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נישט  גוף  דיין  וועט  נישט  דו עסט  אויב  פארן. 
אבער  דארף.  עס  וואס  טוהן  צו  כח  קיין  האבן 
מיט א געזונטע פרישטאג וועסטו האבן כח. און 
וואס גייסטו טוען מיט די כח? דו וועסט דינען 
לערנען,  בשמחה,  זיין  דורך  אויבערשטער  דער 

דאווענען, און שמייכלען צו דיין חבר! 

אויב טראכסטו אז דו עסט כדי צו האבן כח 
צו דינען דער באשעפער, האסטו יעצט געמאכט 
עסן פרישטאג פאר א מצוה! דו וועהלסט אויס 
צו נעמען עפעס וואס איז נישט א מצוה און דו 
ווי  פונקט  מצוה,  אמת'ע  אן  פאר  עס  מאכסט 

שופר בלאזן. 

טראכטן  צו  אייביג  גרינג  נישט  איז  עס 
א  איז  עסן  אינמיטן  אבער  ה',  עבודת  וועגן 
אדער  גריז  די  עסט  דו  ווען  אנהייב!  גוטע 
סעקונדעס.   5 נאר  פאר  טראכט  פענקעיק"ס, 
"איך עס די פיינע פרישטאג כדי איך זאל האבן 
כח און איך וועל קענען טוען מצוות דורכ'ן טאג 

היינט!"

 5 נעמען  אויך  זאלסטו  לאנטש  ביי  און 
סעקונדעס צו טראכטן "איך עס די סענדוויטש 
צו האבן כח. שפעטער ווען איך קום אהיים וועל 
איך שיין שפילן מיט מיין קליינע ברודער." און 
5 סעקונדעס  ניצן  אויך  זאלסטו  נאכטמאל  ביי 
צו טראכטן "איך עס די פלייש און רייז צו האבן 
ווען ער  כח צו חזר'ן די גמרא מיט מיין טאטע 

קומט אהיים."

ביסטו  טאג  א  סעקונדעס   15 די  אין  און 
מקיים די מצוה פון "ובחרת בחיים." דו מאכסט 
עסן פאר א מצוה און דו מאכסט זיך פאר א צדיק! 

דעם  בעטן  אלע  מיר  גייען  השנה  ראש 
א  דא  דען  איז  לעבן.  פון  יאר  א  פאר  באשעפער 
בעסערע וועג אריין צו גיין צום נייעם יאר ווי 
צו אפמאכן אז מען וויל נעמען די לעבן וואס דער 
באשעפער שענקט אונז און מאכן פון די פשוט'ע 

געווענליכע זאכן וואס מיר טוהן צו מצוות. 

א גוט שבת און א כתיבה וחתימה טובה!!

פאר קינדער
תורת אביגדור

 איבערגעארבעט פאר קינדער פון די שמועסן פון הרב אביגדור מיללער זצ"ל 
דורך: פינחס בן-עמי, נתנדב לעילוי נשמת אמי מורתי מרים לאה בת יעקב יהודה ע"ה

פינף סעקונדעס קען טוישן דיין לעבן
פרשת נצבים

א  געברענגט  ווערט  וואך  די  פרשה  די  אין 
וועגן  ווייסן  מענטשן  פיל  צו  נישט  וואס  מצוה 
דו  "און  בחיים"  "ובחרת  פון  מצוה  די  דעם, 
זאלסט אויסוועלן אין לעבן". דאס איז די מצוה 
פון בחירה, צו אויסוועלן גוטנס. דער באשעפער 
ריכטיג,  איז  וואס  אויסוועלן  זאלן  מיר  וויל 
א  איז  ווי היטן שבת  פונקט  די מצוה!  איז  דאס 
מצוה, און אנטוען ציצית איז א מצוה, אזוי אויך 
ליינען  מיר  און  מצוה.  א  איז  גוטנס  אויסוועלן 
ווייל  השנה,  ראש  פאר  גלייך  תורה  די  עסאין 
די  אויף  ארבעטן  צו  מצוה  וויכטיגע  א  איז  עס 

קומענדיגע יאר.

איז  וואס  אויסוועלן  צו  עס  מיינט  וואס 
ריכטיג? צו אויסוועלן צווישן ריכטיג און נישט 

ריכטיג. 

פעקל  נאש  חבר'ס  מיין  פון  עסן  איך  זאל 
חברטע'ס  מיין  אויף  קוקן  איך  זאל  רשות?  אן 
זיך  דערמאנסטו  טעסט?  א  מיטן  אין  ענטפער 
אז דער באשעפער זעהט אלעס, און דו טראכסט 
וועל  "איך  אדער  עסן"  נישט  וועל  איך  "ניין, 

נישט קוקן". 

מיר  בחיים".  "ובחרת  פון  מצוה  די  איז  דאס 
ריכטיג  ס'איז  וואס  אויסוועלן  אייביג  דארפן 

איבער וואס ס'איז נישט ריכטיג. 

עס איז דא אבער א טיפערער באדייט צו די 
מצוה פון ובחרת בחיים. די חובות הלבבות זאגט 
אז יעדע זאך וואס מיר טוהן אין אונזער לעבן איז 
אריינגערעכענט אין איין פון די דריי כללים. 1( 
עפעס וואס איז א מצוה צו טוהן, אזוי ווי שופר 

תפילין.  אנטוהן  אדער  סוכה  א  אין  זיצן  בלאזן, 
צו  נישט  אויסוועלן  דארפן  מיר  וואס  זאכן   )2
אדער  שבת  אויף  שרייבן  נישט  ווי  אזוי  טוען, 
נישט רעדן לשון הרע. יעדער ווייסט אז עס איז 
וויכטיג זיך צוריקצוהאלטן פון טוען אן עבירה. 
3( זאכן וואס זענען נישט א מצוה און נישט אן 

עבירה, אזוי ווי עסן פרישטאג.

א מצוה  איז  א מצוה? עס  פרישטאג  איז עסן 
וואשן די הענט אויף ברויט. און עס איז  זיך צו 
גריז  די  פאר  דיין מאמע  צו באדאנקען  א מצוה 
וואס זי האט צוגעגרייט פאר דיר. אבער צו עסן 
די פרישטאג? דאס איז נישט א מצוה. און עס איז 
זיכער נישט אן עבירה. וואס איז עס? דאס איז 

אריינגערעכנט אין די דריטע כלל.

גוט  הער   – אונז  לערענט  הלבבות  חובות  די 
אייביג,-  געדענקען  צו  וויכטיג  איז  דאס  אויס, 
עס איז נישט דא א זאך וואס איז נישט א מצוה 
און נישט אן עבירה. די מצוה פון "ובחרת בחיים" 
עס  וואס  עפעס,  טוט  מען  מאל  יעדע  אז  מיינט 
צו  געלעגענהייט  די  מיר  האבן  זיין,  נאר  זאל 

טוען די מצוה פון בחירה, צו אויסוועלן גוטס.

די מצוה פון "ובחרת בחיים" ערלויבט אונז צו 
נעמען די פשוטע טאג-טעגליכע זאכן וואס מיר 
טוען און עס מאכן פאר א מצוה! מיר גייען רעדן 
אביסל ווי אזוי עסן פרישטאג קען ווערן א מצוה.

פארשטייט  אריין,  אביסל  מען  טראכט  אויב 
ווי  מען אז די עסן גיבט אונז כח. עסן איז אזוי 
נישט  וועט  טאטע  דיין  אויב  קאר.  א  פאר  געז 
אנפילן זיין קאר מיט געז וועט עס נישט קענען 
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