
  

  

  

  

  

 

 

 

 

ג די אייבערשטער אז  ז בעטן שוין זייער לא או
ז זאלן שוין מאכן  זער גרעדאעישןאו , און ש'כח או

אייבערשטער אז די וואך מיטוואך איז 
 גראדיעשין!פארגעקומען די הערליכע 

גע צייט די  איך בעט שוין פאר זייער א לא
אייבערשטער אז מיר זאלן מופן אין שטעטל, 

און ש'כח אייבערשטער אז מיר גייען שוין אי"ה 
 מופן!

עט  עט בארד, וואס די מאגע איך האב געהאט א מאגע
ישט  פון די פען איז ארויסגעפאלן און איך האב עס 

ט טרעפן, איך האב זייער שטארק ג עבעטן די געקע
אייבערשטער אז איך זאל עס טרעפן, און ש'כח 

 אייבערשטער אז איך האב עס געטראפן!

ג וואס איך בעט די  שוין זייער לא
אייבערשטער אז מיין מומע זאל שוין ווערן א 
כלה, און ש'כח אייבערשטער אז זי איז שוין 

 געווארן א כלה!

איך האב געבעטן די אייבערשטער אז איך 
ע זאל  זייגער, און ש'כח ייע באקומען א שיי

אייבערשטער אז איך האב באקומען א 
 זייגער!

ה מיט מיין מאמע, און עס איז געווען  איך בין געווען ביי א חתו
מיין מאמע האט באקומען אייז  .קרים און אייסעס יזיאדארטן 

איך האב געבעטן די  .קריעם, און זי האט געוואלט אייסעס
אייבערשטער אז זי זאל באקומען אייסעס, און ש'כח 

 יר!אאייבערשטער אז א מיידל האט געוואלט טוישן מיט 
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 מיט ליבשאפט,

  יום ב' משפטים תשע"ח 

  לכבוד מיין טייערע תלמידה... תחי'

ען דיין בריוו. איך זע אה געהאט צו ליי ווי דו ווילסט באמת זיין גוט, און טון וואס דער אייבערשטער   האיך האב זייער ה
וויל. דו הערסט אויס די שיעורים סיי אין קלאס, און סיי פון דער ראש ישיבה שליט"א, און דו פאלגסט אלעס בתמימות. 

אר אויב מען האט תמימות קען מען    וואויל איז דיר, ווייל תמימות איז די שליסל צו אלע עצות פון דער הייליגע רבי. 
טשן לאכן אפ פון אזעלכע פשוטע    :פאלגן וואס דער רבי הייסט רעדן צו דער אייבערשטער, זיין פרייליך, זאגן תהלים. מע

דערע חסד, און זיי פארגעסן אז די   זאכן, זיי זוכן קלוגערע מצוות, גרעסערע זאכן, ווי גרויסע צדקה צוועקן, אדער א
קען, וואס דאס איז תפילה, תהלים, און  ערשטע חסד דארף זיין מיט ז שמה עסן און טרי יך. מען דארף געבן פאר די 

ע מצוות ווי געבן א פרוטה אין די  אר אזעלכע קליי דרויסן,  ישט קיין גרויסע מצוות וואס מען זוכט צו טון אי מצות. 
ע שוועסטער, און העל ט פאר די קליי פן די מאמע ארויסטראגן די מיסט. דאס  פושקע, געבן א שמייכל און א קאמפלימע

ישט   ישט צו טון ווייל עס איז  ען מצוות וואס מיידלעך זוכן זיך  ישט וויסן צו מען  עפעס מורא'דיגזע ער גייט  , און קיי
ישט געטון.   האט עס יא אדער 

ז אויס אז יעדע מצוה איז מורא'דיג חשוב, און דווקא די פשוטע מצוות   ט או וואס מען טוט בתמימות דאס  דער רבי לער
וויל לאכן פון א מיידל וואס פאלגט דער רבי'ס עצות בתמימות און רעדט צום  ווער עס  גט די גרעסטע הצלחה.  ברע
א זיין די מיידל   אך מק אייבערשטער און זאגט תהלים, דארף וויסן אז דער וואס לאכט, לאכט פון זיך. צום סוף וועט זי 

טש אויף אייביג. פילעים און אירע פאר אירע קאפיטלעך תהל    מצוות און תפילות ווייל דאס בלייבט פאר א מע

וויל דיר זייער שטארק בעטן אז דו זאלסט זע  קעפיגע פאליטיק אין  האיך  ארישע קליי ישט זיין קיין  ן אז עס זאל 
זער קלאס. מען זע ישט אז עס זאל זיין אחדות אהאו ט  ין דער רבי'ס פלאץ. ער זוכט ט קלאר אז דער יצר הרע פארגי

עם, און מען שטעכט זיך מיט  ישט מיט יע וואו ער קען מאכן אז די מיידל זאל בלאזן אויף איר, און זי רעדט  אר 
אר פאר א וויץ, אבער אין יעדע וויץ ליגט אמת.    ארישקייטן. אוודאי 

ישט דא אזא זאך 'מיט איר בין  וועגן דעם בעט איך דיר זייער אז דו זאלסט פרובירן צו זיין יעדעמ' ס חבר'טע. עס איז 
געהויבן ערשט מיט   ישט' און אויב זי האט א ישט צוריק,   דיךאון    דיראיך גוט, און מיט איר רעד איך  געשטאכן, שטעך 

דיגט ג עס אראפ און זיי איר מוחל, און געע ען ווייטער גוט .שלי ז זע   ע חבר'טעסאו

ק וואס דער הייליגע   ישטא קיין מדריגה צו וואס איך  געדע ק וועלן זיך האלטן צוזאמען איז  רבי האט געזאגט "אויב ע
דער אז דער יצר הרע פרובירט מיט אלע כוחות צו צושטערן די   ישט א וואו גען." איז דען  ען ברע ישט קע ק  וועל ע

ישט געל ז? אבער איך וויל און איך האף אז עס וועט אים  אר דו וועסט זעאחדות צווישן או גען,  ן צו איבערבעטן הו
ישט גערעדט מיט איר. ווייל אז דו טראכטס   יעדע מיידל וואס דו האסט געשטאכן, אדער געבלאזן אויף איר, אדער 

ומען    95אריין אויב וואלסטו יעצט געווען אן אלטע, אלטע באבע פון   יאר, וואלסטו זיך אויך געקריגט, און געווען פאר
ישט קיין געלעכטער. מיט פאליט י, אבער עס איז בכלל  ישט? עס הערט זיך פא יק, אז איר חבר'טע בין איך יא, און איר 

ג מיר וועלן לעבן?    ווייל וואס ווייסן מיר ווילא

פטר געווארן אפאר וואכן צוריק, וואלט געוואוסט א טאג פארדעם אז דאס איז איר    16אויב די   יעריגע מיידל וואס איז 
ישט אז דו דארפסט זיך יעצט דערשרעקן, לעצ טע טאג אויף די וועלט, וואלט זי געטראכט פאר איין רגע פון מחלוקות?! 

ער בלייבט   עם די לימוד און לעב מיט דעם. טראכט אז עס קומט אן אייביגע וועלט, און קיי אר  אפשר גיי איך שטארבן, 
עמען אין דיין הארץ,  ישט דא אייביג, און ווי האב איך צייט פאר אזעל כע שטותים?! איך האף אז די וועסט דאס א

אר גוטס. ע לעבן, ווייל א מיידל וואס איז בשלום מיט יעדן האט איר יעדער ליב, און זי האט    וועסטו האבן א שיי

ע בריוון, זע פליז מיך צו שרייבן אסאך און איך וועל פרובירן צו צוריק שרייבן.    ה איך האב זייער ליב צו באקומען דיי
סטו שרייבן בריוון פאר דער ראש ישיבה שליט"א. אסאך מיידלעך שרייבן צו אים, און זיי ווערן געהאלפן מיט  אויך קע

צו עפ זיך  גוט  זייער  איז  עס  צו שרייבן?  פרובירן  ישט  זאלסטו  פראבלעמען. פארוואס  זייערע  עם  אלע  פאר איי ען  ע
  וועמען מען קען געטרויען, און ער וועט דיך געבן אן עצה. 

ט צו דער הייליגע רבי'ס ציון און צו מוהרא"ש, איך וויל בעטן פאר דיך, אזוי ווי איך בעט אייביג.  איך פאר אי"ה היי
זער הייליגע סקול פון  יעות'דיג, ערליכע, באחדות'דיגע, וואוילעאון איך וועל געבן פאר מוהרא"ש גוטע גריסן פון או , צ

  דרך ארץ'דיגע מיידלעך!  

ישט דא, זאלסטו זיך ווייטער אויפירן מיט דרך ארץ און   פרוביר צו מאכן א קידוש השם אלעמאל, און אפילו איך בין 
  ישט ווערן צולאזט, ווייל דרך ארץ איז די וויכטיגסטע יסוד ביי דער הייליגע רבי.

 



 

 

 
 

 בעזרת ה' יתברך
 ןלפרט קט תשפ"אשנת  שלחפרשת ג' יום 

 
 גא פון שטעטל און פירן זיך נישט אויף ווי תלמידות פון בית פיגא,פיעך וואס לערנען אין בית לכבוד די מיידל

 
 ינען אז דאווענען אויפןדא מיידלעך וואס ווילן נישט דאווענען, זיי מיפארשעמט, איך הער אז עס זענען איך בין זייער 

 ן.עקול איז א זאך וואס קליינע קינדער טו
 

ן די די מיידלעך וואס פאלג אך צער.ן נישט די טיטשער מאכן מיר אסעך וואס שטעלן זיך נישט צו זיי פאלגדי מיידל
מוהרא"ש און פאר אלע צדיקים און פארן ת בית פיגא, זיי מאכן א נחת רוח פאר גע תלמידוטיטשערס זענען די ריכטי

 בערשטער.איי
 

און די לעצטע זאך פון  רשטעדים, ווייל די עחסי ער זיך נישט פארופן ברסלבילט נישט דאווענען קענט אאיר וויאויב 
, ר נישט קיין צרות, העלפט מיר, מאכט מיאזונדעראיך בעט אייך זייער יעדן פון אייך ב .אווענעןדיז ידות אסלבע חסבר

מיינע חשובסטע  איך האב גענומען פאר אייך די בעסטע טיטשערס .ף אייך אלעאיך וויל הערן נאר גוטע גריסן אוי
 ון אויסהערן, נישט זוכן ווי אזוי מען קען טון פארקערט.ן אתלמידות, איר דארפט זיי פאלג

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 אות בושה

 

 

 

3 eggs 

1 cup sugar 

¾ cup oil 

1 tsp. vanilla sugar 

2 Tbs coffee (dissolved) 

4 Tbs cocoa  

2 cups flour 

1 tsp baking powder 

Chocolate chips 

Preheat oven 350° 

Mix all ingredients except for chocolate chips. Pour 
into 10x16. Top with chocolate chips. 

 Bake on 350° for 23 minutes. 

כז. ָנכֹון ַּכֲאֶׁשר ִיְׁשַמע ֵמֵרֵעהּו ְּדַבר ָּכָזב ַאל ִיְקּפֹץ ִויַבְּיֵׁשהּו, 
ן הּוא.ִּכי א כֵ ֶאָּלא ִיְרמֹז לֹו ִּבְתנּוָעה, ְּכֵדי ֶׁשַּיִּכיר   

 

לא. נַֹח לֹו ָלָאָדם ֶׁשַּיִּפיל ַעְצמֹו ְלתֹו ִּכְבַׁשן ָהֵאׁש ְוַאל 
 ַיְלִּבין ְּפֵני ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים.

 

 


