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אריין : רופט מיין רבי אויס צו אלע קינדער היינט דאנערשטאג
אין שפיל חדר דארט וועט מען עפעס זעהן פון די וואכענדיגע 

אלע קינדער זיצן שיין .  סדרה
ארום און דער מנהל קומט 
אריין מיט א קאנטשאו וואסער 
און צייגט אונז די פרישע ריינע 

ס האבן זיך 'אלע רבי. וואסער
אויסגעשטעלט אין א שורה און 

). א מצרי(אויך איין גוי פון חדר 
ס און להבדיל אויך דער 'די רבי

דער . גוי באקומען א גלעיזל
ס 'מנהל הייבט אן אנצופילן א גלעיזל נאך א גלעיזל די רבי

אבער גאר , האבן געהאט פיינע פרישע ריינע וואסער
 מען גיסט אריין די וואסער ערשטוינט זענען מיר געווארן ווען

פונעם זעלבן קאנטשאו אויך פארן גוי אין זיין גלעיזל און עס 
מען גיבט דעם גוי נאך א גלעיזל .  בלוט–דם " רויט"ווערט 

עס ווערט בלוט ווי נאר מען גיסט און ווייטער דאס זעלבע  
 דאלער 2 אבער ווען דער גוי האט געגעבן !!!איהם דאס אן

, גיבט מען איהם נאכאמאל א גלעיזל וואסערפאר דעם מנהל 
דעמאלטס האט ער שוין געהאט פיינע פרישע וואסער צום 

  .ס ממש ווי אין מצרים ביי די מכה פון דם'אזוינ. טרינקען
  
 
מיר ווייסן שוין גוט ווי אזוי האלט מען זיך ערליך און ווי אזוי מען קען גוט לערנען און פארשטיין  שוין ווייסןמיר 

נאר , ו"נע זאכן ח'נישט צו קוקן און נישט צו זעהן קיין שום טמא. אז מען היט זיך אפ די אויגן, י הייליגע תורהד
פרעה האט געוואלט אז די אידן ! יא! יא. אזוי ווי די מעשה מיטן צדיק. זיך שנעל אוועק דרייען און נישט קוקן
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  .די אויגן כדי צו בלייבן ערליך
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  ::::הנהלת הטראנספארטאציעהנהלת הטראנספארטאציעהנהלת הטראנספארטאציעהנהלת הטראנספארטאציעמעסעדזש פון מעסעדזש פון מעסעדזש פון מעסעדזש פון 
ס 'נדער ביי זייערע געווענליכע סטאפמיר פראבירן דאס מערסטע אנצוקומען צו אלע קי ע עלטערן שיחיו'חשוב

ער באס דארף אויפיקן ווי דדארט  אז ביי יעדע גאס  זייערמען בעט, אבער עס איז נאכנישט געווען א מעגליכקייט דערצו
ווען עס איז נישט , אדער אראפ לייגן קינדער זאל זיין א וועג ווי אזוי די קינדער מיט די עלטערן זאלן קענען קומען צום באס

מיר קוקן ,  און פארשפעטיגטדא קיין וועג איז דאס א סכנה ווי אויך נעמט דאס לענגער און דער באס ווערט פארשלעפט
  . מיט פארשטענדענישקאאפעראציעס 'עלטערנארויס אויף די שטארק 
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 אז דאס איז "מצרי גוי" זאגט פאר זיין רבי ווען מען האט פארגעשטעלט אין חדר די מעשה פון דם מיטן עלע'וואלף בער
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נע גוים ער האט ' און איך טאר נישט קוקן אויף טמא"הייליגע אויגן"מיין רבי האט געזאגט אז איך האב "מיט א תמימות 
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געזאגט אז די באסעס האבן נישט גוט געפילט און ער האט ער וען די באסעס זענען ביים שניי נישט געקומען ו  ענקעלעי
  ..."רפואה שלימה פעקל"האט זיי געוואלט שיקן א 

   

  

   

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

        
  

  
  

 

 ~ לעך'חכמה    ~
 

  ::::מעסעדזש פון די וואךמעסעדזש פון די וואךמעסעדזש פון די וואךמעסעדזש פון די וואך
גענצליך ריין פון  ביטע זיכער מאכן איידער איר שיקט אייער אינגל אין חדר אז ער איז ע עלטערן שיחיו'חשוב

 האלטן זייער קינדער ריין דערפון עס עלטערן פלאגן זיך שטארק צו" ניץ"גוט אויסקעמען די האר פון מען זאל  "ניץ"און " לייז"
  מיר האפן אויף אייער פולע קאאפעראציע. איז נישט רעכט אז וועגן איין קינד זאלן אנדערע ליידן

  ::::מנהלמנהלמנהלמנהלמעסעדזש פון מעסעדזש פון מעסעדזש פון מעסעדזש פון 
ן די שאלה צעטליך די גכטיגע בריוו האבן מיר געשריבן צו די עלטערן וועא ווי
  .קזאמקייט און פארשטאנדרמעפביטע דאס ליינען מיט אוי ,וואך
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