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ווייזן עïעס אäנז וויל ְְִֶֶֶַמען

ז:)זאגחז "ל  ליח)עאצ קנ אד אי" ְְִֵֵֶַַָָָָ
ממעלה" עליו מכריזי  א אלא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָמלמה,
פינגער זיי ניט זי צעקלאט מענט א ְְְְְְִִִֶֶֶַַַ
רפט מע יא נאר וועלט, די יא נטא ְְְְִֶֶָָדא
דאר דאס אז הימל אי יבא איס דְְְִִֶַַָק
ווע אז איז מענט א פ נאטר די .אסירְְְִִִֶֶַַַַ
אליי זי ער אלדיגט ,קלא א כאט ְְְְִִֵֶֶַַַַַער
דער , געגע אכט נג גט ניט  האט  ער ְְְְִֶֶֶֶַַָאז 
וואס זא קליינע יעדע אז אער איז ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָאמת
נקטליכער א האט ,מענט א צ ְְְְְְִִֶֶַַַָאסירט
איז עס ,עגע איז דאס פארוואס ְְִִֶֶֶֶַָָח
דאס אז יבא פ ריאנגע אזי ְְְְִֶֶֶַַָָגעווע

זאג חז"ל . אסיר ל"ח.)זאל "מ(ימא ְְְְִִַַַָָָ
אי ,ל ני למ יבי מבמק ְְְְִִִִִֵֶָָָיקרא
נגעת מלכת ואי ,לחביר כ נגע ְְֲֵֵֵַַַַַַָָָאד
ניט איז עס נימא", מלא אפיל חברְְְֲֲִִִִִֶֶַָָֹ
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שבת קודש פרשת בא, שנת תשפ"א לפרט קטן, ביי סעודה שלישית האט 
דער ראש ישיבה שליט"א ארומגערעדט הערליכע דברי התחזקות איבער 

דעם ענין פון האבן א צדיק און גיין צו אים, און פון זיך דרייען מיט ערליכע 
גוטע חברים.

געזאגט:  ער  האט  אנגעהויבן  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  איידער 
דער הייליגער טור זאגט )אורח חיים סימן רצב(, דערפאר זאגן מיר שבת קודש ביי 
מנחה דעם פסוק: "ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְלָך ה' ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ְּבָרב ַחְסֶּדָך ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת 
רבונו  הוא,  ברוך  הקדוש  לפני  דוד  "אמר  זאגט:  מדרש  דער  ווייל  ִיְׁשֶעָך", 
של עולם רשעים כששותין ומשתכרין יושבין ומנגנין ואני איני כן אלא ואני 
תפלתי לך ה' עת רצון, אף על פי שאני אוכל ושותה אני בא לפניך" גוים ווען 
זיי רוען זיך אפ גייען זיי נישט אין ערגעץ, זיי גייען נישט אין קלויסטער וכו', 
אבער אידישע קינדער אפילו זיי רוען זיך אפ, זיי עסן און טרינקן דאך קומען 

זיי ווייטער צו דיר אין בית המדרש דאווענען און לערנען.

דער  וגו',  ִלּבֹו  ֶאת  ִהְכַּבְדִּתי  ֲאִני  ִּכי  ַּפְרעֹה  ֶאל  ּבֹא  ה  ֶ מֹשׁש ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר 
ווייל איך האב  אייבערשטער האט געזאגט צו משה רבינו: "קום צו פרעה 

שווער געמאכט זיין הארץ" )שמות י, א(.

אלע פרעגן די קשיא פארוואס שטייט 'ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה' - קום צו פרעה, עס 
וואלט ווען געדארפט שטיין 'ֵלְך ֶאל ַּפְרעֹה' - גיי צו פרעה. נאך איז שווער 
שווער  האב  איך  ווייל   - ִלּבֹו'  ֶאת  ִהְכַּבְדִּתי  ֲאִני  'ִּכי  פון  טעם  דער  איז  וואס 
געמאכט זיין הארץ, פונקט פארקערט אויב האט דער אייבערשטער שווער 
געמאכט זיין הארץ פארוואס זאל משה רבינו גיין צו אים אומזיסט, ער וועט 

דאך אים סיי ווי נישט אויסהערן.

ענטפערט דער הייליגער רבי ר' אלימלך פון ליזענסק זכותו יגן עלינו )ספר 
קומען  וואס  צוויי סארט מענטשן  דא  זענען  עס  אנהייב פרשה(:  נועם אלימלך,  הקדוש 

צום צדיק, פאר איינעם איז גענוג צו גיין צום צדיק איין מאל דאס פלאקערט 
שוין אויף זיין הארץ צו דינען דעם אייבערשטן אויף א לאנגע צייט, ווידער 
יעדן  דארף  ער  גענוג,  נישט  צדיק  צום  גיין  איינמאל  דאס  איז  רשע  פאר'ן 
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וועט  דאס  ביז  דיבורים  הייליגע  זיינע  הערן  נאכאמאל  צדיק  צום  גיין  טאג 
דעם  דינען  אנהייבן  אויך  זאל  ער  הארץ  זיין  אויפפלאמען  צוביסלעך  אים 
ַּפְרעֹה' - גיי צו פרעה,  'ֵלְך ֶאל  אייבערשטן, דערפאר זאגט נישט דער פסוק 
ווייל דאס מיינט אז משה רבינו זאל איינמאל גיין צו פרעה און מער נישט, 
אבער פאר פרעה דער גרויסע רשע איז דאס נישט גענוג, ער קען דאך נישט 
נתעורר ווערן פון הערן איינמאל דעם צדיק, ער דארף אים הערן יעדן טאג, 
דערפאר זאגט דער פסוק: 'ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה' - קום צו פרעה, וואס דאס מיינט אז 
משה רבינו זאל שטענדיג קומען צו פרעה, טאג נאך טאג, 'ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת 
ִלּבֹו' - ווייל איך האב שווער געמאכט זיין הארץ, פרעה האט א שווערע הארץ 
ביי אים וועט גארנישט אויפטון דאס גיין איינמאל צו אים, נאר אז דו וועסט 
יעדן טאג גיין צו אים, רעדן צו אים פונעם אייבערשטן, דאן וועט צוביסלעך 
די  וועט שוין לאזן  ביז ער  זיין הארץ  אין  דיבורים  הייליגע  דיינע  אריינגיין 

אידן ארויסגיין פון מצרים.

האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: מיר זענען טאקע נישט פרעה 
אבער מיר האבן א שווערע יצר הרע אזוי ווי פרעה, פאר אונז איז נישט גענוג 
קומען  דארפן  מיר  דיבורים,  זיינע  הערן  צדיק  צום  איינמאל  גייט  מען  אז 
יעדן טאג צום צדיק ער זאל אונז האלטן אין איין מחזק זיין צו דינען דעם 
יעדן טאג שחרית, מנחה און מעריב, מיר  זאלן דאווענען  אייבערשטן, מיר 

זאלן לערנען יעדן טאג די הייליגע תורה.

און דער ראש ישיבה שליט"א האט זיך אנגערופן צו די בחורים: יעצט 
זענט עטץ נאך בחורים, אבער אין א קורצע צייט ארום גייט עטץ אלע חתונה 
האבן, דארפט עטץ דאס שטענדיג געדענקן, מען דארף 'האבן' א צדיק און 
מען דארף 'גיין' צו א צדיק; עס איז נישט גענוג צו גיין איינמאל צום צדיק, 
נאר מען דארף האלטן אין איין גיין צו אים הערן זיינע דיבורים, ער זאל דיר 
דא  זענען  חתונה  די  נאך  אייבערשטן.  צום  קומען  צו  זיין  מחזק  נאכאמאל 
אינגעלייט וואס הייבן אן טראכטן 'וואס דארף איך גיין צו נאך א שיעור און 
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איז  - דאס  נאך א שיעור, איך האב דאך שוין געהערט אזויפיל שיעורים?' 
אבער נישט ריכטיג, פאר אונז איז דאס נישט גענוג, מיר דארפן הערן יעדן 

טאג פרישע התחזקות.

איז  מען  ווען  אפילו  געזאגט:  ישיבה שליט"א  ראש  דער  דערנאך האט 
אייבערשטן  דעם  בעטן  אסאך  מען  דארף  צדיק  צום  קומען  צו  זוכה  שוין 
מען  אז  ווייל  לצים,  מיט  חברים,  מיט שלעכטע  אריינפאלן  נישט  זאל  מען 
דריידט זיך מיט לצים איז זייער ביטער רחמנא לצלן, און דער ראש ישיבה 
לברכה  זכרונו  מוהרא"ש  פון  תלמידים  די  פון  איינער  דערציילט:  שליט"א 
איז געווען א חשוב'ער אינגערמאן, מוהרא"ש פלעגט זיך שטארק בארומען 
מיט אים, מוהרא"ש פלעגט זאגן גרויסע זאכן אויף אים, ער פלעגט זיך אבער 
דרייען מיט נישט גוטע חברים, מיט לצים השם ישמרינו, מוהרא"ש האט אים 
כסדר געבעטן ער זאל זיך נישט חבר'ן מיט זיי, יענער איז אבער געווען אן 
אויבער חכם, ער האט פארשטאנען אז אים וועט עס נישט שאטן און האט זיך 
ווייטער געדריידט מיט זיי, ביז דאס ליצנות איז טיף אריין אין אים און אים 
צוגעברענגט צו אזא מצב אז ער האט געהאלטן ביים הרג'ענען מוהרא"ש... 
ארויסגענומען  געהאט  האט  ער  געווארן?  געוואויר  דאס  מען  איז  אזוי  ווי 
עטליכע  אריבערגעגאנגען  איז  עס  און  יבניאל,  אין  האטעל  א  אין  א שטוב 
זיך  מען  האט  האטעל,  אין  קומען  געזען  נישט  אים  האט  מען  וואס  וואכן 
זיך  ער האט  אז  געווארן  געוואויר  איז  ביז מען  איז  ער  וואו  אינטערעסירט 
אריבערגעכאפט צום רבי'נס ציון קיין אומאן, אויפן וועג זיצנדיג אין די קאר 
געטראפן  האבן  זיי  געשטארבן,  איז  און  איבערגעדריידט  קאר  די  זיך  האט 
זיין שטוב האט מען עס אריבערגעטראגן צו אנשי שלומינו פון  ביכער אין 
צו  אזוי  ווי  פלאן  גאנצע  א  געזען אפגעשריבן  און מען האט דארט  יבניאל 
חברים,  שלעכטע  דורך  פאסירן  קען  וואס  מען  זעט  מוהרא"ש...  הרג'ענען 
דורך לצים, זיי שוואכן אפ דעם מענטש פונעם צדיק ביז מען פאלט אינגאנצן 

אוועק, און מען איז גרייט צו טון רציחה רחמנא לצלן.

די אנדערע וואך, אין פרשת בשלח, שטייט אין פסוק )שמות יג, יח(: "ַוֲחֻמִׁשים 
ָעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים", זאגט די הייליגע רש"י: "אחד מחמשה יצאו 
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זענען  מענטשן  פינף  פון  איינס  אפילה",  ימי  מתו בשלשת  חלקים  וארבעה 
ארויס פון מצרים די איבריגע פיר חלקים זענען געשטארבן אין מצרים ביי 
מכת חושך, פארוואס? ווייל אין מצרים זענען געווען גרויסע רשעים לצים, 
דתן און אבירם, זיי האבן געמאכט ליצנות פון משה רבינו, זיי האבן געזאגט 
מיר  צדיק,  א  צו  גיין  מען  דארף  פארוואס  רבינו,  משה  נישט  דארפן  מיר 
קענען זיך אליינס אן עצה געבן; דער הייליגער צאנזער רב זכותו יגן עלינו 
האט געזאגט: "מיינט נישט אז דתן ואבירם זענען געגאנגען אן א בארד און 
פיאות וכו', זיי האבן אויסגעזען ווי צדיקים, זיי זענען געגאנגען מיט ווייסע 

בעקיטשעס וכו'".

און דער ראש ישיבה שליט"א האט אויסגעפירט: אז דער אייבערשטער 
ביים  צדיק,  ביים  הייליגע פלאץ,  אזא  צו  זענען מקורב  מיר  געהאלפן  האט 
הייליגן רבי'ן, דארפן מיר געדענקן און נישט פארגעסן זיינע הייליגע עצות, 
נישט  איז  אויפפרישן מיט דעם; עס  זיך כסדר  און  זיינע עצות  כסדר חזר'ן 
גענוג צו הערן איינמאל וועגן לערנען משניות, וועגן לערנען און דאווענען, 
נאר מען דארף האלטן אין איין קומען צום רבי'ן, הערן זיינע דיבורים, וועלן 

מיר זוכה זיין אז אונזער הארץ וועט זיך אויפוועקן.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן שטענדיג קומען צום רבי'ן, הערן 
זיינע עצות וועלן מיר האבן א שיינע לעבן, אמן.

ף
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 אשר בנחל אידיש 
 חלק ב'

 הערליך איבערגעדרוקט

 $13בלויז 
📦  

☎️ 718-387-2691 ext. 2 
📧 office@kerenhadfusa.org 



בשורה טובה!

הערליכע 
בריוו, שאלות 
ותשובות אין 
אלע אקטועלע 
נושאים אין טאג 
טעגליכן לעבן, 
געשריבן דורכ'ן 
ראש ישיבה

 הרה"ג ר' 
יואל ראטה 
שליט"א

יעדע 
וואך 
צו אייער 
טיר 
אויף די 
פאסט

ֲעָצתֹו 
ֱאמּוָנה
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שטארק אויפגעכאפטע וועכנט
די 

איז שוין יעצט 
דא צו 
באקומען 
אפגעשיקט

$2.99

פאר די ביליגע 
פרייז פון בלויז 

פער וואך

בס"ד

פילע אידן זענען שוין אויפגעראכטן 
בריוו,  געשמאקע  די  פון  געווארן 
יעדן  פאר  חיזוק  און  עצות  מיט  פול 
פראבלעם, זייט אויך פון די גליקליכע!

718.387.2691
 subscription@kerenhadfusa.org

א טעקסט  קן  שי אדער  פן  רו ר  אי קענט  בן  י י סובסקר צו 

אדער שיקט א אימעיל צו:

קרן 
הדפסה 
היכל 
הקודש 
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