
                 

 

 

 

 

 

 הפרשהמ לימוד 
 
 

 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

 (תרגום אונקלוס) לין דיניא די תסדר קדמיהוןואי 

מיינט דער ענין  "דינים" די תרגום זאגט הקדוש אז די ענין פון משפטים וואסמיר ווייסן פון זוהר 

פון דעם גלגול  צו, ע פאר אונזער תיקון"לעך לוואס מענטשן מאכן נעבעך מיט פארשידענע פעק

 א עלקטריק שטעקעראין  פינגער קינד שטעקט אריין די קליין ווען א. פריעדיגע גלגולים דער פוןא

 זאל זיך אויסלערנען אים ער ֿפטבאשטרא טאטע דער און שוועבעלעך וכדומה מיט זיך אדער שפילט

, טאטן מיט וואונדער וםצ קוקט קינד נעבעכדיגער ערד ,טוהן זאכן וואס שאדט אים נישטצו נאר

 ֿפארשטיין פארוואס קומט אים דאס נישט קען דאס קינד ?אויף מיר בייז אזוי טאטיפארוואס איז 

שוין זייער גוט וויפיל דער טאטע האט מיך  מען פארשטייטוואקסט אויף 'מווען שפעטער  ?שטראף

 .זאל מיר זיין נאר גוט'ליב געהאט און געזארגט ס

און  די וועגן זענען נאס און פארבלָאטעט, צייט אביסעלע פארקרומט פון צייט צואויך ווערן  אונז

וואס מאכט זיכער אז אונז בלייבן  הימל אין טערֿפא א האבן מיר ,אויסגליטשעןשטארק קען זיך 'מ

 בייז ווערן האבן מיר די נסיון צו מאל וויפיל, דרך גלייכע אויף די פארן וועלן מיר אזוי אוןגוט שטיין 

אבער שלמה המלך ... ווייל זאגט עס טאקע נישט ארויס מיטן מויל'מ ,ער גרויסער טאטעאויף אונז

 קינד וואס קליין די ווי ביסל א, ה"הארץ איז מען ברוגז אויף הקב אין "בול יזעף השם ועל": זאגט שוין

 אויף צו מאכן בעסער געקומען ףשטרא די איז, לאמיר טיף אריינטראכטןאבער  ,טאטע ן'פאוי בייז איז

  ? ערגער אדער

פון פרשת וארא האבן מיר באקומען אפענע אהבה פונעם אנגעהויבן די לעצטע פאר וואכן 

, פרנסה פאלט פון הימל, אזא גרויסע נס ווי קריעת ים סוף, מכות פאר די שונאים 01, אייבערשטער

די ערשטע פרשה . און מיר האבן אליין געהערט זיין קול פאר אונז דער אייבערשטער האט זיך באוויזן

אבער זאלסט וויסן אז די זעלבע , "דינים"איז דא אזא זאך ווי 'ס, לאזט מען אונז וויסן יא נאכדעם

און דיין  ער מיינט נאר דיין גוטסדינים קומט פון דער זעלבער טאטע וואס האט דיך שוין געוויזען אז 

 פרשת

 משפטים



 

 ב 

עס . צו לערנען טאנצען ראפןטשבא/וואס וויל איינעם באגראבען בשר ודםכטער יר נישט ווי א, תכלית

די קונץ איז צו פארשטיין . צו מאכן בעסער-יקוןתנאר לשם , "שטראפן"איז נישטא קיין עונש לשם 

דער באשעפער שיקט אונז . דארף פארעכטן'אס מאון אזוי וועט מען וויסן וו' מעסעדזש'וואס איז די 

אויף דעם בעט מען . זאל קענען ליינען די בריוו'מיר דארפן נאר אויפמאכן די לעקטער מ, כסדר בריוו

, מאך ליכטיג מיר זאלן פארשטיין אז דו האסט אונז ליב און דו מיינסט נאר אונזער גוטס -והאר עינינו

. ן דיין בריוו און פארשטיין וואס אונז דארפן מתקן זייןמיר זאלן קענען ליינע -במצותיך ודבק לבנו

 .את שמך" אהבה וליראה"דעמאלטס וועט זיין ויחד לבבנו ל

 
 נעשה ונשמע' ה ויאמרו כל אשר דבר

ובאו כולם בברית יחד נעשה , קבלת התורה-יעדער איינער קען די ניגון פון די יום טוב שבועות

, אודאי?  "נעשה ונשמע"שטייט  אין וועלכע פרשהאיד ווייסט איר אפשר ' ר.. .ונשמע נעשה ונשמע

אין סוף פרשת  ? ווילסט וויסן וואו !ניין, ווערט פארציילט קבלת התורה'אין פרשת יתרו וואו ס סתמאמ

 ?  פארוואס נישט אין פרשת יתרו  -רוב דערפון בין אדם לחבירו - משפטים נאך אלע הלכות אין דינים

אויב בפרט  ,ומהא טיפע געדאנק וכד ,עס איז זייער שיין און געשמאק צו הערן א שיינער רעיון

מען האט ליב א געשמאקע שארפע  .עקסטערע געשמאק א מענטשןהאבן " ציפעדיג"איז עס 

זאגט אז צו הערן א גוטע דרשה איז " חובת התלמידים"בעל ל "זצער פיאסעצנא רבי ד...דרשה

איז 'אבער ס, ציפט און ברענט'ס, גארנישט אנדערש ווי א גלעזל שארפע ברוינפן אדער א הייסע מקוה

אויב איז עס נישט מחייב דער מענטש צו ארבעטען  ,די זעלבע מיט א דבר תורה וכדומה ...געשמאק

 .תאוהגעשמאקע א אייגענע גארנישט מער ווי השם איז עס  אין עבודת

קבלת התורה -אזא געהויבענע מעמד הר סיני, מיר האלטן יעצט נאך פרשת יתרו קבלת התורה 

ואתם תהיו לי , והייתם לי סגלה מכל העמיםאזעלכע ווארימע ווערטער  ווי דער באשעפער זאגט אונז

הלכות נזיקין מסכת , שור שנגח ...יך נעמען צו די ארבעטבער יעצט דארף מען זא' וכו ממלכת כהנים

און  לערנען ן'כנאר נא .'וכו אלמנה ויתום לא תענון, בארגן געלט, ערי מקלט, שומרים' ד, בבא קמא

נעשה "שטייט  ,"מעשה"טוט ל'מ ווואדינים פון די תורה אין פרשת משפטים " פשוטע"די  מקיים זיין

האט 'ווען מלעצטע וואך געמיינט דיג 'אמת עס האט'ווייל דעמאלטס ווייזט עס טאקע אז מ" ונשמע

 .מקבל געווען די תורה

 
 
 
 



 

 ג 

 

 הלכה 

שמירן אדער אלץ -אדער איז דא א מלאכה פון ממרח "עראקסיידפ  "שבת  שמירןמעג מען  :שאלה

 ? רפואה

און אויך איז עס נישט קיין  ('ליקוויד')עס איז רינעדיג  סיי ווייל, עס איז מותר צו שמירן :תשובה

  .'סערמדזש'נעמט נאר אוועק די 'ס, רפואה

 

 מעשה 
 

 א נסיוןבייגעשטאנען 

נישט  די זאך איז .וויסן ווען און וויאזוי דער באשעפער וועט שיקן די ישועה נישט קיינער קען

מיר דארפן נאר דאווענען און בעטען אז אונזערע מעשים זאלן מלמד זכות  ,אונטער אונזער קאנטראל

 :פארציילט א יונגערמאן וואס וואוינט אין חיפה. ן צו מקבל זיין די ישועהזיין אז מיר זאלן זוכה זיי

 52בערך " )רכסים"אין שטעטל  עלטערן ס'ווייבצו גיין צו מיין אין פלאן האט געמיר  איין שבת האבן"

  .אזייגער 4 אויףקסי אזייגער באשטעלט א טע 05שוין  יך האבא ,(מינוט פארן פון חיפה

 ייז בןהא ,גייען אוועק אויף שבת מיר געוואויר געווארן אז פון די שכנים רעדערווייל איז איינ

מיין ווייב  .צו זיי אויף שבת קרובים וואס קומעןזייערע ר די דירה פא נוצן זןן מיין פרוי צו לאגעבעט

ווען  5:02שכנים האבן געבעטן  ז דינאר געווען אבלעם איז דער ּפרא .האט מסכים געווען בכבוד גדול

 זי וועט ,פרוי' קארעקטע'ז אויך זייער א מיין ווייב אי', אינמיטן צוגרייטן די רענצלעך וכויר זענען מ

מען אין גענוט שמיין פרוי האט ני... ריין 011%אויב די דירה איז נישט זן געסט נישט אריינלאאודאי 

האט אנגעהויבן צו וואשן און און  עןדארף קומ קסידי באשטעלטע טעווען ביז ט ורצע צייחשבון די ק

און מיין  מינוט 51 דא ךנא איזעס , די צייט לויפט', פלאץ וכולע זאכן אין זייער לייגן א...בן די הויזריי

בין געווען אין א גרויסע איך  .ןוהס צו טגעוואוסט וואט שאיך האט ני ,רייןרבעט אווייב א

און  ,עסכ קומען צופארהאלטן קען עס איר גיי איך ויב ז אהאב איינגעזען א איך ,פארגעלעגענהייט

: סןראכט אין מיט א פעסטקייט באשלאטהאב איך אריינגע... איז געווענליך נישט געשמאקדער סוף 



 

 ד 

איז  קסיעאון דער ט 4:11 עס איז. נישט אויפרעגןבשום אופן גיי מיך איך  "יהיה מה שיהיה"

ב עפעס איך האאבער  ...? זיך צו רעגן סיבה 'ריכטיגע'דאס א נישט איז ... ער פייפט ,ןגעקומעאנ

און  איםגיין מיט מיטט שז מיר קענען ניער אדרייוו ערד ן זאג פאראיך גיי אראפ או, אפגעמאכט

און , לטהאב באצא איך, זא ּפריי זאגטער האט מיר גע. וויל פאר די טירחהוויפיל געלט ער  פרעגטגע

 . עלט און סיי אז ער האט יעצט צייט פאר א נייע נסיעהסיי געמאכט ג, געפארן צופרידן וועקאיז אער 

ווארט געדולדיג  איך, וועגן די טעקסי איך קום ארויף און פארצייל גארנישט פאר מיין ווייב

מיר האבן שנעל , איז זי געווארן גרייט 4:51הערשט , ביז זי ווערט פערטיג( אדער אומגעדולדיג)

 .און געפארן קיין רכסים אויף שבתבאשטעלט א צווייטער טעקסי , גענומען אונזערע פעקלעך

איך האב ממש געשפירט , מיט א געוואלדיגע ווארעמקייט דער שבת איז אדורך זייער געהויבן

קומט נאכדעם א געוואלדיגע זיסקייט נסיון  א שטייט פעסט אין'מאז ווען וואס עס שטייט אין ספרים 

 מיר האבן געווארט יארן פאר קינדער און אז איז דערציילן איך ווילדער עיקר וואס . אין עבודת השם

 זענען מירנאכן בייקומען מיין יצר פון כעס , פרייטאג יענעםך דעם אינצידענט צע צייט נאקור א, יעצט

 ! לפן געווארן מיט די גרויסע ישועהגעהא

    

 א גוט שבת   


