בס"ד -
~ אודה ד' בכל לבב  -בגיל ורעדה א ברכת מזל טוב
פאר רביה"ק שליט"א דער ראש בית אב
~די וואכעדיגע סדרה פר' עקב דבר בעיתו מה טוב
דער רבי גייט מקיים זיין וואס רש"י הק זאגט דערויף  -די מצוה שאדם דש בעקביו
,די הייליגער נוע"א טייטשט והיה עקב מיינט די פשוטי עם וואס שטייען ביים סוף
תשמעון את החוקים והמשפטים זענען מקושר צום צד' וואס איז מקיים חוקיו ומשפטיו
ושמרתם ועשיתם אותם ווערט גערעכנט פאר די אלע וואס זענען הולכים אחריו
,ווי וואויל איז אונז חסידים וואס זענען זיך מתאבק תחת אבק רגליו
אונז זענ'מיר נהנה מיגיע כפיו  -הדר הוא לכל חסידיו
'די שפ"א זאגט די וואך ווערטער וואס זענענען נחמדים מפז ומזהב
והרבך וברך פרי בטנך צוויי מאהל ,אין די תורה שטייט נישט קיין ווארט לשווא
זאגט ער וברך פרי בטנך מיינט מען די דורות וידגו לרוב
והרבך רעדט מען פונעם מענטש אליין אז ער ווערט פארמערט און נתרומם עד אין סוף
אזוי זאגט דער אייבישטער מגבהי מרומיו
'היינט אויפדערנאכט ווערן ביידע נתקיים וילכו שניהם יחדיו
מ'שטעלט אויף א דור וירא את הילדים מרחוק ,וישא את עיניו
אבער אין די זעלבע צייט ווערט יעדער חסיד הבא בצל קורותיו
נתרומם און נתרבה השגות ווערט ניתוסף  -רוממות קל בגרוניו
,און אוודאי צו לויבן און דאנקען ליגט אויף אונז א פליכט און א חוב
בואו שעריו בתודה חצרותיו  -יודו לד' חסדו ונפלאותיו
אילו פינו מלא שירה ולשונינו כהמון גליו
קען מען נישט גענוג דאנקען על רוב חסדיו  -כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו
,און א תפילה אויף ווייטער איז יעדער מרחש על שפתותיו
רינתינו לפניך יקרב  -יחדש ד' כנשר נעוריו וכוחותיו
דאס איז יעדנס בקשה אין האף  -זיין אייביג דבוק צום הייליגן רבי'ן להטות לבבינו אליו
ימים על ימי מלך תוסיף ושנותיו
'אויפן היינטיגן טאג זאגט דער רבי פאריגע וואכדיגע סדרה נאכזאגן מאמרותיו
ס'נישט פארהאן נאך אזעלכע ימי הרחמים והרצון ווי פון חמישה עשר באב
עיני ד' אל יריאיו  -ס'ווערט היינט נשפע די ריכטיגע שטאף
פאר יעדן איינעם כל משאלותיו
'דער רבי ברענגט אין שיחות אז סטיצערן שוין די פיש אין וואסער דגי הים וחיות עוף
די גאנצע בריאה איז שוין און א פחד פון יום הדין כל רמש ציפור וכנף
אויך ברענגט דער רבי די וואך צדיק גוזר ווערט גלייך נתקיים גזורותיו
זאגן תלמידי בעל שם אז אפי' דער צדיק איז שטיל ס'איז נאר הגיע לאזניו
וידום איז ר"ת ישלח דברו וירפאם וימלט משחתותם אונז קוק מיר ארויס דערויף
,יודישע שטובער זענען אנגעוויזן אויף מתנת חינם מאוצרותיו
א צדיק האט א פליכט צו משפיע זיין פאר כלל ישראל ער איז א בעל חוב
בעט מען היינט דער רבי זאל רחמנות האבן אויף אונז כרחם אב
פדה אלוקים את ישראל מכל צרותיו  -מ'זאל שוין זיין נאר מבשר ישועה מבשר טוב
לא תאונה אליך כל רעה ונגע לא יקרב
~די וואך זאגט דער רבי איז די זמן מסוגל צו משפיע זיין לחם לפי הטף
ווי ס'שטייט ואכלת ושבעת וברכת נתברך במעיו
פאר יעדן בריאה ווערט נזמן מזונותיו
~אוודאי ווערט היינט נשפע פאר אלע וואס זענען ללחם רעב
יזל מים מדליו  -וברך את לחמיו ואת מימיו
,והיה עקב זאגט דער רבי די וואך ס'איז א לשון שמחה יעצט בכינור ותוף
הללהו במינים ועוגב
ס'ווערט נמשך השפעות של שמחה היינט נאכט נהרות ימחאו כף
ווען אונז זע'מיר ארומגענומען מיטן הייליגן רבין והנה סולם מוצב
און די הייליגע אבות הקדושים ווי די זוהר הקדוש זאגט אויף ישמח ישראל בעושיו
קענען דאך זיכער געהאלפן ווערן דא כל החוסים בצל כנפיו
'אהוי אז ס'קומען אראפ יעצט מלאכי רחמים ממעונתיו
די הייליגע אבות קומען אהער אצינד ,בואו שעריו
רבינו הקדוש רבי משולם פייש דער הייליגער שרף
דער חתן טראגט זיין הייליגע נאמען ויקרא בהם שמי ושם אבותיו
און לאזט אוודאי איבער א ברכה פאר יעדן דא וואס איז דבוק באורחותיו

'דער הייליגער זיידע דער סב"ק קומט אראפ נבואה למשכנותיו
רבינו הקדוש וואס איז געווען אזוי מקושר צו איהם לא מש ידו מתוך ידיו
ער איז בוחר בזרעו אחריו  -ומשפיע מברכותיו  -פארן הייליגן רבין ולכל הנלוים אליו
,דער הייליגער טאטע ערשיינט אויך היינט זכור אב  -ומרדכי היהודי דורש טוב
ער זעהט די פירות וואס ער האט איבערגלאזט להחיות עם רב
ארויס צוברענגען די גדלות פונעם טאג ונוראותיו
וויל איך פארציילן א מעשה נאכן ביטערן קריג ווען כל העולם נחרב
און איך בעט ארשת שפתי לפניכם יערב
~נאכ'ן ביטערן קריג אין איינע פון די לאגערן די שארית הפליטה,
ס'איז געווען דארט טויזענטער אידן באפרייטע,
זיך צאמגענומען אינאיינעם אויף ראש השנה - ,דאווענען צוזאמען ברוב עם א תפלה לעני,
יעדער דארט האט געשוויסטער וואס זענען פארברענט געווארן אויף אש
מ'פארשטייט גוט דער מי באש ומי במים מי במגיפה ומי ברעש,
פאר תקיעת שופר ס'איז פול אלע בענק און טישן,
דער רב גייט ארויף אויפן בימה זאגן דברי כיבושין,
,ער הייבט אן רעדן דער קול נעמט זיך איהם שטיקן,
קיין איין אויג אין בית המדרש בלייבט נישט טריקן,
'ער זאגט יעדעס יאהר אין בית המדרש יוצא זיין די תקיעות הערן קלאר מ'וויל,
מ'רופט אויס די קינדער זאלן נישט מאכן קיין גערודער זיי זאלן זיין שטיל,
איך הייב אויף מיינע אויגן איך קוק מיך אום איך פרעג מיט וואונדער,
טאטע אין הימל וואו זענען די קינדער,
'אלע קינדער'לעך אויסגע'שחט'ן האט דער רשע,
קינדער'לעך זאגט ער איך האב פאר ענק היי יאהר א פארקערטע בקשה,
טייערע קינדער הייליגע ברידער - ,זייט'ס נישט שטיל מאכט'ס א גערודער' ' ' ,
'טאטע אין הימל איך האב נאך א שאלה - ,וואו זענען די עלטערן פון אונז אלע,
יעדער אין בית המדרש ברעכט אויס אין א געוויין מיט א שאלה א פריוואטע,
וואו זענען מיינע קינדער וואו איז מיין מאמע וואו איז מיין טאטע,
'אונז זעמיר געבליבן עלנדע ביימער אן קיין שרשים אן קיין צווייגן,
ביי תקיעת שופר ביי דערמאנען די עקידה ווי קען מען שווייגן,
פירט דער רב אויס קינדער זייט'ס נישט שטיל טוהט'ס גארנישט באהאלטן,
מאכט'ס א גערודער הימלען טוהט'ס שפאלטן, , ,
~יעצט חמשה עשר באב מריקט שוין אין הימל בענק אין טישן
אסאך ליידיגע פלעצער באמערקט מען אינצווישן,
אזויפיל פלעצער וואס דארפן זיין פיהל און שטייען ליידיג,
ווי טועהן זיי זיך געפונען פרעגט מען וויי'עדיג,
~די אבות געפינען זיך יעצט דא זיי הערן מיטן רבי'ן דעם וויי געשריי,
משרתיו שואלים זה לזה איה - ,בעט מען זיי יעצט ברעדה וחיל,
מאכט'ס א גרודער זייט'ס נישט שטיל, , , ,
פארהאן צווישן אונז יודן וואס דארפן רחמי שמים,
יונגע מענטשן בעטן זיך זכרנו לחיים,
'תינוקות של בית רבן שטעם חטא לא טעמו,
פרעגן מיט ווייטאג וואו איז אונזער מאמע,
א יונגערמאן בעט זיך הרחמן הוא יברך את אשתי
אונז קומ'יר פון א בית האבל לבית המשתה
'אונזער שטעטל גרייט זיך צו א שמחה ביים רבי'ן אין שטוב בכינור ונבל
אינעם זעלבן טאג ביי א משפחה אזוי טראגיש נהפך לאבל
בעט מען היינט לא ישמע עוד שוד ושבר בגבול
מאכט'ס א גרודער זייט'ס נישט שטיל
'ותשלח רפואה שלימה לחולי - ,לחולי איז ראשי תיבות לבי ובשרי ירננו לקל חי,
והסר ממני כל חולי וכל מַכא ֹב - ,יעצט אינעם חודש וואס ווערט נכמר רחמי האב
'יונגעלייט פרעגן שוין אזויפיל יאר און זיי פרעגן נאך אלץ אצינדער,
וואו זענען מיינע קינדער,
דעם חודש איז דאך אן עת רצון ומסוגל דערויף,
מנחם צו זיין יעדער וואס ווארט צו זיין א אב,
'זיי ווארטן שוין אזוי לאנג אויף א יומא דפגרא - ,זאל שוין זיין לפום צערא אגרא,
לפום איז ראשי תיבות לנפשינו פדיום משאת ואנחה,
זאלן בקרוב אויפשטעלן א אייגענע משפחה,

'און אזויפיל עלטערן פרעגן מיט וויי געשרייען,
אוי געוואלד וואו טוען זיך מיינע קינדער דרייען,
עלטערן ווארטן און לעכצן מיט בענקשאפט און געגועים,
נאך בנים שגלו מעל שולחן אביהם,
'וזכנו לראות בנים עוסקים בתורה יעדנ'ס שאיפה דאס אידך,
בנים איז ראשי תיבות בל ידח ממנו נדח
אז ס'טוהט וויי שרייט מען כך נוהגין  -מאכט'ס א גרודער טוהט'ס נישט שווייגן, ,
~ רחם רחם בחסדיך עַל
ס'שרייען היינט מיט ,אזויפיל יודען מתוך ְקהַל
שכִּיל אל דַ ל
צום הייליגן רבי'ן דער רועה יש ְָראֶלַ ,מ ְ
זאל אונז ממשיך זיין ,רחמים וחסדים משמי ַמעַל
~דער רבי הערט אויס אזויפיל צובראכענע ,בקשות פון אִּיבֶערַאל
יעצט ווען דער צדיק איז בשמחה ,קען ער משפיע זיין פארן גאנצן כלַל
ש ָבחִּין לְמיעַל
יעדנ'ס צובראכנע בקשה ארויף טראגן ,אזמר ִּב ְ
און אונז אלע אויפלאכטן מיט א אייביגע שטרַאל
~רחם רחך בחסדך  -על עמך צורנו - ,הייליגע רבי אנו צאנך  -ואתה רוענו,
דער הייליגע רבי אונזער גייסט אונזער הארץ,
וואס באלייכט יעדעס ווינקל וואס איז טונקל און שווארץ,
עלינו לשבח לאדון הכל  -ווי לעכטיג איז אונז בצילו און ווי וואויל,
,טייערע ברודער טוהט'ס א תפילה א טיפע
מ'דארמאנט זיך צוריק די שווערע תקופה
'ווען אונז האמי'ר געפרעגט מיט קלאג און פאניק
ווי איז אונזער הייליגער רבי אונזער מנהיג
אונז וויל מיר נישט פרעגן חלילה די שאלה ווידער,
זייט'ס נישט שטיל מאכט'ס א גרודער,
'חסדי ד' אז מיר האבן די זכיה נאכאמאהל
צו זיך פרייען מיטן רבין אין זיינע ד' אמות כי גדול בקרבך קדוש ישראל
די הייליגע אור לא ימוש מאיתנו ולא יסוף מזרעם
מיט די הייליגע קדושה שמרם ברכם רחמם טהרם
'די רבי איז דאך פאר יעדן פון אונז א געטרייע טאטע
די תענוג רוחני ביי די הייליגע תפילות און טישן מדי שבת בשבתו
די אלע נשברי לב וואס גייען אריין מיט א קוויטל בקודש פנימה
די אלע טאנצן מיט מיטן רבין קול מברכים להרימה
'אחת שאלתי בעט יעדער בתוכינו
אחת ר"ת אורח חיים תודיעני
אמרות פי רצה נא להצילני  -אמרות מאכט ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו,
'ימים על ימי מלך תוסיף  -ביז אקעגן משיח'ן זיי מחדש כנשר נעוריו וכוחותיו,
בעט מיר היינט פון די אבות פאר ענקער הייליג אייניקל טוהטס ענק דאגה'ן
מאכטס א גרודער טוהטס נישט שווייגן , , ,
~ רחם רחם בחסדיך עַל
ס'שרייען היינט מיט ,אזויפיל יודען מתוך ְקהַל
שכִּיל אל דַ ל
צום הייליגן רבי'ן דער רועה יש ְָראֶלַ ,מ ְ
זאל אונז ממשיך זיין ,רחמים וחסדים משמי ַמעַל
~דער רבי הערט אויס אזויפיל צובראכענע ,בקשות פון אִּיבֶערַאל
יעצט ווען דער צדיק איז בשמחה ,קען ער משפיע זיין פארן גאנצן כלַל
ש ָבחִּין לְמיעַל
יעדנ'ס צובראכנע בקשה ארויף טראגן ,אזמר ִּב ְ
און אונז אלע אויפלאכטן מיט א אייביגע שטרַאל
שכינה הקדושה מה אומרת,
דער אייבערשטער כביכול וויינט במחתרת,
'דער טאטע אין הימל זאגט לבני אני צריך,
ער פרעגט וואו זענען מיינע קינדער'לעך אזא זמן ארוך,
וואו זענען די עולות וואו זענען די זבחים- ,
פארוואס זענען אזוי פארוואלגערט די בני מלכים,
'דער אייבערשטער איז אבער אנדערש פון אונז אלע,
ער קען אליינס פארענטפערן די שאלה,
אהיימנעמען זיינע קינדער'לעך וואס בענקען כאיל תערוג - ,הוא מותיב לה והוא מפרק,
'מ'וועט אלעס זעהן קלאר והיה עיניך רואות - ,תשבי יתרץ קושיות ואיבעיות,

ס'וועט שוין נישט זיין שווער קיין שום קשיות און פראגן,
מאכט א גרודער טוהט נישט שווייגן,
'אויב זעמיר אונז נישט ראוי אונז האמיר נישט די זכי',
ס'איז באקאנט דער בעל שם הק' האט געזאגט אויף קל נקמות ה' קל נקמות הופיע,
דער אייבערשטער איז זיך נוקם אין א מענטש נישט כדרך בני אדם,
ער איז זיך נוקם דורך דעם וואס ער געבט רחמים וחסדים,
'בעהט מען דעם קל קנא ונוקם - ,וקנא איז ראשי תיבות קחם נא אלי ואברכם,
אז אונז זעמיר נישט גוט דא קער אונז צוריק אהיים - ,שמחם בבנין שלם , , ,
און אצינד זענענן מיינע ווערטער מכוונות
א הארציגע מז"ט פאר הרבנית הצדקנית
'פאר יעדע צובראכענע יודיש שטוב אזוי געטריי  -הערט אויס טעגליך זייער וויי געשריי
געזונטערהייט קעננען שטיין לימין רבינו הקדוש והטהור  -ביז אור חדש על ציון תאיר
'אין אצינד עינינו לך תלויות מצפות ומחלה
דער רבי גייט ענטפערן יעדנ'ס בקשה אין שאלה
מ'זאל אלעמאהל נאר שמחות און בשורות טובות הערן ביי אונז אלע
לכה כ"ק רבינו הקדוש לקראת כלה

