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

פרשת ויגש

ביסטו גרייט צו הערן אני ה'?
אליעזר יאקאבאוויטש האט געווארט זיין
טאטע זאל שוין אהיים קומען פון די ארבייט.
ער האט געהאט א צעטל צו ווייזן זיין טאטע.
א צעטל וועגן אסיפת הורים ומורים ,וואס
וועט פארקומען זונטאג נאכט .אליעזר האט
זיך צוגעשטעלט צו אלעס וואס דער רבי האט
פארלאנגט ,אייביג אויסגעהערט די לימודים און
געטוען די עבודת הבית .ער האט אזוי געוואלט
אז זיין טאטע זאל זיך טרעפן מיט זיין רבי ר'
שטיינער ,וואס איז געווען אין די חדר פאר די
ערשטע יאר ,און הערן גוטע גריסן.
אויך מר .יאקאבאוויטש האט שוין געווארט
זיך צו טרעפן מיט די רבי ביי וועמען זיין זוהן
איז ב"ה אזוי מצליח.
אליעזר'ס טאטע האט געווארט פאר זיין
רייע ,און ווען ער איז אריין צו די רבי האט
זיין קאפ אנגעפאנגען צו שווינדלען .צו קען
דאס זיין? ר' שטיינער ,די רבי וואס זיין זוהן
האט אזוי ליב ,די רבי וואס לערענט אויס זיין
זוהן חומש און גמרא ,צו קען דאס זיין יוסי
שטיינער? יא ,ער איז עס .יוסי שטיינער ,די
אינגל וואס איז געווען אין זיין קלאס ביז כתה
ד .די אינגל וועמען יעדער האט געטשעפעט,
נאכגעמאכט ,געלאכט פון .יעדער ,אויך ער,
שלום יאקאבאוויטש ,האט אים אזוי גערודפ'ט,
אז ער האט עס פשוט נישט אויסגעהאלטן און
געטוישט צו אן אנדערע חדר .קיינמאל ,ביז די
מינוט ,האט ער שלעכט געשפירט וועגן וואס ער
האט געטוען .יוסי איז געווען א שוואכלינג .ער

איז געווען זייער עמפינדלעך ,סענסיטיו .ער
איז געווען קינדיש און זייער גרינג האט ער זיך
געשפירט געטשעפעט.
אבער יעצט ,זעענדיג ר' שטיינער ,זיין זוהן'ס
געטרייע מלמד ,איז מר .יאקאבאוויטש שוואך
געווארן .ער איז געווארן בלאס און זיין הענט
האבן געציטערט .די אלע נארישע תירוצים
פארוואס ער האט עס געטוען צו די קליינע
יוסי איז יעצט אוועקגעפאלן .ער האט שוין גוט
פארשטאנען וואס פאר אן עוולה ער האט געטוען,
און ער האט נישט געקענט קומען צו זיך .ער
האט אפילו נישט אויסגעהערט די אלע גוטע
גריסן וועגן אליעזר און ווי ר' שטיינער האט
אים אזוי אויסגעלויבט! זיין מח איז פשוט נישט
דארט געווען!

די הייליגע תנא ר' יוחנן זאגט אז מען דארף
זיך פון דעם לערנען וואס עס וועט פאסירן
מיט אונז נאך  120יאר ,ווען מיר וועלן זיך
באגעגענען מיט אונזער קעניג ,די מלך מלכי
המלכים ,הקדוש ברוך הוא אליינס .אין יענע
מאמענט ווען מיר וועלן שטיין פארן באשעפער
און מיר וועלן הערן "אני ה'" וועלן מיר זעהן
מיט א קלארקייט די גרויסקייט פון דעם
אויבערשטען און מיר וועלן זיך מורא'דיג
שעמען אויף אלע עבירות וואס מיר האבן
געטוהן ,אויף די לשון הרע וואס מיר האבן
גערעדט ,וויי געטוהן א צווייטע .און מיר
וועלן נישט קענען פארשטיין ווי אזוי מיר
האבן געקענט טוהן קעגן די רצון ה'.
דאס

איז וואס מיר
דארפן טראכטן
וועגן ווען מיר
לערנען די
ווערטער
"אני
יוסף"
ד י
וואך.

די הייליגע שבטים זענען געווען אין יוסף'ס
פאלאץ ,און פלוצלינג האבן זיי געהערט ווערטער
פון אים וואס האט זיי שטארק דערציטערט .די
משנה למלך האט זיי געזאגט "אני יוסף" .אין
יענע מינוט האבן די ברודער פארשטאנען אז
זייער קנאה און פיינטשאפט צו יוסף ,און דאס
אז זיי האבן אים פארקויפט פאר א קנעכט ,איז
געווען זעהר נישט ריכטיג .דעמאלטס האבן זיי
געהאלטן אז זיי דארפן עס טוען  ,אבער יעצט,
מיט די ווערטער "אני יוסף" האבן זיי געזען אז
דער באשעפער האט אים געמאכט א קעניג און
זיי זענען געווען אומריכטיג מיט וואס זיי האבן
געטוען.
כל הזכויות שמורות ל :תורת אביגדור -פאר הערות און קאמענטארן ביטע פארשטענדיגט אייך347.755.8860 :

מיר דארפן אריינטראכטן אין אונזער מעשים
ווילאנג מיר זענען נאך דא אויף די וועלט,
ווי לאנג מיר קענען נאך תשובה טוען און זיך
פארבעסערן .ווייל אויף יענע וועלט ,די עולם
האמת וועלן אונזער תירוצים נישט האבן קיין
הענט און קיין פיס ,זיי וועלן אלע צאמפאלן.
אויב מיר וועלן דאס געדענקען און זיך
פארבעסערן וועלן מיר נישט זיין אזוי
פארשעמט אין עולם הבא ווען מיר
וועלן הערן "אני ה'".

