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 די פרַאגעדי פרַאגעדי פרַאגעדי פרַאגע

אין סדרה תרומה זָאגט דער אֹויּבערׁשטער

אין די ". ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"ָאן 

ּמצוה פון דָאס אֹויפּבֹויאונג פון דעם משכן  ּ ּ
,ּ און פרֹויעןהָאּבן זיך ּבַאטֵייליקט ַאלע מענער

ּאון אֹויך די קינדער הָאּבן גענומען אַיינטֵייל ּ
ּזֵיי הָאּבן געגעּבן פון,ּאין דעם ּבֹויאונג

ּזֵייערע געלט פַאר דעם ּבֹויאונג פון דעם ּ
.משכן

דער משכן:ּאון פרעגט זיך די פרַאגע

ַּא וואונדערלעכער(איז געווען ַא חידוש נפלא 
יּבערׁשטער ַאלֵיין וועט ַאז דער אֹו,)ּאֹויפטו

ַּארָאפקומען רוען אין אונזער וועלט ּ ּ אפילו.ּ

דער,ּאין די הֹויכע עולמות פון אצילות

ּאֹויּבערׁשטער אנטפלעקט זיך ניט ַאזֹוי ווי ער 

ּאון אין פלוג.ַּאנטפלעקט זיך אין משכן ּ
ּווָאלט געווען פַאסיק און געהעריק ַאז נָאר  ּ

לן זיך פַארנעמן מיטן הֹויכע מענטׁשן ווע

ּנָאר די די חכמים און, אֹויפּבֹויען דעם משכן
פַארווָאס לֵייגט די תורה ַארֹויף, די צדיקים

ָּאט דער וויכטיגער אֹויפגַאּבע פון אֹויפּבֹויען 
, דעם משכן אֹויף דעם גַאנצן פָאלק

אַייגעׁשלָאסן די קלֵיינע אַיינגעׁשלָאסן די

?רשעים

ּּּּדער ערקלערונגדער ערקלערונגדער ערקלערונגדער ערקלערונג

הָאט דער אֹויּבערׁשטער, אין מתן תורה

די. בוחר געווען אין דעם אידיׁשן פָאלק ָאט

ּבחירה איר ּבַאדַייטונג איז ַאז יעדער איד אין 

ּיעדער צוׁשטַאנד איז צוגעּבונדן צו דעם ּ ּ ּ
ער, אֹויּבערׁשטן דָאס"ּאון ׁשטענדיק הָאט

ס,"ּפינטעלע איד ענדערט אינגַאנצן ניט'ּאון

זינט מתן.ּזעט ער זיך אֹויס פון דרֹויסןווי 

ער רצון פון יעדער איד'תורה איז דער אמת

ַא,ּצו מקיים זַיין ווָאס דער אֹויּבערׁשטער וויל

ּנַאטירלעכער ווילן צו זַיין ַא גוטער איד נָאר , ּ

ּאון ָאט דער ווילן. ווַייל ער איז ַא איד
.ּעקזיסטירט אין יעדער צוׁשטַאנד

ר אֹויּבערׁשטער הָאט געווָאלט ווען דע

ער,ּפַארּבינדן עליונים און תחתונים הָאט

ווַייל. אֹויסגעקליּבן די אידן זֵיי זָאלן דָאס טָאן

ּנָאר בכח פון ַא אידן ווָאס געפינט זיך אין 
ָאּבער) תחתונים(דיקער וועלט'דעם גשמיות

ּגעּבונדן ׁשטענדיק צום אֹויּבערׁשטן  ,)עליונים(ּ

ּ פַארּבינדן עליונים און תחתונים ַאז דערּצו
ּאֹויּבערׁשטער זָאל ווֹוינען אין אונזער

ּיעדער איד איז געּבונדן. דיקער וועלט'גשמיות
ּאון דעריּבער,ּׁשטענדיק צום אֹויּבערׁשטן

יעדער איד קען זיך ּבַאטֵייליקן אין אֹויפּבֹויען

.דעם משכן

די,ּפון די זעלּביקע סיבה תורה ווען

רעכנט די נדבות המשכן וועלכע די אידן 

דערמָאנט זי דער ערׁשטער, הָאּבן געּברַאכט

ּניט קוקנדיק ַאז דער,)גָאלד(' זהב'זַאך דעם 
גָאלד איז געווען דוקא דער זעלטנסטער ליים

, איז דער טַייערסטער זַאך' זהב'. אין משכן

ּאון די תורה קומט אונטערצוׁשטרַייכן די ּ ּ ּ



ּ פון דעם אידן ַאז ער איז שייך מעלה
צו'ערׁשטנ 'זהב'ּס ' זהב'ּאין גשמיות און' זהב',

ס, אין רוחניות ענדערט ניט אין וועלכן'ּאון

.ּצוׁשטַאנד געפינט ער זיך

ּּדי שמחה פון חודש אדרדי שמחה פון חודש אדרדי שמחה פון חודש אדרדי שמחה פון חודש אדר ּּ

ּדָאס איז דער פַארּבונד צוויׁשן פרשה
דער חודש ווָאס הָאט,ּתרומה און חודש אדר

.רגעקערט אֹויף שמחהזיך איּבע

ַא די גרעסטע שמחה ווָאס קען זַיין ּבַיי

אין, איז בשעת ער ווֵייס ַאז ׁשטענדיק, אידן

ּאיז ער ַא בן יחיד פון מלך,ּיעדער צוׁשטַאנד
ס, מלכי המלכים ּקומט אים די גרעסטע'ּאון

.זַאכן

ּּאון בשעת ַא איד איז זיך אין דעם און בשעת ַא איד איז זיך אין דעם און בשעת ַא איד איז זיך אין דעם און בשעת ַא איד איז זיך אין דעם ּּ
ַא ַאמתבונן ּברענגט עס אים צו ַאמתבונן ּברענגט עס אים צו ַאמתבונן ּברענגט עס אים צו ּּמתבונן ּברענגט עס אים צו  שמחה גדולה שמחה גדולה שמחה גדולה שמחה גדולהּּ

ַאזַא שמחה ווָאס מַאכט אֹויך,,,, ביותרביותרביותרביותר ַאזַא שמחה ווָאס מַאכט אֹויך און ַאזַא שמחה ווָאס מַאכט אֹויך און ַאזַא שמחה ווָאס מַאכט אֹויך און ּּאון ּּ
. דיקע לעּבן דיקע לעּבן דיקע לעּבן דיקע לעּבן''''איּבער זַיין גשמיותאיּבער זַיין גשמיותאיּבער זַיין גשמיותאיּבער זַיין גשמיות .. .. .. די תכונה די תכונה די תכונה די תכונה.

ּּפון שמחה איזפון שמחה איזפון שמחה איזפון שמחה איז ּט און נעמט דורךט און נעמט דורךט און נעמט דורךט און נעמט דורך''''ַאז זי פועלַאז זי פועלַאז זי פועלַאז זי פועל,,,,ּּ ּּ ּּ ּּ ּ
ַּּאלע ענינים פון ַא מענטׁשןַאלע ענינים פון ַא מענטׁשןַאלע ענינים פון ַא מענטׁשןַאלע ענינים פון ַא מענטׁשן בשעת ַא מענטׁש בשעת ַא מענטׁש בשעת ַא מענטׁש בשעת ַא מענטׁש....ּּ

 לעּבט ער ַאלֵיין ַא פרֵיילעכן לעּבט ער ַאלֵיין ַא פרֵיילעכן לעּבט ער ַאלֵיין ַא פרֵיילעכן לעּבט ער ַאלֵיין ַא פרֵיילעכן––––איז שמח איז שמח איז שמח איז שמח 

ַא פרֵיילעכקַייט ווָאס ווירקט אֹויף ַאלע ַא פרֵיילעכקַייט ווָאס ווירקט אֹויף ַאלע ַא פרֵיילעכקַייט ווָאס ווירקט אֹויף ַאלע ַא פרֵיילעכקַייט ווָאס ווירקט אֹויף ַאלע,,,, לעּבןלעּבןלעּבןלעּבן

ּזַיינע טועכצן און אין ַאלץ ווָאס ער קומט אין זַיינע טועכצן און אין ַאלץ ווָאס ער קומט אין זַיינע טועכצן און אין ַאלץ ווָאס ער קומט אין זַיינע טועכצן און אין ַאלץ ווָאס ער קומט אין  ּ ּּ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ
ּּּבַארירונגּבַארירונגּבַארירונגּבַארירונג ַאנדערע,,,,ּּ ַאנדערע און ער איז אֹויך משמח ַאנדערע און ער איז אֹויך משמח ַאנדערע און ער איז אֹויך משמח ּּאון ער איז אֹויך משמח ּּ

ַּּארום איםַארום איםַארום איםַארום אים ווָאס די שמחה גיט ארַיין מער ווָאס די שמחה גיט ארַיין מער ווָאס די שמחה גיט ארַיין מער ווָאס די שמחה גיט ארַיין מער....ּּ

ּּהצלחה אין ַאלע זַיינע פעולות און אין זַיין הצלחה אין ַאלע זַיינע פעולות און אין זַיין הצלחה אין ַאלע זַיינע פעולות און אין זַיין הצלחה אין ַאלע זַיינע פעולות און אין זַיין  ּּ
מ––––גַאנצן לעּבן גַאנצן לעּבן גַאנצן לעּבן גַאנצן לעּבן מ ווי מ ווי מ ווי ....זעט במוחשזעט במוחשזעט במוחשזעט במוחש'''' ווי

סססס''''תכלתכלתכלתכל

א ּבַאׁשטימט"דער רבי מלך המשיח שליט

ער! יעדער איד איז רַייך: ַא פַאקט ניט ַאז

!נָאר ַאז ער איז רַייך בפועל, קען זַיין רַייך

פַארַאן ַאזעלכע ווָאס דַארפן נָאך'ס

ַאנטפלעקן ַּארּבעטן כדי דָאס צו די,ּ ָאּבער

עס זַיינען,ן עס ניט יעצטַאלע ווָאס זעע

ּגרֵייט פַאר זֵיי מעכטיקע אוצרות פון שפע 

.ברכה ווָאס ווַארטן נָאר פַאר זֵיי

ּבפרט איצטער אין דער צַייט פון די
ּגאולה הָאט יעדער אֵיינער ַא פולׁשטענדיקע

דַארף'מ. רַייכקַייט אזֹוי ווי אין יציאת מצרים

ַא ָאנׁשטרענגען דָאס צו ּצו.ּנטפלעקןּנָאר זיך
ּאון, תורה ומצוות–זַיין רַייכע אין רוחניות

כדי מיר,ּ אין זילּבער און גָאלד–אין גשמיות

ּאון, זָאלן קענען מקיים זַיין מצוות בהידור
.ּרואיקערהֵייט

א גיט"ּאון דער רבי מלך המשיח שליט

ווָאס אידן אין אלע,ּנָאך ַא ספעציעלע הוראה

:ּווַארט איר צו הערןדורות הָאּבן גע

ּּצו אֹויפּבֹויען דעם בית המקדש השלישיצו אֹויפּבֹויען דעם בית המקדש השלישיצו אֹויפּבֹויען דעם בית המקדש השלישיצו אֹויפּבֹויען דעם בית המקדש השלישי ּּ,,,,

ַאז דָאס""""כפסק דין הרמבכפסק דין הרמבכפסק דין הרמבכפסק דין הרמב,,,, בפשטות ממשבפשטות ממשבפשטות ממשבפשטות ממש ַאז דָאסם ַאז דָאסם ַאז דָאסם ם

ּּוועט אֹויפגעּבֹויט ווערן דורך משיח צדקנווועט אֹויפגעּבֹויט ווערן דורך משיח צדקנווועט אֹויפגעּבֹויט ווערן דורך משיח צדקנווועט אֹויפגעּבֹויט ווערן דורך משיח צדקנו ּּ,,,,

םםםם""""פ דברי הרמבפ דברי הרמבפ דברי הרמבפ דברי הרמב""""ועועועוע,,,,""""ובנה מקדש במקומוובנה מקדש במקומוובנה מקדש במקומוובנה מקדש במקומו""""

,,,, הכל חייבים לבנות ולסעד בעצמן ובממונםהכל חייבים לבנות ולסעד בעצמן ובממונםהכל חייבים לבנות ולסעד בעצמן ובממונםהכל חייבים לבנות ולסעד בעצמן ובממונם""""

ַאז,,,,""""אנשים נשים כמקדש המדבראנשים נשים כמקדש המדבראנשים נשים כמקדש המדבראנשים נשים כמקדש המדבר ַאז איז מובן ַאז איז מובן ַאז איז מובן איז מובן

ֹּּוי איז דָאס אֹויך בנוגע צום בית המקדשֹוי איז דָאס אֹויך בנוגע צום בית המקדשֹוי איז דָאס אֹויך בנוגע צום בית המקדשֹוי איז דָאס אֹויך בנוגע צום בית המקדש אזאזאזאז ּּ
ַאז יעדער איד וועט זיך אין דעםַאז יעדער איד וועט זיך אין דעםַאז יעדער איד וועט זיך אין דעםַאז יעדער איד וועט זיך אין דעם,,,, השלישיהשלישיהשלישיהשלישי

ע עמשתתף זַיין עמשתתף זַיין עמשתתף זַיין ויש ויש ויש ויש,,,, אנשים נשיםאנשים נשיםאנשים נשיםאנשים נשים,,,,י נדבותיוי נדבותיוי נדבותיוי נדבותיו""""משתתף זַיין

טף––––לומר לומר לומר לומר  טף אֹויך טף אֹויך .... אֹויך טף אֹויך

ּאיז געקומען די צַייט צו אֹויפּבֹויען'ס ּ
מיר קענען דָאס ניט טָאן! דעם בית המקדש

 מלך המשיח ער איז דער,ּמיט אונזערע הענט

ָאּבער דערווַיילע, ווָאס וועט דָאס אֹויפּבֹויען

ּקענען מיר ארֹויסהעלפן אים און זיך 
ּּבַאטֵייליקן אין די נדבות פַאר דעם ּבֹויאונג

.ּפון דעם מקדש

א"ּאון דער רבי מלך המשיח שליט

ּאונטערׁשטרַייכט דעם זכות פון די קינדער צו ּ ּ
:ּזיך ּבַאטֵיילקן אין דעם ּבֹויאונג

ׁשֹוין ַאז בדורנו זה הָאט מען ׁשֹוין ובפרט ַאז בדורנו זה הָאט מען ׁשֹוין ובפרט ַאז בדורנו זה הָאט מען ׁשֹוין ובפרט ַאז בדורנו זה הָאט מען ובפרט

ּמחנך געווען און אַיינגעוויאוינט מחנך געווען און אַיינגעוויאוינט מחנך געווען און אַיינגעוויאוינט מחנך געווען און אַיינגעוויאוינט  ּּ ּּ ּּ מ––––ּ מ און מ און מ און ּּ און איז איז איז איז''''ּּ

 קלַיינע קינדער אידיׁשע קלַיינע קינדער אידיׁשע קלַיינע קינדער אידיׁשע קלַיינע קינדער אידיׁשע––––ממשיך אין דעם ממשיך אין דעם ממשיך אין דעם ממשיך אין דעם 



ּּקינדער צו געּבן צדקהקינדער צו געּבן צדקהקינדער צו געּבן צדקהקינדער צו געּבן צדקה ּּנוסף אֹויף צו מַאכן נוסף אֹויף צו מַאכן נוסף אֹויף צו מַאכן נוסף אֹויף צו מַאכן::::ּּ ּּ
ּּזֵיי שלוחים צו ָאפגעּבן צדקהזֵיי שלוחים צו ָאפגעּבן צדקהזֵיי שלוחים צו ָאפגעּבן צדקהזֵיי שלוחים צו ָאפגעּבן צדקה ּּ ּּ גיט מען זֵיי גיט מען זֵיי גיט מען זֵיי גיט מען זֵיי,,,,ּּ

בכדי בכדי בכדי בכדי,,,, אֹויך געלט ווָאס ווערט זֵייערע געלטאֹויך געלט ווָאס ווערט זֵייערע געלטאֹויך געלט ווָאס ווערט זֵייערע געלטאֹויך געלט ווָאס ווערט זֵייערע געלט

ּּ זֵיי זָאלן געּבן פון די אֵייגענע געלט זֵיי זָאלן געּבן פון די אֵייגענע געלט זֵיי זָאלן געּבן פון די אֵייגענע געלט זֵיי זָאלן געּבן פון די אֵייגענע געלטַאזַאזַאזַאז ּּ
....לצדקהלצדקהלצדקהלצדקה

ּנָאך ַא הוראה ווָאס איז פַארּבונדן מיט
ּצו צוגעּבן פון טָאג צו טָאג אין, חודש אדר ּ ּ ּ

ַאנדערן, שמחה ,ּאון אֹויך משמח זַיין דעם

ַאן אמת ע שמחה איז ווען מפרֵייד זיך'ווַייל

.מיט נָאך אימעצן

ּוד התורה און קיוםּאֹויך צוגעּבן אין לימ
דיקע'ּהמצוות ווָאס געּבן צו אין רוחניות

ּאון דעמָאלט ּבַאקומטמען אֹויך שפע, שמחה ּ
, אין גשמיות זַאכן ווָאס ּברענגען ַארַיין שמחה

ַאנדערן'ּאון אֹויך דָאס דַארפמען טָאן מיט –ן

געּבן אים מתנות ווָאס וועלן אים מַאכן

.ּצופרידן

ּאון פון שמחת די–חדש אדר ּ ּ צו
ּדי שמחה פון די גאולה, גרעסטע שמחה

.האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש

� � �

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח
!!!!לעולם ועדלעולם ועדלעולם ועדלעולם ועד

ע"יו י"ל
 תנועת הנוער
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