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áåè ùøåã  

  :זכר תמי� יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אותו לרצונו

איינמאל האט מע� : ווערט געברענגט א מעשה מדרשאי� 

, געברענגט צו� בית המקדש א� אקס מקריב צו זיי� פאר א קרב�

� אי� בית אבער די אקס האט בשו� אופ� נישט געוואלט אריינגיי

שפעטער איז מע� געוואויר געוואר� אז עס האט , המקדש

  .געהאט אינעווייניג א פעלער

דו זאלסט ברענגע� א  תמי� זכר: דאס איז פשט אי� פסוק

איי פו� וואו . עס האט נישט קיי� פעלער, "תמי�"זכר וואס איז 

אוי� ? קע� מע� וויס� צי עס האט נישט אינעווייניג קיי� פעלער

ער זאל , יקריבנו אל פתח אהל מועד: ענטפערט דער פסוקדע� 

אויב די אקס וויל , לרצונו, עס גענענע� צו די טיר פו� אהל מועד

אליינס אריינגיי� וועסטו וויס� קלאר אז עס האט נישט קיי� 

  ).פניני� יקרי�(פעלער אינעווייניג 

*  

  :מכל אשר יעשה לאשמה בה

הייליג� גט בש� דע� ע ברענ"הייליגער מאור ושמש זידער 

, עס איז געווע� א� אלטער מנהג: ע"ע מרימאנוב זי'מענדל' � ר'רבי

אז שבת פרשת ויקרא ווע� דער בעל קורא האט געענדיגט 

האט דער , ה"ה ב"לאשמאו� געזאגט די ווערטער , ליינע�



לקל אשר : גאנצער עול� געזאגט הויע! די ווערטער

באשעפער וואס  דער(. שבת מכל המעשי� ביו� השביעי

דאס איז די  -  )האט גערוהט פו� אלע מעשי� או� שבת

ווערטער פו� פרשת  2ראשי תיבות פו� די לעצטע 

  .ה"ה ב"לאשמויקרא 

כל השומר שבת כהלכתו ", ווייל די גמרא זאגט

דער וואס היט אפ דע� שבת , "מוחלי� לו כל עונותיו

איז מע� אי� מוחל אלע , אזוי ווי די הלכה איז

דאס זעלבע איז אוי! די סדרה פרשת . בירותע

או� ביי , ויקרא ווי עס שטייט די הלכות פו� קרבנות

איז , די קרבנות ווע� א איד האט געברענט א קרב�

  .אי� פארצייט געוואר� אלע עבירות

í¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îô  

  :'והפשיט את העולה ונתח אותה לנתחי

ווייזט אוי� " עולה"די ספרי� הקדושי� שרייב� 

דאס איז מרמז אוי� א בעל גאוה , ! או� גרויסהויע

אז ער זעהט נישט אי� זי! , וואס האלט זי! גרויס

  .ו"קיי� חסרונות אדער עבירות ח

וויל די תורה דא אויסלערנע� א סגולה קעג� 

אז איינער וויל טאקע " והפשיט את העולה", גאות

ונתח אותה . "אויסטוה� די שלעכטע מדה פו� גאוה

או� , ער איר צושנייד� אוי� שטיקער זאל" 'לנתחי

די מויל , צו� ביישפיל, באקוק� יעד� אבר עקסטער

אויב ער האט עס געהאלט� זויבער פו� לשו� הרע 

ווי אוי! פו� מאכלות , או� אלע דיבורי� אסורי�

. וו.א.א, דאס זעלבע מיט די הענט פוס, אסורות

דעמאלט וועט ער שוי� זיכער טרעפ� א פג� ביי זי! 

  .ועט זי! אפטוה� פו� אי� די גיאותו
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úáù éòéáùä íåé øîåà ." ö¼îî ë−îê ïê ó¼ð ¬−îñ ½−îê ¬ôîš

 ö¼îî¼è ï−ê ¬ê¬¾ −ð ö¼ô¼ò î® óîþê öë−îí¼èòê ¬êí ö¼ô
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× ë−îê ïê ½−îê ¬ôîš ó¼ð ¬−îñ"³ë¾ óîê ¬ñêõ¼è ö½−ò ì ,

ï ï−ê ’ë¾ ëþ¼ öñêõ¼è½−îê þðê"š .×¼"ð.  
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¾ô ¬êí èê¬ ó¼ò¼−¼þ"³îþî³ þõ½ ö®−−þð öë−þ¾¼è í , öîê
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¾þ¼ èê¬−−þõ ö¼îî¼è ï−ê ½êð ïê"š ,¬êí èê¬−−þõ ñ−−îî 

 ¬êí þ¼ ñ−−îî îò−ëþ í¾ô ¹−îê ³îò¼¬ ¬êí¼è
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èê¬−−þõ.  

ê ( þ¼ðïáø÷ ìàðúð ½ô ö−ê ’ ó−ì½õ)õ ’¼"õ(  ê ¬èò¼þë
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¾þð’ šî½õ ó¼ð ¬ò¼ðá åëáéå"äùî úà é , öëêí öð−ê ïê
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íþ−¬õ ö−−ï þêõ èê¬ . ¬−−¬¾ ½¼ ½êîî ½êð ïê ½−îê ¬ôîš

¼ ïê öë−þ¾¼è èê¬ ó¼ò¼− ¬êí þ13  ¬ò−−ô íþî³ −þõ½

 ½êð30 þ¼−þõ èê¬ ,ï ï−ê ½êð ½êîî ’¬ë¾ , ï−ê ½êð ½êîî
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ÈÊ ÌÈ˘Â„˜‰ Âדי עבודה ווי אזוי È˙Â·¯"Ú  
האב

מעורר געווע
 אידישע קינדער לתשובה איז למעלה 

ונפלאות יסופר איבער דע� עני
 ווי , מהשגתינו

אזוי זיי האב
 געהאט העכערע כוחות פו
 הימל 

 
מעורר צו זיי
 אידישע הערצער צו תשובה או

מיט זייערע דברי תורה או
 דרשות , קו
 המעשי�תי

  .התעוררות וואס זיי האב
 כסדר געזאגט

משה ' צ ר"סיפורי צדיקי� מהגה( ‚„Ú˘Â‰È ˙ÏÂאי
 ספר 

דערציילט א ווערט ) ד טעמעשוואר"ל אב"לעוו זצ' ארי

ווי אזוי דער ייטב לב האט מעורר  מעשה פלא


  : געווע
 לתשובה בלויז מיט
 מעביר סדרה זיי

ק פרשת ויקרא איז א חת
 "איינמאל ערב שב

ע משפחה מגדולי חסידי 'פו
 א באקאנטע חשוב

וואס זיי
 באווארפ
 האט געדארפט זיי
 , סיגעט

אריינגעגאנגע
 אל הקודש פנימה , ק"יענע� שב

 
או
 ער האט געבעט
 אז , ע"זי Ï ·ËÈÈ·צו� הייליג

דער רבי זאל אי� בענטש
 או
 אנווינטש
 צו די 

  .תונהח

דיי
 טאטע "געזאגט  ËÈÈ ·Ï·האט אי� דער 


ביו�  וועט דיר העלפ
 אז דו זאלסט קענע
 פאסט

אז דו זאלסט או
 אי! וועל דיר העלפ
 , החופה

 
  ".תשובה טו
קענע

ווע
 דער חת
 איז נא! דארט געשטאנע
 האט 

אנגעהויב
 מעביר סדרה זיי
 שני�  ËÈÈ ·Ï·דער 

או
 דער חת
 , פרשת ויקרא מקרא ואחד תרגו�

האט באלד אנגעהויב
 צו שפיר
 א שטארקע 

או
 ער האט אנגעהויב
 זייער , התעוררות תשובה


  .פו
 גרויס התעוררות שטארק צו וויינע

ווע
 דער ייטב לב איז אנגעקומע
 צו די 

האט דער  "ÌÈÓ· ıÁ¯È ÌÈÚ¯Î‰Â ·¯˜‰Â"ווערטער 

חת
 ממש געשפירט ווי דער ייטב לב נעמט ארויס 


, אי� זיינע געדערי� או
 ער וואשט דאס אויס פו

מיט א , או
 ער האט זי! גאר שטארק צעוויינט

דיגע התעוררות וואס ער האט נא! קיינמאל 'מורא

  .אי
 זיי
 לעב
 נישט געשפירט

או
 , ה"אינמיט
 איז אריינגעקומע
 די רביצי
 ע

חת
 שטייט אינע�  דערווע
 זי האט געזעה
 ווי 

וויינט מיט אזעלכע 
 ער נס צימער או'רבי

דאס נישט געקענט האט זי , שרעקליכע בכיות

 
לאז "צו איר מא
 צוקוק
 או
 זי האט זי! אנגערופ

  ..."אי� שוי
 גיי
 דע� בחור

דא
 האט דער ייטב לב געמאכט אז ער זאל  

או
 ער האט , אויפהער
 צו שפיר
 דאס התעוררות

לב ווע
 דער ייטב  מער גארנישט געשפירט בשעת

  .געווע
מעביר סדרה האט ווייטער 

áø äùòî  



  

  

æ âàèðåæ ïâéãðòîå÷ ' ïåô èééöøàé éã æéà  øãà  

äøä"éáø ÷  áåìà÷î ÷éæééà ÷çöé÷åöæ"ì  
áåìà÷ øòâéìééä øòã éåæà éåå øòáéà'éæ øò"äàø øòã æà èìééöøòã èøòåå áåìà÷ ïéà áø ïøàååòâ æéà ò" ÷éãöä øéáâä ïòååòâ æéà ÷

öæ ùéô á÷òé éáø"ì, çøåà ñéðëî øòèîéøàá à ïéòååòâ æéà øòëìòåå , òîéøàåå à èàäòâ ïáàä èàèù éã øòøàô ééáøàô òìà ïåà

æ ùéô á÷òé éáø ïåô áåèù ïéà àéðñëà"ì.  

 öæ áéåè ÷éæééà ÷çöé éáø ÷éãö øòã æéà ìàîðééà"áåìà÷ èàèù éã ïøàôòâëøåã ì ,ééá ïòðàèùòâðééà êéåà æéà ïåà  á÷òé éáø ïéà

 ïèìàäòâôéåà ïèøàã êéæ èàä øò ïåà áåèù óìòïëàåå ,éåù èàä øò ïòåå íéà èàä ïøàô÷òååà èìàååòâ ï á÷òé éáø ìàæ øò æà ïèòáòâ

áø øòééæ ïééæ ïåà ïáééìá àã,  

 ø '÷éæééà'ïòååòâ íéëñî èùéð ïôåà íåùá øòáà èàä ì , íéà èàä á÷òé éáø èâàæòâ"ö àã íéëñî èùéð èðòæ øéà áéåà ïàã ïáééìá å

 éã ïòååòâ øéî ééá èðòæ øéà ñàåå íòìà øàô ïìàöàá øéî øéà èæåî11 ïëàåå ."ïìàöàá åö èàäòâ èùéð èàä øò éåå éåæà , éáø èàä

÷éæééà'áåìà÷ èàèù éã ïéà úåðáø ñàã ïòîåðòâðà äøéøá úéìá ì , ïøàâðåà óéåà ïòðééù åö ïáéåäøòâðà èëéì òâéìééä ïééæ èàä ïàã ïåà

éæãéñç øòèùøò øòã âéãðòé'ïøàâðåà ïåà éáø øòùé , ïòîàð ïèéî èðà÷àá"÷éæééà éáø'áåìà÷ ì'øò ." áø ïòååòâ èøàã æéà øò40 øàé.  

áåìà÷ øòâéìééä øòã'ìàøùé úåöåôú ìëá ïòâðéæòâ èøòåå ñàåå íéðåâéð òâéìééä òðòãéùøàô ïòååòâ øáçî èàä øò . ïùéååöéã  æéà

 øîæ øòã èðà÷àá"â úåìâúåì" , ïåà"ùà÷à÷ äà ìàñ" ,áåìà÷ øòâéìééä øòã èàä ïåâéð íòã ñàåå'éåâ ïåô èøòäòâ øò'øòëåèñàô òùéà ,

åðé÷ãö çéùî åö ìàøùé ììë ïåô èôàù÷ðòá ïåà úå÷÷åúùä ñàã ñéåøà èâðòøá ñàåå øòèøòåå óéåøòã èâééìòâôéåøà èàä øò ïåà.  

 ïåâéð øòã"ùà÷à÷ äà ìàñ "åìà÷ øòâéìééä øòã èàäá'êàøôù òùéøàâðåà éã óéåà èëàîòâ øò . øòã æà èìééöøòã èøòåå ñò ïåà

 íééç éøáã øòâéìééäéæ" òíéùã÷ ùãå÷ ïòðòæ íéðåâéð éã æà èâàæòâ èàä , ùéè øòã æà ïøòøè èéî ïòâðéæ øãñë ñàã èâòìô øò ïåà

äîéìù äìåàâ éã åö úå÷÷åúùä ïåà ïéòåâòâ ïåô ïøòåå ñàð èâòìô. òâ ñàã èàä øòèîå÷ ïåâéð øòã éåå éåæà ìòðéâøà ïòâðéæ èìàåå , èàä

éø à ïâàæ åö èðøòìòâñéåà ïåà èâðòøèùòâðà êéæ øò"ïâàæ òùéøàâðåà éã éåå éåæà ù ,ìòðéâøà ïåâéð íòã ïòâðéæ ïòðò÷ ìàæ øò éãë.  

áåìà÷ øòâéìééä øòã'æ ïøàååòâ øèôð æéà áø øò 'ô÷ú øãà"à ,àô æéà ïåéö øòâéìééä ïééæ ïåà èøà ñâðéàåö à ïéà ïøàååòâ èìãðàååø

ãéñç ïöðàâ ïøàô'æ øàé ñòãòé ïòîå÷ ïâòìô ñàåå íäåèðãéà ïùéøàâðåà ïùé 'áåìà÷ ïéé÷ øãà , ïåà íéðáøä éìåãâ éã èéî íòðééàðéà

éáø'ñ.  

ïîà ìàøùé ìë ìòå åðéìò ïâé ìåãâä åúåëæ  

ê−š−ð®ð êñîñ−í  



  


