
  

  

  

 

  

 

 

 

 

 



 

   

 

 בעזרת ה' יתברך
 יום ד' פרשת שמות, י"ח טבת, שנת תשע"ט לפרט קטן

 
 ידה בית פיגא ברסלב.... תחי', תלמ

 
 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 

איך פריי מיר זייער צו הערן אז דו זאגסט יעדן טאג דעם 'יום תהילים'; מען קען זיך נישט 
פארשטעלן דאס גרויסקייט פון זאגן תהילים, בפרט מיידלעך וואס דארפן גרויסע ניסים צו טרעפן 

זאך פאר זיי צו זאגן אן ערליכער שידוך, אן ערליכער בחור מיט יראת שמים איז זייער א גרויסע 
 תהלים.

 

ס איז דיר שווער צו רעדן צו מענטשן וכו'; די עצה אויף דעם איז אסאך רעדן צום דאס וואס ע
אייבערשטן, ווייל ווי מער מען געוואוינט זיך צו צו רעדן צום אייבערשטן אלץ שטערקער ווערט 
אויפגעבויט די אמונה סיי אינעם אייבערשטן און סיי אין זיך, מען גלייבט אין זיך אז מען איז חשוב 

אייבערשטן. נאכדעם איז מען שוין נישט אזוי פארנומען מיט זיך, מען טראכט נישט: 'וואס  ביים
 וועט מען טראכטן פון מיר?' 'וואס וועט מען זאגן אויף מיר?'

 

יז זייער געזונט צו הערן לעבעדיגע ניגונים; היינט איז דא א שפע פון ערליכע זינגערס וואס עס א
 זינגען ניגונים פון אמונה. דאס פארטרייבט אלע שלעכטס פונעם מענטש.

 

 שטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.דער אייבער
 

 

מרת שארף  .פרויען האבן זיך באטייליגט 200איבער  ינס וורעעקאנפ בנינודי וואך מאנטאג איז פארגעקומען א 

די חשובע  ערזמרת לע האט עס אנגעפירט און זייער שיין גערעדט וועגן די געוואלדיגע זכות פון שטיצן די מוסד.

 ערגעגעבן די טיטשערסבאויף, ווי געטריי און אי אלס גערעדט פון וואס די מוסד טוט האט פיגא תבימנהלת פון 
העלפן צאלן די מלמדים און צו  פאר ליכט צינדן א וואך  $5זענען, און וואס קען זיין גרעסער ווי געבן  און מלמדים

ראש ישיבה שליט"א'ס  ערדקאהן  ריידלת פמר, גאסט רעדנער דערנאך איז געווען א סורפרייז. טיטשערס

די עצות פון די  פון , ווי גליקליך מיר זענען אז מיר ווייסןארויסגעברענגטהאט  זי וואסשוועסטער פון לעיקוואד 
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 אות אמונה

 

 יום ב' משפטים תשע"ח

 לכבוד מיין טייערע תלמידה... תחי'

צו זען יעדן טאג, אנגעטון אזוי צניעות'דיג און איידל. נעכטן  רדו קענסט זיך נישט פארשטעלן ווי שטארק איך האב הנאה די
ביי ריסעס און  רין סקול האט מען עס עכט געפילט. די מיידלעך האבן אזוי ליב צו שמועסן מיט דיווען דו ביסט נישט געווען א

 אליין! רר פאר דילוינט זיך צו געבן יעדע שיעור, נאעס איז א נחת און  סעז יך אזוי גוט צו, אזאין קלאס הערסטו 

נעכטן, האב איך נאך מער הנאה אז דו ביסט געבליבן אינדערהיים  רמיר האבן זיך געבענקט צו דיזאלסט וויסן אז אפילו 
העלפן דיין מאמע, ווייל דאס איז די עיקר, צו מקיים זיין וואס מיר לערנען. און איך ווייס ווי גערן דו טוסט עס, און דו מאכסט 

אך צו זען ביי א מיידל ווי זי איז מכבד אירע נישט דיין מאמע פילן ווי דו טוסט איר א גאנצע טובה. דאס איז די שענסטע ז
 עלטערן.

אוודאי וואלט איך געוואלט זאלסט זיין יעדן טאג אין סקול, ווייל יעדן טאג וואס מען פארפעלט, פארפאסט מען וויכטיגע  

איז זייער שווער נאכדעם זיך צו עס לערנט נייען איז זייער וויכטיג נישט צו פעלן, ווייל ען לימודים, ספעציעל די טאג וואס מ
יא, דארפסטו אליין מאכן זיכער צו פרעגן א מיידל און טון וואס  אויב דו פעלסט  שק.מיטכאפן און נאכדעם פארלירט מען די ח

 האט פארפאסט.ען דו האסט פארפאסט. אזוי אויך ביי הלכה, וואס איז זייער וויכטיג, דארף מען וויסן וואס מ

 איז א נחת צו זען יעדן טאג!עס שיינע דאווענען,  ך,ערליההאלט ווייטער אן דיין  

איז שענער ביי מיך ווי די מערסט עס אויך האב איך זייער הנאה צו זען ווי דו גייסט אנגעטון פשוט, צאמגענומען און איידל, 

סק פון קליידער, ווייל דו ווייסט וואס די עיקר איז, און וואס איז נאר די פענסי קליידער ווייל איך זע דו מאכסט נישט קיין ע
 צניעות.און טפל. די עיקר איז גוטע מידות, כיבוד אב ואם, 

א ִיָּבֶנה ְירּוָׁשַלִים ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשלֹום ֵּבין  מו. 
 ִיְׂשָרֵאל. 

 
 

6 c old fashioned oats 

1.5 c oat bran 

1 pack 6 oz ground almond 

1 c sugar 

2 vanilla sugars 

1.5 c brown sugar 

1 tsp baking powder 

1 tsp baking soda 

1 c oil 

1 c chocolate chips 

3 eggs 

For smoother texture Blend oats. Mix all ingredients. Scoop 
onto cookie sheet. Bake 375° for 18 minutes. 

ָׁשַלִים ִנְפֵדית ֶאָּלא ֵאין ְירּומג. 
 ִּבְצָדָקה.


