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בדורותיו  את  האלקי� '  תמי�  הי,  אלה  תולדות  נח  נח  איש  צדיק

 .�"חכות  איז די סופי תיבח' נ�' התהל�'את האלקי, התהל� נח

, א  שמחה  פו�  א  סיו�,  מע�  איז  געקומע�  דא  אהער  צו  א  שמחה

יונגע  בחורי�  האב�  מסיי� ,  וואס  די  בחורי�  האב�  דורכגעלערנט

צוויי  הייליגע  מסכות  אי� ,  געווע�  מסכת  קידושי�  או�  מסכת  מכות

מע�  האט  דאס  געלערנט ,  די  בחורי�  האב�  זי�  מייגע  געווע�,  ס"ש

מע�  האט  זי�  געשטעלט  צו� ,  ט'חזר'ער  געאו�  מע�  האט  דאס  איב

 .פארהער

מיר  שטייע�  יעצט  נא�  שמחת  תורה  געציילטע  טעג  פו�  שמחת 

וואו  בחורי�  האב�  דורכגעלערנט  או� ,  די  היינטיגע  מסיבה.  תורה

דאס  איז  שמחת ,  פארהערט  מסכות  וואס  מע�  האט  אויסגערעכנט

ט  שמחת מע�  האט  זי�  געפרייד,  דאס  איז  די  שמחת  התורה!  תורה

יעצט  פריידט  מע�  זי�  מיט  תורה  שבעל ,  תורה  מיט  תורה  שבכתב

ווייל  מע�  איז  עושי�  סעודה  לגומרה  של ,  וואס  שמחת  תורה  איז.  פה

הייבט  פו�  דאסניי 'או�  מ,  ענדיגט  ליינע�  די  תורה'ווייל  מ,  תורה

יעצט  ווע� ,  שמחת  התורה,  או�  דאס  איז  די  גרויסע  שמחה,  בראשית

דאס ,  ס  או�  מע�  הייבט  ָא�  א  נייע"  מסכת  אי�  שהאט  געענדיגט  א'מ

 .א געוואלדיגע שמחה, איז די שמחת התורה

זיי  האב�  געהאט  די ,  איז  א  געוואלדיגע  שמחה  פאר  די  בחורי�'ס

או�  זי� ,  נאר  צוויי  מסכתות,  נישט  נאר  איינס,  אדורכצולערנע�'  זכי

  קעג� ו  נרות  אי�  חנוכה"איז  דא  ל'ס,  ו  מסכתות  איז  דא"ל,  פארהערט

צוויי ,  או�  צוויי  מסכתות  דאס  איז  צוויי  נרות,  ו  מסכתות"די  ל

 . האט אדורכגעלערנט או� זי� פארהערט'ליכטיגקייט� וואס מ

 די שמחה איז די יגיעה

בחורי�  האב�  געלערנט ,  ח"איז  דורכגעגאנגע�  דאס  יאר  תשס'ס

דאס  איז  די  שני  עדי�  אז ,  י  שני  עדי�  יקו�  דבר"עפ,  ט'חזר'או�  גע

דאס ,  מע�  האט  זי�  מייגע  געווע�,  �  האט  געלערנט  בהתמדהמע

איינער  האט  בעסערע ,  בחורי�  פלאג�  זי�,  קומט  נישט  אזוי  גרינג  א�

אבער  די  אלע  בחורי�  וואס ,  איינער  האט  שוואכערע,  כשרונות

ביז  זיי  האב� ,  די  אלע  האב�  זי�  געפלאגט,  זענע�  דא  פארזאמלט

אז  זיי  זעע� ,    א  גרויסע  שמחהאיז  פאר  זיי,  געזעה�  א  ברכה  בעמל�

דאס ,  איז  מע�  מצליח,  אז  מע�  פלאגט  זי�,  א�  יגעתי  ומצאתי  תאמי�

ווייטער  אנצוגיי�  מע�  זאל  קענע�  ווייטער  ממשי� ,  גיט  ווייטער  חשק

 .זיי�

 בקשה על העתיד

איז  א 'אוודאי  ס,  דאס  איז  פאר  ענק  א  גרויסע  שמחה!  בחורי�

�  פארהערט  או�  מע�  האט דאס  אז  מע�  האט  זי,  פרייליכער  טאג

, איז  נא�  דא  א  גרויסער  וועג  ווייטער'אבער  ס,  געקענט  צוויי  מסכות

, בלייבט  נא�  איבער  נא�'או�  ס,  ס"דאס  איז  צוויי  מסכתות  אי�  ש

איז  שוי�  יעצט 'ס,  מע�  איז  שוי�  א  יאר  עלטער,  ווערט  עלטער'מ

 או�  די  אחריות,  מע�  איז  שוי�  א  יאר  עלטער  פו�  פאריאר,  ט"תשס

א  מענטש  ווערט  עלטער ,  או�  דער  שכל  איז  שוי�  מער,  ווערט  מער

, די  התמדה  דאר!  זיי�  מער,  די  הבנה  איז  מער,  ווערט  מער  באזעצ�

 .די השגה דאר! זיי� מער

או�  מע�  גיט ,  איז  מסיי�  די  מסכת  או�  מע�  פריידט  זי�'יעצט  ווע�  מ

ז  דער יעצט  אי,  �  עבר'�  הייליג�  באשעפער  אויפ'פאר'  א  שבח  והודי

זעה�  זי�  מקבל  צו  זיי�  מער  צו ,  �  עתיד'זמ�  פאר  א  קבלה  טובה  אויפ

, מער  קאפ,  מער  מח  אריינצולייג�,  מער  כח  אריינצולייג�,  לערנע�

 .די התמדה זאל זיי� מער, די הבנה זאל זיי� מער, צולייג� מער

אזוי  וועט  מע�  קענע�  גיי�  מחיל ,  דער  אייבערשטער  וועט  העלפ�

ו�  איי�  מסכת  צו  די  צווייטע  צו  די  דריטע  או�  צו גיי�  פ,  אל  חיל

 .אזוי וואקסט מע� אוי! א תלמיד חכ�, פערטע

, נאר  צוביסלעכווייז,  א  תלמיד  חכ�  ווערט  מע�  נישט  איבערנאכט

דאס  וואס  מע�  איז  זי�  מייגע  או�  מע�  פלאגט  או�  מע�  לערנט  או� 

 .ט'חזר'מ

�  קדושת '  פונ,�  זייד�'ל  האט  אמאל  נאכגעזאגט  פונ"די  פעטער  ז

נאר  פארוואס ,  �'אז  מע�  האט  לעול�  נאר  געדארפט  חזר,  ט"יו

דאר! 'מ.  �'זאל  האב�  וואס  צו  חזר'מע�  לערנט  כדי  מ?  לערנט  מע�

מע� ,  �'אזוי  ווייטער  לערנע�  כדי  מע�  זאל  האב�  ווייטער  וואס  צו  חזר

 .זאל קענע� שטייג� אזוי אי� תורה

, אס  זיי�  א  גוטע  התחלהזאל  ד,  זאל  ענק  דער  אייבערשטער  העלפ�

או�  זאל  ענק  געב�  התחזקות ,  שטייגט'לערנט  או�  מ'אז  מ,  זעהט'ווי  מ

מע�  זאל  קענע�  ווייטער  לערנע� ,  אז  מע�  זאל  ווייטער  אנגיי�

� 'את  האלקי,  בדורותיו'  נח  איש  צדיק  תמי�  הי,  זאל  זיי�'ס,  בהתמדה

, יבותאיז  מרומז  אי�  סופי  ת'  ס,�"חכאיז  סופי  תיבות  ח  '�  נ'התהל

מע�  זעהט  אז ,  נאכדע�  זעהט  מע�  דע�  חכ�,  נאכ�  יגעתי  ומצאתי

, מע�  פלאגט  זי�  או�  מע�  ארבעט  אוי!  תורה,  חכ�  יתקריא,  מע�  קע�

 .זעהט מע� די הצלחה

 



 תורה מיט יראת שמי�

צו ,  דאר!  זעה�  ווייטער  צו  ארבעט�  אוי!  נח  איש  צדיק'אבער  מ

, בדרותיו'  תמי�  הינח  איש  צדיק  ,  לערנע�  תורה  מיט  יראת  שמי�

קוד� ,  איש  צדיק  תמי�קוד�  איז  געווע�  ,  את  האלקי�  התהל�  נח

 את  האלקי�נאכדע�  ,  א�  ירא  שמי�,  איז  ער  געווע�  א�  ערליכער

איז  געווע�  כל  שיראתו 'ס,  איז  געווע�  יראת  הש�'ס,  התהל�  נח

ביי  נח  איז  געווע�  די  יראת  הש� ,  קודמת  לחכמתו  חכמתו  מתקיימת

 .האט זי� געהאלט� די חכמה, וד� לחכמתואיז געווע� ק

מע�  זאל  אנהייב�  ראשית  חכמה  יראת ,  הייבט  יעצט  א  נייע�  זמ�'מ

אוי� ,  ארבעט�  אוי�  ערליכקייט,  אנהייב�  מיט  יראת  שמי�',  ה

איידעלע  בחורי� ,  זיי�  ערליכע  אפגעהיטענע  בחורי�,  אפגעהיטנקייט

באנעמונג  צוויש� דע�  ,  מיט  איידלקייט  או�  באשיידנקייט,  בעלי  מדות

או�  אי�  שטוב ,  ד  צי  אי�  די  גאס"או�  אי�  ביהמ,  איי�  בחור  או�  צווייטע�

או�  אזוי  וועט  מע�  קע�  ווייטער ,  מיט  ערליכקייט,  או�  אי�  ישיבה

 .קענע� ממשי� או� עוסק זיי� בתורה

 די נסיונות אי� יעד� דור

אי�  זיי� וואס  הייסט  ,  אי�  זיי�  דור,  ובדורותי'  נח  איש  צדיק  תמי�  הי

, וואס  דע�  אי�  א  צווייט�  דור,  אוודאי  איז  ער  געווע�  אי�  זיי�  דור?  דור

איזהו  גבור ,  די  וועלט  זאגט,  נאר  יעדע  דור  האט  זי�  זיינע  נסיונות

זיי�  יצר ?  וואס  הייסט  איזהו  גבור  הכובש  את  יצרו,  הכובש  את  יצרו

, ו  זיי�ס  יצר  הרע  איז  גרינג  כובש  צ'ווייל  יענע�,  הרע  כובש  צו  זיי�

האט  דער  יצר  הרע  צו  אי�  א ,  יעדער  איינער  האט  זי�  לפי  בחינתו

או�  מע�  דאר!  כובש ,  או�  וואס  ער  האט  איה�  מציע  צו  זיי�,  שפרא�

נח  איש  צדיק ,  ס  יצר  הרע'נישט  יענע�,  זיי�  דע�  אייגענע�  יצר  הרע

איז 'וואס  נח  האט  געלעבט  וואו  ס,  אי�  זיי�  דור,  בדורתיו'  תמי�  הי

דארט  האט  נח ,  א  פארדארב�  דור,  א  דור  פו�  ותשחת  האר#געווע�  

 .בדורותיו' באוויז� צו זיי� איש צדיק תמי� הי

 ...אמאליגע נסיונות

מע�  זאל  זיי�  ערליכע  איידעלע ,  אי�  זאג  דא  פאר  ענק  בחורי�

ווע�  עט# ,  מע�  דאר!  זיי�  ערליכע  איידעלע  בחורי�  יעצט,  בחורי�

או�  מכניע  זיי�  דע�  יצר ,  ישע  יאר�'אי�  ענקערע  בחור,  זענט  בחורי�

קומט  אי�  ענקערע 'או�  כובש  זיי�  דע�  יצר  הרע  וואס  ס,  הרע

 .ישע יאר�'בחור

פאר  הונדערט  יאר  צוריק  איז  אוי�  געווע�  בחורי�  או�  האב�  אוי� 

צו  זאג�  היינטיגע ,  או�  אוי�  געהאט  נסיונות,  געלערנט  אי�  ישיבות

, ב�  געהאט  מיטגעמאכטדאס  וואס  אמאליגע  בחורי�  הא,  בחורי�

די  השגה  פו�  די ,  די  וועלט  איז  אנדערש  געווע�,  איז  לא  פגע  ולא  נגע

אוודאי  איז  געווע�  א  יצר  הרע  מיט  יאר� ,  וועלט  איז  אנדערש  געווע�

די ,  זאל�  פארשטיי�,  מע�  דאר!  היינט  רעד�  צו  בחורי�,  צוריק

לט� או�  דאס  פרוביר�  מלחמה  צו  הא,  ט"ישע  נסיונות  פו�  תשס'בחור

 .דע� היינטיגע� יצר הרע, או� מנצח זיי� דע� יצר', מלחמת ה

זיי ,  בחורי�  עס�  נישט  קיי�  טעג,  ה"לעבט  ב'אי�  אמעריקע  וואו  מ

או�  זי� ,  דארפ�  נישט  ארומגיי�  צו  פרעמדע  בעלי  בתי�

וואס  בחורי� ,  איז  געווע�  פאר  הונדערט  יאר'ווי  ס,  אפמוטשענע�

  געקענט  עס�  א  סעודה  צו  די האב�  זי�  אפגעפלאגט  ביז  מע�  האט

, מע�  שטעלט  צו  פאר  בחורי�,  ה  בחורי�  האב�  היינט  אלעס"ב,  זעט

 ,� בעסט�'� שענסט� או� פונ'פונ, שלח� ומנורה, כסא, מטה

 יעדער בחור דאר� א סעד לתומכו

די  נסיונות  זענע�  טאקע  וועג�  דע� ,  או�  אפשר  טאקע  וועג�  דע�

איז  ער ,    געווע�  אי�  די  ישיבהאמאליגע  צייט�  א  בחור  איז,  אנדערש

ער  האט ,  א�  אראפגעקלאפט  געמיט,  געווע�  טאקע  אראפגעקלאפט

� 'גייע�  מיט  א  שמייכל  אויפ,  ה"ב,  היינטיגע  בחורי�.  זי�  געשעמט

זאל  זיי  גארנישט  פעל� 'דער  אייבערשטער  זאל  העלפ�  ס,  פני�

 .ווייטער

, איז  אי�  אזא  מאמענט  פיל  שטערקער,  אבער  דער  יצר  הרע

לעבט  אי�  א  וועלט  פו�  ותשחת 'ווע�  מ,  ובפרט  אי�  אמעריקע,  אסא�

 .האר#

גייט 'דאר�  האב�  סייעתא  דשמיא  יעדעס  מאל  ווע�  מ'בחורי�  מ

, גייט  פו�  די  היי�  ביז  צו  די  ישיבה'יעדע  מאל  ווע�  מ,  ארויס  אי�  די  גאס

, מיר  לעב�  דא  אי�  א  דור  המבול,  או�  פו�  די  ישיבה  ביז  צו  אינדערהיי�

נח  וואס  די  תורה ,  צרי�  סעד  לתמכו'  נח  הי,  יש  צדיק  תמי�נח  א

נח ,  י"דא�  זאגט  רש,  הקדושה  זאגט  אז  נח  איז  געווע�  א  צדיק  תמי�

נח  האט  געדארפט  האב�  א  ספעציעלער ,  צרי�  סעד  לתמכו'  הי

ע  אז  ער  זאל  קענע�  אויסהאלט�  די  שווערע  נסיונות "היל!  פו�  בוכ

 .פו� דור המבול

דאר! 'מ,  היינטיגע  דורות,  �  היינטיגע  צייט�וואס  זאל�  מיר  זאג

אוי!  יעדע�  טריט  או�  שריט  צו  זיי�  ערלי� ,  האב�  סייעתא  דשמיא

ער  פארלייגט ,  דער  יצר  הרע  פארלייגט  זי�  בכל  כחו,  או�  אפגעהיט�

 .זי� אוי! אלע עניני�

 !נישט געהער� צו� יצר הרע

  הרע  זעהט  א  געפיצט�  בחור ווע�  דער  יצר  שטייט  אי�  מדרש

דו  ביזט "קלאפט  ער  איה�  אוי�  דע�  פלייצע  או�  ער  זאגט  אי�  

ר  מהל�  לצדדי�  אלא "אי�  יצה  אמיר  "א,  ב"כפר  בראשית  "מד'  עי("...  מיינער

,   בעקיבומתלא,  בשערוד�  ממשמש  בעיניו  מתק�  ובשעה  שהוא  רואה  א,  פלטיאבאמצע  

 .)א אומר הדי� דידיוה

אי� !    אי�  וויל  נישט  אז  עט#  זאלטס  געהער�  צו�  יצר  הרע!בחורי�

 !וויל עט# זאלטס זיי� ערליכע אפגעהיטענע בחורי�

וועל�  געפעל� ,  זי�  אהערצושטעל�,  ט"איז  א  יצר  הרע  פו�  תשס'ס

�  לבוש 'מיט,  מיפה  זיי�  ומשפר  זיי�  מיט  פארשידענע  עניני�,  �  גו�דע

  -ש�  רעקל  '�  הוט  או�  מיט  א  חסידי'גייט  מיט  א�  חסידיש'  אוודאי  מ-

אבער  צו  דע�  האט  זי�  שוי�  דער  יצר  הרע  זיינע  עצות  וואו  ער  קע�  א 



דאר�  זאג� 'מ,  �  יצר  הרע'דאר�  מלחמה  האלט�  מיט'מ,  בחור  אנדרייע�

 .  הרע אי� בי� נישט דיינער� יצר'פאר

ערליכע  בחורי� ,  גייט  אי�  מקוה'מ,  דער  יצר  הרע  שטעלט  אהער

זאל  גיי� 'אדער  שטעלט  ער  אהער  צוגעהער�  אז  מ,  גייע�  אי�  מקוה

זאל  זי�  מיטנעמע�  פארשידענע  ממיני�  מיני� 'אי�  די  מקוה  מ

  א  בחור  וועמע�  די !ש�  בחור'דאס  איז  נישט  פאר  קיי�  חסידי,  שוני�

ליגט  נישט ,  או�  די  מח  ליגט  אי�  אביי  ורבא,  אפ  ליגט  אי�  לערנע�ק

דאס  איז  הבלי  עול� ,  דאס  איז  שטותי�,  דער  קאפ  אי�  שטותי�

יעדער ,  �  צווייטע�  מיט�  דריטע�'איינס  מיט,  די  אלע  עניני�,  הזה

 .פארשטייט פו� וואס מע� רעדט

, י�אי�  וויל  עט#  זאלטס  זיי�  ערליכע  אפגעהיטענע  בחור!  בחורי�

, צו  דינע�  באשעפער,  זאל  האב�  א  קאפ  צו�  לערנע�  צו  דאווענע�'מ

אי�  וואס  מער  אי�  קע� ',  דער  מח  זאל  ליג�  אי�  וואס  מער  עבדות  ה

אז  מע� ,  דאס  קע�  נישט  גיי�  אינאיינע�',  שטייג�  אי�  טוה�  דע�  רצו�  ה

ל  אי� "דער  פעטער  ז,  דע�  הוד  להבל  דמה,  האט  אינזי�  נארישקייט�

האט  מע�  דאס ,  דאס  איז  איינס  פו�  די  מדות,  הוד,  ת  זאגטדי  הושענו

 .מע� האט דאס געמאכט פאר להבל, הוד להבל דמה, גענומע�

מע�  זאל  זעה�  צו  ארבעט�  או�  שטרעב�  אז  עט#  זאלטס 

או�  דער  אייבערשטער  זאל ,  אויפוואקס�  ערליכע  חסידישע  בחורי�

  כש�  שסיימתי ,זאגט  אי�  די  סיו�  פו�  מסכת'אזוי  ווי  מ,  ענק  העלפ�

מסכת  זו  זאל  דער  אייבערשטער  העלפ�  אז  עט#  זאלטס  קענע� 

 .אנהויב� או� מסיי� זיי� מסכתות אחרי�

 א ווארט צו די עלטער�

איז 'צי  ס,  איבער  די  עלטער�  וואס  זענע�  זי�  צוזאמע�  געקומע�  דא

  ביי -ת  "  געלויבט  השי-איז  דא  'או�  ס,  איז  אייניקלע�'קינדער  צי  ס

האט 'מ,  �  מענטש'דאס  איז  דער  פארמעג�  פונ,  ע�אייניקל-אור

דאס ,  תלמידי  חכ�,  יראי  הש�,  חסידישע  קינדער,  ערליכע  קינדער

האט  אוי!  דע�  וועלט  או�  אוודאי  או� 'דאס  איז  וואס  מ,  איז  די  נחת

 . אוודאי אוי! יענע� וועלט

או�  דער ,  אי�  פארשטיי  דאס,  איז  א  גרויסע  שמחה  ביי  ענק'ס

איר  זאלט  האב�  אסא�  אזעלכע ,  ענק  העלפ�אייבערשטער  זאל  

זעהט  קינדער  פיר�  זי�  איידל 'איז  א  גרויסע  שמחה  ווע�  מ'ס,  שמחות

או�  פארהער�  זי� ,  קינדער  או�  אייניקלע�,  או�  פיר�  זי�  ערלי�

איז  א  גרויסע 'ס,  או�  זענע�  זי�  משמח  בשמחת  התורה,  מסכתות

  קינדער  או� או�  דער  איבערשטער  זאל  ענק  העלפ�  ביי  אלע,  שמחה

 .מיט א פריילי� געמוט או� מיט געזונט, ביי אייניקלע� אוי! שמחות

די  זעלבע ,  אי�  די  זעלבע  צייט,  אבער  אי�  וויל  אבער  זאג�  דא

קינדער  אי�  שטוב  זענע�  כחומר  ביד ,  ווערטער  פאר  די  עלטער�  אוי�

די  עלטער�  זענע�  די  מחנכי�  אי�  א  געוויסע  זי�  אסא�  שעות ,  היוצר

תלמידי ,  אוודאי  די  ישיבה  שטעלט  צו  מרביצי  תורה,  אגאי�  ט

או�  פרוביר�  אריינצוגעב�  אי�  די ,  בעלי  מדות,  יראי  הש�,  חכמי�

פארלאנגט 'מ,  ישקייט'ערליכקייט  או�  איידלקייט  או�  חסיד,  בחורי�

זאל�  צו  העלפ�  צו  דע� ,  בעט  פו�  די  עלטער�  זאל�  מסייע  זיי�'או�  מ

וויל  מחנ�  זיי�  ערליכע 'מ,  �  די  קינדערוויל  מחנ�  זיי'חינו�  וואס  מ

 .חסידישע בחורי�

  זיי ,שטעלט  זי�  אהער'ס,  איז  דא  א  געוויסע  טייל  פו�  עלטער�'ס

או�  זיי  טייטש�  אויס  דאס  בעל ',  ש'בעל  הבתי'טראג�  דע�  נאמע�  

וועט  זיי  משפר 'ווי  מער  מ,  וועט  פיצ�  די  קינדער'ישקייט  ווי  מער  מ'בית

אלס  מער ,  עט  זיי  אויסלערנע�  די  הבלי  עול�  הזהוו'זיי�  או�  ווי  מער  מ

 !דאס איז זייער א גרויסער טעות, אריסטאקראטיש איז מע�

לערנט  אויס  א  קינד  מאכ�  א 'ווע�  מ,   אי�  האב  געהערט  א  ווערטל

א  קינד  ווייזט  פאר ,  אתה  זאגט  דאס  קינד  ברו�מע�  הייבט  א�  ,  ברכה

 ...רדי עלטער� אי� גיי אלעמאל א מדריגה ווייטע

וועט  דער  קינד '  ברו�'וועט  עט#  זאג�  ,  אי�  וויל  זאג�  פאר  די  עלטער�

דאס ,  וועט#  עטס  צושטעל�  די  קינדער  זאל�  זיי�  כ�  וכ�',  אתה'זאג�  

זארגטס  ענק  נישט  פאר  די  עניני  עול� ',  קינד  וועט  נא�  מוסי�  מדלי

זעטס  אז ,  ארבעטס,  ער  וועט  נא�  אליי�  פארשטיי�  זיי�  שטעטל,  הזה

  או�  דער ש'או�  חסידי,  נדער  זאל�  זיי�  איידל  או�  ערלי�די  קי

קיינער  וועט ,  זאל  מצליח  זיי�  מיט  דע�'אייבערשטער  זאל  העלפ�  מ

 .נישט בלייב� אונטערשטעליג אי� קיי� שו� עני� וואס איר קלערט

זאל  קענע�  מחנ�  זיי�  או�  מגדל 'דער  אייבערשטער  זאל  העלפ�  מ

מיר  לעב�  דא  אי�  גלות ,  מעריקעזיי�  ערליכע  אידישע  דורות  אי�  א

, איז  באשערט  צו  זיצ�  אי�  גלות'או�  ווילאנג  ס,  שוי�  אזויפיל  יאר�

 .ווייסט מע� נישט אי� גלות אמעריקע

אבער  ליידער  פאר  אסא� ,  אמעריקא  איז  א  מלכות  של  חסד

מיר  האפ�  צו� ,  אידישע  קינדער  האט  דאס  זייער  געשאדט

דער ,  נע�  דא  אי�  דע�  מוסדאייבערשט�  די  אלע  תלמידי�  וואס  לער

ל "או�  די  טאטע  ז,  ל  האט  מייסד  געווע�"מוסד  וואס  דער  פעטער  ז

דער  אייבערשטער  זאל  העלפ� ,  האט  אסא�  כחות  דא  אריינגעלייגט

זייערע  טרער� ,  זייערע  כחות,  זייערע  ארבעט,  למע�  לא  ניגע  לריק

יגע זאל  ברענג�  די  ריכט'ס,  או�  זייערע  תפלות  זאל�  נישט  זיי�  לריק

 .זאל עושה רוש� זיי� למעלה או� מאכ� א פרי למטה'ס, פירות

דער  אייבערשטער  זאל  העלפ�  עט#  זאלטס  קענע�  מחנ�  אלע 

מיט  נחת ,  לתורה  ולחופה  ולמעשי�  טובי�,  קינדער  או�  אייניקלע�

עט#  זאלטס  אלע ,  או�  מיט  פרייד  או�  מיט  אלע�  גוט�  מיט  געזונט

מיט  הרחבת  הדעת  או� ,    רבמיט  שפע,  האב�  א  געזונט�  ווינטער

דאר!  צו  האב�  צו  פיר�  א  שיינע  ערליכע  אידישע 'אלעס  וואס  מ

 .שטוב

דער  אייבערשטער  זאל  העלפ�  עט#  זאל  מגדל  זיי�  די  בחורי�  דא 

בכל  עת ,  מיט  פרייליכע  הערצער,  לתורה  ולחופה  ולמעשי�  טובי�

ביז  דער  אייבערשטער  וועט  העלפ�  מיר  וועל�  אלע  זוכה ,  ובכל  זמ�

 . א"זיי� אקעג� גיי� דע� גואל צדק בב


