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געווען  איז  פנים  זיין  אומפעט.  איין  אין  הויז  אין  אריינגעשטורעמט  האט  פנחס 

צופיס. חדר  פון  אהיימגעגאנגען  וואלט  ער  ווי  פארפלאמט  רויט 

איין  מיט  טיר  פון  אריינגעשריגן  ער  האט  איבעראשונג,"  אן  האב  איך  "מאמי, 

שוועל. ביים  פוס 

די  איז  "וואס  שמייכל,  א  מיט  באגריסט  אים  מאמע  די  האט  טאג,"  גוטן  "א 

גרויס?" אזוי  היינט  שמחה 

מסיים  מיר  האבן  "היינט  צווייטן.  צום  אויער  איין  פון  געשמייכלט  האט  פנחס 

משניות! פון  פרקים   24 אלע  מסכת!  גאנצע  די  שבת.  מסכת  געווען 

טאקע  איז  "דאס  איבעראשט.  אויסגערופן  מאמע  די  האט  טוב!  מזל  ַהא,  "אּו 

מיט  קעיק  טשאקלאד  צוויי-שטאקיגע  א  באקן  שוין  גיי  איך  אז  מיין  איך  שמחה!  א 

קרעם פון אויבן וואס דו גלייכסט, און נאך נאכטמאל וועלן מיר קענען פראווען א סיום.

ווי נאר די מאמע איז אריין אין קאך צו באקן איז משה אריינגעקומען אין שבת-

זיך  מושי  האט  טוב?!"  מזל  א  דיר  קומט  עס  געהערט?  דא  איך  האב  "וואס  צימער. 

ברודער. יונגערן  זיין  צו  געוואנדן 

אינמיטן באקן  יעצט  און מאמי האלט  געווען מסכת שבת  "יא, מיר האבן מסיים 

סיום. דער  לכבוד  קעיק,  טשאקלאד  שיינע  א 

גענוג! נישט  ס'איז  אבער  געוואלדיג!  איז  "דאס 

צעטומלט. פנחס  פרעגט  נישט?"  "פארוואס 

פון  אויסגערופן. מען רעדט דא  נישט!" האט מושי פעסט  אז  אויסדירקליך  "ניין, 

זיי  יאר?  א סיום פון תורה לערנען! דו געדענקסט נאך דער סיום הש"ס פארגאנגענע 

דערהויבענעם  דעם  לכבוד  שפילנדיג  מוזיק  פון  ארקעסטרא  גאנצע  א  געהאט  האבן 

סיום  א  מען  פראוועט  אזוי  זיין.  צו  דארף  אזוי  דעם!  פון  גערעדט  האט  יעדער  סיום! 

תורה!" דער  פאר 

נישט אויב מיר קענען נאך ארויסדיגען מעט- ווייס  וואס זאל מען טון? איך  "איז 

פארצווייפלט. געווארן  פנחס  איז  צווייטן."  צום  מינוט  איין  פון  סטעדיאום  לייפ 

מיר  וואס  בעסטע  דאס  טון  וועלן  מיר  אבער  שאד.  א  נישט.  טאקע  מקען  "ניין, 

נאך!" אלע  מיר  קומטס  געגאנגען!  בענד.  א  מיט  מארשירן  וועלן  מיר  קענען. 
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האבן  זיי  הכנות.  די  מיט  אנגעהויבן  אינגלעך  צוויי  די  האבן  געשיקט  און  שנעל 

זיין  ארויפגעבינדן  זיך  האט  מושי  גיטעלע.  און  שוועסטערס, מלכה'לע  די  צאמגענומען 

גרויסע פויקער פון זיין פויק סעט, מלכה'לע האט גענומען צוויי אייזערנע פויק סימבלס, 

פנחס האט ארויסגענומען זיין טראמפייטער פון דער האלטער. די קליינע גיטעלע האט 

צום  מארשירט  האבן  פיר  די  און  ארום  גלעקלעך  מיט  פויק  האנט  אלטן  אן  געטראפן 

קראך...!" זעץ...!  "בום...!  א,  מיט  טיר, 

זיי  מאמע  די  האט  ענק?  מארשירן  אהין  וואו  און  ענק,  טוען  וואס  "קינדערלעך, 

געזונדל. לעבעדיגע  אירע  באטראפן  האט  עס  וואס  וויסענדיג  נישט  נאכגעשריגן, 

די  אין  מארשירן  "מיר  געווען,  מסביר  מושי  האט  בענד,"  מוזיק  א  זענען  "מיר 

זיך  און  סיום,  אונזער  פון  וויסן  זאל  וועלט  גאנצע  די  אז  געזאנג,  און  מוזיק  מיט  גאסן 

שמחה!" אונזער  מיט  מיטפרייען 

קען  קינדער  אירע  פאר  וואס  שמייכל,  א  געקאסט  דאס  האט  מאמע  די  "פאר 

שמחה  גרויסע  א  איז  עס  גערעכט,  זענען  ענק  קינדערלעך,  "טייערע  בייפאלן...  נאר 

אז פנחס האט מסיים געווען א מסכת און מיר דארפן טאקע פראווען א גרויסארטיגע 

ענק  אז  כ'מיין  אבער  סיום 

פארגעסן." עפעס  האבן 

זיך  האבן  קינדער  די 

אומזיכער,  איבערגעבליקט 

זיי  אז  געמיינט  האבן  זיי 

פראפעשענאל  א  האבן 

זיי  האבן  וואס  בענד, 

פארגעסן? געקענט 

האבן  מיר  וויי,  "אוי 

נישט קיין זינגער," האט זיך 

מושי געכאפט. "מיר דארפן 

קומט  טאטי  ביז  ווארטן 

ער  וועט  דאן  און  אהיים 

מארשירן  און  זינגען  קענען 

אינאיינעם." אונז  מיט 

מינוט,"  א  "ווארט 

האט די מאמע צוריקגערופן 

צו  אריין,  וועג  אויפן  מושי 

נעמען זיין מייק. "קוק ארויס 



4 |  תורת אביגדור קינדער

אונזערע  אז  מיינט  דאס  גאס.  אין  טונקל  ווערן  צו  אן  שוין  הייבט  עס  פענסטער,  פון 

אז  פארשטעלן  זיך  קענסט  שלאפן.  קינדער  קליינע  די  לייגן  צו  אן  שוין  הייבן  שכנים 

אויב ענק וועלן מאכן אזא רעש אין גאס וועלן ענק שטערן די קינדער פון שלאפן גיין. 

נישט. דאס  ווילן  ענק  אז  מיין  איך 

די קינדער האבן זיך אנגעקוקט איינער דעם צווייטן, "איך האב נישט געקלערט 

דערפון," זאגט מושי. "אויב מיר וועלן אויפוועקן איינעמ'ס בעיבי וועט די מאמע  נישט 

שמחה." אונזער  מיט  פרייליך  אזוי  זיין 

"טאקע אזוי," האט די מאמע צוגעשטימט, "און נישט נאר דאס, די וואך לערנען 

עבירות. אבער  אויף  א כפרה  אונז  געבן  זיי  אזוי  ווי  און  פון קרבנות  די פרשה  אין  מיר 

צומאל אויב איינער טוט אן עבירה ווי גנב'נען וועט דער מענטש קודם דארפן אפגעבן 

האסטו  אבער,  אים.  אויף  זיין  מכפר  קרבן  דער  וועט  נאכדעם  נאר  און  געלט  דאס 

באצאלן  נישט  קען  מען  וואס  עבירות  פארשידענע  פארהאן  זענען  עס  אז  געוואוסט 

מאכסט  דו  אויב  שלאף.  יענעמ'ס  גנב'נען  מיינט  דאס  שינה,  גזל  ווי  אזוי  געלט?  מיט 

אויב  און  געלט.  מיט  צוריקצאלן  נישט  עס  קענסטו  שלאף  פארלירן  זאל  איינער   אז 

בעטן  נישט  קענסטו  שלאף  גע'גנב'ט  האסט  דו  וועמען  פון  ניטאמאל  ווייסט   דו 

מחילה. 

צו  וויכטיג  איז  עס  אז  זצ"ל  מיללער  אביגדור  רבי  הגה"צ  אונז  לערנט  דערפאר, 

לערנען זייער גרונטליך, די פרשיות פון קרבנות וואס לערנען אונז ווי אזוי צו פאררעכטן 

קענען  מיר  וואס  עבירות,  הארבע  די  פון  וויסן  זאלן  מיר  אז  וויכטיג  איז  אויך  עבירות. 

פארעכטן.  נישט 

דעריבער איז א גוטע עצה אז ענק זאלן שפילן די מוזיק בענד אינדערהיים, און 

שלאפן." שמואלי  לייגן  יעצט  כ'וויל  ווייל  שטיל  אביסל  טאקע 

נישט-ריכטיגע  א  געטון  כמעט  האבן  "מיר  געכאפט,  מושי  זיך  האט  וויי,"  "אוי 

יישר כח מאמי, פאר  זאך און מיר האבן נאך געמיינט אז מיר טוען א מצוה! א גרויסן 

דערוועגן." דערמאנען  אונז 

און צו די געשוויסטער האט ער זיך אנגערופן, "אפשר טאקע זאלן מיר אוועקלייגן 

ווערט  נאכטמאל  די  ביז  שבת-צימער  די  ארום  טאנצן  און  זינגן  און  אינסטרומענטן  די 

קעיק!" טשאקלאד  די  פאר  אפעטיט  גוטע  א  אנגרייטן  דארפן  מיר  גרייט, 

 הערט די מעשה פארציילט דורך דער בארימטער מחנך
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