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 בעזרת ה' יתברך

 שנת תשפ"א לפרט קטן, טבת ט"ז, חי' פרשת ויהיום 

 פיגא ליבערטי שתחיודי תלמידות בית פיגא וויליאמסבורג און תלמידות בית לכבוד 

איך בין זייער צופרידן צו הערן פון די מנהלת און די לערערינס גוטע גריסן פון 
אייך, בעיקר פון די דרך ארץ; ווייל ביים רבי'ן איז געווען דרך ארץ דאס ערשטע זאך. 

אויסער  -דער רבי האט געזאגט: "איך קען יעדן איינעם העלפן, איך קען יעדן ליידן 
 עזות פנים".אן 

דרך ארץ הייבט זיך אן אין שטוב מיט טאטע מאמע; עלטערן זענען נישט קיין 
חברים, מען קען נישט רעדן צו עלטערן אזוי ווי מען רעדט צו חבר'טעס, מען דארף 

 רעדן מיט דרך ארץ, אויסהערן וואס זיי זאגן און נישט גיין אין וויכוחים.

מיט דרך ארץ צו די לערערינס און צו די אזוי אויך אין סקול; מען מוז רעדן 
מנהלת, און אזוי ווייטער מיט יעדן דערוואקסענער מענטש. חכמינו זכרונם לברכה 

זאלסט זען עס  -ה' ֱאֶהי"  "ְוָאַהְבָּת ֵאת (דברים ו, ה):אויפ'ן פסוק (יומא פו.) זאגן 
ליבט ווערן דורך זאל ארויסקומען א קידוש השם דורך דיר, דער אייבערשטער זאל בא

דיר. ווייל ווען א מענטש פירט זיך אויף ווי עס דארף צו זיין וואס זאגן מענטשן? 
"ַאְׁשֵרי ָאִביו ֶׁשִּלְּמדֹו ּתֹוָרה", וואויל זענען זיינע עלטערן וואס האבן אים געלערנט 
תורה; "ַאְׁשֵרי ַרּבֹו ֶׁשִּלְּמדֹו ּתֹוָרה", וואויל איז פאר זיין רבי וואס האט אים געלערנט 

ורה; "אֹוי ָלֶהם ַלְּבִריֹות ֶׁשא ָלְמדּו ּתֹוָרה", וויי איז פאר די מענטשן וואס לערנען ת
נישט קיין תורה; אויף איינעם וואס פירט זיך ערליך זאגט מען: קוקט אן דעם מענטש, 
וויבאלד ער לערנט תורה פירט ער זיך אויף אזוי ערליך, אויף אים זאגט דער פסוק 

ר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה, ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּב ֶאְתָּפָאר", דער אייבערשטער "ַוּיֹאֶמ  (ישעיה מט, ג):
 בארימט זיך מיט אזא איינעם.

 .ווען מען פירט זיך שיין איז דאס די גרעסטע הפצה

 .ענינים זאלט האבן הצלחה אין אלעאיר דער אייבערשטער זאל העלפן 



 

  

                            

  

 

                       

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ְיֵדי ֱאֶמת ִנְתַּגֶּלה  -ב. ַעל, חלק שני
 ִיחּודֹו ָּבעֹוָלם.

 

 

                                                                                    י'.. תח..  ן טייערע תלמידהלכבוד מיי

זיצט און הערסט אויס יעדע ווארט וואס מיר לערנען און איך ווייס אז דו פאלגסט וואס מוהרא"ש לערנט אונז, און איך האב זייער הנאה געהאט צו ליינען דיין בריוו. איך זע ווי דו 
ערשט דארפסטו געדענקען וואס  –פידענס וואס די ראש ישיבה לערנט אונז, צו רעדן צו די אייבערשטער, זיין פרייליך, העלפן די מאמע... דו פרעגסט ווי אזוי מ'קען האבן סעלף קאנ

ען. ווייל דער אייבערשטער האט בעל שם טוב האט געזאגט אז פונקט ווי א מענטש דארף גלייבן אינעם אייבערשטן דארף ער אויך גלייבן אין זיך, אז איך בין גוט און געלונגדער 
ך איז באשאפן געווארן די וועלט. קומט אויס אז סעלף קאנפידענס דאך מיך באשאפן, מיט מיינע נאטורן, אויסזען, און טאלאנטן. דארף איך גלייבן אז איך בין די בעסטע און פאר מי

טארקט די אמונה יעדע מאל מ'רעדט גייט צוזאמען מיט אמונה, און ווי אזוי באקומט מען אמונה? דורך אסאך בעטן די אייבערשטער ווייל תפילה איז א שליסל צו אלעס, און עס ש
ייליגע באשעפער העלף מיך איך זאל האבן קאנפידענס, איך זאל זען און אנערקענען אלע מעלות וואס איך האב, און נישט מורא צו די אייבערשטער, און בפרט אויב מ'בעט, "ה

'בין נישט מחיוב צו טון, עכט נישט טון, און כהאבן צו זאגן מיין מיינונג, אדער מיינע געפילן... איך זאל מיך אויסלערנען צו זאגן 'ניין' ווען איינער בעט מיך עפעס וואס איך וויל 
און טאלאנטן, אדער עס אראפשרייבן,  נאר איך טו עס איך האב מורא אדער איך שעם זיך צו ענטפערן 'ניין'..." א גוטע עצה איז אויך צו אויסרעכענען יעדן טאג אלע דיינע מעלות

מ'רעכנט אויס אלע מעלות וואס זאגן פאר די אייבערשטער "יישר כח אייבערשטער פארן מיך געבן א קלוגע קאפ, גוטע מידות, טאלאנט פון מאלן שיין, שפילן מוזיק..." ווען  און 
רקענט ווי גרויס די אייבערשטער איז און ווי גוט ער איז צו מ'האט, און מ'ווייסט קלאר אז אלעס קומט פון די אייבערשטער איז עס בכלל נישט קיין גאוה, נאר פארקערט, מ'אנע

 נאר פאר מיך! מוז איך זיין זייער חשוב ביים אייבערשטן! לעס אלעסאמיך, און אז ער האט באשאפן די גאנצע וועלט, אלע לענדער, אלע שטעט, אלע ביימער, 

דיך ווערן גרינגער זיך אנצורופן עפעס אינמיטן א שמועס, אפילו אין פארנט פון מיידלעך בעט אסאך דער אייבערשטער אויף אמונה, און אמונה אין זיך אליינס, וועסטו זען ס'וועט 
נקט אזא רעכט ווי איר צו רעדן... און ווען וואס דו שעמסט זיך פון זיי... טראכט אריין, די מיידל האט די זעלבע בלוט ווי דיך, און דו ביסט די זעלבע חשוב ווי איר, האסטו דאך פו

.. בעט דער אייבערשטער אז דו ווילסט דיך עפעס אנרופן אדער פרעגן, צו א מיידל, אדער א טיטשער, און דו פילסט ווי דו קענסט נישט, האסט מורא דו וועסט בלאשן.דו פילסט 
בערשטער פאר זי עפנט איר מויל... ס'וואלט ער זאל דיך די שטארקייט צו רעדן, און גראדע איז עס נישט אזא שלעכטע זאך אז א מיידל טראכט אפאר מאל און בעט די איי

עצות פון די הייליגע רבי און זאלסט איינגעשפארט אסאך לשון הרע און טשעפענען אויב יעדע מיידל וואלט אזוי געטון...דער אייבערשטער זאל העלפן דו זאלסט ווייטער פאלגן די 
 האבן א פרייליכע לעבן!

 


