פרשת כי תצא

קְדוּ ׁ ּשַת הׁ ַּש ַּב ָת
פארוואס שפירט נישט יעדער אייניג
דעם ְקדו ׁ ַּשת ַה ּׁ ַש ָ ּבת
י"ע ִאין זֵ יין ֵס ֶפר
דער הייליגער אפטא ָרב זִ ַ
אוֹ ֵהב יִ ְ ׂ
לאנגע ַציְ יט
ש ָר ֵאל ברענגטַ ,אז ַא ַ
האט מען ִאים געפרעגט ַא ַ ּק ׁ ְשיָ א,
פריער ָ
יסע
אוּן אויך פאר ִאים ַאלֵ יין איז דאס ַא גְ רוֹ ֶ
ֶפלֶ א צ ּו פארשטיין .וויבאלד ִדי ּתוֹ ָרה זאגט
ְ ּב ֵפירו ּׁש ִּכי אוֹ ת ִהוא ֵ ּבינִ י ו ֵּבינֵ יכֶ ם לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם
האט
לָ ַד ַעת ִּכי ֲאנִ י ה' ְמ ַק ִדּ ׁ ְשכֶ ם  -דער ׁ ַש ָ ּבת ָ
ישע
ַה ׁ ּ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך געגעבן ַא ַמ ָּתנָ ה פאר ִדי ִא ִיד ׁ ֵ
קינדער ַאז דאס זאל זֵ יין ַא צייכן צווישן זֵ יי
אוּן ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּאְּ ,כ ֵדי זֵ יי זאלן וויסן אוּן
זֵ יין קלאר ִאין דעם אוּן דאס דערשפירן אוּן
פארשטייןַ ,אז דער ִע ֵ ּ
יקר פון ׁ ַש ָ ּבת איזַ ,אז
ַה ׁ ּ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך הייליגט זֵ יי ִאין דעם טאג ִמיט ַא
העכערע אוּן ַא פארכטיגער ְקדו ׁ ָּשה .אוֹ יב אזוי
פארוואס זעען ִמיר פארשידענע ַמ ְד ֵריגוֹ ת
ִאין דעם הייליגן ׁ ַש ָ ּבת ,איינער שפירט דאס
מער פון דעם צווייטן .אוּן ֲא ִפיל ּו ַ ּביי ִדי גאר
ֶ
ערליכע אידן שפירט אויך נישט יעדער
אט ׁש מען קען טרעפן ִאין יעדן דּ וֹ ר
אייניג ,כָ ְ
יקים וועלכע זענען זוֹ כֶ ה צ ּו דערשפירן ִדי
ַצ ִדּ ִ
העכערע ְקדו ׁ ָּשה ,אבער זֵ יי זענען גאר ווייניג.
ַא ְר ַאיָ ה דערצו ַאז גאר ווייניג אידן זענען זוֹ כֶ ה
צ ּו שפירן דעם ֱא ֶמת'ן ַט ַעם פון ׁ ַש ָ ּבת ,וֵ וייל ַאז
האבן געמוזט ְמ ַת ֵ ּקן
ִדי ַאנְ ׁ ֵשי ְּכנֶ ֶסת ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ָ
זֵ יין ַ ּביי ִדי ְּת ִפ ַּלת ִמנְ ָחה פון ׁ ַש ָ ּבת קוֹ ֶד ׁש ַאז
מען זאל ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל זֵ יין דערויף ,יַ ִּכיר ּו ָבנֶ ָ
יך
וְ יֵ ְדע ּו ִּכי ֵמ ִא ְּת ָך ִהיא ְמנו ָּח ָתם וְ ַעל ְמנו ָּח ָתם
יַ ְק ִד ׁיש ּו ֶאת ׁ ְש ֶמ ָך  -דיינע קינדער וועלן

וויסן אוּן וועלן דערקענען ַאז פון ִדּ יר קומט
זייער רוהאונג ,אוּן וֶ ועגְ ן ֵדיין רוהאונג וואס
דּ ּו האסט זֵ יי געגעבן וועלן זֵ יי הייליגן ֵדיין
אמען .איז דאך פון דעם געדרינגעןַ ,אז מען
נָ ֶ
דארף בעטן אוּן ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל זֵ יין דערויף ַאז ַה ׁ ּ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך זאל אונז באגנאדיגןַ ,אז ִמיר זאלן
וויסן אוּן שפירן ַאז ַה ׁ ּ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך הייליגט אונז
ִאין דעם הייליגן טאג פון ׁ ַש ָ ּבת .אוּן לֹויט ווִ י
עס שטייט ִאין ּ ָפסוּקַ ,אז דער ִע ֵ ּ
יקר פון ׁ ַש ָ ּבת
איז ַאז ַה ׁ ּ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך הייליגט אונז ,וואלט דאך
יעדער ִאיד געדארפט שפירן ִדי זעלבע הויכע
ַמ ְד ֵריגָ ה פון ְקדו ׁ ָּשה.
י"ע איז שטארק ַמ ֲא ִר ְ
יך ִאין
דער אפטא ָרב זִ ַ
זֵ יין ֵס ֶפר אוֹ ֵהב יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל [פ' תשא ,לקוטים]
דאס ַמ ְס ִ ּביר צ ּו זֵ יין ִמיט הויכע ְ ּב ִחינוֹ ת ,וואס
זענען העכער אונזער פארשטאנד.
אבער ִאין ֵס ֶפר ִסדּ וּרוֹ ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ווערט דאס
ערקלערט ִמיט ַא שיינעם ָמ ׁ ָשל:

האט געטראכט צ ּו קו ֶּמען באזוכן ִאין
ַא קעניג ָ
איינע פון ִדי שטעט פון זֵ יין קעניגרייךְ .ד ֵריי
האט ֶ ּגעוָ ואלְ ט גֵ יין
טעג איידער דער קעניג ָ
האט דער קעניג געשיקט
צ ּו יענעם ׁ ְש ָטאטָ ,
ּ
יסע דעלעגאטןְ ,כ ֵדי
איינער פון זיינע גאר גְ רוֹ ֶ
ֶער זאל זיך אומקוקן אוּן ֶער זאל זוכן פאר
ִאים דאס בעסטע אוּן באקוועמסטע פלאץ
וואס עס פאסט זיך פאר דעם קעניג ,אוּן פאר
דעם ָּכבוֹ ד פון ַאלֶ ע חשוב'ע מענטשן וואס
קו ֶּמען צוזאמען ִמיט איהם.
האט
האט ֶער געטוהן ,אוּן ֶער
אזוי
ָ
ָ
האט געהאט
אויסגעקליבן ַ ּביי איינעם וואס ָ

קְדוּ ׁ ּשַת הׁ ַּש ַּב ָת
גאר ַא שיינע ִדּ ָירה ְּכ ֵדי ַאלֶ עס זאל זֵ יין
אנגעגרייט צ ּו דעם אנקום פון דעם קעניג.
ל-ה ַ ּביִ ת איז ַא קלוגער,
אוּן ווען דער ַ ּב ַע ַ
טראכט ֶער ַאז קוֹ ֵדם וועט ֶער אנגרייטן זֵ יין
הויזִ ,איר רייניגן אוּן באשיינעןְּ ,כ ֵדי ִדי הויז
זאל אויסזעהן זויבער אוּן ציכטיג ַאלֶ עס זאל
בלוטשקעןֶ .ער שמעקט ָאן ִדי הויז ִמיט ַאלֶ ע
טייערע שמעקעדיגע געווירצןְּ ,כ ֵדי ַאז ווען
דער קעניג וועט אנקומען זאל ֶער טרעפן ַא
הערליכע הויז ִמיט ַאלֶ ע באקוועמליכקייטן
וואס פאסט זיך פאר דעם ָּכבוֹ ד פון ַא קעניג,
אוּן דאס הויז זאל שמעקן ִמיט ַא גוטע
מאכן ַא ּגו ְּטן רוֹ ׁ ֵשם
גערויךְּ ,כ ֵדי דאס זאל ַ
פאר דעם קעניגַ ,אז ֶער זאל זיך גוט שפירן
ִאין זֵ יין הויז ,אוּן ֶער זאל זֵ יין גוט אויפגעלייגט
אוּן ִמיט ַא ּגו ְּטן מוט.
דער קלוגער מענטש הייבט אינגאנצן נישט
ָאן צ ּו טראכטן ַאז דאס ַאלֶ עס וואס ֶער גרייט
נאר צוליב דעם וואס ֶער ַאלֵ יין וועט
צוּ ,איז ָ
קענען דּ וֹ ֵר ְך דעם פארדינען .ווִ י לְ ָמ ׁ ָשלִ ,די
ַאלֶ ע מיניסטארן פונעם קעניג וואס קו ֶּמען
מיט'ן קעניג וועלן ִאים ברענגן ַמ ְּתנוֹ ת .אדער
ִדי רייכע מענטשן וואס זֵ יי ווילן זעהן דעם
קעניג ,וועלן זֵ יי ִאים זיכער ברענגן הערליכע
ַמ ָּתנוֹ ת אוּן ֶ ּגעלְ טְּ ,כ ֵדי ֶער זאל זֵ יי לאזן זעהן
דעם קעניג .אדער ֶער וועט קענען פארקויפן
ַאלֶ ע סארטן עסן אוּן געטראנקן וואס דער
קעניג עסט אוּן טרינקט .אדער ַאז ֶער וועט
מער
דּ וֹ ֵר ְך דעם גרויס ווערן ֵ ּביים קעניג ֶ
ערע מענטשן פון זֵ יין ׁ ְש ָטאט.
ווִ י ַאלֶ ע ַאנְ ֶד ֶ
אדער ַאז דער קעניג זאל ִאים דאס ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
נאר ְ ּב ִע ָ ּ
יקר טראכט ֶער
געדענקן צוּם ּגו ְּטןָ .
וואס קען ִא ְ
יך טוהן פאר דעם ָּכבוֹ ד פונעם
קעניגַ ,אז ווען ֶער איז ִאין ֵמיין הויז זאל ִאיךְ
ִאים קענען ְמכַ ֵ ּבד זֵ יין ִמיט דעם גרעסטן ָּכבוֹ ד
וואס פאסט זיך פאר ַא קעניג.
ִדי גאנצע ַציְ יט וואס איז געבליבן צ ּו קענען
פארן אנקום פון קעניג ,איז געווען
אנגרייטן ַ

נאר געהאט ַא
האט ֶער ָ
גאר קורץ .דעריבער ָ
מעגליכקייט אנצוגרייטן זֵ יין הויז ,אבער אויף
ערע געברויכן פונעם
ַאלֶ ע ְסעוּדוֹ ת אוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
האט ֶער ׁשוֹ ין נישט געהאט ֵקיין ַציְ יט
קעניג ָ
האט ֶער געטראכט ַאז עס פעלט
אנצוגרייטןָ .
דאך גארנישט ַ ּביי דעם קעניגֶ ,ער פארמאגט
דאך גאר אסאך באדינערס וועט דער קעניג
האבן ַא מעגליכקייט ביז ַא קורצע ַציְ יט
ָ
ַאלֶ עס איינצוקויפן אוּן אנגרייטן .דעריבער
נאר צוגעגרייט זֵ יין הויז ַאז ַאלֶ עס
האט ֶער ָ
ָ
זאל זֵ יין לֹויט פאר דעם ָּכבוֹ ד פון קעניג.
דעריבער ,ווען ִדי באשטימטע ַציְ יט איז
האט געדארפט
אנגעקומען ,אוּן דער קעניג ָ
קו ֶּמען צ ּו זֵ יין הויז .זענען קוֹ ֵדם אנגעקומען
ִדי לויפערס וואס לויפן פאר דעם קעניג ,זיך
אומצוקוקן אוֹ יב דאס הויז איז אלעס ווִ י עס
פאסט זיך פאר דעם קעניג .צ ּו ַאלֶ ע שטובער
ִאין ִדי הויז זענען אויסגערייניגט געווארן ,אוּן
אוֹ יב ַאלֶ עס איז אנגעגרייט פאר דעם אנקום
פונעם קעניג ,אוּן זֵ יי באטראכטן דאס פלאץ
ווִ י דער קעניג דארף צ ּו זיצן צ ּו דאס איז גענוג
פארן קעניג .אוּן ַאז זֵ יי טרעפן ַאז
ְ ּבכָ בוֹ ד'דיג ַ
ַאלֶ עס איז אנגעגרייט לֹויט ווִ י עס פאסט
זיך פאר דעם ָּכבוֹ ד פונעם קעניג ,ברענגן זֵ יי
ֲא ֵריין דעם קעניג ִאין דעם הויז ,אוּן ִדי קנעכט
ייטן ׁשוֹ ין
אוּן ִדי באדינערס פונעם קעניג ְ ּג ֵר ְ
ערע
ַאלֶ עס ָאן אוּן זֵ יי ברענגן ׁשוֹ ין ַאלֶ ע ַאנְ ֶד ֶ
האבן.
זאכן וואס דער קעניג דארף צ ּו ָ
דער קלוגער קעניג ,ווען ֶער איז אנגעקומען
האט באטראכט ַאלֶ עס
ִאין ִדי הויז ,אוּן ֶער ָ
האט געזען אוּן פארשטאנען
ִאין הויז ,אוּן ֶער ָ
האט ָדא אריינגעלייגט ַאלֶ ע
ַאז דער מענטש ָ
זיינע כּ וֹ חוֹ ת ִאין עטליכע געציילטע טעג ְּכ ֵדי
האט
ַאלֶ עס זאל זֵ יין פאר זֵ יין ָּכבוֹ ד וֶ ועגְ ןָ .
דער קעניג געזאגט ,וויבאלד דער מענטש
האט דאס ַאלֶ עס אזוי שיין אהערגעשטעלט
ָ
פאר ֵמיין ָּכבוֹ ד וֶ ועגְ ןּ ,פ ַאסט זיך ַאז ִא ְ
יך זאל
ִאים לאזן רופן אוּן ִאים באדאנקן דערויף.

נּ ֵרוֹת ׁש ַּב ָת
האט דער קעניג געלאזט רופן
אוּן דעמאלס ָ
ּ
דעם ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת צו זיך ,אוּן ִאים געדאנקט
האט ִאים ארויס געוויזן ִמיט
דערויף ,אוּן ָ
ַא פרייליכקייטַ ,א דאנקבארשאפט אוּן ַא
נאנטשאפט ,וואס דעריבער וועט ִאים ׁשוֹ ין
פון היינט אוּן ווייטער גארנישט פעלן ,אוּן
ַאלֶ עס וועט ִאים ׁשוֹ ין גוט זֵ יין.

אוֹ יב אבער דער מענטש מיינט נישט ִדי
נאר ֶער טראכט וואס
אינטערעסע פון דעם קעניגָ ,
וועט ֶער קענען דערפון פארדינען ,וויבאלד ֶער
הערט ַאז דער קעניג קומט צ ּו ִאים ִאין זֵ יין הויז,
טראכט ֶער ְ ּב ִע ָ ּ
ויפיל ֶ ּגעלְ ט
יקר וִ ִ
ויפיל ַמ ָּתנוֹ ת אוּן וִ ִ
ויפיל
וועט ֶער דּ וֹ ֵר ְך דעם קענען פארדינען ,אוּן וִ ִ
ָּכבוֹ ד וועט ֶער דּ וֹ ֵר ְך דעם באקומען .דעריבער ִאין
ִדי עטליכע געציילטע טעג וואס זענען ִא ֶ ּ
יבער
האט ֶער
געבליבן ביז דער קעניג איז אנגעקומעןָ ,
נאר אנגעגרייט ִדי עסן אוּן ִדי געטראנקן ְּכ ֵדי ֶער
ָ
זאל קענען דערפון פארקויפן פאר ִדי מענטשן.
אוּן וויבאלד ֶער איז געווען שטארק פארנומען
האט ֶער נישט געהאט
מיט'ן אנגרייטן ִדי עסןָ ,
ֵקיין ַציְ יט אנצוגרייטן אוּן אויסצורוימען אוּן שיין
האט ֶער
מאכן ַאלֶ ע שטיבער פון זֵ יין הויז .אוּן אויך ָ
ַ
נישט געהאט ֵקיין ַציְ יט אנצוגרייטן ַא ְ ּבכָ בוֹ ד'דיגע
לפנִ ים
פלאץ אויף צ ּו זיצן פאר דעם קעניג ,כָ ְ
אט ׁש ּ ָ
האט ֶער עפעס גערוימט ִאין זֵ יין הויז ,אבער מען
ָ
האט געקענט דערקענען ַאז דאס איז נישט ֵקיין
ָ
ָּכבוֹ ד פאר דעם קעניג.
דעריבער ווען ִדי באדינערס פונעם קעניג זענען
אנגעקומען ִאין זֵ יין הויז איידער דער קעניג איז
האבן זֵ יי אויף ִאים געשריגן ַאז ֶער
אנגעקומעןָ ,
האבן ִאים
האט פארשעמט דעם קעניג ,אוּן זֵ יי ָ
ָ
באשטראפט פאר דעם וואס דער ָּכבוֹ ד פונעם
האט נישט ַ ּביי ִאים ֵקיין ֲח ׁ ִשיבוֹ תַ ,אז ֶער
קעניג ָ
האט נישט אנגעגרייט ַא ְ ּבכָ בוֹ ד'דיגע פלאץ פאר
ָ
דעם קעניג צ ּו קענען זיצן ווִ י ַא קעניג ַ ּביי זיך ִאין
זֵ יין הויז .אוּן ֲא ִפיל ּו ווען ֶער וִ ויל זיך פארענטפערן,
ַאז ֶער איז געווען פארנומען ִמיט צוגרייטן ַאלֶ ע
האבן ִאין ִדי
זאכן וואס דער קעניג דארף צ ּו ָ
פרעמד ,נעמען זֵ יי דאס נישט ָאן ,וֵ וייל אוֹ יב דער
האט נישט ווִ י צ ּו זיצן אויף ַא ְ ּבכָ בוֹ ד'דיגע
קעניג ָ
פלאץ ווִ י עס פאסט פאר דעם קעניג ,נעמט מען
נישט ָאן ַאלֶ ע זיינע ֵּתרו ִּצים.

דער נִ ְמ ׁ ַשל איז פארשטענדליך :ווער עס איז קלוג
אוּן פארשטייט ,אוּן ַ ּביי ִאים איז ַה ׁ ּ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך'ס
האט מוֹ ָרא פון ַה ׁ ּ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך,
יער אוּן ֶער ָ
ָּכבוֹ ד ַטיְ ֶ
טראכט ֶער זיכער ַאז ביז ווילאנג זֵ יין גּ וּף איז נישט
ריין פון ֲע ֵבירוֹ ת קען נישט ִדי ׁ ְשכִ ינָ ה רוען אויף
ִאים .דעריבער מאכט ֶער פאר זיך ְ ּג ָד ִרים ו ְּסיָ גִ ים
אוּן ֶער איז ַמ ְר ֶ ּבה ִמיט ּתוֹ ָרה אוּן ַמ ֲע ִ ׂ
שים טוֹ ִבים
האבן ַא פלאץ וואס עס זאל
ְּכ ֵדי ִדי ׁ ְשכִ ינָ ה זאל ָ
זֵ יין ַא ָּכבוֹ ד פאר ִדי ׁ ְשכִ ינָ ה ,אוּן עס זאל קענען ַ ּביי
ִאים רוען .אוּן דעמאלס ַאז ִדי ׁ ְשכִ ינָ ה רוהט אויף
איהם ,איז גאנץ זיכער ַאז פאר ִאים וועט גארנישט
פעלן ,אוּן ַא גאנצע ַציְ יט זענען פאר ִאים גרייט
הייליגע ַמלְ ָאכִ ים וואס זענען ַמ ְר ֶ ּבה ְקדו ׁ ָּשה אוּן
ָט ֲה ָרה ,אזוי ווִ י עס איז דאס ָרצוֹ ן פון ַה ׁ ּ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ישע קינדער
וואס וִ ויל הייליגן זֵ יין פאלק ִדי ִא ִיד ׁ ֵ
ִמיט זֵ יין הייליגקייט .אוּן ווען ִדי ׁ ְשכִ ינָ ה זעהט
האט זיך שטארק געפלאגט זיך
ַאז דער מענטש ָ
אויסצורייגן פון זיינע ֲע ֵבירוֹ ת ,זאגט ִדי ׁ ְשכִ ינָ ה ַאז
נאר צוליב ֵמיין
האט געטוהן איז ָ
ַאלֶ עס וואס ֶער ָ
ָּכבוֹ ד ,דעריבער פאסט זיך ַאז דאס הייליגקייט
פון ִדי ׁ ְשכִ ינָ ה זאל רוען אויף איהם ,אוּן ִדי ְקדו ׁ ָּשה
יע
נעמט ִאים ַארוּם פון ַאלֶ ע זייטן אוּן איז ַמ ׁ ְש ּ ִפ ַ
יסע
אויף ִאים ַא לויטערקייט פון ְקדו ׁ ָּשה ִמיט גְ רוֹ ֶ
ליכטיגקייטן ,אוּן טוט ִאים באהאלטן אינטער ִדי
פליגלען פון ִדי ְקדו ׁ ָּשהַ ,אז ֵקיין שלעכטס זאל ִאים
נאנט
נישט טרעפן ,אוּן ַא ַמ ִ ּזיק וועט נישט קו ֶּמען ָ
צ ּו זֵ יין געצעלט ,וֵ וייל ִדי ַמלְ ָאכִ ים וועלן ִאים היטן,
אוּן עס וועט זיך אפטוען פון ִאים ַאלֶ ע שלעכטס,
אוּן ַאלֶ עס וועט ַ ּביי ִאים זֵ יין גוט.
אבער דער מענטש וואס גרייט זיך נישט צ ּו פון
ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ִמיט ְּת ׁשו ָּבה ,קומט אויס ַאז ֶער מאכט
האבן ִדי
ֶער נישט ֵקיין פלאץ ַאז ִדי ׁ ְשכִ ינָ ה זאל ָ
מעגליכקייט צ ּו רוען ַ ּביי איהם .לייכט נישט ִדי
ְקדו ׁ ַּשת ַה ׁ ַש ָ ּבת אויף איהם ,וֵ וייל ִדי ׁ ְשכִ ינָ ה קען
האט
נישט לייכטן דארט ווִ י דער ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ָ
עפעס ַא ׁ ֵשייכוֹ ת ִמיט איהם .דעריבער שטייט
מאכן ַא
ִאין ְס ָפ ִרים ַאז ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת איז ַא ַציְ יט צ ּו ַ
ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן הנֶ ֶפ ׁשְּ ,כ ֵדי ִדי ליכטיגקייט פון דעם ְקדו ׁ ַּשת
האבן ִדי מעגליכקייט צ ּו לייכטן אויף
ַה ׁ ַש ָ ּבת זאל ָ
האבן ִדי מעגליכקייט צ ּו קענען
איהם ,אוּן ֶער זאל ָ
שפירן ַא ַט ַעם ִאין דעם הייליגן ׁ ַש ָ ּבת וואס ַה ׁ ּ ֵשם
ישע קינדער.
יִ ְת ָ ּב ַר ְך הייליגט ִדי ִא ִיד ׁ ֵ
סידורו של שבת כלל א' ענף ג' אות ב'-ד'

