אשר ענזיל סג"ל קרויס הי"ו, מתלמידי ישיבה"ק, בן מוה"ר יוסף 

חיים סג"ל קרויס הי"ו, עב"ג בת מוה"ר אליעזר הערש שפיטצער 

הי"ו.

דער רבי האט מסדר געווען די כתיבה, געוואונטשן לחיים, 

געגאנגען באדעקן, דערנאך געלייגט די אש אויפן חתן, אנגעטון 

די גארטל, געבענטשט דעם חתן, און מסדר קידושין געווען.

שפעטער איז דער רבי צוריקגעקומען צו די חתונה און געטאנצן 

מצוה טאנץ, דערנאך מיט די חתן מחותנים און די זיידעס.

שבת קודש פרשת תרומה 
ביים שלחן הטהור בהיכל ביהמ"ד הגדול איז מכובד געווארן, 

מיט הגבהת הכוס צו קידוש הרה"ח ר' יהוסף יואל סג"ל קרויס הי"ו, 

מאנטריאל, מיט די זמירות, כ"ק אדמו"ר מ'ספינקא שליט"א, הרה"ג 

אב"ד דראהביטש לעיקוואד שליט"א, הרב מרדכי ראבינאוויטש 

שליט"א, וומסב"ג, הרה"ג ר' אלתר יעקב יצחק וואגשאהל שליט"א 

נכד רביה"ק זי"ע, הרה"ח ר' נתן גאנדל שליט"א, קרית יואל, הרה"ח 

ר' משה אהרן גאנדל שליט"א, וומסב"ג.

נאכן פארלערנען ספה"ק נועם אלימלך אויף פרשת שקלים, ד"ה 

ויקחו לי תרומה, ווי דער הייליגער רבי ר' אלימלך זי"ע איז מסביר 

אז ווען א צדיק לערנט תורה איז ער ממתיק אלע דינים, האט דער 

מהנעשה והנשמע בביתו נאוה קודש 
של כ"ק מרן רבינו עט"ר שליט"א

תיהו - פהוצת - תשפ"ג לפ"ק
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רבי ממשיך געווען, ובתודה"ק אמאל איז געווען א בית המקדש, 

היינט האבן מיר עס שוין נישט בעו"ה, אבער מיר האבן א מקדש 

מעט, דארף מען זעהן עס צו האלטן בכבוד הראוי בקדושה ובטהרה 

און זיך אויפפירן ווי עס דארף צו זיין אין בית המקדש מעט.

שיר המעלות הב' חיים יחזקאל דוב סג"ל לאווען ני"ו, דער רבי 

האט געבענטשט על הכוס, הגבהת הכוס מוה"ר טובי' סג"ל שווארץ 

הי"ו, בארא פארק, נאכן בענטשן האט דער רבי געטאנצן מיט החתן 

אלכסנדר ליפא לאבין ני"ו, מתלמידי ישיבה"ק.

דערנאך איז פארגעקומען די שמחת שלום זכר פון בן הנולד 

להמשב"ק מוה"ר אליעזר הערש הכהן פישער הי"ו, ווי דער רבי האט 

ווארעם אנגעוואונטשן פארן בעל שמחה, עלטערן ובני המשפחה. 

שבח נותנים הרה"ח ר' הערש לייב קרויס הי"ו.

שבת אינדערפרי איז צוגעגאנגען צו פסוקי דזמרה מו"ה אהרן 

שווארץ הי"ו משמש ביהמ"ד הגדול, שחרית איז צוגעגאנגען מוה"ר 

נחמי' צבי שווארץ הי"ו.

די עליות האבן עולה געווען: כהן מוה"ר אליעזר הערש הכהן 

פישער הי"ו, משב"ק, לוי החתן אשר ענזיל סג"ל קרויס הי"ו, 

שלישי מוה"ר נחמי' צבי שווארץ הי"ו, רביעי החתן אברהם יושע 

קרויס הי"ו, חמישי הרה"ח ר' טובי' צבי גראס הי"ו, קרית יואל, 

ששי הרה"ח ר' משה אהרן גאנדל הי"ו, וומסב"ג, שביעי הר"ר 

יעקב זוסמאן שליט"א משב"ק. הוספות: מו"ה אהרן שלום אלעזר 

ראזענבוים הי"ו, און דער רבי האט געגעבן די נאמען לבתו הנולד 

לו למזל טוב, מו"ה יצחק שפיטצער הי"ו, קרית יואל, מו"ה אהרן 

שווארץ הי"ו, אחרון הבחור הבר מצוה נפתלי צבי ני"ו בן הגה"צ 

רבי יואל יחיאל קאהן שליט"א, חדב"ן. פאר מפטיר האט דער רבי 

געמאכט די מי שברך לחולי ישראל, און מפטיר האט עולה געווען 

הבחור הבר מצוה בן מו"ה ישעי' בנימין קרויס הי"ו. הגבה החתן 

שלמה יעקב הכהן לאנדאוי ני"ו, גלילה החתן מרדכי סג"ל קרויס 

ני"ו, מתלמידי ישיבה"ק.

דער רבי איז צוגעגאנגען צו תפילת מוסף, לרגל די יארצייט פון 

זקינו הרה"ק בעל אמת ליעקב מנירבאטור זצ"ל וזקינתו הרבנית 

הצדיקת מינדל ע"ה. פתיחה צו אנעים זמירות הרה"ח ר' וואלף 

גרינבוים הי"ו, וומסב"ג. 

ביים בייטאג טיש בהיכל הטישן בביתו נאוה קודש, אינאיינעם 

מיט די תלמידי ישיבה גדולה ואורחים החשובים, זענען מכובד 

געווארן, מיט הגבהת הכוס צו קידוש מו"ה אליעזר ברוך פריעד 

הי"ו, מאנסי, אז ביום השביעי מוה"ר חיים יחזקאל גאדינגער הי"ו, 

ירושלים. נאכן פארלערנען ספה"ק נועם אלימלך, זענען מכובד 

געווארן שיר המעלות הב' חיים אלי' פריעד ני"ו, מאנסי, ברהמ"ז 

על הכוס הגה"צ אב"ד תולדות אהרן בארא פארק שליט"א.

שבת נאכמיטאג צו מנחה איז צוגעגאנגען מו"ה זאב דוב קרויס 

הי"ו.

די עליות האבן עולה געווען כהן הגה"צ אב"ד תולדות אהרן 

ב"פ שליט"א, לוי רבינו שליט"א, שלישי הרה"ג אב"ד דראהביטש 

לעיקוואד שליט"א. הגבה כ"ק אדמו"ר מספינקא שליט"א, גלילה 

הר"ר יחיאל יצחק שפיטצער הי"ו, מנה"ר ת"ת קרית יואל.

מו"ה אהרן שווארץ  געווארן  נתכבד  איז  ביי של"ש  קידוש 

הי"ו.

ביי די של"ש תורה האט דער רבי בתודה"ק ארומגערעדט עס 

שטייט ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, פרעגט דער אלשיך הק' 

וואס איז די לשון בתוכם, עס וואלט געדארפט שטיין בתוכה, אין 

די משכן, נאר עס גייט ארויף בתוך כל אחד ואחד מישראל, יעדער 

דארף מאכן א פלאץ אין זיך פאר השראת השכינה, וואס רועט אין 

יעדע איד. און דאס קען מען נאר דורך די כח התורה, תורה איז 

א לשון פון מורה, ס'לערנט אונז די וועג וויאזוי מ'דארף זיך פירן. 

תרומה איז די ווערטער תורה מ', די תורה וואס מען האט געגעבן 

אין פערציג טעג. דאס איז די המשך הפסוק ויקחו לי תרומה ועשו 

לי מקדש, נאר דורך די כח התורה קען מען מאכן א פלאץ אין זיך 

פאר די שכינה הק'.

 אריינטייטשענדיג אין קאפי' כ"ב פון תהלים שטייט קלי קלי למה 

עזבתנו, וואס אסתר המלכה האט מתפלל געווען פארן אריינגיין צו 

אחשורוש, זאגט דער מדרש קלי בים, קלי בקבלת התורה, אזוי ווי 

ביי קריעת ים סוף זענען די אידן געווען הללו והללו עובדי עבו"ז, 

און דער אייבערשטער האט זיי אויסגעלייזט בזכות וואס זיי גייען זיין 

גוט, זיי גייען מקבל זיין די תורה, דאס זעלבע האט אסתר המלכה 

געבעטן דער אייבערשטער זאל זיי העלפן ווייל זיי גייען תשובה 

טון, זיי גייען זיין גוט.

ווי מ'זעהט אין די מגילה שטייט ובבואה לפני המלך אמר עם 

הספר ישוב מחשבתו הרעה, המלך גייט ארויף אויפן אייבערשטן, 

ווען א איד קומט צום אייבערשטן מתפלל  'ובבואה לפני המלך' 

זיין, אויב איז עס 'עם הספר', מיט די כח התורה, דעמאלטס 'ישוב 

מחשבתו הרעה' קען מען מבטל זיין שלעכטע גזירות, און מען איז 

זוכה צו אלעס גוטס. און דער רבי האט אויסגעפירט מיט ווארימע 

ברכות.

ניגונים פונעם הייליגן רבי  נאך די תורה האט מען געזינגען 

אייזיק'ל קאלוב'ער זי"ע, גלות גלות, און הר"ר יעקב זוסמאן שליט"א 

משב"ק האט פארגעזינגען סאל-א-קאקאש-מר.

דערנאך זענען נתכבד געווארן מיט די זמירות די בעלי שמחה: 

נייהויזער הי"ו, קל  ידיד נפש מוה"ר עזרא שמעון ישראל סג"ל 

מסתתר מוה"ר יוסף חיים סג"ל קרויס הי"ו, קרית יואל, אין כאלקינו 

יואל  מוה"ר אליעזר הערש שפיטצער הי"ו, ברכי נפשי מוה"ר 

)ברד"מ( קרויס הי"ו, וומסב"ג, שושנת יעקב מוה"ר בנימין הכהן 

פישער הי"ו, ברהמ"ז על הכוס מוה"ר נחמי' צבי שווארץ הי"ו, די 

שבע ברכות פון החתנים אשר ענזיל סג"ל קרויס ני"ו און אברהם 

יושע קרויס ני"ו זענען צוטיילט געווארן פאר: הרה"ח ר' חיים פנחס 

צוויבל הי"ו, הרה"ח ר' דוד מנשה קרויס הי"ו, מאנסי, הרה"ח ר' 

וואלף גרינבוים הי"ו, וומסב"ג, הרה"ח ר' אלי' שפיטצער הי"ו, ברכה 

אחריתא הרה"ח ר' יעקב שמואל סג"ל קרויס הי"ו.

דער רבי איז צוגעגאנגען צו תפילת מעריב. נאך מעריב האט מען 

מחדש געווען די לבנה פארנט פון ביהמ"ד הגדול. הגבהת הכוס צו 

הבדלה מוה"ר אברהם מאיר סג"ל קרויס הי"ו, וומסב"ג, די הבדלה 

האט געהאלטן הב' רפאל סג"ל קרויס ני"ו, מאנסי.



ביי די שיחות קודש האט דער רבי דערציילט פונעם הייליגן 

רבי אייזיק'ל קאלוב'ער זכותו יגן עלינו, שפעטער האט דער רבי 

אויפגענומען דעם ציבור אורחים החשובים לברך ולהתברך, בחדר 

הפרטי בבנין ביהמ"ד הגדול.

  

 מוצש״ק פר׳ תרומה:
מוצש"ק איז פארגעקומען די שמחת הבר מצוה, פונעם אייניקל 

פון רבינו שליט"א, הב' נפתלי צבי ני"ו בן הגה"צ רבי יואל יחיאל 

קאהן שליט"א חדב"ן, בהיכל ביהמ"ד הגדול.

נאך די פיש האט דער רבי געוואונטשן לחיים, און דער חתן 

הבר מצוה האט מסיים געווען ששה סדרי משנה, נאך קדיש האט 

דער בר מצוה בחור געזאגט די פשעטיל, און דער רבי מיטן גאנצן 

עולם האבן זיך ארויסגעלאזט בריקודין.

ובתודה"ק,   געווען ברכת הקודש,  דער רבי האט משמיע 

גערעדט איבער די גרויסע זמן פון אריינגיין לעול התורה והמצות, 

גערעדט בשבחו פונעם שווער, דער זיידע פונעם בר מצוה בחור 

וואס די בחור הייסט נאך אים, כ"ק אדמו"ר מ'זידיטשוב זצ"ל, 

און עס איז זיכער אז ווען די בחור וועט גיין אין די וועגן פון אלע 

הייליגע זיידע'ס למעלה בקודש וועט ער שטייגן און אויסוואקסן 

ווי ס'דארף צו זיין. אויספירנדיג מיט ווארימע ברכות.

דערנאך האט אויפגעטרעטן דער בעל שמחה הגה"צ רבי יואל 

יחיאל שליט"א. דער רבי האט געטיילט שיריים פון די קוגל, און 

דער בר מצוה בחור האט געבענטשט על הכוס. דערנאך איז דער 

ציבור אריבער וואונטשן מזל טוב פאר א לענגערע צייט.

 ומשמחה זו יושפע שפע רב לנו ולכל ישראל אמן

זונטאג פר׳ תצוה:
אינדערפרי האט דער רבי געלייגט תפילין פארן אייניקל דער 

בר מצוה בחור הב' נפתלי צבי הכהן קאהן ני"ו.

נאכ׳ן דאווענען האט דער רבי ווארעם אנגעווינטשן און געגעבן 

במתנה די ספרי הקודש עבודת עבודה.
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המברכים לעומתו ושמחים 
בשמחתו ומוקירים 
פעולתך הנמרצות

א ותות אהבה וחיבה, מעומק הלב פנימה, 
שבח נותנים לו כל צבא מרו מ

י דידים ירוממוך ויקדמוך בשירה, 
בשמחת ידידינו המסור תמיד למען האיחוד מקדם מא ז

ח י חי יודוך וישבחוך בהדרה, 
בעת השמחה במעונו שרויה, נזמרה כולנו רוממות ק ל

ו יעטרוך נזר תפארה, ויפצחו הרים רנה, 
בניך כשתולי זיתים סביב לשלחניך בל תמו ט

ד יצה וחדוה במקומו, נחת דקדושה ושמחה במעונו, 
כל טוב תמיד יהא שורה אצל ו

ט וב א תה ה שם ש בראת ר' אליעזר הערש! 
על זאת שבחו אהובים, באנו להכיר טו ב

רגשי ידידות 
והכרת הטוב

אליעזר צבי 
פישער

ר " ה ו מ

ו ״ י ה

משמש בקודש פנימה
אצל עט"ר מרן רבינו שליט"א

מ מרום ברכה, יוסיף ה' ככה, במעשיו הצלחה, 
רוח ששון והנחה, ונרוממה שמו יחדי ו

ז ה כביר המעש ורוח החיים, ישפע ברננים, 
לנוב בשיבה דשנים, ומבניך נחת ותענו ג

ל רות רב נחת, הברכה אחת, כגפן פורחת, 
ואמת המים עוברת תחת, ונהדר בפאר וכבו ד

א ושר ועושר, יהי רצון שיהי' שעת הכושר, 
בשערי יושר, בסייעתא דשמ יא

ט ללי שפע בעידן האי, וברכות עד בלי די, 
הני תלת בני מזוני וחיי, בעזרתו יתברך קל ח י

ב רכות יעטה מורה, וליהודים אורה, להוסיף אומץ 
בתורה, 

כחשיכה כאורה בבריות גופ א

א ורה ושמחה ליהודים, ברכות ה' בכל המובנים, 
להתענג על ה' כל הימים, בגאולה קרוב ה

הנהלת איחוד 
תלמידי וחסידי 

טאהש 
בשם כל חברי האיחוד 

 ואנשי שלומינו 
החשובים

ובהאי עידנא דקא גרים, להעלות הודו על נס הרים, להגיד שבחו 
תוקף פעולתו, כל החסד שהגדיל לעשות בטובתו, לנצח על מלאכת 

־ה'איחוד' להגדיל תורה ולהאדירה, המתנוסס לשם ולתפארת ולתה
לה, ויומם ולילה לא ישבות לחזק ולבצר, באמת ובאמונה ובאהבה, 
ואהבה מגלגלת השורה, לבוא במזמור לתודה, אשרי לו ואשרי חלקו, 

מה טוב חלקו וחבלו.

 בהולדת 
 בנו בכורו 
למזל טוב

לרגל 
השמחה 
הגדולה 
השורה 
במעונו

בשעה 
טובה 

ומצלחת


