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מכות  די  וועגן  מעשה  די  געליינט  האט  ער 
אין מצריים. עס איז נישט געווען פסח צייט, 
האט  ער  וארא,  פרשת  געווען  נישט  איז  עס 
פשוט געליינט וואס איז געשען צו פרעה און 
די מצרים. און מיר האבן געהערט ווי די חפץ 
פרעש  פרעה.  אויף  פרעש  "אהא!  זאגט  חיים 
זיין קאפ! גוט פאר  זיין שטיל און אויף  אויף 
אים!"   זיך  קומט  עס  וואס  באקומט  עס  אים! 
זיך  און  חומש  זיין  מיט  געזעצן  איז  ח"ח  די 
פארגעשטעלט ווי פרעה האט אויסגעזען מיט 

די פרעש אין מצריים! 

בחורים  מיר  האבן  כינים  מכת  וועגן  אויך 
זיך  האט  ער  זאגט,  ח"ח  די  וואס  געהערט 
צוגעמאכט די אויגן און געזאגט: "וואס פארא 
אויף  קריכן  לייז  ספעקטאל!  וואונדערליכע 
טאג!  גאנצע  א  אים  עס קראצט  גוף.  פרעה'ס 
די  איבערגעארבעט  האט  ער  אים!  פאר  גוט 
אידן א גאנצע טאג, דער באשעפער שטראפט 
נישט  אפילו  זיך  האבן  זיי  לייז.  מיט  איהם 
באקומען  ער  האט  יעצט  און  באדן.  געקענט 
מצרי'שע  די  אפילו  לייז!  קרעציגע  די 
נישט  איהם  קענען  עקסטירמינעיטאר'ס 

העלפן" 

 90 איבער  געווען  שוין  איז  חיים  חפץ  די 
געהאט  שוין  האט  ער  דעמאלטס,  אלט  יאר 
געלערנט וועגן די מכות זייער אסאך מאל, ער 
האט אבער פארשטאנען האט פארשטאנען אז 
סתם  נישט  מיינט  מצרים  יציאת  געדענקען 
זאגן די ווערטער פון יציאת מצרים, נאר עס 
האט  עס  ווי  פארשטעלן  אמת'דיג  זיך  מיינט 

פאסירט און ווערן באיינדרוקט פון דעם.  

מעשה  די  פארענדיגט  האט  כ"ץ  ר' 
אויך  דאס  דארפן  מיר  "אינגעלע!  זאגענדיג: 
מצרים  יציאת  מאכן  דארפן  מיר  געדענקען. 
ווי מער אמת'דיג אין אונזער מח.  אויב אזא 
זיין  גענוצט  האט  חיים  חפץ  דער  ווי  גדול 
אויסניצן  אויך  מיר  דארפן  דעם,  פאר  צייט 
עס  וויאזוי  פארצושטעלן  זיך  צייט  אונזער 
און  מצרים.  אין  מכות  די  אויסגעזעהן  האבן 
פון  ניסים  די  און  תורה  די  מאכסט  דו  אויב 
אין  לעבעדיג  און  אמת'דיג  מצרים  יציאת 
איז  נשמה  דיין  אז  וויסן  זאלסטו  מח,  דיין 

באהאפטן צו הקב"ה!

גוטן  א 
שבת!

פאר קינדער
תורת אביגדור

 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

א בליק אין מצרים
פרשת וארא

א גוטן! איך הייס ישראל מאיר, איך בין 12 
איך  וועמען  נאך  טראכטן  קענסטו  אלט.  יאר 
הייס? ווייסטו פון א צדיק וואס האט געהייסן 

ישראל מאיר? 

איך הייס נאך די הייליגע חפץ חיים. מען 
האט אים אזוי גערופן נאך די ספר חפץ חיים 
וואס ער האט געשריבן, א ספר וואס לערענט 
אונז וועגן די וויכטיגקייט פון שמירת הלשון. 
וועג  די  געטוישט  אינגאנצן  האט  ספר  די 
הרע.  לשון  איבער  טראכטן  מענטשן  וויאזוי 
ספר  די  געווארן  איז  ברורה'  'משנה  ספר  זיין 
וואס אפילו רבנים נוצן נאכצוקוקן הלכות. אין 
צוגאב האט ער מחבר געווען נאך פילע ספרים 
וואס מערסטנס קינדער ווייסן נישט פון זיי, 
פאר  ספר  אינטערסאנטע  א  איז  זיי  צווישן 
אידישע סאלדאטן וועלכע זענען געצווינגען 

געווען צו ארבעטען אין די רוסישע ארמיי.

שרייבן  געדארפט  איך  האב  יאר  לעצטע 
איך  וועמען  נאך  מענטש  די  וועגן  מעשה  א 
עפעס  שרייבן  געוואלט  האב  איך  און  הייס. 
אז  געוואוסט  איך  האב  דעריבער  ספעציעל, 
איז  וואס  מעשה  א  עפעס  טרעפן  דארף  איך 
נישט באקאנט, און איז נאכנישט אפגעדרוקט. 

רב  געפרעגט  איך  האב  מעריב  ביי  נעכטן 
רוקח, דער רב פון אונזער שוהל, אויב ער האט 
עפעס אן אינטרעסאנטע אומבאקאנטע מעשה 
גלייבן!  נישט  וועסט  דו  חיים.  חפץ  די  וועגן 
איז  ביהמ"ד  אין  דא  אז  געזאגט  מיר  האט  ער 

נאך דא אן אלטע איד וועלכע האט געוואוינט 
אין ראדין און ער האט נאך געזעהן דעם חפץ 
זיך  קענסט  אויגן.  אייגענע  זיינע  מיט  חיים 

פארשטעלן?!

כ"ץ.  ר'  צו  צוגעפירט  מיר  האט  רוקח  רב 
הונדערט  שוין  אפשר   – אלט  זייער  איז  ער 
שמועסן  צו  געשמאק  א  ס'איז  אבער   – יאר 
גוטע  געגעבן אסאך  מיר  ער האט  איהם.  מיט 
שטאף וואס צו שרייבן, אבער איין מעשה איז 
איהם  האט  דאס  און  געפאלן,  ספעציעל  מיר 
ביים  געלערנט  האט  וועלכע  פעטער,  זיין 
חפץ חיים אין ישיבה, דערציילט ווען ער איז 

איינגעשטאנען ביי זיי אינדערהיים:

בחורים  די  פון  איינע  געווען  בין  "איך 
באגלייטן  צו  זכי'  די  געהאט  האט  וועלכע 
צו ישיבה אויף די  יעדן צופרי  די חפץ חיים 
געווארט  מיר  האבן  טאג  איין  יארן.  עלטערע 
חפץ  דער  און  טיר  זיין  ביי  צייט  לענגערע  א 
מיר  און  געקומען,  ארויס  נישט  איז  חיים 
האבן  מיר  נערוועז.  זייער  געווארן  זענען 
זענען  לאנג.  אזוי  נעמט  וואס  זעהן  געוואלט 
מיר געגאנגען צו די שטוב וואו דער חפץ חיים 
איז געווען און ווען מיר האבן געזען אז די טיר 
דורך  אריינגעקוקט  מיר  איז פארמאכט האבן 
א  א טיר האבן  )אמאל פלעגט  די שליסל לאך 
וואס  שליסל(.  די  ארייצולייגן  לאך  גרויסע 
געזעצן  איז  חיים  חפץ  די  געזען?  מיר  האבן 
ביים טיש מיט א קליינע חומש אין זיין האנט. 
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