
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ויצא פרשת א גריס פון

תשפ"אכסלו  יב'  

2 גליון 1יאר   

 

 מעשה פון א צדיק

בריוו פון די ראש ישיבהא   

!א גוט שבת  

4:15זמן שבת:   

5:43וצש"ק: זמן מ  

 

עס איז געווען א איד וואס האט געארבעט פאר א 
רישע אגרויסע וויין סוחר, וואס האט פארקויפט אונג

וויין, א גאר גוטע טייערע וויין. איין טאג איז ער 
ת און אים געפרעגט "איך יצוגעגאנגען צו זיין בעל הב

ייט זייער געטריי ארבעט פאר דיך שוין א לאנגע צ
רישע אאפשר קען איך קאסטן פון די טייערע אונג

ם געווען. א שטיק ית האט מסכיוויין?" זיין בעל הב
דער מענטש געווען אין א  איזצייט שפעטער 

קרעטשמע און געהערט ווי צוויי מענטשן שמעוסן 
איינער זאגט פארן צווייטן, "איך האב געקויפט טייערע 

ן דיין לעבן ירישע וויין, אזא גוטע וויין האסטו אאאונג
אכנישט געטרינקען." דער מענטש וואס האט נ

ס איז צוגעגאנגען צו זיי און ועגעהערט די שמ
געפרעגט אויב ער מעג האבן אביסל, און ער האט אים 

ס איז נישט קיין אגעגעבן, ער קאסט עס,  און זאגט "ד
רישע וויין, איך האב שוין געטרינקען עכטע אאונג
רישע וויין." די צוויי מענטשן האבן אים אאונג

ער האט זיך נישט וויסענדיג  אויסגעלאכט, אבער
געמאכט ווייל ער האט געוואוסט וואס אונגערישע 
וויין איז באמת. די רבי האט פארציילט די משל, איינער 

, די ווייןאונגארישע וואס האט שוין געטרינקען 
מען נישט אפנארן. קעןהייליגע רבי'ס עצות, אים   

 

מען נישט אפנארן. קעןהייליגע רבי'ס עצות, אים   

 



 

  

 

 

 

 

:נייעס אין בית פיגא  

 

 מעשיות פון תפילה

~די וואך וועט אי"ה פארקומען די לאנג ערווארטע שבת התוועדות און שטעטל 

נאר אויך ! נישט נאר וואס זיצן דא אין סקול, דותיפאר אלע בית פיגא תלמ

תלמידות פון איבער די גאנצע וועלט וואס האלטן מיט די שיעורים אויפן 

 טעלעפאן

~ ווער עס האט קליידער אוועקצוגעבן קען עס ברענגען צו סקול פאר די 

באזאר. מען זאל נאר ברענגען שיינע נישט צוריסענע קליידער, ווייל די רבי 

 לאזט נישט גיין אנגעטון צוריסן.

 ~ די וואך האבן צווייטע און פערדע קלאס אנגעהויבן צו נייען! 

 גאנץ פערדע קלאס:

אונז האבן געבעטן די אייבערשטער אז די ראש 

ישיבה זאל קומען געבן א שיעור פאר אונזער 

קלאס, און ש'כח אייבערשטער אז די ראש ישיבה 

יז געקומען מיטוואך צופרי און געגעבן א שיינע א

 שיעור פאר אונזער קלאס!

 קאוויטש:חמי זעלי

טארק געבעטן די ך האב  זייער שאי

ך זאל זיין זייער אז אי ערבערשטאיי

'כח אייבערשטער אז איך פרייליך, און ש

 בין זייער פרייליך!

 

 ווייטע קלאס:ץ צגאנ

עטן די בונז האבן שוין זייער לאנג געא

בן הייוין אנטער אז מען זאל שרשאייבע

האט ן, און ש'כח אייבערשטער אז מען נייע

 נייען!צו מיטוואך אנגעהויבן 

 

 זיסי קליין:

ליך ווען איך דוויטש, און געווענענסקויפט א  ך האב געאי

ענט, אין עס האט זייער וויייניג פארבר איז עסנס יאיקויף 

בערשטער אז עס געבעטן די אייאיך האב י מאל וטער, דפ

ס זאל האבן אסאך פוטער און ע ,רענטזאל נישט זיין פארב

איך האב  געווען פונקט ווי איז בערשטער עס'כח אייאון ש

 ליב!


