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וויסן און געדענקען! גיב אכט מיט וואס און 
וועמען דו כאפסט זיך מיט!

מען  לערנט  דא  פון  אז  זאגט  גמרא  די 
ארויס זייער א וויכטיגע לימוד. אויב איינער 
ער  ווערט  עבירה  אן  צו  צו  זיך  כאפט  וואס 
גערעכענט ווי ער האט עס געטוען און ווערט 
באשטראפט פאר דעם, דאן זאלסטו וויסן אז 
אודאי און אודאי, אויב איינער כאפט זיך צו 
צו א מצוה וועט ער באלוינט ווערן דערפאר!

צו ווייסטו וואס דאס מיינט? דאס מיינט 
מער  אסאך  אסאך  אריינכאפן  קעסט  דו  אז 
מצוות ווי דו האסט זיך אמאל פארגעשטעלט! 
וויל אויב איינער טוט א מצוה און דו כאפסט 
זיך מיט, ווערט עס גערעכענט ווי דו האסט 

עס געטוען.

געבעטן  האט  מאמע  דיין  אז  זאגן  לאמיר 
צו  ארויס  ברודערס  עלטערע  צוויי  דיינע 
יעצט,  הויז.  די  פון  גארבעדזש  די  נעמען 
דיינע ברודערס דארפן נישט דיין הילף. אזוי 
ברודערס  גרויסע  דיינע   – אייביג  עס  איז 

טראכטן אז זיי זענען זייער שטארק און זיי 
אבער  הילף.  קיין  נישט  דארפן 

לימוד  די  געדענקסט  דו 
פון פרשת שופטים און דו 

זיי  צו  אריבער  לויפסט 
אריין  לייגסט  דו  און 
"איך   – הענט  דיינע 
וויל אויך! "איך וויל 
און  העלפן  אויך 
די  אין  חלק  א  האבן 

מצוה!    

תורה  די  און 
אין  אז  אונז  לערענט 
דעם  פון  אויגן  די 
ביסטו  באשעפער 

דיינע  ווי  פונקט 
וואס  ברודערס  גרויסע 

אינגאנצן  מצוה  די  טוהן 
אליין.

ווייסט  דו  איינמאל  יעצט, 
אן  לעבן  גאנצע  דיין  איז  דאס, 

זיך  קענסט  דו  ווייל  לעבן.  סארט  אנדערע 
אפילו  זאכן.  גוטע  טוהן  צו  כאפן  מיט  אלץ 
למשל ווען מען גייט נאך געלט אין שול פאר 
מען  זאגן  לאמיר  צוועק,  וויכטיגע  א  זייער 
א  בויען  צו  אויף  דאללער  מיליאן  א  דארף 
שול. דו טראכסט, "דאס איז צו פיל פאר מיר! 
איך האב נאר צוואנציג דאללאר אין די באנק. 

דאס וועט נישט העלפן צופיל.

זאלסטו  אזוי,  טראכטן  צו  אנשטאט  אבער 
ארויס  זאלסט  דו  און  אויך!"  וויל  "איך  זאגן, 
נעמען די ניקעל פון דיין טאש אין עס אריין 
נאך  וואס?  ווייסט  דו  פושקע.  די  אין  לייגן 
120 יאר, ווען דו וועסט ארויף קומען אויפן 
דיך  אויבערשטער  דער  וועט  האמת,  עולם 
א  בויען  פאר  באלוינט  ווערסט  דו  אז  זאגן 
אידן  טויזענטער  וואו  שול  שיינע  הערליכע 
דאווענען און לערנען יעדע טאג. פארוואס? 
מיט  געכאפט  מיט  זיך  האסט  דו  ווייל 
און  מצוה,  א  געטוהן  האבן  וואס  אנדערע 
האסט  דו  ווי  עס  רעכנט  אויבערשטער  דער 
געטוהן די גאנצע מצוה.  

גוט  א 
שבת!

פאר קינדער
תורת אביגדור

 איבערגעארבעט פאר קינדער פון די שמועסן פון הרב אביגדור מיללער זצ"ל 
דורך: פינחס בן-עמי, נתנדב לעילוי נשמת אמי מורתי מרים לאה בת יעקב יהודה ע"ה

צו זאגן "איך וויל אויך!"
פרשת שופטים

שני  פי  "על  שטייט  שופטים  פרשת  אין 
עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר" – אז 
בית דין קען פסק'נען אויב עס זענען דא צוויי 
די  אויב  אז  מיינט  דאס  עדים.  דריי  אדער 
פאליציי וואלטן געברענגט ראובן צו בית דין 
און געזאגט אז ער האט גע'הרג'עט שמעון, קען 
בית דין נאך נישט ארויס געבן א פסק. האט 
איינער  טוט עס? האט  ער  ווי  געזען  איינער 

געזען ווי ער הרג'עט א מענטש?

"יא, איך בין  און אפילו אויב איינער זאגט 
דארט געווען און אלעס געזען!", און עס זעט 
עס  איז  דאך  אמת,  דעם  זאגט  ער  ווי  אויס 

נישט גענוג. 

צוויי  ווען  פסקנ'ען  נאר  מעג  דין  בית 
עס  האבן  זיי  אז  זאגן  עדים,  צוויי  מענטשן, 
געזען.  דאס איז וואס די פסוק לערענט אונז, 
קומען  מענטשן  דריי  אדער  צוויי  אויב  אז 

עדות זאגן קען בית דין פסק'נען.

שטייט  פארוואס  קשיא.  א  זיך  פרעגט  עס 
"אדער דריי?" אויב מען גלייבט צוויי, גלייבט 
מען אודאי דריי! וואס וויל אונז די תורה זאגן 

דא?

די גמרא זאגט אז די תורה לערענט אונז דא 
אויס גאר א וויכטיגע זאך. עפעס גאר וויכטיג 

פאר אונז, נישט נאר פאר בית דין.

זייער  זענען  עדים  צוויי  ערשטע  די 
א  אויב  אז  מיינען  קען  מען  און  וויכטיג. 

גארנישט  עס  וועט  קומט  מענטש  דריטע 
צוגעבן. אבער די פסוק זאגט אונז אז ער איז 

פונקט אזוי וויכטיג ווי די ערשטע צוויי!

וואס מיינט דאס? לאממיר זאגן די ערשטע 
האבן  זיי  ליגענט,  געזאגט  האבן  עדים  צוויי 
שמעון.  הרג'עט  ראובן  ווי  געזען  נישט  עכט 
יעצט ווען בית דין געפינט אויס אז זיי האבן 
געזאגט ליגענט, גייען זיי ווערן באשטראפט, 
אפשר וועט מען זיי אפילו הרגנ'ען. און אויב 
זאגן  ער  וועט  עד  דריטע  א  געווען  איז  עס 
"באשטראף מיך נישט. דו האסט געהערט פון 
די צוויי עדים, איך האב גארנישט צוגעלייגט. 
מיין עדות,  געדארפט  נישט  אפילו  מען האט 
נאר  זיך  האב  איך  הרגנ'ען?  מיר  גייסט  דו 

נאכגעשלעפט נאך די אנדערע צוויי עדים!"

אבער די תורה זאגט אונז א לשון פון "צוויי 
אזוי  פונקט  איז  דריטע  די  יא,  דריי".  אדער 
וויכטיג ווי די ערשטע צוויי. ווער עס נעמט 
אן  אין  אויפפירונג,  שלעכטע  א  אין  חלק  א 
עבירה, אפילו ער האט זיך נאר מיטגעשלעפט 
נאך אנדערע, ער ווערט געשטראפט פונקט ווי 

די אמתדיגע "מאכערס"!

עפעס  אין  טייל  א  נעמסט  דו  אויב  ווייל 
וואס איז נישט גערעכט ווייזט עס אויף וואס 
פאר א מענטש דו ביסט. און וועגן דעם וועסטו 
ווערן. די תורה האט צוגעלייגט  באשטראפט 
די ווערטער "אדער דריי" כדי דו זאלסט דאס 
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