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כי תשאפרשת
�מה יש לנו פה

ב ענייני�תשא מצויי��בפרשת כי ה� זה מזהתוכנ� הפכיי� לגמרי  ראשונותמול הזכרת לוחות הברית
ה� בהמש מסופר על תפילת משה� יש את מעשה העגל ושבירת הלוחות� ומעלותיה� ולוחות� ראייתו בכבוד

מה– אחרונות � מעלה מיוחדת במינה–! קר  עור פני משה!–ולסיו�� ונותראש שה� עניי  שונה לגמרי
ה� מדוע ענייני� אלו באי� ברצ# אחד–נשאלת השאלה  דבר ראשונותובפרט פירוט מעלות הלוחות

על� שלכאורה מקומו בפרשת משפטי� %לוחות אלונתינת ש� מדובר
יש לו משמעות הקשורה לכל אלא� ש� הפרשה לא סת� לקוח מהמילי� הראשונות שלה� כידוע� בכלל

 המבטא הפרשהתוכ לבי � שמבטא התרוממות ועילוי!תשא�כי! הש� ומה הקשר בי � ענייני הפרשה כול�
� כל כ גדולהירידהלכאורה

לה� נעוצה בהבנת העניי  המיוחד שבפרשהאלו שאלותלהתשובות עניינהו� לכל פרשה יש עניי  מיוחד רק
בג שהיא�תשא הוא�של פרשת כי �לוי את כל מטרת וסדר בריאת העול� מכילה

 סו#� אמצע� התחלה
ל ענייה שכל!בבריאת העול� קבע הקב � התכנו  שלו� ראש העניי  הוא כוונת המעשה� שלבי�&� יתחלק

ה �לאחר מכ  בא� הדבר עצמו� המעשה–� תו�הכל והסיו� של העניי �לסיו� יש לנו את הס
�ג�ב�א�ז הטמו  באותיות הראשונותדוגמא לדבר נוכל לראות ברמ�

את!אנכי!מילהב היא האות הראשונה–�א  שהיא המילה הפותחת את עשרת הדברות וכוללת בתוכה
כמו� זו הכוונה בבריאה� והיא ג� מטרת בריאתו� מרמזת א� כ  על התורה שהיא קדמה לעול��הא� כול�

�ראת ראשיתבשביל התורה שנק!ברא את העול�� שכתוב במדרש שה!
הכל–הדבר עצמו� זהו האמצע�!בראשית! היא האות הראשונה במילה–�ב  והעבודה בו על עול�בריאת

� על מנת לממש את כוונת הבריאה�פי הכתוב בתורה
ב–שלימות ותכלית כל הבריאה� שהיא גמר! גאולה! פותחת את המילה–�ג אה לידי ביטוי כאשר התורה

להמהעול� עושי�כש�מוחלט בימות המשיח � הבריאה תכליתושז� דירה
קוד� כל עלה ברצונו יתבר לברוא� בסדר השתלשלות הבריאה עצמה השלבי�&את למעשה נית  למצוא

 על ידי– בגאולה העתידה–ולסיו� יש לנו את שלימות הבריאה� אחר כ באה הבריאה בפועל� את העול�
� פה בעול�ועבודתנומעשינו

 ורה ובפרשההשלבי� בת
כאשר האות! בראשית!בהתורה מתחילה� ג� התורה עצמה נחלקת בהתא� לשלושת השלבי� האמורי�

ב כל מה שנברא הוא רק בשביל התורה� ראשיתב�� הראשונה עצמה מכריזה שהעול� והבריאה כולה ה� רק
הא� שקדמה לעול� �והיא�שת החומשי� על אחר כ באה הבריאה וכל מה שמסופר בחמ� הכוונה וההתחלה

ה� המאורעות בעול� והעבודה להשלמת כוונת הבריאה עד הי�!מראה למשה� ובסיו� התורה מסופר אי
רש–! האחרו  � עד הגאולה–! עד היו� האחרו !–י! וכפי שמפרש

�ה� מבטאי� את אות� שלושה שלבי�� כעת נוכל להבי  את רצ# הענייני� בפרשה
מ� הדברות)' עליה� חקוקי�–נת הבריאה את כוו מבטאותראשונותלוחות � נכי שהוא היסוד להכלאהחל

ה הבה� הנותני� את הכחו��ה� היו מעשה ידי �והג� להמשי את�מלמעלה היות שמדובר בגילוי אור אול�
לכ  שיי שיהיה את עניי  שבירת הלוחות� והעול� עדיי  לא מוכ  אליו מצד עצמו�בדרגה גבוהה מאוד

�לוחטא העג
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שנותנת את האפשרות(הירידה לעול���ב� שניההשלברומזי� על הירידה בחטא העגל ושבירת הלוחות
על�למעשה� ימלאו את כוונת הבריאה� אפילו במצב של ירידה� שעל ידי העבודה בעול�כדי� זאת�*לחטא

ב ל�בשלב ידי העבודה �לכ  אי  שבירהו�תכבר מוכ  מצד עצמו להארה האלוקיהעול�בו�גשלב מגיעי�
א הגהלוחות האחרונות מבטאות מעלת בעלי התשובה שלמעלה מדרגת� העלייה שבאה על ידי הירידה��ת

 כפליי� לתושייה–מדרש ואגדות� שהיו מעשי ידי משה התווספו הלכות� אחרונותללוחות� ואכ � הצדיקי�
את� היא תכלית הבריאה�דווקא ההתעלות בכח האד�� שאלמלא החטא לא היו מקבלי� אות�– ומביאה

 הגאולה האמיתית–�ג שלבעד שזה מביא לשלמות� שאי  בה� שבירה כלל–העילוי בלוחות האחרונות 
�והשלמה

 החטא כמקפצה
לחטא ושבירת הלוחות שבאי� בגלל* שניתנו מלמעלה(כיצד אפשר להשוות את הלוחות הראשונות� אול�

את(חסרו  למטה  אול�� אמנ� הדבר מביא אחר כ לעליה נעלית עוד יותר�*האור הנעלהאי יכולת לקלוט
%זה בא על ידי חטא

המהווה� רצה שאחרי השלב הראשו  יבוא השני�ה% קבעה!שהקבאלא ששלושת השלבי� הללו ה� סדר
הב–! ירידה!כאילו  �הסופי� ונגיע לשלב השלישי� ריאה ודווקא על ידו תתממש כוונת

חז! נורא עלילה על בני אד�!� את הפסוק בתהילי שה!מפרשי�  לאד� הראשו  לחטוא� גר��כביכול�ל
בו!� בחטא ע+ הדעת זה� הרע�סית עליו את היצרה�ה�!עלילה נתלה והחסידות�כדי להביא אותו לחטא
 חשמסבירה על כ שה�ו!למעשה יהודי לא שיי בכלל לחטא רוצה להביא אותנו� בחסדו הגדול�� אבל בגלל

על� באופ  חיצוני� הרי נעשית ירידה זמנית� למדרגה הרבה יותר גבוהה כדי להגיע לעליה הרבה יותר גבוהה
%ידי עבודת התשובה

הדר לעליה אלא� הירידה עצמה אינה ירידה� הרי אצל היהודי��!ירידה לצור עליה!מלבד הכלל של
חז� שלא בער לשלב הקוד�–נעלית יותר  !ל בקשר לעגל!אנו רואי� זאת בברור בדברי לא עשו ישראל�

גזירת המל!� אלא�!לא היו ישראל ראוי  לאותו מעשה!�!אלא לית  פתחו  פה לבעלי תשובה� את העגל
�תהיהי��בא–! כדי לית  פתחו  פה לבעלי תשובה ל�מה� במכוו � כאילו כלומר כל חטא העגל תת כדי

למ� אפשרות חזרה לחוטאי� �עד הגאולה� דרגה גבוהה הרבה יותרוכ מגיעי�
!תשא�כי!הכל

לוחות� התרוממות ועליה–! תשא�כי!הכל בפרשה הוא� אכ � כנהוכעת נבי  את הקשר בי  ש� הפרשה לת
אינה כל מציאות� החטא והשבירה ואפילו� פעלו בפשטות את עליית בני ישראל במת  תורה– ראשונות

ה� התשובהעל מנת להגיע לשלבאלא  י� למשה� כולל גילוי כבוד ה!אמירת אתו��ג מידות הרחמי� על ידי
�ועד העלייה שבגאולה� כולל קירו  עור פני משה� העלייה שבלוחות האחרונות–השלב האחרו 

 במקו�– קיו� הציווי בי  הציווי למשה על בניית המשכ  לבי � זו ג� הסיבה לכ שעניי  זה כולו בא כא 
 מבטא את תכלית כוונת הבריאההמשכ ש� אלא� כפי שמתאי� מבחינת סדר התרחשות הדברי�� לבוא לפניו

על� אחרי הצווי על המשכ ולכ � פה בעול�� לעשות דירה לה  שלושת השלבי� דרכ� ממלאי� מספרי� לנו
�ג�ב�א� כוונה זו��� 

מ� ועד סופה� מתחילת הפרשה ממש ב� בטאת את שלושת השלבי�היא כי תשא את ראש בני!מתחילה
 העגל–בהמש הפרשה� בני ישראל והתורה שבשביל� נברא העול�– הראש וההתחלה של הכל–! ישראל

ו� שזהו השלב השני–ושבירת הלוחות �של משה! קר  עור פניו!ובסו# הפרשה לוחות אחרונות
מצווה על משה להכי � כשה� שלב השניב מצב הירידהשלהגיעה כתוצאה! קר  עור פניו!מעלה זו של

ש��!קר  עור פניו!� מעשה האד� מביא את העלייה הגדולה ביותר בסו#–לוחות מעשה ידיו   אמנ� משה
 וכאשר� ולא יגיעו להתבטלות� א זאת רק כדי שה� יוכלו לקבל את האור� כדי לכסות את האור! מסווה!
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� שכ  לבני ישראל מצד מהות� האמיתית לא שיי המסווה�ר את המסווה הוא מסי–הוא מלמד� תורה
�ובשעת לימוד התורה מהות זו מתגלה

� ועל ידי עבודת היהודי בעול�� אלא בכדי שהגילוי יוכל להתקבל בעול�� מטרת המסווה אינה ההעל�
שנפעלת היכולת לקבל את הגילוי המושל� של הגאול� והכנתו לקבלת האלוקות� זיכוכו ולא יכנ# עוד!ה
יוכלו לראות את גילוי� שג� כפי שבני ישראל נמצאי� ושייכי� לעול�–! והיו עיני רואות את מורי� מורי
ה � ועד שיתגלה בעול� עצמו בלי מסווה�אור

�ג� בחיי� זה כ�� 
ב� ליהודי יש את הכח לפעול את שלושת השלבי� לה–! מודה אני!הוא מתחיל את יומו � ביטול�עוד לפני

ע���א�ה!� אני מודה! הרי הוא כבר!אני!שהוא אומר  היסוד וההתחלה של יהודי הוא הביטול והאיחוד
�ה!הקבכ זה� אחר �באה התפילה והלימוד� עדיי  בשלב

ה של–יוצא היהודי לעבודת יומו��ב�בשלב  ג� העבודה–! משאו ומתנו באמונה! לעבוד בעול� בדר
הלצור הפרנסה חדור �וקיו� שליחותו בעול��ה בעבודת

ה שמשלי� את מעגל� חשבו  הנפש שבתפילת ערבית ובקריאת שמע שעל המיטה��ג�ואז מגיע שלב
� ההודאה לה–!! ביד אפקיד רוחי!והביטול וההתמסרות אליו� בסיו� ערבית! א צדיקי� יודו לשמ

�בקריאת שמע שעל המיטה
זה� אלא בכלל במעגל החיי��ק במעגל היומיר שלבי� אלו באי� לידי ביטוי לא דור הגאולה הדגש� ובדורנו

ג ה� סיו� ושלמות העבודה�� הוא על שלב �של הגאולה האמיתית והשלמה�ג�להביא את
וגילוי עניי �ה!וקשור ע� הקב� הוא חלק אחד� ג� כפי שהוא נמצא בעול�� את הכח לכ יש לנו כיוו  שיהודי

ש� הדור שבכל דור נשיא– בא ממשה שבדור זה מ  הכח אל הפועל �!תשא את ראש בני ישראל!שהוא זה
ובכל� היכולת לקבל את כל ההארותבחינת משה רבינו שבקרבו שזה נות  את עד שבכל אחד ואחד יש את

דבר שיתגלה במיוחד ובגלוי במל המשיח בגאולה� נפעל בדרגה מסוימת גילוי קרני ההודאחד ואחד
�שלמההאמיתית וה

B

"þš−¼í êîí í¾¼ôí "-íì−¾ë −ëþí ê−ëô¾ ñ¼îõñ ³îêþîíí  

•ñþôî"−òê íðîô",î³ò¾ô þî¼ò¾× ð−ô ó−ò¬ší −ò¬šî ó−ò¬ší óè.
•ñó−ëñ¾í ñ× ³ê ñî¼õ :−òê íðîôô ñìí-ñî¬−ëííñ’íñ−õ³íî ,¼ µþð ³ðîë óñî¼í"îê¾ô

íòîôêë îò³ôî",ð¼î ñ³−ëþ¼ë ¾õò öîë¾ì í ó¼ííñ íêðî ’"ó−š−ð® µê "³ê−þšëî-¼ô¾
 í¬−ôí ñ¼¾ó¼ñî¬−ëí "−ìîþ ð−šõê µð−ë".

•ñ¾ôô ñ¼îõë íñîêèí ³ê ê−ëí–íðîë¼í þôèî ³îô−ñ¾î óî−½ îíï¾ .
•ñóî−ñ óî−ô íìô¾ë ³îëþíðìî−ôë þðê ¾ðîìë .

ðîíí −òþš −îñ−è-ì−¾ôë )מדברי הרבי בשיחה*
��� וזה נמצא בגלוי יותר� מאיר בכל התוק# והגילוי הכתר דקרני ההוד בבני ישראל–אפילו בעומק הגלות 

זה� בכל דור ודור! יועצי!ו! שופטי!ה�!מא  מלכי רבנ !ב ר נשיא!החל מכבוד קדושת מורי וחמי אדמו� עד לדורנו
לכ� דורנו �ויר� קר  משיחו!� מל המשיח–�ובראש! ואשיבה שופטי כבראשונה ויועצי כבתחילה!הכנה�!.


