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ווייסט  "דו  געזאגט,  טאטי  האט  "מושי" 
מיר  אז  וויל  אויבערשטער  דער  פארוואס 
זאלן וואוינען אין א סוכה פאר זיבן טעג? מיר 
אין  סוכות  די  געדענקען  צו  כדאי  עס  טוען 
נישט  ווי  יעצט  ווייסט  דו  מושי,  מדבר.  די 
בא'טעמ'ט עס איז ווען דו ליגסט אין בעט און 
ווי  געדענקסט  און  דיך.  בייסן  מאסקיטא"ס 
קראצן,  חי'לעך  הערן  צו  איז  עס  שרעקעדיג 

אדער שטארקע ווינטן.  

זאכן  געווען אסאך מער  איז  די מדבר  אין 
וואס די אידן האבן געקענט מורא האבן פון! 
טייגערס.  הונגעריגע  און  שלענג  גיפטיגע 
זאמד  שווערע  און  חיות.  סארטן  אלע 
זייער  שטורעמעס,  רעגן  און  שטורעמעס 
נעכט!   קאלטע  זייער  און  טעג  הייסע  זייער 
זייער  מיט  פעלקער  גרויסע  אסאך  אויך  און 

שטארקע ארמיי! 

די אידן האבן אזוי געוואוינט – נישט נאר 
אן  אין  געוואוינט  האבן  זיי  טעג,  זיבן  פאר 
אפענע מדבר פאר 40 יאר, ארומגענומען מיט 
 15,000 כמעט  יאר!   40 געפאר.  סארט  אלע 
איז  עס  און  סוכות  אין  געשלאפן  נעכט 

גארנישט געשען!

אסאך  געשען  געדארפט  וואלט  עס 
גארנישט  אבער  דעמאלץ!  זאכן  שרעקליכע 
דער  ווייל  פארוואס?  ווייסט  דו  געשען.  איז 
וואס  צייט  א  געהיטן.  אונז  האט  באשעפער 

פאר  סכנה  גרעסטע  די  זיין  געקענט  וואלט 
מערסטע  די  געווען  אמת'דיג  איז  אידן  די 
פארזיכערטע צייט. דער באשעפער האט אונז 
קיינער  הכבוד.  ענני  די  מיט  ארומגענומען 

און גארנישט האט אונז געקענט שעדיגן. 

וועגן דעם וואוינען מיר אין די סוכה פאר 
זיבן טעג. צו געדענקען די גרויסע נס, און צו 
אונז דערמאנען אז דער באשעפער איז יענע 
וואס היט אונז-אלעמאל און איבעראל. א גאנץ 
וואוינען מיר אין שטארקע הייזער מיט  יאר 
טירן,  פארשלאסענע  און  גוט-פארמאכטע 
אויבערשטער  דער  עס  איז  אמת'ן  אין  אבער 
וואוינען  וואך  איין  פאר  אונז.  היט  וואס 
מען  ווייסט  דעמאלטס  און  סוכה  א  אין  מיר 
דער  פון  איז  באשיצונג  איינציגסטע  די  אז 
זיך  טוישט  באשעפער  דער  אויבערשטער. 
נישט. ער היט און באשיצט אונז יעצט פונקט 

ווי ער האט אונז דעמאלטס געהיטן. 

א גוטע נאכט מושי, שלאף געזונטערהייט. 
דו שפירסט  וועג  זעלבע  די  אז  געדענק,  און 
בעט  אייגענע  דיין  אין  פארזיכערט  אזוי  זיך 
גייסט  דו  ווען  יאר  נעקסטע  נאכט,  היינט 
שפירן  זיך  וועסטו  סוכה  די  אין  שלאפן 
פונקט אזוי פארזיכערט – וויל עס איז נישט 
די ווענט וואס באשיצן, נאר דער באשעפער 
אליינס! הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל."

א גוט יום טוב!

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

אין דער אויבערשטער'ס סוכה
חג הסוכות

דאס וועט זיין די ערשטע יאר וואס מושי'ס 
טאטע און מאמע לאזן אים שלאפן אין די סוכה! 
געהאלפן  האט  ער  ווארטן.  קוים  קען  מושי 
ער  סכך.  די  לייגן  ארויף  און  סוכה  די  בויען 
האט געהאנגען נוי סוכה און געהאלפן אלעס 
צוגרייטן. ער האט זיך געפרייט צו עסן אין די 
סוכה, אבער זיכער וועט די בעסטע חלק פון 

די מצוה זיין צו שלאפן אין די סוכה!

די ערשטע נאכט יו"ט נאך די סעודה, מושי 
גרייט זיך צו גיין שלאפן אין די סוכה. לאממיר 

זעהן ווי אזוי זיין נאכט האט אויסגעזעהן:

11:00 עס איז שוין א שעה נאך די סעודה, 
און מושי ליגט אויפ'ן מאטראץ. ער וויל שלאפן 
די  פון  אינדערויסן  קראצן  הערט  ער  אבער 
סוכה. וואס איז דא דארט? א  סקווירל? אדער 
אפשר א רעקאאן! אוי, איך האף אז די טיר פון 
א  דא  אפילו  איז  פארשפארט!  איז  סוכה  די 

שלאס אויף די סוכה טיר?

איינצושלאפן.  נאך  פרובירט  11:15מושי   
עיר  די  אדער  רעגן?  טראפ.  טראפ,  טראפ, 

קאנדישאן? אדער עפעס אנדערש?

אויפ'ן  דארט  זיך  הערט  עפעס   11:25
אנדערע זייט פון די טיר. איז איינער דארט? 
די  אין  דא  פארזיכערט  נישט  עס  איז  אפשר 
פון  גוי  די  נישט  איז  אז עס  איך האף  סוכה? 
א  מיט  גוי.  אנדערע  אן  אדער  איבער,  קעגן 
בלאז קען די סוכה איינפאלן! אוי וויי, אפשר 

עס  איז  אפשר  גערעכט.  געווען  מאמי  איז 
נישט אזא גוטע עצה צו שלאפן אין די סוכה.

בעסער  נו,  בייסן!  מאסקיטא"ס  די   11:35
איז  וואס  בין  די  אז  האף  איך  בינען.  די  ווי 
געווען אין די סוכה ביי די סעודה איז נישט 

צוריקגעקומען.

ווערט  עס  בלאזט.  ווינט  די  אההה,   11:45
שטערקער און שטערקער. איך האב קיינמאל 
געוואוסט אז מען קען אמת'דיג הערן ווינטן! 
אראפפליען.  נישט  וועט  סכך  די  האף  איך 

מושי האט זיך פרובירט צוצודעקן בעסער.

12:00 טאטי קומט אריין אין די סוכה. ער 
זעט אז מושי איז נאך אויף.

נאך  ביסטו  פארוואס  צדיק,  מיין  "מושי 
אויף? איך בין געווען זיכער אז דו ביסט שוין 
איז  וואס  צוריק.  שעה  האלבע  א  געשלאפן 
געשען? ווי אזוי גייסטו זיין אויף אין צייט צו 

גיין דאווענען מארגן?"

איינגעשלאפן.   כמעט  בין  איך  "טאטי, 
אבער די סקווירלס און רעקאאנ'ס האבן מיר 
פון  טראפן  געהערט  האב  איך  און  געשטערט. 
ווינטן און מאסקיטא"ס. אפשר  רעגן.  און די 
איז מאמי גערעכט. אפשר זאל איך שלאפן אין 
מיין אייגינע בעט דאס יאר און נעקסטע יאר 

וועל איך שלאפן אין די סוכה."

נעמען  ארויף  מושי  געהאלפן  האט  טאטי 
זיין קישן און דעקע און ער האט זיך באקוועם 

געמאכט אין זיין אייגינע ווארימע בעט. 

כל הזכויות שמורות ל: תורת אביגדור- פאר הערות און קאמענטארן ביטע פארשטענדיגט אייך: 347.755.8860



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0h
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





