
  ה"בעז
 

  ,מזמור שיר ליו
 השבת, שבתאוי אוי , אוי אויאוי 

  ,וואויל איז אונזער חלק, דער שבת איז הייליג

  .מזמור שיר ליו
 השבת
  

  ,א שבח והודאה צו� שוכ� בגבורה, תנו שבח ושירה

  ,ל אשר שבת ברא'לק

  ,איז-שבת יתרו א שבע ברכות גאר ספעציעל

  ,די שמחת התורה איז כפולה ומכופלת

  .רעילקוט ווערטער קלא רשמדאי� שטייט 
  

  ,ליינט די סדרה פו� קבלת התורה בכל שנה ושנה'ווע� מ

  ,מעלה עליכ� כאילו את� עומדי� לפני הר סיני מיט די הכנה

  ,ומקבלי� את התורה שנאמר ביו� הזה באו מדבר סיני

  ,ישראל לקבלת התורה דער שידו� פו� כל

  ,מנהג רבותינו שבועות צו ליינע� דע� תנאי� די כתובה אלעמאל

  .כלה בפרשת מת� תורה א פאסיגע בחינהת� ושמחת ח
  

  ,ת נתנה תורההכל מודי� דבשב ,בפרט שבת

  ,צו� בורא' ווג פו� כלל ישראישבת אליי� איז דער ז

  ,בינו ובי� בני ישראל אות הוא

  ,האמיר דא דריי זווגי� דערצו

  .ווג פו� שבת אליי�יווג פו� תורה או� זיז ,ווג חת� כלהיז
  

  ,ביו� חגי�קע� מע� זיי� א מרקד אתלת 

  ,זני�א'קשיב ת'ב� ל'כי� ת'ת "אתלת ר

  ,ייט זי� צו קבלת התורה אינע� הוהרג'מיט� לב מיט האר  מ

  ,עזובות'ל א'ורתי ת'כ� ל'ת "אתלת ר

  .אזוי שיי� צערלע קאזני'משה' טייטש ר ,י"בחודש השלישי לצאת בנ
  

  ,איז דא דריי חלקי� אי� די תורה בהדדי'ס, בחודש השלישי

  ,משנה או� אגדה ,אמקרחלק פו� 

  ,י דריימחדש צו זיי� אי� ד "השלישי בחודש"זאגט ער 

  ,דאס איז די הכנה צו קבלת התורה פו� דאסניי

  .חמדי� מזהב ומפזנמיט חידושי תורה ביו� השבת ה

  ,י דריי חלקי�אזוי איז מע� א מרקד אתלת מיט ד

  ,אגדה אי� דע� מקו� ,משנה ,מקרא

  ,דברי תורה די פרישעהאלט דא� שוי� יעצט נא� די 'מ

  ,בחודש השלישי נתמיט א חידוש בבחי

  .מע� זינגע� מזמור שיר ליו� השבת קע�

  ....אוי שבת
  

  ,עס-הכל מודי� דבשבת נתנה תורה דערמאנע� אי� טו

  ,דער עצי חיי� איז מסביר אי� די תורות אוי! שבועות

  ,ווייל תנאי התנה במעשה בראשית ,די תורה איז דא� קיו� העול�

  ,דושח הק"אזוי שטייט אי� אוה ,� שבת איז קיו� העול�אוי

  ,ווערט נתחדש די וועלט מחדש ,יעד� שבת ווע� איד� זאג� ויכלו

  .ח אוודאי געוויס"זאגט דער עצ ,דערפאר איז בשבת נתנה תורה
  

  ,אבער מיט א שטיקל הוספה פארשטייט מע� היינט

  ,באקאנטאיז אחרי ' פ מח משהיש דער הייליגער

ווייל מדת  ,די וועלט מיט מדת הרחמי� האט באשאפ� עפערדער באש
  ,הדי� האט נישט קיי� קיו�

  ,מולדצו זיי� דורות כדי זאגט ער ווע� איינער האט חתונה 

  ,די מדת הרחמי� איז שולט ,אז ער טוט פאר קיו� העול�

  .�ויניהאמיר היינט דריי זאכ� וואס זענע� קיו� העול� א� קיי� ש
  

  ,העול� ווג זענע� קיו�יזא שבת או� תורה או� 

  ,א� קיי� מכשולי�די� -מרק ,קע� מע� זיי� א מרקד אתלת

  ,וישלח' לייגט נא� צו מער פ יואלי דער רבי אי� דבר

  ,ווע� איד� האב� מקבל געוועה� די תורה זי� צוגעשטעלט

  ,וויבאלד זיי האב� געטו� אי� קיו� העול� צו האלט� די וועלט

  .ולט געוועה� די מדת הרחמי� גליי�האט ש
  

  ,רה מאמרותבעשהעול� נברא  ,ויקרא' ק פ"הזו ערד

  ,על לבינו חרות ק די עשרת הדברות וואס"ר זוהזאגט דע

  ,י צעה�דעשרה מאמרות די עשרת הדברות קעג� 

  ,היינט קע� מע� מקשר זיי� עשרה מאמרות לאמיר זעה�

  .די שמחה מיט די רקודי�או� צו שבת קבלת התורה 

  

  ,לרבות ,שטייט אי� תיקוני�בראשית 

  ,שבת-בראשית זענע� די אותיות ירא

  ,שבת איז א אור א קלארע מקור, אור' ויאמר אלקי
 יהי

  .ליהודי�" אור"מירות מנוחה ושמחה אי� די ז זינגט'מ
  

  ,אור זו תורה ש זאגטמדר ערד, יהי אור

  ,בשבת קבלת התורה קומט אראפ די אורה

  ,רקיע' ויאמר אלקי
 יהידערנא� 

  ,יז ידועא נההחודש די בחי' פ ב פני�יטיאי� 

ווייז� אז א דיבור האט א  צו ,הייבט א� ויאמר או� ענדיגט ויעש דער פסוק
  .כח כדת

  

  ,זעהט ביי מת� תורה דאס מאל'א דיבור איז ווי א מעשה אזויווי מ

  ,נעשה ונשמע אמרו ישראל

  ,איז מארי� ווי שטארק איז דער דיבור ייטב לבדער 

  ,אוי� שבת האט דער דיבור א כח דעריבער

  .� מזמור שיר ליו� השבתזינגט מע

  ...אוי שבת
  

  "יקוו המי
"דערנא� איז דער מאמר 

  ,מקיי�זיי זענע� ' די מי� תחתוני� האב� גבולי� דער רצו� ד

  ,כהמו� גליואנ� בעינ� למהוי גבי מלכא אבער הייב� זי� כסדר 

  ,סו� המי�יאיז מסביר דאס עני� פו� תשלי� או� נ ייטב לב ליגערדער היי

  ,� הייב� זי� לשמי�י גלי היצו זעה� ווי ד

א "איז רבינו שליט ,אי מלכבלמהוי גאי� די הייע� טאנצט 'ריקודי� מ
  .משלב

  

  ,זאל וואקס� כדבעי למהוי, תדשא האר�

  ,"שבע"די זעלבע אותיות ווי  "עשב"

  ,ואומר רביו� השביעי מבש

  ,תדשא האר  דשא ביי די שמחה אזוי חביב

  ,ביוא'ל ש'נו יוקד'ת "דורשי רשומות זאג� דשא ר

  .בצל תומראיז מע� מעורר זכות אבות ביי א שמחה 
  



  ה"בעז
 

  ,די שמש וירח די עניני� יהי מאורות

  ,ת למועדי� לימי� ולשני�ולאות יוזאגט וה דער פסוקווי 

  ,שבת קודש איז בראש כל המועדי� לששו�

  ,� א טאטע או� מאמעגשמש וירח איז אוי� קע

  ,ת מסתמאהאפט אוי! נייע דורו'בשמחת חת� וכלה מ

  .טיגע דורות פו� די כלה וחת�ת לעכיהי מאורו

  


  ,וואסער דגי� שבי� קענע� נישט לעב� א�די  ישרצו המי

איז 'מעקיבא ער קע� נישט לעב� ווע� די תורה ' האט געזאגט דער תנא ר
  ,מחסרפו� אי� 

  ,איז מקבל די תורה פו� דאסניי פונקט ווי פיש'קבלת התורה משבת 

  ,וואס קומט פרישפ� יעדע טראפ וואסער פונקט ווי דגי� שבי� שע

  .איז דא א ברכה'ווייל ס ,י יששכרשטייט אי� בנ ,דגי� א מאכל שבת

  

  ,י שיש בה חיות"זאגט רש ה'תוצא האר� נפש חי

  ,עס-רמז זאג� אי� גיידע�  ,גייט טאנצ� מיט א שבח והודאה'ווע� מ

  ,צרוניי'מיד ת'אמת� ו'סד� ח'ת "חיות ר

  ,ונוהיינט זאגט מע� עד הנה עזר

  .השתא הכא ,עפערהייבט זי� מיט גאנצ� חיות צו� באש'ווע� מ

  

  ,נעשה אד
 בלצמינו

  ,זאגט מע� די ברכה בזמ� שמחתינו ,בצלמואשר יצר את האד� 

  ,פאר די חתונה איז א מענטש א פלג גופא

  ,י להבי� ולהשכיל א רמז א טיפע"כדמותינו זאגט רש

  .משיג כמאז� צו זיידי תורה  ,שבת קבלת התורה להבי� ולהשכיל

  

  ,לא טוב היות אד
 לבדו

  ,אעשה לו עזר כנגדו ,ווגידי ערשטע ז

  ,ביו� השבת איז דא די ברירה ,לא טוב היות אד� לבדו

  ,עזר כנגדו א נשמה יתירה

  .זינגט מע� מזמור שיר ליו� השבת

  ....אוי שבת

 ---------  

)
  )רח
 רח

  ,סדר הזהבכה תאמר לבית יעקב 

  ,הדער רבי געזאגט ביי� קבלת פני� בפ

  ,רגליו וישא יעקב ,געקומע� צו די חתונה קב אבינויע ,ויח� ש� ישראל

  .בעשיו לדי חתונה פו� קבלת התורה געקומע� די אבות ישמח ישרא

  

  ,האט דער רבי געזאגט בהוספה ,כפה עליה�

  ,דער לשו� כפה ,� עד�צווינגט ארויס די אבות פו� ג'דער לשו� איז מ

  ,י! דע� סדרכה תאמר בסדר הזה ווע� א איד מאכט א שמחה או

  .עדר ועדר ,� עד�קומע� די אבות פו� ג
  

  ,די אבות טוע� זי� פרייע� ,בפרט שבת יומא דנשמתא

  ,זכרהו על היי� ,זכור את יו� השבת לקדשו

  ,מה הגפ� הזה החיי� נשעני� על המתי�

  .איז על הלב משי�'מ ,מעורר זיי� זכות אבות
  

  ,וירד משה מ� ההר אל הע�

  ,מה כא� א! ש� ,אבותה'אשי ר'מה ה'ת "ההר ר

  ,ברענגע� השפעות בשבתו ,שבת נתצדיקי� בבחי

  .אק כל ברכא� דלעילא ותת"זוה ערד ,י ווא� זכור את יו� השבת לקדשוד

  

  ,תליא ביומא דשביעא

א שבת ברענגע� ' דאס מיינט צדיקי� בבחי ,ארת שלמהשטייט אי� תפ
  ,השפעה

  ,געהאט א ח� א זיסע זיינע שבתי� ,ל"דער רבי ז ,דער טאטע

  .ה במצות שבת גרוסהזכרו תורת מש

  

  ,למעלה בקודש זיידעס צדיקי� מיוחסי�

  ,היינטיג� טאג שבת שבתו� ,שבתנת צדיקי� בבחי

  ,זכרוננו "ויזכר"זכור את יו� השבת 

  .וזכרו� אבותינו ופקדוננו

  

  ,כ זכרונו בא"זכור את יו� השבת ע

  ,אי� אזא שעה ,שבת' ק בבחי"זכור אב די אבוה

  ,י�די קדוש" לקדשו"את יו� השבת 

  .זייער זכות איז עושה רוש�
  

  ,בפרשת מת� תורה הקריאה מעורר הזמ�

  ,אידישע קינדער בשעת מת� תורה אלעס געוועה� פארהא�

  ,געוואר� נתרפא להאט געזאגט דער טריסקער מגיד אלע חולי ישרא

  .האיז מצפ'אוי! אזא קבלת התורה מ ,געוועה� ביזת הי�
  

  ,ט או� כל מיני השפעותמיט געל ,אז איד� וועל� זיי� געזונט

  ,מקבל זיי� די תורה ווי אי� יענע שעות נאכמאל קענע�וועט מע� 

  ,כה תאמר בסדר הזה האט רבינו געזאגט נא� די חופה ביי די ברכה

  .הכא אדי ברכות פו� מת� תורה זאל קומע� השת
  

  ,בעט שוי�'ליו� שכולו שבת מ ,זכור את יו� השבת לקדשו

  ,ת ציו�א" בזכרינו" ,זכור את יו�

  ,ושעהמחיית עמלק שטייט פאריגע ווא� ויחלוש י

  .התורה איז מע� מחליש עמלק כידוע מיט� כח פו� קבלת
  

  ,פארהאנע�דריי זמני�  י�קבלת התורה א ,שטייט אי� ספרי�

  ,ואתחנ�' יתרו או� פ' פאו� שבועות ט "יו

  ,צרתע'בועות ש'אתחנ� ו'תרו י'קריאה ה'ת "יהושע ר, ויחלוש יהושע

  .שבט קומט אדר צוברעכ� עמלק כחרסנא� 
  

  ,יבא ויגאלינו, ב� דוד עבד�

  ,ותבנה בית מקדשינו, ירושלי� עיר קדשי�

  ....דוד עבד! יבא ויגאלינוב  
  

  ,או� ביז אהי� ווילאנג כלל ישראל איז גרייט

  ,זוכה זיי� לשמוע ללמוד וללמד

  ,אלע' לעשות ולקיי� די מצות דלשמור 

  ,לקראת כלהווע� לכה רבינו  ,�'פועלוועט מע� 
  

  ע"מד, שבתא טבא


