אביגדור
תורת
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 שמות

אליין מיטן באשעפער
פרשת ויחי ,בארא פארק ,ניו יארק
שלומי" :דאס איז מן הסתם מיין ערגסטע
טאג אין לעבן! מיין בעסטע חבר יחיאל גייט
מופן היינט קיין מאנסי .זייער גאנצע משפחה,
יחיאל ,זיין טאטע און מאמע ,און זיינע צוויי
זיסע ברודער'ס ,מעכל און ישעי' – גייען
מופן היינט .איך וועל מיר בענקן נאך זיי ,און
ספעציעל וועל איך מיר בענקן נאך יחיאל.
יחיאל איז ווי מיין צווילינג ברודער ,מיר
טוהן אלעס צוזאמען! מיר גייען אינאיינעם
אין חדר ,מיר זיצן איינער נעבן צווייטן אין
קלאס ,און מיר שפילן אינאיינעם ביי ריסעס.
דאן ,סוף טאג ,גייען מיר אינאיינעם אהיים.
שפעטער גיי איך אריבער צו יחיאל'ס הויז ווי
מיר לערנען אביסל און נאכדעם שפילן מיר
געימ'ס צוזאמען .אין קעמפ זענען מיר אייביג
געגאנגען צוזאמען און געמאכט א לעבן ,יחיאל
איז פאן! ער מאכט אלס לעבעדיג ווי ער גייט,
ס'איז א מחי' צו זיין זיין חבר.
אבער יעצט גייט ער אוועק אויף אייביג .איך
ווייס אז ס'איז נישט ממש פאר אייביג ,מיין
טאטע האט מיר געזאגט אז איך וועל קענען
פארן צו זיי אויף א שבת פון צייט צו צייט,
אבער דאך ,ווען איך האב געזעהן זייער קאר
ארויספארן פון זייער דרייוו-וועי אונטער די
מאווינג-טראק ,האב איך אנגעהויבן וויינען
ווייל איך האב געפילט ווי עס גייט זיין פאר
אייביג.

זונטאג פרשת שמות 9:00 ,אינדערפרי

"א גוט מארגן חשובע קינדער" – באגריסט
דער עלטערע מלמד ר' נחום זיינע חשובע
תלמידים – "מיר הייבן היינט אהן א נייע חומש,
און א נייע פרשה ,פרשת שמות.
"אין פרשת שמות לערנען מיר די געשיכטע
פון משה רבינו .לאמיר אביסל אריין טראכטן
אין זיין לעבן .ער איז ערצויגן געווארן אין די
הויז פון פרעה ,און דערנאך אנטלאפן צו מדין.
 40יאר איז ער נישט געווען מיט די אידן
אין מצרים .דערנאך האט דער באשעפער זיך
באוויזן צו אים ביי די סנה.
"ווי אזוי איז דאס געשען? וואס האט משה
געטוען אז ער האט זוכה געווען צו נבואה און
צו ווערן משה רבינו ,די פירער פון די אידן?
וואס זאגט אונז די תורה וועגן זיין יארן אין
מדין? ווי אזוי האט ער זיי פארברענגט אז ער
איז אנגעקומען צו אזא הויכע מדריגה?

אז עס איז זייער וויכטיג צו פארברענגען צייט
אליינס.
די מסילת ישרים שרייבט אז "ויקר מן
הכל" און די וויכטיגסטע זאך פון אלעס" ,הוא
התבודדות" צו פארברענגען מיט זיך אליינס.
עס מוז נישט זיין א גאנצע טאג ,אבער אביסל
צייט מוז א מענטש זיכער מאכן צו זיין אליינס.
והוא יקר מן הכל ,דאס איז די טייערסטע זאך
פון אלעס! נישט נאר אז עס א גוטע זאך צו
טוען ,נאר עס איז די טייערסטע זאך!
און די סיבה פארוואס עס איז אזוי וויכטיג
איז ווייל דו ביסט אין אמת'ן נישט אליין.
דו ביסט אליין מיט דיין בעסטע ,נענטסטע
חבר ,דער באשעפער אליינס .אודאי איז מען
אייביג מיט ה' אבער ווען מען איז מיט אנדערע
מענטשן איז עס גרינג צו פארגעסן אז ער
איז דארט ,דו ביסט פארנומען צו רעדן און
הערן וואס יענער זאגט און ווייטער רעדן.
דו פארגעסט פון די וויכטיגסטע פון אלעם –
הקב"ה!
און וועגן דעם מאך זיך אפאר מינוט אליינס
יעדן טאג ,זאלסט וויסן אז זיי זענען א טייערע
מתנה! דו קענסט עס ניצן צו טראכטן וועגן די
גוטע זאכן וואס דער באשעפער טוט פאר דיר!
דו קענסט דאנקען דער באשעפער פאר דיין
אויגן! און דיין פיס! באשעפער ,איך האב דיר
אזוי שטארק ליב! איך דאנק דיר פאר מיר געבן
מיין מח און מיין זכרון! מיין משפחה! איך דאנק
דיר אויבערשטער פאר מיין
געזונט!

"ומשה היה רעה את צאן יתרו חתנו כהן מדין
וינהג את הצאן אחר המדבר" און משה האט
געפאשעט די שאף פון זיין שווער יתרו און ער
האט זיי געפירט צו די מדבר .דאס איז וואס
מיר ווייסן וועגן זיין יארן נאך ער איז אנטלאפן
פון פרעה.
און דאס איז זייער א וויכטיגע זאך פאר אונז
אלע צו וויסן .מיר האבן אלע ליב צו זיין מיט
חברים ,שמועסן און פארברענגען .ווער האט
נישט ליב א גוטע וויץ? אבער דער באשעפער
וויל מיר זאלן לערנען עפעס פון משה רבינו.
כל הזכויות שמורות ל :תורת אביגדור -פאר הערות און קאמענטארן ביטע פארשטענדיגט אייך347.755.8860 :

אויך קענסטו טראכטן וועגן ווי אזוי דו
האסט פארברענגט דעם טאג" ,האב איך איינעם
וויי געטוען?' טראכט פון אים איבערבעטן.
האב איך באגריסט מיין חברים היינט? עס איז
דא אזוי פיל צו טראכטן וועגן.
נו קינדער ,ווי אזוי קענסטו איינפירן דאס
וואס מיר האבן געלערענט .אפשר אינדערפרי
אויפ'ן וועג צו חדר? אדער אויפ'ן וועג אהיים?
אדער ביינאכט ווען עס איז שוין שטיל אין
הויז? נעם די געלעגענהייט ,און ניץ עס אויס!

 6:00ביינאכט
ווען די בעלל אהיים צוגיין האט
געקלינגען ,האט שלומי גענומען זיין בריעפ-
קעיס און אנגעהויבן דעם צעהן מינוטיגע
שפאציר אהיים – איינער אליין אהן יחיאל.
און גייענדיגע אהיים טראכט ער" :ווי שטארק
איך בענק זיך נאך יחיאל ,האב איך געלערנט
היינט א וויכטיגע לימוד .איך וועל אויסנוצן
די שטילע מינוטן אנצוהייבן טראכטן ,זיך
מתבונן זיין וויאזוי מיין טאג איז אריבער ,צו
איך דארף עפעס מתקן זיין ,טראכטן פונעם
גרויסקייט פונעם הייליגן באשעפער ,טראכטן
מיר,
פון די גוטס וואס ער טוט צו
און שטייגן בעבודת ה'!"
גוט שבת!

