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ַּאְתִקינו ְסעוָדָתא ִדְמֵהיְמנוָתא ּ ֵלָמָתא . ּ ׁשְ
א א ַקִדיׁשָ ֶּחְדָוָתא ְדַמְלּכָ ַּאְתִקינו ְסעוָדָתא : ּ ּ

א א . ְדַמְלּכָ ָּדא ִהיא ְסעוָדָתא ְדָדִוד ַמְלּכָ ּ
יָחא ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב ַאְתָין . ְמׁשִ

ֲהֵדיה ְָדִוד ֶמֶלך ִיׂשְ: ְּלַסֲעָדא ּבַ ָרֵאל ַחי ּ
ִּסיָמן טֹוב וַמָזל טֹוב ְיֵהא ָלנו וְלָכל : ְּוַקָים ּ ּּ

ָרֵאל ָאֵמן   פ"ג: ִיׂשְ
  

א : ְיָי רֹוִעי לא ֶאְחָסר. ִמְזמֹור ְלָדִוד ְנאֹות ֶדׁשֶ ּבִ
יֵצִני י ְיׁשֹוֵבב: ַּעל ֵמי ְמנוחֹות ְיַנֲהֵלִני. ַיְרּבִ ַיְנֵחִני . ַנְפׁשִ

מֹו ַמְעְגֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ֵגיא ַצְלָמֶות : ּבְ י ֵאֵלך ּבְ ְַגם ּכִ
י ַאָתה ִעָמִדי ּלא ִאיָרא ָרע ּכִ ַעְנֶתך ֵהָמה . ּ ְבְטך וִמׁשְ ּׁשִ ָ ָּ ּ

ְלָחן ֶנֶגד צֹוְרָרי: ְּיַנֲחֻמִני ְַתֲערך ְלָפַני ׁשֻ ֶמן . ּ ְנָת ַבׁשֶ ִּדׁשַ ּ
י ּכֹוִסי ְרָוָיה ל ְיֵמי ַחָיי: ראׁשִ ַּאך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְדפוִני ּכָ ּ ְ .

ֵבית ְיָי ְלאֶרך ָיִמים ְבִתי ּבְ ְְוׁשַ   פ"ג: ּ

  

  סעודת מלוה מלכה
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  מחבר זמר זה שמו יעקב מנוי חזק וחתום שמו בראשי החרוזים מהחרוז השני

מֹוָצֵאי יֹום ְמנוָחה ַָהְמֵצא ְלַעְמך ְרָוָחה. ּּבְ ַלח . ּ ׁשְ
י ְלֶנֱאָנָחה ּבִ ָָיֲאָתה ְלך : ְוָנס ָיגֹון ַוֲאָנָחה. ִּתׁשְ

ץ ַעם . ּצוִרי ִּמַיד גֹוי ַאְכָזִרי. ְּמֻפָזִריְלַקּבֵ ר . ּ ֲאׁשֶ
ָרה ִלי ׁשוָחה ֵּעת דֹוִדים ְתעֹוֵרר ֵאל: ּּכָ ְּלַמֵלט . ּ

ר ׁשֹוֵאל בֹוא גֹוֵאל. ַעם ֲאׁשֶ ְָראֹות טוְבך ּבְ ה . ּ ְלׂשֶ
ְּפזוָרה ִנָדָחה ע ְלַעם ְנָדָבה: ּ ֵּאל ָדגול . ְקָרא ֶיׁשַ ּ

א. ֵמְרָבָבה בוַע ַהּבָ ְּיִהי ַהׁשָ ָרֵאל ָל. ּ ּנו וְלָכל ִיׂשְ ּ
כוָלה: ִּליׁשוָעה ְוִלְרָוָחה ת ִציֹון ַהׁשְ ּּבַ ּ ר ִהיא . ּ ֲאׁשֶ

ַּהיֹום ְגעוָלה ּ ְּמֵהָרה ִתְהֶיה ְבעוָלה. ּ ִנים . ּ ֵאם ַהּבָ ּבְ
ֵמָחה ַּמְעָינֹות ֲאַזי ְיזובון: ׂשְ ּוְפדוֵיי ְיָי עֹוד . ּ ּ
ְּיׁשובון ֲאבון. ּ ע ִיׁשְ ּוֵמי ֶיׁשַ ָחהְּוַהָצָרה. ּ ּכָ ְנֵחה :  ִנׁשְ

ָאב ַרֲחָמן ַָעְמך ּכְ ְּדַבר . ְּיַצְפְצפו ַעם לא ַאְלָמן. ּ
ר ֶנֱאָמן ֲהִקיְמך ַהְבָטָחה. ְיָי ֲאׁשֶ ִויִדיִדים : ָּבַ

ִלי ְצָוָחה . ְּנִגיָנָתם ִיְפְצחו ְבֶמֶרץ. ְּפֵליֵטי ֶחֶרץ ּבְ
ְיִהי ַהֹחֶדׁש : ֵאין יֹוֵצאת ְוֵאין ְצָוָחה. ּוְבִלי ֶפֶרץ

ְנבוַאת ֲאִבי חֹוֶזה. ַּהֶזה ַבִית ֶזה . ּּכִ ַמע ּבְ ְּוִיׁשָ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ּוְבָבֵתי ּכָ ְמָחה. ּ ׁשֹון ְוקֹול ׂשִ . קֹול ׂשָ
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ָלה קֹול ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים : ּקֹול ָחָתן ְוקֹול ּכַ
ֵתה ְנִגיָנָתם ֵּמֻחָפָתם וְנָעִרים ִמִמׁשְ ּ ָּחָזק ְיַמֵלא : ּ

ֲאלֹוֵתינו ֵתנוַּאִמיץ. ִּמׁשְ ָקׁשָ ה ּבַ ּ ַיֲעׂשֶ ְּוהוא . ּ
ה ָיֵדינו ַמֲעׂשֵ ַלח ּבְ ָרָכה ְוַהְצָלָחה. ִּיׁשְ מֹוָצֵאי : ּבְ ּבְ

ְמך נֹוָרא ֲעִליָלה. ּיֹום ִגיָלה י ְלַעם . ָׁשִ ּבִ ַלח ִתׁשְ ּׁשְ
ׁשֹון ַוֲהָנָחה. ְּסֻגָלה . ּקֹול ָצֳהָלה ְוִרָנה: ֶרַוח ׂשָ

ָפֵתינו ָאז ְתַרֵנָנה ּׂשְ ּ יָעה ָנאָּאָנא . ּ ָּאָנא ְיָי . ְּיָי הֹוׁשִ
  :  ַּהְצִליָחה ָנא

  
  מחבר הזמר רבי אברהם ושמו חתום בראשי החרוזים

ְמאֹוֵדנו. ֱּאלִהים ִיְסָעֵדנו ָרָכה ּבִ ֵדנו. ּּבְ ַלח . ְּוֶזֶבד טֹוב ִיְזּבְ ָכל ִמׁשְ ּבְ
יֹום ִראׁשֹון ִלְמָלאָכה אלהים יסעדנו. ָּיֵדינו ְּיַצו ִאָתנו ּבְ. ּבְ ְויֹום . ָרָכהּ

ָכה ִני ּכָ ַּיְמִתיק ֶאת סֹוֵדנו. ַּהׁשֵ ִעייסעדנו אלהים. ּ ה ְצָבֵאי ִיׁשְ .  ַרּבֵ
י וָבְרִביִעי ִליׁשִ ׁשְ ּּבַ י ַאך לא ְבִעי. ּ ֲחִמיׁשִ ַלח ֶאת פֹוֵדנו. ְּבַ ִּיׁשְ  אלהים. ּ

י ֶזַבח.  ָהֵכן ְטבֹוַח ֶטַבחיסעדנו ׁשִ יֹום ַהׁשִ ּּבְ ּקֹוֶדׁש ִהלול ָוׁשֶ. ּ ַבח ַעל ּ
ל ַמֲחַמֵדינו ּּכָ נויסעדנו אלהים. ּ ּ ַמֲעַדִנים ְלַנְפׁשֵ נו. ּ יֹום ָקְדׁשֵ ִּנַתן ּבְ ּ .

נו ֲעֵדנו. ְּוַרֲעָנָנה ַעְרׂשֵ ָרָכה . ֱּאלִהים ִיְסָעֵדנו. ְּוַלְיָלה אֹור ּבַ ּבְ
ְמאֹוֵדנו ֵדנו. ּּבִ ַלח ָיֵדינו. ְּוֶזֶבד טֹוב ִיְזּבְ ָכל ִמׁשְ   :  ּּבְ

  

ַצר ִלי ְלך ֶאְקָרא. יֹום ְונֹוָראַּאִדיר ָא ָּבַ ְיָי ִלי לא . ּ
ְּגדֹור ִפְרַצת ֵהיָכִלי: ִאיָרא ָּדגול ַמֵהר ַחְכִליִלי. ּ ּ .
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ְָוִליׁשוָעְתך . ֵּהן ַאָתה ִתְקָוִתי: ְיָי ֱהֵיה עֹוֵזר ִלי ּ
ָּזך וְנִקי ַכַפִים: ְּיָי עֹוז ְיׁשוָעִתי. ִּקִויִתי ּ חֹון . ְ

י ְכָנַפִי ְּיָי ֶאֶרך ַאַפִים. םּפֹוְרׂשֵ ּטוְבך ָתִחיׁש : ְ ָ ּ
ְָלַעֶמך ָנֳאֶמך. ּ ְָיִהי ָעֵלינו ּכְ ֶמך. ּ ה ְלַמַען ׁשְ : ְָיָי ֲעׂשֵ

ית ְמכֹוֶנך ץ ּבֹו צאֶנך. ָּכֹוֵנן ּבֵ אֹור . ְָלַהְרּבֵ ְיָי ּבְ
ָָפֶניך ִּמַפַחד ְלַהִציִלי: ּ ַּנֲהֵלִני ְלִציֹון קֹוֶדׁש . ּ
ַמע . ּגֹוָרִלי קֹוִליְיָי ׁשְ ְְסעֹוד וְסמֹוך ְלִנְמָהִרים: ּבְ ּ .

ָאִרים ְּפֵדה : ְיָי יֹוֵצר ָהִרים. ֲּעזֹור ָנא ֶאת ַהִנׁשְ
ַּעְמך ֵמַעִזים ָ ּצאְנך ִמַיד גֹוְזִזים. ּ ּ ה . ָ ְיָי עֹוׂשֶ

. ַרֵחם אֹום לא ֻרָחָמה. ַקֵרב ֵקץ ֶנָחָמה: ֲחִזיִזים
ָאֳה: ְיָי ִאיׁש ִמְלָחָמה ֵמָאז ּבְ כֹון ּכְ ָּתִמיד . ֵּלנוׁשְ

יֵענו. ֵּאל ְמחֹוְלֵלנו נו הוא יֹוׁשִ ְּיָי ַמְלּכֵ ּ ּ  :  
  

, כ חתם המחבר שמו ישי בר מרדכי חזק בכל חצי חרוז"ואח, ב"פ א"זמר זה מיוסד ע
  ומעשה זמר זה נמצא בברייתא

ִלי ָמזֹון וִמְחָיה. ִאיׁש ָחִסיד ָהָיה ֵביתֹו עֹוֵסק ִמֵלבֹוׁש: ּּבְ . ּּבְ
ֶג ה: ד ִלְלּבֹוׁשְוֵאין ּבֶ ֲחׁשוָבה ִאׁשָ ּגֹוֵנן ּבַ ּ ה. ּ ָבִנים ֲחִמׁשָ : ְּוַגם ּבְ

ה ָרה לֹו ָהִאׁשָ ה. ִּדּבְ ִלי ֶלֶחם : יֹוֵתר ֵאין ְלִהְתָיֲאׁשָ ֲהִמּבְ
ֵערֹום וְבחֹוֶסר ּכל. ֶלֱאכֹול י ָיַגְעָת: ּּבְ ַמה . ְּותֹוָרה ָמָצאָת ּכִ

ּנאַכל ֵמַעָתה ַבר ָנׁשוק: ּ ּלא ֵתֵצא ַלׁשוקֲה. ָּזִהיר ּכְ ַּחנון : ּ ּ
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ְמרֹוָמיו ַרֲחָמיו. ְּוַרחום ּבִ ּאוַלי ִיְגְמֵלנו ּבְ . טֹוב ְלקָויו ַמֲחֶסה: ּ
ה ַדַעת וְבָחְכָמה: ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ ָּיַעְצְת ּבְ ִלי . ּ ְֲעָצֵתך ּבְ

יָמה ת ְוִלְכִלָמה: ְלַהְסּכִ ֵצאִתי ְלבׁשֶ ְלָמה. ּּכְ ִלי ְכסות ְוׂשַ : ִּמּבְ
ָיִדי ְלפֹוְרָטהְלֵא ֶוה ְפרוָטה. ין ּבְ ֲּאִפילו ׁשָ ֲאָלה : ּ ִמֲהָרה ְוׁשָ

ֵכִנים ים ָנִאים ְמֻתָקִנים. ִּמׁשְ ַּמְלּבוׁשִ ִליך ְיָהבֹו: ּ ׁש ְוִהׁשְ . ְִנְלּבַ
ר ֲאֵהבֹו ִפלוָלם: ַעל ְיָי ֲאׁשֶ ָּסחו ְיָלָדיו ּבְ ְַאל ָיׁשֹוב ַדך ִנְכָלם. ּּ ּ :

ִסְבָר ׁשוק ּבְ ָּעַבר ּבַ ְּוִהֵנה ֵאִלָיהו ַהָנִביא ִלְקָראתֹו. תֹוּ ּּ ָּפץ לֹו : ּ
ר ר. ַּהְמַבׂשֵ ֱאֶמת ַהיֹום ִתְתַעׁשֵ ּּבֶ ּ בֹוֶדך: ּ ָכל ּכְ ַָצֵוִני ּבְ י ִהְנִני . ּ ּכִ

ַָעְבֶדך מֹותֹו. ְּקָרא ְלִמי ְבַדְעתֹו: ּ ְָרַחׁש ֵאיך : ְקנֹות ֶעֶבד ֵאין ּכְ
ֶנה ִדינֹו ִקְרּבֹו: ֲאדֹונֹוֶעֶבד ִלְמּכֹור ֶאת . ְּיׁשַ ת לֹו ָחְכָמתֹו ּבְ . ׁשָ

מֹו ַרּבֹו ֲאָהִבים: ְוֶהֱחִזיק ּבֹו ּכְ ַּתֵגר ְקָנאֹו ּבַ מֹוֶנה ֵמאֹות . ּ ׁשְ ּבִ
ְָתָבעֹו ַמה ְמַלאְכֶתך: ֶּאֶלף ְזהוִבים ּ ִבְנַין ָחְכָמֶתך. ּּ : ִָאם ּבְ

ַּתְכִלית ְטַרְקִלין וַפְלְטִרין ֹום ִראׁשֹון י: ֲּהֵרי ַאָתה ֶבן חֹוִרין. ּ
ִמְפָעִלים ָּפַעל ִעם פֹוֲעִלים. ּבְ ֲחִצי ַהַלְיָלה: ּ ַוע ּבַ ּׁשִ ֲעֵנִני . ּ

ְרִתי ְלַהֲעִביִדי: נֹוָרא ֲעִליָלה ָּיַזְמִתי ְוִנְמּכַ ִָלְכבֹוְדך ְולא . ּ
ִקְנָין: ִלְכבֹוִדי ְנָין. ּבֹוֵרא עֹוָלם ּבְ ֵלם ֶזה ַהּבִ ַָרֲחֶמיך : ַהׁשְ

ֲחִניָנ ָוָנִתי. ִתיִּיְכְמרו ּבַ י ְלטֹוָבה ּכַ ַמְלֲאֵכי ַרֲחִמים : ּּכִ
ָּאז ֵהֵחלו ִלְבנֹותֹו. ִּמְמעֹוָנתֹו ֵני ַהְמלוָכה: ּ ַּרּבו ּבְ ל . ּּ ַלם ּכָ ַּוִתׁשְ
ְראֹותֹו: ַּהְמָלאָכה י ִנְגְמָרה ְמַלאְכתֹו. ָּדץ ַהּסֹוֵחר ּבִ : ּּכִ

לוַלת ִמְגָדִלים ָנִאים ּּכְ ָנ. ּ ִּיָזֵכר ְלך ַעָתה: ִאיםְּלִפי ִעְנַין ַהּבַ ָ ּ .
ְרָת ר ִדּבַ ֶּאְתמֹול ֲאׁשֶ ַוַדאי וְבֵברור: ּ ִני ּבְ ָּחְפׁשֵ ּ ַנְמָת ְלִעְנַין . ּ ּּכְ

ֲחרור ֱאֶמת: ּׁשִ   :  ּוָפַרח לֹו ִאיׁש ָהֱאֶמת. ֶּזה ִקְימֹו ּבֶ
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ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב      . ָאַמר ְיָי ְלַיֲעקב ּ :  
ַיֲעקב ַחר ְיָי ּבְ ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב      . ּבָ ּ :  

ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב      . ָּגַאל ְיָי ֶאת ַיֲעקב ּ :  
ָּדַרך ּכֹוָכב ִמַיֲעקב ְ ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב      . ּ ּ :  

ֵרׁש ַיֲעקב ִאים ַיׁשְ ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב    . ַהּבָ ּ :  
ְּוֵיְרְד ִמַיֲעקב ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲע      . ּ   : קבּ

ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב      . ר זאת ְלַיֲעקבְזֹכ ּ :  
ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב    . ֶּחְדַות ְיׁשועֹות ַיֲעקב ּ :  
ָטֹובו אֹוָהֶליך ַיֲעקב ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב     .ּ ּ :  

ָפֶטיך ְלַיֲעקב ָיֹורו ִמׁשְ ּ ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב    .ּ ּ :  
ַי י לא ַנַחׁש ּבְ ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב    . ֲעקבּכִ ּ :  

ַיֲעקב יט ָאֶון ּבְ ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב    .לא ִהּבִ ּ :  
ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב    . ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקב ּ :  

ע ְיָי ְלַיֲעקב ּבַ ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב      . ִנׁשְ ּ :  
  : ִּדי ַיֲעקבַּאל ִתיָרא ַעְב    . ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ַיֲעקב

בות ַיֲעקב ב ׁשְ ַּעָתה ָהׁשֵ ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב    . ּ ּ :  
ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב      . ָּפָדה ְיָי ֶאת ַיֲעקב ּ :  

ַּצֵוה ְיׁשועֹות ַיֲעקב ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב     . ּ ּ :  
ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב      . קֹול קֹול ַיֲעקב ּ :  

ְמ ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב     . ִחי ְלַיֲעקבָרִני ְוׂשִ ּ :  
בות ַיֲעקב ב ְיָי ֶאת ׁשְ ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב    . ּׁשָ ּ :  

ִּתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעקב ַּאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעקב      . ּ ּ  :  
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ֵּאִלָיהו ַהָנִביא ּ י. ּ ּבִ ֵּאִלָיהו ַהִתׁשְ ּ ֵּאִלָיהו ַהִגְלָעִדי. ּ ּ ְמֵהָרה . ּ ּבִ
ן ָדִודָיבא ֵא יַח ּבֶ ֵּלינו ִעם ָמׁשִ ם ָהֵאל: ּ ר ִקֵנא ְלׁשֵ . ִּאיׁש ֲאׁשֶ

לֹום ַעל ַיד ְיקוִתיֵאל ר ׁשָ ׂשַ ִּאיׁש ּבֻ ֵני . ּ ִּאיׁש ָגׁש ַוְיַכֵפר ַעל ּבְ ּ
ָרֵאל ר ָראו ֵעיָניו אליהו: ִיׂשְ ֵנים ָעׂשָ ִּאיׁש דֹורֹות ׁשְ ִאיׁש . ּ

ִסָמָניו ָער ּבְ ַעל ׂשֵ ַּהִנְקָרא ּבַ ָמְתָניוִא. ּ : ּיׁש ְוֵאזֹור עֹור ָאזור ּבְ
ע ִמְהיֹות . ּ ִאיׁש ָזַעף ַעל עֹוְבֵדי ַחָמִניםאליהו ּבַ ִאיׁש ָחׁש ְוִנׁשְ

ֵמי ְמעֹוִנים ִנים. ִּגׁשְ לׁש ׁשָ  ִאיׁש אליהו: ִּאיׁש ַטל וָמָטר ָעַצר ׁשָ
לוהו ָהעֹוְרִבים ְולא ֵמ. ָיָצא ִלְמצא ְלַנְפׁשֹו ַנַחת ְלּכְ ִּאיׁש ּכִ ת ּ

ַחת ד ְוַצַפַחת. ַּלׁשַ ְרכו ּכַ ִּאיׁש ְלַמֲענֹו ִנְתּבָ  ִאיׁש אליהו: ּ
יבו ְכֵמִהים ּמוָסָריו ִהְקׁשִ ֵמי ְגבֹוִהים. ּ . ִּאיׁש ֶנֱעֶנה ָבֵאׁש ִמׁשְ

ִּאיׁש ָסחו ַאֲחָריו ְיָי הוא ָהֱאלִהים  ִאיׁש ָעִתיד אליהו: ּ
ֵמי ֲעָרבֹות ַתֵלַח ִמׁשְ ְּלִהׁשְ ּ ׁשֹורֹות ִּאיׁש ָפִקיד . ּ ל ּבְ ַעל ּכָ

ִנים ַעל ָאבֹות. טֹובֹות יב ֵלב ּבָ  אליהו: ִאיׁש ִציר ֶנֱאָמן ְלָהׁשִ
ִתְפָאָרה ִּאיׁש ָקָרא ַקנא ִקֵנאִתי ַלְיָי ּבְ ִּאיׁש ָרַכב ַעל סוֵסי . ּ

ְסָעָרה לא ָטַעם ַטַעם ִמיָתה וְקבוָרה. ֵאׁש ּבִ ִּאיׁש ׁשֶ ּ  אליהו: ּ
מֹו  י ַעל ׁשְ ּבִ תֹוָרה. ִנְקָראִּאיׁש ִתׁשְ ַּתְצִליֵחנו ַעל ָידֹו ּבַ ּּ .

ְמֵהָרה ׁשֹוָרה טֹוָבה ּבִ ִמיֵענו ִמִפיו ּבְ ַּתׁשְ ּ ְמֵהָרה תֹוִציֵאנו . ּ ּּבִ ּ
ֲחלֹוםאליהו: ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה ָרָאה ָפָניו ּבַ ֵרי ִמי ׁשֶ .  ַאׁשְ

לֹום לֹום ְוֶהֱחִזיר לֹו ׁשָ ָנַתן לֹו ׁשָ ֵרי ִמי ׁשֶ ְֵרך ֶאת ְיָי ְיָב. ַּאׁשְ
לֹום ַּעמֹו ַבׁשָ תוב ִהֵנה ָאנִכי ׁשֵלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָיה אליהו: ּ ּכָ ּ ּכַ ּ ּ

ִּלְפֵני ּבא יֹום ְיָי ַהָגדֹול ְוַהנֹוָרא. ַּהָנִביא יב ֵלב ָאבֹות . ּ ְוֵהׁשִ
ִנים ַעל ֲאבֹוָתם ִנים ְוֵלב ּבָ   :  ַעל ּבָ
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  :ב"למי פרק אין עומדין סוף הל בירוש"שכבר הזכירוה חז, התפלה הזאת עתיקא קדישא היא

ִליחֹות ִסיָמן . ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ָאב ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ּבְ
ת ְיֵמי  ׁשֶ ּטֹוב וְבַמָזל טֹוב ָהֵחל ָעֵלינו ֶאת ׁשֵ ּּ

לֹום ִאים ִלְקָראֵתנו ְלׁשָ ה ַהּבָ ַּהַמֲעׂשֶ ֲּחׁשוִכים . ּ
ָמ ל ָעֹון ְוַאׁשְ ע וְמֻנִקים ִמּכָ ל ֵחְטא ָוֶפׁשַ ִּמּכָ ה ּ

ע ים . ָוֶרׁשַ ַתְלמוד תֹוָרה וְבַמֲעׂשִ ִקים ּבְ ּוְמֻדּבָ ּ ּּ
ל ֵמִאְתך. טֹוִבים ּכֵ יָנה ְוַהׂשְ ְָוָחֵננו ֵדָעה ּבִ ּ ּ ּ .

ְמָחה ׂשֹון ְוׂשִ ִמיֵענו ָבֶהם ׂשָ ְולא ַתֲעֶלה . ְּוַתׁשְ
ְּולא ִקְנַאת ָאָדם ַתֲעֶלה . ִּקְנָאֵתנו ַעל ֵלב ָאָדם

נו נו ֱאל: ַּעל ִלּבֵ ים . ָהָאב ָהַרֲחָמן. ֵּהינוַּמְלּכֵ ׂשִ
ה ָיֵדינו ָכל ַמֲעׂשֵ ָרָכה וְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ּבְ ּּבְ ְוָכל . ּ

ָרֵאל ֵעָצה טֹוָבה  ית ִיׂשְ ַָהיֹוֵעץ ָעֵלינו ְוַעל ַעְמך ּבֵ ּ ּ ּ
ָבה טֹוָבה ַּאְמצֹו וָבְרכֹו ַגְדלֹו ְוַקְימֹו. ּוַמֲחׁשָ ּ ּ ּ ַּקֵים . ּ

ֶנֱאַמר. ֲעָצתֹו ָדָבר ׁשֶ ּּכַ ִָיֶתן ְלך ִכְלָבֶבך ְוָכל , ּ ָ ּ
ֲּעָצְתך ְיַמֵלא ְוַעל . ְְוִתְגַזר אֹוֶמר ְוָיָקם ָלך, ְוֶנֱאַמר. ָ

ְּדָרֶכיך ָנַגה אֹור ָ ל ַעְמך : ּ ְָוָכל ַהיֹוֵעץ ָעֵלינו ְוַעל ּכָ ּ ּ ּ
ָבה  ֵאיָנה טֹוָבה וַמֲחׁשָ ָרֵאל ֵעָצה ׁשֶ ית ִיׂשְ ּּבֵ ּ

ֵאיָנה טֹוָבה ּתוַפר ֲעָצתֹו. ּׁשֶ ֶנֱאַמר. ּ ָדָבר ׁשֶ ּּכַ ְיָי , ּ
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בֹות ַעִמים ֵּהִפיר ֲעַצת גֹוִים ֵהִניא ַמְחׁשְ , ְוֶנֱאַמר. ּ
י ִעָמנו  רו ָדָבר ְולא ָיקום ּכִ ֻּעצו ֵעָצה ְוֻתָפר ַדּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ

ּוְפַתח ָלנו ְיָי ֱאלֵהינו ַאב ָהַרֲחִמים ֲאדֹון : ֵאל ּ ּ
בוַע בוַע וְבָכל ׁשָ ֶזה ַהׁשָ ִליחֹות ּבָ ַּהּסְ ּ ּ ֲעֵרי .ּ  ׁשַ

ִנים. אֹוָרה ֲעֵרי אֶרך ָיִמים ְוׁשָ ֲעֵרי ֲאִריַכת . ְׁשַ ׁשַ
ֲעֵרי ְבָרָכה. ַּאַפִים ֲעֵרי ִביָנה. ׁשַ ֲעֵרי ִגיָלה. ׁשַ . ׁשַ

ֲעֵרי ְגדוָלה ֲעֵרי ְגאוָלה. ּׁשַ ֲעֵרי ְגבוָרה. ּׁשַ ֲעֵרי . ּׁשַ ׁשַ
ֲעֵרי ֵדָעה. ִדיָצה ֲעֵרי הֹוד. ׁשַ ֲעֵרי ָהָדר. ׁשַ . ׁשַ

ֲע ֲעֵרי ַהְרָוָחה. ֵרי ַהְצָלָחהׁשַ ֲעֵרי ַוַעד טֹוב. ׁשַ . ׁשַ
ֲעֵרי ְזִריזות ֲעֵרי ִזְמָרה. ּׁשַ ֲעֵרי ְזֻכיֹות. ׁשַ ֲעֵרי . ּׁשַ ׁשַ

ֲעֵרי זֹוַהר תֹוָרה. ִזיו ֲעֵרי זֹוַהר ָחְכָמה. ּׁשַ ֲעֵרי . ׁשַ ׁשַ
יָנה ֲעֵרי זֹוַהר ַדַעת. זֹוַהר ּבִ ֲעֵרי ֶחְדָוה. ּׁשַ ֲעֵרי . ׁשַ ׁשַ

ֲעֵרי ֵחן ָוֶחֶסד. ֶחְמָלה ֲעֵרי ַחִיים טֹוִבים. ׁשַ . ּׁשַ
ֲעֵרי ָחְכָמה ֲעֵרי טֹוָבה. ׁשַ ֲעֵרי טֹוַהר. ׁשַ ֲעֵרי . ׁשַ ׁשַ

ר. ְּיׁשוָעה ֲעֵרי יׁשֶ ֲעֵרי ַכָפָרה. ׁשַ ָלה. ּׁשַ ֲעֵרי ַכְלּכָ . ׁשַ
ֲעֵרי ָכבֹוד ֲעֵרי ִלמוד. ׁשַ ּׁשַ ֲעֵרי ָמזֹון. ּ ֲעֵרי . ׁשַ ׁשַ

ֲעֵרי ְמִחילֹות.ְּמנוחֹות ֲעֵרי ַמָדע.  ׁשַ ֲעֵרי . ּׁשַ ׁשַ
ֲעֵרי ְנִקיות. ֶנָחָמה ּׁשַ ֲעֵרי ְסִליָחה. ּ ֲעֵרי . ׁשַ ׁשַ
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ַמָיא ִּסַיְעָתא ִדׁשְ ֲעֵרי ֶעְזָרה. ּּ ֲעֵרי ְפדות. ׁשַ . ּׁשַ
ֲעֵרי ַפְרָנָסה טֹוָבה ֲעֵרי ְצָדָקה. ׁשַ ֲעֵרי . ׁשַ ׁשַ

ה. ָצֳהָלה ֲעֵרי ְקדוׁשָ ֲעֵרי . ּׁשַ ֲעֵרי . ּקֹוְמִמיותׁשַ ׁשַ
ֲעֵרי ָרצֹון. ַרֲחִמים ֵלָמה. ׁשַ ֲעֵרי ְרפוָאה ׁשְ . ּׁשַ

לֹום ֲעֵרי ׁשָ ְמָחה. ׁשַ ֲעֵרי ׂשִ מועֹות . ׁשַ ֲעֵרי ׁשְ ּׁשַ
ְלָוה. טֹובֹות ֲעֵרי ׁשַ ֲעֵרי תֹוָרה. ׁשַ ֲעֵרי . ׁשַ ׁשַ
ֲעֵרי ְתׁשוָבה. ְּתִפָלה ֲעֵרי ְתׁשוָעה. ּׁשַ ִדְכִתיב. ּׁשַ , ּכְ

ֵעת ָצָרהּוְתׁש ּוַעת ַצִדיִקים ֵמְיָי ָמעוָזם ּבְ ַּוַיַעְזֵרם . ּּ
י ָחסו  יֵעם ּכִ ִעים ְויֹוׁשִ ְּיָי ַוְיַפְלֵטם ְיַפְלֵטם ֵמְרׁשָ ּ ּ

ל . ְוֶנֱאַמר: בֹו ף ְיָי ֶאת ְזרֹוַע ָקְדׁשֹו ְלֵעיֵני ּכָ ָחׂשַ
ל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשוַעת ֱאלֵהינו ַּהגֹוִים ְוָראו ּכָ ּ ּ ּ :

או קֹול ַיְחָדו ְיַרֵננו. ַמרְוֶנֱא ּקֹול צֹוַפִיך ָנׂשְ ּּ ּ י ַעִין . ְ ּכִ
ׁשוב ְיָי ִציֹון ַעִין ִיְראו ּבְ ּּבְ ּ ְּוַקֶים ָלנו ְיָי ֱאלֵהינו : ּ ּ ּ

תוב ּכָ ַּמה ָנאוו ַעל ֶהָהִרים ַרְגֵלי . ִּמְקָרא ׁשֶ ּ
ִמ ר ַמׁשְ ִמיַע ְּמַבׂשֵ ר טֹוב ַמׁשְ לֹום ְמַבׂשֵ ּיַע ׁשָ

ְְיׁשוָעה אֹוֵמר ְלִציֹון ָמַלך ֱאלָהִיך ְ ּ ִּראׁשֹון ְלִציֹון . ּ
ר ֶאֵתן ַלִים ְמַבׂשֵ ִּהֵנה ִהָנם ְוִלירוׁשָ ּ ּ ּ   :  ָּאֵמן ֶסָלה. ּ
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תלמידי דברי הדרכה בעניני חינו  
  

  א"ק שליט"מתו דברות קודש שהשמיע מר רבינו הגה
  

 , במשיחי אלו תינוקות של בית רבןורעדט דא פון אל תגע'מ אז...

 קומט אויס יעדער מלמד אין חדר ווען ,ווייל דאס איז דער מלך המשיח

ארויס 'קען זיין אז ס, ער האט למשל זיינע פינף און צוואנציג קינדער

 איז אויסגעשטיגן דער מלמד ער איז או וו,קומען משיח דאס איז א מלמד

 וואספארא ,יל איך ארויסברענגען אזא געוואלדיגע זאך וו,מלך המשיח

  זיךוועט'זכיה וועט א מלמד און א מנהל האבן לאחר ביאת המשיח ווען ס

ארויס שטעלן אז איינער פון די אידישע קינדער ער איז מלך המשיח און 

 דער מלמד אדער מנהל וועט זאגן דער ,ער האט געלערנט אין דעם חדר

 , ער איז דער רבי פון מלך המשיח,וען מיינס א תלמידמלך המשיח איז געו

 איך האב מדריך געווען דעם מלך ,איך האב פארהערט דעם מלך המשיח

רב  אבער אז דער בעלזער ,איז שווער צו זאגן אזוי מיטן מויל' ס,המשיח

יעדן חדר קען זיין מלך אין  אז ,לייגט דאס אראפ אל תגעו במשיחי

וי פארשטעלן אז יעדער מלמד אין יעדער מנהל  דארף מען זיך אז,המשיח

 זאגן אז ער האט געהאט א ון א,כקייט ער וועט האבןיוואספארא גליקל

נטער זיין ו און ער איז געווען א,קשר מיטן מלך המשיח נאך בימי נעוריו

  .מלמדיםפאר די איז א געוואלדיגע זכיה 'ס, הדרכה

דארף מען זיך ,  דעםזיין צו אפילו די וואס וועלן נישט זוכה און

איז דא א ' אז ס,קייט פון א מלמד און א מנהל'פארשטעלן די חשוב

וועט אויסקומען ' אפילו ס,מציאות אז אין זיין חדר זאל זיין מלך המשיח

איז דא א מציאות א יעדער ' אבער ס, אזויוועט נישט זיין'למעשה אז ס
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איז דא א מציאות ' אז ס,מלמד איז דעם סוג און יעדער מנהל איז דעם סוג

 איז דאס די דערהויבנקייט און ,אין זיין חדר איז דא דער מלך המשיחאז 

 ,ן די וואס זענען מדריך די צאן קדשיםוחשיבות פון די מלמדי תינוקות א

 , וביניהם,איבער געגעבן מדריך זיין אידישע קינדערמען  זיי האט  פאראז

 דאס ווייזט ווי געהויבן א קינד ,איינער פון די קינדער קען זיין מלך המשיח

,  יעדעס איינציגער קינד וואס איז אין זיין חדר,קען זיך אויסארבעטן

וואסאפארא אחריות האט יעדער מלמד און יעדער מנהל אז ער דארף 

 דארף איך דאך זעהן צו געבן ,דאך זעהן אז אין מיין חדר איז דא א מציאות

אז ער זאל זיין טאקע , ט אזויאיז באשער'די מעגליכקייט און טאמער ס

  .זאל זיין דער מלך המשיחער דער וואס כלל ישראל קוקט אזוי ארויס 

ער  -לאמיר זאגן א משל  - בדרך כלל , מלמד זיצט אין כיתהדער

אבער די כיתה איז אייגעטיילט איז דא ,  קינדער אין זיין כיתה25האט 

, עם אביסל שוואכערעאון נאכד, נאכדעם איז דא בינונים, בעלי כשרונות

און דער מלמד זיצט , שוואכערע רצון שוואכע הנהגה, שוואכע כשרונות

איהם איז , איהם איז גרינגער, אין די שעות וואס ער זיצט אין חדר

אז ער זאל זיך אפגעבן מיט די בעלי , איז געשמאקער'און ס, טער'באטעמ

דער פרעגט צו , ךרעדט צו די זאיונגל  דער ,ער רעדט מיט איהם, כשרונות

ט איהם איז געשמאק צו האבן אזא מי, דעם קען מען עפעס זאגן, די זאך

, איין וואך איז שוואכער, איין וואך איז בעסער, די אנדערעאון ביי  ,שפראך

ממילא די טבע פון , טשעןודארף זיך מ'און מכל שכן די אנדערע וואס מ

ווי , ן צו די גוטע קינדער אזוי צוגעצויג,אז ער ווערט נמשךאיז דעם מלמד 

,  ער ברענגט אריין די קינדער אין יאוש,זאגט ער פאלט אריין אין יאוש'מ

 אזוי אז די קינדער זענען פון זיך אליינס ,ער איז זיך מייאש פון די קינדער

דאס איז איינס פון די תפקידים פון די מנהלים . איז אזוי גרינגער'ס, מייאש
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די ,  די דארף מען שוין באזארגן,י גוטע קינדער פון ד,לבל ידח ממנו נדח

 די - איך ווייסט נישט ווי אזוי אנצורופן -בינונים און אפילו די חלשים 

דער מנהל זעהן אז די מלמד דארף  דארטן ,די אביסל שווארעכע, אנדערע

 און אמאל דארף ,זאל זיי אויך געבן דעם שימת העין וואס זיי דארפן האבן

דארף זעהן אז טאמער ' און מ,ער שימת הלב ווי אנדערע אזא קינד מךנא

ביי  וואס ער ווייסט ,ברענגט מען אריין אין דעם קינד אין געפיל פון יאוש

איך וועל במילא ,  נישט צו קענעןדארףאיך , איך קען נישט קענעןזיך אז 

און די תוצאות זענען , עם געפיל קינד פארלירט דזא איז א,נישט קענען

  .קליךערש

קינדער זאלן ,  מלמד דארף זעהן די הבנה פון די קינדערדער

ן זיי זאלן זאגן אזוי ווי ן או'קען לערנען מיט קינדער און חזר'מ, פארשטיין

דער , איז נישט אריין אין מוח' אבער ס, ער זאל זאגן,ארדעררעק- א טעיפ

ט זיך ביי די קלענערע אדער ביי די דווענ' ס-מנהל דארף צו זעהן 

האט פריער 'מ, האט גערעדט פריער ביי די קלענערע' מ-רע גרעסע

 ביי דעם איז אויך ,געזאגט פארשטיין קמץ אלף ָא איז אויך פארשטאנען

כל און ,  דאס איז אויך א הבנה, ער פארשטייט קמץ אלף ָא,דא א הבנה

לערנט שוין כיתה ' ווען מ- פות א תוסי פארשטיין א שטיקל גמרא צשכן

 נאר ער ,נישט סתם זאגן,  דארף מען שוין גוט פארשטיין- ' צו כיתה ט' ח

פארשטיין אז א קינד פרעגט , זאל טאקע פארשטיין א קשיא און א תירוץ

צו ער טרעפט צו דער  , י ער טרעפט צו" קשיא אויף רשפותתוס

נישט דאס דארף דאך ' מ,דאס איז מעשים בכל יום, ס א קשיא'א"מהרש

 האט פארשטאנען דעם  דער קינדזדאס איז א, מלמדיםפאר זאגן 

  .פותתוס
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 וועלט זאגט א מעשה איינער האט געמאכט א ספר צו די

איז ער געקומען צו א גדול וועגן ,  אייגער קשיותרבי עקיבאפארענטפערן 

 אבער ער זאגט איהם אויף עטליכע קשיות וואס ער האט נישט ,א הסכמה

 קשיות וואס דו האסט אוף די, האט דער גדול אים געזאגט, קיין תירוץ

 דאס  נאראיז טאקע, קשיא האסטו פארשטאנעןנישט געענטפערט די 

די אנדערע וואס דו האסט געענטפערט האסטו , נעןאהאסטו פארשט

  .נישט אנגעהויבן צו פארשטיין

זאגט ,  הייסט ווען א קינד פרעגט האט א קשיא פון פני יהושעדאס

אז דו פרעגסט די פני ',  תוסיעצט האסטו פארשטאנען די, הא, מען אים

דאס ', האסט פארשטאנען דעם תוסזעה איך אז דו ס קשיא 'יהושע

איז דא 'אז ס, דארף זעהן ארויס צוברענגען די הבנה'מ, הייסט אז א הבנה

אז ער האט צוגעטראפן א קשיא שפירט , די הבנה דאס ברענגט די חשק

אז ער , סקייטדי מתיקות התורה ער שפירט די זי, ער מתיקות התורה

 קוק האסט , איז מען איהם מפליא,האט געפרעגט א שיינע קשיא

דאס ברענגט , דאס איז ביי א קינד, ס א קשיא'געפרעגט דער פני יהושע

  . דאס ברענגט איהם אריין א חשק צו לערנען,איהם אריין א טעם

, ע" מלמד דארף אריין ברענגען אין קינדער אמונה אין בוכדער

באשעפער אויף דער איז דא 'דארף גלייבן אז ס'מ, ארף וויסןיעדעס קינד ד

געבן אין אריין דארף 'מ, ס'דאס קומט נישט פון זיך אליינ, די וועלט

איז 'און ס, איז דא איין איינציגער באשעפער'ס, ע"קינדער אמונה אין בוכ

ער זאלן מורא , ער זאל מורא האבן צו טוהן אן עבירה, דא שכר ועונש

 ... זאל ער לערנען תורה וועגן אהבת השכר,אל זיך נישט זארגןער ז, האבן

גלייבן , איז דא אזא מין זאך ווי שכר ועונש' וויסן אז סאבער א קינד זאל



 

 

16 

, אידישע קינדער קומען אין חדר מיט תמימות, אין ביאת המשיח

צו זאגן א קינד ווי , אהבת התורה', אהבת ה, ארויסברענגען זייער תמימות

, לערנט תורה'ווי וואויל איז אז מ, איז אז א איד לערנט תורהגליקלעך 

וואס א ,  צו שמירת המצוות,אריין ברענגען א געשמאק צו אהבת התורה

  .ווי וואויל איז אז א איד איז מקיים א מצוה', איד דארף מקיים זיין מצות ה

אינדערהיים האט מען דאך געוואוינט אין די ,  נאך א מעשהזאגט'מ

א איד , אידן האבן געוואוינט מיט שכנים אפילו מיט גויםאון די  ,דערפער

 האט איהם אריין גענומען צו זיך אין און, ס א קינד'האט געשוינט א שכן

 ער האט איהם אריינגענומען אין שטוב ער האט איהם געגעבן אז, שטוב

  האט ער אנגעהויבן צו זאגן,ער איז געווען ביי איהםאז נו , ס צו עסן'כשר

 ער האט נישט -ער האט זיך אויסגעלערנט , מודה אני מיט די קינדער

 , ער האט זיך אויסגעלערנט צו דאווענען-געהאט אזא שלעכטן קאפ 

 ער האט -, הכלל דער איד האט גענומען א מלמד ער זאל לערנען מיט זיי

צו ,  ער האט אנגעהויבן צו לערנען חומש-זיך געדרייט מיט זיינע קינדער 

אמאל איז אנגעקומען דארט איינער פון די , גמרא, ען משניותלערנ

ער וויל פארהערן אז  ,זאגט ער, צדיקים ער איז איינגעשטאנען ביי איהם

און צווישן זיי איז דער ערל ,  האט ער פארהערט אלע קינדער,די קינדער

האט , ווער איז דאס,  און פרעגט אפאינמיטן שטעל ער זיך, אויך געווען

,  ביי זיין שכןהאט זיך געמאכט א סיבה' סאז, ן צדיק' פארציילטער דער

איך האב האט דער צדיק געזאגט , און ער איז ביי איהם אויסגעוואקסן

האט דער , ..זאגט ער פון ווי האט דער רבי גענומען אז דער איז, געזעהן

ן אלע האבן געזאגט וא, איך האב פארהערט אלע קינדערצדיק געזאגט 

דער איז אבער  , זיך א שאקל געגעבןאון האבן, 'הייליגע גמראזאגט די '

טאקע  ער האט ,נאכגעזאגט די גמראנאר ער האט , געווען אזוי קאלט
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 האט ,קיין שאקל געגעבןנישט האט זיך ער אדער , אויך געלערנט די גמרא

  .איז נאר נאכגעשלעפט'ס, איז נישט אין די נשמה'סאז ער געזעהן 

זאגט די , 'דארף ער וויסן, ט די גמראן ער לערנ קינד וועא אידיש

 ווייל דאס ,און ער זאל זיך א שאקל געבן ווען ער לערנט, 'הייליגע משנה

 א ,א איד האט א ניצוץ,  דאס איז בפנימיותנאראיז נישט משפה ולחוץ 

ממילא אז ער ,  און דאס איז מקושר מיט די תורה,חלק אלוק ממעל

, פנימיותדי אז דאס קומט פון ,  שאקל געבןלערנט תורה דארף ער זיך א

ביים דאווענען געבט זיך א שאקל 'מ, דאס דארף מען זעהן צו דאווענען

זאגט די הייליגע , איז נישט זאגט די גמרא'ווייסט ס'ט מיט א קול מדאוונ'מ

זאל דאס 'דארף דאס אריין געבן אין קינדער מ'מ, דאס איז הייליג, גמרא

  .וויסן

, 'שבת קודש' צו געבן פאר קינדער אז שבת איז  ארייןדארף'מ

מען נישט טאר שבת , אוודאי איז, איז דא אזא מין זאך ווי קדושת שבת'ס

, איך טאר נישט קויפן, איך טאר נישט פארן, קארדעררע'נדן א טעיפיאנצ

 איז שוין ווידער' ס,שבת! איי וויי, ווייל דאס געשעפעט איז צוגעשפארט

דארף אריין געבן אין די קינדער אז זיי 'נאר מ, גוט נישטדאס איז  ,שבת

דארף אריין 'מ, שבת האט אין זיך א קדושה, שבת איז הייליגאז וויסן זאלן 

פסח , 'היאמה נשמה יתירה 'ער זאל וויסן נט פון די יונג ן קינד'געבן פאר

  .ט"וויסן אז דאס איז יו, שופר איז הייליג, מצה איז הייליג, איז הייליג

 א שטארקן יסוד לייגן, פון דעם דארפן מען זעהן מדות טובות חוץ

מיט דרך ,  דאס רעדן זאל זיין בנעימות, אויף איידלקייט,אויף מדות טובות

  .ארץ
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 א קינד מאכט א ווי אזוידארף זעהן 'מ, ברכות די ענין פון אויך

נאר  נישט ,זאל ארויס זאגן'מ, זאל בענטשן'מווי אזוי , ברכת המזון, ברכה

ער זאל טאקע מיטן נאר ,  אין קוקן אזוי מיט די אויגן,קוקן אין סידורריין א

  .א ברכה מאכן מיטן קול, ןדאס בענטשמויל ארויס זאגן 

לעבט ' מ- איך רעדט דאך דא צו די מלמדים  -  איז דא נאכדעם

 אמאל האט מען דאס ,ר פון זיך פוצן" די יצהמיין'כ, אין אמעריקע

לעבט שוין היינט נישט 'אדער מ, ן די עזרת נשיםגעוויסט אז דאס איז אי

לעבט שוין היינט די דריטע דור אין 'מ, די ערשטע דור נישט די צווייטע

קייט 'די מגושמ, ע דור אין אמעריקעטאיז שוין דא די פער' ס,אמעריקע

במילא קומט אויס אינגעלעך הייבן זיך אן , פון אמעריקע האט אן השפעה

, דארף יעדע זאך מעטשן'ס,  זאל זיין פאסיגדי שיך, פאסטןדארף 'ס

 אין הבלים וואס פאסט נישט פאר א  די קאפקינדער לייגן זיך אריין

  .דארף דאס מסביר זיין אז דאס איז הבל'מ, ש קינד'חסידי

 ווייסט א קינד  די יונגט אן פון, שקר די מדה פון באקעמפןזאל'מ

דוברי אמת קינדער ליכע איז דא ער' ס- , צו זאגן א ליגנטאון פארשטייט 

איז דא קינדער וואס ' אבער ס-וואס וועלן חלילה נישט זאגן קיין שקר 

 דער מנהל דארף ,א מלמד דארף דאס באמערקן, ן פון די פרי יארןפאפ

דארף דאס מגנה זיין 'און מ, פון דעםזאל רעדן פון די גנות 'מ, דאס צו וויסן

דארף לייגן 'מ, ניבול פהך וועגן אוי. און די שבח פון זאגן אמת, מדת השקר

, א דגוש אז א קינד מוז האבן א איידל מויל א זויבער מויל א ריין מויל

  .ניבול פה איז א געפערליך זאך

 געהעריג  ער איז געשלאפן, דארף דער מלמד וויסן דריי זאכןנאך

און ,  און געדאוונט- אויסגעשלאפןנאר , מלטירנישט געד -נאכט ביי
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און , אויסגעשלאפןאין חדר יעדער מלמד מוז קומען , טיגגעגעסן פריש

אז , דאמאלטס איז איהם דער קאפ על מכונו, און געגעסן, געדאווענט

שלאגט אמאל א 'ס פאסירט אז מ' און דעמאלט, איז ער גערעגט,נישט

האט יא 'און וועמען מ, האט נישט געדארפט שלאגן'קינד וועמען מ

ס מאכט מען די 'און דעמאלט, געשלאגןגעדארפט שלאגן האט מען נישט 

און דאס זאל דער מנהל אכטונג געבן יעדער מלמד מוז זיין , טעותים

  .און געגעסן צו זעט, אויסגערוהט

 דאך דער מלמד אליינס צו האבן א אייגענע התנהגות אז ער דארף

די קינדער , ווייל די קינדער קוקן אויפן מלמד, זאל זיין א איש מורם מעם

 ווי אזוי ,און זיי קוקן ווי אזוי דער מלמד מאכט א ברכה, אויפן מלמדקוקן 

ער קען איהם , ד"ער קען איהם זעהן שבת אין ביהמ, דער מלמד דאווענט

ווי , זעהן אינדערוואכן מאכט זיך אמאל ווי אזוי ער דאוווענט אינדערוואכן

און אויף , ווי אזוי ער רעדט זיין אייגענע דיבורים, אזוי ער קומט אין כעס

  .דעם דארף מען שטארק אכטונג געבן

 איש על מחנהו ואיש על דגלו יעדער , אייבישטער זאל העלפןדער

זאל 'ס, יילונג מיט הצלחה און סייעתא דשמיא טטעאיינער אויף זיין ארב

דער אייבישטער זאל , ו"נישט ארויס קומען קיין שום מכשול און תקלה ח

חסידים ', יראי ה, ידים תלמידי חכמיםזאל קענען מעמיד תלמ'העלפן מ

אזוי ווי יעדער מנהל וויל אז זייענע תלמידים זאלן , ואנשי מעשה

זאל האבן א 'דער אייבישטער זאל העלפן מ, אויסוואקסן און אויסשטייגן

די אייבישטער ,  די עבודת הקודש,הצלחה יעדער איינער מיט די ארבעט

  .ולה שלימה במהרה בימינו אמןזאל זוכה זיין צו די גא'זאלן העלפן מ

  


