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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 ויחי

גור ארי-ה יהודה
בעפאר יעקב אבינו איז נפטר געווארן
האט ער געבענטשט זיינע קינדער ,די
ברכת יעקב .אינטרעסאנט איז אז אפאר
פון די שבטים האט יעקב צוגעגליכן צו
פארשידענע חיות .יהודה איז צוגעגליכן צו
א לייב ,דן צו א שלאנג ,יששכר צו אן אייזל,
נפתלי איז צוגעגליכן צו אן אונד ,און בנימין
צו א וואלף.
איז דאס דען א ברכה ,צו זיין צוגעגליכן
צו א חי'? פארוואס האט יעקב אבינו דאס
געטוען? אויב מען טראכט אריין אביסל וועט
מען זעהן אז די חיות זענען שטארק .זיי פירן
זיך אויף מיט שטאלץ ,מיט דרייסטקייט און
העלדישקייט .דאס גיבט זיי זייער מאכט.
מיר אידן דארפן זיך אפלערנען פון די
חיות ווען עס קומט צו עבודת ה' .אודאי איז
וויכטיג צו זיין איידל און באשיידן ,אבער
אפט מאל געשעט עס אז מיר דארפן זיך אויך
שטארקן מיט דרייסט ,בלייבן שטאלץ ,און
זיין ביים באשעפער א העלד.
אט וועלן מיר פארלייגן געששענישן וואס
קונדער דערציילן ווען זיי האבן געדארפט
ניצן אט די שטארקייט:
אברמי מ 12 ,.יאר דערציילט:
ווען איך בין געווען אין כתה ד' האבן מיר
זיך אריבערגעצויגן צו א נייע הויז אין א
גאנצע נייע געגנט .אלעס האט זיך געטוישט

פאר מיר ,די שכנים ,די חברים ,די בית
מדרש וואו מיר האבן געדאווענט און די חדר
וואו איך בין געגאנגען .זייער שנעל האב איך
פארשטאנען אז איך בין די איינציגסטע
חסידי'שע אינגל אויף די בלאק ,אפילו
אין די געגנט .די אנדערע משפחות זענען
געווען בני תורה ,אבער נישט חסידי'שע.
די אינגלאך זענען געגאנגען מיט קורצע,
גראדע פאות ,א קלענערע קאפל ווי מיר ,און
זיי האבן גערעדט ענגליש .איך בין געווען
צוטראגן ,ווייל איך האב ליב געהאט זיך
צו שפילן מיט מיין אלטע שכנים ,און דא
האב איך זיך געשפירט אזוי  .. . .אזוי . . .
אנדערש! אנדערש ווי זיי .זיי רעדן ענגליש!
וואס זאל איך טוען? איך האב ארויסגעקוקט
פון פענסטער ,איך האב געזען ווי שיין
באחדות זיי פארברענגען ,איך האב אזוי
געוואלט מיטהאלטן .איך האב געטראכט
אז איך וועל מיר לערנען רעדן ענגליש
פליסיגערהייט .אזוי וועל איך זיך שפירן
באקוועם מיטצושפילן.

וועגן די לאנגע געקרייזעלטע פיות – אזוי
גייט מיין טאטע ,מיין זיידעס ,די גאנצע
משפחה .ווייל זיי גייען נישט אזוי ווי מיר
מיינט נישט אז זיי ווילן זיך נישט חבר'ן
מיט מיר! 'אדרבא' האט מיין טאטע געזאגט,
'איך גלייב זיי גייען הנאה האבן זיך צו חבר'ן
מיט דיר! עס וועט נאר מאכן די חברי' מער
אינטרעסאנט און לעבעדיג!'
איך האב געטראכט וועגן וואס מיין
טאטע און מאמע האבן מיר געזאגט – אבער
נישט פאר לאנג .איך האב מיר געשטארקט
מיט א שטאלץ פאר ווער איך בין ,און איך
בין ארויס זיך באקענען מיט מיין נייע
שכנים .נאך-א-מזל אז איך האב עס געטוען,
ווייל היינט זענען מיר אלע די בעסטע
פריינד ,א לעבעדיגע חברי' ,וואס מיר
זענען זיך אייביג גרייט צו העלפן איינער
דעם אנדערן! אפילו מיט מיין לאנגע פאות
און אידיש רעדן! איך בין זיכער אז אונזער
אחדות ברענגט א געוואלדיגע נחת רוח
פאר'ן באשעפער.

מוישי איז איינער פון די שטילערע
אינגלאך אין מיין קלאס .לעצטנס האט
אן אנדערע אינגל אים אנגעפאנגען צו
טשעפענען .איין טאג ביי הפסקה האט ער
אים געפערליך פארשעמט ברבים ,און די
גאנצע קלאס האט זיך צולאכט וועגן די
גוטע וויץ וואס ער האט געמאכט  . . ..אלעס
אויף מוישי'ס חשבון .איך בין בכלל נישט א
לעבעדיגע אדער פאפיולער אינגל אין מיין
קלאס ,אבער איך האב נישט געקענט בלייבן
שטיל אויף די אומרעכט .איך האב מיר
געשטארקט איבער מיין מורא פון די אינגל
און צוגעגאנגען צו אים און אים געזאגט אז
ער האט שטארק פארשעמט מוישי ,און ער
זאל אויפהערן אים טשעפענען.
אט זעען מיר ווי שטארקייט און
דרייסטקייט זענען מדות וואס מיר דארפן
ניצן אין עבודת ה' .לאמיר עס נאר ניצן צו
ברענגען א נחת רוח פאר דעם אויבערשטער,
און נישט פארקערט ,חלילה.

אליעזר צ 9 ,.יאר
דערציילט:

מיין מאמע איז נישט געווען צופרידן אז
איך האב געוואלט אנפאנגען רעדן ענגליש.
זי האט געזאגט אז אודאי קענען רוב פון
די אינגלעך פארשטיין אידיש ווייל זי
האט געזען וועלכע באס איז זיי געקומען
אפנעמען צופרי ,און זיי גייען צו א חדר
וואו זיי רעדן און לערנען אין אידיש .און
כל הזכויות שמורות ל :תורת אביגדור -פאר הערות און קאמענטארן ביטע פארשטענדיגט אייך347.755.8860 :

גוט שבת!

