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 די פרַאגעדי פרַאגעדי פרַאגעדי פרַאגע

 ַאזֹוי זָאגט–ּדער נָאמען פון ַא פרשה
ּבַאדַייט,א"דער רבי מלך המשיח שליט

.ּאֹויף דעם אינהַאלט פון די גַאנצע פרשה
דער נָאמען איז ניט סתם ַא ווָארט אין

נָאר ּברענגט ארֹויס דָאס,הָאנהֹויּבס סדר
ׁשטֵייט אין איר .ווָאס

ּדער נָאמען פון אונזער פרשה כי"–, ּ
די אֵיינפַאכע,"תשא את ראש בני ישראל

ּּבַאדַייטונג פון די ווערטער איז ּצו : ּ
.ּאֹויפהֹויּבן און דערהֹויּבן די אידן

,ָּאּבער אין דעם אינהַאלט פון די פרשה
דער. אינגַאנצן פַארקערטעדי ענינים זַיינען

ּדָאס צעּברעכונג פון,ּזינד פון דעם עגל די ּ
אינגַאנצן, די ׁשלעכטסטע זַאכן, לוחות

כי תשא את ראש בני"ּפַארקערט פון 
אין ניטׁשָא קֵיין,ּאין פלוג". ישראל

ּפַארּבונד צוויׁשן דער נָאמען און די פרשה ּ ּ?

 די גַאנצע פרשה איז, אין ַאלגעמֵיין
די. מָאדנע ָאנפַאנג דערצֵיילט אֹויף דער

–) די ערׁשטע לוחות(לוחות ראשונות 
ׁשטֵיינער וועלכע דער אֹויּבערׁשטער ַאלֵיין

דער הֵייליקסטער זַאך, הָאט זֵיי געמַאכט
גלַייך דערנָאך ווערט. ווָאס איז פַארַאן

ּדערצֵיילט וועגן חטא העגל און שבירת 
ז– הלוחות ַאך ווָאס קען דער ערגסטער

 די לוחות–ּאון נָאך דעם ַאלעם. זַיין
נַייע לוחות,)די לעצטע לוחות(אחרונים

ווי ַאזֹוי. ווָאס משה הָאט זֵיי ַאלֵיין געמַאכט
ּפַאסן זיך צו אזֹוינע פַארׁשידענע און  ּ ּ
קעגנזעצלעכע ענינים אין די זעלּבע פרשה

?"כי תשא"ּאונטער דער זעלּבער נָאמען 

ּּוואונדערלעכע סדרהוואונדערלעכע סדרהוואונדערלעכע סדרהוואונדערלעכע סדרהאַאַאַַא ּּ

 זָאגט דער רבי–די סדרה כי תשא
ַא"שליט ". סדרה נפלאה"א מלך המשיח איז

ּדי גַאנצע תורה און, זי הָאט אין זיך ַאלץ
.דער גַאנצער וועלט

ווען דער אֹויּבערׁשטער הָאט ּבַאׁשַאפן
הָאט ער אֹויסגעׁשטעלט ַאן, דער וועלט

ו: אַייזנעם געזעץ ועלן זַיין אין יעדן ענין
סוף, אמצע, ראש.ׁשטענדיק דרַיי שלבים

).ענדע, מיטן,ָאנהֹויּב(

מ:ַּא ּבַייׁשפיל , וויל טָאן ַא מצוה'ַאז
מ)א( ּצוערׁשט וויל מען און צו'ּ ּטרַאכט ווי

(טָאן ּדערנָאך טוט מען די מצוה)ב.
(בפועל ּאון דורך דעם קומטמען צו צום)ג. ּ ּ ּ ּ
הא–צוועק  אזֹוי. מיתית והשלימה די גאולה

.אין יעדער זַאך

ּדָאס ּבַאׁשַאפונג(אזֹוי אין בריאת העולם
די–ערׁשטער שלב)א(,)ּפון דער וועלט

, זי ַאנטהַאלט דער גַאנצער וועלט, תורה
 דער אֹויּבערׁשטער–ַא צווֵייטער שלב)ב(

הָאט ּבַאׁשַאפן אין דער וועלט
ּאומגעוואונטׁשענע זַאכן  אידן ווָאסּאון, ּ

ּזָאלן ַארּבעטן אין אים און זָאלן אים
צו)ג(, פַאריכטן ּדורך די עבודה קומטמען ּ ּ

 די גאולה האמיתית–ּצו דער צוועק 
.והשלימה

אין פרשת תשא געפינען זיך ַאלע דרַיי
(שלבים ערׁשטנס זַיינען געגעּבן געווָארן)א:

לוחות ווָאס דער, די לוחות ראשונות
ּׁשטער ַאלֵיין הָאט זֵיי געׁשריּבן און אֹויּבער

(געגעּבן די אידן  דער חטא–נָאכער)ב.
ּהעגל און די לוחות זַיינען צעּברָאכן
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ָּאּבער דער צוועק פון ָאט דער)ג(, געווָארן
 ַאז אידן זָאלן תשובה טָאן–ּצעּברעכונג איז

ּאון זוכה זַיין צו די לוחות אחרונים זֵיי , ּ
ַא סַאך מערער ווי די לוחותַאנהַאלטן

.ּהלכות מדרש און אגדות, ראשונות

ׁשטֵייט,ּאין די וואונדערלעכע פרשה
ַּארָאפנידערונג, ָאנהֹויּב, דער גַאנצער סדר ּ

ּאון צום סוף גאולה,ּאון עבודה ּ.

 ַא סדר מסודרַא סדר מסודרַא סדר מסודרַא סדר מסודר

ּבַאדֹויערן ּדער וועג צום,ּצום
 די גאולה–ענדלעכע פַארענדיקטע תוצאה

קנֵייטׁשט אין זיך אַיין, תית והשלימההאמי
ַּארָאפנידערונג ּׁשווערע און אפילו ניט,ּ

ּגוטע אומׁשטענדן ווי זינד און אזֹוי ּ ּ
ָאנׁשטרענגען און. ווַייטער ּמיר דַארפן זיך

ּאין זכות פון דער ַארּבעט און, הָארעווען ּ
ּדי הָארעווַאניע קומטמען ָאן צו די תוצאה ּ.

ינט ַאז די ירידה איז ַא דער וועלט מֵי
ַא ׁשלעכטער זַאך,ּדורכפַאל אין די פלענער

אֹויּב.ּווָאס ווָאלט ניט געדַאפט פַאסירן
ּאיז ׁשֹוין געׁשען דַארפמען דָאס אֹויסנוצן'ס

ַאן עלי ווָאלט, ָאּבער מלכתחילה', אֹויף
ס .ווָאלט ניט פַאסירן'ּבעסער געווען ַאז

ּט אונז צו דער רבי מלך המשיח לערנ ּ
ַּאלץ איז פלַאנירטעט פון: דענקן ַאנדערׁש

דער אֹויּבערׁשטער איז דער ווָאס. פָאראֹויס
הָאט אֹויסגעׁשטעלט ַאז אזֹוי וועט זַיין דער 

וועלן זַיין'ס, וועט זַיין ַא ירידה'ס, סדר
ּכדי ַאז דווקא דורך,ּׁשווערע אומׁשטענדן

ג ָאנקומען צו די ּזֵיי וועלן מיר רֹויסע שמחה ּ
ּאון דער גרֹויסער ליכט פון משיח ּ.

,ּאיז ניטָא קֵיין ׁשלעכטער צוׁשטַאנד'ס
.ּאיז דָא אֵיין ריכטונג מיט ַא קלָארע ציל'ס

דָאס איז,ּקֵיין זַאך אין ניט דורכגעפַאלן
ּנָאר ַא וויכטיקער און ַא איּבערוועגנדיער 

ּפלַאנירטער פון פָאראֹויס צוליּב, גַאנג ּ
ּבַא אידן איז די ירידה ניט. נזער גליקּאו

ּּצוליּבצוליּבצוליּבצוליּב נָאר ּפון די ַא טֵיילַא טֵיילַא טֵיילַא טֵייל נָאר', די עליּּ
.'עלי

 דער ענטפערדער ענטפערדער ענטפערדער ענטפער

ּאונזערע פרשה ווערט ָאנגערופן מיט ּ
ּ צו הֹויּבן–" כי תשא"–ַאזַא ׁשֵיינער נָאמען 

ווַייל ַאלץ ווַאס,ּאון דערהֹויּבן די אידן
ַא, ווערט דערצֵיילט אין איר ּ טֵייל פון איז

ּדער וואונדערלעכער פַארלֹויף פון נתינת ּ
ּאֹויך דער גרֹויסער אומגליק, התורה

ּ דער חטא העגל און שבירת–אינמיטן
ַאן אומּבאזונדערער טֵייל פון ּהלוחות זַיינען ּ ּ

.ָאט דער פַארלֹויף

ּשבירת הלוחות און, די לוחות ראשונים
ט, די לוחות שניים ֵּייל פון זַיינען ַאלע ַא

ּאֵיין דערצֵיילונג מיט ַא גוטער סוף ּ.

סססס''''תכלתכלתכלתכל

צו, יעדער איד ּהָאט ַא ספעציעלער כח ּ
ָאנהֹויּב ּביזן סוף די,ּטָאן ַאלץ פון זינט

ּסקונדע פון דָאס אֹויפעפענונג די אֹויגן  ּ ּ
. ּביז ווען ער גֵייט ׁשלָאפן, אינדערפרי

מ דע'ּספעציעל הַיינט ווען ר געפינט זיך אין
ּאיז דער ספעציעלער דגש,ּדור פון גאולה

ּ צו ּברענגען–איז אֹויף דעם דריטן שלב
!די גאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש

ּפון ווַאנעט איז דער ספעציעלער כח ּ
ּפון משה רבינו ווָאס הָאט? אֹויף דערֹויף

ּמקיים געווען אין אונזערע פרשה די ַאלע
ּהָאט אונז. זן סוףּפון ָאנהֹויּב ּבי, שלבים

ּגעגעּבן די לוחות ראשונים און הָאט זֵיי
ּאון נערנָאך הָאט געּברַאכט, אֹויך צעּברָאכן

.די לוחות שניים

ּהָאּבן מיר אונזער משה, אֹויך הַיינט
ער" דער רבי מלך המשיח שליט–רבינו א

ׁשטַארקסטע כחות ּאון ער איז,ּגיט אונז די
ּט אונז געּבן ַאלץ אֹויכעט דער ווָאס ווע

דער,ּווָאס וועט פָארקומען אין דער גאולה
ּאון תיכף. קיבוץ גלויות, בנין המקדש

ממ"ומי .ש נאו"ד
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