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איך האב געקאלירט א פעיפער, און איך האב 
געבעטן די אייבערשטער אז עס זאל אויסקומען 
שיין, און איך זאל גארנישט ארויסקאלירן, און 

ער אז עס איז אויסגעקומען ש'כח אייבערשט
 הערליך!

איך האב געבעטן די אייבערשטער אז איך זאל 
, און ש'כח עקל פאר ריסעספ ן אפשערןהאבן א

אייבערשטער אז מיין מאמע האט מיך געגעבן א 
 קל!עפגוטע 

איך האב מיך צוקלאפט מיין קניען פון די 
, איך האב געבעטן די אייבערשטער אז דערפרידש

עס  זאל זיך שוין אויסהיילן, און ש'כח 
אייבערשטער אז די נעקסטע צופרי ווען איך האב 

אויפגעשטאנען איז עס שוין געווען אינגאנצן 
 אויסגעהיילט!

מער ווי מיין יאיך האב געדארפט א בוך פון די צ
סטער איז שוין געשלאפן, איך האב בעיבי שווע

געבעטן די אייבערשטער אז זי זאל זיך נישט 
אויפוועקן, און ש'כח אייבערשטער אז זי האט 

 זיך נישט אויפגעוועקט!

אונז זענען געווען שבת אין א האטעל, און אלע קינדער 
, און איך קען אויפן פלאר ראצןטגעשלאפן אויף מאזענען 

ראץ. איך האב געבעטן טנישט אזוי גוט שלאפן אויף א מא
יף א בעט, און די אייבערשטער אז איך זאל שלאפן או

ש'כח אייבערשטער אז איך בין געשלאפן אויף א גוטע 
 בעט!

, טישוס באקס אב געוואלט טראגן אין סקול אאיך ה
האב  .איך האב אבער פארגעסן עס צו נעמען צו סקול

איך געבעטן די אייבערשטער אז איך זאל עס געדענקען 
צו נעמען די נעקסטע טאג, און ש'כח אייבערשטער אז 
 אויפן וועג ארויס האב איך מיך דערמאנט עס צו נעמען!

 

 



 

  

 

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

 
 לכבוד ... תחי'  

 

 האלטן אייער בריוו.איך האב ער  
 

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

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  
געווען א פאסטוך, ער פלעגט שטענדיג אכטונג געבן אויף די שוואכע שעפעלעך און אויף די יונגע שעפעלעך 

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

ע שאף וואס האבן שוין זיי זאלן אפעסן די ווייכע תבואה. נאכדעם האט ער געפענט די טיר פאר די מיטעל
גרעסער ציינער זיי זאלן עסן פון די מיטלסטע חלק פון די תבואה, נאכדעם האט ער ארויסגענומען די עלסטע 
שאף וואס האבן שוין גאר שארפע ציינער, זיי זאלן אויסרייסן ביז די ווארצלען; האט דער אייבערשטער געזאגט 

עך, דו ביסט ראוי צו זיין דער מנהיג ישראל', אזוי ווי עס שטייט פאר דוד: 'דוד, דו האסט רחמנות אויף שעפעל
 (תהלים עח, עא): "ֵמַאַחר ָעלֹות ֱהִביאֹו, ִלְרעֹות ְּבַיֲעקֹב ַעּמֹו, ּוְבִיְׂשָרֵאל ַנֲחָלתֹו"".

 

זעט מען פון דעם אז מען דארף אכטונג געבן אויף די קליינע שוואכע מיידלעך וואס האבן נישט קיין חבר'טעס   
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.
 

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

 זענען זיי זייער צעבראכן.
 

שט אויף זייער זייט, אסאך דערפאר בעט איך אייך, איר זאלט טראכטן פון די מיידלעך וואס קיינער קוקט ני  
 מאל מיט איין גוט ווארט קען מען זיך איינקויפן עולם הבא.
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Cheese: 

1 lb. farmer cheese 

8 oz. sour cream 

2 8oz. whipped cream 
cheese 

6 eggs 

1 ½ cup sugar 

Preheat oven 350° 

Crust: Divide in two 9” round pans 1 cup cookies and ½ stick 
butter in each. Put in oven till butter melts. Mix and flatten. 

Batter: mix ingredients with hand blender. Divide into the 
pans. Bake on 350° For 1 hour. 

ְּכֶׁשָּבא ַעל ָאָדם ֵאיֶזה ּבּוָׁשה, ְיַצֶּפה יא. 
 ִליׁשּוָעה.

ִמי ֶׁשְּמַבֵּיׁש ְּפֵני ֲחֵברֹו, ִנְתַאֵּלם ְוׁשֹוֵכַח.א.   

 

Crust: 

2 cups Ostreicher cookies 
(blended) 

1 stick butter 

 

 לכבוד מיין טייערע תלמידה... תחי'  

דו האסט זייער שיין געשריבן אלע הלכות פון יחוד! איך זע אז דו פארשטייסט עס זייער גוט ב"ה, און עס איז זייער וויכטיגע   
 כות צו וויסן פאר די לעבן.הל

איך האב זייער הנאה פון דיין שיינע דאווענען יעדן טאג, סיי ווען איך הער עס אליינס, און סיי ווען די אנדערע טיטשערס דערציילן   
מאל ביסטו ממש פון די איינציגסטע וואס דאווענען מיט א גאנצע צייט הויך, קומט אויס אז דו ביסט אזויווי דו חזנות  ךמיר. אסא
 האלט עס ווייטער אן! ,יעדן טאג

סקול, באס טיטשער, און אויך ווען א מיידל -יסט אייביג גרייט צו העלפן, סיי ווען מען דארף הילף אין פריאויך זע איך ווי דו ב  
 דארף א טובה טוסטו עס גערן!

בעט אסאך דער אייבערשטער אז דו זאלסט האבן א ווייכע שפראך און נאר זאגן זאכן וואס מאכן יענעם פילן גוט. ב"ה דו קענסט   
קאמפלימענטס און מיידלעך לייכטן אויף, דו האסט געמאכט זייער טאג! דאס איז אזא שיינע  עס זייער גוט טון, דו געבסט שיינע

 מדה, און דאס זאלסטו ווייטער אייביג פרובירן צו טון, מאכן אנדערע מיידלעך פרייליך מיט גוטע ווערטער.

שט ני ון אויב ביסטטראכט אייביג א סעקונדע פאר דו זאגסט עפעס, אויב וועט עס איר מאכן פרייליך, זאלסטו עס זאגן, או  
סאנטע עדו ווילסט געבן א קאמפלימענט פאר א מיידל, "דיין שיך איז אזא אינטער ,זיכער, דעמאלטס בלייב ענדערש שטיל. למשל

זיין א קאמפלימענט, אבער די ו צזיין עס דארף  ןסאנטע שיך." קעעסטייל, איך האב נאך קיינמאל נישט געזען אזעלכע אינטער
 מיידל קען אפשר ווערן באליידיגט אז אירע שיך זענען אינטערסאנט.

יא צו זאגן און וואס  ט דיין גוטע קאפ פאר גוטע זאכן, פארשטייסטו שוין אליינס וואססצוב"ה דו האסט אסאך שכל און דו נ  
 נישט.

 פירונג.פאיך האלט זייער שטארק פון דיר! האלט ווייטער אן דיין דרך ארת'דיגע אוי  

 

 


