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דינסטאג אינדערפרי, תלמוד תורה בני אביגדור

קוק דא!" האט דובי אויסגערופן איבערראשט, "איך האב שוין 50,000 קענדי רעפערס!"

"און אונז האבן צאמגענומען 75,000!" האבן שימי און איציק זיך אויפגעטון.

זיי  רעפערס  קענדי  וויפיל  נומערן,  די  איבערציילט  פרייליכערהייט  האבן  אינגלעך  די 

ווער  אז  ריזיגע פארמעסט,  א  געהאט  די קענדי קאמפאני האט  שוין צאמגעקליבן.  האבן 

א  פון  מתנה  הערליכע  א  באקומען  קענען  וועט  רעפערס,  קענדי  גענוג  צאם  קלייבט  עס 

ברייטע אויסוואל.

פאר פופציג רעפערס קען מען באקומען א פריסבי, וואס צינד זיך אן א לעמפל ווען מען 

ווארפט עס. פאר צוויי הונדערט רעפערס, קען מען באקומען א רימאט קאנטראל קאר, און 

וואס  דאס איז נאכנישט אלעס, עס איז נאך געווען א ריזיגע אויסוואל פון טייערע מתנות 

מען האט געקענט געווינען. די בעסטע מתנה איז געווען א פולע טראקלאוד פון קענדיס 

וואס וועט זיין גענוג ווילאנג מען לעבט! דאס קען מען געווינען פאר א מיליאן רעפערס.

אויסגעגאסן  האבן  קינדער  די 

זייערע רעפערס אין א ריזיגע בארג 

אלע  צאמגערעכנט  האט  יענקי  און 

נומערן אויף זיין קאלקעלעטער.

ער  האט  עס!"  איז  "דאס 

 1.13 האבן  "מיר  אויסגעשריגן, 

מיליאן רעפערס!"

אלי'  האט  "געוואלדיג!" 

ער  איז  נאכדעם  אבער  צוגעגעבן, 

וועלן  אהין  "וואו  אומרואיג,  געווארן 

פון  טראקלאוד  גאנצע  א  לייגן  מיר 

קענדיס?"

קלענסטע  די  איז  "דאס 

פראבלעם," האט ארי האלצבאכער 

אלעמען בארואיגט, "מיין צימער איז 

האב  איך  טראק.  א  ווי  גרעסער 

פאר  פלאץ  גענוג  איבער  דארט 

וויפיל קענדיס מען וויל נאר."

פרשת מקץ

אחריות אויף אנדערע
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געשעפטן.  זייער  ערלעדיגן  צו  הפסקה,  ביי  מינוט  צען  געהאט  נאך  האבן  קינדער  די 

שימי האט געבארגט א טעלעפאן פון רבי קאפלאן און אנגעקלינגען צו די קענדי קאמפאני, 

הונטערגרינד  אינעם  קינדער  די  אדווערטייזמענט.  דער  אויף  באצייכנט  געווען  איז  וואס 

האבן פרובירט צו מיטהאלטן זיין שמועס אבער ס'איז זיי נישט געלונגען. נאך א מינוט האט 

שוין  האבן  קינדער  די  קאפ.  אראפגעלאזטע  אן  מיט  טעלעפאן  דעם  אראפגעלייגט  שימי 

פארשטאנען אז עפעס איז דא נישט גלאטיג.

"וואס איז? וואס האבן זיי געזאגט? האבן אלע קינדער געפרעגט אויפאמאל.

שימי האט אויסגעזען ווי ער גייט אויספלאצן אין א געוויין. "זיי זאגן אז דער טראקלאוד 

פון קענדיס איז נאר א וויץ – זיי האבן נישט גע'חלומ'ט אז איינער וועט צאמנעמען אזויפיל 

פריזבי  נישטיגע  א  אפילו  נישט.  שוין  זיי  האבן  מתנות  אנדערע  די  אויך  און  רעפערס. 

פארגינען זיי אונז נישט!

געפלאגט  זיך  האבן  "מיר  געקלאגט.  קינדער  די  האבן  אונז!"  פן  לצנות  מאכן  "זיי 

אומזיסט."

"דער רבי האט אונז שוין לאנג געזאגט אז נאר מצוות און מעשים טובים לוינט זיך צו 

קלייבן, אנדערע נארישקייטן האט נישט קיין ווערד." האט שמואל געגעבן צו הערן.

די טענער זענען געגאנגען אויף גאר הויך, יעדער האט פרובירט צו אויפקומען מיט עפעס 

אן עצה.ביז זיי זענען אויפגעקומען מיט א געוואלדיגע פלאן, די קענדיס האבן זיי זיך ערליך 

פארדינט, וועלן זיי ביינאכט זיך איינברעכן ביי די קאמפאני און ארויסנעמען א טראקלאוד 

פון קענדיס וואס באלאנגט פאר זיי. עס קומט זיך זיי –  מיליאנען קענדיס!ס'הייסט נישט 

גניבה ווייל די קאמפאני האט זיי אויסגעפאפט. 

א  געהערט  קינדער  די  האבן  טעלעפאן?"  מיין  האבן  צוריק  ביטע  איך  קען  "קינדער, 

זיך  ער  האט  הסתם  מן  צופרידן.  אויסגעזען  נישט  האט  קאפלאן  רבי  זייט.  די  פון  קול 

אונטערגעהערט דער שמועס צווישן די קינדער.

"איך קען נישט גלייבן וואס איך האב דא געהערט!" האט רבי קאפלאן גע'מוסר'ט די 

קינדער, "האבן ענק טאקע געפלאנט זיך איינצוברעכן ביי די קאמפאני? אפילו פאר א וויץ 

טאר מען נישט אזוי רעדן. וואס האבן ענק געטראכט, צו ווערן גנבים איבער נאכט?!"

די קינדער האבן אראפגעקוקט פארשעמטערהייט.

"איך וועל מוזן רעדן מיטן מנהל, ווי אזוי צו האנדלען מיט דעם ענין," האט רבי קאפלאן 

אויסגעפירט ווען דער גלאק האט געקלינגען.

דינסטאג נאכט ביי משפחת האלצבאכער

*דינג דאנג!*

ארי האלצבאכער איז אויפגעשפרינגען, הערנדיג דעם קלאנג ביים טיר, און געעפנט די 

טיר. צו זיין איבערראשונג האט ער געזען, נישט קיין אנדערער ווי רבי קאפלאן. "אהוא אזא 
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גאסט! דער רבי קען אריינקומען," האט ארי געזאגט, רוקנדיג זיך אין א זייט. ארי האט נישט 

אויסגעזען אזוי רואיג, 'פארוואס איז דער רבי געקומען אונז באזוכן?' האט ער שפעקולירט.

איז  אנשיל,  ר'  טאטע,  זיין  ווי  צימער  ספרים  צום  רבי'ן  דעם  אריינבאגלייט  האט  ארי 

געזעצן און געלערנט.

מיט  ענין  וויכטיגער  א  אויסשמעוסן  געקומען  בין  איך  האלצבאכער,  הרב  יאר  גוט  "א 

וויל רעדן צו דיר איבער דעם  ארי," איז דער רבי גלייך צוגעגאנגען צום פינטל. "ארי, איך 

זיך  געטראכט  האבן טאקע  חברים  דיינע  מיט  דו,  היינט.  חדר  אין  פארגעקומען  איז  וואס 

איינצוברעכן אין די קענדי פעקטארי? איך קען דאס ממש נישט פארשטיין. ווי פאסט דאס 

פאר אזעלכע ערליכע אינגלעך ווי ענק?"

"אבער רבי, איך בין נישט געווען דער איינציגסטער, ס'איז געווען אלע אינגלעך צוזאמען, 

" האט ארי זיך פרובירט צו פארטיידיגן.

"ריכטיג אבער איך וויל דיר עפעס מסביר זיין, האסטו אמאל אריינגעקלערט פארוואס 

רבי  האט  תפיסה?"  אין  אריינווארפן  צו  אים  שמעון  אויסגעוועלט  דוקא  האט  הצדיק  יוסף 

פאר  פאראנטווארטליך  מערסטע  די  געווען  איז  ער  ווייל  איז  "דאס  געפרעגט,  קאפלאן 

מכירת יוסף. שמעון אלס דער עלצטער וואלט געקענט האבן א השפעה אויף די אנדערע 

ברודערס, און אויב ער האט זיי נישט אפגעהאלטן פון פארקויפן יוסף איז ער דאס מערסטע 

שולדיג.

ארי, איך מוז דיר זאגן אז דו ביסט דער פאפולערסטער אינגעל אין די גאנצע חדר און דו 

האסט די גרעסטע השפעה אויף די קינדער. אויב דו וואלסט זיך קעגנגעשטעלט די אנדערע 

קינדער וואלטן זיי דיר אויסגעהערט."

"ריכטיג," האט ר' אנשיל צוגעשטימט, "ארי, דיין רבי איז גערעכט. אויך איך האב אמאל 

זיי  וואס  געטון עפעס  הורקי חסידים, האבן  די  פון  אן ענליכע פאסירונג. עטליכע  געהאט 

האבן נישט געדארפט, און דער רבי האט מיר באשולדיגט אפילו איך האב גארנישט געטון. 

ער האט מיר פארגעהאלטן פארן נישט מוחה זיין.

ווען איינער האט א הויכע פאזיציע איז ער אחריות אויף זיינע ארומיגע."

האב  "איך  געהערט.  דא  האט  ער  וואס  ווערטער  די  אין  אריינגעקלערט  האט  ארי 

קיינמאל נישט געטראכט פון דעם." האט ער געזאגט "פון היינט מאל אן וועל איך, בלי נדר, 

געדענקן צו האבן די ריכטיגע השפעה אויף מיינע חברים." 

 הערט די מעשה פארציילט דורך דער בארימטער מחנך
הרה"ג ר' משה בערגמאן שליט"א
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