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íéèôåù

זארגן נישט  זיך קיינמאל - העתידות  אחר תחקור  ָָולא

íéîúêé÷ìà 'ä íò äéäú(âé ,çé)êìäúä" ,é"ùø èâàæ .¨

øçà øå÷çú àìå ,åì äôöúå úåîéîúá åîò
,úåîéîúá ìá÷ êéìò àáéù äî ìë àìà ,úåãéúòä

ï'èéî ïééâîåà êéæ èñìàæ åã ."å÷ìçìå åîò äéäú æàå¨

åã ïåà ,íäéà åö ïòôàä ïåà úåîéîú èéî ïòèùøòáéåà¨

øòã ïéà ïééæ èòåå ñò ñàåå ïèëàøèðééøà èùéð èñìàæ¨©©¨

èôðå÷åöאåèñìàæ øéã óéåà ïòîå÷ èòåå ñàåå ñòìà øàð ,¨©¨¨

ידיד,א. זיין מיט ïאסירט  האט  וואס  ישועה  גרויסע  א וועגן העובדא, בעל צום  נאנטן א פון געהערט האבן ַַַָָָָמיר

חיוב דעם זיין צו מקיים  כדי תש"פ . ואתחנן -נחמו ïרשת צוריק, וואכן עטליכע בלע "ה, קינדער מיט מטוïל  ַָא

"טוריזם" מיט זיך  ער באשעפטיגט ïרנסה, פאר "השתדלות" פאהרן פון וואס מענטשן פאר באקעוועמליכקייטן אלע  (צוצושטעלן ַַַַ

א.ד .ג) וואקאציעס, פאר אויסלאנד, קיין רייזעס חדשים אויף  לעצטע  די אין  דעם. ארום קריזיסן עקאנאמישע און געזונטהייט די (צוליב ַַַַַָָ

רח "ל) ווירוס פון "קאראנא" נישט קומען און נישט פאהרן מענטשן מצויות", "שיירות קיין פאראן נישט  דאך זענען , ַַַָָָָ

געבענטשטע זיין  פאר שטעלן קענען  צו לעבן, טאג-טעגליכן  אויפ 'ן זיך ער  ïלאגט אויסלאנד, קיין און ַַַָָאויסלאנד

איהם . פאר מציאה  גאנצע א איז  ברויט, שטיקל  יעדעס טיש. אויפ 'ן ברויט  זייער בלע"ה , ַַַמש ïחה

פאמיליע זיין און ער  וואו  דירה די פאר  אב, חודש  פאר  דירה-געלט באצאהלן  צו טאג דער געקומען איז עס  ַַַַָָווען

ער וועט  באב תשעה נאך אז  דירה , די פון אייגנטימער דעם הבית, בעל דעם  בארואיגן ïרובירט ער האט ַַָָוואוינען,

דירה-געלט . פונעם חוב דעם  ַָבאצאהלן

דירה פאר'ן דאלאר 500 אויסגעפעהלט  נאך  איהם  האט  העעל "ט , ואתחנן פ' פרייטאג באב, תשעה  נאך  טאג ַַַָָָָָָא

איז ער העלפן. איהם  וועט אויבערשטער דער אז  בטחון און אמונה  מיט  געשטארקט  זיך  האט ער  אבער ַַָָגעלט,

באשעפער, פאר'ן הארץ  דאס  אויסגעגאסן זיך  האט  ער .ïארא און ארויף  געדרייט זיך און הויף  אין ַַַַַַַָָָָארויסגעגאנגען

צו מיר  שיק באשעפער, דיך , בעט איך  געלט... שכירות פאר דאלאר הונדערט  פינף נאך  האבן דארף  "איך ַַַַָָָָזאגנדיג:

געלט "... ָדאס

שוין  ישועה מיין ליגט  אפשר זיך, ביי געטראכט און אהיים, אומגעקערט  זיך ער האט ש ïעטער , וויילע  קורצע ַַַָא

דע אין עסיעצט , וועלכן אין קאנווערט א געטראפן דארט  און קעסטל , דאס  געעפענט  האט ער  קעסטל... ïאסט  ַָָָָָָם 

האב איך  הי"ו , "לכבוד ... צעטל , א דערצו  בייגעלייגט געווען איז עס  דאלאר ... הונדערט פינף  גענוי געלעגן ַַָָזענען

שבת"... ערב  גוטן א תשס"ט ... יאהר  פון דאלאר הונדערט  פינף שולדיג דיר בין  איך אז  דערמאנט  ַַַָָזיך

איהם האט  עס  און האנט , אויבערשטען'ס דעם קלאהר זעהענדיג געïלעפט , שטיין געבליבן איז יונגערמאן ַַָָדער

יאהר עלף  אדורכגעגאנגען שוין זענען עס  וואס חוב, יענעם  וועגן דערמאנען צו  זיך  צייט, מינוט עטליכע ַַָָגעדויערט

אזוי  זיך נויטיגט  ער  ווען מינוט  דער אין ממש דערמאנט , יעצט ערשט זיך האט לוה  דער און דעמאלטס, ַָָפון

יענעם געלייענט מ'האט וואס  ïסוק פונעם פארווירקליכונג  די געשïיהרט האט  ער געלט ... אינעם ַָָָלעבנס-וויכטיג

אליו"! קראינו בכל אלקיו כה' אליו, קרובים  אלקים  לו  אשר גדול  גוי מי "כי ואתחנן: ïרשת אין שבת,

אונז אזוי ווי "עצות", קיין נישט  פעהלן אויבערשטען, דעם פאר למקום". דרכים  "הרבה ווי מיר, לערנען דעם ַַפון

באשעפער צום מ 'האפט  אויב שטענדיג, אונז  פאר זיך זארגט ער הילף . זיין צו אהנקומען דארפן מיר ווען העלפן ַַַָָָצו 

ובגשמיות. ברוחניות האבן, מ 'דארף וואס אלעס  ïועל'ן  מען קען בטחון, און  אמונה  אמת'ע  די ַַָָמיט 

ברוך  הקדוש  אז  באלקיו , בטוח  ולבו באמונה שחי "מי זי"ע , קאריצער פנחס 'ל  רבי הרה "ק געזאגט האט ַָָָאזוי

זיין  אויף זיך פארלאזט ער  און אמונה  מיט לעבט וואס  מענטש  דער הדעת". על  יעלה שלא באופן מושיעו ַָָהוא

אז מענטש  פאר'ן איינפאלן גאהרנישט קען עס וואס אופן אן אויף  אויבערשטער  דער  איהם  העלפט  ַַַַַָָבאשעפער,

ישועה . זיין קומען וועט דארט  ָפון

שלום" "נתיבות ספר אין געברענגט  ווערט  ש "י)עס  ע' די (שמות, פון איינע  מיט  ïאסירט  האט  וואס מעשה ַַָָא

אין  געווארן געהאלפן אמאהל  איז ער אז  זצ"ל , טשעלונער שמואל  רבי הרה "צ זי"ע, קאברינער הייליגן פון ַַָָָָתלמידים 

דער וואס חסד דעם  וועגן פריינט, נאענטע און מש ïחה זיין פאר דערציילט  ש ïעטער  האט  און ענין, געוויסן ַַָָָא

איהם . מיט געטוהן האט  ָאויבערשטער



שופטים - קוואל פרשה דער á

íòã èéî ééæ åèñòåå ïàã ïåà ,úåîéîú èéî ïòîòððäà̈©

÷ìç ïééæ åö ïåà ,ïòèùøòáéåàב.

ñàãà ãåîéì à ïòðøòì åö æðåà èîå÷æà ,ïáòì ïé ¨©©

æéà ,ïééâ óøàã ãéà à ïëìòåå óéåà âòåå øòã©©

ì"æç éã éåå ,úåùéøãå úåøé÷ç íåù ïäà ,äèåùt äðåîà¨

ïâàæ(.ãë úåëî)òöðàâ éã èìòèùòâ èàä ÷å÷áç æà ¨©¨©

èâàæòâ èàä øò éåå ,äðåîà ¯ êàæ ïééà óéåà äøåú©¨¨

(ã ,á ÷å÷áç)èáòì ÷éãö à ."äéçé åúðåîàá ÷éãöå" :©

ìäàî ééååö é"ùø èâàæ íòã ïâòåå ïåà .äðåîà ïééæ èéî¨¨

"úåîéîú" èøàåå ñàãäî ìë" ïåà ,"úåîéîúá åîò êìäúä") ¨¨

("úåîéîúá ìá÷ êéìò àáéùúåîéîú æà ,ïòðøòì åö æðåà©

èìòåå øòã óéåà ãéà à ïåô äãåáò ètéåä éã æéàג. ©

óéåàèâàæ ,"êé÷ìà 'ä íò äéäú íéîú" ÷åñt íòã¨

"ìàøùé éøáã" øòã(è ,â ,àø÷éå 'ô)èâàæ é"ùø ,¨

ïåà ïâøàæ èùéð øäàè ùèðòî øòã æà àã êàã¨¨©¨¨

øòã ïéà ïééæ èòåå ñò ñàåå íòã ïéà ïèëàøèðééøà©©¨

ïâàæ ì"æç éã ñàåå ñàã ïåà ,èôðå÷åö(:áî äèåñ)äâàã" ¨¨¨

ïåô ïñòåîùñéåà êéæ óøàã'î æà ,"äðçéùé ùéà áìá©©

êéåà ïòî ïò÷ ,äâàã éã øòáéà ïèééååö à øàô ïöøàä©©©

úòãä çñéä ïåùì ïåô "äðçéùé" èøàåå ñàã ïùèééè¨¨

(ïééæ úòã çéñî ìàæ'î)ïèëàøè ìàæ'î øàð ,äâàã éã ïåô ¨¨¨©

."íåé íåé 'ä êåøá" æà©

øòãìùî à æéà ñò æà ,øòèééåå èâàæ "ìàøùé éøáã"¨©

øòèåî ïåà øòèàô ïééæ ñàåå ãðé÷ ïééì÷ à åö©¨¨

ïâòåå èùéð ìäàîðéé÷ èâøàæ ,ãðé÷ àæà .íäéà ïæéétù©©¨¨

ïééæ óéåà êéæ èæàìøàô øò ìééåå ,âàè ïâéãðâøàî íòã¨¨©¨

úåðîçø ïééæ èéî ïìòèùåö íäéà èòåå øò æà øòèàô¨©

íäéà èæéétù øò éåå è÷ðåt ïåà ,èééöìäàî ïâéèéåð íòã¨

.ïâøàî êéåà ïñò åö ïáòâ éàãååà íäéà øò èòåå ,èðééä©¨

ïéà øòèàô øòñéåøâ øòæðåà ñéååòâ éàãååà êàã æéà¨©¨

ñðøôîå ïæ" æéà øò ñàåå ,"ïîçøä áà åðéáà" ,ìîéä¨

éàãååà ùèðòî øòã óøàã ,"åáåèá åìåë íìåòä ìë úà©©

éåå ,íäéà øàô ãðé÷ ïééì÷ à éåå ïâéåà òðééæ ïéà ïééæ©©

èâàæ ä"ò êìîä ãåã(á ,àì÷ íéìäú)éúéåù àì íà" ¨

ìéôéåå èéåì ïåà ,'åâå "åîà éìò ìåîâë éùôð éúîîåãå
ïééøà èùéð èøòì÷ ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã åö èôàä øò¨©

øòèùøòáéåà øòã èåè éåæà ,ïòîå÷ èòåå äòåùé éã åàåå ïåô©

.ïæéétù ò÷àè íäéà©

øòãøàô âéøòáéà æéà ñò æà ïééèùøàô óøàã ùèðòî©©©©

êàã æéà øò ìééåå ,ïâøàî ïâòåå ïâøàæ åö íäéà¨¨¨

èòåå ïàã .ïòèùøòáéåà íòã ïåô èðòä éã ïéà àìéîî©

ùîî ïòðòæ 'úåâàã òìéô' òðééæ òìà æà ïééèùøàô øò
,äçîùá ïééæ øò èòåå ïåà ,øò ïò÷ øòáéøòã ïåà ,âéøáéà
óéåà ïééæ òétùî ïìòåå ,äçîù èéî ïòîàæåö äðåîà ïåà©

òôù òñéåøâ à íäéàד. ©

וואס חסד דעם וועגן מש ïחה זיין פאר איבערדערציילט  כסדר האט ער מאהל . מערערע געטוהן ער  האט ַַָָָָאזוי

זיין  הערן צו  געווארן  מיעד שוין זענען זיי אז  ווייט , אזוי אויף געטוהן, איהם מיט האט אויבערשטער דערציילונג...דער ַַָָ

געענטפערט שמואל  רבי האט מאהל , פיהל  אזוי עס  דערציילט ער פארוואס געפרעגט , האט  קינדער די פון איינער ַַָָָָווען

הקדוש החיים" "אור פון ווערטער די יז)מיט ז, דער(דברים זה", דבר להשכיחו הוא האדם יצר  תחבולות "ותחילת

אויבערשטער דער  וואס חסדים די פון פארגעסן מענטש  דעם  מאכן צו איז  הרע, יצר פונעם תחבולות די פון ַַָָאנהייב

איהם . מיט טוט 

געזאגטב . האט זצ"ל  רבי קאצקער שופטים)דער  פ' קודש", שרפי "שיח  בס' אין (מובא תי"ו  אות דער פארוואס טעם א ַַָָָָ

איר אין דא איז  עס  אז  זיין צו מרמז  כדי גרויס, איז  "תמים" "תמימות")ווארט  איינעם(אין יעדן פאר ארט  גענוג ַַָָָ

דארט  אריינקומען קען "תמימים", פון כלל  אין  אריינקומען וויל וואס איינער יעדער און בעל אריינצוקומען, א  (אויסער  ַַַַָָ

תי"ו) די פון  "גרעסער" זיך  האלט  וואס זיינעגאוה, אלע  מיט אריינגיין זאל  ער נאר  "אריינצוקוקן", גענוג נישט  איז עס  און , ַַַַָָָ

מיט געטוהן ווערט  אלעס  אז גלייבן צו אמונה, פון געצעלט  אויבערשטענ'ס  דעם אין גידין שס "ה און איברים ַַרמ"ח 

ב"ה . באשעפער דעם פון ïרטית ַהשגחה 

ער אויב אז  מענטש, דעם לערנען צו תי"ו , גרויסע  א האט  "תמים" ווארט דאס אז זאגט , הטורים " "בעל  ַַַָָָָדער

תי"ו". ביז  אל "ף  "פון תורה גאנצע  די געווען  מקיים האט  ער ווי גערעכנט  איהם  ווערט תמימות, מיט  זיך ַָפיהרט

בקיצ ג. רעדן געווענדליך  טוט רש"י אז געזאגט, האט  זצ "ל, יוסף יעקב רבי הרה "ק רבי, סקווערער  דא דער און ור, ַָָָ

תמימות. האבן צו  איז  עס  וויכטיג ווי לערנען צו  אונז  שïראך, לענגערע א מיט באריכות, רש "י ַַָרעדט

געזאגטד . האט  זי"ע, אמת" "אמרי בעל  הרה"ק רבי, גערער שובה )דער לשבת אמת" "אמרי פון (עי' גרויסקייט די  וועגן ָָ

זאגט הקדוש  זוהר דער  וואס  באקאנט דאך איז  עס  ווייל  שמחה, פון מדה  ריט :)די ïסוק(ח"ג דעם  (תהליםאויף  ַַָָָ
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אויף סגולה  א קליין האלטן  זיך - מאחיו לבבו  רום ַַלבלתי
ימים אריכות

éúìáìïéîé äåöîä ïî øåñ éúìáìå åéçàî åááì íåø
àåä åúëìîî ìò íéîé êéøàé ïòîì ,ìàîùå

ìàøùé áø÷á åéðáå(á ,æé)øàô ïäà¯èâàæ äøåú éã .¨¨©

òðééæ øòáéà ñéåøâ ïèìàä èùéð êéæ ìàæ øò ,âéðò÷ íòã¨©

øòãéøá(ïãéà éã)ïåô ïøò÷tà èùéð êéæ ìàæ øò ïåà¨¨

éãë ,ñ÷ðéì åö øòãà ñèëòø åö ,úååöî éã ïééæ íéé÷î¨

òðééæ ïåà øò ,êééøâéðò÷ ïééæ óéåà ïáòì âðàì ìàæ øò¨©

.ïãéà éã ïùéååö ,øòãðé÷

èáééøùèàä äøåú éã æà ,ì"æ ï"áîø øòã íòã óéåà©¨

úåàéâ ïåô øåñéà íòã ïééæ æîøî èìàååòâ àã¨¨

íòã ïèìàäåö÷éøåö èëåæ ÷åñt øòã .ïèìàäñéåøâ êéæ ¯©©

ïùèðòî òøòãðà éàãååà ïåà ,ïèìàäñéåøâ êéæ ïåô âéðò÷©©©

åöøòã éåàø èùéð ïòðòæ ñàååñàåå èéî èùéð åìéôà ïáàä ééæ) ¨¨©¨

(ïøéöìàèù åöìäàîà êàã ïò÷ âéðò÷ øòã ãìàáéåå øàð . ¨¨©¨©¨

èàä íòã óéåà ,"ñéåøâ" æéà øò æà êéæ ééá ïèëàøè©©¨

ìôù åááì úåéäì" ,âéðò÷ íòã èðòøàååòâðà äøåú éã¨¨

âéøòãéð ïèìàä êéæ ìàæ øò ¯ "åðîî íéðè÷ä åéçà ìëë¨©

ïòðòæ ñàåå øòãéøá òðééæ òìà éåå éåæà ,õøàä ïééæ ïéà©©©¨

ò'ñåàéî à æéà ,ïèìàä ñéåøâ êéæ ìééåå .íäéà ïåô øòðòì÷©©

åãáì 'äì éë" .âéðò÷ à ééá åìéôà ,íé÷éãö éã ééá äãéî©©

ïòèùøòáéåà íòã åö øàð ìééåå ,"úåîîåøäå äìåãâä¨

åãáì åìå" .èéé÷ðáéåäøòã ïåà èéé÷ñéåøâ éã æéà ïééìà©
ïèùøòáéåà íòã åö æéåìá ïåà "íãàä ììäúé åáå ,äìéäúä
ùèðòî øòã óøàã ïòèùøòáéåà ï'èéî ïåà ,áéåì éã æéà©

ì"ëò ,"ïáéåì êéæה.

ב) האטקמט, וואס  באשעפער זיין מיט יחיד, לשון - "בעושו" נישט זאגט ïסוק דער אז  בעושיו", ישראל  ַַָָָ"ישמח

מענטש  פון  עלטערן די אויף  זיין צו מרמז  כדי "בעושיו", רבים : לשון נאר געמאכט, געבוירן)איהם איהם האבן אז(וואס ַַָָָ

די  אין זיין משתתף  קומען  זיך זאלן זיי אז  עדן, גן פון עלטערן די ארויס מען טרייבט שמחה , א פון צייט  די ַַַָאין

וועלט . דער  אויף  אייניקלעך  און קינדער  זייערע  פון שמחה

שטענדיג  איז ער  בכלל, און בשמחה, מצוה א טוט איד א ווען אז  אויס, קומט דעם פון אז  אמת", "אמרי דער ַַַַָזאגט

שמחה ... זיין אין זיין" "משתתף קענען זיך זאלן זיי עלטערן, זיינע  העליון עולם  פון ïארא מען שיקט  ַָָבשמחה ,

אז איהם  פאר אïגערעדט  זיך  האט  וואס  יונגערמאן, א צו געזאגט אמאהל האט זי"ע שמחה " "לב בעל  ַַַַַָָָָָָהרה"ק

תפקיד  דער ïרנסה ?... ברענגען צו איז  יונגערמאן א פון תפקיד דער אז  דען זאגט  "ווער ïרנסה : אויף  זיך ïלאגט  ַַַָָער

דעם דורך שטוב, אין אריין  שמחה  די קומט אמאהל נאר  שטוב ... אין שמחה  אריינצוברענגען איז  יונגערמאן א ַַַַַָָפון

ïרנסה ...". ברענגט  מאן דער ïערזענליכן וואס  אין  געפיהרט  אזוי טאקע זיך האט זי "ע שמחה " "לב  דער  שאמרם", למי  הדברים  ("ראוים ַַַָָ

שמייכל) א איינעם יעדן פאר געהאט  און בשמחה, געווען שטענדיג ער  איז לעבן , אין  מיטגעמאכט  האט ער וואס יסורים אלע טראץ וואס .לעבן, ַַַַַָָָָ

סאך  א שוין האבן מיר ווי בשמחה , זיין צו  בעתו" "דבר א טאקע איז אלול , חודש פון טעג יעצטיגע  די ַַַַָאין

ו' א'ון ל 'וסטיג ל 'עבעדיג, ו'וייטער א'ון  ל 'עבעדיג תיבות ראשי אלו "ל  אז נאכגעזאגט , ל 'וסטיג...מאהל  וידער ַָָָ

זצ"ל  קאזשליק יעקב ר' הגה "ח געפרעגט אמאהל  זי"ע)מ 'האט זוועהילער שלמה 'קע רבי הרה"ק ביי חסידים גרויסע די ,(פון ַָָָ

געענטפערט: יעקב ר' האט אלול . חודש  אין איד א פון ïלייצעס  די אויף  ליגט  וואס פליכט  די איז עס ַָָָוואס 

גנב"... דעם  "געכאïט מ'האט אז  בשמחה , זיין דארפן מיר הרע)- יצר  .(דעם ַַַָ

גנב", דעם  "כאïן צו אינגאנצן באוויזן  נישט נאך האבן מיר אויב אויך  אז דערפון, אראïלערנען זיך מיר ַַַַַַָָָדארפן

בייקומען. איהם מען קען שמחה, מיט  אבער איינרעדענישן, זיינע מיט  הרע  יצר דעם  באזיגן ַָאון 

זי"ע  לב" "ייטב דער טייטשט  חדש")אזוי מלך  "ויקם ד "ה שמות, ïרשה (פ' היינטיגער דער אין ïסוק ב-ד)דעם  "והיה(כ, ַ

להושיע אויביכם עם לכם להלחם עמכם  ההולך אלקיכם ה ' כי  וגו', העם אל  ודיבר הכהן וניגש  המלחמה אל  כקרבכם

זאגן חז "ל  די ג)אתכם". פמ"ב, לשון (ב"ר א עס  איז "והיה ", זאגט  ïסוק דער  וואו איבעראל  שמחה", לשון "והיה, ַָָ

שונאים, די קעגן מלחמה אין  ארויס  מ'גייט  ווען - המלחמה" אל  כקרבכם "והיה תורה , די זאגט-אהן שמחה. ַָָפון

ווייל אתכם", להושיע  עמכם ההולך  אלקיכם ה' "כי אז  זיין זוכה  מען  קען אזוי נאר ווייל  בשמחה , זיין מען  ַַַָדארף 

זאגט גמרא די  ווי השכינה , השראת צו זיין זוכה נישט קען טרויעריג, איז  וואס מענטש ל :)דער השכינה(שבת "אין ָָ

ה' "כי ווערן מקוים זאל  עס  כדי אז  אויס , קומט  מצוה ". של  שמחה דבר מתוך אלא עצבות... מתוך  לא ַָשורה

בשמחה . זיין מען דארף ברוחניות, און בגשמיות אתכם", להושיע  לכם  להלחם עמכם ההולך ַאלקיכם 

פרעגטה . אמת" "שפת עקב)דער פ' די (ליקוטים, אהן זאגט שופטים , ïרשת אין דא, אז  רמב"ן פון ווערטער די ַָָָאויף 

עקב ïרשת אין שוין שטייט דאך עס לכאורה, גאות , פון לאו דעם יא-יד)תורה ח , תשכח(דברים פן לך "השמר  ָ
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éååäåðò ïåô äãî éã ò÷àè ïòî èëééøâøòã éåæàèùéð) ©©

(áöî ïåà àâøã ïééæ óéåà ùèðòî øòãòé øàð ,âéðò÷ øòã øàð? ¨¨

óéåà,õåøéú íòã ïééìà ì"æ ï"áîø øòã æðåà èéâ íòã©

ååéøá ïééæ ïéà ,èøà ïøòãðà ïà óéåà("ï"áîøä úøâà"), ©©¨

ïðåáúî êéæ èòåå ùèðòî øòã ïòåå æà ,èáééøù øò åàåå©

æéà àåä êåøá øòôòùàá øòã æà ,"ïéîàî éðà" ééá ïééæ©©

ïäà èøäéô ïåà èìòåå éã ïôàùàá èàä ñàåå øòã¨¨©©¨

ìëì äùòéå äùåòå äùò åãáì àåäå" ,ïùéðòôòùàá òìà©©

ïåà ,èåè øò ïåà ,ïäåèòâ èàä ïééìà øò ïåà ,"íéùòîä©¨

äåè øòèééåå èòåå øòóéåà øàô èîå÷ ñàåå ñòìà ï©¨¨

,èùéðøäàâ èàä ïééìà ùèðòî øòã æà ïåà ,èìòåå øòã©©¨¨

øòã ñàåå ,"úåðåã÷ô" øàð ïòðòæ íéðéð÷ òðééæ òìà ìééåå©¨¨

øòã ïéà íäéà ééá "èâééìòâðééà" èàä øòèùøòáéåà¨

ùèðòî øòã èàä "úåìòî" òñéåøâ òðééæ êéåà .èðàä©¨

æéà ñò øàð ,çë íòðòâééà ïééæ èéî èëééøâøòã èùéð¨

ïöðàâ íòã ïøéìøàô øò èòåå ïàã ,ìîéä ïåô äðúî à©©©©

èáééøù ï"áîø øòã éåå ,ñéåøâ ïèìàä åö êéæ ÷ùç©

:èøàã¨

äîáå"ùéøåî 'ä ,øùåòá íà ,íãàä áì äàâúé
ïìòåå ùèðòî øòã èòåå áéåà ,"øéùòîå
øòèùøòáéåà øòã êàã æéà ,íåèëééø ïééæ èéî ïøéöìàèù¨¨

áéåà ïåà .êééø øòãà íéøà íòðééà èëàî ñàåå øòã¨©¨¨

úéáä ìòá øòã øòèùøòáéåà øòã êàã æéà ,ãåáë èéî¨

ãåáëäå øùåòäå" èâàæ ÷åñt øòã éåå ,ãåáë íòðåô¨

ïòîäéøàá êéæ ùèðòî à ïò÷ éåæà éåå ïåà ,"êéðôìî©©©

?ñ'øòôòùàá íòã øàð ,ñðééæ èùéð æéà ñàåå ãåáë èéî¨¨©

íàå"èòåå ùèðòî øòã áéåà ïåà ¯ "äîëçá øàôúé
êàã èâàæ ,èôàùâåì÷ ïééæ èéî ïòîéøàá êéæ©©¨¨

÷åñt øòã(ë ,áé áåéà)íéð÷æ íòèå íéðîàðì äôù øéñî"
éã ïåô äîëç éã ÷òååà èîòð øòèùøòáéåà øòã ,"ç÷é©

"פן " וואס  אלקיך", ה' את ושכחת לבבך ורם  וגו ' אלקיך ה' "השמר ")את אויך אויך תעשה (און לא א צו .)איז  ,(עירובין ַָ

נאך  צוגעלייגט  דא תורה די האט  פארוואס און פריהער , שוין שטייט  וואס  לאו  א איז  לבבך" "ורם  דער אויס  ַַָָָָָקומט

עיי"ש . גאוה , אויף לאו ַא

"וידוי", זאגט  שטאט  פון רב דער  ווי געהערט אמאהל  האט שוהל , א אין גבאי א משל, א ברענגען  ספרים ַַַַָָָָדי

זיך, ביי געטראכט  גבאי דער האט ווייטער. אזוי און "גזלנו" "בגדנו", "אשמנו", זאגן ביים הארץ  אין  זיך קלאïט ַַַַָָאון

שוהל ... אין כיבודים מיט רב דעם  זיין מכבד אויפהערן איך וועל  אזוי, ַאויב

"שישי" פון עליה מכובד 'יגע  די מיט געווען  מכבד  גבאי דער האט התורה, קריאת ביי שבת קומענדיגן (מיט דעם  ָ

מכובדים) אנשים ענדליכע אדער  רב , דעם מכבד געווענליך  מ'איז האטוועלכע וועלכער רב, דער שוהל . אין מת ïללים די פון איינעם ָָ

שוין  - גבאי פאר'ן געוויזן האט  "שישי", צו אויפגערופן נישט  איהם האט  גבאי  דער פארוואס  פארשטאנען  ַַַַָָָנישט

פארוואס גבאי, דעם "באפאלן" רב דער האט דאווענען, נאכ 'ן געטוהן... ריכטיג נישט האט ער אז  - לייענען ַַַַַָָָָאינמיטן 

פארענטפערט זיך  גבאי דער  האט "שישי". פון עליה  די געבן צו נישט איהם פארשעהמט, שטארק  אזוי איהם  האט  ַַַַָָער

"אשמנו" עבירה , בעל  גרויסער אזא איז ער אז  "וידוי" זאגט רב דער ווי געהערט אליין דאך האב "איך רב, ַַַַַָָָפאר'ן

וואס אייך פון געהערט אליין האב איך ווען "שישי ", צו רב דעם אויפרופן איך קען אזוי ווי איז  א.א.וו... ַַָָ"בגדנו "

זאגנדיג: אהנגעשריגן, איהם  רב  דער  האט זענט... איר "חוטא" ַַָָָפארא

האב ווייטער, און "בגדנו" און "אשמנו", פון  וידוי דעם וואס- באשעפער , גרויסן דעם  כל ïי געזאגט  דאך איך ַָָָָ

בין  באשעפער, גרויסן דעם  אנטקעגן עליון"... א-ל  והנורא, הגבור, הגדול , "הקל  סוף , א אהן מיר פון גרעסער ַַַָאיז 

דאך  איך בין "שישי", צו  אויפגערופן האסט דו  וועמען  איד יענעם קעגן אבער באשעפעניש, זינדיגע א טאקע  ַַַָָָאיך

צעהנפאכיג... "צדיק " ַַא

דא  רמב"ן דער לערנט  פארוואס  פרעגט ער וואס  אמת", "שפת פונעם קשיא די פארענטפערט איז דעם ַַָָָלויט 

עקב, ïרשת אין ïסוק דער נאר עקב. ïרשת אין שוין שטייט עס  ווען גיאות, אויף לאו א זאגט  ïסוק  דער  ַַָָאז 

זאל מענטש דער אז  דעם  וועגן רעדט  אלקיך", ה' את ושכחת לבבך ורם  וגו' אלקיך ה' את תשכח ïן לך ַָ"השמר

גאהרנישט, ער האט  אליין זיך פון אז  פארשטיין זאל ער  און אויבערשטען , צום רעדט  ער ווען גרויס האלטן נישט ַַַַָָָזיך

נישט זיך  קעניג דעם ווארנט תורה  די וואו שופטים , ïרשת אין דא, אבער אויבערשטען. דעם פון קומט  אלעס  ַָָָָנאר 

שוין  איז דאס  לאו. באזונדערער א דא איז  איהם, פון קלענער זענען וואס  מענטשן אנדערע קעגן גרויס  האלטן ַַַַָָָצו 

מענטשן. אנדערע  לגבי אויך קליין האלטן צו  זיך רבותא, ַַמער 



שופטים - קוואל פרשה äדער

èééì òèìà("õøàä íò éð÷æ" éã)ñòìà æà ñéåà èîå÷ . ©©©

,íéàâ ìéôùî åtàá éë" .ïòèùøòáéåà íòã ééá êééìâ æéà
èøòãéðøòã ïøàö ïééæ èéî ìééåå ,"íéìôù äéáâî åðåöøáå¨

èåè ïìéåå ïééæ èéî ïåà ,ñéåøâ êéæ ïèìàä ñàåå éã øò¨©

.âéøòãéð ïòðòæ ñàåå éã ïáééäôéåà øò¨

øòã,êîöò ìtùä ,ïëì" :ñéåà èøäéô ì"æ ï"áîø
ïæàìtàøà êéæ åèñìàæ íòã ïâòåå ,"íå÷îä êàùðéå¨©¨¨

êéã èòåå øòèùøòáéåà øòã ïåà ,âéøòãéð ïèìàä êéæ åö©

ì"ëò ,ïáééäôéåàו.

øòãåááì íåø éúìáì ÷åñt íòã èùèééè "éðå÷æç"
ïâàæ ì"æç éã éåå èéåì ,'åâå åéçàî(:æô íéçñô) ¨

úåðáø ñàã ,"äéìòá úà úøá÷î úåðáøä",äøøù) ¨

(èôàùøòäèùéð å"ç ìàæ øò ùèðòî ï'øàô íøåâ æéà ©©¨

æà ,ñéåà èîå÷ .èìòåå øòã óéåà íéîé úåëéøà ïáàä¨©

à ïéà êéæ øò èâéèéåð ,ñéåøâ èøòåå ùèðòî à ïòåå©©

.âðàì ïáòì ìàæ øò æà äëøá òìòéöòtñ©¨©

èâàæèôåø ,íòè íòã áéìåö æà ,øòèééåå "éðå÷æç" øòã ¨©

éçé" ,âéðò÷ ñìà íòðééà èðéåø÷'î ïòåå ñéåà ïòî©

âéðò÷ øòã ìàæ ïáòì ¯ "êìîä,÷"ãø ïåà ,ãé ,à íéëìî äòæ) ¨

(èøàãïøòåå åö äëåæ æéà ñàåå âéðò÷ íòã èùèðòá'î ìééåå , ¨¨

ïøäàé òèðåæòâ òâðàì åö ïééæ äëåæ ìàæ øò æà ,ñéåøâז. ©¨©¨

èéåìùèðòî øòã áéåà æà ,ïâééìåö ïòî ïò÷ íòã©

èùéð æéà èéé÷ñéåøâ òöðàâ éã æà èðò÷øòðà©©

ìîéä ïåô ïòîå÷àá ñò èàä øò øàð ,ñðééæ úîàáח, ¨¨©

íòðééà ïåô "íéîé øöå÷" íòã ïåô èòååòèàøòâ øò èøòåå©

.äøøù èàä ñàåå¨¨

éåæààøîâ éã èâàæ(.áö ïéøãäðñ)èàä øæòìà éáø ©¨¨

èñìàæ åã ,"íéé÷å ìá÷ éåä íìåòì" ,èâàæòâ¨¨

ïáòì ïåà ïøéèñéæ÷ò åèñòåå ,"ìá÷" à ïééæ âéãðòèù©

åã ,"äéçúå åéðò éåä" :é"ùø èâàæ .èìòåå øòã óéåà¨

êîöò äùò" .ïáòì åèñòåå ,ïééì÷ ïèìàä êéæ èñìàæ¨©

.âéøòãéð ïåà "ì÷ðåè" ïëàî êéæ èñìàæ åã ,"ìôùå ìôà¨©

åö ïééæ äëåæ åèñòåå ,ãåáë ïåô ïôéåìèðà èñòåå åã áéåà ,èñééä ñàã)¨©

(íéîé úåëéøà.

èâàæøéî ,èâàæòâ èàä àøéæ éáø ,øòèééåå àøîâ éã ¨¨¨

ïéçúåô ïéà ìôà úéá" ,èðøòìòâ éåæà ò÷àè ïáàä¨©©

æéåä òìò÷ðåè à ,"åòâð úåàøì úåðåìç åá(áåèù øòãà) ©¨

.òâð íòã ïäòæ åö øòèöðòô éã ïèøàã èùéð ïòî èðòôò¨

דעםו. אהן נעמט וואס דער אז געזאגט , האט  זי"ע, ישראל " "אוהב בעל  הרה"ק  רב, אïטער הייליגער  ַַָָָָדער

אזוי  - שהוא" "כמות אהן  אויך איהם אויבערשטער  דער  נעמט איז , ער  ווי אזוי  - שהוא" "כמות ַַָאויבערשטען

"קריגט" ער און באשעפער, דעם פון אמונה  די  זיך אויף  נעמט וואס מענטש דער ווייל  אופן... יעדן אויף  איז , ער  ַָווי

דער טוט  אזוי, און אזוי איהם מיט געטוהן ער האט  פארוואס  פארשטיין" "וועלן צו באשעפער מיט'ן נישט ַַַַַָָזיך

ער און ווייט , אזוי מעשים זיינע  נאך נישט  קוקט  ער און איהם, מיט  אויך  שטרענג  אומגיין נישט  זיך ַָאויבערשטער

יאהרן. געזונטע  לאנגע  צו  הצלחה , און ברכה  פון שפע  א איהם אויף  מש ïיע  ַַָאיז 

גדולז . א אדער  צדיק א פון נאמען דעם מ 'דערמאנט ווען צוצולייגן זיך מען פיהרט  דעם וועגן אז  זאגן, ַַַָָָטייל 

'שליט "א' ווארט דאס  ארוכים")בתורה, טובים  לימים ימים,("שיחיה אריכות זיין  צו ח"ו שאטן נישט איהם  זאל  עס  כדי , ַָָָ

שררה . צו  געווארן דערהויבן איז ער וואס  ָָָדאס

קודש"ח. "זרע  ספה"ק  אין זי"ע, רב ראïשיצער דער שרייבט ווערטער, לומר ")ענדליכער יש "עוד ד"ה ער(ויצא, וואס ָָ

קינד, א אויף  הרע  עין אן געבן צו פון אïגעהיטן ווערן וויל  וואס  מענטש דער  אז יוגנט, זיין אין געהערט  ַַַָָָהאט

הימל . צום ארויף קוקן ער ַָזאל 

דאס צדיק א האט  מיינונג, מיין לויט  - בחכמתו" צדיק איזה  זאת אמר  "ולדעתי, רב, ראïשיצער  דער  ַָָָָזאגט

אז זאך געוויסע א אויף  זיך וואונדערט מענטש  דער ווען ח"ו שאדט הרע  עין אן  ווייל  חכמה, זיין מיט  ַַַַַָגעזאגט 

וואונדערן  זיך עצם  מיט 'ן שטארקייט . אדער קינדער, געלט , וועגן זיך האנדלט עס  צו  גרויס, אדער שיין איז  ַַָָעס

מענטש דער הוא. ברוך באשעפער דער איז  דאס וואס  - שורש איר פון זאך די אויסרייסן מענטש דער  טוט  ַַָָדערויף ,

"שורש" אינעם דבוק איז  באשעפער)וואס עס(דעם ווייל וועלט , דער אויף הצלחה  קיין אויף נישט  זיך וואונדערט , ַָ

דעם מיט  יכול ". "כל  א דאך  איז  ער גרויסקייט , באשעפער 'ס דעם  אויף וואונדערן זיך צו  ארט אן דא נישט  ַַַָָָאיז 

נישט שוין איהם קען דאן און שורש , זיין צו זאך די באהעפטן מען טוט  הימל , צום  אויגן די  אויף מ 'הייבט ַַַָוואס

ע "כ . הרע, עין  אן ח "ו ַַשאטן



שופטים - קוואל פרשה דער å

øòãèð'÷ñt'òâ èøòåå ñò ìééåå ,æéà ïåôøòã íòè
å"ç úòøö òâð à àã æéà ñò ïòåå æà äëìäì©¨©

ïäë øòã æéá àîè èùéð æéåä ñàã èøòåå ,æéåä ïéà¨

.àîè æéà ñò æà ïôåøñéåà èòåå øò ïåà ïäòæ ñò èòåå©

ïòðòæ ñò ïåà òâð à ïäòæ èîå÷ ïäë øòã ïòåå ,àìéîî©

æéà íòã áéìåö ïåà ,æéåä ïéà ñøòèöðòô ïéé÷ àã èùéð¨

èùéð úéáä ìòá øòã óøàã ,æéåä ïéà øòèöðéô©

æéåä ñàã ïëàî åö âéèëòì éãë øòèöðòô ïìòèùðééøà©©¨

.øåäè èáééìá æéåä ñàã øàð ,òâð éã ïòðò÷ ìàæ'î æà©¨¨¨

øòãêéæ èëàî ùèðòî øòã ïòåå ,æéà íòã ïåô ãåîéì©

æéà ,ïééì÷ êéæ èìàä øò ,èñééä ñàã "ì÷ðåè"¨©

úåëéøà ïáàä èòåå øò ,úåòtùä òèåâ òìà åö äëåæ øò©¨

êàæ à ïåô "èéé÷ì÷ðåè" íöò éã æà ,ñéåà èîå÷ .íéîé©©©

(æéåä à øòãà ,ùèðòî à).íäéà èòååòèàø , ©¨©©

èøäéôïåô äðååë éã æéà ñàã æà ,"éðå÷æç" øòã ñéåà©¨

éúìáì" ïáòâ âðåèëà ìàæ âéðò÷ øòã ,÷åñt¨©

øò øàð ,ïèìàä åö ñéåøâ èùéð êéæ ,"åéçàî åááì íåø©¨

èùéð íäéà ééá èòåå àìéîî ïåà ,ïééì÷ ïèìàä êéæ ìàæ¨©

,"äéìòá úà úøá÷î úåðáøä" ïåô ììë øòã êééù ïééæ
êéøàé ïòîì" :íéîé úåëéøà åö ïééæ äëåæ èòåå øò ïåà

"ìàøùé áø÷á åéðáå àåä åúëìîî ìò íéîéט.

אויבערשטן דעם דינען צו  נישט זיין נזהר - לביתו  וישוב ילך
חשבון יענעמ'ס  אויף 

øòèééåå,äîçìî à ééá æà ,øéî ïòðøòì äøãñ øòã ïéà©©

ééæ ïåà ,÷ìàô íåö èãòøòâ "íéøèåù" éã ïáàä¨¨

êìé ,åëðç àìå ùãç úéá äðá øùà ùéàä éî" :èâàæòâ¨

,"åðëðëçé øçà ùéàå äîçìîá úåîé ïô ,åúéáì áåùéå
èàä øò ïåà æéåä òééð à èéåáòâ èàä ùèðòî à áéåà©¨©¨

,æéåä ïééæ åö ïøò÷îåà êéæ øò ìàæ ,èééðàá èùéð êàð ñò¨©¨

ïåà äîçìî øòã ïéà ïáøàèù øò èòåå øòîàè ìééåå¨©

.æéåä éã ïéà ïòðéåàåå ïééâðééøà èòåå ùèðòî øòøòãðà ïà©©©

éîå",åúéáì áåùéå êìé ,äç÷ì àìå äùà ùøà øùà ùéàä
øòã ïåà ."äðç÷é øçà ùéàå äîçìîá úåîé ïô
øò ïåà éåøô à èéî êåãéù à ïäåèòâ èàä ñàåå ùèðòî¨¨©©

êéæ øò ìàæ ,øéà èéî èàäòâ äðåúç èùéð êàð èàä¨¨©¨

,íééäà ïøò÷îåàïéà å"ç ïáøàèù èòåå øò áéåà ìééåå ©©

èéî ïáàä äðåúç ùèðòî øòèééååö à èòåå äîçìî øòã©¨

éàãë ,ïäëä éøáãì òîùé àì íàù" :é"ùø èâàæ .øéà¨

éã ïâìàô èùéð å"ç èåè øò áéåà ìééåå ,"úåîéù àåä¨

.å"ç ïáøàèù åö éåàø øò æéà ,ïäë íòðåô øòèøòåå©

ïåàèàä'î áéåà ,òáìòæ éã ñéåà ïòî èôåø éåæà¨

èùéð èàä'î ïåà ïèøàâðééåå à èöðàìôòâðééà©©¨¨

ïåôøòã úåøéô éã èæééìòâñéåà,øäàé ïèøòô ïåô ¯ "éòáø òèð")¨

(èøàã é"ùø äòæíéìùåøé ïéà ñò ïñò åö("åììéç àìå")ìàæ , ¨

.íééäà ïøò÷îåà êéæ ïòî©

óøàãñéåà é"ùø èñòåîù ñàååøàô ,ïééèùøàô ïòî ©©©¨

øòèøòåå éãïòî æéà ïäë íòã èùéð èâìàô'î áéåà æà)©¨

(å"ç ïáøàèù åö éåàø¯ "äç÷ì àìå äùà ùøà" ééá øàð , ©¨

èàäòâ äðåúç èùéð ïåà éåøô à ïòîåðòâ èàä'î ïòåå¨©©

èôéå÷'î áéåà ,ïëàæ òøòãðà éã ééá èùéð ïåà ¯ øéà èéî©©

èàä'î øòãà ,èééðàá èùéð ñò èàä'î ïåà æéåä à©¨©¨¨

èæééìòâñéåà èùéð èàä'î ïåà ,ïèøàâðééåå à èöðàìôòâðééà©©¨¨

?ïåôøòã èëåøô éã

èøòôèðòàã æéà úîàá æà ,ò"éæ øàîèàñî ÷"äøä©©©¨

ïòéåá ñàåå ïùèðòî éã øàô êéåà äöò ïà©©¨

êéæ èñéìâ ñò áéåà ,ïèøàâðééåå à ïöðàìô øòãà æéåä à©¨©©¨

ווערטט. קליין, זיך האלט וואס  מענטש דער אז  מרמז  איז  דאס  אז  - "ענו " ווארט  אויפ 'ן רמז א שרייבן ספרים ַַַַָָָדי

דער ח"ו. איהם אויף  נישט געוועלטיגט  הרע עין אן און יאהרן, לאנגע לעבט ער  נאר ח"ו געשעדיגט נישט  ַַָָער

אויג אויפ 'ן מרמז איז עי"ן אות דער ו '. נ' ע ' אותיות איז ענ "ו איז , איז("עין")רמז  קליין, זיך האלט וואס  דער ווייל ,ַָ

הרע "עין" אן איהם אויף שולט  ואחדח"ו נישט עי"ן, גימטריא "ענוה ענוה : ע', מערכת לפי", "דבש אין ז"ל, חיד"א דער שרייבט (אזוי  ַַ

עין") עלי "עולה  הוא כי "נונין"יותר, אראמיש אויף  גערופן ווערן וואס  פיש, אויף  מרמז  איז - נ ' ורחשין"). וועגן ("נונין און , ַַָ

חז "ל  די זאגן פיש , כ.)די מרמז(ברכות איז  וי"ו  אות דער  און הרע . עין אן פון שליטה  די דא נישט איז  פיש  אויף אז  ַַָָ

זאגן חז"ל  די וואס  העמודים , "ווי" כא:)אויף  נשתנו",(סנהדרין  לא ווים אף  נשתנו, לא עמודים  מה - העמודים  "ווי ַָָ

פארענדערט נישט עמודים  די פון ווי"ם די זענען אויך  אזוי געווארן, פארענדערט  נישט זענען עמודים  די ווי ïַַַָונקט

איז ער נאר יונגערהייט, ח "ו "פארענדערט" נישט ווערט קליין, זיך  האלט וואס דער אז רמז, א איז  דאס  ַַַַָָָָגעווארן.

ושנים . ימים  אריכות צו  זוכה



שופטים - קוואל פרשה æדער

ééæ ïòðò÷ ééæ .äîçìî øòã ïéà ïééâåöñéåøà àé ééæ¨©

ïåà ,ïèøàâðééåå øòãà æéåä øòééæ ø÷ôä óéåà ïæàìøòáéà¨¨¨

óéåà ïòîå÷åöîåà ïééæ äëåæ ïìéåå ééæ áéåà åìéôà ïàã©
íùä ùåãé÷úéá" ïåô "íéøùéî ãéâî" ÷"äôñ ïéà èééèù ñò éåå)

,èâàæòâ íäéà èàä êàìî øòã "ãéâî" øòã æà ,õ÷î 'ô ,ì"æ "óñåé©¨¨

åèñòåå ,ïééæ äëåæ èñòåå åã áéåà ¯ "íùä ùåãé÷ ìò úåîú ,äëæú íà"

(íùä ùåãé÷ óéåà ïáøàèù,íòìáàøô íåù ïéé÷ èùéð æéà , ©

.äîçìî øòã ïéà ïééâñéåøà ééæ ïâòî éåæà ïåà©

äî,êåãéù à ïäåèòâ èàä ñàåå ùèðòî à ïë ïéàù©¨¨©

øò ìééåå ,äîçìî ïéà ïééâ ïòðò÷ ìàæ øò éãë æéà¨

øò óøàã ,íùä ùåãé÷ óéåà ïòîå÷åöîåà èééøâ æéà©

éã ïéà ïééâñéåøà ïòðò÷ ìàæ øò éãë ï'èâ'tà øéà êàã¨¨¨

,"úåîéù àåä éàãë" úîàá æéà øòðééà àæà ,åð ...äîçìî©©

ïåáùç ï'ôéåà ùôð úåøéñî ïáàä èùéð øäàè'î ìééåå¨¨

éãë áééåå ïééæ øàô èâ à èéâ øò áéåà ...ïèééååö à ïåô©

ììë ïéà èùéð øò æéà ,äîçìî ïéà ïééâ ïòðò÷ ìàæ øò¨

äùåã÷ éã ïåôי.

אן הרע  יצר מיטן האלטן מלחמה  - אויביכם על ַָלמלחמה
מורא קיין

ïéàäøãñ øòâéèðééä øòã(ä¯â ,ë)øòã ïáéøùàá èøòåå©

ïéà ïòâðàâòâñéåøà ïòðòæ ïãéà éã éåæà éåå ïôåà©©©

:ïôåøòâñéåà èàä "äîçìî çåùî" øòã ñàåå ïåà ,äîçìî¨¨

äîçìîì íåéä íéáéø÷ íúà ,ìàøùé òîù ,íäéìà øîàå"
äîçìî à ïéà ñéåøà èðééä èééâ øéà "...íëéáéåà ìò©©

ì"æç éã ïåô ïòîàð ïéà ,é"ùø èâàæ .èðééô òøòééà ïâò÷¨¨

(.áî äèåñ)æàéã èâàæòâ èàä "äîçìî çåùî" øòã ©¨¨

åìéôà" æà ,ïééæ åö æîøî éãë ,"ìàøùé òîù" øòèøòåå©

òéùåéù íúà éàãë ,òîù úàéø÷ àìà úåëæ íëá ïéà

אויףי. זאגט  השנה. ראש אין הדין אימת פון ים , אין  פיש  די  אויך ציטערן אלול  חודש  אין אז זאגט, וועלט ַָָדי

זאגט  גמרא די  ווי לויט  זצ"ל , רבי מאדזשיצער דער ד.)דעם  פיש,(ע"ז גרויסער א הקטן", את בולע  "גדול  אז  ַַָָ

און  קלענערע  די איינצושלינגען "גדולים ", די פון "מאכל " דער איז  פיש, די ביי פיש . קלענערן א איין ַשלינגט

דער וואס הטבע  דרך לויט'ן פיש די פון  "ïרנסה " די איז  דאס  כאטש פונדעסטוועגן , אבער פיש... ַָָָָשוואכערע 

מיר דארפן אלול . חודש אין אויך, זיי ציטערן פונדעסטוועגן  נאטור , אזא זיי אין אריינגעגעבן האט ַַַַַָאויבערשטער

- "ïרנסה " זיין פאר  - דארף ער אז מענטש  פאר'ן אויס  זיך דאכט  עס  ווען אז  אראïלערנען, זיך דעם  "איינשלינגען"פון ַַַַַַַָ

אלול ! חודש אין אויפציטערן איינער אזא אויך דארף איהם , פון  "קלענער" אפשר איז וואס ַַַָעמיצען

אהנגעזאגט דאקטאר דער איהם האט געשïיהרט, גוט  נישט  זיך האט זי"ע  רבי סאטמארער דער ווען ַַַָָָָָָָאמאהל 

רעביצין  די אויך חולשה . זיין צוליב נאכטס , צו פרייטאג טיש פיהרן פון צוריקהאלטן זיך  זאל  ער אז  שבת, ַַַָָערב

געזאגט, אבער האט  רבי דער עולם. פאר'ן  טיש  פיהרן  נישט  שבת יענעם  טאהר  רבי דער אז  געהאלטן, אזוי ַַַַָָָָָהאט

דער אז וויסנדיג - רעביצין די האט וואך. יעדע  ווי אזוי טיש , פיהרן יא ער וועט  הילף, אויבערשטען'ס  מיט 'ן ַַַָָָאז 

לעכט שבת'דיגע די זיך געפינען עס וואו דארט  סעודה די עסן און קידוש מאכן צו מקïיד זייער  איז צוליב רבי (און ַָ

שוהל) אין  לעכט די צינדן פרייטאג  יעדן זי  פלעגט סיבה , אין די נישט און שטוב, אין שבת, ערב יענעם לעכט די געצונדן - ָ

הויז ... אין סעודה  די עסן און קידוש מאכן דארפן זאל  רבי דער כדי ַַָשוהל ,

איהם רעביצין די האט טיש, פיהרן שוהל אין גיין צו  געגרייט זיך האט זי"ע  רבי די ווען נאכטס, צו ַָָָפרייטאג

עטליכע אויף  אוועקגעשטעלט  זיך רבי די האט  הויז!...". אין דא דאך זענען לעכט  די  רבי? דער גייט "וואו ַָָָגעפרעגט ,

געזאגט: ער האט  דערנאך  און ָָָמינוט,

אויסגעפיהרט !... האב איך השם , ברוך -ָ

געענטפערט: רבי דער האט  "אויסגעפיהרט ", דא האט  ער  וואס רעביצין, די פון פארוואונדערונג די ַָָָָאויף 

די  האבן צו  נישט  אפילו און בייזערן, צו  זיך נישט  געווארן ניצול  בין איך אז  אויסגעפיהרט , האב איך יא, -ַַָָָָ

קïידא... מינדערסטע

איהם מ'האט ווען זי"ע, ישראל " "אהבת בעל  הרה"ק  רבי, וויזשניצער אלטער דער געענטפערט  אויך האט ַַָָאזוי

וועלכע וועגן יעניגע  די  פון  איינער ווי אויסגעזעהן האט וואס  ïארשוין, געוויסן א מקרב איז ער פארוואס ַַַָָָגעפרעגט 

געזאגט: ישראל " "אהבת דער האט  האבן... פיינט  זיי מ 'מעג אז  אויס זיך דרוקן חז"ל  ַָָָדי

זיך  זאלסט  דו  - לך"... במותר  עצמך "קדש  מקיים בין איך אבער האבן, פיינט איהם מ 'מעג טאקע , ריכטיג -ַָָָ

טוהן... יא מעגסט  דו וואס  זאכן די מיט אויך  ַָָהייליגן,



שופטים - קוואל פרשה דער ç

ïøòãðà ïà èùéð ïáàä ïãéà éã áéåà åìéôà ,"íëúà¨©©

òîù úàéø÷ ïòðòééì ééæ ñàåå úåëæ íòã øàð ,úåëæ¨¨

.ïøòåå åö ïôìàäòâ éåàø ïéåù ééæ ïòðòæ ,âàè ïãòé¨¨

æéàøòã æà ,÷åñt øòã èâàæ êàðøòã ãìàá ,øòååù©¨¨©

ùèðòî øòã æà ,ïôåøòâñéåà èàä äîçìî çåùî¨©

èàä ïåà ,àøåî èàä øò ,"ááìä êøå àøé" à æéà ñàåå¨©¨¨

.äîçìî øòã ïéà ïééâñéåøà èùéð ìàæ ,õøàä êééåå à©©¨©

àøîâ éã íòã óéåà èâàæ(.ãî äèåñ)úåøéáòî àøééúîä" ¨

ìééåå ,àøåî èàä øò áéåà ïòî èðééî "àøéä" ,"åãéáù¨

,ìétùééá íåö ,àøîâ éã èâàæ .úåøéáò ïäåèòâ èàä øò¨¨

ïéìéôú" ïåà "ãé ìù ïéìéôú" ïùéååö èãòøòâñéåà èàä øò¨

"òèëééì" àæà øàô åìéôà æà ñéåà êàã èîå÷ ."ùàø ìù¨©©©©©

,ùàø ìù ïåà ãé ìù ïéìéôú ïùéååö ïãòøñéåà éåå äøéáò
àã ïåà ,äîçìî øòã ïéà ñéåøà èùéð ïéåù ïòî èééâ©¨

âåðòâ æéà òîù úàéø÷ ïåô úåëæ øòã æà ,é"ùø èâàæ¨©

äîçìî øòã ïéà ïãéà éã ïöéùàá åöèîå÷ íòã ïåô ñàåå) ©¨

íäéà èòåå ,ïâééì ïéìéôú ïèéîðéà ïãòøñéåà ïåô àèç øòã æà ,ñéåà©

(òîù úàéø÷ èðòééì øò áéåà ,ïèàù èùéð? ©

èøòôèðòò"éæ éáø øò÷öà÷ øòã,"ùãå÷ éôøù çéù") ¨

(íéèôåù 'ô óåñïéà ïåçöð ïåô ãåñé øòã æà©
èééâ'î áéåà æéà ¯ àðåù íòã ïâéæàá åö ¯ äîçìî éã©

ïéà èëàååùòâtà èùéð èøòåå'î ïåà ,èéé÷øàèù à èéî©©¨©

øòã ïòåå .ïáàä àøåî èùéð øäàè'î ìééåå ,õøàä©¨¨

âðåøòëéæøàô ïåà ïñéåå ï'èéî äîçìî ïéà èééâ ùèðòî©

èòåå ,äîçìî øòã ïéà ïééæ çéìöî øòëéæ èòåå øò æà©
êéæ èæàìøàô øò áéåà åìéôà ,ïééæ çéìöî ò÷àè øò©©¨

úàéø÷ ïåô úåëæ ï'ôéåà øàð ùøòãðà ñòtò óéåà èùéð©

.ïééìà òîù

ñàãñéåøà èééâ ùèðòî øòã ïòåå .úåéðçåøá æéà òáìòæ ¨©

øò øòáà ,òøä øöé ïééæ ïâò÷ äîçìî à ïéà©¨

øò æà øòëéæ æéà ,íäéà øàô èøòèéö ïåà àøåî èàä¨©©

øòáà .øöéä úîçìî ïééæ ïéà ïìàôëøåã äìéìç èòåå©¨

åö úåçåë éã èàä øò æà êéæ ééá øòëéæ æéà øò áéåà©¨

éã ïòðéååòâ ò÷àè øò èòåå ,òøä øöé íòã ïâéæàá©©

.äîçìî

øòíåùîù ,ááì õéîàå àåä ÷æç ùéàä íà" :èáééøù
êøáúé íùä ,åãéá ùéù ãáìá òîù úàéø÷ úåëæ
ùèðòî øòã áéåà ,"êë ìë åðåçèá ìåãâå ,åúåà ìéöé
ïåô úåëæ íòã áéìåö æéåìá æà êéæ ééá ÷øàèù æéà©©

éàãåå æà" .òøä øöé íòã ïâéæàá øò èòåå òîù úàéø÷©

èòååòèàøòâ éåàø éàãååà øò æéà ¯ "ìöðäì éàãë àåä©©

ïéà úîàá éë" .òøä øöé íòðåô õòð øòã ïåô ïøòåå åö
ïéé÷ èùéð úîàá êàã èàä øò ìééåå ¯ "äàøé íåù åì¨¨

úàéø÷ úåëæáù åðåçèá ÷æåç éðôî" .øöé ï'øàô àøåî©

ïåçèá èàä øò ìééåå ¯ "êøáúé íùä åúåà ìéöé òîù¨

èòåå òîù úàéø÷ ïåô úåëæ ïéà æà ,èéé÷øàèù à èéî©©©

ùèðòî øòã øòáà .ïòååòèàø íäéà øòèùøòáéåà øòã©¨

ïåà ïáééìâ åö êéæ ééá ÷øàèù âåðòâ èùéð æéà ñàåå¨©

ïòååòèàø íäéà èòåå øòèùøòáéåà øòã æà ïåçèá ïáàä¨©©

êøå àøé" à æéà øò ïåà ,òîù úàéø÷ ïåô úåëæ ïéà©

áéåà øàð ,äîçìî éã ïåô ïòîå÷÷éøåö øò æåî ,"ááìä¨

úåøéáò òìà ïåô ïééø æéà øòיא. ©

אהנגערופן יא. ווערט  אחרא סטרא די פארוואס  רמז א געזאגט האט שליט "א שעכטער מאיר  יעקב רבי ַַָָָָהגה "צ

חוצ ïה 'ד  - דחציפין" אחרא."כלבין סטרא די מיט האלטן מלחמה  מ 'דארף  אזוי ווי לערנען צו אונז  - הינט ַַַיגע

מענטשן, פון שטייגער דער איז עס הונט. א מיט  זיך מ 'פיהרט  ווי אזוי הטומאה  כוחות די מיט פיהרן זיך דארפן ַַַמיר

מ 'הייבט אויב ווייל ïחד, און מורא ארויסווייזן נישט  מען טאהר  הונט, צעבושעוועטן  ווילדן  א מ 'באגעגענט ַַַָווען 

שטייט ער אויב אבער  מענטש ... דעם נאך  לויפט און צעווילדעוועט  הונט  דער ווערט  איהם, פון אנטלויפן ַָָָאהן

דערשרעקט ïחד, שום קיין הונט דעם  פאר  ארויס נישט ווייזט און ,ïקא אויפגעהויבענעם אן מיט איהם  ַַַַָאנטקעגן

אויב אחרא. סטרא די "חיילות" זיינע און הרע  יצר מיט 'ן איז זעלבע  דאס  איהם . פון אנטלויפט און  הונט דער  ַָזיך

ער קען איהם, פון מורא  נישט  האט ער  אז איהם ווייזט און קוראזש , און מוט  מיט  אהן זיך גארטלט מענטש  ַַַָָדער

זיך. פון פאריאגן און באזיגן ַַָאיהם

אז דערציילט, האט זצ"ל , פוטערפאס מענדל רבי הגה "ח "מש ïיע ", און חסיד  ליובאוויטשער באקאנטער ַַַַַָדער

ארמיי רוסישער דער פון סאלדאטן גרוïע א געשיקט אמאהל  אין מ 'האט געהערשט האט "צאר" דער  ווען  צייט  דער  (אין ַַַַַָָָָ

געהאלטן רוסלאנד) זיי האבן בייטאג אז  געפיהרט , זיך האבן סאלדאטן די צאר. פונעם שונא מיט'ן האלטן צו מלחמה  ַַַַַַָָָָ

אהנגע 'שיכור 'ט, דארט  זיך האבן זיי טרינקען. צו "שענק " א אין אריינגיין זיי  פלעגן ביינאכט  און שונא, מיט 'ן ַַַָָָמלחמה



שופטים - קוואל פרשה èדער

אבינו צווישן טעג  די נאנטקייט  די - לי ודודי לדודי ָאני
קינדער אידישע און  שבשמים 

ñòì"éøäî úåáåùú ïéà èééèù(âì äáåùú)à ïâòåå©

äðùä ùàø áøò ïééæ óéñåî ìéåå ñàåå ùèðòî¨

íòðåô äùåã÷ éã êéæ óéåà ïòîòð åö ,"ùãå÷ä ìò ìåçî"
ìàæ'î æà ,ì"éøäî øòã èáééøù ,íåé ãåòáî áåè íåé©¨

ìàæ'î éãë ,íéáëåëä úàö øàô "ùåãé÷" ïëàî èùéð©©¨

ïáééäðäà ïåà ,"ïåøëæä íåéå ìàøùé ùã÷î" ïâàæ èùéð¨¨

.èééö øòã øàô "ïéãä íåé" íòã©

ïò÷'î,ì"éøäî íòðåô øòèøòåå éã åö íòè à ïáòâåö
à æéà ìåìà ùãåç æà êàã ïñééåå øéî ìééåå¨©©

ïòî ìàæ íòã ïâòåå ïåà .úåçéìñ ïåà íéîçø ïåô ùãåç¨

éãë ,äðùä ùàø áøò íåé ãåòáî ïëàî ùåãé÷ èùéð©

"úåçéìñäå íéîçøä éîé" éã ïåô ïòîòðåö÷òååà èùéð©

...ìåìà ùãåç ïåô

øòãò"éæ àéðúä ìòáéðà" ä"ã ,äàø 'ô ,"äøåú éèå÷éì")

("éãåãìïåô âòè éã ïéà ãìàáéåå ,êéæ èøòãðåàåå©

,íéîçø ìù úåãî â"é éã è÷òìtèðà ïøòåå ìåìà ùãåç©

ñàååøàô ,éåæà áéåà ,áåè íåé ïåà úáù ïãòé éåå éåæà©©©¨

?"áåè íåé" à ñìà ìåìà ùãåç õðàâ èùéð øéî ïøòééô©©©

èøòôèðòïñéåøâ à åö ìùî à èéî ,àéðúä ìòá øòã©©

åö èééö à èîéèùàá èàä ñàåå ,âéðò÷¨¨©©

æéà ñò .äëåìî ïééæ ïéà èòèù éã ïåô òðééà ïëåæàá©
êéæ èðéôòâ âéðò÷ øòã éåå âðàì éåæà æà ,èøäéôòâðééà©©©

ïåô ïùèðòî òìà ïòðò÷ ,èàèù ïéà êåæàá ïééæ óéåà©¨©

øò ïåà ,âéðò÷ íòã ïééæ íéðt ìá÷î ïééâñéåøà èàèù¨©

à ñéåøà èæééåå ïåà ,êéìèðééøô ïòîòìà óéåà èîòð©©©

èøäàô øò ïòåå øòáà .ïòîòìà øàô íéðt êéìééøô©©¨¨

ïééøà èééâ øò ïåà ,èàèùètéåä øòã ïéà íééäà ÷éøåö¨©

ïåà ,ïøòéåè òìà èøàtùøàô ïøòåå ,õàìàt ïééæ ïéà©©©©©

ïëéìâéðò÷ ïéà ïòîå÷åöðééøà èáéåìøò æéà ïãòé øàô èùéð©©

,äëåìî øòã ïåô ïøàèñéðéî òâéèëéåå éã øàð .õàìàt©©¨¨

ïòðò÷ ééæ 'éôà ïåà ,âéðò÷ íåö ïòîå÷åöðééøà úåùø ïáàä¨©

ïòîå÷àá ïôøàã ééæ øàð ,ïìéåå ééæ ïòåå ïäåè èùéð ñàã¨¨©©

.øòäéøô ïåô óéåøòã ùéðòáéåìøò

ñàãìàæ æò øòãééà éåå ,ìåìà ùãåç èéî æéà òáìòæ ¨

ïôåøòâðäà ñò èøòåå ,è"åé à ïòôåøòâðà ïøòåå¨

מלחמה די  מיט  פארזעצן און אויפשטיין זיי פלעגן  אינדערפרי, און שיכרות, זייער  אין איינשלאפן זיי פלעגן אזוי ַָָאון

סוף . א צו קומט  מלחמה די ביז  כסדר, אהן עס גייט  אזוי אוונט . אין ַַָָביז 

איינגעשלאפן. זענען און אהנגעטרינקען, דארט  זיך האבן און שענק א אין געווען סאלדאטן די זענען ַַָָָָָָאיינמאל 

אויפגעשטאנען  זענען סאלדאטן אנדערע די ווען אינדערפרי, און לוט "... ווי "שיכור גאר געווען  אבער  איז זיי, פון ַַַָָָאיינער

קרעטשמע , דער אין ליגן סאלדאט , שיכור 'ן דעם קאלעגע, זייער  איבערגעלאזט  זיי האבן וועג, אין פארגעזעצט ַָָָָָאון

איה האבן זיי ווען ווייל  אוונט . קומענדיגן דעם ביז  געשלאפן סאלדאט  דער איז  אזוי אויפוועקן. געקענט  נישט  ם  ַַָָָָ

נישט זעהט  ער און אינדרויסן פינצטער  ס'איז  אז געזעהן ער האט שלאף, טיפן זיין פון אויפגעכאïט  זיך האט  ַַָָָער

סאלדאטן. אנדערע  די חברים  ַַָזיינע

אריין  איז און הויז , אידיש  א אין אריינגעגאנגען סאלדאט  דער איז נאכטס . צו פרייטאג א אין געווען איז ַַַַַַַָָָדאס 

ריח דער יום. מבעוד אהנגעגרייט ווארים , פיין געווען איז וואס  טשאלענט  מיט  ïטא דעם  אראïגענומען קאך, ַַָָָָָאין

און  כלים זיינע  אין טשאלענט  אריינגעגאסן ïשוט האט ער און נאזלעכער, זיינע  אין אריין איז טשאלענט  ַַָָָָָפונעם

וואס טשאלענט  מיט  ïטא הייסן דעם פון  אïגעבריט  זיך האט  וואס  פערד , דער פערד... זיין אויף ארויפגעזעצט  ַָָָָָָזיך

איהם האט ווינט דער וואו לויפן  גענומען זיך האט ïלייצע , זיין  אויף ארויפגעלייגט  האט סאלדאט  שיכור 'ער ַַָָָָדער

געווען  שוין זענען וועלכע סאלדאטן, די חברים , זיינע  דערגרייכט האט  ער אז שנעל  אזוי געלאפן איז  ער  ַַָָָגעטראגן...

האט און סאלדאטן, מיט גרוïע די געלאפן פארביי ער איז  שנעל אזוי לויפענדיג איהם . פון פאראויס  טאג גאנצע  ַַַַַָָָָָא

פערד  דער  איז אזוי טשאלענט... מיט  ïטא דעם צוליב הייס  געווען איהם דאך איז  עס  ווייל  אïגעשטעלט , נישט ַָָָָזיך

אריין... מחנה שונא'ס די פון הארץ  אין אהנגעקומען זענען זיי  ביז  סאלדאט, שיכור'ן מיט 'ן ַַָָָגעלאפן

אויף פערד א מיט לויפן צו קומט  רייטער א ווי באמערקט  האבן ארמיי פיינטליכער דער פון סאלדאטן די ַַַַַָָווען

מורא  נישט  האט  סאלדאט יענער אויב אז  טראכטנדיג דערשראקן, זיך  זיי האבן אופן, צעבושעוועטן ווילדן ַַַַָָָָא

צולאפן, אלע  זיך  זיי זענען מינעס ... און מאטעריאל  אויפרייס זיך מיט  אוודאי ער  האט  אריין, זיי אין  ַַַַָאריינצופליען

זייטן... ביידע פון גע 'הרג'עטע אהן געענדיגט זיך מלחמה די האט  אזוי  ַָָאון
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èðéôòâ ïàã ìééåå ,"äãùá êìî" ïåô äðéçá øòã ïéà©

àåä êåøá ùåã÷ä íéëìîä éëìî êìî ¯ âéðò÷ øòã êéæ
ìééåå ,íäéà åö ïòîå÷åö ïò÷ øòãòé ,"ãìòô" ï'ôéåà ¯
ïåô ìäåèù ï'ôéåà èöòæòâ÷òååà èùéð êàð êéæ èàä øò¨¨©

ï'ìòåt'ñéåà ñèìàîòã øòðééà øòãòé ïò÷ ,àìéîî ïåà ,ïéã¨

ã"ëò ,ìéåå øò ñàåå ñòìà ,âéðò÷ íééáיב. ©¨

ïéàèøòèðòðøòã øòãðé÷ òùéãéà ïøòåå ,ìåìà ùãåç
ïâàæ íéðåîã÷ éã éåå ,øòôòùàá íåöïéà èâðòøáòâ) ©¨

,òåøæ øåà ç"øäî øòã êéåà èáééøù éåæà ïåà ,ä"ø úìôú ,"íäøãåáà"©

(áì 'éñéãåã'å éãåã'ì éð'à úåáéú éùàø æéà ì"åìà æà©
íòã è÷òìtèðà èøòåå ùãåç íòã ïéà ìééåå ,é'ì©

æéà øò .æðåà øàô èôàùáéì ò÷øàèù ñ'ïòèùøòáéåà©©©

"øòèòô" à éåå ìåëéáë æðåà øàôיג. ©©

øòãèâðòøá "êìîä øòù"(á"ô ,à øòù)ìåìà ùãåç æà©
äëìä ïéà èðò'÷ñt'òâ èøòåå ñò éåå êøã ìò æéà

(ãë 'éñ î"åç ò"åù .çé÷ î"á)."íåé íéùìù ïéã úéá ïîæ"

געזאגט יב . האט זי"ע קאריצער פנחס 'ל  רבי תכ"ז)הרה"ק  אות אלול, החדש, פינחס" שרייבט("אמרי  אריז"ל דער  כאטש אז ַָָָָ

ואתחנן) פ' המצוות, ביינאכט("שער  "מקרא" זאגן נישט מ'זאל  תהלים)אז ספר נישט  מעג (אויך אלול  חודש  אין אבער , ַַָָָ

דערפאר איז  ביינאכט, תהלים  נישט  מ 'זאגט  פארוואס  טעם דער  ווייל  זאגן , מען קען ביינאכט. תהלים זאגן יא ַַַַָָָָָמען

מען  קען דעם, צוליב און ורצון", רחמים  "ימי בלויז  איז  אלול  חודש אבער רח "ל , דינים  שורה זענען ביינאכט ַָווייל 

אלול . חודש אין ביינאכט  תהלים  ַָזאגן

א יג. ווי אנדערש נישט... שלאגט ער מתנות, נאר  געבט "פעטער" א געזאגט, מאהל  מערערע שוין האבן ַַַָָָָָמיר

"ïעטשל "... א אויך  אמאהל  געבט  ער אבער  מתנה , א אמאהל  קויפט וואס  ַַַַַָָָָטאטע ,

זיין  מיט געשלע ïט  זיך און וועג אויפ'ן  געגאנגען  איז  ארימאן אן משל , א געזאגט האט  זי"ע  חיים " "חפץ  ַַַַָָָדער

דעם אויף געהאט רחמנות און "קארעטע ", הערליכן זיין  מיט  עושר אן געפאהרן פארביי איז ïלייצע . די אויף ַַַַָזעקל 

ארויפגעקומען  איז  ארימאן דער וואגן. אויפ 'ן ארויפצוקומען איינגעלאדנט  איהם האט און צופוס, גייט  וואס ַַַַַָָָָָארימאן

ווארט . א אפילו גביר מיט'ן אויסרעדנדיג נישט ווינקל , א אין געזעצט זיך האט  ער און וואגן, ַַַָָָאויפ 'ן

געפרעגט איהם  באקאנטע זיינע  האבן וואגן, פון ïארא איז  און הויז, זיין צו אהנגעקומען איז  ארימאן דער  ַַַַָָָָָווען

געזאגט: איהם זיי האבן ניין. אז  געענטפערט  ארימאן דער האט  עושר, מיט 'ן גערעדט עïעס האט ער ַַָָָָָאויב

וואלט ווארט, איין אפילו איהם  מיט אויסגעטוישט וואלסט דו אויב אליין! קייסער  דער געווען דאך איז דאס -ַַָָָָָ

לעבן!... גאנצן אויפ 'ן טובה א דיר פאר זיין געקענט ַַַעס

דער אז פארשטאנען נישט  האט ארימאן  נעבעכדיגער דער  משל , דעם אויסגעפיהרט  האט חיים " "חפץ דער ַַַַָָָאון

אויסערגעווענליכע אזא מיט מקרב איהם  איז וועלכער אליין, קייסער  דער איז  איהם, לעבן זיצט וואס  ַַַָמענטש 

איז אלו"ל אז  "סוד", דעם יא אבער דאך ווייסן מיר  קארעטע... קעניגליכע זיין אויף  ארויף איהם  נעמט און ַַַָָָקירבה 

נא  יעצט  זיך געפינט  אויבערשטער  דער ל 'י, ו'דודי ל 'דודי א'ני תיבות זיך ראשי מיר  דארפן ממילא, און אונז , צו  נט  ַָ

עלינו הבא יאר  קומענדיגן פון לויף  אין קומען צונוץ  אונז  וועט  וואס  קשר , גרויסן א מיט  איהם מיט ַַָָפארבונדן

אמן. לטובה,

משל  א פריהערדיגן)נאך צום זי"ע (ענדליך חיים" "חפץ  דער 120)זאגט  ע' נא, אות חיים", החפץ  געווארן ("משלי איז איינער , ַָָָ

זיך  יאהר אין טאג איין געפיהרט, זיך האט  קעניג דער מלוכה . די קעגן פארזינדיגט זיך האט ער  ווייל  מיתה  ַָָָָמחויב

פארשטעלט זיך האט קעניג דער ווען יאהר, יענעם  לאנד. איבער 'ן ארומפאהרן און קליידער , ïשוט 'ע ַַַָָָָאהנצוטוהן

דעם פון  הויז אין איינצושטיין אויסגעקומען  אים איז לאנד, איבער'ן ארומגעפאהרן איז  און מענטש ïשוט 'ער ַַַָאלס 

איז דאס אז  געוואוסט  נישט ער  האט  מעשה , בשעת אבער  קעניג, דעם  קעגן פארזינדיגט זיך האט  וואס  ïַַַָָָָָארשוין

"ïשוט 'ער יענער אז  אויסגעפונען האט  ער און דארט פון אוועקגעפאהרן איז  קעניג דער ווען שïעטער קעניג ... ַַָָָדער

ער פארוואס ,ïקא פון  האר די געריסן זיך ער האט  אליין, קעניג דער  ווי  אנדערער קיין נישט  געווען איז ַַַַָָָָמאן"

הויז ... אין איהם ביי איין שטייט ער  ווען קעניג ביים מחילה  בעהטן צו  געלעגנהייט , גאלדענע  אזא פארïאסט ַַַַָָהאט

קאנטראקטאר א געברענגט, ווערט משל א מענטשן ("קבלן")נאך יענע פון געווען איז בנינים, סאך א בויט וואס ַַַַַָָָָ

פאר געווארן פארשריבן איז  עס  וואס  דווקא נישט איז עס  און ïרנסה, די  ברענגען "זיי " אז  איין זיך רעדן ַַַָָָוואס

ווי  בנין, א פאר  זאכן איינקויפן זוהן זיין געשיקט האט  ער ווען מאהל יעדעס  דעריבער, השנה. ראש הימל  אין ַַַָָזיי

די  קאסט וואס מארק , אויפ 'ן סחורה שוואכסטע  די פון קויפן הייסן איהם ער פלעגט גלייכן, דאס און ליים, ַַָָָציגל ,
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èééö âòè âéñééøã ,íéðéã éìòá éã øàô èáòâ ïéã úéá©

øòèòtù øòáà ,úåðòè òøòééæ óéåà úåéàø ïòâðòøá åö¨

.úåðòè òøòééæ åö úåéàø ïòâðòøá èùéð ïéåù ééæ ïòðò÷
ïîæ" øòã æéà ñò :ìåìà ùãåç ïåô ïéðò øòã æéà ñàã¨
åö ,èééö âòè âéñééøã èàä'î ,"íåé íéùìù ïéã úéá¨

.äáåùú ïäåè

øòã"úåôé íéðô"("éúò ùéà ãéá" ä"ã ,éøçà 'ô)éã ,èâàæ¨
ïâàæ ì"æç(.çé ä"ø)÷åñt ï'ôéåà(å ,äð äéòùé)åùøã" ¨

âòè ïäòö éã óéåà óéåøà èééâ ñàã æà ,"åàöîäá 'ä©¨©

àã øòáà æéà ñò .øåtéë íåé ïåà äðùä ùàø ïùéååö¨¨

ùãåç ïåô âòè éã ïòðòæ ñàã ,ïîæ øòøòëòä à êàð¨©¨

éã ïéà ÷åñt øòã èøàã èâàæ íòã óéåà ñàåå ,ìåìà¨¨¨

æéà "äáøé÷" ñàåå ,"áåø÷ åúåéäá åäåàø÷" :"àôéñ"¨

.ë"ò ,"åàöîäá" éåå øòñòøâ

פונעם גרויסקייט די פון זיין  דעת  מסיח  נישט  - הרחמים ימי
זמן

ïéàéåå ïò÷ðòãòâ ïòî óøàã ,ìåìà ùãåç ïåô âòè éã©

éøùà úåäâä øòã éåå ,æéà èééö éã ïáéåäòâàáá)

('è 'éñ ,á"ô ,àòéöîèôéå÷òâ èàä ãéà à ,äùòî à èâðòøá©©¨

ñìà èôéå÷òâ ñò èàä øò .øçåñ ïù'éåâ à ééá ééìá©¨©

íòã ïôéå÷ ï'ëàð .èéîøòã êàã ïééæ ï÷òãøàô åö ,ééìá©©¨

êéæ øò èàä ,êàã íòã èéîøòã ï÷òãøàô åö ééìá©©¨

èéìçî èàä ïåà ,èùéð ñò óøàã øò æà èðòëòøàá©©©

éã óéåà ¯ ,ãéà ïèééååö à øàô ïôéå÷øàô åö ñò ïòååòâ©©©

.ééìá æéà ñò æà ä÷æç©

ïòååêéæ èàä ,ïòîå÷àá ñò èàä ãéà øòèééååö øòã¨©¨

ïèìàäàá æéà ,ééìá íòã øòèðåà æà èìòèùòâñéåøà©©©©

ïåô ééìá èéî è÷òãòâåö ïòååòâ øàð æéà ñò ,øòáìéæ¨

èàä ,ïåôøòã èøòäòâ èàä øòôéå÷øàô øòã ïòåå .ïáéåà¨¨

,äðòè øòã èéî ,ïéã úéá ïéà äðå÷ íòã ïôåøòâ øò
øàð ,ééìá èùéð æéà'ñ æà èñåàååòâ èùéð èàä øò æà©¨©¨

øòáìéæ(øòî êàñ à ãøòåå æéà ñàåå)øò èàä øàôøòã ïåà , ¨©¨

øò øòãà ,ò÷ùåt òöðàâ éã ïòîå÷àá÷éøåö èìàååòâ¨©©¨

.øòáìéæ ïåô æééøt íòã ïìäàöàá íäéà ìàæ¨©¨

èâðòøáõéîî øæòéìà åðéáø æà ,éøùà úåäâä øòã©

èùéð óøàã äðå÷ øòã æà ,èðò'÷ñt'òâ èàä¨
.èëàîòâ èàä øëåî øòã ñàåå úåòè íòã øàô ïìäàöàá©¨©¨¨©

ãéà øòèùøò øòã æà ,èâàæòâ èàä õéîî à"ø øòã¨¨©

ïòååòâ äëåæ èùéð èàä ,éåâ íòã ïåô èôéå÷òâ èàä ñàåå¨¨¨

èñåàååòâ èùéð èàä øò ìééåå ,ééìá ïéà øàð ,øòáìéæ ïéà¨¨

,øòáìéæ ïôéå÷ åö èàäòâ ïòðéæ ïéà èùéð ììëá èàä ïåà¨©

æéà ñàã .ãéà ïèééååö íòã ééá ñò èáééìá øàôøòã©¨

.íú åðéáø ïåô äèéù éã êéåà

אין  מאכן  זיך קענען וואס שïאלטן און  לעכער אלע  די מיך, עס אינטערעסירט וואס  זאגן, פלעגט ער  ַַַָָָביליגסטע .

אין  ïאסירן ערשט דאס דאך  וועט ïלאצן, צייט די  מיט וועלן וואס  וואסער-רערן די אויך און הויז, פון ווענט ַַַָָָדי

בוי-ארבעט ... די פאר  געלט גאנצע  דאס טאש אין האבן  שוין  וועל איך ווען יעצט , פון יאהר ַַַַָָָצוויי

זיין איז  טאג , געוויסן א געגרייטאין זיך האט  פאטער  זיין און ומוצלחת, טובה בשעה  געווארן חתן  א זוהן ַַָָָָ

געשיקט האט  ער ווען ער... ווי קינד גביר'יש  אזא פאר ïאסט עס  ווי "ïאלאץ ", שיינעם א איהם פאר ַַַַַַַַָאויפצובויען

זוהן  נארישער דער  האט  איהם , פאר  אויפבויען וויל  ער וואס  בנין  דעם פאר ליים און ציגל די איינקויפן זוהן  ַַַָָזיין

טאטע , זיין האט  סחורה ... שוואכסטע די פון - איהם שיקט פאטער  זיין ווען מאהל  יעדעס  ווי אזוי - ַַַָָָגעברענגט

אנגעשריגן: איהם בוי-מייסטער , ָדער

קען  איך אויב  און געלט, פאר דאס  דאך איך טוה אנדערע , פאר בוי  איך וואס בנינים  אלע די  איינער! נאר -ַַַַַָָָ

די  קויפן  צו מיר פאר ריווח " "הכל  איז  א.ד.ג., ליים, אדער ציגל  שוואכערע דורך געלט סכום זעלבן דעם  ַַַָפארדינען

האפענטליך, וועסט, דו וואו  ïאלאץ  א דיר פאר  בויען דאך איך  גיי פאל , דעם  אין  דא, אבער סחורה, ַַַַַָָָָביליגערע

ïלאצן, וואסער-רערן די זאלן ארום, יאהר צוויי אין אז ווילסטו  דען צו ימים, לאורך יאהרן דיינע אלע  ַַַַַָָָאויסלעבן 

ש ïאלטן!... באקומען זאלן ווענט  די ַַָאון

נישט געדאוונט אדער מלומדה ", אנשים  "כמצוות געלערנט  יאהר , פונעם  לויף  אין האבן מיר  אויב  איז , נמשל  ַָָָדער

איז מענטש פון מצב גאנצער דער  אז געדענקען מיר דארפן אלול , חודש אין אבער זאך. איין איז געהעריג, ַַַַָווי

דער אין זיין זאל  עבודה זיין אז געווארנט זיין דארף  ער  ווייט ווי און אלול, חודש  אין  עבודה זיין אין ַַָָָָאנגעהאנגען

שבעידית ". "עידית זיין עס זאל לטובה, עלינו הבא יאהר  קומענדיגן  אין אויך אז  כדי שבעידית", "עידית פון ַָָבחינה



שופטים - קוואל פרשה דער áé

èéåìò"éæ øòöéáùæéà øòã èâàæ ,íòã"úåéôìú" õáå÷á àáåî) ¨

(á) àñòìà æà ïòî èäòæ íòã ïåô æà ,(430 ãåîò©©©

ùèðòî øòã éåæà éåå .ùèðòî ïåô äðååë éã ïéà êéæ èãðòåå©

,ìåìà ùãåç ïéà âòè éã ïåô èéé÷ñéåøâ éã "èééèùøàô"©
æà ïåà ,"ìàøùé éðáì äáåè äðúî" à æéà ñò æà ïåà©©©

,äçtùî éã ïåà êéæ øàô ï'ìòåt'ñéåà ñèìàîòã ïò÷'î¨©

ñéæ à øàô úåòtùä òèåâ ìäéô éåæà ,ïãéà òìà øàô ïåà©©©©©

úéáä ìòá øòã éåå èðòëòøøàô ïòî èøòåå ,øäàé âéèëòì¨©

íòã øòèðåà ïèìàäàá ïòååòâ æéà ñàåå "øòáìéæ" íòã ïåô¨©©

ïåô èéé÷ðáéåäòâ éã èùéð èðò÷øòðà'î áéåà øòáà .ééìá¨

ïáéìáòâ æéà ñàåå øëåî øòðòé éåå ïòî èáééìá ,âòè éã¨

"øòáìéæ" ï'èéî èùéð ïåà ,"ééìá" èéî æéåìáיד.

íé÷éãöèâàæòâ ïáàäéáø ÷"äøäì ,"íåìù òéîùî" øôñ 'éò) ¨¨

(ãåòå ,ìåìà ùãåç ,ò"éæ áåðéùîàî íåìù ïåòîùæîø à©
ì"æç éã ïåô øòèøòåå éã ïéà(.â æ"ò)áøòá çøèù éî"

áøò" óéåà æîøî æéà ìåìà ùãåç ."úáùá ìëàé úáù
íéùãç éã ïùéååö ùãåç øòèñ÷òæ øòã æéà ñò ìééåå ,"úáù

(ïñéð ùãåç ïéà ïäà êéæ ïòâðàô ñàåå)èìàååòâ æðåà ì"æç éã ïáàä . ¨©¨¨¨

ïåà èééøâòâåö êéæ èàä ñàåå ùèðòî øòã æà ,ïééæ æîøî©¨¨

ìëàé àåä" ,ìåìà ùãåç ïéà ¯ "úáù áøò" èäéîàá êéæ©

àçøéè ïééæ ïåô úåøét éã ïñò óåñ íåö øò èòåå ,"úáùá
éøùú ,ùãåç ïèòáéæ ïéàøòã æéà ñàåå ,úáù ïâò÷èðà æéà ñàåå)¨©¨

(êàåå øòã ïåô âàè øòèòáéæïáéøùøàô ïééæ äëåæ èòåå øò ïåà , ¨¨©

.äòåùéå äìåàâ úðù à øàô ïøòåå åö©©

êéìãðòïåô ò"éæ "íäøáà úéá" ìòá ÷"äøä èâàæ¨
íéðàìñ("ìëä" ä"ã ,íéáöð 'ô ,"íäøáà úéá")ìëä" ¨

"íåúçä øçà êìåä(.áé úåëøá)ïîæ ï'èéåì èééâ ñòìà ,©

ìåìà ùãåç ,"íäøáà úéá" øòã èâàæ .äîéúç éã ïåô¨

äðéçá à æéà éøùú ïåà ,"úáù áøò" ïåô äðéçá à æéà©©

òöðàâ éã æà ,èâàæòâ ïáàä íé÷éãö ïåà ,"úáù" ïåô¨¨©©

âòè ñ÷òæ éã óéåà úáù ïåô tàøà èîå÷ ñàåå äòtùä¨©¨

øòã ñàåå ,"úáù úôñåú" éã ïåô èîå÷ ,êàåå øòã ïåô¨¨

äùåã÷ éã ìééåå ,ùãå÷ä ìò ìåçî óéñåî æéà ùèðòî
.êéåä øòééæ æéà ïééìà úáù ïåô©

èâàæéáâì æéà òáìòæ ñàã æà ,"íäøáà úéá" øòã ¨©¨

à ùèðòî ïôéåà ôàøà èîå÷ ñàåå äòtùä éã©©

ìåçî óéñåî" æéà ïòî áéåà êéæ èãðòåå ñàã ,øàé õðàâ©¨¨

íéùòîå äáåùú èéî óéñåî æéà ïòî ¯ "ùãå÷ä ìò
ùãåç ïééâåö èîå÷ ñò øàôéá ìåìà ùãåç ïéà íéáåè¨

èùéð å"ç èàä'î áéåà ,êéæ èééèùøàô ïåà .éøùú©¨

ìàæ ,ïééæ åö óøàã ñò éåå ìåìà ùãåç íòã èöåðòâñéåà©¨

ïåô âòè òèöòì éã æà ïééæ ìãúùî ùèàë êéæ ïòî¨©

âéãééì ïééâëøåãà èùéð ïìàæ øäàéטו. ¨¨©

éãàøîâ øòã ïåô øîàî íòã óéåà ïâàæ íéøôñúáù) ¨

(.âðïà øàô ¯ "äéì àøéø÷ æåîú úôå÷úá àøîç"©©

.íäéà øàô èìà÷ æåîú úôå÷ú ïéà åìéôà æéà ,ìæééà©©

ù æéàèâàæ àøîâ éã ,øòåå(.èë àîåé)àèéé÷ã éäìéù" ¨

øòñééä øòèòåå øòã æéà øòîåæ óåñ ¯ "àèéé÷ãî äù÷
äøåàëì àøîâ éã èàä ,éåæà áéåà .øòîåæ ïèéî ïéà éåå©¨

æéà ,ìæééà ïøàô æà ,àúåáø òøòñòøâ à ïâàæ èôøàãòâ©¨©©

,ïòã ñàåå øàð ?íäéà øàô èìà÷ ìåìà ùãåç ïéà 'éôà¨¨

êéåà ìòæééà ï'øàô åìéôà æéà ìåìà ùãåç æà ñéåà èæééåå©©©

"øåîç" à éåå øòãééì æéà ñàåå ùèðòî à åìéôà ...ñééä©©¨©

ìåìà ùãåç ïéà ùøòãðà êéæ èøéô ,å"çטז. ©

הגה"צ יד . איז  ישיבה , ïאניעוועזשער דער  אין געלערנט האבן מיר ווען צייט  דער אין אז דערציילט, שוין האבן ַָָָמיר 

צוליב אונטערזוכונג אן אויף  בארנעס , דר. דאקטאר ציין דעם  צו  געגאנגען אמאהל  זצ"ל  פרידלענדער חיים ַַַָָָרבי

האט רח"ל . מחלה ביטערע  די פון ליידט  ער אז  געזעהן ליידער דאקטאר  דער האט אונטערזוכן ביים ווייטאג. ַָָָָָציין

געזאגט: חיים ָרבי

א  וואלט דעם, וועגן געוואוסט  אלול  חודש פאראיאר וואלט איך אויב מיט- הימלען די איינגעריסן דאך יך ַַָָָָ

ישועה . א אויסגע 'ïועל'ט  וואלט איך און ותחנונים , ַָתפילות

דאווענען  נאכ 'ן המדרש  בית פון ארויס זיך יאגט עולם  דער ווי באמערקט  אמאהל  האט  זי"ע  מסאטמאר ַַַַַָָָָהרה"ק

געזאגט: ער האט  אלול , חודש  ָאין

וואלטן  ,ïא דארט  שרייבט מען וואס געוואוסט וואלטן זיי אויב וואס  אידן, נאך געווען דא זענען יאהר א פאר  -ַַָָָָָָָָָ

געיאגט ! אזוי נישט זיך ַָזיי

גוט ...טו . זיין זאל  שנה " "אחרית דער אויך אז שנה ", "אחרית גוטן א ווינטשן, פלעגן צדיקים  אמשינוב'ער ַָדי

ברענגטטז . זצ"ל  רבי זמיגראדער שאג ")דער  "אריה  ספר זיין  צו הקדמה די וועלט(אין  צווייטער  דער פון סוף  ביים אז ,ַ

געהערט האבן זיי און וואלד, א אריבערגעלאפן זיי זענען  אידן, אנדערע  מיט  אנטלאפן איז  ער ווען ַַַַַָָָמלחמה ,



שופטים - קוואל פרשה âéדער

øòãååéøá à ïéà èáééøù "úîà úôù""úîà úôù") ©

(ä"ëøú úðù ,íéèå÷éì,éùôð ãéãé éáåäà" :ãéà à åö©

úåîéãøúå úðéùá ïùéì øùåéä ïî ïéà ,ìåìà ùãåç ùàø
ùãåç ùàø ïéà ,èðééøô øòèáéìàá ïééî ,"äæä íìåòä©

ìåìà(ùãåç ïöðàâ ïéà éåæà ïåà)åö ïèìàäòâñéåà èùéð æéà ©©©

æéà ñò ïåà .èìòåå øòã ïåô óàìù ïôéè ï'èéî ïôàìù¨¨

úåøøåòúä à àã æéà íéðîæ òëìòæà ïéà æà ,"÷ôñ éìá"©©¨©

ìøéè à ïòðòôò óøàã'î øàð ,ùèðòî íåö ìîéä ïåôיז. ¨©©

÷"äøäèáééøù ò"éæ "í"éøä éùåãéç" ìòá,'í"éøä éèå÷éì')

(åèú 'òäáåùúá åøäæéä ,ìàøùé éðá åðéçà"
,øòãéøá òøòééè òðééî ,"äáåùúì íéìâåñîä íéîéä åìàá
âòè éã ïéà ïäåè åö äáåùú èðòøàååòâ ïééæ èìàæ øéà¨¨

èééâ âàè ïãòé ùèàë .äáåùú åö ìâåñî ïòðòæ ñàåå¨¨¨

åáåù" ñéåà èôåø ñàåå ìîéä ïåô "ìå÷ úá" à ñéåøà©©¨

,ìåìà ùãåç ïåô âòè éã ïéà øòáà ,"íéááåù íéðá¨

ìàæ ùèðòî øòã æà áééì à éåå ïééìà âòè éã ïòééøù©©©¨

øòã èâàæ íòã óéåà ïåà ,âéøòäòâ éåå äáåùú ïäåè¨

÷åñt(ä ,â ñåîò)íòã ïâòåå ..."àøéé àì éî âàù äéøà"
íòã óéåà ìééåå ,ùãåç íòã ïéà ï÷øàèù êéæ ïòî óøàã©©

à øò èîå÷àá ,äáåùú èùéð èåè ùèðòî øòã ñàåå¨©©

øò ïåà .ïééìà úåøéáò éã øàô éåå óàøèù òøòñòøâ¨©©

èùéð ìàæ ùèðòî øòã æà ,æéà ø÷éò øòã :ñéåà èøäéô©¨

ïäåè åö äáåùú èééö êàð áàä êéà ,ïèëàøèיח... ©¨¨

øòãèâàæ "øñåî èáù"(æë ÷øô)èìòåå éã ,ìùî à ¨©

êéæ ïòðéôòâ ñò åàåå ,áåøâ ïôéè à åö êééìâ æéà©

à èàä .úåéç òøòãðà ïåà ïáééì òâéøòâðåä êàñ à©©©¨©

,áåøâ íòðåô âðåðòôò éã ééá èìòèùòâ÷òååà êéæ ùèðòî©

ïìàôòâðééøà æéà øò æéá ,áééì ï'èéî èöééøòâ êéæ ïåà©©

øòèùøòáéåà øòã èàä ,âéãðìàô âòåå ï'ôéåà ...áåøâ ïéà©¨

ïñ÷àååòâ æéà ñàåå æàøâ íòðééì÷ à è÷éùòâøòèðåà íäéà©¨¨©

לויפנדיג  לייב! א פון קול  א הערן צו ïחד , א ארומגעכאïט זיי האט  עס  אז זיך  פארשטייט  לייב. א פון קול  ַַַַַַַַַָא

מ 'הערט דערויף, געוואונדערט זייער  זיך האבן זיי סעודה . א עסט און זיצט ער ווי מענטש א געזעהן זיי האבן ַַָָאזוי,

א  כאïן ïראבירט  האבן זיי ווען ש ïעטער , רואיג? אזוי עסט און  מענטשן א זיצט דא און לייב, א פון קול  א ַַַַַָָָָדא

טויב ! געווען איז ער אז  ארויסגעשטעלט, זיך האט  מענטש, יענעם מיט ַַָשמועס 

ïסוק  פון כוונה די פארשטאנען ער האט דעמאלטס  אז רבי, זמיגראדער דער ח)שרייבט ג, מי (עמוס שאג "אריה ַַַָָ

שרייט . און ברומט לייב דער  ווי נישט  הערט ל "ע  טויב איז  וואס  מענטש  א נאר  יירא", ַָלא

האטיז . אלול , חודש ראש  יאר  איין אז  דערציילט , האט זצ"ל , שלום" "נתיבות  בעל  הרה"ק  רבי, סלאנימער ַָָָָדער

א  ווי פארבליבן איז  ער  און אלול , חודש  פון טעג די  געגאנגען פארביי זענען עס ווי חלום, אין געזען  ַַַַער

און  השנה ראש  פון טעג די אויך אדורכגעגאנגען זענען אזוי התלהבות. און התעוררות שום אהן בוים, ַַַָטרוקענער

געש ïיהרט נישט  ממש האט ער אז "קאלטקייט", גרויסע א מיט רבה , הושענא און כיïור, יום  תשובה , ימי עשרת ַַַָדי

איהם האט  וואס פינצטערניש גרויסע די אויף  חלום, אין שרייען גענומען זיך ער האט התעוררות. שום ָָָקיין

נאך  האט ער אלול ... חודש  ראש  איז  עס  אז  געזעהן און שלאף , פון אויפגעוועקט  זיך ער  האט  אזוי ַַַָָָָארומגענומען.

צייט ... די פארש ïעטיגט  ַנישט 

וועלכער זי"ע, אמת" "שפת בעל  הרה "ק פון חסידים בית'ישע בעל  די פון איינער  דערציילט, שוין האבן ָמיר

חודש אין אמת" "שפת צום  אריינגעגאנגען איז מסחר, וועגן  אמת" "שפת מיט'ן  יאהר דורכ 'ן דורכרעדן זיך ַַָפלעגט 

געלט . פארדינען צו  מסחר, אין אהנגעבאטן איהם  מ'האט וואס פארשלאג א אהננעמען  זאל ער  צו פרעגן ַַַָָָָָָָאלול ,

געענטפערט: איהם  אמת" "שפת דער ָהאט

'השקעה' בעסטע  די איז אלול , חודש אין אבער געשעפטן, דיינע וועגן דיר  מיט איך רעד יאהר, גאנץ  א -ַַָָ

אויבערשטען,('אינוועסטירונג') צום טוהן צו  תשובה חודש  דעם אין כוחות אריין  לייגט וואס  דער ווייל טוהן , צו ַָתשובה 

איז וואויל און הבעל "ט , יאהר  קומענדיגן גאנצן אויפ'ן בגשמיות, סיי ברוחניות, סיי פארדינסטן, גרויסע  ַַַָפארדינט 

טעג. איצטיגע די פון גרויסקייט די זעהן צו ,ïקא אין אויגן די האט וואס  מענטש דעם ַָָָפאר

ïסוק יח. אויפ'ן זאגן פלעגט  זי"ע  רבי טאהשער כג)דער טו , איז(משלי וואס זאך יעדע  אז טוב", מה בעתו "דבר  ַַָָָ

צייט " "זיין קלייניגקייט ("בעתו ")אין א איז  עס אויב  אפילו חודש("מה "), אין איז ממילא, "טוב". אויך עס איז  ַ

"תשובה"... א אויך תשובה" "קליינע א איז  תשובה, פון  זמן דער מיט אלול , צופריעדן זיין נישט  זאל מען אז זיך  (פארשטייט  ַַַַ

גרויס) ווערן וועט עס ביז קלייניגקייטן אסאך מיט  זיין  מרבה אדרבה , נאר  תשובה ... קליינע ַַַא



שופטים - קוואל פרשה דער ãé

éåæà ïåà ,ïéøòã ètàëòâðäà êéæ èàä øò ïåà ,èøàã¨¨¨©©

ïáéìáòâ øòáà æéà øò .ïøàååòâ èòååòèàøòâ øò æéà©¨¨

,ìæàøâ ï'ôéåà âéãðòâðòä éåæà ...ïáééì éã ïùéååö ïòâðòä©¨

èàä ïåà ,âéðàä èéî êàì à è÷øòîàá øò èàä¨©©¨¨¨

ïùéååöðéà .èðàä ïééà èéî âéðàä ïòîòðñéåøà ïáéåäòâðäà̈©¨©

ïñééá ïòîåðòâ êéæ èàä ïåà ,õà÷ à ïòîå÷òâðäà æéà¨©©¨

ïòååòâ æéà øò ãìàáéåå ïåà ,æàøâ íòðåô ìöøàåå íòã¨¨©

ïòîåðòâ èëà ïéà èùéð øò èàä ,âéðàä ï'èéî ïòîåðøàô©¨¨©

æéà æàøâ íòðåô ìöøàåå øòã æéá ,øàô èîå÷ àã ñàåå¨¨¨¨¨

ïéà ïìàôòâðééøà æéà ùèðòî øòã ïåà ïìàôòâtàøà©¨©©©

ì éã åö áåøâ...ì"çø ïáéé

ïò÷'î"áééì" øòã .ìåìà ùãåç åö ìùî íòã ïìòèùåö
íéëàìî éã êéåà ïòåå ,ïéãä íåé ï'ôéåà æîøî æéà
,"ïåæçàé äãòøå ìéçå" ,ïéãä úîéà ïåô ïøòèéö íéôøù ïåà
øòèùøòáéåà øòã èàä ,úåðîçø ñéåøâ ïééæ èéî øòáà̈¨

"ïtàëðäà" êéæ ïìàæ øéî æà ,ìåìà ùãåç ïò÷ðàùòâ æðåà¨©¨¨©

ïòååòèàø ïòðò÷ êéæ øéî ïìòåå éåæà ïåà "ìæàøâ" íòðéà¨©©

æîøî æéà "õà÷" éã .áééì íòðåô ïééö òôøàù éã ïåô©©

âàè ïééà êéæ ïòééøã ñàåå ,ìåìà ùãåç ïåô âòè éã óéåà¨¨

èùéð êéæ èìòèù øòâééæ øòã ïåà ,âàè ïøòãðà ï'ëàð¨©¨

æéà .ïéãä íåé ïéà ïééøà ïéåù ïòî èîå÷ èà¯èà ...tà̈¨¨©

"ïtàëðäà" êéæ ìàæ øò ,ùèðòî ï'øàô äöò òâéöðééà éã©¨¨©

,äáåùú æéà ñàã ñàåå ,"æàøâ" íòðåô ìöøàåå íòðéà èåâ¨¨¨¨

ìéåàåå ïåà ,äøéæâ éã ìèá ïëàî ñàåå ,ä÷ãö ïåà äìéôú¨©

ñò éåå âòè éã ñéåà èöåð ñàåå ùèðòî íòã øàô æéà©¨

.ïééæ åö óøàã©

øòãúèéìt óéåà ïòîéøàáøòã êéæ ìàæ øòèùøòáéåà¨©

äáåùú åö ïééæ äëåæ ïìàæ øéî ïåà ,ìàøùé åîò¨

èùèðòáòâ òìà ïìàæ øéî ïåà ,ùãåç íòã ïéà äîéìù¨©

äáåè äîéúçå äáéúë à èéî øòôòùàá ïåô ïøòåå©©

ïòîàæåö òìà ïìàæ øéî ïåà ,íéøåîâ íé÷éãö ìù ïøôñá¨©©

.ïîà ,øäàé âéèëòì ñéæ à åö ïééæ äëåæ©¨




