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איך האב מיך זייער שטארק צוקלאפט, 
אנשטאטס צו וויינען, האב איך געבעטן 
די אייבערשטער אז עס זאל זיך שנעל 
אויסהיילן, און ש'כח אייבערשטער אז 

 שוין אויסגעהיילט! עס האט זיך

איך האב געבעטן די אייבערשטער אז 
מיין בעיבי ברודער זאל זיך שוין 

אויסלערנען צו וואקן, און ער זאל 
באקומען נייע שיך, ש'כח אייבערשטער 

אז ער קען שוין וואקן און מען האט אים 
 געקויפט שיינע שיך!

איך האב געבעטן די אייבערשטער 
פאר זייער א לאנגע צייט אז מיין 

ס ראטה זאל שוין שוועסטער מי
ווערן א כלה, און ש'כח אייבערשטער 

 אז זי איז שוין געווארן א כלה!

האב געבעטן די  איך
אייבערשטער אז איך זאל גיין צו 

מיין באבע'ס הויז, און ש'כח 
אייבערשטער אז איך בין 

 געגאנגען!

זייער לאנג, זייער פאר איך האב 
שטארק געבעטן די אייבערשטער אז 
איך זאל קענען קומען צו בית פיגא 
סקול, און ש'כח אייבערשטער אז 

 איך בין דא! 

איך האב זייער שטארק געוואלט האבן א טוי, 
אבער איך האב נישט געוואלט מוטשענען מיין 

מאמע פאר עס, האב איך געבעטן די 
באקומען, און אייבערשטער אז איך זאל עס 

ש'כח אייבערשטער אז מיין ברודער האט מיך 
 עס געקויפט!



 

  

 

   
 ,יתברךבעזרת ה'   
 יום א' פרשת ויחי, ו' טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן   

 
 לכבוד ... תחי'  

 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.  
 

איך האף אז איר זענט מקרב די מיידלעך וואס קיינער טראכט נישט פון זיי; למשל, ווען מען שמועסט זיך אפ   
טעס צו גיין איינקויפן (שאפינג) וכדומה, דארפט איר האלטן קאפ צו רופן די מיידלעך וועם קיינער מיט חבר'

רופט נישט וכו'. אזוי אויך, ווען מען מאכט פארברענגענס, דארפט איר שטענדיג טראכטן פון די וואס קיינער 
 טראכט נישט פון זיי.

 

ג): "ווען דוד המלך איז געווען א יונגער בחור איז ער -חכמינו זכרונם לברכה זאגן (מדרש שמות רבה ב, ב  
נג געבן אויף די שוואכע שעפעלעך און אויף די יונגע שעפעלעך געווען א פאסטוך, ער פלעגט שטענדיג אכטו

זיי זאלן האבן וואס צו עסן. ער פלעגט קודם ארויסברענגען די קליינע שאף וואס זיי האבן נאך נישט קיין גרויסע 
מען ציינער און קענען נישט עסן פון אונטען נעבן דעם ווארצל וואו עס איז הארט, זיי האט ער קודם ארויסגענו

זיי זאלן אפעסן די ווייכע תבואה. נאכדעם האט ער געפענט די טיר פאר די מיטעלע שאף וואס האבן שוין 
גרעסער ציינער זיי זאלן עסן פון די מיטלסטע חלק פון די תבואה, נאכדעם האט ער ארויסגענומען די עלסטע 

ווארצלען; האט דער אייבערשטער געזאגט שאף וואס האבן שוין גאר שארפע ציינער, זיי זאלן אויסרייסן ביז די 
פאר דוד: 'דוד, דו האסט רחמנות אויף שעפעלעך, דו ביסט ראוי צו זיין דער מנהיג ישראל', אזוי ווי עס שטייט 

 (תהלים עח, עא): "ֵמַאַחר ָעלֹות ֱהִביאֹו, ִלְרעֹות ְּבַיֲעקֹב ַעּמֹו, ּוְבִיְׂשָרֵאל ַנֲחָלתֹו"".
 

אויף די קליינע שוואכע מיידלעך וואס האבן נישט קיין חבר'טעס זעט מען פון דעם אז מען דארף אכטונג געבן   
וכו', און אויב מען איז זיי מקרב, מען האט רחמנות אויף זיי, האט דער אייבערשטער א נחת רוח, און ער נעמט 

 דעם מענטש זאל העלפן אידישע קינדער.
 

ישט, ווייל זיי איר קענט זיך נישט פארשטעלן וויפיל מיידלעך וויינען צאם שטילערהייט ווען קיינער זעט נ  
האבן נישט קיינעם פאר א חבר'טע. אסאך מאל שפילן זיי פון אינדרויסן כאילו זיי גייט גוט, אבער שטילערהייט 

 זענען זיי זייער צעבראכן.
 

דערפאר בעט איך אייך, איר זאלט טראכטן פון די מיידלעך וואס קיינער קוקט נישט אויף זייער זייט, אסאך   
 קויפן עולם הבא.מאל מיט איין גוט ווארט קען מען זיך איינ

 



 

 

 

  

   

 

 

 



 

 

 



 

   

  

 

 

 מיט ליבשאפט,

 
 אות בושה

1 cup oil 

1 cup brown sugar 

½ cup honey 

1 tbs vanilla sugar 

3 ½ cup flour 

2 tsp baking soda 

9 oz mini chocolate 
chips 

 
Preheat oven 350°  

Mix oil and sugar. Add eggs slowly and mix. add honey and 
vanilla sugar and mix. mix honey, flour baking soda and add 

chocolate chips. Scoop onto lined cookie sheets. 

 Refrigerate for 3 hours. 

 Bake ° for 12-15 minutes. 

 תשע"חשנת ויקהל פקודי  פרשת ה'יום 

 טייערע... תחי'

ענסטע זאך וואס דו קענסט טון. אפילו דו וואלסט געוואלט קומען פרי, העלפן דיין מאמע איז די ש
זי האט זיך נישט געדארפט בעטן  און סטו געגאנגען צו די גראסערי פאר דיין מאמע פרייליכערהייט,יב

ביי דיר. דיין מאמע זאגט מיר אז דו ביסט איר רעכטע האנט, און איך גלייב איר, ווייל אין סקול 
 יכטיגקייט.העלפסטו אזוי שיין און פול מיט אחריות און ט

אייבערשטער זאל דיר העלפן, זאלסט ווייטער אויסהערן און פאלגן דער ראש ישיבה שליט"א מיט  דער
 ת, וועסטו האבן א גוטע לעבן.ותמימ

 דער עיקר זאלסטו זיין נאר פרייליך, און רעדן אסאך צו דער אייבערשטער!

 

ְיֵדי ֲחֻנָּפה ִּתְהֶיה ָּבזּוי ֵּבין ָהֻאּמֹות, -יט. ַעל
.ְוִיְקְצפּו ָעֶלי ְוָהֻאּמֹות ְיַקְּללּו אֹוְת 

 

לו. ָּכל ַהְּׁשָעִרים ִנְנֲעלּו חּוץ ִמַּׁשֲעֵרי 
 אֹוָנָאה.
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  מיס ראטה
  רחל לאה ראטה

 
ןילפריימרת ה   

 

 

 

 
  ראש ישיבה שליט"א


