
  

  
  

  ה"בעז
  
  

  ....זה האות

  ,כדת כראוי וכנכו� - ,מר בשבחי�אז

  ,את יו� השבת ויקדשהובר� על כ� 

' שבת שבע ברכות פ, א שמחה כפולה איז דא
  ,ויקרא

  ,הוא -בו שמחה הנה  בחודש שמרבי�

  ,שטייט אי� אור לשמי� ,ויקרא אל משה

  ,דאר� זיי� מקיי�'וקראת לשבת עונג מ

פרייע� כל  זי� ,מלשו� וקראת לשבת עונג ,ויקרא
  ,צרכו

�  ,זעירא ויקרא שטייט מיט א אל

ישכר דוב ' שטייט פו� בעלזא רב ר מאכט ויקר'ס
  ,האי אמירה

ר האט געזעה� "אז מש ,ויקר אלו תפיליו שבראש
  ,ה"תפילי� של הקב

  ,ביידע פשטי� גייע� צוזאמע� כדת

ווייל שבת אליי�  ,שבת לייגט מע� נישט קיי� תפילי�
  ,אי� א אות

ויקרא איז אוי�  ,לשו� וקראת לשבת עונגויקרא מ
  ,ויקר

  ,ויקרא אזא זמ� א גרויסע' פ

" ויקר"ששו� אורה שמחה  ,בפרט חודש אדר
  ,ליהודי� היתה

ויקר או� אוי� או� שמחה איז א זמ� פו� שבת ווייל 
  ,אור

י לית� רוח בי� פרשה "זאגט רש ,ויקרא אל משה
  ,לפרשה

דע� שבת  אוי� ,� מיט נא� צדיקי�"הרי' דער חי
  ,הפסקה דרשו

  ,שבת הפסקה צוויש� זכור או� שקלי�

  ,איז שיי� די זעלבע כללי�

לית� רוח בי� פרשה לפרשה צו טו� די ריכטיגע 
  ,פעלי�

תולדות אהר� פו� ' שטייט אי� ס' ע בחייגד'א מורא
  ,אהר� פו� זיטאמיר' ר

אי�  ,או� זכור אז דער שבת הפסקה צוויש� שקלי�
  ,רמישטיי וואס אונז 

  ,ל פהשבת שקלי� איז מרומז קעג� תורה שבע

דער י� התלמוד נשמע  ,י�-שקלי� מאכ� שקל
  ,ונעשה

וואס אונז האב�  ,שבת זכור איז קעג� תורה שבכתב
  ,ר בזמ� הזהימ

אפטייל� תורה געוואלט עמלק האט  ,זאגט ער
  ,תבבכפ פו� תורה ש"שבע

  ,דאר�'מתק� זיי� מדאס  ,דע� שבת הפסקהאי� 

  ,י ביידע שבתי�דאר� מקשר זיי� ד'מ ,ער זאגט

  ,חי� וששי�מש ,מעג מע� מוסי� זיי�אפשר 

  ,ט נשל� די ביידע תורותרביי� טאנצ� ווע אז יעצט

דאס איז איינמאל  ,תורהדי זאג�  האלט שוי� נא�'מ
  ,תורה

  ,לכאורה ,לכלה התורה נמשל ,ריקודי� לפני הכלה

  ,מקשר די תורות ביידעשבת הפסקה 

  ,בתו� העדהדי ריקודי� � טאנצ'ווע� מ

  ,למע� ידעו ,כל המשמח חת� כלה זוכה לתורה

  ...זה האות

  

  ,ביתר שאתדא� איז  -', א שבת אי� חודש אדר ב

אז אי� אדר  ,אי� יערת דבשאוי� א "שטייט פו� חיד
  ,איז געוועה� די נס פורי�' ב

 12האט מע� אלע ' ח אדר ב"י אז ר"שטייט אי� בנ
  ,�יצירופי� אינז

ע� ווי אלע חדשי� איז מ' ט אויס אז אדר בקומ
  ,העכער דערפו�

איז ' אדר באז  ,שבת קע� מע� זעה� �'אבער מיט
  ,קלארע ביאורי� ,אלע חדשי�העכער פו� 

  ,ס מפלה'געוועה� המ�איז פסח ט "ביו ,חודש ניס�

די � 'ויעבור מרדכי מבטל געמאכט פסח צו פועל
  ,הצלה

 י כטוב לביו� השביעב ,פ"אי� יטאבער שטייט 
  ,המל� ביי�

אי�  רי תורהדב ,אידישע קינדער זאג� שבתווייל 
  ,זמירות

די � 'צו פועלדאס איז געוועה� דער לימוד זכות 
  ,בברירותישועה 

  ,דערפאר קע� מע� זי� היינט פרייע�

געוועה�  קלדי ערשטע מלחמת עמ ,חודש אייר
  ,חודש אייר

בשבח  ,אבער דער סיו� איז געוועה� חודש אדר
  ,ושיר

אז מלחמת  ,נא� מער שטייט אי� חת� סופר
  ,געוועה� שבתאיז עמלק 

ת "די זעלבע ר ,מסוגל לרפואהזענע� אדר או� אייר 
  ,רופא�' 'ד'אני '

 ,קושבת הוא מלזע ,שבת איז די מקור הרפואה
  ,ביו� חגי�

ווג ברענט יא ז, לארוס וארוסה לאתקפה חלשי�
  ,לרבות רפואותאוי� 

התורה כמראה אשר הראה קבלת  ,חודש סיו� 
  ,בהר

קיימו מה קבלת התורה מאהבה  ,אבער חודש אדר
  ,שקבלו כבר

  ,שבת איז דא� אוי� די מקור התורה

  ,מיט שמחת חת� לכאורה ,בשבת נתנה תורה

  ,תורה שורה יאיז בלל "זאג� חזהשורה בלא אשה 

  ,נשתברו הלוחות ,חודש תמוז 

� דע� שוי� דא אוי ,'ויכדי איד� זאל� הייס� כפנ
  ,אזויפיל פשטי� בארוכות

חודש אדר דער תיקו� אוי� די לוחות מיט קבלת 
  ,התורה באהבה בהדדי

זאגט ושני לוחות אבני� הוריד 'מיט שבת ווייל מ
  ,בידו

  ,בתורת� וכתב בה� שמירת שבת וכ� כתוב

בעט אז מיגו� לשמחה זאל נתהפ� 'מ ,חודש אב 
  , ווער�

געטו�  מיגו� לשמחה שטייטנס פורי� ביי 
  ,באשער�

טאר נישט זיי� קיי� 'ס ,שבת איז אוי� נאר שמחה
  ,יגו�

  ,קע� זאג�'שמחת חת� וכלה די זעלבע עני� מ

ער די חופה ווערט נתהפ� צו א יגו� אונט דער
  ,שמחת לב�

  ,לובלאזט אפי'מיט� שופר מ ,חודש אלול 

טעמא דשופר  אדר האט די זעלבע כח היינו
  ,ומגילה

  ,ופר העכערשבת איז נא� פונע� ש

ווייל מיט� שבת אליי�  ,בלאזט נישט שבת'מ
  ,איז זעכער'מ

ת "ר', שטייט אי� עטרת ישועה די בחי ,שופר
  , שחוק פינו ולשונינו רנה

  ...זה האות

  

  , טראכט אי� די הרהורי�'מ ,חודש תשרי 

  ,פורי�'אדר איז דא� גרעסער אל" יו� כ

קוקט ארויס 'לייגט צו לכפרת פשע מ'אדר שני מ
  ,ערוי�ד

  ,שבת אוי� א זמ� פו� מחילת עוונות

  ,מאכט די חשבונות'דת מחללו מוחלי� לו מכ

י� לושמחת חת� אוי� מחילת עוונות לכל הנ
  ,אליו

אי� ל� בו אלא י "שטייט אי� בנ ,חודש מרחשו� 
  ,וחידוש

אי� חודש חשו� וועט געבויעט ווער� בני� בית 
  ,השלישי

  ,דא� האט אבער חודש אדר זיי� מעלה

  , ווייל אזוי שטייט אי� בת עי�

זאל אונז  עפערה� גאלתי אתכ� אחרית דער באש
  ,באפרייע�

  ,אחרית אינע� לעצט� חודש אדר ברנה וצהלה

ווערט נתקרב די  - ,לומיט שמחת חת� וכלה אפי
  ,גאולה

  ,ת ירושלי�ול זאג� כאילו בנה אחת מחרב"חז



  

  
  

  ה"בעז
  
  

  ,זאל זיי� שכיחא'סשבת אליי� ווייזט אוי� די גאולה 

  ,ליו� שכולו שבת ומנוחה

שבת לייגט מע� צו עקסטערע תפלות אוי� די 
  ,גאולה צו בעט� לשמי�

די קשר צו אדר  -, חנוכהימי  ,כסלו טבת יחודש 
  ,איכאאוי� 

  , ביידע זמני� הייס� אור

  ,ששו� ויקרשמחה  "אורה"אדר או�  ,איז אורחנוכה 

  ,להעל מקרא מג' להדליק נר חנוכה בגימ

  ,ליהודי�ושמחה אור מנוחה  ,שבת הייסט אור 

  ,משו� שלו� בית בתמידי� ,צינדט נרות שבת'מ

רבי� 'ובתו� 'ת "אור ר ,מיט� אור קע� מע� טאנצ�
  ,אהללנו'

כי עוד מיט רגלי� אל 'רגלי 'ואשיבה 'ת "אור ר
  ,עודנו

מיט שמחת חת� וכלה ווערט גרעסער די אור 
  ,לואפי

  ,ה לאילנות"ר ,חודש שבט

אשר הכי� לו מיט די  "הע""ויתלו את המ� על 
  ,הכנות

אי� איז די הכנה  ,קומט אויס אז דער ע" פו� אדר
  ,שבט

 פו�שבת איז אוי� א זמ� וואס קומט מיט א הכנה 
  ,צייט

דער רבי געזאגט פאר  האט, ָיִביאוּ  ֲאש)ֶרֵאת  ְוֵהִכינוּ 
  ,די זעקסטע הקפה

  ,בקדשו ל'איז מרומז ביי די הללו ק ,חודש אדר

מדי  ,ווי יעדע הללו איז קעג� א אנדערע חודש
  ,חודש בחודשו

  ,ה'חודש אדר איז כל הנשמה תהלל ק

  ,טאקע יא ,זאגט טאקע צוויי מאל כל הנשמה'מ

  ,קעג� אדר שני איז דאס א הוספה

  ,שבת איז דא די נשמה יתירה ,ל הנשמה תהלל'כ 

ווייסט במאי 'וואס מ ,ריקודי�מצות בפרט מיט 
  ,יקמייר

  ,הייבט אוי� די גו� צו די נשמה'מ

� וואס איז העכער אלע צוועל ,חודש אדר שניאי� 
  ,חדשי� מסתמא

  ,קומט מע� א� למעלה למקו� גבוה ורמה

  ....זה האות

  

  )מה ידידות(

כאטש שבת א יו� מנוחה  -, מה ידידות מנוחת�
  ,זי� צו זיי� משמח

ז ולא "אבער צדיקי� אי� לה� מנוחה לא בעוה
  ,ב"לעוה

וויבאלד זיי האב� א שייכות ווייטער מיט דעי וועלט 
  ,דא

זאגט רבינו הקדוש נא� די פטירה יעד� ליל ' די גמ
  ,שבת געקומע� מאכ� קידוש

ביי די הקפות געזאגט  ,עצי חיי� יגערלדער היי
  ,וואס איז די חידוש

ווייל  ,האט שייכות מיט די וועלט' דוקא רבינו הק
  ,משניותער האט מתק� געוועה� די 

צדיקי� וואס האב� אויפגעטו� אוי� די וועלט האב� 
  ,ווייטער א חיות

שלמה קלוגער ' שקלי� פו� ר' פאריגע ווא� פ 
  ,שטייט

 ערוואס איז ד ,געט א מחצית השקל'מ אסוארופ
  ,באדייט

  ,די מחצית השקל ווייזט אוי� זכות אבות

טראכט אי� די 'מ ,וואס איז נאר א האלבע שקל
  ,מחשבות

  ,די זכות אבות איז נאר א מחצית ,ט ערזאג

  ,די אנדערע האלב איז די אייגענע זכות

די צדיקי� די שקלי  ,שקלי� ליגעושקל אשא די היי
  ,זהב

ט זי� א נייע בית איז ויעב'ווע� ס ,אישבבית נכו� ונ
  ,זכור אב ,מע� מעורר זייער זכות

שלמה קלוגער אז עמלק ' זכור זאגט ר' אוי� פ
  ,מע�האט געקענט קו

איז געוועה�  ,ווע� איד� האב� פארלויר� זכות אבות
  פאר א עמלק א סימ�

  ,צוויש� זכור או� שקלי� ,קע� זיי� שבת הפסקה

יעצט ווע�  ,איז א זמ� מעורר זיי� זכות אבות
  ,בויעט זי� די נייע אוהלי�'ס

  ,כאטש זכות אבות תמה ,שלמה קלוגער זאגט' ר

כח מעורר אבער מרדכי הצדיק האט יא געהאט א 
  ,זיי� זכות אבות פי כמה

מקור האבות האט  ערד בינואברה� ווייל א
באקומע� זיי� כח ווע� ער האט כופר געוועה� 

  ,בודה זרהבע

ז "מרדכי הצדיק האט אוי� כופר געוועה� אי� ע
  ,האט ער א כח א קלארע

האב� אזוי כופר געוועה� ' ווער נא� ווי רבותינו הק"
  ,בעבודה זרה

  ,ע'יעד� דור מיט א אמונה א טהור ז פו�"די ע

אדאנק דע� קע� שוי� מעורר זיי� זכות אבות מיט 
  ,פרייליכע לבבות

  ,תמה זכות אבותחלילה קע� נישט זאג� 'מ

ל ויקרא אל משה מאהל "דער טאטע דער רבי ז
  ,לאמור מועד

א זמ� " מועד" ,בויעט זי� א נייע אוהל'מאהל ווע� ס
  ,מיר- פו� מועדי� דא שטיי

האט אי� גערופ� צו די שמחה די רבי 'א מויקר
  ,מזמי� געוועה� ביי� קבלת פני�

 ,מזכיר געוועה� אתו עמו די אבות למעלה בקודש
  ,ויזכור ברית איתני�

  

  )רח�(

  ,רח� רח� בחסד�, פארדע� בעט מע� רח�

  ,בני� עיר�בשמח� , הייליגע באשעפער שמח�

  ,הקריאה מעורר די פרשה פו� קרבנות

  ,מיט גרויס רחמנות עפערדער באש

  ,ונשלמה פרי� שפתינו, מ� הזהכאטש בז

  ,על עמ� צורינו

  ....בעט מע� רח� רח�

בעט 'מ ,אד� כי יקריב מכ�, אוי ב� דוד עבד�
  ,שיגללו רחמי�

  ,אד� כי יקריב דע� רמז אזוי, יבא יבא

כי יקריב זאל זי� , משיח'דוד ' 'אלי'ת "אד� ר
  ,זיי� שכיח ,דערנענע�

איד� מיט ', וועה� גענוג קרב� לדאיז שוי� גע'ס
  ,זייער קלע�

  ',רוח אפינו משיח ד

  ...אהוי ב� דוד עבד�

  

  ,עיר ציו� תמלא, המקדשיבנה 

זאל דעגרייכ�  תפלות הצדיקי�, שירת רשתיקר 
  ,מעלהשמי ל

  ,אי� די חדשי הגאולה אחרית כראשית 

  ,זיי� די עצמות יבשות' קע� מחי'חודש אדר מ

די לעצטע ' שט אחרית אפיווי דער בת עי� טייט
  ,קע� מע� געניס�אדר חודש 

כראשית פונקט ווי די ערשטע חודש אי� חודש 
  ,ניס�

יעדע מחשבה וואס איד� , אוי הרחמ� הנקדש
  ,האב� בראש

  ,יתבר� ויתעלה

  ,אידישע הערצער צו דערפרייע�, על כוס יי�

  ,לטוב ימלא' משאלות לבבינו ד

  ,על כ� ירו� ראש, אוי יבנה המקדש

  ,נתרוממ� ווער� קר� ישראל למעלה

  ,כתר על ראשו של משיח יצור, וש� נשיר שיר

  ,� ווע� לכה רבינו לקראת כלה'פועל

  ....יבנה המקדש

  

  .ע.ד.מ, שבתא טבא


