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חלק א. אן א קעניג

א מצוה מיט א תנאי
ִשׂים ָעֶליָך ֶמֶלְך )שופטים יז: טו( – אויב  אין פרשת שופטים לערנען מיר איבער די מצוה פון ׂשֹום תָּ
ִשׂים – דאן זאלט איר אויפנעמען  דו וועסט זאגן, "לאמיר שטעלן איבער אונז א קעניג," ׂשֹום תָּ
– ערשט דארפט איר בעטן דערפאר; אויב  זיך. דאס איז א מצוה מיט א תנאי  איינעם איבער 

נישט, איז עס נישט קיין מצוה.

דער פאקט איז אז פיל יארן זענען אריבער ביז דאס אידישע פאלק האט געבעטן א קעניג. 
ֵאין  ָהֵהם  ִמים  יָּ בַּ  – נישט געהאט קיין קעניג  יארן האט דאס אידישע פאלק  פאר הונדערטער 
שטעטלעך  און  שטעט  קלענסטע  די  אפילו  זיי,  ארום  פעלקער  אלע  יז:ו(.  )שופטים  ִיְשָׂרֵאל  בְּ ֶמֶלְך 
האבן געהאט קעניגן. מלך סדום, מלך עמורה, מלך יריחו – א לאנגע ליסטע פון קעניגן )יהושע יב: 

ט-כד(. יעדער האט געהאט קעניגן; אבער דאס אידישע פאלק? גארנישט.

א קעניג מאכט סדר
געהאלטן  האבן  וועלכע  וויסנשאפטלער,  אויפגעקלערטע  שרייבער,  געוויסע  דא  זענען  עס 
ווי צעזייטע מדבר שבטים  אז דאס אידישע פאלק זענען געווען א צוריקגעבליבן פאלק; אזוי 
נישט  זענען  אבער  אפטיילונגען,  מיט  ארגאניזאציע  אן  אלס  צוזאמגענומען  זיך  האבן  וועלכע 
געווען גענוג פארגעשריטן צו אנטוויקלען דער באגריף פון א קעניגרייך ביז פיל יארן שפעטער. 
אדום  אין  געקעניגט  האבן  וועלכע  קעניגן  די  זענען  דאס  "און  פסוק,  דעם  געליינט  האבן  זיי 
איידער א קעניג האט אמאל געקעניגט איבער די אידישע קינדער" )בראשית לו: לא(, און זיי האבן 

ווי דאס אידישע פאלק. געמיינט אז עס באדייט אז אדום איז געווען מער פארגעשריטן 

א  געדארפט  זיי  האבן  אדום  אין  אז  באמת?  דא  זאגט  תורה  די  וואס  איר  ווייסט 
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האבן  זיי  לעבעדיגערהייט.  צווייטן  דעם  איינער  אויפגעגעסן  זיך  זיי  וואלטן  אנדערש  קעניג! 
געדארפט א קעניג, אן אויטאריטעט, א שטארקער פירער, צו אינפארסירן געזעץ און סדר. צי 
זיי  אז  איר  וואס טראכט  ווילן?!  זיי  וואס  טון  און  ארומלויפן  אדומ'ער  די  לאזן  דען  איר  וועט 
וועלן טון? איר טראכט אז זיי גייען בויען ישיבות?! זיי וועלן לערנען מסילת ישרים?! איך דארף 

זיין. וועט  וואס עס  אייך נישט זאגן 

דער בעסטער רעגירונג 
איך וועל אייך אפשר איבערראשן מיט מיינע ווערטער, אבער א קעניגרייך איז דער בעסטער 
– מ'קען  ווערט א קעניג  וואס  סארט רעגירונג. אודאי, אמאל האט מען א שלעכטער מענטש 
א  אן  עקזיסטירן  נישט  קען  פאלק  שום  קיין  אבער   – פרעזידענט  שלעכטער  א  האבן  אויך 
שטארקע אויטאריטעט. און דאס איז וואס א קעניג איז. מיר ווייסן נישט, ווייל היינט איז מער 
נישטא אזא זאך, אבער א קעניג מיינט אז ס'איז דא אן אמת'ער בעל הבית, איינער וואס פירט 
ווארט  אויטאריטעט; ער האט דאס לעצטע  די העכסטע  איז  און ער  פונעם פאלק.  ענינים  די 

אויף אלעס און אלעם.

וויילער  דעם  באטראכט  אין  נעמען  דארף  פרעזידענט  א  וואס  היינט,  ווי  אזוי  נישט  ס'איז 
וויילער קערפערשאפט. וואס וועלן די פאטריקאנער זאגן? וואס  קערפערשאפט אדער יענעם 
א העכסטער  און  א קאנגרעס  דא  ס'איז  און  איטאליענער טראכטן?  די שווארצע אדער  וועלן 
דער  אויסהערן.  דארף  פרעזידענט  דער  וועמען  גענעראלן  מיט  מיליטער  א  אויך  געריכט, 
פרעזידענט האט נישט דאס לעצטע ווארט – ער ווערט געצויגן אין אלע ריכטונגען. ער האט 
זייער ווייניג אויטאריטעט ווייל נאך פיל מענטשן האבן מיינונג; און דאס איז די סיבה פארוואס 

צערודערט. היינט  ווערט  אמעריקע 

איך גיי נישט אריינגיין אין קיין וויכוח איבער דעם, ווייל די אמעריקאנער מוחות האבן זיך 
שוין צוגעוואוינט צו די אידיאלן פון דעמאקראטיע. אבער איך זאג אייך; איך האב דורכשטודירט 
א  צו  ס'פירט  און  דורכפאל  א  איז  דעמאקראטיע  אז  ספק  קיין  נישטא  ס'איז  און  נושא  די 
היטן  צו  רעכטן  די  און  רדיפות  פון  פרייהייט  די  פון  הנאה  מיר  האבן  אודאי  קאטאסטראפע. 
צופיל  אז  שאלה  קיין  נישט  ס'איז  אבער   – אמעריקע  צו  דאנקבאר  זענען  מיר   – אידישקייט 

געזעלשאפט. די  פאר  נישט  טויג  פרייהייט 

מיר האבן אלעמאל געהאט א קעניג
ווען דער קעניג איז געווען אלעס, איז ער געווען דער מקור פון  אין די אלטע גוטע צייטן 
האט  קעניג  דער  אויפזיכט.  זיין  אונטער  געהאלטן  אלעמען  האט  ער  אויטאריטעט,  גאנצע  די 
אפטיילונג,  פירנדע  די  הענט;  זיינע  אין  געווען  איז  אלעס   – לאנד  פונעם  ענינים  די  געפירט 
די  פון  אפטיילונגען  דריי  אלע  אפטיילונג.  געבער  געזעץ  די  און  אפטיילונג,  געריכטליכע  די 

אים. צו  געהערט  האט  רעגירונג 

אבער צווישן די אידן האט עס נישט אויסגעפעלט! מיר האבן נישט אויפגענומען א קעניג 
פון בלוט און פלייש ווייל דער באשעפער האט געדינט דאס אלעס און פיל מער. ער איז געווען 
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דער אויטאריטעט און די גאנצע קעניגרייך האט געהערט צו אים!

גאנץ אין אנהייב פון אונזער היסטאריע, ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים, זענען אונזערע 
ִיְמֹלְך ְלעָֹלם  עלטערן געראטעוועט געווארן ביים ים סוף און זיי האבן אלע אויסגעשריגן ַהֵּׁשם 
דער  היינט.  עס  זאגן  מיר  ווי  אויסדריק  געהויבענער  א  בלויז  געווען  נישט  איז  דאס  ָוֶעד! 
איז  תורה  זיין  און  רעגירונג  די  געווען  איז  ער  מלך;  אמת'ער  דער  געווען  דאן  איז  באשעפער 
געווען די קאנסטיטוציע. ער איז געווען דער איינציגער וואס איז געזעסן אויפ'ן טראן פירנדיג 

ווי אויך דאס פרטיות'דיגע לעבן פון יעדן איד. די ענינים פונעם גאנצן אידישן פאלק, 

א לעכערליכער איינפאל
דערפאר האט דאס אידישע פאלק קיינמאל נישט געטראכט צו אויפנעמען א קעניג איבער 
זיי. א קעניג פון בלוט און פלייש וואס טראגט א גאלדענער קרוין? זיצט אויף א פיזישער טראן 
אין א פאלאץ? דאס איז לעכערליך! און ער וועט זיין ארומגענומען מיט דינער און סאלדאטן; 

דער גאנצער גלאנץ פון מלכות! אזא זאך איז געווען אבסורד אין זייערע אויגן.

דערפאר איז צווישן דאס אידישע פאלק נישט געווען ווער עס האט געהאט א תאוה צו ווערן 
א מלך. און אויב איז איינער געכאפט געווארן מיט אזא געדאנק, איז עס געווען דאס ערגסטע. 
זיי האבן אים נישט פארגונען קיין כבוד.  ווייל  ווייל מענטשן האבן מקנא געווען. נישט  נישט 
דער  פון  טראן  דער  אוועקנעמען  וויל  ער  גזלן!  א  ווי  געווארן  באטראכט  איז  ער  ווייל  נאר 
איינציגער מלך ישראל! קיינער האט נישט געהאט די העזה צו טראכטן פון מאכן א פוטש און 

פארכאפן די מאכט. צי וועט דען איינער אוועקנעמען די מאכט פון באשעפער?!

שפירן דעם קעניג
נישט  נעמען  "מיר  קעגנערשאפט.  סארט  אזא  פארצושטעלן  זיך  אונז  פאר  שווער  איז  עס 
אוועק קיין מאכט פון באשעפער," זאגן מיר, "חס ושלום! נאר מיר ווילן האבן א קעניג!" דאס 
איז ווייל נאך די אלע דורות פון זיין צוגעוואוינט צו פארנעפלען דעם ענין פון ה' מלך און עס 
ניצן בלויז בדרך משל, איז שווער פאר אונז צו פארשטיין אז עס איז אמאל געווען א צייט ווען 
זיי האבן עס עכט געשפירט, אז  זיך דאס פאקטיש אויסגעמאלן,  אונזערע אור-עלטערן האבן 

דער באשעפער זיצט אויף א טראן און פירט די ענינים פון דאס אידישע פאלק.

די  איז  וואס  קעניג!  באשעפער  דער  איז  "זיכער  זאגן,  דיר  איד  ערליכער  אן  וועט  היינט 
שאלה?!" אבער אייגנטליך איז עס זייער א גרויסע שאלה ביי אים. ווייל ער טראכט אפשר פון 
בֹודֹו )ישעיהו ו:  די ריזיגע וועלטן; איבער הימלישע קערפערשאפטן אן קיין סוף. ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ כְּ

ג( – זיין כבוד פילט אן די גאנצע וועלט. 

אים  און  ספערן  די  פון  באשעפער  דעם  ארויסציען  צו  צווענגל  גייסטישער  א  ניצן  מ'דארף 
ארויפזעצן אויף א טראן צווישן אונז און אים קרוינען אלס מלך אין דעם טאפעדיגסטן אופן.

גוי'אישע קעניגן
'קעניג'  ווארט  אינטערנאציאנאלע  דאס  ווייל  'מלך',  ווארט  דאס  גענוצט  דירעקט  האב  איך 
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קומט נישט אין פארגלייך צו דאס לשון הקודש ווארט 'מלך'. מיר שעצן מער נישט דאס ווארט 
געוויסער  א  ווערט  זיי  ביי  דערפון.  באגריף  גאנצן  דעם  האבן פארדארבן  גויים  די  ווייל  'מלך' 
מענטש א קעניג, נישט ווייל ער ווייסט ווי אזוי צו פירן די ענינים פונעם לאנד בעסער ווי א 
צווייטער. ווער איז למעשה געווענליך געווארן קעניג איבער די פעלקער? דאס איז אפט געווען 
איינער וואס איז א הארטער אכזר, א שיכור, וועלכער האט איינגענומען דעם טראן דורך הרג'נען 

זיין פארגייער.

מיר טראכטן פון די קעניגליכע פאמיליע אין ענגלאנד! אהה, די קעניגליכע פאמיליע; אזא 
יארן צוריק. לאנג  זיך אנגעהויבן  ווי אזוי עס האט  וועל איך אייך דערציילן  כבוד, אזא עהרע. 
צוריק איז געווען א רויבער אויף די בערג פון סקאטלאנד וואס איז געווען א גרעסערער רוצח 
ווי זיינע פאמיליע מיטגלידער, און אזוי האט ער פארכאפט קאנטראל איבער זיין פארצווייגטע 
פאמיליע, און נאכ'ן אויספירן פיל אכזריות'דיגע מעשים, האט ער ענדליך מצליח געווען זיך צו 
בויען א פאלאץ  און זיך אריינבאקומען אלס א מיטגליד אין די העכערע קלאס אין סקאטלאנד.

קעניגליכע  די  מיט  געווען  משדך  זיך  האט  ער  אז  רייך  אזוי  געווארן  ער  איז  צייט  די  מיט 
פאמיליע אין ענגלענד. די שיכורים אין סקאטלאנד האבן זיך משדך געווען מיט די שיכורים פון 
ענגלאנד; ענבי הגפן בענבי הגפן. און דאן, ווען עס איז אונטערגעקומען א פאסיגע געלעגנהייט, 
האט דער רוצח פון סקאטלענד געדונגען איינעם צו אריינשטעכן א מעסער אין זיין מחותן און 
ער אליין האט איבערגענומען די מלוכה. אזוי איז ער געווארן קעניג. אבער כדי צו בעסער פירן 
די ענינים פון לאנד? אפשר; אפאר מאל האט ער עס געקענט טון. אבער נישט דורכדעם האט 

ער קונה געווען דעם טיטל "קעניג".

א ריכטיגער מלך
ווען מיר זאגן "ה' מלך", מיינט עס אינגאנצן עפעס אנדערש. מלך מיינט נישט אן 'אייננעמער' 
אדער 'דער וואס האט מאכט'. עס האט א קשר מיט די אראמישע ווארט "ִמְלִּכי" וואס מיינט 
"מיין עצה". ווער עס האט נאר אמאל אביסל געלערנט ווייסט אז אין די שפראך פון די משנה 
אן  אן  נעמט  און  באראטן  זיך  טוט  האט  וואס  איינער  פאר  גענוצט  'נמלך'  ווארט  דאס  ווערט 
עצה. פון דעם קען מען אפלערנען אז 'מלך' איז פון לשון, איינער וואס ווייסט צו געבן גוטע 
עצות. אין די תורה שפראך, איז דער מלך נישט דער וואס האט איינגענומען מאכט און שטעלט 
ארויס שטרענגע געזעצן, נאר דער וואס איז די מערסטע פעאיג צו פירן דאס פאלק מיט גוטע 

עצות.

אפגעזאגט די מלוכה
ווייט אונזערע אור-עלטערן האבן אמת'דיג געלעבט דערמיט, קענען מיר  ווי  אלס ביישפיל 
אפלערנען פון א פאסירונג מיט דער געוואלדיגער גבור ביים אידישן פאלק, דער שופט גדעון. 
און  זיי  פאר  געהאלטן  מלחמה  האט  ער  אידן;  די  פאר  זאכן  געוואלדיגע  געטון  האט  גדעון 

פיינט. זייערע  פון  געראטעוועט  זיי  ער  און ענדליך האט  נצחונות  פיל  געוואונען 

זענען  זיי  אז  דאנקבאר  אזוי  געווען  אידן  די  אים  זענען  מדין,  איבער  נצחון  גדעון'ס  נאך 
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געקומען צו אים מיט א פארשלאג. זיי האבן אים געזאגט, "דו זאלסט זיין אונזער קעניג; און 
)שופטים ח: כב(. אלזא, איר דארפט פארשטיין וואס עס מיינט אז די אידן האבן  דיין זון נאך דיר" 
דאס געזאגט. דאס איז געווען אן אויסטערלישער אויסדריק פון הכרת הטוב. אבער וואס האט 
גדעון געענטפערט? ער האט געזאגט, "השם ימשול בכם – איר האט שוין א קעניג. איך קען 

זיין אייער קעניג." נישט 

אן עניוות'דיגער אידישער פירער
צו אונז וואלט עס אויסגעזען ווי ער האט זיי אפגעענטפערט, עס איז א קלוגער וועג ארויס, 
אדער אן איבערגעטריבענע ענווה. שטעלט זיך פאר די אידן אין אמעריקע וואלטן באשלאסן 
אין  פאלק  אידישע  דאס  פון  פרעזידענט  דער  זאגן,  לאמיר  זיין,  צו  מענטש  א  אויסוועלן  צו 
אמעריקע. זיי קומען צו א געוויסער מענטש, א פעאיגער פערזאן, און זיי ווילן אים אויסוועלן 
אלס פרעזידענט פון אלע ישיבות, פון אלע ארטאדאקסישע קהילות, אלע שולן. זיי קומען צו 

אים מיט א קרוין, א כתר תורה, און בעטן אים צו אננעמען דעם כבוד.

אבער ער שטייט אויף און זאגט, "דער באשעפער איז אייער קעניג!" אה הא! יעדער וואלט 
געקלאטשט פאר זיין עניוות'דיגער ענטפער! אודאי פארשטייען זיי אז עס מיינט גארנישט. ער 
איז א פיינער מענטש, אן עניו, אבער די ווערטער זענען בלויז א סארט פאעטישער אויסדריק. 

כאטש זאגט ער עס! דאס איז אויך עפעס!

גדעון איז נישט געווען קיין פאעטיקער
עס  ער  האט  אייך,"  איבער  מלך  א  זיין  נישט  וועל  "איך  געזאגט,  האט  גדעון  ווען  אבער 
געמיינט. ער האט נישט בלויז געזאגט שיינע ווערטער אזוי אז די צייטונג זאל קענען מאכן א 
שיינע באשרייבונג איבער אים. ער האט עס געמיינט פון די טיפעניש פון הארץ. "איר דארפט 

נישט א קעניג," האט ער געזאגט, "ס'איז שוין דא א בעסערער אין אמט."

איז וואס האט פאסירט? דאס אידישע פאלק האט אויסגעהערט גדעון'ס ענטפער און זענען 
צוריקגעגאנגען צו זייערע געצעלטן מיט א גוטע לעקציע; זיי זענען ערוועקט געווארן צו דעם 

גרויסן יסוד אז ה' ימלוך לעולם ועד. און דאס איז ווי אזוי ס'איז געבליבן פאר פיל יארן.

חלק ב. מען נעמט אויף א קעניג

פשט אין קבלת שבת
פרייטאג  יעדן  זאגן  מיר  וואס  פסוק  א  אין  פשט  לערנען  צו  נושא  אונזער  צו  פאסיג  ס'איז 
צווישן  געווען  זענען  אהרן  און  משה   - שְׁמֹו   ֹקְרֵאי  בְּ ּושְׁמּוֵאל  כֲֹהָניו  בְּ ְוַאֲהרֹן  מֹשֶׁה  צונאכטס. 
זיינע דינער, און שמואל הנביא אויך; זיי האבן גערופן דעם נאמען פון באשעפער און ער האט 

צט:ז(. )תהלים  געענטפערט  זיי 
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עס איז אינטערעסאנט פארוואס פונקט די דריי צדיקים - משה, אהרן און שמואל הנביא – 
ווערן דערמאנט אינאיינעם אין דעם פסוק?

אונזער  אין  תקופה  אויסנאם  אן  צו  זיך  באציט  פסוק  דער  אז  ערקלערן,  דאס  מען  קען 
היסטאריע וואס האט זיך אנגעהויבן אין די טעג פון משה און אהרן און האט זיך געענדיגט פיל 

הנביא. פון שמואל  די טעג  אין  יארן שפעטער 

אן אויסנאם תקופה
איר געדענקט אודאי וואס עס שטייט אין די תורה, אז ווען די אידישע קינדער האבן געמיינט 
די  געזען  זיי מיטאמאל  פון פרעה'ס אונטערדריקונג האבן  געווארן  זענען ענדליך פריי  זיי  אז 
באשעפער  דער   – ָלֶכם  ֵחם  ִילָּ ה'  בארואיגט:  זיי  רבינו  משה  האט  נאכלויפן,  זיי  טוען  מצריים 
וועט מלחמה האלטן פאר אייך )שמות יד: יד(. ס'איז אבער נישט אזוי ווי מיר טראכטן, אז דאס איז 
דער  געווען  נאר  איז  דאס  ניין;  אה  סוף.  ים  קריעת  ביי  דא   טרייסט  איינמאליגער  אן  געווען 
ֵחם ָלֶכם;  אנהייב. משה רבינו האט געזאגט, "פון יעצט אן, וועט דער באשעפער אייער קעניג ִילָּ
ער גייט קריגן אלע אייערע שלאכטן פאר אייך. ער איז אייער גענעראל, אייער פירער, אייער 

אויסלייזער – ער איז אלעס!"

און אזוי איז עס געווען פון די צייט פון משה און אהרן ביז די תקופה פון שמואל הנביא. 
ס'איז געווען א תקופה ווען דער באשעפער האט געענטפערט אלעמאל ווען מ'האט גערופן צו 
אים. אויב איר לערנט דורך אלע געשעענישן אין תנ"ך, פון דער מאמענט פון קריעת ים סוף ביז 
די טעג פון שמואל הנביא, וועט איר זען אז זייערע שלאכטן זענען געזיגט געווארן בדרך פלא. 
ס'איז געווען א חוץ לדרך הטבע'דיגער וועג ווי אזוי זיי האבן איבערגעוועלטיגט זייערע פיינט. 

קוראים אל ה', זיי האבן גערופן צום באשעפער, והוא יענם, און ער האט זיי געענטפערט. 

עס איז נישט געווען אומזיסט
שלאכטן.  זייערע  געפירט  באשעפער  דער  האט  אומזיסט  נישט  אז  פארשטיין,  דארפט  איר 
ספעציעלע  געווען  זענען  שמואל,  ביז  אהרן  און  משה  פון  דורות  דאזיגע  די  אז  צייגט  דאס 

מענטשן.

גערופן  האבן  זיי  ה';  אל  קוראים  אז  איז,  ענטפער  דער  גרויסקייט?  זייער  געווען  איז  וואס 
בלויז צום באשעפער ווייל זיי האבן אלע אנערקענט אז ה' מלך! איר האט נישט קיין אנונג ווי 

זיי האבן פאקטיש געשפירט דעם "ה' מלכיכם".  זיי האבן דאס געפילט.  שטארק 

"אויב איר ווייסט אז איך בין אייער קעניג," האט דער באשעפער געזאגט, "דאן וועל איך זיין 
אייער קעניג!" דורכאויס די הונדערטער יארן ווען עס איז געווען 'אין מלך בישראל' )שופטים כא:כה(, 
ווען עס איז נישט געווען קיין קעניג ביי אידן אויסער דער באשעפער, האט דער כלל ישראל 
זיך געוואנדן צום באשעפער ביי שלאכט נאך שלאכט. ס'איז געווען א געהויבענע תקופה פון 
ֲחִריׁשּון, און איר דארפט גארנישט  ם תַּ ֵחם ָלֶכם, דער באשעפער וועט קריגן פאר אייך, ְוַאתֶּ ה' ִילָּ
זיי זענען באוויסטזיניג  ווייזן אז  טון. דער ארבעט פון דאס אידישע פאלק איז נאר געווען צו 

צום ה' מלך און אז ער קריגט פאר אונז.
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מאדערנע השקפות דרינגען אריין
שוין  איז  שמואל  ווען  סוף.  א  צו  געקומען  תקופה  געהויבענע  די  איז  יארן  פיל  נאך  אבער 
געוויסע מענטשן.  צווישן  זיך אריינגעזעצט  פון פחד  גייסט  א  אויף דער עלטער, האט  געווען 
האט  פאלק  תורה  דאס  און  פטירה?"  זיין  נאך  זיין  וועט  וואס  אלט.  ווערט  הנביא  "שמואל 
געדענקט די מצוה אין די היינטיגע פרשה, 'און אויב איר וועט זאגן, "לאמיר שטעלן א קעניג 

קעניג.' א  אויפנעמען  איר  זאלט   – ִשׂים  תָּ ׂשֹום  אונז,"  איבער 

נּו ֶמֶלְך -  געב אונז  זענען זיי געקומען צו שמואל הנביא און געזאגט )שמואל א ח: ה(: "ִשׂיָמה לָּ
ִשׂים.  א קעניג." איז שמואל געווען צופרידן פון די בקשה? נאך אלעם, ס'איז א מצוה - ׂשֹום תָּ
ֵעיֵני שְׁמּוֵאל – עס איז געווען שלעכט אין די  ָבר בְּ ַרע ַהדָּ אבער ניין, ער איז געווען זייער בייז! ַויֵּ
אויגן פון שמואל. "וואס איז דאס?!" האט ער געזאגט, "וואס מיינט דאס, 'געב אונז א קעניג!' 

איר טוט אפשטויסן דעם באשעפער! דער באשעפער איז אייער קעניג!"

האט  וואס  פאלק  א  פון  אידן,  פארצייטישע  די  פון  שפראך  די  גערעדט  האט  שמואל 
אבער  ענינים.  זייערע  פירט  און  טראן  אויפ'ן  זיצט  וואס  קעניג  א  האבן  זיי  אז  פארשטאנען 
ה' מלך  צום  באוויסטזיניגקייט  די  פון  טייל  טוישן.  צו  אנגעהויבן  זיך אצינד  די מאדעס האבן 
פריערדיגע  זייער  פון  פאלן  צו  אנגעהויבן  האבן  מענטשן  די  און  צעגיין  צו  אנגעהויבן  האט 

גרויסקייט.

געענדיגט די אלטע תקופה 
מאכט נישט קיין טעות איבער דעם, זיי האבן נאך געזאגט ה' מלך. זיי האבן עס געזאגט מיט 
"ה' מלך, ה' מלך,  זאגן עס. מיר קענען שרייען א גאנצן טאג ראש השנה,  ווי מיר  כוונה  מער 
ה' ימלוך לעולם ועד," און דאך ביים סוף טאג עס נישט שפירן אזוי ווי זיי האבן עס געשפירט 
מלכי  מלך  דער  איז  קעניג  זייער  וואס  פאלק  א  אויף  אבער  טאג.  וואכן  פשוט'ן  א  אין  אפילו 
איז באטראכט  אין מדריגה; עס  געפאלן  גאר שטארק  זענען  זיי  אז  געוויזן  המלכים, האט עס 

געווארן אלס אן ערנסטער שלעכטער שריט, א גרויסן פעלער.

דאס איז געווען א גרויסער טויש פון א פאלק וואס האט געוואוסט אז דער באשעפער איז 
זייער קעניג צו א פאלק וואס האט עס נישט אזוי טיף געוואוסט. זיי האבן נאך אלץ געוואוסט, 
זיי האבן עס זייער גוט געוואוסט, אבער דאס איז נישט געווען קיין פארגלייך צו די אנערקענונג 
פון די פריערדיגע דורות. ווען זיי האבן געזאגט ה' מלך, איז עס געווען ווי מ'זאל זאגן, להבדיל, 

'מיר האבן א פרעזידענט אין ווייסן הויז'.

וועט דער  צו א סוף. מער  ָלֶכם' געקומען  ֵחם  ִילָּ 'ַהֵּׁשם  פון  די תקופה  און דערפאר איז דאן 
באשעפער נישט קריגן פאר זייערט וועגן אזוי ווי אין די פריערדיגע טעג. "איר ווילט האבן א 

קעניג?" האט דער באשעפער געזאגט, "דאן זאל ער קריגן פאר אייך!"

א מצוה אנדערש ווי אנדערע
אצינד פארשטייט איר פארוואס איז דא די הקדמה צו די מצוה פון אויפנעמען א קעניג: "ווען 
איר וועט זאגן, 'לאמיר שטעלן איבער אונז א קעניג, אזוי ווי אלע פעלקער ארום מיר, דאן ׂשֹום 
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ִשׂים, זאלט איר אויפנעמען א קעניג." וואו נאך אין די תורה טרעפט מען אזא זאך?! 'ווען איר  תָּ
וועט זאגן'?! און אויב איר זאגט נישט אז איר דארפט א קעניג, איז עס נישט קיין מצוה? אויב 
איז עס איינע פון די תרי"ג מצוות – און עס איז טאקע – דארף די תורה זאגן, "נעם אויף א 

קעניג" און שוין.

דער ענטפער איז אזוי: איר ווייסט ווען מען דארף א קעניג? דו דארפסט א קעניג פון בלוט 
ווערט  קעניג  פאקטישער  דער  איז  באשעפער  דער  אז  אנערקענונג  דיין  ווען  נאר  פלייש  און 
"איך  זאגן,  וועסט  דו  און   – ְסִביבָֹת  ֲאשֶׁר  ַהּגֹוִים  ָכל  כְּ ֶמֶלְך  ָעַלי  ָאִשׂיָמה  ְוָאַמְרתָּ  פארטונקלט. 
וועל שטעלן אויף מיר א קעניג אזוי ווי אלע פעלקער ארום מיר" )שופטים יז: יד(. ווען די אמאליגע 
צוטרוי אין באשעפער איז נישט אזוי לעבעדיג ווי עס פלעגט זיין און דו הייבסט אן צו טראכטן 
ככל הגויים, אזוי ווי אלע גויים, און דו ווילסט אצינד לעבן מער א נאטורליכע לעבן, דאן איז 
ווען דו דארפסט א קעניג. ווען די פאלסט צו אזא שטאפל, איז עס א מצוה צו אויפנעמען א 

קעניג.

אלזא, אויב איז א שלעכטע זאך צו אויפנעמען א קעניג, און די אידן האבן געזינדיגט אפילו 
וואלט  שמואל  געווארן.  פארגעסן  און  צונישט  זאך  גאנצע  די  וואלט  דאן  פרעגן,  מיט'ן  נאר 
געענדיגט. אבער  דעם  מיט  זיך  וואלט  עס  און  געטון  גדעון האט  ווי  אזוי  אידן  די  גע'מוסר'ט 
ניין; אצינד איז עס געווארן א מצוה. איינמאל דו עפנסט דיין מויל און דו מאכסט זיך פאר א 
קרבן צו די הנהגה פון דרך הטבע, דאן דארפסטו לעבן בדרך הטבע. דאס איז נישט אן עבירה, 

עס איז א טראגעדיע.

לעבן פון גארנישט
אזוי ווי א כולל יונגערמאן וואס לעבט פון די לופט. ער און זיין ווייב לעבן מיט א העכערע 
שאיפה; ער וויל לערנען תורה און זי שעצט עס און אזוי לעבן זיי פון גארנישט. אפילו גארנישט 
קאסט אויך עפעס אבער עס קומט שוין אריין פון ערגעץ. ווילאנג זיי האלטן זיך זייער שטארק 

אין זייער מדריגה פון בטחון, האלט אין איין אריינקומען געלט.

ביישפיל,  צום  זצ"ל,  זיסל מקעלם  שמחה  רבי  געלעבט. הגאון  אזוי  צדיקים האבן אלעמאל 
ווען ס'איז געווען ערב יום טוב און זיי האבן נאך גארנישט געהאט איינגעקויפט, ס'איז נישט 
גרויסע  געווען א  איז אויך  ווייב  זיין  הויז. ער האט געהאט א משפחה,  אין  קיין געלט  געווען 
האט  ער  באשעפער.  צום  געקוקט  האט  ער  און  אים.  אויף  געקוקט  האט  זי  אבער  צדיקת, 
די  אז  זיכער  כ'בין  ניגון.  א  זיך  צו  אונטערזינגענדיג  הויז  זיין  אין  צוריק  און  אהין  געשפאנט 
דער  איז  וואויל   – בך  לו  עוז  אדם  אשרי  ווי:  אזוי  עפעס  געווען  זענען  ניגון  אינעם  ווערטער 
פון  בריוו  א  אנגעקומען  איז  מיטאמאל,  דאן  און  דיר.  אין  איז  זיין שטארקקייט  וואס  מענטש 
וואס איז געווען גענוג צו דעקן אלע  יום טוב, מיט א גרויסן באנקנאט  אמעריקע, ממש פאר 

הוצאות.

ארויסגעצוואונגען פון כולל
אבער לאמיר יעצט צוריקגיין צו דעם כולל יונגערמאן. נאך א שטיק צייט, האבן זיינע פעטערס 
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און מומעס אריינגעהאמערט אין זיינע אויערן – און בפרט אין זיין ווייב'ס אויערן – זיי האבן 
גע'דרש'נט צו אים אזוי לאנג, "עד מתי? ווי לאנג קענסטו אנהאלטן מיט דעם געשעפט?" און 
אזוי, נאך א שטיק צייט, איז ער איבערגערעדט געווארן און ער איז מער נישט וואס ער פלעגט 
ס'איז  ביז  מומעס.  און  פעטערס  זיינע  אלע  ווי  אזוי  הגויים,  ככל  טראכטן  אן  הייבט  ער  זיין. 
זוכן אן ארבעטס פאסטן.  און  כולל  פון  ווען ער האט געדארפט ארויסגיין  געקומען דער טאג 
ער מוז יעצט זוכן ארבעט ווייל עס איז נישטא אויף וואס זיך צו פארלאזן. ער האט מער נישט 
זיין מדריגה, אצינד איז  זיך צו און נעם אן ארבעט! ער איז געפאלן פון  קיין בטחון, איז אייל 
דער באשעפער מער נישט זיין מלך אויפ'ן זעלבן שטאפל ווי פריער. ער דארף ארבעטן. אצינד 

איז עס א מצוה צו ארבעטן.

דאס מיינט, אז ווי לאנג א מענטש שטייט אויף א הויכע מדריגה פון צוטרוי אין באשעפער, 
ווי מער א מענטש  זיין צוטרוי. און  א לויטערער בטחון, דאן טוט דער באשעפער צוריקווייזן 
ארבעט אויף זיך צו וויסן אז עס איז נישטא קיין בעל הבית, נישטא קיין גביר, נישטא קיין ראש 
ה' מלך,  נאר דא  איז  – עס  מיניסטער  קיין פריים  נישטא  און  קיין פרעזידענט  נישטא  הכולל, 

דאס איז די גרעסטע הצלחה אין לעבן.

חלק ג. מען לערנט יעדן אויס בטחון

די שירה פון די ווילדע גאנז
פרק שירה איז צאמגעשטעלט פון געוויסע אויסגעקליבענע פסוקים פון תנ"ך וועלכע רעדן 
זיך פון פארשידענע חיות און פייגל און שרצים. פאר יעדע פון די באשעפענישן איז צוגעטיילט 
זיין פסוק, א לייב אן אנדערער  זיין פסוק, א פייגל זאגט  – אן אקס זאגט  א געוויסער פסוק 
פסוק. און ס'איז דא א סיבה פארוואס יעדע ספעציפישע חיה זאגט זיין אייגנארטיגער פסוק. 

לאמיר זיך אפשטעלן ביי די גאנז. 

ְטחּו ַבה' ֲעֵדי ַעד – פארזיכער זיך אין באשעפער  ֲאַוז ַהָּבר אֹוֶמֶרת  – די ווילדע גאנז זאגט: "בִּ
אויף אייביג."

פארוואס זאגט דאס די ווילדע גאנז? מיר וועלן דאס ערקלערן דורך דער פאלגנדער עפיזאד. 
אויסגעטרוקנט א  געווען  איז  גאנז  געפלויגן א דארף. דאס  איז אמאל אריבער  גאנז  ווילדע  א 
אריבער  ס'איז  ווי  אזוי  און  פיל טעג.  שוין  עסן  צו  וואס  געהאט  נישט  צייט, עס האט  לאנגע 
געפלויגן, האט עס אראפגעקוקט און געזען א סצענע וואס האט איר ארויפגעברענגט וואסער אין 
מויל. ס'האט געזען פעטע שטוב גענז, אנגעפילט מיט שמאלץ, ארומהויערן אין א פארם. נעבן 
זיי איז געשטאנען א גוטהארציגער מענטש מיט א שיסל ווייץ קערנדלעך און זיי אנגעפיטערט. 

און אלע גענז האבן אים ארומגערינגלט.

זי האט  זי איז דארט אריבער געפלויגן און  ווילדע גאנז האט צוגעזען די סצענע בשעת  די 
זיך געשפירט איינזאם און הילפסלאז; אוי האט זי מקנא געווען די גליקליכע גענז וועלכע האבן 
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אזא בעל חסד וואס שטייט און פיטערט זיי אן אזוי געטריי, ווי שטארק וואלט זי דאס געוואלט 
האבן. אבער דאס איז געווען א ווילדע גאנץ, האט עס פארגעזעצט צו פליען. 

זעלבן  דעם  דורכגיין  פון  איינהאלטן  געקענט  נישט  זיך  גאנז  די  האט  צוריק  וועג  איר  אויף 
זי האט נאכאמאל אראפגעקוקט, און דאס מאל האט עס גארנישט געזען אינעם פארם  ארט. 
וועלכע  געווען די איבערבלייבענישן פון די שטוב גענז  זענען  אויסער בלוטיגע פעדערן. דאס 
האבן זיך פארזיכערט אין זייער געטרייער פארמער. און דערפאר זאגט די ווילדע גאנז, "בטחו 
בה', פארזיכער זיך אין באשעפער, עדי עד, אויף אייביג און אייביג, כי בי'ה ה' צור עולמים – 

ווייל ס'איז נאר דא דו, באשעפער!"

א ביטערע לעקציע 
דער שטיקל אין פרק שירה קומט אונז לערנען איינע פון די פארדינסטן פון בטחון. די ווילדע 
גאנז זאגט אונז אז ווען איינער פירט אריבער זיין צוטרוי פון באשעפער צו עפעס אנדערש, דאן 
וועט אים דער באשעפער איבערגעבן אונטער'ן כח פון יענע זאך. דער גוטהארציגער בעל חסד 
וועלכער קומט ארויס מיט א גרויסן שיסל ווייץ קערנדלעך קען זיך ארויסשטעלן צו זיין דער 
וואס שטאפט אן די גאנז צו ווערן גע'שחט'ן. די גאנז טוט אין דעם פאל נאכלויפן עפעס וואס 

איז אינגאנצן נישט גוט.

אין יעדן פאל ווען איינער פירט אריבער זיין בטחון פון באשעפער צו א מענטש אדער זאך, 
א  ווי  ס'איז  טעות.  א  געמאכט  האט  ער  אז  לעקציע  א  לערנען  צו  אים  פאסירן  עפעס  וועט 
געזאגט  א מענטש האט אמאל  אייגענע הענט.  זיינע  אין  זיין פארזיכערונג  לייגן  זאל  מענטש 
פאר זיין פריינד, "ווילאנג איך האב מיינע צען פינגערס, בין איך פארזיכערט מיט פרנסה." איז 
וואס האט פאסירט אין יענעם טאג? זיינע פינגערס זענען פארכאפט געווארן אין א מאשין און 
ער האט זיי פארלוירן )חובת הלבבות שער הבטחון, ז(. און דאס איז נישט קיין שטראף – ס'איז א לעקציע 
פאר אים, צו אפטון די פארזיכערונג פון זיינע אייגענע הענט און עס צוריקשטעלן אין די הענט 

פון באשעפער.

אויב א מענטש פירט אריבער זיין בטחון פון באשעפער צו זיין ביזנעס און דאן פארלירט ער 
זיין ביזנעס – אפילו אויב ער האט יעצט גארנישט – זאל ער זיין פרייליך. דאס איז די בעסטע 
מענטש  א  ווי  איז  דאס  אים.  אויף  אפעראציע  אן  געווארן  געמאכט  איז  עס  אים.  פאר  זאך 
יעצט שפאצירט ער  און  זיין קערפער  אין  געוויקס ערגעץ  געהאט א שעדליכע  וועלכער האט 
ארויס פון שפיטאל אן דעם. ער האט יעצט אויך מיט $10,000 ווייניגער אין זיין באנק קאנטע, 
אבער ער איז פרייליך. ער פאררעכנט עס ווי א הצלחה ווייל דאס געוויקס איז פארשוואונדן. 
אוועקגענומען  און  ביזנעסמאן  דעם  אויף  אפעראציע  אן  געמאכט  באשעפער  דער  האט  אזוי 
פון אים זיין ביזנעס. דאס איז געווען א געוויקס וואס האט אים צוגעברענגט צו פארגעסן פון 
באשעפער. אבער אויב וואלט ער זיך פארזיכערט אין באשעפער, וואלט ער געהאט זיין ביזנעס 

און עס וואלט נישט געווען קיין קרענק.

אלזא, לאמיר זאגן דו האסט גראדואירט – דו האסט א הויפן פון דיפלאמס און יעצט וועט 
דיר סיי וועלכע פירמע אננעמען אלס ארבעטער. מאך נישט דעם טעות זיך צו פארזיכערן אין 
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זיי ווייל דאן קען עפעס פאסירן. עס קען זיין אז קיינער דארף 'פונקט' נישט קיין ארבעטער 
אין דעם פאך אין וואס דו צייכנסט זיך אויס. 

היט דיינע השפעות
פעטער  דער  קען  אופן  בעסטן  אין  פעטער,  רייכן  זיין  אין  זיך  פארזיכערט  מענטש  א  אויב 
גיין  אפשר  און  באנקראטירן  פעטער  דער  וועט  אפשר  געלט.  מיט  שטיצן  צו  אים  אויפהערן 
זיך עפעס  קען  רעגירונגס שטיצע  אין  פארזיכערונג  זיין  לייגט  א מענטש  אויב  וועלט.  די  פון 
פארפלאנטערן דערמיט. דאס איז וואס פאסירט. דורך אריבערפירן דיין פארזיכערונג צו א חפץ 
מוזן  לעקציעס  ווייל  באקומסט  דו  וואס  פארדינסט  דעם  געפאר  אין  לייגסטו  מענטש,  אדער 

וועלט. די  אויף  ווערן  געלערנט 

השפעה,  גוטע  א  עפעס  אפהיטן  ווילסט  דו  אויב  אז  הלבבות,  חובת  דער  זאגט  דערפאר 
נישט  זיך  זאלסט  דו  אז  דערצו  תנאים  די  פון  איינע  איז  דערפון,  געניסן  ווייטער  ווילסט  דו 
זיך  ווייטער געניסן פון גוטע השפעות איז דורך  וועג צו  פארזיכערן אין דעם. דער איינציגער 
פארזיכערן אין דער וואס טוט דיר דאס שענקען; שטענדיג צו געדענקען אז דער באשעפער איז 

וואס געבט דיר די הצלחה. דאס איז דער סוד צו הצלחה. דער 

אונזערע  פירט  באשעפער  דער  אזוי  ווי  יסודות  גרויסע  די  פון  איינע  אייגנטליך  איז  דאס 
לעבנס – ווי מער דו פארזיכערסט זיך אין אים, אלס מער ווערט די פארזיכערונג אומגעקערט. 
וואויל   – ִמְבַטחֹו  ה'  ְוָהָיה  ה'  בַּ ֲאשֶׁר ִיְבַטח  ֶבר  ַהגֶּ רּוְך  בָּ זאגט.  ירמיה  נביא  דער  וואס  איז  דאס 
זיין  געווען  איז  באשעפער  דער  און  באשעפער  אין  זיך  פארזיכערט  וואס  מענטש  דער  איז 
דער מענטש  איז  "וואויל  אנהויב שטייט,  אין  טיילן;  צוויי  האט  פסוק  דער  ז(.  )יז:  פארזיכערונג 
וואס פארזיכערט זיך אין באשעפער," ער איז א גליקליכער מענטש, נישטא קיין ספק אין דעם. 
דאס איז דער ערשטער טייל פונעם פסוק. אבער וואס וועט זיין זיין שכר? והיה ה' מבטחו – 
דער באשעפער ווערט זיין פארזיכערונג. דאס מיינט אז ווי מער א מענטש האט אמונה אז דער 

ווערט עס טאקע אזוי! זיינע ענינים, אלס מער  באשעפער פירט 

דער באשעפער וועט דיר ארויסהעלפן
ה' מלך, איבער וואס מיר לערנען יעצט – אויב דו מאכסט  דאס איז דער גרויסער יסוד פון 
אים פאר דיין קעניג, איז דאס פונקטליך וואס עס וועט טאקע זיין. אויב א מענטש פארזיכערט 
אומערווארטעטע  מערסטע  די  פון  פלוצלינג  קומען  ישועה  זיין  וועט  דאן  באשעפער,  אין  זיך 
ריכטונג. זאכן וואס ער האט אינגאנצן נישט גערעכנט צו זיין פאר אים א פארדינסט וועט אים 

פלוצלינג צופירן צו וואס ער דארף.

שמונה  ביי  נאר  נישט  נאכאנאנד.   – אלעם  אויף  באשעפער  פון  בעטן  מיר  דארפן  דערפאר 
עשרה. א גאנצן טאג זאלסטו אים בעטן אויף אלעם – פאר דו זאכן וואס דו דארפסט און אויך 
אז ער זאל דיר ווייטער משפיע זיין דאס וואס דו פארמאגסט שוין. אויב ביסטו חתונה געהאט, 

בעט, "באשעפער ביטע זאל מיין ווייב בלייבן געזונט. געב איר א לאנג לעבן."
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שידוך."  גוטן  א  צו  מיר  שיק  עולם.  של  "רבונו  בעט,  געהאט,  חתונה  נאכנישט  ביסטו  אויב 
ווייל דער באשעפער איז דער בעסטער שדכן. און דער באשעפער וועט  בעט, בעט און בעט. 
זאגן, "אה, דו בעטסט מיר? גוט, וועל איך דיר העלפן." און פלוצלינג קומט אונטער פאר דיר 
דער  פון  שידוך!  גוטער  א  איז  עס  און  שדכן.  א  פון  נישט   – רוקן  דיין  הינטער  פון  שידוך  א 

שדכן. בעסטער 

אן אומערווארטעטער שידוך
צו מיר האט אזוי פאסירט ביי איינע פון מיינע קינדער. איך גיי נישט זאגן אז איך האב בטחון 
אבער כאטש רעד איך דערפון. איך רעד צו אייך דערפון און איך הער מיינע אייגענע רייד, איז 

אביסל דערפון קלעבט זיך אן אין מיר. 

איך האב זיך פארבינדן מיט שדכנים אויף אלע זייטן, אבער גארנישט. קיין זאך האט זיך נישט 
גערירט. כ'האב געזוכט א שידוך פאר מיין טאכטער אבער קיינער האט זיך נישט אנגערופן.

הערליכער  א  ריכטונג.  אומערווארטערטע  אן  פון  אנגעריקט  שידוך  א  זיך  האט  מיטאמאל 
בעסטע  זיינע  פון  איינער  אן  מיר  טראגט  און  אן  אליין  מיר  קלינגט  ישיבה  ראש  א  שידוך! 
א  מצוין,  אזא  פאר  געלט.  מיר  פון  פארלאנגען  גייט  ער  אז  געהאט  מורא  האב  איך  בחורים. 
ריזיגער סכום געלט! שפעטער, ווען דער ראש ישיבה האט מיר אמאל אנגערופן צוליב עפעס 
אנדערש, נאך וואס מיין טאכטער איז שוין געווען חתונה געהאט מיט יענעם בחור, ווען מיין 
ווייב האט געהערט אז ער איז ביים טעלעפאן האט זי נאך אלץ מורא געהאט אז ער גייט בעטן 
געלט. אבער אז דער באשעפער האט געוואלט, איז געקומען א שידוך א מצוין, אן צו דארפן 

געלט! צאלן 

די  'בטחון',  זיך  רופט  וואס  נושא  באוואוסטע  די  צו  סוד  דעם  אצינד  מיר  לערנען  אלזא 
מצוה פון שפירן א זיכערקייט אז אלע ענינים פון א מענטש ווערן גוט באהאנדלט דורך דעם 
דארפן  מיר  אבער  בטחון,  האט  ער  אז  טראכט  דערפון  רעדן  הערט  וואס  יעדער  באשעפער. 
וויסן אז עס פאדערט אסאך הארעוואניע דאס צו באמת קונה זיין. דאס איז זייער א ברייטע 
נושא – אויב דו קוקסט אריין אין חובת הלבבות, שער הבטחון, וועסטו זעהן ווי ברייט עס איז. 
אבער עס איז א פליכט וואס מיר קענען זיך נישט ארויסדרייען דערפון – בטחון איז איינע פון 
זיין לעבן און די ערשטע טריט איז צו  וויכטיגע זאכן צו וואס א איד דארף דערגרייכן אין  די 

אנערקענען אז אלעס איז פון אים.

א קליין שיפל אויפן ים
דער  הרחמן,  אב  פאטער,  אונזער  "אבינו,  רבה:  אהבה  אין  טאג  יעדן  מיר  זאגן  דאס 
עס  רחמנות."  האט  וואס  דער  "המרחם,  צו,  מיר  לייגן  דאן  און  פאטער,"  דערבארעמדיגער 
זעט אויס ווי א דאפלט לשון – דער דערבארעמדיגער טאטע, דער וואס האט רחמנות. אבער 
אייגנטליך האט יעדעס ווארט א באזונדערער באדייט. דער באשעפער איז אן אב הרחמן. דאס 

פאטער. דערבארעמדיגער  אונזער  איז  ער  אים.  באשרייבט 



תורת אביגדור באידיש | יג 

ארויסגעלאזט  זיך  האסט  דו  זאגן  לאמיר  אזוי:  מיינט  דאס  'המרחם'?  מיינט  וואס  אבער 
שיפלען אויף די וואסער אין קאוני איילענד און בטעות אפגעלאזט די רודערס און זיי שווימען 
אוועק. דו געפינסט זיך אין א קליין שיפל אויפ'ן ים ווערנדיג געפירט דורך די כוואליעס, און 
דו  צו אירלאנד. און  זיך  ים, דערנענטערסט  זייט  ווערסט נענטער און נענטער צום אנדערן  דו 
רופסט אויס, "באשעפער! דו ביסט דער אב הרחמן; דו ביסט דער דערבארעמדיגער! רחם עלינו! 

ביטע ראטעווע מיר!"

דער אמת'ער רעטער
און דאן, מיטאמאל הערסטו דער גערודער פון א פראפעלער און אט לאזט זיך אראפ צו דיר 
אראפ  קומט  ער  דאס!  איז  קול  וואונדערליכע  וואספארא  אה!  העליקאפטער.  וואך  בארטן  א 
קריכסט  און  לייטער  דעם  אן  כאפסט  דו  שיפל.  דיין  ביז  לייטער  א  ארויס  לאזט  און  נענטער 

ארויף און דו נעמסט אים ארום. דו זאגסט, "מיסטער! דו ביסט מיין רעטער!"  

א  נישט  פארגעסט  דו  וואס  כאטש  ווייל  געפאר,  גרויסן  א  אין  ביסטו  מאמענט  יענער  אין 
מינוט אז דער באשעפער איז דערבארעמדיג, אבער דו טראכסט אויך אז ס'זענען דא אנדערע 
דערבארעמדיגע סיבות אין די וועלט. דער באשעפער איז דער אב הרחמן, יא, אבער דו טראכסט 
אז דער בארטן וועכטער איז געווען דער מרחם; ער איז דער וואס האט געהאט רחמנות אויף 

דיר. 

דערבארעמדיגער  א  איז  ער  וואס  נאר  נישט  'המרחם';  ווארט  דאס  צו  מיר  לייגן  דערפאר 
טאטע, נאר ער איז דער מרחם. ער איז דער איינציגסטער וואס איז מרחם. אויב איינער האט 

וואס מאכט עס. איז עס דער באשעפער  דיר,  אויף  רחמנות 

העכער און העכער
אודאי דארפסטו זיין דאנקבאר צום בארטן וועכטער. דו דארפסט אויך זיין דאנקבאר צו זיינע 
וואס עס  וואס האבן אים ארויסגעשיקט. אבער דו דארפסט אלעמאל געדענקען  אויבערהארן 
אן  דא  ס'איז  ז(.  ה:  )קהלת  די העכערע  איינער העכער  דא  ס'איז  ֹשֵׁמר,  בֹהַּ  גָּ ֵמַעל  י ָגבֹהַּ  כִּ שטייט: 

אפיציר איבער דעם אפיציר.

אלזא, ווען דו הייבסט אן צו באדאנקען דעם בארטן וועכטער זאגט ער, "דאנק מיין בעל הבית 
ביים בארטן וואך סטאנציע. דער אפיציר דארט איז געווען דער וואס האט מיר ארויסגעשיקט. 
איך האב נאר אויסגעפאלגט באפעלן." מאכט איר א באזוך ביי דעם אפיציר אין זיין אפיס צו 
באדאנקען אבער ער זאגט, "מיסטער, איך טו בלויז מיין ארבעט. איך נעם אן באפעלן פון דער 

בארטן וואך הויפטקווארטיר."

טוה להודות לה'
דו פארסט אראפ צו די הויפטקווארטירן נעבן וואשינגטאן די.סי. און ענדליך קומסטו אן צו 
ווייסן הויז. "דער פרעזידענט  דער אפיס אין די פענטעגאן געביידע. אבער זיי שיקן דיר צום 
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איז מיין בעל הבית," זאגט דיר דער אדמיראל איבער דעם בארטן וואך צענטערן. גייסטו צום 
פרעזידענט און ער זאגט, "קוק אהער מיין פריינד, איך האב גארנישט צו טון מיט דעם. איך בין 
ערוועלט געווארן דורך דעם העכסטן פון אויבן און ער איז דער וואס האט דיר געראטעוועט." 

הלואי זאל ער טאקע אזוי זאגן.

דאס  איז  נישט,  אויב  סיי  און  זאגן  צו  דאס  קלוג  גענוג  איז  פרעזידענט  דער  צי  סיי  אבער 
דער אמת. און דאס איז וואס מיר דארפן שטענדיג געדענקען; המרחם, ער איז דער וואס האט 

רחמנות אויף אונז – נאר ער.

ְלשְִׁמָך,  ר  ּוְלַזמֵּ באשעפער,  צום  דאנקען  צו  גוט  ס'איז  ַלה',  ְלהֹדֹות  טֹוב  מיר  זאגן  דערפאר 
דער באשעפער  ווערט  פארוואס  די העכסטע.  איז  וואס  דער  ֶעְליֹון,  נאמען,  דיין  צו  זינגען  צו 
בֹהַּ ֹשֵׁמר ּוְגבִֹהים ֲעֵליֶהם, ער איז דער וואס  אנגערופן "די העכסטע"? ווייל ער איז ָגבֹהַּ ֵמַעל גָּ

קעניג. איינציגסטער  דער  איז  ער  אלעס.  טוט 

פארזעצן די רייזע קיין אירלאנד
אבער אין די מינוט וואס מיר פארגעסן 
דאס, דאן טוען אלע פון אונטער אים זיך 
פירן נישט ווי ס'דארף. דער פרעזידענט 
באפעלן,  ארויסגעבן  צו  פארגעסן  וועט 
און די פענטעגאן איינגעשטעלטע וועלן 
אויפגאבן,  זייערע  פון  ארויסדרייען  זיך 
הויפטקווארטירן  וואך  בארטן  די  און 
מיט  פארבינדונג  אנהאלטן  נישט  וועלן 
אפיציר  דער  און  אפטיילונגען  זייערע 
צייט  די  ווען  און  איינשלאפן  וועט 
איז  וואס  סערזשענט  דער  און  קומט 
העליקאפטער  מיט'ן  ארויסגעפלויגן 
דיר צו טרעפן וועט זוכן אין דעם נישט 
פארזעצן  וועסט  דו  און  ארט.  ריכטיגן 

אירלאנד. צו  ים  אין  וועג  דיין 

פארהוילענע  צוליב  צומאל,  אודאי, 
נישט  ער  וועט  באשעפער,  פון  כוונות 
גלייך שיקן זיין מעסעזש און דאן אפילו 
אויב דו איגנארירסט אים, וועט ער דיר 
וועסטו  דערנאך  אבער  אהיימברענגען, 
אן  אויף  לערע  די  באקומען  דארפן 
אנדער אופן, אפשר שווערער ווי צו גיין 
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ז"ל  אביגדור  רבי  וויאזוי  ליינט 
א  אריין  גיבט  לשונו,  במתק 

געשמאק אין די פרשה.

עס וועט באלייכטען אייער נשמה, 
הארץ  דאס  דערווארימען  און 
די  מיט  והשקפה,  מוסר  בעניני 
יסודות פון אידישקייט און שמחת 

החיים.

דעם  טרעפן  און  זוכן  צו 
אייבערשטען אין אלעם אויף דער 

וועלט.

עס וועט טוישן אייער לעבן!

בס"ד
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קיין אירלאנד. אמאל ווערט א מענטש געראטעוועט פון איין זאך צו אנקומען צו עפעס ערגערס. 
פריער אדער שפעטער קומט אלעמאל צום סוף אן דער שטראף פאר ווער עס פארגעסט אז 

'עליון'. דער  איז  אלעס  טוט  וואס  דער 

דער באשעפער איז דער וואס ראטעוועט אונז דורך אלע סארטן אופנים וואס ער שטעלט צו 
אין די נאטור – און צומאל אויך דורך וועגן וואס זענען העכער די נאטור. סיי וואס עס איז דער 
זיי אלע צוגעפירט דורך דעם רצון פון דעם  ווערן   - מיטל – נאטורליך אדער איבערנאטורליך 
העכסטן. ה' מלך, ער פירט אונזערע ענינים מיט חכמה און ס'איז נישטא קיין גרעסערע גליק ווי 
דאס וואס ער געבט אונז. און מיר דארפן דאס לערנען און זיך דערמאנען אין אלע צייטן, און 
אלס רעזולטאט, לויט וויפיל מיר זענען באוויסטזיניג דערצו, אזוי שטעלט זיך עס ארויס צו זיין.

דארף אליין רעדן 
אבער מיר צו אויסהערן איז נישט גענוג. עס העלפט, אבער ווי מער דו רעדסט דערפון, ווי 
מער דו רעדסט דערפון צו זיך אליין, אלץ מער ווערט דער באשעפער דער קעניג אין דיין לעבן. 
'ה' מלך'. דו קענסט עס אויך זאגן – עס שאדט נישט.  דו גייסט אויפ'ן גאס און דו טראכסט 
קיינער הערט נישט. בשעת דו גייסט קענסטו עס אפילו שרייען. ס'איז דא אזויפיל גערודער 

אין גאס פון קארס, טראקס און באנען; קיינער וועט דיר נישט הערן. שריי "ה' מלך!"

דו האסט עס קיינמאל נישט פראבירט אין דיין לעבן?! איך מיין נישט אום ראש השנה. איך 
רעד פון דורכ'ן יאר, אויף א געווענליכן דינסטאג נאכמיטאג. שטענדיג זאלסטו זאגן צו זיך – דו 
ביסט דער וויכטיגסטער צוהערער – אז דער באשעפער איז דער וואס פירט די גאנצע וועלט, 

אריינגערעכנט אויך דיר.

און אזוי, ווען דו גייסט אין גאס און דו לייגסט אריין דיינע הענט אין טאש און עס קלינגט 
דארט גארנישט אפ. דו האסט נישט קיין געלט. דו האסט נישט קיין ארבעט. דו האסט נישט 
דעם  האב  "איך  זאגסט,  און  גאס  די  אראפ  גייסט  דו  אבער  גארנישט.  האסט  דו  ווייב.  קיין 
זיך  וועלן  ווי אזוי זאכן  וועג  באשעפער. ה' מלך, ה' מלך, ה' ימלוך לעולם ועד." דאס איז דער 
יונגע  רייכע  זאגן, "איך האב א  וועט דיר דער שדכן אנרופן און  יעצט  רירן פאר דיר.  אנהייבן 
פרוי פאר דיר." דו וועסט באקומען א ווייב און דו וועסט באקומען געלט און דו וועסט באקומען 

אלעס.

און דאס איז נאר ווייל, וויפיל ס'איז דיר נוגע, ביסטו נישט אינטערעסירט צו זאגן, "שטעל 
איבער מיר א קעניג." דאס איז איין מצוה וואס דו ביסט נישט אינטערעסירט צו ערפילן ווייל 
דו האסט שוין א קעניג; א קעניג וואס זיצט אויף זיין טראן און געבט זיך אפ מיט דיר אויפ'ן 
בעסטן אופן וואס איז שייך. און ווילאנג דו טראכסט אזוי, ווילאנג דו לעבסט דיין לעבן זאגנדיג 
"ה' מלך" וועט דיין קעניג מאכן זיכער עס זאל זיין אמת פאר דיר און דיר באגיסן מיט א לעבן 

פול מיט גליק.
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שאלה:
ווי אזוי קענען מיר פארשטיין דאס וואס 
איד  יעדער  אז  געזאגט  האט  רב  דער 
דארף שפירן ווי דער באשעפער איז זיין 

קעניג? פערזענליכער 

תשובה:
אזוי: דער  איז אונזער פערזענליכער באשעפער? עס מיינט  כביכול,  אז ער,  וואס עס מיינט 

באשעפער טראכט פון דיר יעדע מינוט – פון דיר! ער האט דיר ליב מער ווי דיין מאמע האט 

דיר ליב. ער איז דיין בעסטער פריינד אין די גאנצע וועלט; פאר דיר פערזענליך.

דאס איז וויכטיג פאר אונז צו לערנען. ה' אלקי לעולם אודך – באשעפער, מיין באשעפער, איך 

וועל דיר לויבן אויף אייביג. אלקי! דו ביסט מיינס. 

מיר דארפן ארבעטן אויף דעם. אודאי, אלקינו איז אויך וויכטיג, ער איז יעדן'ס; ער געהער 

צום גאנצן כלל ישראל, אבער פארגעסט נישט, ער איז 'מיינס'; ער איז מיין באשעפער צו מיר 

פערזענליך.
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ותשובות
מיט ר' אביגדור
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 ניצט אויס די כח פון מזכה זיין און טוהן חסד מיט הונדערטער 
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