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ערשטער אז די איך האב געבעטן די אייב
וואס איך מאל פאר די גליון זאל  בילד

אויסקומען שיין, און ש'כח אייבערשטער 
 אז עס איז אויסגעקומען הערליך!

איך האב געבעטן די אייבערשטער אז 
די באס, און  פארפאסןאיך זאל נישט 

ש'כח אייבערשטער אז איך האב עס 
 געמאכט!

איך האב געבעטן די אייבערשטער אז איך 
זאל זיין שבועות אין שטעטל און ש'כח 

אייבערשטער אז מיין משפחה איז געפארן 
 שבועות אין שטעטל!

ר אז איך איך האב געבעטן די אייבערשטע
זאל קענען ענדיגן תהלים שבועות, ווייל 

שבועות איז דוד המלך'ס יארצייט, און ש'כח 
 אייבערשטער אז איך האב געענדיגט תהלים!

איך בעט שוין זייער לאנג די אייבערשטער אז 
ווייל איך וויל מען א העירקאט, ואיך זאל באק

און ש'כח האבן שיינע צניעות'דיגע האר, 
אייבערשטער אז מיין מאמע האט מיך געשניטן 

 האר!מיין 

איך האב געשריבן א בריוו פאר די ראש 
ישיבה און איך האב געבעטן די אייבערשטער 

צו די ראש  עןאז מיין בריוו זאל אנקומ
 ישיבה און די אייבערשטער האט געהאלפן!

 



 

  

 

   

 בעזרת ה' יתברך   
 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-ערב שבת קודש פרשת וירא, י"ז מר   

 
 ... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב.   

 
 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.   

 
שט נישט קיין איך האב זייער הנאה צו הערן פון דיר די אלע שיינע זאכן וואס טוט זיך אין סקול; די מיידלעך לעבן באחדות, עס הער   

אנגעצויגנקייט צווישן די מיידלעך ווער עס קען זיין שענער אנגעטון, נאר מיידלעך קומען מיט גענוצטע קליידער. מען שעמט זיך נישט 
צו קומען אין סקול מיט א מאנטל וואס מען האט באקומען בירושה פון א צווייטן און מען זוכט נישט צו געפעלן מיט די קליידער פאר 

 ווייטן.א צ
 

יי איך מיר צו הערן אז אלע מיידלעך שפילן זיך אינאיינעם; עס פאסט פאר א מיידל צו גיין און קומען מיט אן אנדערע נאך מער פר   
 מיידל אפילו זי איז יונגער וכו' און מען שפילט מיט אלעמען אינאיינעם.

 
לעבן. ווייל איך וויל דו שרייבסט מיר: "ביי אונז אין סקול איז צניעות א זאך וואס איז ארויפגעקוקט"; מיט דעם האסטו מיר געגעבן    

זייער שטארק אויפשטעלן א קהילה וואס פירט זיך בצניעות, אז די פרויען און מיידלעך זאלן נישט אנקוקן צניעות ווי א קנס אדער א 
עס מאל שטראף וכו' נאר קוקן אויף צניעות ווי א שיינע זאך, אן איידעלע זאך און א חשוב'ע זאך. די געפיל צו צניעות זאל זיין אז יעד

מען האט א ספק אויף צניעות זאל מען זיך אליינס פסק'נען לחומרה; צום ביישפיל אויב מען האט א ספק אויף א קלייד צי עס איז א 
 משהו קורץ אדער נישט, זאל מען אליינס מחליט זיין אז מען טוט עס נישט אן; אזוי אויך ביי יעדע זאך.

 
בריוו פאר אלע פרויען (יום ג' לסדר וארא, כ"ב טבת, ה'תשע"ה): איך שרייב דיר א שרעקעדיגע זאך וואס מוהרא"ש שרייבט אין א    

אויף צניעות, "ִּכי ֶזה  "ַוֲאִני ְמאֹד ְמֹאד ְמַבֵּקׁש אֹוָת ֶׁשִּתְתַחְּזִקי יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְּבִעְנָיֵני ְצִניעּות", איך בעט דיר זייער דו זאלסט אכטונג געבן
ל ִמיֵני ַמֲחלֹות ָוֳחָלִאים ָרִעים", ווייל ווען מען פירט זיך בצניעות ווערט מען אפגעהיטן פון ַהִּמְׁשָמר ֶׁשָּלנּו ֶׁשּׁשֹוֵמר ֶאת ְנׁשֹות ִיְׂשָרֵאל ִמּכָ 

ָיֵני השם ישמרינו, "ַוֲאִני ּתֹוֶלה ֶאת ַמֲחַלת ִאְׁשִּתי ִּתְחֶי' [ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום] ִמְּפֵני ֶּׁשא עֹוַרְרִּתי אֹוָת יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְּבִענְ  -אלע ביטערע מחלות 
האלט אז דאס וואס מיין ווייב איז קראנק געווארן מיט די ביטערע מחלה השם ישמרינו קומט מיר ווייל איך האב דיר נישט  ְצִניעּות", איך

 גענוג מעורר געווען אויף צניעות.
 

ווען איך האב געליינט דעם בריוו האט מיר געגעבן א ציטער אין מיינע ביינער. איך האב געטראכט צו מיר: 'ווער האט נאך אזוי סאך    
אויף צניעות ווי מוהרא"ש?' ווער עס לערנט אין 'אשר בנחל' די בריוו וואס מוהרא"ש שרייבט פאר אנשי שלומינו און מעורר געווען 

פאר די ווייבער, זעט מען כאטש איין מאל א וואך ווי מוהרא"ש איז מעורר אויף צניעות, מיט דעם אלעם שרייבט מוהרא"ש אז מען 
ז דו שרייבסט מיר אז ביי אייך אין קלאס ביי די עלצטע כתה איז צניעות א חשוב'ע זאך פריי דארף נאך מער רעדן פון דעם; דעריבער א

 איך מיר זייער.
 

 ווייז די בריוו פאר אלע מיידלעך פון דיין קלאס; זאלן זיי וויסן וואס מוהרא"ש האט געוואלט און וואס איז חשוב ביים אייבערשטן.  
 



 ו

 

 

 

 

 

  



 

 
 

     

 

 

  

 

   

 

 זך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיט ליבשאפט,

 
 אות בושה

 

 

 

4 eggs 

1 ¾ cups sugar 

¼ cups brown sugar 

1 pkg. instant vanilla 
pudding 

¾ cups oil 

1 tsp. vanilla extract 

½ cup orange juice 

½ cup coffee whitener 

3 ½ tsp. baking powder 

2 ½ cups flour 

½ cup caramel chips 
(melted) 

¾ cup caramel chips 

Preheat oven 350° 

Beat eggs and sugar until fluffy. Add rest of ingredients one 
at a time. Pour batter into lined muffin pans ¾ full. Sprinkle 

caramel chips 

Bake for 20-25 minutes.  

Yield: 24 muffins 

ְיֵדי ִּבָּטחֹון א ָיבֹוא ָעָליו -ַעלטז. 
 ּבּוָׁשה.

 כב. ְּכֶׁשְּמַבְּיִׁשין אֹוְת, ִּתֵּתן ְצָדָקה.

 לכבוד מיין טייערע תלמידה... תחי'   

קול ביי דאווענען! אויך דיין לעכטיגע שמייכל מאכט  איך האב אזוי ליב צו הערן דיין הערליכע   
ביסט געוואקסן אין מידות, און ווי ערוואקסן  ולעכטיג אונזער קלאס! איך קוק דיך אן ווי סאך ד

 דו ביסט געווארן, ממש נישט צום דערקענען.

פרוביר יעדן טאג צו געבן א קאמפלעמענט פאר אן אנדערע מיידל, ספעציעל א מיידל וואס זיצט    
ס מיט איר, וועסטו איר ממש ועאליינס און איז נישט א חלק פון די קלאס. גיי צו צו איר און שמ

סט מיט דיך באקומט מען אזא גוטע ועאויפלעבן! ווייל יעדער האט דיך אזוי ליב און ווען מען שמ
 דו מאכסט יעדן פילן גוט!געפיל, ווייל 

 וואס דו דארפסט בעט נאר פון די אייבערשטער.  


