
 

 'כיתה ח א"שנת תשע  פרשת משפטי�

  מדבר שקר תרחק
âåøäú ìà ÷éãöå é÷ðå ÷çøú ø÷ù øáãî:  þ¼ð

 þ¼è−ñ−−íäùî çîùé  ï−ê ½¼ ïê öèêï ½êîî ¬èò¼þë
 ñëšô ¬ñêîî¼è µ−ï ¬êí þ¼×ñ¼îî þ¼ë−îþ ê ö¼îî¼è

þ¼ ½êîî î® ëî¬ þëð ö−−ê þêò ö−−ï ö¬ñêí µ−ï ¬¼îî ,
 ñêï þ¼ ïê ¬èêï¼è ó−ô×ì −ð öîõ þ¼ò−−ê ó−ê ¬êí
þš¾ ö−−š öèêï ¬¾−ò ¬¼îî þ¼ ïê µ−ï ¹−îê ö−−ï ñëšô.  

èþí ñêô ¼è−ðò¼ôîš −ð ö¼èòêè¼è ï−ê þ¼ ö¼îî’ ö¼ò¼
¬ñ¼è ö−−ï ö¼ô¼ò š¼îîê öîê ¾¬ò¼ô ê , ó−ê öëêí

¬−−è þ¼ îêîî ¬è¼þõ¼è öîê öõêþ¬¼è ö¾¬ò¼ô ? ¬êí
èêï¼è þ¼³ôê ó¼ð ¬ , ¬êí¼è êþîô ðñêë þ¼ ¬êí
ô ïê’þ½ô ó−ê ¬¼îî’³î×ñô öþêõ ö , þ¼ ¬êí êñ−ôô

èþí î® öþ¼íõ−îê ¬ïîô¼è’ëòè öîê ö¼ò¼’ö¼ò¼ , ö¼îî ï−ë
íëî¾³ ñ¼ë ê öþêîî¼è ï−ê þ¼.  

 ö−−ï ¬¼îî ½¼ ë−îê šî½õ þ¼ð ¬èêï ½êðøáãî 
ø÷ù ÷çøú , ïê öõñ¼í ½êð ¬¼îî ½¬ñêô¼ðé÷ðå 
÷éãöå ìà âåøäú , µ−îê öþ¼îî ö¬−íêë ¬½¼îî îð öîê

³îþ−ë¼ ¼þ¼ðòê ¼ñê öîõ .  

אלה מוסי� על י "זאגט רש :ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�

, לפניה�י "נאכדע� זאגט רש. מה הראשני� מסיני א� אלו מסיני, הראשוני�

  .�"ולא לפני עכו

, ח שבט"יומא דהילולא קדישא כ(ע "קדושת יו� טוב זיזאגט דער הייליגער 

אג ביי ברכת התורה ווייל מיר זאג� יעד� ט, אז דער פשט קע� זיי� אזוי) ט"הבעל

לכאורה וואס הייסט אז דער , אשר בחר בנו מכל העמי�"די ברכה 

די אומות האב� דא� , אייבערשטער האט אונז אויסגעוועלט פו� אלע אומות

האט מע� געדארפט צווינגע�  די איד�או� אוי� , נישט געוואלט נעמע� די תורה

איז , מיט� כופה זיי� דער בארג סיני כגיגית

  ?אשר בחר בנו'א� נישט דאס ד

לויט  ט"קדושת יוענטפערט דער 

אשר וואס זאג� אז , אי� די דרשות �"רדע� 

ת האט "מיינט אז השי ,נת� לנו את תורתו

או� די חכמי , אונז איבערגעגעב� זיי� תורה

ישראל שבכל דור ודור קענע� מוסי! זיי� 

או� צולייג� צו די תורה  די אייגענע 

� האב� נישט קיי� כ גוי"משא. חידושי�

אפילו , צולייג� זאכ� צו די תורה רעכט צו

  .נישט ביי זייערע שבע מצות בני נח

דאס זאגט מע� ביי� נוסח הברכה 

מיט וואס זענע� , אשר בחר בנו מכל העמי�

מיט , מיר אויסגעוועלט פו� די פעלקער

אז מיר קענע� , ונת� לנו את תורתודע� 

  .גוי� נישטמוסי! זיי� צו די תורה או� די 

דער טע� פארוואס אידישע 

קינדער קענע� מוסי! זיי� אוי! די תורה 

תסור  לאאיז מחויב דאס צו פאלג� אלס די מצוה פו� 'או� מ, אייגענע מצות

כל מה ווייל באמת זאגט די גמרא אז , מ� הדבר אשר יגידו ל� ימי� ושמאל

שה רבינו מ, ה למשה רבינו בסיני"שתלמיד ותיק עתיד לחדש הראה הקב

האט שוי� ביי מעמד הר סיני געזעה� יעדע איינציגע חידוש וואס די חכמי 

או� וועג� דע� זענע� , ישראל וועל� צולייג� צו די תורה במש� אלע דורות

ווייל אלעס איז געגעב� געוואר� , מיר מחויב דאס צו פאלג� או� מקיי� זיי�

  .בסיני

אז אלעס וואס די  ,י�ואלה מוסי� על הראשונדאס זאגט דער פסוק 

, חכמי ישראל וועל� זאג� במש� אלע דורות זענע� מיר מחויב צו פאלג�

, פונקט ווי די גאנצע תורה איז מסיני, מה הראשוני� מסיניווייל ? פארוואס

זאגט , משה רבינו האט דאס אוי� געהערט אויפ� בארג סיני א� אלו מסיני

ווייל די גוי� טאר� נישט צולייג�  ,�"לפניה� ולא לפני עכוווייטער דער פסוק 

  .גארנישט צו די תורה

*  
 :י יזיד איש על רעהו להרגו בערמה מע� מזבחי תקחנו למותוכ

 �ראטעווע� פו� זיי�  קענע�לכאורה דאר! מע� פארשטיי� פארוואס זאל ער זי

  ?עונש דורכ� מזבח

 ל לערנע� ארויס פו� א קרב� תמיד"לויט וואס חזעיר דוד זאגט דער 

עס קע� דא� זיי� אז , וואס לכאורה ווי אזוי מעג מע� דאס מקריב זיי� שבת

וועט זעה� נא� די שחיטה אז עס איז א 'מ

טריפה האט מע� דא� מחלל שבת 

טאר דאס נישט מקריב 'געווע� ווייל מ

או� רוב , נאר ווייל אי� גיי נא� רוב? זיי�

לערנט מע� . בהמות זענע� נישט טריפה

עט מע� א רוצח 'הרג ארויס די זעלבע

אפילו עס קע� זיי� אז דער מענטש וואס 

איז געווע� א בעל , עט'הרג'ער האט גע

מו� ווייל רוב מענטש� זענע� נישט קיי� 

  .בעלי מומי�

וכי יזיד איש דאס זאגט דער פסוק  

אויב איינער וועט ,  על רעהו להרגו בערמה

פונע� מע� מזבחי , ענע� זיי� חבר'הרג

איז מקריב אויפ� 'ואס מקרב� תמיד ו

לער� אי� ארויס אז תקחנו למות , מזבח

ענע� או� אי� זאג נישט 'דאר! אי� הרג'מ

  . שמא טריפה הוא

*  
במדרש פליאה אד� אחד מאל� מצאתי ואשה בכל אלה לא 

  :ד חמשה בקר ישל� תחת השור"הה, מצאתי
 מדרשלויט וואס דער , זאגט פשט אינע� מדרש ל"ווילנער גאו� זדער 

 ,לא מצאתי' אלה'ואשה בכל אד� אחד מאל� מצאתי  זאגט אויפ� פסוק

. אלהי� ישראל' אלה' שאמרו עליו, אלו הנשי� שלא היו במעשי העגלבמדרש 

איי� מענטש פו� טויזנט נאר אז  מאל� מצאתי' אד� אלויט דע� מיינט דע� 

דעמאלטס אויב אזוי דאר! מע� פארשטיי� פארוואס . געדינט דע� עגל טהא

איז  600,000איינס פו� טויזנט כלפי , מענטש�דריי טויזנט זענע� געשטארב� 

 �ד חמשה בקר "ההאוי! דע� זאגט דער מדרש ! ?בלויז זעקס הונדערטדא

או� פינ! , האט געדארפט באצאל� פינ! מאל אזויפיל'אז מ, ישל� תחת השור

 .איז דריי טויזנטזעקס הונדערט מאל 



 

  
  
  
  

וואס , לאמיר פארשטיי .'א ה זיי ראש חודש אדר"וועט איע ווא� פרייטאג או שבת קומענדיג
פארוואס מאכט מע א  ? ס'צוויי חודש אדרהיי יאר פארוואס איז דא '? מיינט דאס חודש אדר א

סימ ) 'חלק ב(ביטע נע� ארויס א טור אורח חיי�  ?ע וועט זיי נא� א עיבור יארוו? עיבור יאר
או דא פרוביר צו ענטפער אוי" די , או לער שטאטלע� דור� די ווערטער פונע� טור, ח"תכ

  .פאלגענדע שאלות

וויפיל טעג איז די  ?וויפיל טעג איז א שנת הלבנה? וויפיל טעג איז א שנת החמה
ל האב� באשטימט צו מאכ� א� עיבור יאר "חז  ?ה מער ווי די שנת הלבנהשנת החמ

.  איינמאל אי� עטליכע יאר כדי די זו� מיט די לבנה זאל� זי� צוזאמענקומע� אינאיינע�
ל געהאלט� אז די זו� מיט די לבנה דארפ� גיי� אייניג או� זיי "פארוואס טאקע האב� חז

 )ט"ג פסוק ל"אמור קאפיטל כ' י פר"רש' עי(פונע� צווייט�  טאר� נישט זיי� דערווייטערט איינע�
שבת אות ' תפארת ישראל שבילי דרקיע ריש מס' עי() 1? פארוואס איז מע� מעבר פונקט חודש אדר

כדי צו וויס� דע� סדר ווע� מע� איז מעבר דאס  )ה אי� מעברי�"א ד"ב ע"סנהדרי� ד# י' תוס' עי() 2 )ג"כ
, "מחזור"ס� אז די יאר� פו� די וועלט איז איינגעטיילט לויט א דאר# מע� צו ווי, יאר

, ח האט זי� אנגעהויב� א מחזור"תשנ ".מחזור קט�"יאר איז א ? דאס הייסט אז יעדע 
, ח"תשנ :שרייב אריי� וועלכע יאר איז א פשוטה אי� וועלכע יאר איז א מעוברת

, ז"תשס, ו"תשס, ה"תשס, ד"תשס, ג"תשס, ב"תשס, א"תשס, ס"תש,ט"תשנ
קומט , ו"תשע, ה"תשע, ד"תשע, ג"תשע, ב"תשע, א"תשע, ע"תש, ט"תשס, ח"תשס

וויפעלטע יאר פונע� מחזור איז א�  :עיבור יאר אי� יעדע מחזור 7אויס אז עס איז דא 
 ": עיבור יאר"

 ראשי תיבות 
  )....'ס ווערטער וואס הייבן זיך אן מיטן אות(וי אזוי מאכט דאס ווארט ו

ëåñ"ñ, ÷æåñ"ù ,åñ"ô ,úñ"í ,âñ"ì ,ñ"÷, ãñ"à ,ñ"ä ,äôñ"÷ ,òåñ"ä  
* * ** * ** * ** * *        

 óéåà úåáåùú"úàöîå úòâé "øô ïåô 'åøúé  
�, עשו, אהר� ,חנ, יעקב ,עשו, יוס� הצדיק, למ�, ישמעאל, נחור, אד� הראשו

, יעקב, כלב, עשו, תרח, אברה�, שמעו�, כלב, יהודה, עמר�, אברה�, משה

 .ברק ב� אבינוע�, אלעזר

  

  ' פרק ג
  גראונקלוס ה

ת האט "וואס השיאז די מצות שמועס אויס  úåôñåú éìòáì íéð÷æ úòã דער

כ פאר די גוי� האט דער "משא, געגעב� פאר אידישע קינדער איז לטובת�

á÷òéì åéøáã ãéâî  אזוי ווי דער פסוק זאגט. אייבערשטער נישט געגעב� די מצות
éåâ ìëì ïë äùò àì ìàøùéì åéèôùîå åé÷åç.  

וואס ער איז געווע� א זו�  ñåì÷ðåà מעשה וואס איז געווע� מיטדי ברענגט ער 

אבער , או� ער האט זי� געוואלט מגייר זיי� ,ðàãøñé÷ ñåðééø פו� די שוועסטער פו�

�האט ער אי� געבעט� רשות אוועק צו , ער האט מורא געהאט פו� זיי� פעטער דער מל

אוועק פאר� ווע� דו האסט  האט ער אי� געפרעגט פארוואס דארפסטו, פאר� האנדלע�

האט ער געזאגט אז ער וויל זי� לערנע� חכמות פו� אלע ערליי ? דא אלע אוצרות

או� ער האט געבעט� אז דער קעניג זאל אי� געב� א קלוגע עצה וואס ער . מענטש�

  .זאל זי� מיטנעמע� ווע� ער גייט מאכ� געשעפט�

� וואס איז יעצט ביליג ווע� די זעהסט א זא"האט אי� דער קעניג געזאגט 

ווייל צו� סו� וועט דאס טייער ווער� או� דו וועסט אסא� , זאלסטו דאס איינהאנדלע�

או� ער האט , אונקלוס איז ארוי� געקומע� קיי� אר  ישראל". פארדינע� דערוי�

אבער זיי האב� נישט געוואלט לערנע� מיט אי� נאר אויב ער , געוואלט לערנע� תורה

  .עט או� ער האט געלערנט אסא� תורה'מל'איז ער געגאנגע� או� זי� גע. עט זי�'מל

שפעטער צוריק אהיי� געקומע� האט אנדריינוס געזעה� אז ער זעהט  ווע� ער איז

, האט ער איה� געפרעגט דערוי� פארוואס ער זעהט אויס אנדערש, אויס אנדערש

האט , "געלערנט תורה עט או� אי� האב'מל'ווייל אי� האב זי� גע"האט ער געזאגט 

! דו אליי�"האט ער גענטפערט , "?ווער האט דיר געגעב� די עצה"אנדריינוס געפרעגט 

ווייל עס וועט , דו האסט מיר געזאגט אז אי� זאל זוכ� א סחורה וואס איז יעצט ביליג

אי� בי� געווע� ביי אלע פעלקער או� אי� , טייער ווער� או� אי� וועל פארדינע� דערוי�

או� זייער סו� וועט זיי� אז , ב געזעה� אז די איד� זענע� יעצט אינע� נידריגסט� מצבהא

  ".זיי וועל� זייער גרויס ווער�

פארוואס "געגעב� א פאטש אויפ� פני� או� געפרעגט  ñåðééøãðà האט אי�

האט , "ווייל אי� האב געוואלט לערנע� תורה"האט ער געזאגט ?, האסטו דאס געטו�

אפילו אויב דו ביסט זי� נישט , דו וואלסט געקענט לערנע� תורה"עט 'טענה'ער גע

איז זי� נישט מל קע� מע� נישט לערנע� קיי� 'אויב מ, ניי�"האט ער געענטפערט , "מל

נאר ווער עס , ווי דער פסוק זאגט מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, תורה

זיי קענע� נישט , ל ידעו�"ומשפטי� ב לא עשה כ� לכל גוי, עט ווי א איד'מל'גע איז

  .'או� ענדיגט זי� מיט א ל' לערנע� תורה וואס הייבט זי� א� מיט א ב

דערציילט אז ווע� דער קיסר איז ) א"א ע"ד� י(עבודה זרה ' די גמרא אי� מס

געוואויר געוואר� אז אונקלוס האט זי� מגייר געווע� האט ער געשיקט א גרופע 

ווע� זיי זענע� אנגעקומע� צו אי� האט ער זי� , גיי� אהיימברענגע�סאלדאט� זאל� אי� 

ביז ווע� ער האט משפיע , צושמועסט מיט זיי איבער די זיסקייט פו� תורה ומצוות

  .געווע� אוי� זיי או� זיי האב� זי� אלע מגייר געווע�

או� ער האט זיי אנגעווארענט אז זיי זאל� , האט ער געשיקט א צווייטע גרופע

  .נישט רעד� מיט אי� נאר זיי זאל� אי� באלד אריבער ברענגע� צו אי�

ט או� אנגעהויב� צו טראג� צו� קעניג האט ער זי� פווע� זיי האב� אי� געכא

גייט , ער שר גייט אויפ� וועגגעווענלי� איז דער סדר אז ווע� א גרויס"אנגערופ� צו זיי 

האט איר שוי� , פאר אי� א קלענעער שר או� טראגט די ליכט צו באלייכט� דע� וועג

האט . האב� זיי געזאגט אז ניי�? געזעה� אז א מל� זאל טראג� א לעכט פאר זיי� קנעכט

ער גייט פאר די איד� או� ער באלייכט , דער אייבערשטער טוט יא אזוי"ער געזאגט 

  .ווע� זיי האב� דאס געהערט האב� זיי אוי� מחליט געווע� זי� מגייר זיי�". יער וועגזי

או� ער האט זיי אנגעווארענט אז , דער קעניג האט דא� געשיקט א דריטע גרופע

ווע� זיי האב� אי� אנגעהויב� צו ברענגע� , זיי זאל� גארנישט רעד� מיט אי�

לייגט די האנט אוי� די מזוזה או� איר ארויסגייענדיג פו� שטוב האט ער ארויפגע

האב� זיי אי� געבעט� ? או� ער האט זיי געפרעגט צי זיי ווייס� וואס דאס איז. געקושט

דער סדר אוי� די וועלט איז אז דער מל� זיצט "האט ער געזאגט , אז ער זאל זיי זאג�

 זיי זיצ� , טביי די איד� איז פארקער, אינעווייניג או� די קנעכט היט� ביי די טיר

ווע� זיי האב� דאס געהערט . דער אייבערשטער היט אוי� זיי פונדרויס�אינווייניג או� 

  .האב� זיי אוי� מחליט געווע� זי� מגייר זיי�

ווע� דער קעניג האט דאס געזעה� האט ער אויפגעהערט צו שיק� סאלדאט� צו 

  .מורא האבנדיג אז ער וועט זיי אלע מגייר זיי�, אי�

  אוצר רבותינו
  אחרי רבי� להטות                                        

איז געווע� באקאנט אלס קליי� קינד מיט זיי�  ע"בעל ש פו
 מיכלשטאט זידער 
  .שארפ� מח או� קלוג� קאפ

יאר איז א גרויסער שר געקומע� אי�  9איז געווע� אמאל ווע� ער איז אלט געווע� 
או� , עהערט פו� זיי� חכמה האט ער אי� גערופ� צו זי� אי� פאלא�או� ער האט ג, שטאט

ער האט אנגעזאגט אז קיינער זאל זי� נישט געפונע� ארו� דע� פאלא� אי� די 
כדי דאס קינד זאל נישט האב� וועמע� צו פרעג� וואו דער שר , באשטימטע שעה

  .געפונט זי�
באטראכט , י� נישט  אינדערויס�דאס קינד קומט א� או� ער זעהט אז קיינער דרייט ז

נאר איי� פענסטער איז , או� ער זעהט ווי אלע פענסטער זענע� אפ�, ער דע� בני�
או� , איז ער באלד ארוי� אוי� יענע� שטאק או� אנגעקלאפט אוי� די טיר, פארמאכט

אוי� די פראגע פונע� שר פו� וואו ער האט ... דארט האט ער געטראפ� דע� שר
האט ער געענטפערט אז ווע� ער האט געזעה� נאר איי� , או ער איזגעוואוסט וו

פארמאכטע פענסטער האט ער פארשטאנע� אז דער שר באהאלט זי� דארט צו זעה� 
  .וואס ער וועט טו�

אי� די , ענטפער מיר מיי� קשיא, אויב ביסטו יא אזא קלוג קינד"זאגט אי� דער שר 
פארוואס , זענע� דא� ווייניגער פו� די גוי� או� איד�, אחרי רבי להטותתורה שטייט 

�  ".?גייט עטס נישט נא� רוב גוי
או� געפרעגט , ווע� אי� וואלט אריינגעקומע� אי� פאלא�: "ענטפערט דאס קינד אזוי

או� צע� באדינער וואלט מיר געזאגט אויפ� פינפט� , עטליכע באדינער וואו איז דער שר
ט אויפ� צענט� שטאק  וואלט אי� ווע� געגאנגע� או� צוואנציג וואלט� געזאג, שטאק

, ממילא וואלט אי� געגאנגע� נא� רוב, וויבאלד אי� האב א ספק, נא� רוב מיינונגע�
מעג� שוי� קומע� טויזנט , אבער יעצט ווע� אי� שטיי דא או� אי� רעד מיט� שר

י� זייער וועל אי� נישט קוק� או, מענטש� או� זאג� אז דער שר איז ערגע� אנדערש
  ...ווייל אי� זע דא� דע� שר מיט מיינע אויג�, זייט

אחרי רבי� להטות מיינט אז ווע� עס איז , די זעלבע איז מיט אונזער הייליגע אמונה
ע או
 עס זענע
 "אבער אידישע קינדער גלייב
 אינע רבש, דא א ספק גייט מע� נא� רוב

ממילא איז אוודאי נישט שיי� צו  !
מיר זעה
 דע אייבערשט, נישטא קיי
 שו ספיקות
  .זאג� אחרי רבי� להטות

 אוצר הידיעות

 יגעת ומצאת




