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3פרשת כי תשא

בשבח והודי' להשי"ת, הננו מוציאים לאור את החוברת הראשונה בסדרת 'דבר מלכות מבואר', שיחות קודש של כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א משנות תנש"א-תשנ"ב עם ביאורים וסיכומים.

החוברת הנוכחית – 'משיחות לילות ג', ד', ה', ועש"ק ויום שבת קודש פרשת כי תשא, י"ד-י"ח אדר ראשון ה'תשנ"ב'.

* * *

עריכת הביאור נעשתה באופן כזה, אשר דברי הרב מופיעים באותיות מודגשות ועליהן ביאור בדרך אפשר המיוסד 
ביני לביני משולבות מילות קישור  ועל מקורות העוסקים בנקודות מקבילות. כאשר  על המקורות המצויינים בשיחה 

להבנת מהלך הסעיף והענין. 

כפשוט, עריכת הביאור נעשתה לענ"ד והיא באחריות המערכת בלבד. מה גם אשר שבעים פנים הם לתורה, ואיש 
במסילתו יעלה.

בראש החוברת מופיע מבוא שנכתב על ידי א' התלמידים, חבר המערכת, ובסופה מופיע מדור ביאורי הערות, לבאר 
כמה הערות שבשיחה המוגהת, נערך גם הוא ע"י אחד מחברי המערכת.

הביאור מובא על השיחה כפי שתורגמה ללה"ק, אך כמובן שאין התרגום מהווה תחליף כלל ללשון הרב כפי שהגיהו 
כ"ק אד"ש מלך המשיח, שכן "בכדי1 להבין את אמיתית הכוונה של ה"דברי תורה" של רבותינו נשיאינו לא מספיק ללמוד 
אותם כפי שהם תורגמו ללשון הקודש ע"י אחרים2 וחייבים ללמוד את המלים כפי שהם נאמרו באידיש כמובן מאגה"ק 

שם". 

־בכדי להקל על הקוראים לראות את רצף השיחה ואת ההערות שלא הוזכרו בביאור צרפנו בחוברת את השיחה המ
קורית באידיש – מוגהת )נדפס פה עם רשות מ'ועד להפצת שיחות' ותודתינו נתונה להם על כך( והשיחה המוגהת כפי 

שתורגמה ללשון הקודש )נדפס פה עם רשות מ'ועד הת' להפצת הדבר מלכות' ותודתינו נתונה להם על כך(.

בתור הוספה, הובא כאן יומן של השבת. תודתנו נתונה למכון יומני בית חיינו על עריכת היומן )ששולב מכו"כ יומנים 
שי"ל בשעתו, בהוספת פרטים מיומנים פרטיים( ומסירתו לנו לפרסום. 

במהדורות  לתקנם  שנוכל  מנת  על  החוברת  על  הערותיהם  את  לשלוח  ומעיינים  הלומדים  לכל  שטוחה  בקשתינו 
הבאות.

ויהי רצון שעל ידי העיסוק בתורתו של משיח, נזכה אשר מהרה יגלה אמן כן יהי רצון ונזכה לשמוע תורה חדשה מפיו 
ותיכף ומי"ד ממ"ש.

מערכת "דבר מלכות מבואר"

11   לקו"ש חכ"א ע' 448 )תרגום מאידיש(. ועיין שם עמ' 446 ואילך.

12   משא"כ הענינים שנכתבו בלה"ק ע"י רבותינו )הערה 16 שם(.

פתח דבר
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דבר מלכות מבואר 4

'דבר מלכות' – הינו התואר החבד"י1 העתיק לדבר המלך; אימרה, סיפור או מאמר חסידות מרבותינו נשיאנו, נשיאי 
חב"ד. 

באחת משיחותיו2, מבאר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ש'דבר מלכות' היינו "דבר מלך מלכי המלכים הקב"ה" שעובר 
אלינו על ידי משה רבינו, שבהיותו הממוצע המחבר, הוא עושה את העם ל'כלי ראוי לקבלה', ולאחר מכן מוסר ומגלה 
להם את דבר ה'. "ואצל חסידי חב"ד – ממשיך שם הרבי הקודם – ה'דבר מלכות' היא אימרה שיש לנו בקבלה מהוד כ"ק 

רבינו הזקן והוד כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים".

בהשגחה פרטית מופלאה, 'דבר מלכות' הוא השם שניתן ע"י אנ"ש והתמימים, לשיחות האחרונות ששמענו )לע"ע( 
מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, השיחות מהשנים תנש"א – תשנ"ב.

וכנראה בחוש, שנשיא דורנו – 'המצביא האלוקי'3 – מודיע לנו בשיחות אלו את "דבר מלך מלכי המלכים הקב"ה", 
במהות  להתבונן  הכח,  ונתינת  הדרישה  ע"י  בואו  לקראת  אותנו  ומכין  בא",   – המשיח  המלך   – זה  ש"הנה  הנבואה 
תקופתינו המיוחדת, ולהתכונן בכל עוז לביאתו על ידי גילוי עצם הנשמה4; ועל ידי זה "לחיות עם הזמן דימות המשיח . 
. ועד להנהגה בפועל במחשבה דיבור ומעשה באופן המתאים לזמן מיוחד זה, שעומדים על סף הגאולה ומראים באצבע 

שהנה זה המלך המשיח בא"15

ובמיוחד שאלו שיחות – כפי שהתגלה לאחר זמן, שבכדי לקבל, לקלוט ולחיות איתם דרושים ביטול ואמונה מיוחדים, 
ש'אין אחר דבר המלך6 כלום'7. ועוד ועיקר, שרובם ככולם הם ביאור עניני הגאולה ומלך המשיח בצורה המודגשת ביותר.

'דבר מלכות' במשמעות כפולה ומכופלת!!!

)ונכתבו(  שנאמרו  שאף  אלו,  לשיחות  )החיצונית(  ההגדרה  שזוהי  לומר  אפשר   – המרובה'  את  המחזיק  'מועט 

11  להלן אי אלו מקורות לביטוי 'דבר מלכות' בתורת רבותינו נשיאנו: "יש לפתוח בדבר מלך, חסידות של הרבי" )פתיחת התוועדות שמח"ת 
תרס"ז – המשך תרס"ו עמ' תקנ"א(, ספר השיחות תש"ח עמ' 186 )פורים( עמ' 224 )ל"ג בעומר( עמ' 241 )י"ב תמוז(. לקוטי דיבורים 

חלק ג' )מתורגם( עמ' 721 ואילך. 

12  ספר השיחות שם עמ' 241 )י"ב תמוז(.

13  ובלשונו הק' בספר השיחות שם )לגבי משה רבינו(: 'דער געטליכער פעלד-מארשאל'.

הוא  ודעת(,  מטעם  שלמעלה  ביטול  הוא  )שענינו  אני'  'מודה  עם  הבוקר  את  שמתחילים  שהסיבה   186 עמ'  שם  השיחות  ספר  ראה    14
מתוקף הכלל ש'פותחין בדבר מלכות', שפירושו הוא לקבל ענין בביטול וכו'. וזה תואם להפליא עם המבואר בפנים שדרישת כ"ק אד"ש 
בתנש"א-נ"ב היא לגלות את עצם הנשמה, וכמבואר בארוכה בשיחה שלנו )סי"א( שזוהי התוכן של אמירת מודה אני! עיי"ש. וראה לקמן 

הערה 6. וראה לקמן בפנים.

15  שיחת ש"פ בלק תנש"א ס"ט.

16  ראה ספר השיחות שם עמ' 186 שפירושו של דבר מלכות הוא, ענין שצריך לקבלו ב'הודאה' שלמעלה מהבנה והשגה, שדוקא על ידי 
זה תופסים את העצם.

17  ולהעיר, שחוץ מכל הנ"ל, הנה בשיחות אלו גופא התבאר, באר היטב, ענינו של ה'ממוצע המחבר' באור חדש )שיחת ש"פ יתרו תשנ"ב(, 
הביטול  גודל  את  וכן  שלנו(,  )השיחה  ומהות  עצמות  עם  שלנו  העצמי  הקשר  את  לגלות   – ממנו  שמקבלים  כח  הנתינת   – ותפקידו 

וההתמסרות שדרושים מאיתנו כלפיו וכו' )שיחת ש"פ שופטים תנש"א, שיחת ש"פ וארא תשנ"ב(.

מבוא
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5פרשת כי תשא

בקיצור יחסית, הרי כל כולם עומק לפנים מעומק, מיוסדים8 על השיחות ומאמרים של השנים הקודמות19 

המאפיין הפנימי של שיחות אלו – אולי אפשר לומר – הוא 'נעוץ תחילתן בסופן'; הן מבחינת הביטוי המעשי והמוחשי 
ה'דירה  של  הגמר  בשלבי  אוחזים  אנו  הבירורים,  עבודת  את  )סיימנו  החסידות  תורת  של  היסוד  מ(עיקרי  ל)הרבה  שניתן 
בתחתונים' וכו'. ואין כאן המקום להאריך בזה(. והן בכך, שבמה שהתחיל את הנשיאות במאמר הראשון – בהודעה שדורנו הוא 
דור הגאולה, ושעלינו מוטלת המשימה לגמור ולהשלים את המשכת השכינה כאן למטה – בזה סיים את השיחות האחרונות 
בעולם  למטה  נמשכה  כבר  והשכינה  היות  בא',   – המשיח  המלך   – זה  ש'הנה  הברורה  בהודעה  הסופית,  ההתגלות  שלפני 
'לפתוח את העיניים', ואז רואים שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה  הזה הגשמי, ונמצאת אף בגלוי, "וצריכים רק 

בפשטות"110

 וידוע ביטוי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לגבי השיחות של שנות תש"ט-השי"ת "דער רבי האט אלץ באווארנט" 
)ורואים שכ"ק אד"ש בעצמו11 עורר ללמוד ולהתעמק בשיחות ומאמרים האחרונים של אדמו"ר הקודם נ"ע(. ואף אנן נעני' 

אבתרי' שבשיחות אלו מבהיר לנו כ"ק אד"ש מה"מ, 'את הדרך )אשר( ילכו בה' בתקופה האחרונה שלפני הגאולה. 

* * *

ה'דבר מלכות' של פרשת כי תשא תשנ"ב12 הוא ללא ספק דוגמא לכל הנ"ל. מצד אחד במושגים של תורת החסידות 
שמתבארים בה בצורה בהירה ונפלאה, ולאידך גיסא בסגנון, כאשר ריבוי מושגים ומאמרי חז"ל המובאים בה, וכן הרבה פרטים 
השיחה  את  להבין   – לפעמים   – מאוד  המקשה  דבר  אגב,  כבדרך  אף  ולפעמים  רב,  בקיצור  מבוארים  עצמה,  השיחה  בגוף 

בכללותה לאשורה על בוריה.

זה מה שיצר את הצורך לביאור הולם, שיבאר את המושגים המובאים בשיחה, וכן יבאר ויבליט את המהלך שכ"ק אד"ש 
את  היטב  עי"ז  שיבין  והעיקר,  מהשיחה,  ובהירה  ברורה  תמונה  עם  המעיין  ייצא  הלימוד  שבסוף  כך  העניינים,  בין  מתווה 
ה'דערהער' שכ"ק אד"ש מוציא מהענין המבואר, וזה יהיה בעז"ה הדחיפה שתמריץ אותו לחשוב ברצינות על קיום ההוראה 

והדרישה הנפלאה שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כותב לקראת סוף שיחתנו, כדלקמן.

 במבוא זה נשתדל להעביר – בקצרה עכ"פ – את תמצית ונקודת הרעיון של השיחה שלנו13, וע"י זה לשים לב ל'נקודת 
וכן את שייכותה המיוחדת של השיחה להזמן שלנו, לאחר המאורע  המרכז' של השיחה, דהיינו ההוראה שבסוף השיחה, 

שאירע כשבוע וחצי לאחר אמירת שיחה זו, בכ"ז אדר ראשון ה'תשנ"ב )וכן את שייכותה להעלם והסתר דג' תמוז(.

18  ואכן, כשמאזינים לשיחות בסרט הקלטה ניתן לשמוע את כ"ק אד"ש מה"מ מתבטא שוב ושוב, על כמעט כל נושא וענין שמעלה 'כמדובר כמה 
פעמים'. כשלפעמים המניחים הצליחו למצוא את השיחה או המאמר המדובר, אבל לאידך הרבה פעמים לא מצאו...

19  וכבר דרשו משיחת ש"פ תשא תשי"ז, שם אומר כ"ק אד"ש מה"מ על מאמר ד"ה 'וקבל היהודים' תרפ"ז שמצד אחד הוא מיוסד על מאמר כ"ק 
אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע )כי תשא תרע"ט(, וביחד עם זה מיוסד על המעמד ומצב שהיה אז. עיי"ש. שעד"ז אולי יש לומר בנדו"ד: ה"דבר מלכות" 

מיוסד אמנם על שיחות ומאמרי השנים הקודמות, אבל בד בבד 'מיוסד' על המצב והתקופה דשנות הנפלאות.

110  שיחת מוצאי י"ט כסלו תשנ"ב ס"ז. וראה גם בשיחת ש"פ וישלח תשנ"ב ובהערה 112 שם. וראה גם לקמן בפנים.

111  ראה אג"ק ח"ד עמ' כ"ד "והלוואי היו מדקדקים אנ"ש ובפרט התמימים, בדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, אפילו בשיחותיו, ובפרט אלו משנת 
השי"ת והשנה שקדמה לה". 

112  שנכתב והוגה מתוך השיחות שאמר כ"ק אד"ש במשך אותו שבוע, וחוברו יחדיו לקונטרס "משיחות ג', ד', ה' ועש"ק, ויום ש"ק פרשת כי 
תשא י"ד–י"ח אדר ראשון ה'תשנ"ב"!

113  שביחס לשיחות ה'דבר מלכות' גופא אפשר לומר שהיא שיחה נפלאה. ולהעיר מס"ג בשיחה, שם מתבטא כ"ק אד"ש שפרשתנו הינה 'פרשה 
נפלאה', שכלול בה כל סדר ההשתלשלות וכל הענינים כולם. ואף אנן נעני' אבתרי' שזוהי "שיחה נפלאה", שכלול בה כללות הנקודה והחידוש 

של תורת החסידות! וכן יש להעיר שמסגנון השיחה עצמו בולט שזוהי שיחה כללית.
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דבר מלכות מבואר 6

'ראש תוך וסוף' – מה זה אומר?

ומשתקף  נמצא  שזה  איך  בפרט  וסוף'.  תוך  'ראש  של  הענין  הוא  השיחה,  כל  את  ומקיף  הסובב  המרכזי,  הרעיון 
בכללות הבריאה. כשהנקודה המרכזית אותה מבאר אד"ש הוא, שגם הירידה הכי גדולה, היא חלק מסדר מסודר שקבע 
הקב"ה בבריאת העולם כחלק מהדרך לגאולה, ואשר מילא מובן שמה שצריך להיות מורגש בה, זה איך שהיא בסך-הכל 

חלק מהדרך להעליה, עד לעליה הכי גדולה, הגאולה האמיתית והשלימה.

בכדי להבין זאת טוב יותר, נשתדל להעביר כאן את נקודת ותמצית הרעיון של 'ראש תוך וסוף' כפי שהוא בנוגע 
לענייננו, כללות הבריאה והעבודה בו, לעשות לו ית' דירה בתחתונים.

והוא, שכל פרט וענין בעולם, יש בו שלושה שלבים, )א( ראש, )ב( תוך ו)ג( סוף. הראש הוא ההתחלה והשורש של 
הענין; הענין כפי שהוא בשרשו, והסוף, הוא התכלית של העניין, כפי שהוא בשלימותו. ואילו העניין עצמו – התוך – הוא 

האמצעי איתו מתבצעת התכלית.

אמנם, מה שניכר בגלוי, הוא רק מציאות ה'תוך'. ולדוגמא בענייננו, בריאת העולם: ה'ראש' הוא התורה – השורש 
והמקור של מציאות העולם. הסוף, היא הגאולה, אשר הא תכלית השלימות של העולם. והנה, מרגע שנברא העולם לא 
רואים בו את ראשו ושרשו ולא את סופו ותכליתו, אלא את מציאות ה'תוך' בלבד – מציאות העולם, ונדמה שמציאותו 

היא מעצמותו. 

]נמצא, שבענין של 'ראש תוך וסוף' ישנו לכל לראש מסר נפלא: אשר בכל דבר, פרט ועניין בעולם, אין להסתכל על 
החיצוניות שלו, כפי שהוא נראה בפני עצמו, אלא צריך להסתכל על התחלתו ושרשו )ה'ראש'(, וכן בתכלית שלשמה 

הוא נברא )ה'סוף'([. 

ע"פ זה היה ניתן לומר, שהעיקר הוא ה'ראש והסוף', ואילו ה'תוך' הוא רק העלם והסתר על האמת – ענין שלילי, 
הנמצא בתור אמצעי בכדי לפעול את המטרה והתכלית )שה'ראש' יהיה חדור בו ויביא את הסוף(.

אבל האמת היא, שה'תוך' הוא הוא תכלית ופנימיות הכוונה, וכמאמר "נתאווה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים", 
במציאותו של ה"תוך". אלא שבכדי לגלות ב'תוך' את התכלית שבו, זהו ע"י שנחדיר בו את ה'ראש', ואזי יגיע ה'תוך' 

לשלימותו, וזהו ה'סוף' שיהיה בגאולה האמיתית והשלימה. 

א"כ יוצא, שה'ראש' הוא 'בסך-הכל' הקדמה לה'תוך', וה'סוף' הוא שלימותו של ה"תוך"; וה'תוך' הוא הוא כל הענין1 
ואכן, דוקא בעולם הזה התחתון )ה'תוך'( נמשך עצמותו ומהותו ית', ונעשה דירה לו ית' – לו לעצמותו!

ע"פ כל הנ"ל יובן היטב מדוע הירידה דחטא העגל )לא החטא עצמו ח"ו, אלא הירידה שעל ידו( היא חלק מה'תוך' 
עצמו, ובמילא היא חלק מהתהליך, ושאדרבא, דווקא על ידה נפעל העיקר.

והיתה  ולכן הגילוי היה רק לפי שעה,  ידוע שבזמן מתן תורה היה הגילוי אלוקות מלמעלה למטה,  והביאור בזה: 
נתינת מקום לחטא, מכיון שהעולם מצד עצמו לא היה כלי לגילוי. משא"כ לעתיד לבוא, שעליו כתיב "וראו כל בשר גו'", 
שהבשר עצמו יראה אלוקות, והיינו שהתחתונים עצמם יהיו כלים לגילוי. ולכן הגאולה האמיתית והשלימה תהי' גאולה 

נצחית שאין אחרי' גלות. והסיבה לכל זה היא, מפני שזה נעשה על ידי עבודת התחתונים מצד עצמם, מלמטה למעלה.

וע"פ זה, ממילא יובן מהו העילוי שנעשה ע"י הירידה דחטא העגל:

 כל עוד המשכת האל"ף ד'אנכי' היתה ע"י גילוי מלמעלה, ו'פרחה נשמתן' )בלוחות הראשונות(, זה לא חדר בה'תוך' 
עצמו, אלא נשאר בגדר 'ראש' המאיר מלמעלה, ואדרבא היא ביטלה את ה'תוך'.
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דווקא כאשר נעשתה הירידה דחטא העגל, שהוא פירוד וריחוק לגמרי, ואעפ"כ נתעוררה אצל ישראל, מצד עצם 
מציאותם, תנועה של תשובה, זה פותח את שלב ה"סוף", שה'תוך' עצמו משתנה. וזהו תוכן כל "מעשינו ועבודתינו ]ד[

כל זמן משך הגלות" – עבודת הבירורים, העבודה דתשובה, עליית התחתון מצד עצמו!

המעשה הוא העיקר

תוכן  את  ספורות  במילים  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מקפל  כיצד  ולראות  להתבונן  נוכל  הנ"ל,  כל  אחרי 
עבודתנו כעת, לאחרי שכבר נגמרה עבודת הבירורים, וה'תוך' כבר מוכן ומזומן לגאולה האמיתית והשלימה, ומה שחסר 

אינו אלא הגילוי בפועל ממש.

לקראת סיום השיחה, בסוף סעיף י"א, כותב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א )בתרגום מאידיש(: "לאחר שישנו 
כבר הריבוי הכי גדול ד"מעשינו ועבודתינו" דבני ישראל במשך כל השנים והדורות שלפני זה, וכעת14 כבר סיימו גם את 
הבירורים האחרונים – כעת ההדגשה היא בעיקר ולכל לראש על סיום ושלימות וגמר העבודה – להביא את הגימ"ל 

דגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש!".

ונראה, שבקטע קצר זה, מגדיר כ"ק אד"ש מה"מ את תוכן עבודתינו כעת; לאחר שכבר נגמרה עבודת הבירורים, 
וה'תוך' )העולם( כבר מוכן ומזומן לגאולה האמיתית והשלימה, הדבר היחיד שנותר הוא רק לפתוח את העיניים ולגלות 

את זה בעולם.

היינו, שעכשיו ההדגשה היא לא על העבודה ב'תוך' – בירור העולם ע"י התעסקות והתלבשות בתוך עניני העולם, 
כמו שהיה במשך כל זמן הגלות. אלא ש'עומד בהדגשה ענין הגימ"ל', ה'סוף'! 

ובעבודת האדם היינו, שמודגשת בעיקר העבודה שמצד האלוקות שלמעלה מהעולם; היות והעולם כבר התברר 
והזדכך לגמרי, והינו מוכן להגילוי של עצמותו ית'15, וכל מה שחסר הוא, הגילוי בפועל ממש1

וזהו בעצם, אפשר לומר, התביעה של כ"ק אד"ש מה"מ בכל השיחות של חורף תשנ"ב, שיהודי צריך להתעלות 
לגמרי מכל הבעיות והירידות הפרטיות בעבודת ה'16, ולהעמיד את עצמו במעמד ומצב של גאולה17. ועד לתביעה החוזרת 
ונשנית פעם אחר פעם, שכל אחד ואחד צריך לגלות בתוכו את עצם נשמתו18 שמאוחדת בעצמות ומהות. והרי, אדם 
זה  וה'עולם קטן'  וההעלם של העולם  ב'תוך'  לגמרי, הוא לא מתעסק  'שונים'  חייו הם  כל  בגילוי,  שעצם נשמתו היא 

האדם19, אלא הוא עומד במעמד ומצב כמו שיהיה לאחר ה)שלימות דה(גאולה האמיתית והשלימה.

114  ההדגשות אינן במקור.

115  עיין 'קונטרס בך יברך ישראל', כ"ב שבט תשנ"ב. וראה שיחת ש"פ יתרו תשנ"ב ס"ז.

116  עיין שיחת ש"פ תצא תנש"א, שיחת ש"פ במדבר תנש"א. וכן יש להעיר בהביטוי שחזר עליו כ"ק אד"ש כמה פעמים בשיחה האחרונה 
ויש  ויקהל תשנ"ב: "א איד איז א שבת'דיקער איד" ]=יהודי הוא מציאות של שבת[. וראה גם שיחת ש"פ נח תשנ"ב,  )לע"ע( ש"פ 

להאריך בזה, ואכ"מ.

117  עיין שיחת ש"פ ויגש תשנ"ב. ועוד.

118  עיין שיחת ש"פ תולדות תשנ"ב. ועוד.

119  אך עם כל זאת, אין מדובר כאן על הזנחת הפרטים, שאז ישנה אפשרות לשבירה וכו', אלא שהיות ואנחנו עומדים היום בזמן נעלה 
ביותר, ומדובר על גילוי העצם ממש, לכן גם העבודה הזאת פועלת וחודרת בכל הפרטים, היות והעצם היא העצם של הפרטים ג"כ וכו'. 

ועיין בשיחת ש"פ נח הנ"ל ו'קונטרס בך יברך ישראל'. ואכ"מ.
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וע"פ זה מובן גם, לכאורה, מדוע מאריך בשיחה בנוגע לתוכן של "מודה אני", שהיא הביטוי להתגלות עצם נשמתו 
של יהודי, שהוא חד ממש עם עצמות ומהות א"ס ב"ה. משום שכיום זהו התפקיד ו'העבודה' שלנו, לפעול ש'הראש' 
הגאולה  הסוף,  שזהו   – כולו  העולם  בכל  זה  וע"י  יהודי,  של  בחייו  בגילוי  יעמוד  הנשמה  שעצם   – ב'תוך'  בגילוי  יהיה 

האמיתית והשלימה!

יש להאריך מאוד בענין זה, לבארו מכל צדדיו. ובפרט אם רוצים שתצא מזה 'עבודה' במעשה בפועל, שאז מורגש 
עוד יותר הצורך להבין את הענין היטב, לאשורו על בוריו. אבל אין כאן מקומו, ותן לחכם ויחכם עוד120

ובהמשך לזה, מן הראוי לצטט כאן דברים שכתב באותן שנות נפלאות החסיד המופלא הרה"ת ר' מנחם זאב ע"ה 
הלוי גרינגלאס באגרת לתלמידו )'יום ד' לחודש הגאולה ]תמוז[ תנש"א'(: "עומדים אנו עכשיו בעזרת השי"ת בתקופה 
היותר רצינית, השיחות קודש והמאמרים שמתגלים באחרונה, המה ממש גילויים מלמעלה למטה, הלא אין אנו כלים 
לזה כלל, רק בהשגחה פרטית זכינו להיות דור אחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה . . צריכים פשוט ללמוד היטב 
כל מאמר ג'-ד' פעמים לכל הפחות ואח"כ לחשוב בזה ז'-י' פעמים היטב היטב, כחצי שעה בכל פעם לכל הפחות . . ותן 

לחכם ויחכם עוד21".

כ"ז אדר ראשון ה'תשנ"ב

ירידה לפי  ולכן "עלילה נתלה בו" ונעשית  "הקב"ה בחסדו הגדול רצה להביא את בני ישראל לעליה הכי גדולה, 
שעה )ע"ד מה שנאמר "ברגע קטׂן עזבתיך"( ובחיצוניות )רק למראית עיניים(, בכדי להביא את העליה שלא בערך, ולא 

רק עליה לרגע קטן )כנגד "רגע קטן עזבתיך"(, אלא עליה נצחית שאין אחריה הפסק כלל22".

מילים אלו, בנוסף לכללות תוכן השיחה, מקבלים משמעות מיוחדת, כשנזכרים במה שאירע כשבוע וחצי לאחר 
מכן, ביום שני כ"ז אדר ראשון. נראה במוחש שכ"ק אד"ש מבהיר לנו שמצב כזה הינו אמנם ירידה, אבל הירידה היא רק 
בחיצוניות ולמראה עיניים ורק 'לרגע קטן23', וכל ענינה הוא להביא את העליה הכי גדולה שתהיה תיכף ומיד ממש בגאולה 

האמיתית והשלימה. 

הדברים מקבלים משנה תוקף ע"פ מה שאומר כ"ק אד"ש מה"מ בקונטרס "בך יברך ישראל24" אודות כ"ב שבט 
תשמ"ח – יום הסתלקות הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא נ"ע: "ובפרט שדורנו זה הוא הדור האחרון של הגלות והדור 
הראשון לגאולה – ועכשיו צריכים רק לקבל את משיח צדקנו בפועל ממש – במילא מובן שאם בינתיים היה ענין של 

הסתלקות הרי זה אך ורק בכדי לפעול את העליה היחידה שנותרה, העליה דהגאולה האמיתית והשלימה".

והיינו, שבזמננו ישנו חידוש בעניין זה, ומודגש עוד יותר כיצד כל ירידה היא אך ורק בכדי לפעול את העליה דהגאולה!

כזו,  ועבודה עד שיהיה במדרגה  רבה  ליגיעה  "אלא שצריך האדם  אייר תשי"ב(:  )י"ט  כ"ק אד"ש  מדברי  ולהעיר   
שבעת הנפילה והירידה ירגישו בפועל, ולא רק להאמין או להבין, איך שהיא הכנה מוכרחת להעליה!".

120  להרחבת הביאור בזה )בנוגע לשיחת ש"פ תולדות הנ"ל(, ראה קונטרס "עצם הנשמה" )לר' שד"ב שי' וולף(.

121  תשורה למשפחת ממן, מרחשוון תשע"ב, עמ' 6.

122  מתוך סעיף ז' בשיחה, בדילוג כמה מילים, עיי"ש.

123  יש לציין, שבעוד ובכל השיחה כ"ק אד"ש לא מתייחס להירידה של הגלות )עכ"פ בנוגע לתוכן הביאור של 'ראש תוך וסוף'(, הפסוק 
שמביא כאן מישעיה בנוגע להירידה, ד'לרגע קטן עזבתיך', הוא פסוק שמדבר על הגלות, שעליו אומר לנו הקב"ה ע"י עבדיו הנביאים 

ד'לרגע קטן עזבתיך', וכפי' הרד"ק: "אע"פ שארכו ימי הגלות, יהיו נחשבים כרגע קטן כנגד הרחמים שיהיו גדולים כשאקבצך"! וד"ל.

124  סעיף ג', ההדגשות אינם במקור. 
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אבל ברור ומובן שעם כל זה, ההעלם והסתר מצד עצמו צריך לזעזע אצלנו את עומק נפשנו )'אינגאנצן צוטרייסלט'25( 
– על דרך ענין החטא עצמו, שאין בו ענין טוב, ח"ו, ואסור לנו להשלים אפי' לרגע עם המצב הנוכחי, אלא צריך לזעוק 
ולבקש 'רצוננו לראות את מלכנו'; אנו דורשים את ההתגלות המיידית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בגאולה 

האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

ונסיים ב'דבר מלכות'; דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בסוף שיחת תצוה )הב'( תשנ"ב26: "וכן תהיה לנו, 
שבאחד עשר באדר יושלם כבר הענין דאחד עשר בניסן27 – )שהיא( "מצאתי דוד עבדי, בשמן קדשי משחתיו", שזהו 
עיקר ושלימות הענין ד"כי תשא את ראש בני ישראל", ע"י המשיחה של 'ראש בני ישראל' למלך המשיח28, שיבוא 

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצינו, תיכף ומיד ממש”!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

י”א אדר תשע”ג לפ”ק

125  קונטרס פורים קטן )מאמר ד"ה 'ואתה תצוה' תשמ"א( ה'תשנ"ב.

126  השיחה הזאת הינה השיחה השניה שהוגהה מתוך שיחות אותו השבוע )כשהראשונה היא מתוך שיחות השבת בלבד(, ויצאה לאור לאחר 
ש"פ כי תשא, ביום רביעי כ"ב אדר, ביחד עם השיחה 'שלנו'. ואם כך יוצא, שהשיחה המוגהת האחרונה )לע"ע( מסתיימת בכך שענינו של 
לידת כ"ק אד"ש מה"מ הינה הלידה של 'ראש בני ישראל', וששלימות ענין לידתו תהיה בפועל ב'כי תשא את ראש בני ישראל', המשיחה 

של כ"ק אדמו"ר שליט"א למלך המשיח!

127  ההדגשות אינן במקור, בדילוג כמה מילים. עיי"ש היטב.

128  שהרי ה'מצאתי דוד עבדי' – היינו התגלות מציאותו של מלך המשיח – כבר היה, ועכשיו צריך רק להיות ההתגלות בעולם בשלימות, 
ובפועל ממש, שזהו הענין של 'בשמן קדשי משחתיו', כמבואר בשיחת ש"פ תולדות תשנ"ב אותיות י'-י"א. עיי"ש היטב. ועצ"ע, ואכ"מ.

מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א )באמצעות האג"ק( בקשר לעריכת חוברת זו:

. . אשר עליו הזכות והאחריות לנצל כל יכולתו ואפשרויותו להחדיר המאור שבתורה זו 
תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' בכל סביבתו בכלל, ובפרט בהנוער שהם עתידים לבנות 
בתים בישראל בקרוב, וכל שינוי לטוב שמשפיעים בהם נכפל הוא כמ"פ ככה מתאים לבני 

הבית שיבנו ולהמושפעים שלהם.

. . יוסיף אומץ לנצל את הברכה והצלחה שמשפיעים מלמעלה לכל אלו העוסקים בהפצת 
המעיינות חוצה ואפילו כשמתחילים בענינים דאל"ף בי"ת הודעת דיני ומנהגי ישראל וכו', 

כיון שבודאי יתעסקו ג"כ במילוי תפקידם הפנימי והמיוחד עליהם.

)אג"ק כרך יב ע' קכד-ה(
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תוכן ענינים
חלק א - פרשה נפלאה

ענינים  רצף  בפרשתנו  מצינו  כי  יפתח   - א'  סעיף 
הפוכים זה מזה / יתר על כן, מעלת הלוחות הראשונות 
נכתבת בסמוך לשבירתן / גם לרש"י הסובר כי פרשתנו 
לסידור  טעם  שקיים  ודאי  האמיתי,  במקומה  אינה 

הענינים הנ"ל ביחד.

אינו  הפרשה  שם  כאשר  גוברת  התמיהה   - ב'  סעיף 
העגל  מעשה  מזו,  יתירה   / תוכנה  עם  לכאורה  מתאים 
מדוע   / )עליה(  תשא  כי   - הפרשה  לשם  סותר  )ירידה( 
קרני ההוד נוספו במשה רק בנתינת הלוחות האחרונות.

 / משלה  מיוחד  ענין  יש  פרשה  לכל   - ג'  סעיף 
יחודיותה של פרשת כי תשא היא שפרשה זו כוללת את 
כל הענינים שבעולם / בכל התורה נדרש להתייגע בכדי 
כולם  מופיעים  ובפרשתנו  הענינים  שאר  את  למצוא 

בגלוי.

חלק ב - ראש, תוך וסוף

סעיף ד' - יבאר כי כל עניני העולם נחלקים לשלשה 
שלבים - ראש, תוך וסוף / בכללות הבריאה הרי הראש 
הוא התורה )שקדמה לעולם(, התוך הוא הבריאה )בשביל 
אלו  ענינים   / השלימות  את  מסמלת  והגאולה  התורה( 
עצמה  בבריאה  גם   / וג'  ב'  א',  האותיות  בג'  נרמזים 
הרצון  עלה  בו  סוף  האין  אור  א(   - הענינים  ג'  קיימים 
בריאת  עבור  האור  של  הצמצום  ב(  העולם,  את  לברוא 
התאחדותה  היא  הבריאה  שלימות  ו-ג(  בפועל  העולם 

עם האור האלוקי.

סעיף ה' - כל הענינים נמשכים מהתורה וכמו כן גם 
שנקראת  התורה  נרמזת  התורה  בראש   / האמור  הסדר 
ראשית )"בראשית", בשביל התורה(, בתוכה - "בראשית 
גילוי  שלימות   - ובסופה  בעולם,  העבודה  וכל  ברא" 
ישראל  בני  לעיני  משה  שעשה  במופתים  האלוקות 
שלושת  את  מצינו  עצמה  התורה  בהשתלשלות  גם   /
השלבים: א( קבלת התורה מסיני, ב( מסורת התורה ו-ג( 
שלימות גילוי התורה - לעתיד לבוא / כיון שהתורה היא 
הפועלת את תכלית הבריאה לכן נחלקים כל עניניה לג'.

בסיפורה  זו  השתלשלות  כוללת  פרשתנו   - ו'  סעיף 
וג(  והשבירה  החטא  ב(  הראשונות,  הלוחות  א(  אודות 
הלוחות האחרונות / מעלת הלוחות האחרונות )הבאות 
לאחר הירידה( היא שדוקא בהן ניתוסף גילוי נעלה יותר 
בתורה - "כפליים לתושיה" / מעלה נוספת בלוחות היא 

שהם נעשו על ידי משה ומטעם זה נשארות הן נצחיות 
בעולם הזה ופועלות את שלימות הגאולה העתידה.

חלק ג - ההתנשאות שבכל עניני הפרשה

סעיף ז' - יקשה כיצד משווים את חטא העגל ללוחות 
הראשונות / מבאר אשר דרגת הבי"ת הוא ענין שהקב"ה 
 - האדם  בני  מעשי  לגבי  גם  נכונה  זו  נקודה   / קבע 
שהקב"ה מביא את האדם לשלב הירידה בכדי להתעלות 
ורק ענין של  ירידה היא אך  / מכך מובן כי כל  אחר כך 
עליה הבא מלמעלה /  אם כן נמצא שהירידה היא חלק 

מהעליה.

בני  עליית   - ממש  אחד  ענין  פרשתנו  כל   - ח'  סעיף 
ישראל / מטעם זה מובן מדוע מופיעה פרשה זו לאחר 
המשכן שענינו השראת השכינה, כי בפרשתנו משתקף 

כללות הסדר של הבריאה.

יותר מתחלקת פרשתנו לשלשה  בכללות   - סעיף ט' 
שלבים - א( נשיאת הראש בתחילת הפרשה, ב( החטא 
/ בפרטיות  וקרני ההוד.  וג( הלוחות השניות  והשבירה, 
על  העובר  תשא,   - לג'  נחלקת  עצמה  ההתחלה  יותר 
הרגלים  בפרשת  גם   / נפשותיכם  על  לכפר  הפקודים, 

מופיע סדר זה.

בעקבות  שבאו  האחרונות  הלוחות  דוקא   - י'  סעיף 
במשה  גם   / בתורה  לתושיה  כפלים  פועלות  החטא 
מיתוספת המעלה של קרני ההוד / משה זקוק למסוה 
ידי  על   / בעולם  לחדור  יוכלו  שלו  ההוד  שקרני  כדי 

עבודת היהודי יוכל גם העולם לקבל גילוי זה.  

חלק ד - ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד

של  בחייו  גם  קיימים  השלבים  שלשת   - י"א  סעיף 
היהודי: א( התבטלות והתאחדות עם אלוקות, ב( עבודתו 
ו-ג( התאחדותו עם אלוקות בסוף היום  בבירור העולם 
עם כל מעשיו ופעולותיו. / שלשה ענינים אלו קיימים 

הן בעבודת היום של היהודי והן בכללות חייו. 

- כוחו של היהודי לפעול את כל העבודה  י"ב  סעיף 
מקבל הוא מכך שהוא אחד עם אלוקות / גילוי בחינה זו 
מקבל היהודי ממשה שבדורו / בכוחו של היהודי לקבל 
את הגילוי של קרני ההוד / יתירה מזו - ליהודי יש את 
קרני ההוד מצד בחינת משה שבקרבו / גילוי קרני ההוד 
קשור עם מסירות רצון הקיימת אצל יהודי בכל הזמנים.

סעיף י"ג - יהי רצון שנזכה לגאולה שלימה, בפרט על 
ידי ההוספה בשמחה שבכוחה לפרוץ את כל הגדרים.

indd   10.דומיע 20/02/2013   17:18:10



11פרשת כי תשא

indd   11.דומיע 20/02/2013   17:18:10



דבר מלכות מבואר 12

indd   12.דומיע 20/02/2013   17:18:10



13פרשת כי תשא

indd   13.דומיע 20/02/2013   17:18:11



דבר מלכות מבואר 14

indd   14.דומיע 20/02/2013   17:18:11



15פרשת כי תשא

indd   15.דומיע 20/02/2013   17:18:11



דבר מלכות מבואר 16

indd   16.דומיע 20/02/2013   17:18:12



17פרשת כי תשא

indd   17.דומיע 20/02/2013   17:18:12



דבר מלכות מבואר 18

indd   18.דומיע 20/02/2013   17:18:12



19פרשת כי תשא

indd   19.דומיע 20/02/2013   17:18:12



דבר מלכות מבואר 20

indd   20.דומיע 20/02/2013   17:18:13



21פרשת כי תשא

indd   21.דומיע 20/02/2013   17:18:13



דבר מלכות מבואר 22

indd   22.דומיע 20/02/2013   17:18:13



23פרשת כי תשא

indd   23.דומיע 20/02/2013   17:18:13



דבר מלכות מבואר 24

indd   24.דומיע 20/02/2013   17:18:14



25פרשת כי תשא

indd   25.דומיע 20/02/2013   17:18:14



דבר מלכות מבואר 26

indd   26.דומיע 20/02/2013   17:18:14



27פרשת כי תשא

indd   27.דומיע 20/02/2013   17:18:15



indd   28.דומיע 20/02/2013   17:18:16



29פרשת כי תשא

indd   29.דומיע 20/02/2013   17:18:19



דבר מלכות מבואר 30

 סעיף א'
כל עניני פרשתנו הם המשך אחד

בפרשתנו  כי  העובדה  בציון  פותחת  ]השיחה 
אל  הקצה  מן  שונים  עניינים  אחד,  בהמשך  מופיעים, 
השונים  העניינים  בין  הקשר  מהו  ביאור:  וצריך  הקצה. 

הללו ומדוע מופיעים הם בהמשך אחד[

בפרשת כי תשא מצינו דבר חידוש:

בפרשה זו מדובר אודות ענינים שונים מן הקצה אל 
הקצה

אף על פי שכל פרשה בתורה מבארת ומדברת אודות 
שהם  העובדה  )אשר  מזה  זה  השונים  רבים  עניינים 
מופיעים בפרשה אחת מוכיחה את הקשר שביניהם1(, מכל 
מקום ישנו חידוש מיוחד בפרשתנו, המעורר תמיהה, אשר 
מזה  זה  הם  שונים  בפרשתנו,  מסופר  אודותיהם  הענינים 

בתכלית הריחוק.

עניני הפרשה, השונים בתכלית  ]והולך מפרט את 
זה מזה[

- הלוחות הראשונות, חטא העגל ושבירת הלוחות, 
התיקון והכפרה על החטא על־ידי תפלת משה2, ראיית 
משה כבודו של הקדוש־ברוך־הוא3, י"ג מדות הרחמים4, 

11  לקו"ש חי"ז עמ' 92. 

12  לאחר החטא התפלל משה לה' )פרשתנו לב, לב. וברש"י( "ועתה 
כתבת".  אשר  מספרך  נא  מחני  אין  ואם  חטאתם,  תשא  אם 
כלומר: אם תמחל לחטא שלהם הרי טוב, אך אם לא, אזי "מחני 
נא מספרך", מחוק את שמי מספר התורה. ואכן, בקשת משה 
כדבריך".  "סלחתי  הקב"ה:  לו  אמר  לדבריו  וכתגובה  הועילה, 

היינו, שהקב"ה נתפייס וסלח לבני ישראל על החטא.

לראות  זכה  השנית,  בפעם  סיני  להר  עלה  רבינו  משה  כאשר    13
בכבודו של ה' עצמו, ללא כל הסתר. גילוי נפלא, שלא זכו לו 

אפילו גדולי הנביאים.

14  הקב"ה מגלה למשה את הנוסח )המופיע בפסוק( אשר איתו ניתן 
לעורר את י"ג מידות הרחמים, שרש כל החסדים.

נתינת לוחות האחרונות, עד להסיום אודות קרן עור פני 
משה5.

שאירעו  מאורעות  הם  אלו  שענינים  דאף־על־פי 
בהמשך אחד,

השני  ליד  אחד  לכותבם  מסתבר   – לכאורה   – וא"כ 
שלא  מכיון  בהמשך,  יקשה  זאת,  למרות  אחת.  בפרשה 
אחד  בהמשך  כולן  נכתבו  הן  אלא  פרשות,  לכמה  חולקו 

ובפרשה אחת, מובן שישנו קשר מיוחד ביניהם.

של  גופם  על  פרטית  שאלה  ומקדים  ]ומוסיף 
דברים[

)מלשון  התורה  מדוע  להבין  שיש  לכך  נוסף  הרי 
הבלתי  הענינים  אודות  באריכות  לנו  מספרת  הוראה( 

רצויים

של  ענינה  אשר  ההדגשה,  מובאת  מקומות6  בכמה 
התורה אינו רק סיפור דברי ימי ישראל, כי אם )גם ו(בעיקר 
עניינה של תורה הוא הוראה7, היינו שהיא באה ללמד את 
הרד"ק8:  של  וכלשונו  שלו.  יום  היום  בחיי  הוראה  היהודי 

"התורה מורה האדם דרך הישרה".9

התורה  לנו  מספרת  מדוע  להבין  יש  שכך,  ומכיון 
העגל  חטא  של  רצויים  הבלתי  הענינים  אודות  בפרשתנו, 

15  כשמשה ירד מהר סיני פניו האירו באופן בולט )כמין קרן. רש"י 
על הפסוק שם לד, כט(, עד שבני ישראל לא יכלו לגשת אליו, 

והיה עליו לשים מסווה ]=מסיכה[ על פניו.

16  ראה לדוגמא לקו"ש חט"ו עמ' 76. וש"נ.

נג, ב( "תורה אמאי אקרי תורה בגין דאורי  17  כדברי הזהר )זח"ב 
נקראת  ]=תורה – מדוע  וגלי במאי דהוה סתים דלא אתידע" 

תורה, כיון שמורה ומגלה במה שהיה סתום, שלא נודע[.

18  עה"פ תהלים יט, ח.

19 ולהעיר מדברי הגמ' )מגילה יד, א וברש"י( "הרבה נביאים עמדו 
אין  מקום  מכל  אך  מצרים",  כיוצאי  כפלים   – לישראל  להם 
בידינו כי אם מספר מועט של ספרי נביאים כי "נבואה שהוצרכה 
לדורות )ללמוד תשובה או הוראה( נכתבה, ושלא הוצרכה לא 

נכתבה".
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31פרשת כי תשא

כזו גדולה10. איזו הוראה  ועוד באריכות  ושבירת הלוחות, 
אפשר ללמוד מזה בעבודת ה'11?

]ומוסיף ומחזק את השאלה[

 – שהיה  ]=מה  הוה  דהוה  מאי  דלכאורה:  )ובפרט 
היה[ ואפילו "בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב"(

מסיפור  הוראה  כל  שאין  האמורה,  השאלה  על  נוסף 
אודות ענין בלתי רצוי, הנה עוד זאת כלל גדול הוא בתורה, 
שאין היא מדברת בגנותה של שום בריה ואפילו לא בגנותה 
ומזכירה  זה  מכלל  התורה  חורגת  כאן  ואילו  בהמה12,  של 
באריכות מאורע שאירע בעבר, זמן רב אחורנית, שאין לך 

גנות על ישראל יותר גדולה ממנו113 14

110  אם התורה הייתה כותבת בקיצור, היה אפשר לבאר שזה מגיע 
כשהתורה  כן  לומר  א"א  אבל  וכיוצ"ב.  אחר  לדבר  כהקדמה 

מאריכה בפרטי הדבר. וראה לקמן בגוף השיחה.

אודות  ללמד  בכדי  נכתב  זה  שמעשה  לומר  כ"כ  מסתבר  ולא   111
חומר האיסור של עבודה זרה, שכן האיסור הכללי של עבודה 
גם  וראה  הדברות.  )בעשרת  בתורה  באריכות  נשנה  כבר  זרה, 

דברים ד, לה. שם, לט. ו, ד. ועוד(. 

112  בפרשת נח, כאשר הקב"ה צוה את נח לקחת מכל החיה ומכל 
"מן  ח(  ז,  )בראשית  הפסוק  אומר  התיבה,  תוך  אל  הבהמה 
הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה", ואומרת על 
כך הגמ' )פסחים ג, ע"א( שאף שהפסוק היה יכול לכתוב "ומן 
מקום,  מכל  אותיות.  שמונה  'לחסוך'  ובכך  הטמאה",  הבהמה 
לא רצתה התורה לדבר בלשון מגונה אלא בלשון נקיה, ומשום 
כך האריכה בלשונה. ומובן, שאם כך הוא בנוגע לבהמות, אזי 
כל שכן וקל וחומר שכך צריך להיות בנוגע למין המדבר, ובפרט 

בנוגע לבנ"י.

113  ובסגנון אחר: הכלל האמור, אשר התורה אינה מדברת בגנות 
בהמה, הוא דוקא כאשר הדבר אינו נוגע להלכה. מה שאין כן 
לכם".  הוא  "טמא  ברור  התורה  אומרת  הלכה  להורות  בנוגע 
דהוה  )מאי  בעבר  שהיה  ענין  על  שמדובר  כאן,  שמדגיש  וזהו 
גנותם  על  כאן  מדבר  ומדוע  להלכה  נוגע  זה  אין  כן  ואם  הוה( 

של ישראל.

114  אפשר גם לבאר קטע זה באופן אחר קצת ולחלק את השאלה 
לשניים: )א( הידיעה על מאורע אשר אירע בעבר אינה מועילה 
לנו כלל, שכן אין אנו למדים ממנה כל הוראה. ]אשר שאלה זו 
נכונה אפילו אם היה מדובר אודות ענין חיובי. )וכפי שהגמרא 
כותבת  שהתורה  לזה  בנוגע  זו  שאלה  שואלת  ב(  ה,  )יומא 
ימי  בשמונת  ובניו  לאהרן  הכהונה  בגדי  הלבשת  סדר  את 
מהכלל  התורה  כאן  חורגת  כיצד  )ב(  קשה  ועוד  המילואים([. 

שאין היא מדברת אפילו בגנותה של בהמה.

]וכאן,  להבין  צריך  אלו  שאלות  על  נוסף  הנה 
המאורעות  קישור  אודות  הראשונה  לשאלתו  חוזר 

בפרשתנו[ 

שבפרשתנו.  המאורעות  את  התורה  קישרה  כיצד 
מכל  אחד,  בהמשך  הם  ארעו  שבפועל  פי  על  אף  אשר, 

מקום – 

הרי־הם ענינים שונים לגמרי, מן הקצה אל הקצה, 
בריחוק הערך הכי גדול ביניהם:

]ומדגיש ומפרט את ריחוק הערך שבין המאורעות[ 

שניתנו  נעלה  הכי  ענין  הם  הראשונות  הלוחות 
והמכתב  המה  אלקים  מעשה  "והלוחות  מלמעלה, 

מכתב אלקים",

עצם האבנים הינם בריאה שנוצרה על ידי הקדוש ברוך 
ידי  על  שנכתב  היה  ניכר  שבלוחות  בכתב  וכן  עצמו.  הוא 
ה'15, עובדה שהתבטאה בפלא שהיה ניכר באותיות הכתב, 

כדלקמן.

הראשונות  הלוחות  ומעלת  הפלאת  כן,  אם  ומובנת, 
איתם ירד משה בתום ארבעים יום: "ענין הכי נעלה". 

והנה, בהמשך הפרשה, ללא כל הפסק, מספרת התורה 
אודות הענין הכי נחות -

שבירת הלוחות )בגלל מעשה העגל( ]ש[היא ירידה 
שאין כמותה,

מיד לאחר ירידה זו, מתרחשת העליה הכי גדולה-

 – ה'  של  בכבודו  משה  וראיית  הרחמים  מדות  י"ג 
ענין הכי נעלה,

לאחר החטא עלה משה רבינו להר סיני, על פי ציווי ה', 
נעלה,  אלוקי  לגילוי  הוא  זוכה  בהר16,  אשר  במערה  ושם, 

שאין כמוהו: 

מפורטת:  בצורה  זה,  גילוי  הגמ'17  שמתארת  וכפי 
סדר  למשה  לו  והראה  ציבור  כשליח  הקב"ה  "נתעטף 
תפילה )י"ג מידות הרחמים( ואמר לו בכל זמן שישראל 
להם".גילוי18  מוחל  ואני  הזה  כסדר  לפני  יעשו  חוטאין 
זה מסמל את הרחמים הבלתי מוגבלים של ה', רחמים 

115  ספר המאמרים ה'תש"ו עמ' 35.

116  פרשתנו לג, כא ואילך.

117  ר"ה יז, ב.

118  בהבא לקמן ראה ד"ה שובה ישראל אעת"ר.
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מסדר  שלמעלה  האלוקות  בדרגת  רק  הקיימים  כאלו, 
ההשתלשלות ולמעלה מכל צמצום והגבלה.

דרגא נעלית זו מתוארת בכתוב בשם "כבודו של ה'19", 
שלמעלה  ה'  של  והכבוד  הרוממות  את  המסמלת  דרגא 
מהגבלת העולם. ממקום זה נמשכים י"ג מידות הרחמים 
"אני  הקב"ה:  מעיד  עליהם  לים",  ָכּ ש"לא  רחמים  הנ"ל, 

מוחל להם" – לבני ישראל, גם כאשר אין להם זכויות120

הרי שאנו רואים שוב, שינוי מקצה לקצה – עליה שאין 
כדוגמתה מיד לאחרי החטא הכי גדול.

לוחות  סוג   – האחרונות  לוחות  נתינת  מכן  ולאחר 
אחר לגמרי )"פסל לך", מעשה ידי משה(, והם באו בגלל 
החטא ושבירת הלוחות הראשונות, וניתנו בזמן שונה 
]נתינת לוחות הראשונות בסוף ארבעים יום הראשונים, 
– בסוף  לוחות האחרונות  ונתינת  בשבעה עשר בתמוז, 

ארבעים יום האחרונים, ביום הכפורים[,

הקב"ה  ע"י  שנבראו  הראשונות  הלוחות  כמו  שלא 
עצמו, הרי שלוחות אלו נחצבו מאבנים גשמיות, ע"י בשר 
ודם, משה, והן באות כהמשך למאורע השלילי של החטא 
האחרונות  לוחות  אשר  העובדה  גם  הלוחות.  ושבירת 
באות בזמן אחר לגמרי, מבליטה את השוני שבין שני סוגי 

הלוחות.  

וא"כ מצינו בפרשתנו רצף של סיפור דברים השונים זה 
מזה מן הקצה אל הקצה.

אחת,  בפרשה  כולם  כאן  באים  ואף־עלֿֿֿֿֿ־פי־כן 
בהמשך אחד.

שמזה מובן שנוגע לידע שכולם הם חלק מהמשך 
ענינים אחד. 

כיון שענינה של התורה הוא הוראה, הרי בזה שצירפה 
ענינים שונים בהמשך אחד, מובן שיש בזה תוכן והוראה 

ליהודי, אשר ענינים אלו הם חלק מענין אחד.

]עד כאן ביאר, שמכך שענינים שונים לגמרי נכתבו 
ברצף אחד, מוכח שהם ענין והמשך אחד. בהמשך מבסס 
עובדה זו, מכך שבפרשתנו מוזכרים בפירוט מעלתן של 
הוא  מקומן  שלכאורה  פי  על  אף  הראשונות,  הלוחות 

בפרשה אחרת[

יתירה מזו: 

119  ובלשון החסידות "פנימיות הכתר".

120  ראה פרש"י שם, יט.

במעלת  הפרטים  אודות  גם  מדובר  בפרשתנו 
הלוחות הראשונות

"לוחות  אלקים",  באצבע  כתובים  אבן  )"לוחות 
מעשה  והלוחות  גו'  ומזה  מזה  עבריהם  משני  כתובים 
אלקים המה והמכתב מכתב אלקים הוא חרות ]=חקוק[ 

על הלוחות",

"כתובים  שהיו  בזה  הראשונות,  הלוחות  של  מעלתם 
באצבע אלקים", "והמכתב מכתב אלקים הוא", מתבטאת 
שהאותיות  מה  ולדוגמא21  בהם.  ראו  אשר  גדולים  בנסים 
ו'ס' היו עומדים בלוחות בנס22. שכן, הואיל והאותיות  'ם' 
של  מרכזן  הרי  א"כ  לעבר,  מעבר  חקוקות  היו  בלוחות 
האותיות מ' וס' נותרו ללא בסיס והיה עליהם ליפול, אם לא 
שבנס היו עומדים. כמו כן עצם אבני הלוחות היו "מעשה 

אלקים", כאמור.

ומעלת הלוחות הראשונות כל כך מודגשת-

מעלת  את  מדגישים  האחרונות  בלוחות  שגם  עד   
אבנים  לוחות  שני  לך  "פסל   – הראשונות  הלוחות 
כראשונים גו'", בכ"ף הדמיון כי אינם מגיעים למעלת 

ה"ראשונים" שהם "מעשה אלקים"(. 

הקב"ה  ציווי  אודות  מספרת  שהתורה  בזמן  אפילו 
למשה לַפֵסל את הלוחות השניות, הרי שנוסח הציווי הוא 
שהלוחות  היינו  כראשונים",  אבנים  לוחות  שני  לך  "פסל 
אשר  הראשונות.  לאלו  ובדומה  בדוגמת  תהיינה  השניות 
העיקריות,  הן  הראשונות  שהלוחות  מודגש  זה  בנוסח 

והלוחות השניות דומות להן, אך אין הן כמותן ממש. 

כאן  דווקא  לספר  התורה  בחרה  מדוע  ]ומקשה 
אודות מעלת לוחות הראשונות[

121  לדעת כמה מהמפרשים, היה בלוחות נס נוסף, והוא אשר אע"פ 
שהאותיות היו חרוטות מעבר לעבר, ובדרך הטבע כשחורטים 
בכל  הפוכה,  האות  נראית  האחורי  בצד  הרי  לעבר  מעבר  אות 
ולשיטת הרע"ב  יכלו לקרוא את הדברות משני הצדדים,  זאת 
)אבות ה, ו( היו נקראים מארבעת הצדדים. וראה עיקר תיו"ט 
שם: "והקרוב אלי שהיה הדבר נסיי ומעשה אלקים המה והרבה 
נתלבטו בזה כו'. וכתב בעל עשרה מאמרות )מאמר חקור הדין 
חלק ב' פ''כ( שהיה זה "מעשה אלקים בלתי משוער בשכלנו לא 
כמעשה הדיוט שציירו זולתנו בבית המדרש ונער יכתבם". אך 
ראה רש"י )ד"ה ונקרא מבחוץ( בשבת )קד, א( דמשמע מדבריו, 

שהאותיות מהצד השני היו נקראות הפוכות.

122  מגילה ג, א. 
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היו  הראשונות  הלוחות  מעלת  פרטי  ולכאורה: 
הוא  שם  משפטים,  פרשת  בסוף  להיכתב  צריכים 
הראשונות  לוחות  אודות  מדובר  בו  העיקרי  המקום 

)"עלה אלי ההרה גו' ואתנה לך את לוחות האבן גו'"(. 

משפטים,  פרשת  בסוף  המופיע  הציווי  של  מעלתו 
הברית,  לוחות  את  ויקבל  סיני  הר  אל  יעלה  משה  אשר 
הוא, שזהו המקום העיקרי המדבר על הלוחות בתור ענין 
לעצמו; שכן שם מתייחס הקב"ה אל הלוחות באופן פרטי, 
בפרשתנו  זאת  לעומת  ולקבלם.  לעלות  למשה  ומצווה 
לשבירתם  הקדמה  בתור  רק  לכאורה  מוזכרות  הלוחות 

)לאחר חטא העגל(. 

כתוב  שיהיה  מספיק  היה  בפרשתנו,  כאן,  כן,  ואם 
רק בקיצור )כהקדמה למעשה העגל ושבירת הלוחות( 
"ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לוחות 
"כתובים  שהיו  התוספת  ]ללא  אבן"  לוחות  העדות 
באצבע אלקים"[, ולאחרי־זה "וירא העם כי בושש משה 

גו'" ]-סיפור העגל[. 

יותר מתאים שפרטי מעלת  ביאר שהיה  ]עד כאן 
בסוף פרשת משפטים.  הראוי  במקומם  יכתבו  הלוחות 
במקום  הוא  רק שעיקר מקומם  עוד, שלא  כאן מקשה 

אחר, אלא עוד זאת שכאן אינו מתאים כלל להביאם[

)החטא  אודות  מדובר  בו  שבמקום  מתאים  איך 
שהביא ל(שבירת הלוחות הראשונות יוסיפו ענינים 
על־ הרי־זה   – הראשונות  הלוחות  במעלת  חדשים 

דרך לועג לרש חס־ושלום?! 

הפסוק כותב23 "לועג לרש חרף עושהו". היינו שהלועג 
על העני )ועל דרך זה על כל מי שחסר לו משהו מסוים(, 
מחרף הוא בעצם את הקב"ה )"עושהו"(, שכן הוא מנהיג 
את העולם והוא גרם לאדם להיות עני. איסור נוסף24 נכלל 
מי  יד  על  מצווה  לקיים  לאדם  שאסור  והוא:  בהאמור, 
שאינו יכול לקיימה )כגון ללכת בתפילין בבית הקברות, על 
יד המתים שאינם יכולים יותר לקיים את המצווה(, שכן זה 

גורם צער לזה שאינו יכול לקיים כבר את המצוה. 

כאן, משאיל דין זה לעניננו, כאשר התורה מפרטת את 
אודות  המדבר  במקום  הראשונות,  הלוחות  של  מעלתם 
ישראל  שכן  ישראל.  בני  של  חטאם  בעקבות  שבירתן, 

123  משלי יז, ה. ובמפרשי המקרא שם.

124  ברכות יח, א. ועוד.

עומדים כאן במצב של רשים, אשר אינם יכולים כבר לתקן 
את העבר. 

והם  לוחות  היו  אשר  בקיצור  להזכיר  די  היה  לכאורה 
נשברו.

- אלא מזה מובן, שכאן באים הלוחות הראשונות 
)לא רק כטפל והקדמה למעשה העגל ושבירת הלוחות, 
אלא( כחלק מכל הענין וההמשך האחד – של הלוחות 

הראשונות, שבירת הלוחות ולוחות האחרונות.

הלוחות  מעלת  אודות  לנו  מספרת  שהתורה  מזה 
אודות  מדובר  שכאן  פי  על  אף  כאן,  דווקא  הראשונות 
שבירתן, מוכרחים אנו לומר, שכאן זהו אכן מקומו העיקרי 
מעלתן  את  מזכירים  ולכן  הראשונות,  הלוחות  סיפור  של 

דוקא כאן. 

הקודמת,  מסקנתנו  את  ומדגישה  מחזקת  זו  עובדה 
זה מזה  שהענינים שבפרשתנו, אף על פי שהינם שונים 
אחת  נקודה  לכולם  יש  מקום  מכל  הקצה,  אל  הקצה  מן 
אחיד,  ברצף  כולם  כאן  באים  זה  ומטעם  ומשותפת, 
ובהמשך אחד. וכמו כן, מאותו טעם, מפורטת מעלתן של 
הלוחות הראשונות דוקא בפרשתנו, כי כאן הוא מקומם, 

כחלק מהתהליך האחד.

מוכרחת  רש"י  פירוש  לפי  גם  כי  מבהיר  ]להלן 
מסקנא זו[ 

והנה, לפי פירוש רש"י בפרשתנו, ישנו מקום להסתייג 
המדויקים  והרצף  הסדר  דבר  )על  האמורה  המסקנא  מן 

שבפרשתנו(. 

אינה  כלל  פרשתנו  כי  מדגיש  בפירושו  רש"י  שכן, 
לציווי  קודם  העגל  "מעשה  האמיתי:  במקומה  ממוקמת 
להיכתב  צריכה  כן, פרשתנו היתה  ואם  מלאכת המשכן". 
"תרומה"  פרשיות  קודם  "משפטים",  פרשת  בסוף 
ו"תצווה", העוסקות במלאכת המשכן. אלא שמכיון ש"אין 
מדקדקת  אינה  שהתורה  היינו  בתורה",  ומאוחר  מוקדם 
שלהם,  לפי סדר המאורעות המדויק  את הדברים  לכתוב 
ולפיכך נכתבה פרשת חטא העגל ושבירת הלוחות, לאחר 

הציווי על מלאכת המשכן. 

וא"כ, לכאורה לדעת רש"י, מאחר שבפרשתנו רואים 
המאורעות,  סיפורי  בסדר  דקדקה  לא  שהתורה  במוחש 
להתעכב  כן,  אם  אפשר,  אי  כסדרם,  שלא  אותם  וכתבה 
המאורעות  את  בפרשתנו  סדרה  שהתורה  מכך  ולדייק 

ברצף מסוים. שכן "אין מוקדם ומאוחר בתורה". 

והיא  מסקנתנו,  את  מחליש  זה  שאין  מבהיר,  כך  ועל 
עודנה מוכרחת גם לשיטת רש"י. ובלשונו:  
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מוקדם  ש"אין  בפרשתנו,  פירוש־רש"י  לפי  אפילו 
מלאכת  לציווי  קודם  העגל  מעשה  בתורה,  ומאוחר 
נשתברו  תמוז  בי"ז  שהרי  היה,  רבים  ימים  המשכן 
הקדוש־ברוך־הוא  נתרצה  הכפורים  וביום  הלוחות 

לישראל ולמחרת התחילו בנדבת המשכן כו'",

וא"כ, כיצד ניתן לכאורה להוכיח את מסקנתנו האמורה. 
ועל זה מבהיר שאין זה מעכב

- ]ש[הרי )א( לכאורה אין־זה ביאור בנוגע להפרטים 
שמקומו  הראשונות,  הלוחות  אודות  כאן  המסופרים 

הוא בסוף־פרשת משפטים, כנזכר לעיל.

יכול  בתורה"  ומאוחר  מוקדם  "אין  הכלל  כלומר, 
במקומה  כתובה  אינה  מסוימת  פרשה  כאשר  להיאמר 
כאשר  אך,  אחר.  במקום  אלא  האמיתי,  ובסדר  המדויק 
ומשמיטה ממנו  לענין מסוים  ומתייחסת  כותבת   התורה 
בנידון  אזי  אחר,  במקום  אותם  וכותבת  מסוימים,  פרטים 

כזה, בודאי שקיימת בזה כוונה מיוחדת והכרחית. 

כבר  התייחסה  פרשיות  כמה  שלפני  כיון  ולעניננו, 
התורה ללוחות הראשונות באופן מיוחד ובפני עצמו, ומכל 
וכתבה  הלוחות  אודות  הפרטים  את  שם  השמיטה  מקום 
אותם דוקא כאן בפרשתנו, כאשר לכאורה זהו לא מקומם 
ניתן  ולא  "דרשני",  אומרת  ודאי  זו  עובדה  הנה  העיקרי, 
לתרצה בטענה של "אין מוקדם ומאוחר בתורה". ואם כן, 
מוכרחים אנו לומר, גם לדעת רש"י, שישנו מהלך מיוחד 
בפרשתנו שמחמתו נכתבו דוקא כאן פרטי מעלת הלוחות 

הראשונות. 

שאומרים  במקום  שגם  הידוע  על־פי  ועיקר:  )ב( 
"אין מוקדם ומאוחר בתורה" ישנו טעם לסדר זה )כל 
דבר בתורה – גם סדר בתורה – הוא בתכלית הדיוק( -

מוקדם  'אין  הכלל  את  אומרים  כאשר  גם  כלומר, 
בתורה  שאין  חלילה,  לומר  הכוונה  אין  בתורה',  ומאוחר 
הדיוק,  בתכלית  היא  מדוייקת  התורה  שכן  מסודר.  סדר 
בסדר  דבר  כתבה  שהתורה  לזה  סיבה  שקיימת  ובהכרח 
מסוים דווקא. כל הכוונה האמורה בכלל זה היא רק, שאין 
ללמוד מהסדר הכתוב בתורה כיצד קרו המאורעות בפועל 
בסדר  הדברים  את  התורה  כתבה  לפעמים  שכן,  בעולם, 

אחר, מטעם הידוע לה. 

על פי זה מובן שגם לדעת רש"י -

צריך להבין מדוע הענינים הנזכרים־לעיל מסופרים 
כאן בפרשת כי תשא.

דוקא  הלוחות  פרטי  את  כתבה  והתורה  מאחר  שכן, 
כאן, בהכרח שקיימת בזה סיבה וטעם. וצריך להבין, מהו 

הטעם.

]ומסיים בתוספת שאלה נוספת[

לסיום  קרוב  מובא  למה  להבין,  צריך  לכך  בנוסף 
הפרשה ענין נוסף שלכאורה אין לו שייכות כלל לכאן 

– הציווי על שלש הרגלים!

ההוכחות  סדרת  את  חותמת  האחרונה,  זו,  שאלה 
שהובאו בסעיף זה, להוכיח את המסקנא – אשר בפרשתנו 
ישנו מהלך מיוחד ואחיד, שמחמתו כותבת התורה את כל 

הפרטים השונים וההפכיים שבפרשה. 

התורה  שילבה  מדוע  גם,  יובן,  זו  הסברה  פי  על 
בפרשתנו, קרוב לסיום הפרשה, ענין שאינו נוגע לכאורה 

כלל לכל תוכן הפרשה, הציווי על שלש רגלים.

סיכום: בפרשתנו, רואים אנו דבר חידוש מיוחד, כאשר דברים כה שונים והפוכים מובאים 
בהמשך אחד. דבר המצריך עיון והסבר. 

נקודה זו מקבלת הדגשה מיוחדת, כאשר התורה מפרטת את מעלתן של הלוחות הראשונות 
זו  עובדה  משפטים.  בפרשת   – העיקרי  במקומם  ולא  לשבירתן,  בצמוד   – ראוי  הלא  במקומם 
ישנו מהלך אחד אשר כל המאורעות בפרשה קשורים אליו.  לומר, שבפרשתנו  מכריחה אותנו 

ומחמת זה נכתבו פרטי מעלת הלוחות הראשונות, דוקא כאן.
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35פרשת כי תשא

 סעיף ב'
שם הפרשה מבטא את תוכן כל הפרשה 

שבפרשתנו  על  הקודם  בסעיף  שהקשה  ]לאחר 
וממילא  אחד,  בהמשך  והפוכים  שונים  ענינים  מובאים 
צריך להבין ולהסביר את הקשר ביניהם. ממשיך בסעיף 

זה, ומוסיף עומק בשאלה האמורה:

ענינו  פרשה,  שם  ככל  אשר,  פרשתנו,  של  שמה 
אינו תואם לכאורה לתוכן  לבטא את תוכן כל הפרשה, 
רוב עניני הפרשה, וחלקם אף סותרים לו. ומתחזקת אם 
כן, השאלה – מהו התוכן הפנימי של פרשתנו, המאחד 

את כל עניני הפרשה ותחת כותרת, מסוימת, אחת[

 – הפרשה  שם  מצד  יותר  עוד  מתחזקת  השאלה25 
"כי תשא":

ידוע ששם הפרשה מורה על תוכן כל הפרשה.

כלל בהלכה27 אשר אדם שהוחזק בשם מסוים  ישנו26 
ועל  תורה.  פי  על  כשמו  זה  נחשב  יום,  שלשים  במשך 
הוחזקו  אשר  הפרשיות,  שמות  הם  מזו,  ויתירה  זה,  דרך 
בשמות אלו במשך מאות שנים ונקראו כך בפי גדולי ומורי 
ישראל28, שודאי הדבר שזהו שמם על פי תורה. ממילא, 
זו כולה נקראת בשם זה,  כיון שהתורה קובעת כי פרשה 

הכרח הוא לומר כי כל הפרשה נכללת תחת כותרת זו. 

ועל־פי־זה צריך ביאור בנוגע לפרשתנו:

רק  בפשטות  מתייחס  תשא"(  )"כי  הפרשה  שם 
ואין  השקל29,  מחצית  לתת  הפרשה  בתחלת  לציווי 
שרוב  לעיל,  כמדובר   – הפרשה  לרוב  כלל  שייכות  לו 
הפרשה מדברת אודות ענינים אחרים לגמרי, שלכאורה 

אין להם כל שייכות להתחלת הפרשה!

125  מדוע הענינים הנ"ל מוזכרים כאן בפרשתנו, בהמשך אחד.

126  ראה לקו"ש ח"ה הנסמן בשיחה.

127  שו"ע חו"מ סמ"ט ס"ג.

128  נוסף על כך שכל דבר בעולם הוא בהשגחה פרטית, וכל שכן 
ענין הקשור לתורה )לקו"ש שם(. 

129  כפי שמפרש רש"י )פרשתנו ל, יב( "כי תשא לשון קבלה . . 
יתנו כל אחד מחצית השקל, ותמנה את השקלים ותדע מנינם".

אינם  הפרשה  שעניני  בלבד  זו  שלא  ]ומוסיף,   
הפרשה  מן  חלק    – מזו  יתירה  אלא  לשמה,  קשורים 

סותר לה[

חשוב  חלק  שתופס   – העגל  מעשה  מזו:  יתירה 
על־ידי־ כמותה,  שאין  ירידה  הוא  הרי   – מהפרשה 
זה "חזרה זוהמתן" דחטא עץ הדעת )לאחרי ש"פסקה 

זוהמתן" במתן־תורה(, 

חז"ל,  אומרים  בפרשה,  המסופר  העגל  מעשה  אודות 
שעל ידו חזרה לעולם הזוהמה שנפסקה במתן תורה.

אדם  חטא  לפני  הבריאה,  בתחילת  הענין30:  ביאור 
והקליפה  מהרע,  מופרד  הטוב  היה  הדעת,  בעץ  הראשון 
ומורגשת  מעורבת  היתה  לא  הקדמוני(  נחש  )הקרויה: 
בעניני העולם. ממילא היתה הבחנה ברורה בין הטוב להיפך 
הטוב, כיון שהיו נפרדים זה מזה, ומובן מאליו גודל הזיכוך 

ששרר אז בעולם, והמוכנות וההכשרה לגילוי אלוקות131 

קליפת  נוצרה  הראשון,  אדם  שחטא  לאחר  אמנם, 
אותם  מערבת  והיא  לרע,  טוב  בין  ממוצע  המהווה  נוגה, 
יחד. אזי, חדר בכל ענין בעולם – קשר ושייכות להגשמה, 
גסות וריחוק מאלוקות32. וכמו כן באדם נוצר רגש התאוה 

לענינים חומריים, הרחוקים מקדושה ואלוקות.

ע"י מתן תורה התעלה מצב העולם, והטוב נפרד מהרע 
– "פסקה זוהמתן", ושוב לא היה נגישות לרע33. לאחר מכן 

130  בהבא לקמן ראה ספה"מ מלוקט ח"ב עמ' רע"ז ובהנסמן שם.

אכן  כפי שבפועל  לחטא,  האפשרות  נשללה  לא  אף שכמובן    131
בכל  ניסה  והשטן  קיים  היה  הרע  כי  הדעת.  עץ  בחטא  אירע, 
התוקף להכשיל את אדה"ר לגשת אל הרע )אף שהוא יודע שזה 

רע(. )וראה לקו"ש ח"ג עמ' 747 ואילך(.

132  להעיר מהלשון בתניא פל"ו "נתגשמו הם והעולם".

133  ומה שחטאו בחטא העגל, אם לא היה נגישות לרע ]נוסף על 
האמור לעיל הערה 31[, הוא מפני שלא נגשו ליצור עגל בתור 
עבודה זרה, אלא רק מפני שחפשו תחליף שיקשר אותם לקב"ה 
ההר".  מן  לרדת  משה  ש"בושש  ראו  הם  שכן,  משה,  במקום 
לע"ז  שחשבוהו  עד  העגל  אחרי  קצתם  נגררו  שאח"כ  אלא, 

ממש )לקו"ש חי"א עמ' 143 ואילך(.
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בחטא העגל חזרה הזוהמה לעולם. הטוב חזר להתערב עם 
הרע, עד ביאת המשיח, אשר אז יוברר הטוב מהרע באופן 

נצחי.

א"כ, הירידה של חטא העגל, היא ירידה שאין כמותה!

]ממשיך ומדגיש את גודל הירידה דחטא העגל[

עד שזהו ראש ושרש כל החטאים,

ידי חטא זה חזרה שוב הזוהמה לעולם; רגש  שכן על 
משיכה  שוב  ונעשתה  האדם,  אל  שב  לחומריות  התאוה 
לחטא. אם כן, מובן, אשר חטא העגל הוא השרש והמקור 

לכל חטאי בני האדם, שנעשים מאז.

 ]וההוכחה לזה[

עליהם  ופקדתי  פקדי34  "וביום  כמו־שכתוב 
עליהם  כשאפקוד  "תמיד  רש"י35:  ומפרש  חטאתם", 
עונותיהם ופקדתי עליהם מעט מן העון הזה עם שאר 
העונות, ואין פורענות באה על ישראל שאין בה קצת 

מפרעון עון העגל" –

לאחר שהקב"ה התנחם מלכלות את ישראל בבת אחת, 
ישראל  שיחטאו  פעם  בכל  מקום,  מכל  כי  ואמר,  הוסיף 
במשך הדורות, אזי יחד עם העונש שיקבלו על אותו חטא 

פרטי, יוסיף בחומרת העונש גם עבור חטא העגל.

שעושה  פרטי  חטא  אותו  בין  הקשר  מהו  ולכאורה, 
האדם למעשה העגל, אשר בגללו יקבל היהודי עונש גדול 

יותר?

חטא  אשר  לעיל,  שנתבאר  מה  את  מוכיח  שזה  אלא 
לאחרי  שיבואו  החטאים  לכל  ומקור  שרש  מהווה  העגל 
זה, וכל חטא שהאדם עושה הוא בעצם תוצאה של חטא 
העגל. ומשום כך, כאשר האדם עובר עבירה, מתעורר אותו 

חרון אף שהתעורר בעקבות חטא העגל136 

הכי  הירידה  הוא  העגל  שחטא  שביאר  ]לאחר   
גדולה, מסיים את השאלה: כיצד מתאים מאורע זה לשם 

הפרשה[

134  לשון פקידה האמור כאן, משמעותו: זכירה – לשם ענישה. וכמו 
חטאותם",  ויפקוד  עוונם  "יזכור  י(  יד,  )ירמיה  הנביא  שאומר 

שפירושו "יזכור את עוונם וישלם הגמול )מצודות דוד שם(".

אינו.  ושם  א".  קד,  "מסנהדרין  הוא  בשיחה   28 בהערה  הציון   135
ולכאו' צ"ל: קב, א.

136  כלומר: חרון האף ששכך בזכות תפלת משה, חוזר ומתעורר.

"כי   )- הפרשה  )שם  מתוכן  להיפך  בדיוק  זהו  הרי 
ועליית  ראש  נשיאת  ישראל",  בני  ראש  את  תשא 

בני־ֿֿישראל37!  

בפרשה,  לכתוב  מתאים  כיצד  להבין,  כן  אם  וצריך 
ששמה מסמל התנשאות של בני ישראל, את חטא העגל 

שמהווה ירידה הכי גדולה.

]עד כאן חיזק את השאלה המרכזית על כך שמצינו 
בפרשתנו, תחת שם כללי אחד, ענינים שונים והפכיים. 
מקשה  בהמשך  ביניהם.  הקשר  מהו  להבין  צריך  וא"כ 

שאלה פרטית, נוספת, מסוף הפרשה[

וכן בסוף הפרשה – בענין קרני ההוד – דרוש ביאור:

אור  שקרן  לזה  הכתובים  מפשטות  המובנת  הסיבה 
הלוחות  בקבלת  לו  שנתגלה  הגילוי  מפני  הוא  משה  פני 

השניות, ועל זה מקשה -

פניו"  עור  ד"קרן  המעלה  במשה  נוספה  מדוע 
ולא  האחרונות,  הלוחות  את  שקיבל  לאחר  דוקא 
מזיו  נהנה  כבר  "והלא  הראשונות,  לוחות  בקבלת 
השכינה38 בארבעים יום הראשונים כמו בארבעים יום 

השלישיים"?

הראשונות  בלוחות  אלקות  הגילוי  ואדרבה: 
יותר  נעלה  היה  הרי  אלקים"(  "מעשה  )בהיותם 

מהלוחות האחרונות )שהיו מעשה ידי משה(,

 ]ומחזק את מעלת הלוחות הראשונות[ 

לאחר  באה  הראשונות  לוחות  שנתינת  לכך  נוסף 
)מה־ תורה  דמתן  )"שטורעם"(  והרעש  הנעלה  הגילוי 

שאין־כן הלוחות האחרונות ניתנו בחשאי( 

תורה,  מתן  בזמן  שהיה  )השטורעם(  הגדול  הרעש 
היווה בפשטות ביטוי לגילוי האלוקי הנעלה, שהתגלה אז. 

137  ראה שיחת פרשת כי תשא ה'תנש"א בתחלתו, שמדייק בלשון 
ו'בני ישראל' )שם המעלה דכל בנ"י(.  'ראש' )דבר הכי נעלה( 

עיי"ש.

138  לכל אבר בגוף האדם יש דברים הגורמים לו הנאה ותענוג: האוזן 
נהנית מניגון ערב, האף מריח טוב וכו'. הנשמה שהיא רוחנית, 
נהנית משכינה – היינו מגילוי אלוקות. בשעה שהנשמה 'רואה' 
אלוקות )בראיה שכלית( וזוכה להרגיש קרבת ה', יש לה תענוג 
השכינה"  מזיו  ונהנים  יושבים  ש"צדיקים  שכתוב  וזהו  מזה, 

)ברכות יז, א(.
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ואילו נתינת הלוחות השניות היתה ללא הקולות והברקים, 
דבר המורה על מיעוט בהתגלות האלוקית.

- ואם־כן, היתכן שדוקא בקבלת לוחות האחרונות 
ניתוסף במשה "קרן עור פניו"?!

סיכום: א. שמה של כל פרשה בתורה מורה על תוכנה. וכיון שכן, מתחזקת הדרישה להבין את 
הקשר הקיים בין כל עניני הפרשה. כמו כן דרוש ביאור בקשר של עניני הפרשה לשמה וכותרתה 
של הפרשה. שכן בהשקפה ראשונה, רוב הפרשה דנה אודות ענינים שונים לגמרי, ובפרט חטא 

העגל שמבטא את ההיפך מנשיאת ראש של בני ישראל.

אמור  היה  הרי  ההוד,  לקרני  משה  זכה  האחרונות  בלוחות  דווקא  מדוע  להבין:  צריך  גם  ב. 
לזכות לזה כבר קודם לכן, בקבלת הלוחות הראשונות, ובפרט שהם היו במעלה גדולה יותר מן 

הלוחות האחרונות?
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 סעיף ג'
פרשתנו כוללת את כל סדר ההשתלשלות

בין  פנימי  קשר  להיות  שמוכרח  ביאר,  כאן  ]עד   
)בחיצוניותם(  נראים  כל עניני הפרשה, אף על פי שהם 
כשונים מן הקצה אל הקצה. להלן מתחיל לבאר קשר זה[

הביאור בכל זה יובן בהקדים שבכל פרשה )מג"ן39 
הפרשיות( בתורה יש ענין מיוחד ובפני־עצמו בה היא 

נחלקת מכל שאר הפרשיות.

והסיפורים  למצוות  בנוסף  הנה  פרשה,  בכל  דהיינו: 
והוראה  כללי  תוכן  גם  ישנו  בה,  המסופרים  הפרטיים 

מיוחדת, אותו היא באה ללמד. 

בנקודה זו, שונה כל פרשה מחברתה. וכך מרכיבות כל 
פרשה  כל  כאשר  שלימה,  אחת,  תורה   – יחד  הפרשיות 

נותנת את הפן השונה ואת ההוראה המיוחדת שלה.

כמובן גם מזה שקוראים כל פרשה )מתחלתה ועד 
סופה( רק פעם אחת בשנה.

העובדה שלכל פרשה ישנו תוכן מיוחד משלה, נרמזת 
גם בכך שקוראים כל פרשה בתורה פעם אחת בלבד בכל 
שנה, אשר בזה ניכר שתוכנה היחודי כבר נאמר בפעם הזו, 

ואין צורך לכפול אותו פעם נוספת140 

ועל־דרך־זה בנוגע לפרשת כי תשא: יחד עם־זה שכי 
תשא היא פרשה בפני־עצמה, הרי־היא פרשה נפלאה 
שיש בה חידוש )לגבי כל שאר הפרשיות( שהיא כוללת 
בתוכה את כל סדר ההשתלשלות41, מתחלתו ועד סופו. 
סדר  נמשך  )שממנה  בתורה  כתוב  שזה  מכפי  החל 

139  אף על פי שלכאורה ישנם נ"ד פרשיות, מכל מקום נצבים וילך 
נספרות כפרשה אחת )ורק כאשר ר"ה חל ביום ב' או ג' נחלקת 
פרשה זו לשנים(. ראה טושו"ע או"ח סתכ"ח ס"ד. מחזור ויטרי 

סי' ש"נ.

140  ומה שכל שנה חוזרים על אותם פרשיות, ראה אגה"ק סי' י"ד, 
וז"ל: "ובכל שנה ושנה יורד ומאיר . . אור חדש ומחודש שלא 
היה מאיר עדיין מעולם", ומכיון שיורד אור חדש צריכים לחזור 
זו  בשנה  מהן,  הנלמדות  ההוראות  ועל  הפרשיות  קריאת  על 

החדשה.

141  "סדר השתלשלות" המובא כאן, פירושו הוא הסדר והתבנית 
הקיימים בכל ענין בעולם. וכדלקמן בפנים השיחה והביאור.

מהתחלת  כולה  התורה  כל   – העולמות42(  השתלשלות 
זו  פרשה  כוללת  ובמילא  התורה.  סיום  עד  התורה 

בתורה את כל הענינים כולם.

כלומר, ענינה המיוחד של פרשתנו מתבטא בזה, אשר 
היא כוללת את הסדר והתבנית המרכיבים כל ענין בעולם, 
ואת תהליך ההשתלשלות הקיים בו. החל מכפי שתבנית זו 
מובאת בתורה, השרש של כל העולם )אשר גם היא בנויה 

ומורכבת על פי סדר זה(, וכלה בכל שאר עניני העולם.

מהתורה,  נמשך  ההשתלשלות  שסדר  הטעם  ]והנה, 
בונה  מלך  שכאשר  במדרש43,  המובא  משל  פי  על  מובן 
לעצמו ארמון, מכין הוא לכל לראש תרשימים של מבנה 
גם  הוא  כך  הארמון.  את  הוא  בונה  פיהם  ועל  הארמון, 
פי  על  העולם  את  ברא  הקב"ה  אשר  העולם,  בבריאת 
התרשימים שלו, שזו בעצם התורה, היינו שאופן בריאת 
העולם מתאים לתבנית התורה ולדרישותיה. וממילא מובן, 
אשר סדר ההשתלשלות הקיים בבריאה, שרשו מסדר זה, 

כפי שמופיע בתורה[.

והסדר  התוכן  את  כוללת  זו  שפרשה  מכיון  וממילא, 
הענינים  כל  את  בעצם  היא  כוללת  דבר,  כל  המרכיבים 

שבעולם.

 ]לאחר שהסביר כי בפרשתנו ישנו חידוש מיוחד, 
אשר היא כוללת את כל הענינים, מקשה להלן שלכאורה 
חידוש זה אינו מיוחד לפרשתנו, שהרי לכאורה קיים הוא 

בכל מקום בתורה[

הענינים,  כל  את  למצוא  ניתן  בתורה  ענין  בכל   -
דיש־ בה",  דכולא  בה  והפך  בה  "הפך  כמאמר־חז"ל 
לומר שזה קאי לא רק על כללות התורה, אלא גם על כל 

בבריאה  ענין  שיהיה  יתכן  שלא  הרי  זה,  ענין  מצד  ובאמת,    142
שיפריע לקיום התורה ומצוות, שהרי כל בריאתו היא בהתאם 
)שיעורים  התשובה  באגרת  ביאורים  )ראה  התורה  ועבור 
תמיד  לא  זו  שנקודה  אלא  זה"(  כל  "אכן  ד"ה  פ"ג,  בספה"ת( 
ואילך.  ל"ט  עמ'  ח"ה  )ראה ספה"מ מלוקט  בהתגלות  נמצאת 

לקו"ש ח"ה עמ' 67 סוף הע' 79(.

143  בראשית רבה בתחילתו.
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ענין פרטי בתורה, ועל־אחת־כמה־וכמה פרשה שלימה 
–

המשנה44 בפרקי אבות מציגה מעלה מיוחדת בתורה, 
אשר היא כוללת את כל עניני העולם, ועל ידי חיפוש ועיון 
בה )"הפך בה והפך בה"(, ניתן למצאם45. כאן, מוסיף בזה 
עומק נוסף, שלא זו בלבד שכן הוא בכללות התורה. אלא, 

144  ה, כב. וראה במפרשי המשנה שם.

145  סיפור הממחיש את הענין: אחד מבני ביתו של כ"ק אדמו"ר 
)הרש"ב( נ"ע סיפר לו שחוקרים מצאו וריד חדש במוח שמועיל 
לזכרון ולהעמקה. הרבי נ"ע הקשיב ושתק, ואחר כך נכנס לחדרו 
אדמו"ר  כ"ק  של  ידו  בכתב  חסידות,  קונטרס  והוציא  הקדוש 
האמצעי, והראה להם שכתוב שם בשורות ספורות אודות וריד 
היה  האמצעי  האדמו"ר  כן,  אם  הבית:  בני  כך  על  העירו  זה. 
הוא  שכך  מפני  זה  את  ידע  "הוא  הרבי:  הגיב  גדול.  פרופסור 
למטה".  באדם  כן  גם  הוא  שכך  ודאי  וממילא  העליון,  באדם 

)ראה בפירוט יותר בלקו"ש ח"ב עמ' 364 ואילך(.

גם בכל ענין פרטי בתורה ניתן למצוא את כל הענינים כולם. 
וכל שכן, שכך הוא בפרשה שלימה.

פרשתנו  את  מייחד  מה  להבין  צריך  זו,  הבנה  פי  על 
ניתן  בתורה  ענין  בכל  והלא  בתורה,  המקומות  משאר 

למצוא את כל הענינים.

 ]ומיישב[

ברמז  רק  נמצא  בה"  ה"כולא  הענינים  ברוב  אבל   
וכיוצא־בזה וצריך למצוא ולגלות זאת )על־ידי היגיעה 
תשא  כי  בה"(; מה־שאין־כן בפרשת  והפך  בה  ד"הפך 
בגלוי, באופן  החידוש הוא, שה"כולא בה" נמצא שם 

דתורה שבכתב – בכתב בגלוי.

בה  שדוקא  היא,  זו  פרשה  של  שיחודיותה  היינו, 
מופיעה ההשתלשלות של כל הענינים, מתחיל מהתורה, 
)וכתובה(. מה שאין כן בשאר עניני התורה,  גלויה  בצורה 
לעיון  וזקוקים  וכדומה,  ברמז  הענינים  שאר  מופיעים 

ויגיעה בכדי למצאם.

סיכום: לאחר שהוכיח בסעיפים הקודמים, שישנו ענין כללי ומשותף לכל הענינים שבפרשתנו, 
מתחיל לבאר זאת בסעיף זה.

שאר  מכל  אותה  המייחד  כללי,  וחידוש  ענין  ישנו  בתורה  פרשה  בכל  כי  מקדים  בראשונה, 
הפרשיות. וכשם שכך הוא בכל התורה, כן הוא גם בפרשתנו. 

ומבאר, כי ענינה המיוחד של פרשתנו הוא שבה משתקף בגלוי הסדר וההשתלשלות של  כל 
הענינים, מתחיל מהתורה.

סיכום חלק א:

 מצינו בפרשתנו רצף ענינים הסותרים זה לזה, ויתירה מזו, ענינים אלו מופיעים תחת 
שם וכותרת אחת. בהכרח אם כן לומר כי ישנו ענין פנימי המקשר ביניהם. והביאור 

בהקדים, כי פרשתנו כוללת את כל סדר ההשתלשלות הקיים בכל הענינים.
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 סעיף ד'
ראש, תוך וסוף

והוכיח  ביאר  השיחה  של  הראשונים  ]בסעיפים   
שכל הענינים המופיעים בפרשתנו, על אף שבחיצוניותם 
נראים הם כשונים והפוכים זה מזה, הרי שבפנימיותם הם 

מהלך אחד ארוך. 

הפנימי  התוכן  את  לבאר  התחיל  הקודם  בסעיף 
סדר  כל  את  מכילה  זו  שפרשה  והוא  פרשתנו,  של 
מתחיל  להלן  הקיימים.  הענינים  כל  של  ההשתשלות 

לבאר סדר השתלשלות זה[

והענין:

נחלקים  הענינים  שכל  קבע  הקדוש־ברוך־הוא 
ֿבכללות לשלשה: ראש, תוך )אמצע( וסוף. לכל לראש 
)כוונת  את  בתוכו  שכולל   – הכל  והתחלת  הראש  בא 
ותכלית( כל הדבר. לאחר מכן – בא הדבר עצמו, התוך 
והאמצע, שעל־ידו נעשה התכלית. ולבסוף בא הסיום 
נשלמת  כאשר  הענין,  כל  של  והסך־הכל  והשלימות 

התכלית )ש"סוף מעשה במחשבה תחלה"(.

שלשה  ישנם  בעולם  ודבר  ענין  בכל  הענין46:  ביאור 
מציאותו:  בשלימות  שלבים  שלשה  המהווים  מצבים, 
עומדת  שהיא  כפי  הדבר  מציאות  ישנה  לראש47,  לכל  א( 
מצד  שהוא  כפי  הענין  את  המסמל  ומופשט,  כללי  ברובד 

עצמו, עוד קודם שבא לידי גילוי ופועל. 

כל המשך הענין שיבוא  הוא את  כולל  זה, מחד,  מצב 
לאחרי זה, אלא שמאידך – כל זה הוא רק מצד עצם הענין 
ובאופן כללי ונקודתי. ובסגנון אחר: מצד ה"עליון" )ב"כח"( 
)ב"פועל"(  ה"תחתון"  מצד  אך  בשלימותו,  הענין  נמצא 

הענין אינו קיים כלל. 

ומהדוגמאות לזה: כאשר האדם מתעורר ברצון לעשות 
אכן  )הרצוי(  ההוא  הדבר  שמציאות  הרי  מסויים,  משהו 

146  בהבא לקמן ראה שיחת ש"פ שלח תשמ"ז. דרמ"צ מצות גיד 
ביחס   – "אור  ערך  חב"ד,   – הערכים  ספר  וראה  פ"ב.  הנשה 

לחושך". 

147  בביאור שלב הראש ראה ספר הערכים – חב"ד מערכת אותיות 
אל"ף־אטב"ח עמ' ע"ז ביאור הב'. ע"ט סק"ב. פ"ט ס"ב. 

עומדת כאן בשלימות, אלא שהיא קיימת בעולם מופשט, 
ובגלוי.  במעשה  ביצוע  לידי  שבא  קודם  ורעיוני,  רוחני 
נוספת, היא מאדם הבא לכתוב ספר, אשר  דוגמא שונה, 
והם  כאן  עומדים  אכן  הספר,  את  המרכיבים  והנייר  הדיו 
כוללים את כל ההמשך שיבוא לאחרי זה. אך ענין זה הוא 
אינה  בפועל  ה"ספר"  ומציאות  ומופשט,  כללי  באופן  רק 

קיימת כאן כלל148 

זה נקרא – שלב ה"ראש". ראשית הענין, אשר  שלב 
מרוחק  עצמו  הוא  אך  ההמשך,  כל  מתבסס  אכן  עליו 

ומובדל מהענין כפי שהוא ב"פועל".

של  ה"תוך"   – המרכזי  השלב  מגיע  מכן,  לאחר  ב( 
ה"תחתון"  מציאות  עם  האדם  מתעסק  זה,  בשלב  הענין. 
ה"עליון"  שמצד  השלימות  אשר  כזו  מציאות  וה"פועל", 
וה"כח" אינה מאירה בה כלל. בשלב זה נרגשת רק מציאות 
משתדל  והאדם  הענין,  משלימות  רב  בריחוק  העומדת 
לשלימות  ולהביאה  ולתקנה,  לזככה  איתה,  להתעסק 

הפועל. 

יוצא  בו רצון האדם  זהו השלב  ובדוגמאות האמורות: 
מן הכח אל עבר תכלית הענין, לפעול את פעולתו. ובדוגמא 
האחרת – מציאותו של הספר מתחילה לקרום עור וגידים.

ג( והנה, המטרה אשר אליה שאף האדם בשלב ה"תוך", 
להביא  היתה  ה"תחתון",  מציאות  עם  התעסק  בו  השלב 
לכך, אשר אפילו המציאות העומדת במדידה והגבלה של 
"תחתון" תצליח לבוא לשלימות ענינה )כפי שהיה בתחילה 
לתכלית  האדם  יביא  בכך,  בלבד(.  ה"עליון"  של  בעולמו 
ה"עליון"  של  בעולמו  תיוותר  לא  השלימות  אשר  הענין, 
וב"כח", אלא תבוא לידי פועל, היינו שמציאות ה"תחתון" 

תעמוד בשלימות זו, ב"פועל".

בשלימותו  יעמוד  והתחתון  יתגשם,  זה  ענין  כאשר 
ב"פועל", זהו השלב השלישי וה"סוף". ובדוגמאות הנ"ל – 
רצונו של האדם נשלם ובא אל הפועל, ועל דרך זה מציאות 

הספר נשלמה ונגמרה. 

היא,  וה"ראש"  הראשון  השלב  של  מעלתו  והנה, 
אך  שלימותו,  בתכלית  שהוא  כפי  הענין,  מאיר  שאצלו 
החיסרון שבו הוא, שלשלימות זו אין כל קשר לעולמו של 

148  ומדוגמאות אלו זיל גמור לכל שאר הענינים.
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ה"תחתון", והיא נותרת ב"כח" ובכללות בלבד. מעלתו של 
בפועל –  נוצר שינוי  השלב השני, ה"תוך", היא, אשר בו 
מציאות התחתון עצמה משתנה, והיא מזדככת ומתעלה. 
אמנם, החיסרון בשלב זה הוא, אשר השלימות שהאירה 
מציאות  זה  בשלב  שכן  בו,  קיימת  אינה  העליון  אצל 
המבטא  מצב  והמוגבל,  המדוד  במצבה  עודנה  התחתון 

חוסר בשלימות. 

את  שמבטא  זה  הוא  ה"סוף",  השלישי,  השלב  דוקא 
במצב  עומדת  התחתון  מציאות  אשר  הענין,  שלימות 
שלימות. היינו, שאותה שלימות אשר היתה תחילה  של 
אלא  וב"כח",  בהעלם  נותרת  לא  העליון,  של  בעולמו  רק 
נשלמת ומגיעה גם לידי "פועל", בכך שחודרת בעולמו של 

ה"תחתון".

הנעלה  השלב  הוא  השלישי  שהשלב  אף  על  אמנם, 
מקום  מכל  השלימות,  תכלית  את  שמבטא  זה  והוא 
השלבים  על  דוקא  ובנויה  מיוסדת  מציאותו  שלימות 

הקודמים של ה"ראש" וה"סוף", ובהקדים:

יכולת  כל  אין  עצמה  מצד  ה"תחתון"  למציאות   
בהיותה  שכן  ולהשתנות,  מציאותה  מעל  להתעלות 
מעל  לפרוץ  הכח  את  לה  אין  ומוגבלת  מדודה  מציאות 
מדידתה. אשר לכן, דוקא גילוי הענין כפי שמאיר מעולמו 
של ה"עליון", בשיא תוקפו ושלימותו, הוא זה שנותן את 
הכח לפעול שינוי בעולמו של התחתון. כלומר, אף על פי 
שבשלב ההתעסקות עם ה"תחתון", מציאות העליון אינה 
בנתינת  חדורה  זו  התעסקות  כל  מקום  מכל  אך  מאירה, 
 – האמורות  ובדוגמאות  העליון.  מצד  אשר  והחיות,  הכח 
בלעדי הרצון שהתעורר אצל האדם בתחילה, לא היה ניגש 
דיו  ללא מציאות של  זה,  דרך  על  זה.  לכל הענין המסוים 
ונייר אין כל אפשרות ליצור את הספר. התגלות העליון היא 

זו שיוצרת את יסוד הענין, וכוללת את כולו. 

התחתון  עם  ההתעסקות  ידי  על  דוקא  גיסא,  לאידך 
עצמו,  מצד  העליון  של  גילויו  שכן,  הענין.  תכלית  נפעלת 
בלבד,  ב"כח"  נשאר  הענין  שכן  התכלית,  את  פועל  אינו 

ואילו עולמו של ה"פועל" נותר מוגבל כמקדם.

וה"סוף"  ה"ראש"  של  השלבים  שני  בהתאחדות  רק 
וההתעסקות  העליון,  שמצד  הכח  ונתינת  האור  גילוי   –
תכלית  את  שפועלת  זו  היא   – התחתון  בזיכוך  והפעולה 
הענין – אשר השלימות יוצאת מן "הכח" ובאה ליד "פועל".

הקיימים  שלבים  שלושת  את  שביאר  ]לאחר   
בכל ענין שבעולם, ממשיך ומבאר כיצד הם משתקפים 

בכללות הבריאה[

תורה  )א(  של  הענינים  בג'  נחלק  הרי־זה  ובכללות 
ש"תורה  חז"ל  כדברי  הענינים,  כל  והתחלת  יסוד   –
וזהו  לעולם,  קדמה  היא  כי  דרכו",  ראשית  נקראת 
בשביל  "בראשית,  הענינים,  דכל  והכוונה  התכלית 
)וסדר  העולם  בריאת  )ב(  ראשית".  שנקראת  התורה 
השתלשלות בכלל( והעבודה בבריאה כדי למלאות את 

תכליתה )בשביל התורה(,

ה"ראש"  נקודת  את  מסמלות  וה"בריאה"  ה"תורה" 
וה"תוך" של כללות העולם:

שלימות  את  ה"ראש"  מסמל  לעיל,  שנתבאר  כפי 
ההתעסקות  את  וה"תוך"  העליון  מצד  שהיא  כפי  הענין 
 – זה  דרך  על  העליון.  עם  ולקשרו  לזככו  התחתון  עם 
התורה כפי שהיתה קודם הבריאה, גילתה את רצון העליון 
בתכלית השלימות והגילוי, אך גילוי זה היה רק ב"כח" ולא 
בא לידי "פועל", שכן, כל התורה מכילה ציוויים והוראות 
ולדוגמא,  הגשמי.  הזה  בעולם  רק  להתבצע  יכולים  אשר 
לצורך קיום מצות תפילין זקוקים לעור של בהמה היוצר 
את הבתים, הקלף והרצועות; לעשבים היוצרים את הדיו 
על  שהציווי  פי  על  אף  ממילא,  העוף.  מן  הבאה  ולנוצה 
מצוות תפילין האיר בתכלית השלימות גם קודם הבריאה, 

מכל מקום נותר הוא בכח בלבד ולא בא לידי הפועל.

אין  אשר  מעלה  ה"בריאה"  כוללת  זו,  נקודה  מצד 
לידי  ובא  האלוקי  הרצון  מתבצע  בה  דוקא  שכן  בתורה, 
עשבים  בהמה,  של  עור  יש  בו  הזה,  בעולם  דוקא  פועל. 
ונוצות עוף, יכולה מצות תפילין להתבצע ולבוא לידי פועל. 
רק  להתגשם  יכולות  שכולן  המצוות,  בשאר  זה  דרך  ועל 
בעולם הזה הגשמי. ובעצם, זוהי אכן כל תכלית הבריאה 
– להשלים ולהביא את הרצון העליון שבתורה לידי פועל, 
ובלשון המדרש שהעולם נברא "בשביל התורה שנקראת 

ראשית". 

העליון  רצון  אשר  הוא,  בבריאה  הקיים  החיסרון  אכן, 
רבו  זה  בעולם  שכן,  השלימות.  בתכלית  בו  מתגלה  לא 
רצון  את  מלבצע  האדם  את  המונעים  והסתרים  העלמות 
הגלות,  בזמן  אשר  גם,  מה  השלימות.  בתכלית  התורה 
כאשר בית המקדש חרב בעווננו ואנו גלינו מארצנו, ישנן 
ריבוי גדול של מצוות אשר אינן יכולות להתקיים. ונמצא, 
את  ומגשים  המבצע  זה,  עולם  של  מעלתו  אף  על  אשר 
רצון התורה, לוקה הוא בחסר, אשר רצון זה אינו מתגלה 

ומתבצע בו בשלימות.

לידי  יבוא  התורה  רצון  אשר  היא,  הענין  שלימות 
"פועל" בעולם הזה, ויחד עם זאת, הגבלות העולם והגלות 
העולם  אלא  התורה,  רצון  את  לבצע  ליהודי  תפרענה  לא 
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זו  שלימות  ובהוראותיה.  התורה  ברוח  חדור  יהיה  כולו 
התורה  בקיום  ישראל  בני  עבודת  באמצעות  כעת  נוצרת 
והמצוות. שכן, במשך כל שנות הגלות, בהם בא עם ישראל 
הוא  פועל  והמצוות,  התורה  את  ומקיים  תבל  קצוות  לכל 
ובד בבד מחדיר  זיכוך בעניני העולם איתם הוא מתעסק, 

הוא לעולם את קדושת התורה והמצוות. 

שלימות  תבוא  ישראל  בני  של  העבודה  בסיום  וכך, 
תחדור  התורה  וקדושת  יזדכך  כולו  העולם  כאשר  הענין, 
ותמלא אותו. או אז, תבוא השלימות וה"סוף". זהו השלב 
לגשמיות  התורה  רצון  בין  מושלמת  התאחדות  תהיה  בו 
עולם הזה – הרצון האלוקי יאיר בכל העולם, מצוות התורה 
לרצון  ובטל  מסור  יהיה  העולם  וכל  בשלימותן,  יתקיימו 

התורה.

שלב זה, שלב ה"סוף" הוא ה –  

האמיתית  בגאולה   – הכל  ושלימות  גמר  ו)ג(   
בריאת  ושלימות  "תכלית  כשמתמלאת  והשלימה, 

עולם הזה שלכך נברא מתחלתו"49. 

 ]לאחר שפרט את סדר ההשתלשלות כפי שהוא 
בכללות הבריאה, מדגיש הוא עובדה זו ומראה כיצד היא 

משתקפת באותיות א. ב. ג.50[

בשלשת  מרומזים  אלו  ענינים  שג'  לומר,  ויש 
האותיות הראשונות א' ב' ג': 

כל התורה כלולה בעשרת הדברות הכלולים בתיבה 
הראשונה "אנכי" הנכללת ומתחילה באל"ף.

שניתנו  הדברות  בעשרת  כלולים  התורה  מצוות  כל 
וברכות  בועות  ְשׁ נדרים,  דיני  כל  ולדוגמא:  תורה.  במתן 
הנהנין, המהווים אחוז לא קטן מדיני התורה, כלולים בדין 
של "לא תשא את שם ה' אלוקיך לשוא" )איסור הזכרת 
המצוות  כל  שאר  כלולים  זה  דרך  ועל  לבטלה51(.  ה'  שם 

בדברות האחרות152

149 אז, בזמן הגאולה, כאשר עם ישראל ישוב לארץ הקודש ובית 
הגלות  בעקבות  שבטלו  המצוות  יחזרו  וייבנה,  יחזור  המקדש 

)ראה בארוכה לקו"ש חח"י עמ' 277 ואילך(. 

ההשתלשלות  ענין  את  שאת  ביתר  מדגישה  זו  עובדה  אשר   150
וההמשך הקיים בין התורה, העולם והגאולה.

151 שכן, אם אינו מברך את הברכה הנכונה נמצא שנכשל בהזכרת 
שם שמים לשוא.

152  דוגמא נוספת: כל דיני יום טוב )הנקראים בכתוב "מקראי קדש"( 
– איסורי המלאכה וציוויי הקרבנות; דיני קידוש החודש ועיבור 
השנה, כלולים כולם במצוות "זכור את יום השבת לקדשו", שכן 

בעשרת53 הדברות גופא, מצוות העשה כלולים בדיבור 
יהיה  "לא  בדיבור  כלולים  תעשה  הלא  ומצוות  "אנכי", 
לך". שכן הדיבור "אנכי", המבטא את אחדותו של ה' עם 
העולם, מחייב את האדם לאחד את מציאותו ומעשיו עם 
ה' ולקיים את כל מצוותיו, והאיסור של עבודה זרה אוסר 
שהם  דברים  בעשיית  מה',  עצמו  את  להפריד  האדם  על 

זרים לרצון העליון.

בעולם,  ואחדותו  ה'  של  נוכחותו  יותר54,  ובעומק 
העליון,  לרצון  עצמו  את  לשעבד  האדם  את  המחייבת 
לרצון  המנגדים  הדברים  כל  עשיית  ממילא  בדרך  שוללת 
תעשה"  ה"לא  מצוות  שגם  ונמצא,  ולאחדותו.  העליון 
נכללות בתיבה "אנכי", המסמלת את נוכחות ה' ואחדותו. 

פי  על  אשר  א',  באות  מתחילה  עצמה  "אנכי"  תיבת 
דברי אדמו"ר הזקן55 כי "כל אות הקודמת בצירוף . . )ו(היא 
העיקר . . והשאר טפילות אליה ונכללות באורה", נמצא כי 
כוללת  והיא  התיבה56  עיקר  היא  אנכי  שבתיבת  א'  האות 

את שאר האותיות.

בעשרת  נכללות  התורה  מצות  שכל  האמור  פי  ועל 
הדברות, הנכללות בתיבת אנכי, נמצא כי אות א' זו כוללת 
את כל התורה כולה57. דבר המדגיש, כאמור, כי התורה היא 

הא' וה"ראש" של כל הענינים.

זהו היום אשר "ברך אלוקים . . ויקדש אותו" )וראה התוועדות 
סעדיה  לר'  באזהרות  וראה  בתחילתה(.  ה'תשל"ב  הפורים  חג 
גאון )פיוט הנאמר בחג השבועות, נדפס בסידורו( שפירש בכל 

דיבור ודיבור את המצוות הכלולים בו.

153 לכללות קטע זה ראה תניא פרקים כ'–כ"ה.

בפ"ע, קה"ת תשמ"ה(  בקונ'  )נדפס  "הדרן על הרמב"ם"  ראה   154
ס"ו. 

155  שער היחוד והאמונה פרק י"ב. ההדגשות אינם במקור.

156 וכמודגש בסימני ה"ראשי תיבות" שהובאו בספרי גדולי ישראל. 
ולהעיר מדברי הגמ' )שבת ק"ה, ע"א( "כתב ]בשבת[ אות אחת 
מנין   .. פוטרין  וחכמים  מחייב  בתירה  בן  יהושע  רבי  נוטריקון 
נוטריקון אנא נפשי כתיבת  .. אנכי  נוטריקון מן התורה  ללשון 

יהבית )שמות כ, ב(". 

א',  היא האות  בהדגשה כאשר ראש התיבה  עומדת  זו  עובדה   157
לך  לך  חיים  )תורת  האותיות"  לכל  "ראש  נחשבת  היא  אשר 
כל  נכללים  בה  אשר  הכללית  האות  שהיא  היינו  ע"ג(.  פ"ח, 
שאר האותיות )ראה ספר הערכים – חב"ד שם עמ' פ"ט(. ואם 
כן מתחזקת ההדגשה, כי האל"ף ד"אנכי" כוללת את כל שאר 

התורה. )ראה גם פנים יפות )לבעל ההפלאה( הנסמן בשיחה(.
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מאות א' )-התורה שקדמה לעולם( באים אנו ל)שלב 
ה(ב' -

בריאת העולם – "בראשית ברא אלקים את השמים 
ואת הארץ" – מתחיל בבי"ת, כי ב"בי"ת נברא העולם" 

כמבואר בחז"ל. 

העולם  בריאת  הוא  התורה,  לאחר  הבא  השני,  השלב 
לזה  הטעם  אשר  אלוקים".  ברא  "בראשית   – בפועל 
"בראשית",  בתיבת  פותח  העולם  בריאת  שסיפור 
המתחילה ונכללת באות ב', הוא – מפני שהעולם אכן הוא 
השלב הב', שבא לאחר התורה ובשבילה. עובדה זו רמוזה 
גם בדברי חז"ל אשר העולם נברא באות בי"ת, המסמל כי 

בריאת העולם היא שלב ב'. 

וראש התיבה דגאולה – האות גימ"ל.

מכיוון שהגאולה מהווה את תכלית הבריאה, לכך היא 
פותחת ונכללת באות גימ"ל – המסמל את עובדת היותה 
כל  ותכלית  מטרת  את  המהווה  והאחרון  השלישי  השלב 

הענין158

השלבים  שלשת  את  ופירט  ביאר  כאן  ]עד 
הכלליים הקיימים בעולם: תורה, בריאה וגאולה. להלן 
ממשיך ומראה כיצד משתקפים ג' ענינים כלליים אלו 

בבריאה עצמה59[ 

בסדר  אלו  ענינים  ג'  ישנם  יותר  ובפרטיות   
השתלשלות הבריאה עצמו60: 

את  לברוא  יתברך  ברצונו  עלה   – כל  קודם  )א( 
העולם. 

לפני התעוררות רצון זו, לא תפס העולם כל חשיבות, 
שעלה  לאחר  רק  שייברא.  מקום  נתינת  כל  היתה  ולא 
ברצונו לברוא את העולם נוצרה האפשרות ונתינת המקום 

158  ראה גם שיחת ש"פ אחו"ק ה'תנש"א הערה 14.

159  לעיל ביאר כי כל הענינים נחלקים לסדר של "ראש, תוך וסוף", 
וכאן מבאר כיצד העולם בכללותו נחלק לסדר זה.

כללות  של  ענינים  ג'  אותם  הינם  כאן  המופיעים  הענינים  ג'   160
ברצונו  "עלה  של  הראשון  השלב  שכן,  לעיל.  שנמנו  העולם 
השלב  ועד"ז  התורה".  "בשביל  הרי  הוא  העולם",  את  לברוא 
השלישי של שלימות הבריאה, הוא שלב הגאולה. אלא שלעיל 
וכאן  דיבר על השלב הראשון והשלישי כפי שהם בפני עצמם 
)גאולה(  כן השלב השלישי  ועל  העולם.  מצד  הם  כיצד  מראה 
מופיע בתור שלימות של הבריאה )ולעיל הובאה בתור שלימות 

של כוונת הבורא ותכלית התורה(. וראה הערה הבאה.

לבריאה. ואם כן, שלב זה הוא ה'ראש' של הבריאה, המצב 
בו הבריאה מופיעה באופן כללי וב"כח".

)ב( הבריאה בפועל. 

הרצון  החל  העולם,  בריאת  על  הרצון  שעלה  לאחר 
להתממש, כאשר ה' ברא את העולם עם המטרה והתכלית 
ובטל  התורה  ברוח  כולו  חדור  יהיה  הזה  העולם  אשר   –

לרצון העליון לחלוטין. 

על־ידי   – העתידה  בגאולה   – הבריאה  שלימות  )ג( 
להמשיך  הגלות"  משך  זמן  כל  ועבודתינו  "מעשינו 

ולגלות אלקות בעולם.

השלימות של הבריאה היא, השלב בו תתגלה נוכחותו 
ואחדותו של הקב"ה בכל הבריאה כולה, בזמן הגאולה. או 
וגילוי  האלוקי  הרצון  אשר  לשלימותו,  העולם61  יבוא  אז, 
בו בצורה הכי  יחדרו  האלוקות )שהאירו קודם הבריאה(  

מושלמת.

]כעת יבאר את ג' השלבים האמורים במונחים של 
קבלה וחסידות[

ובלשון הקבלה והחסידות: 

)א( לכל לראש, אור אין סוף ממלא כל המציאות – 
אור־אין־סוף לפני הצמצום. 

בתורת62 הקבלה והחסידות מתואר תהליך השתלשלות 
כל  את  ממלא  סוף  האין  אור  היה  בתחילה  כך:  העולם 
היתה  אז,  שהאירה  היחידה  המציאות  כלומר,  המציאות. 
לא  שכן,  כיון  סופית.  האין  האלוקית  וההארה  ההתגלות 
היתה כל אפשרות לברוא עולם, שכן ההתגלות האלוקית 
שונה,  למציאות  'מקום'  שום  נתנה  לא  מוגבלת  הבלתי 

מדודה ומוגבלת. 

לאחר מכן, כאשר עלה ברצונו יתברך לברוא את העולם, 
העלים את ההארה הנעלית הזו וסילק אותה לצד. סילוק 
ישות.  של  למציאות  הראשונה  האפשרות  את  היווה  זה, 
נוכחותו  התעלמה  האלוקי,  הגילוי  התעלם  כאשר  אז, 

בתור  כאן  מופיע  השלישי  השלב  כי  מודגש,  הלשון  מתוך   161
האלוקית.  הכוונה  שלימות  בתור  )רק(  ולא  העולם  שלימות 
כזה, אשר  באופן  נברא  כי העולם  אשר מזה מודגשת העובדה 
השלימות שלו היא להיות קשור לאלוקות. וע"ד מ"ש הרמב"ן 
ידועה  כי לכשרות המאכלים "טובה  יג(  יא,  )בפירושו לשמיני 
לשלימות  נוגעת  הכשרות  ששמירת  היינו  הרפואות".  בדרך 

בריאות האדם בגשמיות. ועד"ז שאר המצוות.

162  עץ חיים בתחילתו. המשך תרס"ו בתחילתו.

indd   45.דומיע 20/02/2013   17:18:29



דבר מלכות מבואר 46

למציאות,  ואפשרות  מקום  וניתן  הקב"ה  של  הבלעדית 
נעלית ככל שתהיה, אך זרה ושונה163 

ולאחר  האלוקי,  האור  הסתלקות  לאחר  זה,  בשלב 
של  מציאות  להתהוות  וההכשרה  האפשרות  שניתנה 
הארוכה,  וההשתלשלות  הצמצומים  סדרת  החלה  'זולת', 
ירידה אחר ירידה, עד שנברא העולם הזה, המוגדר, המוגבל 

והגשמי.  

ונוצרו  האלוקי  האור  התעלם  עבורה  אשר  המטרה 
אשר  הקב"ה  של  תאוותו  מצד  הוא  המוגבלים,  העולמות 
אלא  ב"כח",   – "אצלו"  תישארנה  לא  ושלימותו  אחדותו 
ומוגבל,  נחות  "תחתון"  במקום  גם  ב"פועל"  תחדורנה  הן 
האחדות  ותחדור  תאיר  וחומרי  גשמי  בעולם  שגם  היינו 
זו תתממש רק בזמן הגאולה, אשר אז,  האלוקית. תאוה 
אחדותו יתברך תחדור בכל העולם. ובלשון חז"ל "דירה לו 
והמוגבל,  המדוד  הזה,  שעולם  היינו  בתחתונים",  יתברך 

יהווה דירה ומשכן בו ה' יאיר ויתגלה.

שיהיה  הגילוי  מעלת  את  אגב,  מבטאת,  זו64  עובדה 
בגאולה – גילוי נעלה הרבה יותר מהאור שהאיר בתחילה. 
אין  יתברך, שלמעלה מהאור  אז, תתגלה בעולם עצמותו 

סוף שהאיר בתחילה:

בתחילה, כאשר האור האין סופי של הקב"ה האיר בגלוי, 
מציאות  כל  ששולל  באופן  הקב"ה  של  שליטתו  הורגשה 
זרה. הורגש כי מציאותו יתברך הינה מציאות נעלית ובלתי 
זולת,  נותנת מקום לכל מציאות של  מוגבלת, אשר אינה 
מקום  היה  "לא  הקבלה  ספרי  ובלשון  והגבלה.  ולמדידה 
לעמידת העולמות". אמנם באחרית הימים, כאשר העולם 
יהיה חדור כולו באלוקות, יהיה זה ביטוי של עצמותו של 
הקב"ה – עצמות אין סוף, אשר היא למעלה מכל הגדרה. 

דוקא מצד עצמות ה' לא נרגשת שלילה של מציאות 
אחרת  ישות  של  "מושג"  אין  מבחינתה  שכן  ושונה,  זרה 
וזרה. מצד אמיתתו ועצמותו יתברך – מציאותו הבלעדית 
כל  איזו שרק תהיה.  נקודה65,  וחדורה בכל  נרגשת  ה'  של 

163  ראה עוד להלן סעיף ו'.

164  ראה גם שיחת ש"פ נח ה'תשנ"ב.

165  ובפרטיות יותר: אין זה שיש כאן דבר )עצמאי( שחדור באלוקות, 
אלא ה'דבר' הזה הוא חלק מן האחדות האלוקית ומבטא אותה.

הבלתי  ואחדותו  שלימותו  את  יותר  ומבטא  זועק  דבר 
מוגדרת. 

זו מודגשת כאשר אפילו עולם הזה המוגבל  שלימות 
והגשמי, אינו מהווה סתירה לאלוקות אלא אדרבה מהווה 
לה דירה. וזו ההדגשה שמובאת בחסידות פעמים רבות66 
שהדירה לו יתברך, היא לדרגא הכי גבוהה "לו – לעצמותו".

ומכל מקום, מובן מכל הנ"ל, כי השלב הראשון בהתהוות 
העולם הוא האור אין סוף שהאיר בתחילה. זו הדרגה הכי 
שגרם  הרצון  העולם67,  את  לברוא  הרצון  עלה  ובה  נעלית 
וההשתלשלות.  הצמצומים  סדר  ולתחילת  האור  לסילוק 
ואם כן, זו הדרגא המהווה את ה"ראש", הכולל ומביא את 

כל המשך הבריאה.

חלל  שנשאר  כך  האור  צמצום   – לאחרי־זה  )ב(   
ומקום פנוי מהגילוי של האור הבלי גבול. וכוונת הצמצום 

היא בשביל הגילוי – שיהיה גילוי אלקות בעולם,

את  המהווה  האור  סילוק  נוצר  הרצון,  עליית  בעקבות 
הזה,  עולם  נברא  שבסופו  ההשתלשלות,  לסדר  הפתיח 
עם  להתעסק  היא  ישראל  בני  ועבודת  והגשמי.  המוגבל 
את  לקבל  אותו  ולהכשיר  לזככו  לבררו,  התחתון,  העולם 

הגילוי האלוקי ולהתקשר אליו.

שממשיכים  הגילוי,  שלימות  )ג(  אל  שמגיעים  עד 
ממלא  שהיה  אור־אין־סוף   – פנוי  ומקום  החלל  בתוך 
שלפני  גבול  הבלי  לאור־אין־סוף  עד  המציאות,  כל 
הצמצום, עד שנעשה – דירה לו יתברך – לו לעצמותו 

– בתחתונים.

כאמור לעיל, שעל ידי עבודת בני ישראל בקיום התורה 
בין  המושלמת  ההתקשרות  את  הם  פועלים  והמצוות 
אלוקות לעולם, התאחדות המבטאת את אמיתת הימצאו 

יתברך – גילוי העצם של הקב"ה.

166  ראה גם לקמן בסוף הסעיף. 

167  המשך תרס"ו, ריש עמ' קפ"ה.
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סיכום: הקב"ה קבע כי כל הענינים נחלקים לשלושה: ראש, תוך וסוף. 

בכללות הבריאה, ה'ראש' הוא התורה )והאור האלוקי בכלל( – האל"ף של אנכי, ה'תוך' הוא 
העולם עצמו )שנברא בשביל להשלים את הכוונה והרצון האלוקי( -הבי"ת של בריאת העולם. 
וה'סוף' הוא הגימ"ל – הגאולה, אשר בה יגיעו התורה והעולם לשלימותם, כאשר העולם יתאחד 

עם התורה )ועם אלוקות בכלל(.

לבריאת  הרצון  עלה  בו  סוף  אין  האור  גילוי  את  יש  לראש  לכל  עצמה:  בבריאה  ובפרטות, 
העולם. אחר כך מגיע השלב של צמצום האור ובריאת העולם. עד לשלימות הענין אשר האור 

האלוקי יחדור בעולם – גילוי העצמות. 
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 סעיף ה'
ההשתלשלות כפי שהיא בתורה

 ]לעיל ביאר את סדר ההשתלשלות הקיים בכללות 
הבריאה ובבריאה עצמה. בסעיף זה יציג את הסדר הזה, 

כפי שהוא מופיע בשרשו – בתורה[

עלֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿ־ נמשכים  הענינים  שכל  שמכיון  לומר  ויש 
העולם,  של  ופינקסאות"  )ה"דיפתראות  התורה  ידי 
ואסתכל באורייתא וברא עלמא( – לכן נחלקת התורה 

עצמה בהתאם לג' ענינים אלו: 

הבריאה,  של  השרש  היא  התורה  כי  לעיל68  נתבאר 
בעולם,  המופיעה  ההשתלשלות  כי  מובן  זה  מטעם  אשר 

שרשה הוא בסדר זה כפי שהוא מופיע בתורה

]והולך ומפרט את ג' השלבים[

)א( התחלת התורה היא "בראשית" שזה כולל – לא 
רק את התחלת הבריאה, אלא לכל לראש את האל"ף 
)ראשית( של התורה שקדמה לעולם, שכן "בראשית" 
)כנזכר־ ראשית"  שנקראת  התורה  "בשביל  פירושו 

לעיל(. 

דהיינו: אף על פי שהתורה פותחת במילה "בראשית", 
המסמלת בפשטות את תחילת הבריאה69 )שלב הב'(, מכל 
על  לראש(  )ולכל  גם  ומורה  רומזת  עצמה  זו  מילה  מקום 
האמורה,  חז"ל  דרשת  פי  על  וזהו  התורה.   – הא'  השלב 
ש"בראשית" פירושו "בשביל ראשית" – "בשביל התורה 

שנקראת ראשית". 

ונמצא כי תיבת בראשית עצמה 'מספרת' על ה)שלב 
האל"ף של ה(תורה שלפניה.

שבי"ת  עצמו,  )ד"בראשית"(  בבי"ת  גם  וכמודגש 
"מכריז" שהוא בא כשני לאחר האל"ף – האל"ף )אנכי( 

דתורה. 

שכן עצם העובדה שקיים )שלב( ב', מורה זה כי ישנו 
שלב קודם, אשר השלב הנוכחי מהווה המשך אליו. 

168  סוף סעיף ג'.

169  ראה רש"י על אתר: בראשית בריאת שמים וארץ והארץ היתה 
תוהו ובוהו.

וא"כ גם מצד ראש התיבה – ב', מודגש הא' )והראש( 
של העולם – התורה.

)ב( "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" 
– בריאת העולם ]ובפרטיות – ישנן בזה גופא ג' דרגות, 
הפרשיות  כל  המשך  ולאחרי־זה  כנזכר־לעיל70[, 
שבתורה, בהן מדובר אודות המשך סיפור המאורעות 
בעולם והעבודה למלאות את הכוונה דבריאת העולם 
בכל  בארוכה  ומצווה  כמסופר  התורה(  )בשביל 

הפרשיות דחמשה חומשי תורה, 

לבני  התורה  ציוויי  על  מסופר  בהם  התורה,  בפרשיות 
ישראל, ועל מאורעות עם ישראל, באה לידי ביטוי עבודת 

בני ישראל בהכנת העולם.

והעבודה  הירידה   – ואמצע(  )התוך  השני  השלב  וזהו 
בעולם.

שהקדוש־ כך  על  מדובר  בה  התורה,  סיום  )ג(  עד 
ברוך־הוא מראה למשה "עד היום האחרון", 

עליית  אודות  מסופר  התורה71  של  האחרון  בפרק 
"את  ה'  לו  הראה  שם  אשר  נבו,  הר  פסגת  לראש  משה 
אשר  האחרון".  הים  עד  יהודה  ארץ  כל  ואת   . הארץ.  כל 
כל  את  לו  הראה  שה'  הוא  הפסוק  של  הפשוט  פירושו 
ארץ ישראל עד המקום המערבי ביותר – "הים האחרון". 
"הים  "אל תקרי  כך –  דורשים את הפסוק  אמנם, חז"ל72 
כל  הקב"ה  ]ש[הראהו  האחרון",  "היום  אלא  האחרון" 
עד  לישראל",  ]=לקרות[  לארע  שעתידין  המאורעות 
לסיום כל המאורעות ולתוצאה של הכל )היום האחרון( – 
ם: "עד שיחיו  הגאולה האמיתית והשלימה, ובלשון חז"ל ׁשָ

המתים". 

גו'  והמופתים  האותות  "לכל   – ממש  להסיום  ועד 
ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל"   

170  סעיף ד'.

171  וזאת הברכה לד, ב. ובפרש"י. 

172  הובאו ברש"י.
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בפסוקים האחרונים של התורה מספרת התורה אודות 
והנפלאות  הניסים  רבינו:  משה  של  ושבחיו  מעלותיו 

שעשה במצרים, במדבר וכו'. 

- ופסוקים אלו הם סיום ושלימות התורה, שקשורה 
על־ידי  והשלימה  האמיתית  דהגאולה  לשלימות 
גואל  הוא  ראשון  גואל  הוא  )שמשה  צדקנו  משיח 
)"האותות  אלקות  דגילוי  השלימות  כשתהיה  אחרון(, 
"כימי  כמו־שכתוב  ישראל",  כל  "לעיני  והמופתים"( 

צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות".

ומשלימים  המסיימים  הפסוקים  אחרות:  במילים 
השלימות  שיא  את  ומרמזים  מסמלים  ה',  תורת  את 
הגאולה  של   – נעלית  הכי  לשלימות  עד  האפשרית, 

האמיתית והשלימה. 

הכתובים  הפסוקים  בתוכן  גם  מתבטאת  זו  עובדה 
שם – התיאור על מעלותיו ושבחיו של משה רבינו. שכן, 
בא  )משיח(  האחרון  הגואל  אשר  המדרש  דברי  ידועים 
ומזה  רבינו(.  )משה  הראשון  הגואל  של  ובכוחו  בהמשך 
מובן, כי התיאורים המובאים כאן על משה רבינו – הניסים 
המבטאים  ניסים  ישראל,  בני  לעיני  שעשה  והנפלאות 
את התגלות הכח האלוקי ואת שלטונו על חוקי הטבע73, 
ומרמזים על התגלות האלוקות שתהיה בגאולה האמיתית 

והשלימה הבאה על ידי משיח צדקנו.

 וא"כ בסיום התורה אנו מוצאים את השלב השלישי 
)הסוף( של כללות הבריאה – הגאולה.

]עד כאן ביאר את כללות השתלשלות כפי שהיא 
כתובה בתורה. להלן מציג את ההשתלשלות שבתורה 

באופן גילויה ומסירתה לבני ישראל[

וכמרומז גם בפרקי אבות: )א( התחלת פרקי אבות 
התורה  ענין  כללות   – מסיני"  תורה  קיבל  "משה  היא 
)כמאמר־חז"ל "כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן 

למשה מסיני"(.

כל  את  הוא  קיבל  מסיני",  תורה  קיבל  "משה  כאשר 
פה,  שבעל  והתורה  שבכתב  התורה  כאחד,  כולה  התורה 
כולל כל חידושי התורה שיתגלו במשך הדורות שלאחרי 
זה. כל עניני התורה שנתגלו ונתחדשו במשך כל הדורות, 
היו קיימים כבר אז באופן של נקודה כללית )הכוללת את 

173  ראה שער היחוד והאמונה פ"ה )ובשיחה המובאת בשיעורים 
צאתך  כימי  ד"ה  ה'תרנ"ז.  וידעת  ד"ה  וראה  שם(.  בספה"ת 

ה'תשי"ב. ועוד.

שמשה  מקומות74  בכמה  שמבואר  וכפי  הפרטים(.  כל 
רבינו קיבל אז את כל הכללים והמידות אשר בהם נדרשת 
הדורות  במשך  ישראל  בני  לומדים  איתם  ואשר  התורה, 

את כל פרטי הדינים ודיוקי ההלכות.

הראש  את  מהווה  זו  כללית  שנקודה  כן  אם  נמצא 
והאל"ף של כללות מסירת וגילוי התורה במשך כל הדורות.

וכו'",  הרבה  תלמידים  והעמידו  וכו'  "ומסרה  )ב( 
הסדר דמסורת התורה מדור לדור – האופן בו התורה 
עתיד  ותיק  ה"תלמיד  )על־ידי  ובפרטיות  בגלוי  באה 

לחדש"(.

לומד  דור  בכל  כאשר  זה,  שלאחרי  הדורות  במשך 
ה"תלמיד ותיק" על פי הכללים האמורים, ומחדש בתורה, 
מוציא הוא מן הכח את אותו חידוש שניתן למשה )באופן 

של כלל, כאמור(, ומביא אותו לידי גילוי בפועל. 

התורה  מסורת  של  והאמצע,  התוך  הב',  השלב  זהו 
מיתוסף  תקופה  בכל  כאשר  לדור,  מדור  והשתלשלותה 
בגילוי הרצון האלוקי הטמון בתורה, באמצעות החידושים 

של לומדי התורה. 

)ג( סיום כל הפרקי אבות – "ה' ימלוך לעולם ועד", 
שכולל כל המשך הזמן עד סוף כל הזמנים – הגאולה 
ועד",  לעולם  ימלוך  כש"ה'  והשלימה,  האמיתית 
וכפירוש רש"י על הפסוק: "לעתיד לבוא שכל המלוכה 
שלו" – שלימות מילוי הכוונה דקבלת התורה ומסירת 

ולימוד התורה במשך כל הדורות. 

בסוף ה"פרקי אבות", בסיום ההשתלשלות של מסורת 
אשר  ועד".  לעולם  ימלוך  "ה'   – המשנה  חותמת  התורה, 
הוא  אותו  הכללי  לענין  בנוסף  הוא,  זה  פסוק  של  תוכנו 
ולא תפסוק  נצחים  לנצח  ה' תתקיים  כי מלכות  מבטא – 
הברורה,  הקביעה  את  ו(בעיקר  )גם  הוא  מבטא  לעולם, 
ומלכותו  המלוכה  לה'  רק  כי  יתגלה  הימים  באחרית  כי 
הבלעדית של ה' תשלוט בכל העולם, והיא לבדה תשרור 

בכל נקודה שבו. 

מסורת  של  ושלימותה  תכליתה  את  מהווה  זה,  שלב 
חידושי  בתוספת  לדור,  מדור  והשתלשלותה  התורה 
התורה שבכל דור. שכן אז, כאשר העולם כולו יהיה מסור 
לרצון  לחלוטין  בטל  ויהיה  שמים  למלכות  לגמרי  ונתון 

התורה, תבוא השתלשלות זו לשלימותה ולתכליתה.

174  לקוטי שיחות חי"ט עמ' 252 ואילך. ש"פ נשא ה'תנש"א עמ' 
584 ואילך. 
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ואם כן מצאנו, כי בנוסף על האמור לעיל אודות הסדר 
קיימת  בתורה,  מובא  שהוא  כפי  וסוף"  תוך  "ראש  של 
התורה  השתלשלות  ובתהליך  בסדר  גם  זו  השתלשלות 
עצמה, מאז קבלתה במתן תורה עד לתכליתה ושלימותה, 
בזמן הגאולה, כאשר רצון התורה יאיר וישלוט בכל העולם. 

התורה  רצון  בו  זה,  שלב   – בארוכה  לעיל  וכמבואר 
ההשתלשלות  תכלית  את  גם  מהווה  בשלימותו,  מתגלה 

של הבריאה עצמה.

ויש לומר, שזהו אחד הטעמים לכך ש)מתן( תורה 
חז"ל  כדברי   – ]משולש[  ד"תליתאי"  לענין  קשורה 
תליתאי  לעם  תליתאי  אוריאן  דיהיב(  רחמנא  ")בריך 
על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי" ]=)ברוך 
ה' שנתן( תורה משולשת )-תורה נביאים וכתובים( לעם 
משולש )-כהנים לויים וישראלים( על ידי שלישי )-משה 
)-של  שלישי  ביום  לאמו75(  השלישי  הבן  שהוא  רבינו 

175  לאחר מרים ואהרן.

שלושת ימי ההגבלה( בחודש שלישי )מניסן, חודש סיון([ 
שלשה  של  ענינים  עוד  שם  מבאר  גאון  )ורב־ניסים 

בקשר למתן תורה(,

כי היות שעל־ידי )מתן( תורה מתמלאת תכלית כל 
וסוף(,  )ראש תוך  – הנחלק לשלשה  סדר השתלשלות 

לכן נחלקת התורה ל"תליתאי", א' ב' ג'.

את  שפועלת  זו  היא  בעולם  התורה  שהתגלות  כיון 
הבריאה(  )של  השתלשלותה  אשר  הבריאה,  כל  תכלית 
עצמה,  בתורה  גם  לכן  בארוכה,  לעיל  כמבואר  לג'  נחלק 
זו,  חלוקה  משתקפת  התהליך,  שלימות  את  הפועלת 

שהיא וכל ענייניה נחלקים לשלשה – א' ב' וג'176

176  אף על פי שחלוקה זו שבתורה, אינה קשורה לסדר של "ראש 
תוך וסוף", מכל מקום די בזה בכדי לבטא את העובדה כי התורה 

פועלת את שלימות תהליך הבריאה הנחלק לג'.

הקיימת  ההשתלשלות  כי  מובן  הענינים,  כל  של  השרש  היא  שהתורה  כיון  סיכום: 
בבריאה מקורה בתורה. ואכן, גם בתורה מצאנו חלוקה לשלשה: בתחילת התורה מרומז 
הא' – "התורה שנקראת ראשית". אח"כ מופיע הב' – בריאת העולם והעבודה בו. ובסוף 

התורה מופיע הג'  – השלימות הקשורה עם הגאולה.

גם בפרקי אבות מצאנו את ההשתלשלות הקיימת בתורה: א' – קבלתה בהר סיני, ב' – 
מסורת התורה והשתלשלותה, וג' – שלימות התגלותה בגאולה, המהווה )גם( את תכלית 

הבריאה.
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 סעיף ו'
ההשתלשלות בפרשתנו

 ]לאחר שביאר בשני הסעיפים הקודמים את סדר 
ההשתלשלות )ראש, תוך וסוף( הקיים בכללות הבריאה, 
בתורה,   – הראשון  בשרשו  כבר  מופיע  זה  וכפי שסדר 

מבאר להלן כיצד פרשתנו כוללת השתלשלות זו[

בגלוי  נמצאים   – אלו77  ענינים  שג'  לומר  ויש 
בפרשתנו:

עשרת  חקוקים  שעליהם  הראשונות,  הלוחות  )א( 
)החל  תורה78  במתן  שנאמרו  הראשונות  הדברות 
מהאל"ף ד"אנכי"(, הם האל"ף )ההתחלה והיסוד( דכל 
"בשביל  שנברא  העולם,  בריאת  כל  כולל  הענינים, 

התורה שנקראת ראשית".

)ב( הירידה דחטא העגל שהביאה לשבירת הלוחות 
בעולם  הכללית  הירידה  הבי"ת,  ענין  על  מרמזת   –
החטא  לענין  מקום  שנותנת  גו'"(,  ברא  )"בראשית 
לחטא  )שקשור  העגל  שחטא  כידוע  כו',  והשבירה 
הראשון, כנזכר־לעיל( בא כתוצאה מהצמצום הראשון 
הלבנה,  ומיעוט  קטרוג  ולאחרי־זה  הכלים  ושבירת 
 – כו'  ופרסאות  וצמצומים  השתלשלות  ריבוי  ולאחרי 
הרי־זה נותן מקום לענין של חטא בפועל רחמנא־ליצלן. 

ויעבור  ה'  נגד  יחטא  שהאדם  לכך  הראשון  השרש 
נסתלק  האלוקי  והגילוי  שהאור  העובדה  הוא  רצונו,  על 
הראשון.  בצמצום  העולם,  בבריאת  בראשונה,  ונתעלם 
רק  הורגשה  סוף,  האין  אור  כשהאיר  בתחילה  דהנה, 
מציאותו הבלעדית של ה'. אך לאחר שהעלים את האור, 

177  ראש, תוך וסוף הכלליים.

178  עשרת הדברות נכתבו בתורה פעמיים. בפעם הא' בפרשת יתרו 
ובפעם הב' בפרשת ואתחנן. בפשטות הענין, הפעם השניה היא 
בספר  מופיעה  שהיא  ובפרט  הראשונה  הפעם  על  חזרה  כעין 
הדברים  ונשנים  חוזרים  שבו  תורה",  "משנה  הנקרא  דברים 

שנאמרו בארבעת הספרים.

יתרו(  אך יש מפרשים ש"הדברות הראשונות" )המובאים בפ' 
נכתבו בלוחות הראשונות. והדברות שבפ' ואתחנן )עם השינויים 

שבהם( נכתבו בלוחות האחרונות. וזוהי השיטה שנוקט כאן.

או אז התגלה כח הגבול של הקב"ה, הכח להגביל ולהעלים 
את האור האלוקי, אשר כח זה מהווה את השרש למושג 

"כלים" בהמשך ההשתלשלות.

בין "אורות" ל"כלים"  וביאור הענין79: החילוק העיקרי 
הוא שמציאות ה"אור" מהווה התפשטות וגילוי ה"מאור" 
ועל כן הוא תמיד דבוק ומאוחד איתו. מה שאין כן הכלים 
האור.  על  ומעלימה  ההפוכה  "זרה",  מציאות  מהווים 
אשר  הישות,  ענין  את  מסמלת  הכלים,  של  זו,  מציאות 
מביא סוף כל סוף לענין של חטא הנעשה היפך רצון העליון.

ומאחר, שהצמצום הראשון גילה את כח הגבול המהווה 
נבראו  לא  עוד  זה,  בשלב  בפועל,  כי  )אף  לכלים,  שורש 

כלים(, נמצא כי כאן נוצר השרש הראשון לענין הישות. 

הכלים"  "שבירת  הוא  האור  בצמצום  הבא  השלב80 
בצורה  האלוקי  האור  התגלה  זה  בעולם  התוהו.  בעולם 
אותה.  להכיל  יכלו  לא  הכלים  אשר  מאד,  ונעלית  גבוהה 
מכיון שכך, כיון שהאור לא היה יכול להתגלות בכלים, חזר 
עובדה  אור.  גילוי  ללא  נוצרו  והכלים  ושרשו  למקורו  הוא 
עוד  כל  שכן,  הישות.  תוקף  של  התגלות  לכלים  גרמה  זו 
מציאות האור מאירה וחודרת בכלים, מתבטלים הם מחמת 
מסתלק  האור  כאשר  אך  בהעלם.  נמצאת  וישותם  האור 

מהכלים, נותרים הם ללא אור ואזי ישותם מתגלית181  

השלב הבא בהשתלשלות, הוא "מיעוט הלבנה". וכפי 
אלוקים  "ויעש  הבריאה  בתחילת  כי  מספרת82  שהגמרא 
את שני המאורות הגדולים", היינו שהשמש והירח נבראו 
שאי  הקב"ה  לפני  וקטרגה  הלכה  הירח  אך  זהה.  בגודל 
אפשר שגם היא וגם השמש יהוו פעולה זהה של הארת 
העולם. אזי "אמר לה )הקב"ה( לכי ומעטי את עצמך" ומאז 

הלבנה היא "המאור הקטן".

השרש  אודות  דנים  וחסידות83  קבלה  בספרי  אכן, 
האור  את  מסמלת  השמש  אשר  זה,  מאורע  של  הרוחני 

179  ראה המשך תער"ב עמ' ט"ו ואילך. עמ' מ"ז ואילך.

180  ראה ד"ה אחרי מות )והמאמר שלאחריו( תרמ"ט.

181  וראה תוספת ביאור בענין שבירת הכלים, להלן בהערה 116. 

182  חולין ס, ב.

183  ראה שיחת ש"פ וישלח ה'תשנ"ב ס"י.
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הנעלות  האלוקיות  )הספירות(  המידות  של  האלוקי 
כנגד  היא  והירח  בו,  מתלבשים  ואינם  העולם  מהגבלת 
זה  ועל  מהשמש.  האור  את  המקבלת  המלכות,  ספירת 
נעלה  באופן   – מלכות   – הירח  האירה  בתחילה  כי  נאמר, 
מאד, היינו שאור השמש היה מאוחד עם ספירת המלכות. 
אך כאשר נעשה "מיעוט הלבנה", אזי האור של המידות 
כבר אינו מאיר במלכות בשלימות, ועל כן המלכות, המקבל 
– ענין הכלי – עומדת במצב של חוסר אור, ובמילא במצב 

של הרגשת הישות. 

מציאות  את  היוצרים  אלו,  כלליים  צמצומים  והנה 
הכלים המנותקים מהאור, מצטרפים לעוד ריבוי צמצומים 
למיעוט  הגורמים  אחריהם,  הבאים  )"פרסאות"(,  ומסכים 
ולעוונות  לחטאים  שרש  ומהווים  המתגלה,  באור  נוסף 

בפועל ממש. 

עד  למטה,  העבודה  שעל־ידי  היא,  בזה  והכוונה 
הבריאה,  כוונת  את  ימלאו  ירידה,  של  במצב  אפילו 

"בשביל התורה" )כדלקמן(.

העגל  ובחטא  בכלל  שבבריאה  הנ"ל  בצמצום  המטרה 
אשר  האמורה,  התכלית  את  למלאת  בכדי  הוא  בפרט, 
בעולם הגשמי דוקא ימלאו את דרישות והוראות התורה 
ויהיו בביטול והתאחדות עם אלוקות.   )"בשביל התורה"(, 
נעשית  האדם  עבודת  כאשר  בעיקר,  מודגשת  זו  מטרה 
במצב בו העולם לא נמצא בעילוי ושלימות המדריגה, אלא 

אדרבה בירידה ובשפלות, וכפי שיתבאר בהמשך הסעיף. 

לשלימות  מגיעים  זה,  במצב  האדם  עבודת  ידי  ועל 
המתבטאת דוקא בלוחות האחרונות. 

 – )ג( הלוחות האחרונות מבטאים את ענין הגימ"ל 
העליה שבאה על־ידי הירידה ושבירת הלוחות:

בלוחות  הקיים  העילוי  את  מבאר  הבא  ]בקטע   
האחרונות, כפי שמודגש בדברי חז"ל[

חז"ל מפרשים על "לעיני כל ישראל" )בסיום התורה( 
שזה קאי על שבירת הלוחות שמשה "נשאו לבו לשבור 
הלוחות לעיניהם שנאמר ואשברם לעיניכם, והסכימה 
שברת,  אשר  שנאמר  לדעתו  הקדוש־ברוך־הוא  דעת 

יישר כחך ששברת".

כפי המוסבר לעיל, הפסוק האחרון של התורה מספר 
על המעלות והשבחים של משה רבינו. הסיום של הפסוק 
אלו  שמילים  רש"י,  ומסביר  ישראל",  כל  "לעיני  הוא: 
עוסקות בשבירת הלוחות, אשר נשברו 'לעיני כל ישראל'.

משה  של  מהשבחים  כחלק  מוזכר  זה  שמאורע  ומה 
"יישר  למשה  אמר  שהקב"ה  אחר,  במקום  מצינו  רבינו, 
א"כ  לשבירתן84.  דעתו  והסכימה  הלוחות  שבירת  על  כח" 
עניין  כעל  הלוחות  לשבירת  מתייחסת  שהתורה  מצינו 

חיובי ורצוי.

עד  הלוחות  דשבירת  העילוי  מהו  ולכאורה: 
שהקדוש־ברוך־הוא יאמר על כך "יישר כחך"?! 

ויש־לומר הביאור בזה:

בבני־ישראל  ניתוספה  העגל  חטא  שעל־ידי  כשם 
החטא,  היה  זה  ]ובשביל  תשובה  דבעלי  המעלה 
כדלקמן[, שלמעלה מעבודת הצדיקים )"מקום שבעלי 
תשובה עומדין צדיקים גמורין אינם עומדין", עד שאין 

"יכולין לעמוד בו"(

מזו  יותר  הרבה  נעלית  תשובה  בעלי  שעבודת  כידוע 
של הצדיקים, שכן הצדיק כל ימיו הוא בקדושה, ועבודתו 
והדרגה85. משא"כ בעל התשובה אומר86 "אני  היא בסדר 
היינו  המעשים",  אותן  שעשה  האיש  אותו  ואיני  אחר 
חדשה  מציאות  ונעשה  שלו  הקודם  מהמצב  יוצא  שהוא 
ולכן  לגמרי,  והדרגה  מסדר  שלמעלה  עבודה  שזו  לגמרי, 
שלמעלה  נעלית  הכי  לדרגא  הם  מגיעים  עבודתם  ע"י 
ממדידה והגבלה ולמעלה מכל סדר והדרגה, דרגא שאפילו 

הצדיקים הגמורים אינם יכולים להגיע אליה.

והנה כשם שאצל עם ישראל נפעל עילוי לאחר החטא, 
שנתעלו לדרגא של בעלי תשובה

)המסובב  הלוחות  לשבירת  בנוגע  הוא  כמו־כן   –
דחטא העגל(, שהטעם )הפנימי( על כך הוא בכדי שעל־
ידי־זה יתוסף עילוי בתורה – הלוחות האחרונות שיש 

בהם מעלה לגבי הלוחות הראשונות,

על אף שבלוחות האחרונות חסרה המעלה של "מעשה 
אלוקים" וכו', מכל מקום היתה בהם מעלה מיוחדת שלא 

היתה קיימת בלוחות הראשונות.

והיא -

חז"ל  דורשים  "הלוחות הראשונים אשר שיברת"  על הפסוק    184
"אשר שיברת – יישר כוחך ששיברת" וכפי שמסביר רש"י "אשר 

– אישור, שאישרו ושיבחו את שבירתן".

185  ראה ד"ה בסוכות תשבו שבהערה 42.

186  רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ד.
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כדברי חז"ל שהקדוש־ברוך־הוא אמר למשה רבינו 
תצטער  "אל  הלוחות(  שבירת  על  שהצטער  )על־זה 
בלוחות הראשונות שלא היו אלא עשרת הדברות לבד 
ובלוחות השניים אני נותן לך שיהא בהם הלכות מדרש 

ואגדות . . כפלים לתושיה".

וכדברי הגמרא "אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן 
בלבד  יהושע  וספר  תורה  חומשי  חמשה  אלא  להם 
שנאמר כי ברוב חכמה רוב כעס", "לפי שבעטו וחטאו 

נוסף להם רוב חכמה להטריחן יותר". 

הגמרא מספרת, שכאשר משה רבינו הביע חרטה על 
כך ששבר את הלוחות, אמר לו הקב"ה שאין לו להצטער 
עשרת  רק  כלולים  היו  הראשונות  בלוחות  שכן  כך,  על 
הדברות, אך בעקבות )החטא ו(שבירת הלוחות, זכו ישראל 
לקבל חלקים רבים, נוספים, של התורה – כפלים לתושיה.

בתורה,  והריבוי  להוספה  הטעם  מבואר  בחסידות87 
שנגרמו בעקבות החטא:

דהנה, התורה בכלל נקראת "תושיה"88 על שם שעל ידי 
לימוד האדם ועיונו בה "מתשת" ומחלשת היא את תוקף 
נפש הבהמית והקליפה, ופועלת בהם זיכוך. ולפיכך, אילו 
ישראל לא היו חוטאים, לא היה נדרש זיכוך כה גדול והיה 
לעולם  וחזרה  ישראל  שחטאו  מפני  אך  תורה.  במעט  די 
הזוהמה ותוקף הקליפה, צריכים גילוי נעלה ורב יותר של 
התורה לפעול את הזיכוך. אשר גילוי זה בא מדרגא נעלית 
ועמוקה יותר באלוקות, אשר בכוחה לחדור ולברר גם את 
הדרגות הנמוכות של האדם והעולם. וזוהי המשמעות של  
"להטריחן  כח  הנתינת  היינו  להם,  שניתן  חכמה"  ה"רוב 

יותר" בעבודת הבירורים.

והמורם מהאמור לעיל הוא, אשר אף על פי שהסיבה 
אינו  הלוחות(  ושבירת  )החטא  בתורה  להוספה  והשרש 
ענין חיובי, אך מכל מקום הביא זה לגילוי נעלה של התורה 

שלא היה קודם לכן. 

]להלן מבאר שמעלת הלחות השניות משתקפת 
זו  גם בזה שהם היו מעשה ידי משה )אף שבחיצוניות 

ירידה כביכול([

היו  האחרונות  שהלוחות  בכך  העילוי  גם  וזהו 
מעשה ידי משה )"פסל לך"(, לא "מעשה אלקים" כמו 

הלוחות הראשונות: 

187  המשך ה'תרס"ו עמ' פ"ה ואילך.

188  איוב יא, ו. וראה תורה אור ס"ז, ב. תניא פל"ו. 

כפי  היא  )האל"ף(  הראשונות  הלוחות  מעלת 
שהתורה ניתנת מלמעלה וזה נותן את הכח לעבודה גם 
הוא  שאל"ף  הענין  כפשטות  והגימ"ל(,  )הבי"ת  למטה 

ראש כל האותיות וזה מוליך אחר־כך לבי"ת וגימ"ל.

מלמעלה(  )הגילוי  מצד־עצמו  שהאל"ף  היות  אבל 
)הבי"ת  בתחתונים  חודר  ואינו  בערך  לא  הוא 
מצד  כי  כו',  השבירה  ענין  בזה  שייך  ד"בראשית"(, 

הבריאה עדיין לא מוכנים לכך 

]ולכן התחלת התורה היא אכן בבי"ת ולא באל"ף, כי 
הכוונה היא שזה יומשך ויחדור בעולם, שההכנות לזה 

נפעלו על־ידי העבודה בכ"ו הדורות עד מתן תורה[.

ידי  מעשה  שהיו  הראשונות,  הלוחות  של  המעלה 
אלוקים, מסמלת את האור האלוקי הנעלה שהתגלה במתן 
ולגלות  להמשיך  הכח  את  ליהודי  שנותן  כזה  גילוי  תורה, 

בעניניו הגשמיים, קדושה ואור אלוקי. 

אמנם, בגילוי הזה היה קיים חיסרון, והענין:

המטרה של בריאת העולם – "בשביל התורה", כוללת 
הכוונה  על  נוסף  אשר  והיא:  עמוקה,  משמעות  בתוכה 
שהרצון האלוקי יתגלה ויחדור בעולם, קיימת בזה דרישה 
וביטולם  אשר ההתאחדות של הנבראים עם רצון העליון 
אליו, תבוא מצד המציאות שלהם ולא מצד גילוי מלמעלה 

המבטל את מציאותם. 

הנבראים  מצד  מגיע  לתורה  הביטול  כאשר  רק  שכן, 
והתאחדות  ביטול מוחלט  כאן  קיים  כי  לומר  ניתן  עצמם, 
בנברא  החודר  ביטול   – התורה  עם  הנברא  של  אמיתית 
ולא יסור ממנו. מה שאין כן, כאשר ביטולו של הנברא אינו 
נובע מתוכו, אלא מצד גילוי אלוקי הבא מלמעלה, אזי כל 
ההתאחדות של הנברא עם אלוקות נוצרת מפני שהאדם 
ועל ידי זה  את מציאותו,  מתבטל בעקבות הגילוי ומאבד 
מתקשר הוא באלוקות, אך הוא אינו בוחר בקדושה מצד 

עצמו. 

 ]ואגב, זו הסיבה שהתורה מתחילה בבי"ת, לבטא את 
הענין האמור – כי המטרה היא לפעול ולהחדיר את הביטול 

בעולם )הנכלל ומרומז באות בי"ת(, ולא לפעול בו ביטול.
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זהו גם ההסבר לכך שהתורה ניתנה רק אחרי כ"ו דורות 
הזמן  את  לנבראים  לתת  בכדי  שהוא  העולם,  מבריאת 
מצד  מוכן  שיהיה  העולם,  את  ולזכך  להכשיר  והיכולת 

עצמו לקבל את הגילוי האלוקי ולהתאחד איתו89[1

קיימת  היתה  שלא  האחרונות  בלוחות  המעלה  וזוהי 
בנתינת  בעולם  שהיה  הביטול  הראשונות:  בלוחות 
הלוחות הראשונות נגרם בעקבות גילוי מלמעלה, וממילא 
ההתאחדות של העולם עם רצון העליון היתה חיצונית ולא 
מושלמת. ממילא יכלה להיווצר שבירה בעולם הזה, אשר 
שהביא  ה"עגל"  את  ויעבדו  ה'  מאחורי  יסורו  ישראל  בני 

לשבירת הלוחות.

שבאים  האחרונות,  הלוחות  על־ידי  מה־שאין־כן 
הם  עצמן  והלוחות  )תשובה(,  האדם  עבודת  על־ידי 
הבריאה,  וכוונת  תכלית  מתמלאת   – משה  ידי  מעשה 
שיגלו בעולם איך שהוא "בשביל התורה". ולכן נפעל 
שאין   – האחרונות  דלוחות  בתורה  העילוי  על־ידי־זה 
"כפלים  בתורה  מתוסף   – ואדרבה  כלל,  שבירה  בזה 
לתושיה", ובאופן שהתורה )הלוחות( נשארת בשלימות 

למטה באופן נצחי לעד ולעולמי עולמים.

רק הלוחות השניות שבאו על ידי עבודת האדם בזיכוך 
והתאחדות  הן מבטאות קשר  דוקא  והכשרת עצמו, הנה 
העולם  כי  המבטא  אמיתי  קשר  אלוקות,  עם  העולם  של 
חדור  נעשה  והוא  האדם  עבודת  בעקבות  מזוכך  נעשה 
דוקא  ולכן  לשינויים.  יכולת  ללא  עצמו,  מצד  בקדושה 
בלוחות האחרונות לא תיתכן שבירה, כי נוצר קשר פנימי 

ונצחי בין העולם עם הקדושה190

עובדה זו קשורה בזה שהלוחות האחרונות היו מעשה 
ידי משה. שכן, דוקא לוחות אלו הנעשות על ידי בשר ודם, 
קשורות הן לעולם עצמו וממילא פועלות הן בו התאחדות 

מוחלטת עם אלוקות. 

מתבטאת  אלוקות,  עם  הנברא  של  זו,  התאחדות 
בעבודה  דוקא  שכן  התשובה,  בעבודת  יתירה  בהדגשה 

189 אלא שזיכוך זה לא הספיק, והיו זקוקים גם לעבודת התשובה 
של בני ישראל לאחר חטא העגל, שהיא הביאה למעלת הלוחות 

השניות, כדלקמן בפנים.

יכול  ולא  רוצה  לא  ש"יהודי  מה  )עפ"ז(  בפשטות  כי  ולהעיר,   190
להיות נפרד מאלוקות" הוא דוקא לאחר לוחות השניות, אשר 
אז נוצר קשר עצמי בין ישראל לתורה. מה שאין כן קודם לזה, 

לאחר הלוחות הראשונות, חטאו הם בחטא העגל.

זו  מודגש כי גם כאשר האדם נמצא במצב נמוך ומרוחק 
מאלוקות, מכל מקום בוחר הוא מצד עצמו לשוב בתשובה 

ולחזור ולהתקשר לה'. 

חטאיו  על  בתשובה  שב  האדם  כאשר  זאת91  עוד 
נקודות  אפילו  אשר  ניכר  לזכיות92,  הופכים  וזדונותיו 
בהן  לפעול  האדם  ביכולת  אין  תורה  פי  על  אשר  כאלו, 
בירור וזיכוך, אלא הוא נדרש לדחותם ולרחקם ו"שבירתן 
גם  היא תקנתן93", הנה האדם השב בתשובה פועל עליה 
בנקודות אלו. אשר זה מבטא בתכלית הגילוי את מהותה 
במקומות  גם  החודרת  האלוקית,  האחדות  של  ועצמותה 

רחוקים אלו. 

לעד  קיימות  נשארות  השניות  הלוחות  דוקא  ולכן 
)עם  הברית  שבארון  בזה  וכמודגש  עולמים,  ולעולמי 
הוא  אלא  החורבן,  בשעת  פגעו  לא  בו(  המונחות  הלוחות 
כאמור,  היא,  והסיבה  לבוא.  לעתיד  ויתגלה  ויחזור  נגנז 
התורה  כי  העובדה  מתבטאת  האחרונות  בלוחות  שדוקא 
)ועל  ממנו.  מתנתקת  ולא  העולם  עם  ומתאחדת  חודרת 
מסמלת,  לתושיה"(  )"כפליים  שבתורה  התוספת  זה  דרך 
ברבדים  גם  החודרת  בתורה  יותר  עמוקה  דרגא  כאמור, 

נמוכים של העולם(.

– הגאולה  ענין הגימ"ל  – שזה מביא לשלימות  עד 
מעלת  בשלימות  תתגלה  שאז  והשלימה,  האמיתית 
ומעלת הלוחות  התשובה דבני־ישראל על חטא העגל 

האחרונות )שבאו על־ידי שבירת לוחות הראשונות( 

מתבטאת  שאצלן  השניות,  הלוחות  באמצעות  דוקא 
באים  אלוקות,  עם  העולם  התאחדות  של   – התכלית 
אז  או  הגאולה.  בזמן  בפועל,  הבריאה  של  לשלימותה 
של  והמעלה  דוקא,  השניות  הלוחות  של  מעלתן  תתגלה 
ובפרט עבודת התשובה.  ירידה,  עבודת האדם במצב של 
שכן, דוקא אלו הם הפועלים את שלימות ותכלית מטרת 
בקדושה  חדור  יהיה  עצמו  מצד  שהעולם  הבריאה, 

ואלוקות, 

למטה  האדם  עבודת  על־ידי  שבאה  המעלה   –
תכלית  למלאות  התשובה(  עבודת  על־ידי  )ובפרט 

הבריאה – "בשביל התורה".

191 בהבא לקמן ראה לקו"ש חט"ז עמ' 412 ואילך.

192 יומא פו, ב. וראה תניא פ"ז.

193 ע"פ כלים ב, א. ועוד.
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סיכום: בפרשת כי תשא נמצאים בגלוי כל שלושת הענינים של כללות הבריאה )החל 
משרשם – בתורה(: אל"ף – הלוחות הראשונות, בי"ת – הירידה והחטא שמביאה לעבודת 
האדם במצב ירוד, וגימ"ל – הלוחות השניות, שמסמלות את גילוי האלוקות בצורה הכי 

מושלמת.

סיכום חלק ב:

 אחר שביאר את כללות ההשתלשלות שבבריאה, מקשה אשר סוף כל סוף מהותו של 
שלב הבי"ת הוא ירידה )ורק שאחר כך מביא הוא לעליה(. ומתרץ שכל הירידה זהו שלב 
שהקב"ה קבע, אשר רק על ידו מגיעים לתכלית הענין. וגם כאשר האדם חוטא הרי זה 
מפני שמשמים הביאו אותו לחטוא, בכדי שיזכה לעליה שבאה אחר כך. ממילא מובן כי 
כל עניני פרשתנו, כולל מעשה העגל, מבטאים ענין אחד של עליה – התנשאות. עובדה 

זו משתקפת בכמה ענינים שבפרשה.

על פי הביאור שבשיחה מובן מדוע קרנו פניו של משה דוקא לאחר החטא והשבירה, 
כי קירון פנים זה, מסמל את העליה שבאה לאחר החטא. אלא שמשה נזקק למסוה כדי 

שהאור האלוקי יוכל לחדור בעולם.
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דבר מלכות מבואר 58

 סעיף ז'
 נורא עלילה על בני אדם

הסעיפים  בשלשת  באריכות  שביאר  ]לאחר   
הקודמים את סדר ההשתלשלות הקיים בכללות הבריאה 
החל מכפי שהוא מופיע בשרשו – בתורה, וכיצד נכלל 
ולהדגיש  לבאר  זה  בסעיף  ממשיך  בפרשתנו,  זה  סדר 
ה"ראש"  עם  שלו  הקשר  ואת  ה"תוך"  של  מהותו  את 

וה"סוף"[

ג' ענינים אלו בפרשת כי תשא באים בהמשך  וכל 
אחד. 

על פי האמור לעיל מובן, כי שלשת השלבים של נתינת 
ונתינת  ושבירת הלוחות,  הלוחות הראשונות, חטא העגל 
של  ארוך  אחד  ענינים  רצף  מהווים  האחרונות,  הלוחות 
וסוף", כאשר הירידה של חטא העגל מביאה  "ראש, תוך 
וגורמת את העליה הנעלית של הלוחות השניות )בדוגמת 

הצמצום שבבריאת העולם הנעשה "בשביל התורה"(.

אמנם, אף על פי כן, אין זה מיישב עדיין את התמיהה 
האמורה )בראש השיחה( אודות רצף הענינים שבפרשה. 
שכן, אף על פי שהירידה מביאה וגורמת לקשר עמוק יותר 
בין העולם לאלוקות, הרי סוף כל סוף, היא עצמה מבטאת 

צמצום והסתר האור, ענין של ירידה. 

ירידה זו מתבטאת ביתר תוקף, ביחס למעשי בני האדם. 
שכן, חטא בני האדם נעשה בבחירתם החפשית, אשר זה 
מבטא את מציאותם של התחתונים כפי ש"מפרידים" את 
עצמם מאחדותו של הבורא ומנתקים את עצמם משלטונו 
ומרצונו. אם כן מהותה של ירידה זו מנותקת לגמרי מענין 

העליה.

ממילא, נשארת הקושיא האמורה -

ולכאורה: כיצד ניתן להשוות את הלוחות הראשונות 
)שניתנו מלמעלה( לחטא ושבירת הלוחות שבאה בגלל 
חסרון למטה )דאף־על־פי שזה מביא לאחרי־זה לעליה 
חטא  על־ידי  בא  הרי־זה  בכל־זאת  אבל  יותר,  נעלית 

האדם(? 

מתעלים  הירידה,  לאחר  שבפועל,  פי  על  אף  כלומר, 
בצורה  הם  מתקשרים  ובכך  עצמם,  בכוח  התחתונים 
מהותה של ירידה  עמוקה יותר לאלוקות, אך סוף כל סוף 
זו מבטאת, כאמור, את הניגוד המוחלט לרצון העליון. ואם 

לנתינת הלוחות  ישיר  להופיע בהמשך  יכול  הוא  כיצד  כן, 
הראשונות, המסמלות את רצונו יתברך.

ויש־לומר הביאור בזה:

סדר  הם  הנזכרים־לעיל  והשלבים  הענינים  ג' 
יתחלקו  הענינים  שכל  קבע,  הוא  ברוך  שהקדוש 
לשלש – אל"ף, בי"ת וגימ"ל )ראש תוך וסוף(: שלאחר 
ראשית הענין )אל"ף( יבוא אמצע הענין )בי"ת( על־ידו 
ושלימות  לגמר  מביא  זה  ודוקא  התכלית,  מתמלאת 

הענין )גימ"ל(, כמדובר לעיל. 

באה  שהעליה  מה  אשר  היא,  כאן,  ההדגשה  נקודת 
יכול  )שהיה  מקרי  ענין  אינו  הבי"ת  ובעקבות  באמצעות 
ברוך  שהקדוש  סדר  זהו  אלא  אחר(,  באופן  גם  לקרות 
הוא קבע – אשר דוקא הבי"ת הוא זה שיביא לשלימות־

הגימ"ל.

הבי"ת  שלב  של  ומהותו  מציאותו  כל  אחר:  ובסגנון 
יצר, וקבע אשר דוקא הוא יפעל את  הוא שלב שהקב"ה 
העליה. ואם כן מובן, אשר מהותו אינה ענין של ירידה כלל. 
אלא רק דרך שהקב"ה סלל וקבע להבאת העליה, הגימ"ל.

]ולתוספת ביאור בנקודה שהתחדשה בסעיף זה, שלא 
הודגשה עד כאן. ובהקדים: 

בספה"מ מלוקט )ח"ה עמ' רי"ג. עיי"ש בנוגע לכל הבא 
להלן( מבאר שני אופנים בביאור מעלת ה"מעשה": 

דרגת המעשה מבטאת ומגלה את שלימותן של  )א( 
הדרגות הפנימיות שבנפש האדם, אשר אלו אינן מוגבלות 
בתוך  והמופשט,  הרוחני  ומצבם  במעמדם  להישאר 
מציאות האדם, אלא יכולות הן  להתפשט גם לרובד נמוך 
ביותר, דרגת המעשה. אשר זה מבטא את ה"בלי גבול" של 

הכוחות. 

מצד  ה"מעשה"  שלדרגת  הרי  זה,  אופן  לפי  והנה, 
עצמה אין מעלה ותכלית, אלא היא כעין אמצעי לגלות את 

שלימותם של הכוחות הנעלים שבנפש. 

ההפלאה  אשר  והיא,  כאן  להדגיש  יש  נוספת  נקודה 
האמורה, שהדרגות הפנימיות שבנפש  יכולות להתפשט 
מוגדר,  הבלתי  ה"עצם"  מכח  מגיעה  המעשה,  לרובד  עד 
שמכיון שהעצם אינו מוגדר בשום דבר, על כן בכוחו לפעול 
עד  ותתפשטנה  מהגדרתן  שתצאנה  הנפש  כוחות  על 
לרבדים נמוכים ביותר ועד למעשה בפועל. אמנם, כל זה 
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אינו גילוי של ה"עצם" עצמו, כי אם רק התפשטות וגילוי 
של היכולת והכח הבלתי מוגדרים שלו.  

אכן, ישנו אופן נוסף )ב( והוא, אשר דרגת המעשה אינה 
כוחות  של   ההפלאה  מתגלה  ידה  שעל  בכדי  אמצעי  רק 
הנפש, אלא יתירה מזו דרגת המעשה עצמה מבטאת את 
העצם של נפש האדם, ודוקא היא הכלי אשר בו מתגלה 
עצם הנפש )עיי"ש במאמר(. )ועל דרך המבואר באגה"ק 
סימן כ' בנוגע למעלת הגשמיות, אשר דוקא בה מתבטא 

עצמותו ית'(.

שכן, הדרגות הנעלות שבנפש מוגדרות ב"ציור" ו"גדר" 
מסויים, אשר לכל כח ודרגה יש את התכונות המסויימות 
יכולה  היא  אין  כן  ועל  לה,  המיוחדות  הפרטיות  והמעלות 
להיות כלי הקשור ומושרש ב"עצם" המופשט ונעלה מכל 
רק  הוא  ה"עצם",  עם  שלו  הקשר  )וכל  שיהיה  איזה  גדר 
הנמוכים  לרבדים  מתפשט  הוא  ה"עצם"  בכח  אשר  בזה 
שבאדם. אך הוא עצמו אינו מאוחד עם ה"עצם"(. לעומת 
מעלה  שום  מתבטא  לא  בה  אשר  המעשה,  דרגת  זאת 
ושלימות, ואין היא מבטאת "ציור” מסויים, הנה דוקא בה 
יכולה להתגלות אמיתת העצם של נפש האדם )שגם היא 
אינה מוגדרת בכלום(. ולפי ביאור זה, מעלת המעשה אינה 
)רק( אמצעי למשהו אחר, אלא היא עצמה התכלית, אשר 

בה מתגלה העצם ממש.

ועל דרך זה יש לבאר בנוגע אלינו: עד כאן היה מובן, 
של  השלימות  מתגלה  שבה  היא,  ה"סוף"  מעלת  אשר 
ה"עליון" )ה"ראש"( לא רק כמו שהוא ב"כח", אלא גם כמו 
שהוא חודר ב"תחתון", ב"פועל". היינו שאין ענין ב"תוך" 
)ה"תחתון"( לכשעצמו, אלא הוא רק כעין אמצעי להביא 
ויתפשט  שיחדור  ה"עליון",  של  שלימותו  את  ולגלות 
אשר  היא,  ה"סוף"  ומעלת  והשלימות.  הגילוי  בתכלית 
ה"תחתון"  של  למקומו  גם  מקום,  לכל  חדר  ה"ראש" 
)ה"תוך"(. ולפי הבנה זו, התחתון אכן מבטא ענין של ירידה 
ידו באה מעלת  )ורק שבאמצעותו באה עליה, כאשר על 

ושלימות ה"עליון", שהצליח לחדור בכל מקום(.

)ה"תוך"  הבי"ת  שלב  אשר  כאן,  ומדגיש  בא  זה  ועל 
וה"תחתון"( הוא ענין עקרוני. שכן דוקא בתחתון מתבטא 

העצם של הקב"ה. 

העליון  התגלות  ללא  לכשעצמו,  שבתחתון  אלא 
שה"עליון"  צריך  ולזאת  זו.  מעלה  ניכרת  לא  )ה"ראש"(, 
רק  )לא  השלימות  תבוא  ואזי  בתחתון,  יחדור  )ה"ראש"( 
תאיר  כאשר  התחתון,  של   ובעיקר(  גם  אלא  העליון  של 
שלב  וזהו  ל"עצם".  התקשרותו  מעלתו,  בו  ותתגלה 
השלימות  לתכלית  הגיע  ה"תחתון"  )גם(  כאשר  ה"סוף", 

והגילוי שלו )באמצעות הגילוי של ה"עליון"(. 

לעיל  נתבאר  הקודמת,  הבנה  פי  על  שגם  אף  ]והנה, 
אמיתת  את  מבטאת  ה"סוף"  שלימות  אשר  ו'(  )סעיף 
גילויו של  זה  היה  לא  העצם של הקב"ה. אך מכל מקום, 
ה"עצם" עצמו, כי אם רק שבכוח העצם יכול היה ה"עליון" 
לרדת ולחדור גם לעולמו של ה"תחתון". מה שאין כן על 
)ועל  ה"עצם".  של  הגילוי  אמיתת  זהו  הרי  זו,  הבנה  פי 
בדרגת  האופנים  שני  שבין  בהבדל  לעיל  שנתבאר  דרך 

ה"מעשה", ביחס לגילוי העצם שבהם([.

ועפ"ז מובן, אשר התחתון אינו רק אמצעי לגילוי מעלת 
עצמה  היא  אלא  ירידה(,  של  ענין  עצמה  )והיא  ה"עליון" 
התכלית, והיא חלק הכי מרכזי ב"עליה" של ה"סוף", שכן 
דוקא על ידה מתגלה העצם של הקב"ה. )ויש עוד להאריך 
בכל הנ"ל. וראה בהנסמן בקובץ "דירה בתחתונים" )את"ה 

העולמי, יו"ד שבט ה'תשע"א( בביאור לתניא פרק ל"ו([.

ויש לומר שדרגת הבי"ת היא לא רק בנוגע לכללות 
בנוגע לתוצאות שבאות  גם  אלא  )הצמצום(,  הבריאה 
על־ידי  )שנעשה  כו'  והשבירה  החטא  לענין  עד  מזה, 

הצמצום כו', כנזכר־לעיל סעיף־ו(, 

אשר  האמורה,  הנקודה  כי  החידוש,  מיתוסף  זה  על 
)וקשור ל(הקב"ה,  ידי  שלב הבי"ת הוא שלב שנקבע על 
והוא חלק עיקרי בעליה, הוא גם ביחס למעשי בני האדם 
הנעשים בבחירתם, אשר גם הם אינם מנותקים מן העליה, 

והם חלק ממנה.

כפי שחסידות מבארת את מאמר־חז"ל על־הפסוק 
"נורא עלילה על בני אדם",  שחטא עץ־הדעת בא על־
שזה   – הראשון(  )באדם  בו"  נתלה  ש"עלילה  ידי־זה 
ויחטא"  האדם  על  דיצר־הרע  הרע  גובר  ש"לפעמים 
היצר־הרע  עליו  הסיתו  ש"מלמעלה  משום  הרי־זה 

להביאו לחטא זה". 

לפי  אשר  אדם",  בני  על  עלילה  "נורא  בפסוק94  כתוב 
שהעונשים  הוא,  זה  פסוק  של  פירושו  המדרש  דברי 
כבר  תוכננו  חטאיהם,  בעקבות  האדם  בני  על  המובאים 
על  מעליל  שהקב"ה  אלא  החטא,  מעשה  קודם  מתחילה 

חטא מסוים כאילו הוא הגורם לעונש ההוא. 

וכתב  אשתו  את  לגרש  שרצה  אדם  משל:  דרך  ועל 
וחיפש עלילה לטפול  והגט בידו,  נכנס הוא לביתו  גט.  לה 

שמוראו  הוא,  הכתוב  של  הפשוט  פירושו  ה.  סו,  תהילים   194
את  ימצא  שמא  האדם,  בני  על  מוטל  הקב"ה  של  )"נורא"( 
עפ"י  לפניו.  גלויים  )"עלילה"(  מעשיהם  שכל  כיון  פשעיהם, 

רש"י שם.
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עליה את נתינת הגט. ביקש הוא ממנה למזוג לו כוס שתיה 
שזהו  והסביר  הגט  את  לה  נתן  כן,  עשתה  אכן  וכשהיא 
חמה.  מספיק  ולא  מידי  פושרת  היתה  שהשתיה  מחמת 
"אמרה לו, כבר ידעת שאני עתידה למזוג לך כוס פשור?!", 
שכן כבר "כתבת את הגט והבאתו בידך" עוד לפני המאורע 
האמור. אלא, שכל הטעם של ה"כוס פשור" היה רק עלילה 

לתלות עליה את נתינת הגט. 

והנמשל הוא, גזירת המיתה שנקנסה על אדם הראשון 
כבר  ה"מיתה"  ענין  שבאמת  הדעת95,  בעץ  שחטא  לאחר 
היה כתוב בתורה עוד קודם חטא עץ הדעת, כאשר אדם 
כבר  בתורה  שהרי  לנצח,  לחיות  אמור  עוד  היה  הראשון 
נכתב "אדם כי ימות באהל" , ענין המיתה. אלא שהקב"ה 
שבגללו  ואמר  העלילה  את  הראשון  אדם  ב)חטא(  תלה 

נוצר המוות בעולם.

בלבד  זו  שלא  ומבארת,  החסידות96  מוסיפה  על-זה 
שהעונש על החטא כבר תוכנן מקודם, אלא אפילו מעשה 
הראשון  שאדם  שזה  דהיינו,  מלמעלה.  בא  עצמו  החטא 
חטא באכילה מעץ הדעת היה זה מפני שמלמעלה הסיתו 
עליו את היצר הרע שיגרום לו לחטוא. ועל דרך זה אצל כל 
יהודי – הטעם האמיתי לכך שהוא לפעמים חוטא זה מכיון 

שמלמעלה הסיתו את היצר הרע שיביא אותו לחטוא197 

ועל כן, לא ייתכן לומר כי החטא בא בהתעוררות האדם 
עצמו 

כלל  שייכים  אינם  עצמם  מצד  בני־ישראל  שכן 
וכלל לענין החטא חס־ושלום, וכל הענין בא רק בגלל 
להביא  רצה  הגדול  בחסדו  שהקדוש־ברוך־הוא  זה 
ממצבם  )למעלה  גדולה  הכי  לעליה  בני־ישראל  את 
ירידה  ונעשית  בו"  נתלה  "עלילה  ולכן  מצד־עצמם(, 
עזבתיך"(  קטן  "ברגע  מה־שנאמר  )על־דרך  שעה  לפי 
את  להביא  בכדי  עינים(,  למראית  )רק  ובחיצוניות 
העליה שלא בערך, ולא רק עליה לרגע קטן )כנגד "רגע 
קטן עזבתיך"(, אלא עליה נצחית שאין אחריה הפסק 
כלל. כפי שיהיה בגאולה האמיתית והשלימה – שבאה 
שאין  נצחית  גאולה   – בגלות  הגדולה  הירידה  על־ידי 
עליה  עליות,  עוד  מתוספים   – ואדרבה  גלות,  אחריה 

195  אילו אדם הראשון לא היה חוטא בחטא עץ הדעת היה הוא חי 
"מות  גזירת  עליו  נגזרה  בגלל שאכל מעץ הדעת  ורק  לעולם, 

תמות" )בראשית ב, יז(. 

196  תורת חיים תולדות ד"ה ויתן לך פ"י ואילך.

במקורות  וראה  האדם.  בבחירת  החטא  נעשה  שבפועל  אלא   197
המצוינים בשיחה. 

אל  יראה  חיל  אל  מחיל  "ילכו  קץ,  אין  עד  עליה  אחר 
אלקים בציון98". 

מפני  הוא  חוטא,  שהאדם  לכך  האמיתית  הסיבה 
שאין  נעלית  לדרגא  האדם  את  לרומם  רוצה  שהקב"ה 
בעלי  של  הדרגא   – עצמו  בכוחות  אליה  לבוא  ביכולתו 
פנימי־עצמי99,  קשר  מתוך  ה'  את  העובדים  תשובה 

והעבודה עצמה הינה למעלה ממדידה והגבלה. 

שכן, בני ישראל אינם שייכים כלל לענין של חטא ורע 
מצד עצמם, וממילא מובן כי גם בשעת החטא, קודם שובו 
מצד עצמו אינו במצב  של האדם בתשובה, הרי שהיהודי 
שמגיע  ענין  הוא  החטא  וכל  לאלוקות.  והתנגדות  רע  של 
הנעלית,  לדרגא  האדם  את  להעלות  בכדי  הקב"ה  מצד 

האמורה.

של  הפרטיים  בחייו  הוא  שכן  כשם  יותר,  ובכללות 
בנוגע  יותר,  כללי  באופן  הוא  זה  דרך  על  הישראלי,  איש 
לבני ישראל בתור עם. דהנה, הסיבה בפשטות לכך שעם 
ישראל מקונן100 "גלינו מארצנו", הוא "מפני חטאינו", היינו 
שהובא  הגלות  לעונש  לנו  גרמו  טובים  הלא  שמעשינו 

עלינו. 

אדם",  בני  על  עלילה  "נורא  אשר  האמור  פי  על  אך 
הירידה שנפעלה אצל בני ישראל באה מהקב"ה,  מובן כי 
אשר הוא גרם לבני ישראל לחטוא ועל ידי זה לרדת לגלות, 
והעמוק  הנעלה  העבודה  אופן  את  אצלם  לפעול  בכדי 
ומאחדת אותו עם  יותר, התקשרות הבאה מצד התחתון 

אלוקות. 

ומצב  זמן  )של  זו  עבודה  דוקא  אשר  מובן,  זה  מטעם 
הגילוי  שלימות  את  ומביאה  שפועלת  זו  היא  הגלות( 
תהיה  הנברא  מציאות  כאשר  הגאולה,  בזמן  האלוקי 
מאוחדת עם האלוקות מצד עצמו. שכן, היא עצמה עבודה 

כזו הפועלת את התאחדותו של הנברא עם אלוקות.

על פי כל הנ"ל מובנת המסקנא, אשר 

לרגל  העולים  כי  הוא,  זה  פסוק  של  פירושו  הפשט,  דרך  על   198
כולם  ההולכים  אנשים  של  רבות  חיילות  בדרכם  ויפגשו  ילכו 
להיראות את פני ה' בציון )רש"י(. אך כאן מפרש שגם כש"יראה 
אל אלקים בציון", בזמן הגאולה, יהיו עדיין עליות "מחיל אל 

חיל". וראה "הדרן על מסכתות ברכות ומו"ק" )תשנ"ב( ס"י.

היא  תשובה  הבעל  של  עלייתו  אשר  ו'(  )סעיף  לעיל  כאמור   199
נובעת  זו  בה שינויים, שכן התעלות  אין  נצחית אשר  רוממות 

מתוך התעוררות האדם הבאה מתוכו ומפנימיותו.

1100  נוסח תפילת שלש רגלים.
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נוסף להכלל שכל ירידה היא צורך עליה, הרי בנוגע 
לבני־ישראל – הירידה עצמה לאמיתתה אין היא ירידה, 

אלא הדרך לעליה נעלית יותר שלא בערך.

ידי  על  מלכתחילה  שבא  ענין  היא  הירידה  כל  שכן, 
הקב"ה בכדי לרומם את היהודי.

בדוגמת  )שהוא  העגל  לחטא  בנוגע  ועל־דרך־זה 
חטא עץ־הדעת( – כמפורש בגמרא, ש"לא עשו ישראל 
את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה", "לא היו 
ישראל ראוין לאותו מעשה", אלא כפירוש רש"י "גזירת 

המלך היתה כו' כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה". 

כי ישראל מצד עצמם היו "שליטים  מדגישה  הגמרא 
זו  שהיתה  אלא  לחטא,  כלל  שייכים  היו  ולא  ביצרם101" 
"גזירת המלך", גזירת הקב"ה, שגרמה להם לחטוא, וזאת 
בכדי לתת לישראל102 את הסיוע להתעלות למדריגת בעלי 

תשובה.

1101  רש"י שם.

במאמר  הפנימי  הפירוש  אשר   412 עמ'  חט"ז  לקו"ש  ראה    1102
ש"פתחון  הוא  תשובה",  לבעלי  פה  פתחון  "ליתן  זה,  חז"ל 
הבאים  שבדורות  התשובה  לבעלי  רק  לא  מכוון  זה  פה" 
כי  בתשובה(,  הם  כשחוזרים  לישראל  סולח  שהקב"ה  )שיראו 
לדרגת  אותם  לרומם   – הדור  שבאותו  ישראל  לבני  )גם(  אם 
"החל  זה  למאחז"ל  בקשר  ס"ח  להלן  גם  וראה  תשובה.  בעלי 

מהתשובה דבני ישראל אז".

כל  כי  האמורה  המסקנא  היטב  מודגשת  זו  בנקודה 
חטאם של ישראל בא אך ורק מצד הקב"ה, והוא אך ורק 

על מנת לפעול עליה נעלית יותר אצל ישראל.

]ומוסיף כי עובדה זו מודגשת באות בי"ת עצמה[ 

שכולל   – )ד"בראשית"(  שהבי"ת  בכך  גם  כמודגש 
שקודם  מבטא  ענינו  עצם  מצד   – והחטא  הירידה  את 
)הירידה  שהבי"ת  היינו  )דאנכי(,  האל"ף  בא  לזה 
בחיצוניות( הוא באמת רק שלב שני שבא לאחר האל"ף 

ומוליך לגימ"ל )הגאולה(. 

וה"אמצע"(,  )ה"תוך"  בי"ת  באות  מודגשת  זו  עובדה 
ה"אמצע"  שגם  האמורה,  הנקודה  מתבטאת  בה  אשר 
)הקשור עם החטא( אינו ענין שונה מהאל"ף, וודאי שאין 
לאל"ף  בהמשך  בא  הוא  אדרבה  אלא  ממנו,  הפכי  הוא 

ובתוספת אליו. 

כיצד   – האמורה  לשאלה  התשובה  מובנת  זה  פי  על 
הנעשה  האדם  חטא  את  המסמל  העגל,  חטא  על  מסופר 
שכן,  הראשונות.  ללוחות  בהמשך  העליון,  הרצון  נגד 
מהותו האמיתית של החטא אינה אלא התעוררות הבאה 

מלמעלה )רצון העליון103(, על מנת לרומם את האדם.

1103 אף שמעשה העבירה עצמו הוא היפך רצון העליון, אך מצב 
האדם שנגרם בעקבותיו הוא בכוונה מלמעלה, בכדי לרומם את 

האדם. וראה לקו"ש ח"ה עמ' 65 ואילך ובהערות שם.

תבוא  ידו  על  דוקא  אשר  עצמו,  הקב"ה  שקבע  שלב  הוא  וה"אמצע"  ה"תוך"  שלב  סיכום: 
שלימות הגימ"ל.

 עובדה זו נכונה, גם ביחס לחטאי בני האדם, אשר גם אלו באים הם מהקב"ה עצמו, על מנת 
לרומם את האדם. ממילא מובן כיצד קשור שלב זה ל"ראש", שכן גם הירידה היא ענין הקשור עם 

רצון העליון הבא לרומם את האדם, ואין היא ענין של ירידה אמיתית. 
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סעיף ח'
פרשתנו כולה – התנשאות!

]בסעיף הקודם הסיק, כי שלב ה"תוך" )כולל חטאי 
וה"סוף",  מה"ראש"  והפכי  שונה  שלב  אינו  האדם(  בני 
אלא אדרבה הוא חלק עיקרי מהתהליך שקבע הקב"ה, 

אשר על ידו דוקא יבוא ה"סוף". 

זה את השאלה שהקשה  זה מתרץ בסעיף  פי  על 
וההפוכים  השונים  הענינים  אודות  השיחה  בתחילת 

המופיעים בפרשתנו ברצף אחד ותחת כותרת אחת[

על־פי־זה מובן כיצד כל ג' הענינים בפרשה – לוחות 
העגל  חטא  ואפילו  האחרונות  לוחות  הראשונות, 
מסדר  חלק  כולם  הם   – שבינתיים  הלוחות  ושבירת 
אחד  ענין   – מזו  ויתירה  תשא",  "כי  אחת  ופרשה 
ועליה  ראש  הנשיאת  תשא",  "כי   – שתוכנו  ממש, 

דבני־ישראל.

על פי המבואר בסעיף הקודם מובן, כי חטא העגל אינו 
מהווה ירידה אמיתית, אלא הוא מעשה שכל מהותו היא 
עליית ורוממות בני ישראל, מעשה שנוצר על ידי הקב"ה 
ובין  בכדי לרומם את בני ישראל, מובן מאליו הקשר בינו 
עלייתם של  שאר עניני הפרשה, שכן גם הוא מבטא את 

בני ישראל – כי תשא. 

אל"ף,  ודרגות:  שלבים  לג'  נחלק  זה  שענין  אלא 
ראש  נשיאת  בביטוי  ואופנים  ענינים  ג'  וגימ"ל,  בי"ת 

בני־ישראל:

בפועל מורכבת עליה זו מכמה שלבים וסוגים, אשר כל 
אחד מהם מבטא אופן אחר בעליה זו.

את  בפשטות  שפעלו  הראשונות,  לוחות  )אל"ף( 
עליית בני־ישראל במתן־תורה.

הלוחות  בקבלת  העוסק  בפרשה,  הראשון  המאורע 
)האל"ף(,  בעליה  הראשון  השלב  את  מסמל  הראשונות, 
המסמל את  ה"ראש" של כל הענין, הנותן את הכח לכל 

המשך העבודה שלאחרי זה.

כחך  )"יישר  הלוחות  ושבירת  החטא  )בי"ת( 
ששברת"(, שפעל את ענין התשובה )"פתחון פה לבעלי 

תשובה"(, החל מהתשובה דבני־ישראל אז, כולל גם – 
הקדוש־ברוך־הוא  של  כבודו  דגילוי  נעלה  הכי  הענין 
למשה וגילוי י"ג מדות הרחמים )"סדר בקשת רחמים"(,

המאורע הבא בפרשה, חטא העגל, מסמל את השלב 
בני  אצל  הנפעלת  )בחיצוניות(  הירידה   – בעליה  השני 
ישראל בכדי להביא את העליה שתבוא בעקבותיה – עליה 
האדם  בו  שהיה  )הנעלה(  מהמצב  יותר  ועמוקה  נעלית 

בתחילה. 

קשר עצמי זה, הקיים בין בני ישראל לקב"ה, מודגש 
בגילוי "י"ג מידות הרחמים" הבאים מ"כבודו של הקב"ה". 
שכן, רחמים אלו מבטאים את זה שהקב"ה קשור עם כל 
הקב"ה,  עליו  מרחם  יהיה,  לא  שהאדם  מצב  ובכל  יהודי, 

סולח לו ומקבל את תשובתו. 

)גימ"ל( – העליה הכי גדולה  וזה הביא לאחרי־זה 
ד"קרן  נעלה  הכי  הגילוי   – כולל  האחרונות,  דלוחות 
עור פני משה" )כדלקמן(, עד לשלימות הגילוי בגאולה 

האמיתית והשלימה.

כאמור לעיל, דווקא על ידי הירידה של חטא העגל, זכו 
עם ישראל לעליה הכי נעלית של קבלת הלוחות האחרונות. 
בעולם  נשארות  התורה,  חלקי  כל  את  הכוללות  לוחות 

באופן נצחי, ופועלות את השלימות שתהיה בגאולה.

הירידה,  באמצעות  דוקא  שנפעל  זה,  נעלה  גילוי 
מתבטא גם בקרון עור פני משה המסופר בהמשך הפרשה 

)וכפי שיתבאר להלן בסעיף יו"ד(.

עניני פרשתנו  כל  כי  ]לאחר שסיכם את העובדה 
הם ענין אחד, של נשיאת ראש בני ישראל, ניגש לבאר 

נקודות שונות שהובאו בתחילת השיחה[

גם הטעם לכך שענין הלוחות  לומר  יש  ועל־פי־זה 
וכו' מסופר כאן בפרשת תשא – לאחר הציווי על מעשה 
מקודם,  היתה  הלוחות  ששבירת  )אף־על־פי  המשכן 

כפירוש־רש"י הנזכר־לעיל( –

כי  הסובר  רש"י,  שיטת  הובאה  השיחה  בתחילת 
המאורעות המסופרים בפרשתנו, אינם מופיעים במקומם 
האמיתי. שכן פרשיות תרומה ותצווה העוסקות במלאכת 
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והנה מכיון  לאחר מעשה העגל.  זמן  ריבוי  המשכן נאמרו 
שכל עניני התורה מדוייקים הם, דרוש ביאור מדוע נעקרה 

פרשתנו ממקומה ונכתבה דוקא כאן. ועל זה מתרץ

ושכנתי  מקדש  לי  )"ועשו  המשכן  עשיית  כי, 
בתוכם"( היא הכוונה דכל סדר ההשתלשלות, למלאות 
את הנתאוה הקדוש־ברוך־הוא להיות לו יתברך דירה 
היא  על־ידי־זה שמגלים בעולם שתכליתו  בתחתונים, 
"בשביל התורה ובשביל ישראל", כפי שיהיה בשלימות 

בבית המקדש השלישי, "מקדש אדנ־י כוננו ידיך". 

הינה,  העולם  בבריאת  הקב"ה  של  והתכלית  המטרה 
כאמור, בכדי שהוראות התורה יתמלאו ויתגשמו במלואן 
על ידי עם ישראל, עד לשלימות הענין בזה – אשר העולם 

עצמו יתאחד עם הרצון האלוקי.

ובבית  במשכן  בשלימותה  מתגשמת  זו  תכלית 
בתוכם";  "ושכנתי  הכתוב  מעיד  עליו  הבית  זהו  המקדש. 
גשמיות  של  מושלמת  התאחדות  קיימת  בו  המקום  זהו 
יתברך.  לה'  דירה  בית  המהווה  גשמי  מקום  אלוקות,  עם 
כי  הראשון,  המקדש  לבית  ביחס  שלמה104  שאמר  וכמו 
אפילו  אשר  נעלית  כה  אלוקית  התגלות  שוכנת  זה  בבית 

השמים ושמי השמים לא יכילו אותה.

דוקא  הגילוי  שלימות  תהיה  עצמם,  המקדש  ]בבתי 
השלימות  שיא  את  מסמל  הוא  דוקא  השלישי.  בבית 

1104  מלכים א, ח.

בשירת  הכתוב  שמעיד  וכמו  האלוקות.  התגלות  של 
ידיים, בשונה  ייבנה בשתי  הים105 שדוקא הבית השלישי 
בו  דוקא  כי  המרמז  דבר  אחת,  ביד  שנבנו  מהראשונים 
מהותו  לגילוי  עד  השלימות  בתכלית  האלוקות  תתגלה 
בשתי  בדבר  העוסק  אדם  בדוגמת  הקב"ה,  של  ועצמותו 
כן  שאין  מה  ועצמותו,  מציאותו  כל  את  בזה  ומכניס  ידיו 

בראשונים חסרה שלימות נעלית זו[.

ומשום כך: לאחרי שהתורה מסיימת לספר אודות 
תרומה,  )בפרשת  המשכן  מעשה  על  למשה  ה'  ציווי 
זאת  מוסר  שמשה  לפני  תשא(,  פרשת  ותחלת  תצוה 
לבני־ישראל )בפרשת ויקהל( – מספרת התורה על־דבר 
 – אל"ף  הכוונה:  במילוי  שישנם  הכלליים  השלבים  ג' 
הלוחות  ושבירת  הירידה   – בי"ת  הראשונות,  הלוחות 
שענינה הוא – להביא עליה נעלית יותר, ענין הגימ"ל 

– הלוחות האחרונות.

על פי הנ"ל, כי ה"משכן" מסמל את תכלית ושלימות 
לאחר  כאן,  דוקא  נכתבה  פרשתנו  מדוע  מובן  הבריאה, 
הציווי על מלאכת המשכן. שכן, פרשה זו, הכוללת בתוכה 
את כללות התהליך הקיים בבריאה, מהווה כעין ביאור ודרך 
ו(מתגשמת  בבריאה  ה)קיימת  האלוקית  המטרה  בביצוע 
בשלימות בבית המקדש, אשר כוונה זו מתחלקת לשלשת 

השלבים האמורים בפרשה.

1105  ראה רש"י שם.

סיכום: לאחר שהובן כי חטא העגל הינו חלק בלתי נפרד מהסדר של כללות הבריאה, מובן 
היטב אשר כל המהלך המופיע בפרשתנו הינו בעצם ענין אחד, המבטא את נשיאת ראשם של בני 

ישראל, הנחלק לשלשה שלבים. 

גם מובן, כי מאחר ופרשתנו כוללת את תכלית כל הבריאה, לפיכך היא נכתבה שלא 
במקומה, אלא דוקא לאחר הציווי על המשכן, המהווה את תכלית הבריאה, כי היא מהווה 

המשך וביאור לתכלית זו.
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 סעיף ט'
בכללות הפרשה

המאורעות  כי  הקודם  בסעיף  שביאר  ]לאחר   
של  אחד,  ענין  מהווים  תשא  כי  בפרשת  המסופרים 
עלית בני ישראל, הנחלק לשלשה שלבים, מבאר בסעיף 
סדר  את  מצינו  תשא  כי  פרשת  בכללות  גם  כי  זה 

ההשתלשלות האמור[

כי  פרשת  בכללות  שגם  לומר,  יש  יותר  ובכללות 
תשא – מתחלתה עד סופה – מרומזים ג' ענינים אלו:

)בתחלת  ישראל"  בני  ראש  את  תשא  "כי  )א( 
הפרשה( קאי על ה"ראש" )אל"ף( דכל הענינים, שהם 
בשביל  העולם,  נברא  שבשבילם  ותורה106,  ישראל 
שנקראו  ישראל  ובשביל  ראשית  שנקראת  התורה 
ראשית. ועֿל־אחת־כמה־וכמה "ראש בני ישראל", וכפי 

שה"ראש" נמצא במצב ד"תשא".

כאשר  הפרשה,  בתחילת  מיד  מופיע  האל"ף  השלב 
המהווים  ישראל107,  בני  אודות  מדבר  בה  הראשון  הציווי 
ובשביל  בשבילם  נברא  אשר  העולם,  של  ה"ראש"  את 

התורה איתה הם חיים. 

)"]כי  הראש  את  התורה  מדגישה  עצמם  בישראל 
ראש"( שלהם, וכפי שהוא נמצא במצב נעלה  תשא[ את 

של התנשאות, הרמה )"כי תשא"(. 

 ]ובפרטיות נכללים בזה גופא ב' הענינים האחרים 
והגימ"ל,  הבי"ת  גם  נכללים  והאל"ף  בראש  )שכן 

1106  אף על פי שבפסוק כתוב רק "בני ישראל" ואילו התורה לא 
דבר  הם  ובעצם  באמת   .. וישראל  "תורה  מקום  מכל  אך  מוזכרת, 
ותורה  ימינו"(,  ואורך  חיינו  )"הם  תורה  יהודים קשורים עם  אחד: 
)שיחת  לישראל"("  ציווים  היא  התורה  )"כל  יהודים  עם  קשורה 
מזכיר  הפסוק  שכאשר  מובן,  ממילא  ס"ו(.  ה'תנש"א  תבוא  ש"פ 
כולל בדרך ממילא גם את התורה, שהיא  זה  כאן את ישראל, הרי 
הרי ענין אחד איתם. ויתירה מזו "כל התורה היא ציוויים לישראל" 
היינו שהתורה היא עבור ישראל והם למעלה ממנה. ואם כן הזכרתם 
במילואים  וראה  נעלה.  הכי  הראש  הזכרת  את  מסמלת  בפסוק 

תוספת ביאור בזה. 

1107  להעיר, אשר 'ישראל' אותיות: 'לי ראש'. אוה"ת פרשתנו עמ' 
א'תת"ס.

הפקודים",  על  "העובר   – הירידה  והסוף(:  האמצע 
על־ידי  נפשותיכם",  על  "לכפר   – מזה  שבאה  והעליה 

"כופר נפשו"[.

נתבאר לעיל108, כי הראש והאל"ף של הדבר כולל את 
כל הדבר, והוא ה"נותן את הכח ל . . בי"ת והגימ"ל". ומכיון 
שכך, מובן שכאשר מופיע האל"ף בפרשתנו כלולים בו גם 
שאר הענינים. וזה מודגש בזה, אשר כבר בתחילת וראש 

הפרשה מופיעים וכלולים ב' השלבים הנוספים:

בזה,  הפסוק  כוונת  אשר   – הפקודים"  על  העובר  "כל 
השקל  מחצית  שמצוות  היא  המקרא109,  מפרשי  פי  על 
"עברו  בזה  אשר  העגל  עוון  על  לכפר  באה  כאן  האמורה 
ישראל על פקודי ה'". וזהו השלב השני – הירידה שנעשית 

בשביל העליה.

וסיום הפסוק הוא – "לכפר על נפשותיכם" – שמורה 
שבים  הם  כאשר  ישראל,  בני  אצל  שנעשית  העליה  על 

מחטאם ומתעלים לדרגת העלי תשובה.

]לאחר שביאר כיצד נכללים כל השלבים כבר בראש 
המופיעים  השלבים  )שאר(  את  לבאר  חוזר  הפרשה, 

בכללות פרשתנו[

– אודות מעשה העגל ושבירת  )ב( המשך הפרשה 
הלוחות, ענין הבי"ת.

)ענין  האחרונות  לוחות  אודות   – הפרשה  סיום  )ג( 
הגימ"ל(, 

עד להסיום ממש – ירידת משה מן ההר עם הלוחות 
מגשת  וייראו  פניו  עור  ד"קרן  המעלה  עם  האחרונות 
חומשי  חמשה  )בסיום  הענין  על־דרך  שזהו  אליו", 
תורה( ד"לכל האותות ומופתים גו' ולכל המורא הגדול 
]נוסף על "אעשה  ישראל"  כל  לעיני  אשר עשה משה 

נפלאות" המדובר לפני־זה בפרשה[.

1108  סעיף ו'.

1109  רש"י. כלי יקר.
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הוא  הפרשה  בסוף  המופיע  משה"  פני  עור  "ֵקרּון 
כאשר  משה  שראה  הנעלה  האלוקות  מגילוי  תוצאה 
גילוי  על  מרמז  זה  גילוי  אשר  השניות  הלוחות  את  קיבל 
הניסים  אודות  בתיאור  התורה,  בסיום  המופיע  האלוקות 
והמופתים שעשה משה לעיני כל ישראל – ניסים המגלים 

את "הממשלה האלקית בכוחות הטבע110". 

גם  בפרשתנו  אנו  מוצאים  זה,  אלוקי  גילוי  על  נוסף 
את הבטחת הקב"ה: "אעשה נפלאות", אשר נפלאות אלו 
מבטאות גם הן את התגלות האלוקות. שכן על ידן "וראה 
הכתוב  כהמשך  הוא",  נורא  כי  ה'  מעשה  את   .  . העם  כל 

שם. 

גילוי   – השלישי  השלב  את  מסמלים  אלו  כל  אשר 
גם  כי  ונמצא,  הירידה.  בעקבות  )דוקא(  הבא  האלוקות 

בכללות פרשתנו קיימים ג' שלבים הללו.

סדר  את  פרשתנו  בכללות  שמצאנו  ]לאחר 
ההשתלשלות הנחלק לג', מוסיף כי גם בפרשת הרגלים 
אשר  זו.  חלוקה  מצאנו  פרשתנו,  לסוף  קרוב  המופיעה 
שדייק  )כפי  לפרשתנו  זו  פרשה  של  הקשר  יובן  בזה 
בתחילת השיחה(, ותיתוסף הדגשה בזה שפרשתנו כולה 

היא "ענין אחד"[

רגלים  ענינים אלו בשלש  ג'  ועל־דרך־זה מרומזים 
)קרוב לסוף הפרשה(:

ל"חודש  וקשור  לרגלים,  הראשון  הוא  הפסח  חג 
הבי"ת(,  בא  ולאחרי־זה  אל"ף  )ראשי־תיבות  האביב" 
מתבכרת  )"שהתבואה  למטה  מלמעלה  גילוי 

בבישולה"(.

הגילוי  את  שמסמל  הפסח  חג  הוא  הראשון  הרגל 
האלוקי הבא מלמעלה למטה. וכפי הידוע111 שבזמן יציאת 
מצרים היו בני ישראל משוקעים במ"ט שערי טומאה, עד 
למדריגה של עבודה זרה, ומכל מקום "נגלה112 עליהם מלך 
עבודה  כל  מבלי  וגאלם",  ובעצמם  בכבודו  הקב"ה  מלכי 

מצידם.

בחודש  חל  הפסח  שחג  לכך  גם  קשורה  זו  עובדה113 
האביב, אשר בשמו רמוזה ההתגלות הבאה מלמעלה. שכן 
האות הראשונה בו היא אל"ף, ורק לאחריה מופיעה האות 

1110  שער האמונה לאדמה"א פט"ו )ל, סע"א(.

1111  זהר חדש יתרו לא, א. מכילתא שמות י"ד, כ"ט. 

1112  הגדה של פסח.

1113  בהבא להלן ראה גם מכתב כללי י"א ניסן ה'תשל"א.

התבואה  נוצרת  בו  הזמן  גם  הוא  האביב  חודש  בי"ת114. 
מסמלת  זו  אשר  באדמה,  שנרקב  מהגרעין  החדשה 
התבואה  ובישול  צמיחת  )שכן  מלמעלה  הבאה  התגלות 
וכוללת  הפותחת  האדם(  עבודת  ללא  מלמעלה115,  באים 

את כל המשך העבודה בקרקע )הקציר והאסיף(.  

וא"כ חג הפסח מסמל את השלב הראשון )האל"ף( של 
כל הענינים – הגילוי מלמעלה הכולל את כל ההמשך. 

לאחר מכן בא -

חג השבועות – השני לרגלים, וקשור ל"בכורי קציר 
חטים" – עבודת האדם מלמטה למעלה.

בהיות חג השבועות הרגל השני, מסמל זה את עובדת 
היותו השלב הבי"ת בעבודה, אשר זה מתבטא גם בהיותו 

קשור עם "קציר חיטים" – הנעשה בעבודת האדם. 

 ו"חג האסיף תקופת השנה" – "בזמן שאתה אוסף 
השנה"  בחזרת  "שהוא  לבית",  השדה  מן  תבואתך 
והשלימות  להאסיפה  קשור  ברגלים,  השלישי   –
האמיתית  בגאולה  הוא  ששלימותה  העבודה,  דכל 
והשלימה, כשיהיה האסיפה של כל בני־ישראל )כמו־
שכתוב "אסף אסיפם נאום ה'"(, ושל כל ניצוצי קדושה 

שבכל העולם כולו.

הרגל האחרון הוא חג הסוכות – שהוא הרגל השלישי 
וענין זה מתבטא בזה  המסמל את היותו הענין השלישי. 
את  אוסף  האדם  בו  בזמן  חל  זה  רגל  כי  מציין  שהכתוב 
תבואתו מן השדה, בסוף השנה, עובדה המסמלת את גמר 
השלימות  גם  נרמז  בזה  אשר  בשדה.  העבודה  ושלימות 
וכל  הגאולה  תבוא  כאשר  בבריאה,  העבודה  כל  של 
ניצוצות  וכל  יחדיו לארץ ישראל,  ויאספו  יתקבצו  ישראל 
בשרשם  ויתקבצו  יחזרו  כולו  העולם  שבכל  הקדושה116 

בקדושה.

ב',  א',  ולהעיר מדברי הזוהר הנסמן בשיחה – אבי"ב דאיהו   1114
קטנה  הגימטריא  להיותו  )בפשטות,  דג'  רזא  הוא  י"ב  )כי(  ג' 

שלהם(. 

1115 ולהעיר מהפירוש )ראה לקו"ש חט"ו עמ' 370. וש"נ( במאמר 
בעולמים  בחי  "מאמין  א(  לא,  שבת  בתוס'  )הובא  הירושלמי 
הסיבה  אינה  מצמחת(  )שהזריעה  הטבע  חוקי  אשר  וזורע". 
רק  הוא  שזורע  הסיבה  וכל  היהודי.  זורע  שמצידה  האמיתית 

בגלל שמאמין הוא בחי העולמים.

1116 מובא בספרי קבלה וחסידות כי כאשר נשברו הכלים בעולם 
הם  התלבשו  בפנים(,  ס"ו  לעיל  )ראה  מדרגתם  ונפלו  התוהו 
)לאחר ריבוי השתלשלות( בעניני עולם הזה, ובכל דבר גשמי 
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מלובש ניצוץ קדושה שהשתלשל מאותו עולם, וניצוץ זה הוא 
מקור חיותו של הדבר. עבודת האדם מתבטאת בזה, שיתעסק 
הדבר  יזדכך  וכך  התורה,  הרצון  פי  על  העולם  עניני  כל  עם 
הגשמי והניצוץ האלוקי המחיה אותו יחזור להתקשר בשרשרו 

נוסף הכולל את  כן, מצאנו בסוף פרשתנו, מקום  ואם 
החלוקה של "ראש, תוך וסוף".

בקדושה, באלוקות. )ראה תורה אור ד"ה וישלח יעקב )כד, א( 
ובמ"מ שם(.

)ובתחילתה( מצאנו את התהליך והסדר של "ראש, תוך  סיכום: גם בכללות פרשתנו 
וסוף". וכמו כן בפרשת הרגלים המופיעה קרוב לסוף הפרשה. 
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67פרשת כי תשא

 סעיף י'
מהותן של קרני ההוד

 ]על פי האמור בסעיפים הקודמים אודות העילוי 
)גימ"ל( המיתוסף דוקא באמצעות הירידה למטה, מתרץ 
את השאלה שהקשה בסעיף ב' – מדוע זכה משה לקרני 

ההוד רק בקבלת הלוחות האחרונות ולא בראשונות[

על־פי הנזכר־לעיל יובן גם־כן החידוש דקרני ההוד 
]שזהו  האחרונות  הלוחות  על־ידי  שנתוספו  משה  של 
העבודה  על־ידי  דוקא  שבא  דגימ"ל,  העילוי  על־דרך 

דבי"ת, חטא העגל ושבירת הלוחות[:

הירידה  על־ידי  שבאו   – האחרונות  הלוחות  דוקא 
על־ידי  נפעל  )שזה  הבירורים  עבודת  לפעול  למטה 
– פועלים את הגילוי ד"תעלומות  הלוחות האחרונות( 
חכמה כפלים לתושיה" בתורה, בחינת פנימית ועצמית 

החכמה, למעלה מחכמה הגלויה בלוחות הראשונות.

נתבאר לעיל )סעיף ו'( כי מעלתן של הלוחות האחרונות 
הן, אשר דוקא אצלן מתבטאת תכלית הכוונה של בריאת 
העולם. שכן, לוחות אלו באו בהמשך לירידה שהיתה אצל 
בני ישראל בחטא העגל, אשר מטרתה היתה לפעול זיכוך 
ועליה במדריגות הנמוכות ביותר של האדם והעולם ולאחד 
שם,  נתבאר  זו,  עבודה  ואלוקות.  קדושה  עם  אותן  גם 

קשורה עם גילוי העצם של הקב"ה.

מטעם זה מובן ביתר שאת, מדוע דוקא לאחר עבודת 
לגילויים הכי נעלים  זכו ישראל  התשובה על חטא העגל, 
של עצם האור, אשר גילויים אלו מתבטאים במעלתן של 

הלוחות השניות:

חיצוניות  ישנם שני אופנים:  דהנה117, בחכמת התורה 
החכמה ועצם החכמה ופנימיותה. החילוק בין שני דרגות 
ניתן  אשר  חכמה  הינה  החכמה  חיצוניות  אשר  הוא,  אלו 
והמחשבה  הדיבור  אותיות  שכלי,  בהסבר  אותה  לבאר 
ולבטא אותה. מה שאין  מסוגלות להכיל את הבנת הענין 
בהבנת  יותר  עמוק  רובד  על  מדובר  החכמה  בעצם  כן 

המשך  ואילך.  ע"ב  עמ'  תער"ב  המשך  ראה  לקמן  בהבא   1117
ה'תרנ"ט.  טעם  טוב  ד"ה  וראה  ואילך.  פ"ה  עמוד  ה'תרס"ו 
שרש מצות התפילה פ"י ואילך. ולהעיר מתניא פי"ח־ט. פל"ה 

בהגה"ה.

יכילו  לא  השכליים  וההבנה  ההשגה  אשר  מדריגה  הענין, 
ועל  החכמה".  "ראיית  באמצעות  רק  נתפסת  והיא  אותה 
דרך המובא כמה פעמים בש"ס אשר רב נשאל שאלה על 
כי לא היה לא מה להשיב, אך אף  רב",  ו"שתיק  הלכותיו 
על פי כן לא חזר בו, ועד שההלכה נפסקה כמותו. והטעם 
שכלו  בעין  ראה  שרב  מפני  הוא  בדעתו,  נשאר  אכן  שרב 
את הענין כפי שהוא למעלה מהסברה שכלית, ומטעם זה 

לא הפריעו לו הקושיות על הענין.

חכמה עצמית זו מבטאת את יציאת השכל והתעלותו 
למעלה  עומד  שהוא  כפי  הענין  אל  ההשגה  עולם  מעל 
מה",  "כח  בשם  החכמה  נקראת  זה  מטעם  הסבר.  מכל 
המבטא את התבטלות השכל כלפי עומק הענין שלמעלה 
מההשגה. וזוהי דרגת התורה שהתגלתה בלוחות השניות 
– עצם החכמה ופנימיותה, אשר לה זכו ישראל בעקבות 

עבודת התשובה שלהם על חטא העגל. 

מטעם זה מובן, אשר דוקא לוחות אלו, המבטאות את 
עצם האור החודר בכל מקום, הן הנותנות את הכח להמשך 
הניצוצות  של  התעלותן  נפעלת  ידן  ועל  ובכוחן  העבודה, 

בעבודת הבירורים. 

שלכן ניתוסף על־ידי־זה במשה רבינו )מקבל הלוחות 
האחרונות( "קרן עור פניו" )על־דרך "חכמת אדם תאיר 

פניו"( – שזהו אור עצמי שלמעלה מהתלבשות.

כשם שבתורה האיר הגילוי הנעלה של עצם החכמה, כך 
גם אצל משה התגלתה דרגת עצם החכמה, וזו התבטאה 

בהארת פניו.

ועל דרך סיפור הגמרא118 אודות רבי יהודה, שפניו היו 
פניו",  תאיר  אדם  ש"חכמת  מחמת  ומאירים119  צהובים 
היינו שעצם החכמה שאינה יכולה לבוא לידי ביטוי בדיבור, 
הסיבה  גם  היא  זו  אשר  הרב.  בפני  ומתגלה  משתקפת 
בשעת  רבם  בפני  להביט  השתדלו  החכמים  שתלמידי 
של  פניו  את  רואה  היה  שאילו  רבי120  שאמר  עד  הלימוד, 
היינו  יותר.  מחודד  היה  השיעור  בשעת  מאיר,  רבי  רבו 

1118 נדרים מט, ב.

1119 עד שמטרוניתא )גבירה( אחת חשבה שהוא שתוי.

1120 עירובין יג, ב. 
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שהארת הפנים של רבו היתה מוסיפה לו איכות בהשגתו. 
וזהו הגילוי לו זכה משה. 

זכה  להן  קרני ההוד  הביאור במעלתן של  ]לאחר   
את  ומבאר  ממשיך  הבירורים,  עבודת  בעקבות  משה 

הטעם שמשה היה זקוק למסוה[

האחרונות  הלוחות  של  שהמעלה  היות  ולאידך: 
באה דוקא על־ידי הירידה וההתלבשות למטה בעולם 
)לא  בעולם  מאבנים  לך"  "פסל  ד"בראשית"(,  )הבי"ת 
עד  אלקים"(,  "מעשה  שהם  הראשונות  הלוחות  כמו 
שמהפכים גם את הענינים הבלתי רצויים – לכן ה"קרן 
על  "ויתן  ולכן  אליו",  מגשת  "וייראו  פעל  פניו"  עור 
שבתורה  אלקות  גילוי  להסתיר  בכדי  מסוה",  פניו 

מה"התלבשות בענין הבירורים";

כלומר, כיון שהלוחות האחרונות קשורות עם הירידה 
לצורך עבודת הבירורים, ובפרט עבודת התשובה הקשורה 
עם היפוך הענינים בלתי רצויים, היינו שמדובר כאן באור 
מתחשב  אדרבה  אלא  בעולם,  ביטול  פועל  שאינו  אלוקי 

הוא במציאות התחתון על מנת לחדור בו באופן פנימי,

כדי   – מסוה  פניו  על  שם  משה  אשר  הסיבה  מובנת 
שתהיה אפשרות אשר האור הנעלה והמרומם יוכל לחדור 
לצורך  העולם  בעניני  המתעסקים  ישראל  ובבני  בעולם 

עבודת הבירורים, באופן פנימי.

אבל הסתר המסוה הוא לא בנוגע לבני־ישראל מצד 
)בלי  עמכם"  ה'  דיבר  בפנים  "פנים  שכן   – עצמם 
הסתר כלל(. ולכן, בשעה שמשה "דיבר אל בני ישראל 
את אשר יצוה" הוא הסיר את המסוה "וראו בני־ישראל 

את פני משה כי קרן עור פני משה". 

לעניני  שייכות  יש  ובני־ישראל  למשה  כאשר  ורק 
העולם )בכדי לפעול שם את הבירור בדרך התלבשות( 
יוכל  שהעולם  בכדי  המסוה",  את  משה  "והשיב  אז   –

לקבל את הגילוי ולא להתבטל ממציאותו. כלומר, שגם 
יוכל  שהגילוי  בכדי  אלא  העלם,  לא   – כוונתו  המסוה 

להתקבל בעולם.

שמשה  בשעה  אשר  הפרשה,  בסוף  מספרת  התורה 
היה  ה',  דבר  את  להם  למסור  ישראל  בני  עם  מדבר  היה 
מסיר את המסווה מעל פניו ומדבר כך בלעדיו ורק כשסיים 
היה מחזירו על פניו. ועובדה זו מראה ומדגישה אשר בני 
והם מוכשרים  נעלית  הינם במדריגה  עצמם  מצד  ישראל 
לקבל את הגילוי, ומה שבתחילה "וייראו מגשת אליו", היה 
זה מפני שאז היו הם עסוקים עם עניני העולם, ובמצב כזה 

אין הם מסוגלים לקבל את הגילוי.

ובקשר  במגע  באו  ישראל  ובני  משה  כאשר  ולכן, 
כדי שבני  פניו  עם לעולם, היה משה שם את המסוה על 
ישראל הנמצאים בעולם יוכלו לקבל את הגילוי, ועל ידי זה 

להחדירו אחר כך גם בעולם.

העולם  וזיכוך  בבירור  יהודי  של  עבודתו  ועל־ידי 
יוכל  הוא  בעולם  נמצא  שיהודי  כפי  שגם  פועל,  הוא 
לקבל את הגילוי ד"קרן עור פניו", כפי שיהיה בשלימות 
בגאולה האמיתית והשלימה )גימ"ל( – "ולא יכנף עוד 
גם  בבני־ישראל  מוריך"  את  רואות  עיניך  והיו  מוריך 
כפי שנמצאים ומתעסקים עם העולם, עד שעל־דרך־זה 
יהיה גם בעולם עצמו – "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר 

יחדיו", "אבן מקיר תזעק", הגילוי דכח הפועל בנפעל.

ישראל  יכלו  לא  פי שבזמנו של משה,  כלומר, אף על 
לקבל את הגילוי כאשר הם התעסקו עם עניני העולם, מכל 
מרומם  העולם,  בזיכוך  יהודי  של  עבודתו  ידי  על  מקום, 
ליהודי לקבל  יפריע  הוא את העולם למצב כזה, אשר לא 
את הגילוי כפי שהוא, ללא מסוה. ויתירה מזו, הזיכוך יהיה 
יתאחד עם  כה רב, עד שהעולם עצמו )ה"בשר" הגשמי( 
הגילוי והכח האלוקי המהווה את העולם, וזה יתבטא בזה 
אשר "אבן מקיר תזעק", וכפירוש הגמרא שהאבן עצמה 
היינו שהאבן  ה',  רצון  הוא את  קיים  תעיד על האדם אם 

עצמה תגלה ותבטא את רצון העליון.

משה  של  ההוד  בקרני  גם  משתקפת  הירידה  בעקבות  דוקא  הבאה  העליה  סיכום: 
המסמלות את גילוי עצם החכמה. אכן, אז הוזקק משה לקרני ההוד, בכדי שתהיה יכולת 
לעולם, ולישראל העוסקים בו, לקבל את הגילוי. אכן, לעתיד לבוא יזדכך העולם, והגילוי 

יחדור בישראל ובעולם, גם ללא מסוה.
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סיכום חלק ג:

 אחר שביאר את כללות ההשתלשלות שבבריאה, מקשה אשר סוף כל סוף מהותו של 
שלב הבי"ת הוא ירידה )ורק שאחר כך מביא הוא לעליה(. ומתרץ שכל הירידה זהו שלב 
שהקב"ה קבע, אשר רק על ידו מגיעים לתכלית הענין. וגם כאשר האדם חוטא הרי זה 
מפני שמשמים הביאו אותו לחטוא, בכדי שיזכה לעליה שבאה אחר כך. ממילא מובן כי 
כל עניני פרשתנו, כולל מעשה העגל, מבטאים ענין אחד של עליה – התנשאות. עובדה 

זו משתקפת בכמה ענינים שבפרשה.

על פי הביאור שבשיחה מובן מדוע קרנו פניו של משה דוקא לאחר החטא והשבירה, 
כי קירון פנים זה, מסמל את העליה שבאה לאחר החטא. אלא שמשה נזקק למסוה כדי 

שהאור האלוקי יוכל לחדור בעולם.
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 סעיף י"א
 שלושת השלבים בעבודת האדם

השלבים  שלשת  את  בארוכה  שביאר  ]לאחר   
הם  כיצד  להלן  מבאר  הבריאה,  בכללות  הקיימים 

משתקפים בחיי היהודי[ 

מג' ענינים אלו בפרשת תשא ישנו לימוד בעבודת 
פרשה  שבהיותה  לעיל,  כאמור  הזמנים,  בכל  האדם 
שקוראין אותה פעם אחת בשנה, ישנו מזה לימוד לכל 

השנה כולה, 

כלל  כותבת  התורה  שכאשר  בש"ס,  גדול  כלל  ישנו 
זה  כלל  אנו  לומדים  בתורה,  אחד  במקום  מסוים  דין  או 
ו'מעתיקים' אותו לכל שאר דיני התורה )כל עוד אין סיבה 

להיפך(, ובלשון הש"ס "זה בנה אב", לכל התורה כולה. 

מה שאין כן, "שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים". 
במקום  מסוים  דין  או  כלל  כותבת  התורה  כאשר  כלומר, 
לומר,  הוא  אות  נוסף,  במקום  אותו  וכופלת  בתורה,  אחד 
כי דין זה יכול להתרחב ולהיות 'מועתק' רק למקום השני 
לא  שהתורה  בזה  שכן,  התורה.  דיני  לשאר  ולא  )הנוסף(, 
הסתפקה בכתיבת הדין במקום אחד )אשר כבר אז היינו 
אותו  וכפלה  כנ"ל(  התורה,  דיני  שאר  לכל  ממנו  למדים 
במקום נוסף )שני(, הרי זהו סימן ברור, שבזה באה התורה 
)הנוסף(  זה  למקום  והעתקתו  הדין  הרחבת  את  להגביל 

בלבד, ולא למקומות נוספים.

ולתכנים של  להוראות  בנוגע  דידן,  בנידון  זה  דרך  ועל 
פרשיות התורה: 

בקריאת  די  בתורה,  מפרשה  הוראה  לימוד  עבור 
הפרשה פעם אחת בכל שנה )כפי שנתבאר לעיל בסעיף ג(, 
ואזי אנו למדים  ממנה את הוראתה המיוחדת וממשיכים 

זאת לכל שאר השנה. 

היינו מסתפקים בקריאתה של פרשה  והנה, באם לא 
בשבוע  אותה  וקוראים  כופלים  היינו  אלא  אחת,  פעם 
נוסף, אזי קריאתה הנוספת היתה כעין סימן והוכחה לומר, 
אך  ונמשכת  'מועתקת'  קריאתה(  )שנכפלה  זו  שפרשה 
ולא לשאר  נקראה,  היא  ה(נוסף, שבו  ורק לשבוע ה)שני 

השנה. 

ואם כן, זה שקוראים כל פרשה רק פעם אחת, מהווה 
הוכחה שיש בה הוראה מיוחדת ובסיסית הנוגעת ומלמדת 

אותנו למשך כל השנה כולה1

ועל־אחת־כמה־וכמה בעמדנו בשבת פרשת תשא 
עצמה כשקוראים את – וצריך לחיות עם – כל הפרשה: 

התורה  את  קוראים  שכאשר  מובא  מקומות121  בכמה 
בשבת עם ברכות לפניה ולאחריה, יש לזה משמעות גדולה 
יותר מבשאר השנה. ובפרט, על פי תורת אדמו”ר הזקן122, 
אשר "יש לחיות עם הזמן" – עם פרשת השבוע ופרשת 
המיוחד  הצורך  מאליו  מובן  השבועית,  הסדר  של  היום 
אשר  זו.  בשבת  דוקא  תשא  כי  מפרשת  הראה  ללמוד 

ההוראה היא, כי   

כולם  הענינים  כל  את  לפעול  הכח  ניתן  ליהודי 
– מתחלתם ועד סופם וכל מה שבינתיים, מ"אל"ף עד 
האותיות  בשלשת  שנחלקים  כפי   – ובכללות  תי"ו", 

הראשונות, אל"ף בי"ת גימ"ל.

החל  נמצאים  אלו  ענינים  ג'  כל  את  שרואים  כפי 
מעבודתו בכל יום ויום:

למעלה,  היהודי  נשמת  עולה  השינה  שבשעת  כיון 
נחשב  לגוף123,  מחזירה  הקב"ה  ובבוקר  חוצבה,  למקור 
האדם בכל בוקר כבריה חדשה האוחזת בתחילת העבודה, 

ובסוף היום כבסיום העבודה.

חדשה"(  "בריה  )כשנעשה  משנתו  כשניעור  מיד 
הוא אומר "מודה אני לפניך כו' שהחזרת בי נשמתי". 

האל"ף – היסוד וההתחלה – של עבודתו של יהודי 
להקדוש־ברוך־הוא  שלו  וההודאה124  הביטול  הוא: 

)האל"ף ד"אנכי"(.

1121  ראה לדוגמא שיחת ש"פ יתרו ה'תשנ"ב ס"ט.

1122  היום יום ב' חשון.

אפקיד  "בידך  המיטה:  שעל  שמע  בקריאת  שאומרים  וכפי    1123
רוחי", ובבוקר "שהחזרת בי נשמתי".

"מודים  כמו  ביטול,  של  במשמעות  מובאת  כאן  ה"הודאה"    1124
ועוד(, אשר מודים ומסכימים  ב  נז,  יהודה" )שבת  חכמים לר' 
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עד שכל מציאותו, האל"ף ד"אני" שלו – "מודה . . 
לפניך", שכן ה"אני" של יהודי )גם כפי שנמצא למטה( 
הוא דבר אחד עם ה"אני" וה"אנכי" שלמעלה )ישראל 

וקוב"ה כולא חד( –

ויו"ד  )יהודי( למטה  יו"ד  א':  וכמרומז בצורת אות 
וכידוע  המחברם.  וקו  למעלה  )הקדוש־ברוך־הוא( 
פשיטות  עם  אחד  דבר  היא  יהודי  של  שפשיטות 
העצמות. וענין הפשיטות בא לידי ביטוי בגלוי באמירת 
"מודה אני" )ענין ההודאה, למעלה מכל ענין השמות(.

מעלת125 נשמות ישראל היא בזה, אשר הנשמה היא 
ויתירה מזו "ישראל וקודשא  "חלק אלקה ממעל ממש", 
בריך הוא כולא חד". אשר משמעות הענין היא, אשר בכל 
מצב ובכל מדריגה שהיהודי לא יהיה, עצם מציאותו תמיד 

קשורה לקדושה ולאלוקות.

העזים,  רגשותיו  כל  אשר  להוסיף,  יש  יותר  בעומק 
אינם  היהודי  של  הטהורים  ורצונותיו  הנעלית  הבנתו 
אלו  בכל  שכן  בשלימות,  לאלוקות  אותו  המקשרים  אלו 
מודגשת מציאות של "זולת" המרגיש, מבין ורוצה אלוקות 
אליהן  האלוקיות  הדרגות  גם  לזה,  בהתאם  וקדושה. 
המוגבלת,  ההארה  בדרגת  הן  זו  בעבודה  האדם  מתקרב 
אשר האדם מבין את מעלתה ויוצר כלפיה רגש של קירבה 

ורצון להידבק בה.  

לאלוקות  הקשורה  היהודי  בנשמת  היחידה  הנקודה 
בתכלית ההתאחדות היא רק עצם נקודת היהדות שבו. זו 
הנקודה בה מציאותו של האדם אינה נרגשת כלל והדבר 
היחיד שנרגש הוא עצם מציאות ה', שלמעלה מכל תואר 
של  נשמתו  ומתאחדת  קשורה  איתה  גדר,  מכל  ולמעלה 

היהודי. 

פשיטות  אשר  טוב126,  שם  הבעל  אמר  זה  מטעם 
בעצם   – היהודי  של  בפשיטות  דוקא  מתגלית  העצמות 
מעלה  מכל  מופשטת  שהיא  כפי  היהודי  של  מציאותו 
ותואר. ובעבודת האדם, הרי זה מתבטא בעבודת הביטול 
בעצם  שכן  האלוקות,  עבור  האדם  של  מציאותו  והנחת 
כל  משתווים  אלוקות  עם  וההתאחדות  הביטול  נקודת 
ישראל127, ונקודה זו, הקשורה עם עצם נשמתם, מקיפה 

הם לדבריו, ומבטלים את דעתם לדעתו. 

1125  ראה תניא פ"ב. ספה"מ מלוקט ח"ד עמ' רי"ט. שיחת יום ג' 
וכו' פרשת תולדות. ועוד.

1126  כתר שם טוב הוספות סקנ"ד.

1127  ראה גם לקו"ש ח"א שיחה לפ' תרומה ס"ח-י. 

וחודרת בכל מציאותם )"אני"(, אשר כל כולה מאוחדת עם 
ה"אני" של הקב"ה.

שלכן מנהג ישראל שכל בני־ישראל – אפילו ילדים 
קטנים ביותר- אומרים "מודה אני".

בעצם  דוקא  היא  ההדגשה  עיקר  כי  האמור,  פי  על 
מציאותו של היהודי, מובן גם מדוע הקטנים אומרים מודה 
אני, שכן ביחס לעצם מציאותו של יהודי אין הבדל בין גדול 

לקטן. 

ובטלה  טפלה  "מודה"  תיבת  אפילו  מזו:  יתירה 
)לכאורה(  כאן  העיקר  שכן  "אני",  של(  )האל"ף  אל 
– כי מיד כשניעור משנתו ישנו לכל  הוא תיבת "אני" 
ושס"ה  אברים  רמ"ח  )עם  האדם  של  מציאותו  לראש 
גידים(, ורק לאחרי־זה הוא )ה"אני"( עושה פעולה, החל 
מהאמירה והפעולה ד"מודה . . לפניך". ואף־על־פי־כן 
אומרים "מודה אני" ולא "אני מודה" – כי עד כדי כך 
ה"אני" של יהודי קשור עם הקדוש־ברוך־הוא, שהגם 
ה"אני"  אף־על־פי־כן  ה"אני",  מציאות  קודמת  שבזמן 

הוא תיכף במצב דהודאה לפניך.

הכוחות  התקשרות  בין  בחילוק  לעיל,  המבואר  פי  על 
ההתקשרות  לבין  היהודי  של  וכו'(  מידות  )שכל,  הגלויים 
העצמית, מובן דבר נוסף: כאשר הקשר של היהודי עם ה' 
היא מצד מציאותו הגלויה, אזי נרגש אשר יש את מציאות 
 – האמיתי  האל"ף  מציאות  ואת  למטה,  הנמצא  האדם 
הקדוש ברוך הוא, והיהודי, שהוא מציאות נוספת, מתבטל 
הקשר  מצד  כן  שאין  מה  הוא.  ברוך  לקדוש  ומתקשר 
כאן  שיש  הפירוש  אין  ישראל,  ובני  הקב"ה  שבין  העצמי 
ב' מציאויות אשר מציאות היהודי מתבטלת כלפי מציאות 
עליונה, אלא שמציאות האדם עצמה היא מציאות אחת 
עם ה'. וממילא מובן אשר עוד קודם שהיהודי עושה איזו 
פעולה של התבטלות, הוא כבר עומד בביטול והתאחדות 
אשר  היום,  עבודת  של  האל"ף  השלב  וזהו  אלוקות.  עם 
)מצד  לאלוקות  מוחלט  בביטול  מתמסר  עומד  היהודי 

היותו אחד עם הקב"ה128(.

כאשר  הענין,  שמצד  פי  על  אף  אשר  מובן,  זה  פי  על 
מציאותו  עצם  את  לראש  לכל  יש  הרי  בבוקר  קם  האדם 
)"אני"(, והיא עוָשה פעולות שונות, החל מפעולת הביטול 
)ופעולות הללו טפילות הרי לעצם מציאותו(, אשר מטעם 
מודה",  "אני   – ההודאה  את  לנסח  יותר  מתאים  היה  זה 

1128  אשר בזה מודגש האל"ף של היהודי )אשר הוא מציאות אחת 
עם ה'(.

"
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היינו מציאות האדם העושה פעולה של ביטול. אך, מכיון 
שמדובר כאן על עצם מציאותו המאוחדת מלכתחילה עם 
אלוקות, אזי תיכף ומיד ניכר הביטול והקשר שלו )"מודה"( 

לאלוקות.  

שחרית,  ותפלת  השחר  ברכות  באים  זה  ולאחרי 
ומבית־הכנסת לבית־המדרש – כללות האל"ף דעבודת 

היום.

לאחרי־זה בא הבי"ת בעבודתו היומית של יהודי – 
"יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב", הוא יוצא )מבית־
הכנסת ובית־המדרש( לעולם )הבי"ת ד"בראשית ברא 
גו'"( לעשות את העבודה במשך כל היום כולו, "הנהג 
בעניני  והתעסקותו  התלבשותו  ארץ",  דרך  מנהג  בהן 

העולם באופן דמשאו ומתנו באמונה.

ענין129 עבודת היהודי בעולם, בעסק המשא ומתן, היא 
לצורך  אלוקות.  עם  אותו  ולקשר  בעולם  רוממות  לפעול 
זה נדרש היהודי לעסוק קודם לכן בעבודת התפילה אשר 
היא מהווה "סולם" ש"ראשו מגיע השמימה", ואז מתעלה 
נוסף  אלוקות.  עם  ומתקשר  הארציים  מעניניו  האדם 
של  תורתו  היא  אשר  בתורה,  לעסוק  הוא  נדרש  זאת  על 
הקב"ה, הנעלה ומרומם מן העולם. וכל זה נותן ליהודי את 
הכח לזכך ולהעלות את הענינים הגשמיים ולקשר אותם 

עם דרגת האלוקות שלמעלה מהעולם.  

והתפילה  הלימוד  אשר  ביאור  ביתר  יובן  זה  פי  על 
מהווים את האל"ף הכולל את כל המשך העבודה, שכן הם 
אלו הנותנים ליהודי את הכח לפעול את כל המשך עבודתו 

במשך היום.

גמר   – הגימ"ל  בא  היום  וחותם  בסיום  לאחרי־זה, 
ושלימות עבודת היום, כשעושה את חשבון הנפש וסך-
– הוא  הכל דכל עניניו ומעשיו במשך היום, ובכללות 
עושה זאת בתפלת ערבית, עד לסיומה – "אך צדיקים 
יודו לשמך גו'", הודאה לה' )כמו "מודה אני" בבוקר(, 
אבל  בתור גמר ושלימות העבודה, עד – קריאת שמע 
שעל המטה, ומוסר עצמו לגמרי להקדוש־ברוך־הוא – 

"בידך אפקיד רוחי".

לאחר עבודתו של היהודי בזיכוך ובירור העולם, מגיע 
בא  היהודי   כאשר  העבודה,  ושלימות  גמר  של  השלב 
אל  היום,  במשך  פעולותיו  כל  עם  יחד  עצמו,  את  להשיב 
המסמלת   – ערבית  מתפילת  החל  הוא.  ברוך  הקדוש 

1129  לכללות קטע זה ראה לקו"ש חט"ו עמ' 96 ואילך.

את  האדם  מוסר  בסופה  אשר  היום,  עבודת  שלימות  את 
צדיקים  "אך  באמירת  פעולותיו,  כל  עם  יחד  מציאותו 
יודו לשמך" – ההודאה וההתבטלות לאלוקות. עד לשלב 
המטה  על  שמע  קריאת  הוא  קורא  כאשר  ביום,  האחרון 
הולך  הוא  אותן  פעולותיו,  כל  של  הכל  הסך  את  ועורך 

למסור ולהשיב אל ה'. 

נפשו  את  האדם  משיב  האחרון  השלב  של  ובסיומו 
ומוסרה חזרה למעלה – "בידך אפקיד רוחי". 

עבודתו  בכללות  אלו  ענינים  ג'  ישנם  ועל־דרך־זה 
של יהודי במשך ימי חייו – לאריכות ימים ושנים טובות 
– תחלת העבודה, אמצע העבודה, עד סיום ושלימות 

העבודה.

יותר:  בפירוט  זה  סדר  מבואר  אחרים130  ממקומות 
בתחילת חיי האדם, בשנות נערותו, מוטלת עליו הדרישה 
כלל  להתעניין  ולא  תורה,  של  באהלה  כולו  כל  לשקוע 
זה, מהווה את  ו"תכלית". שלב  בעניני עולם הזה, פרנסה 
האל"ף, הגילוי מלמעלה, הנותן לאדם את הכח לכל המשך 
ועבודתו בעולם. אחר כך מגיע השלב הבי"ת, בו  ימי חייו 
תאכל",  כי  כפיך  "יגיע131  אשר  מהיהודי  התורה  דורשת 
אשר  בכל  אלוקיך  ה'  "וברכך  כי  ליהודי132  מודיעה  והיא 
תעשה" דוקא. או אז "יצא133 האדם לפעלו ולעבודתו עדי 
ומתן  במשא  להתעסק  הזה,  עולם  אל  יוצא  האדם  ערב", 
ולהעלות את כל עניני העולם לקדושה. בסיום חיי האדם, 
כאשר עומד הוא לסיים את שליחותו בעולם ולהשיב את 
נשמתו לבוראה, עורך אז חשבון צדק וסך הכל מכל מעשיו 
ופעולותיו, איתם יעלה למעלה. אשר זהו השלב הגימ"ל בו 

באה עבודת האדם, בבירור העולם, לשלימותה.

כבר  ]ומסיים, אשר בסדר של כללות הבריאה – 
וכעת  בעולם(,  העבודה  )של  הבי"ת  השלב  נסתיים 

אוחזים בשלב הגימ"ל של ביאת המשיח[

האחרון  הדור   – זה  בדורנו  ועל־אחת־כמה־וכמה 
– לאחרי שישנו כבר  והדור הראשון דהגאולה  בגלות 
דבני־ישראל  ועבודתינו"  ד"מעשינו  גדול  הכי  הריבוי 
סיימו  וכעת  זה,  שלפני  והשנים  הדורות  כל  במשך 

 113 עמ'  ואילך.   95 עמ'  ח"א  לקו"ש  ובי"ת(  )אל"ף  ראה    1130
ואילך. )בי"ת( חל"א עמ' 172 ואילך. חט"ו שם. )גימ"ל( חט"ז 

עמ' 272-3.

1131  תהלים קכח, ב.

1132  ראה טו, יח.

1133  תהלים קד, כג.
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כבר גם את הבירורים האחרונים – כעת ההדגשה היא 
בעיקר ולכל לראש על סיום ושלימות וגמר העבודה – 
להביא את הגימ"ל דגאולה האמיתית והשלימה בפועל 

ממש!

בתקופת  שנאמר  אחר  לביטוי  מתקשרים  אלו  דברים 
"עבודת  "אינו  כעת,  העבודה  המשך  אשר  שיחתנו134, 
עבודת  ונשלמה  נסתיימה  כבר  )שהרי  הבירורים" 

1134  ש"פ וישלח ה'תשנ"ב סי"א.

הבירורים(, אלא עבודה מיוחדת להביא ההתגלות בפועל 
בעולם135".136

1135  ו"יתירה מזו, שישנו כבר )הגילוי( בפועל ובגלוי, וצריכים רק 
לפתוח את העינים". שם הערה 112.

1136  ו"גם אם חסר בעבודתו של הפרט . . הרי זה ענין פרטי . . אבל, 
ועבודתינו"  "מעשינו  ושלימות  בגמר  ושלום  חס  גורע  זה  אין 
דכלל ישראל שעומדים מוכנים להגאולה" )ש"פ נח ה'תשנ"ב 

ס"ט(.

בתחילת  אשר  יהודי,  של  בחייו  גם  משתקפים  האמורים  השלבים  שלשת  סיכום:  
העבודה חדור היהודי בביטול וקשר לאלוקות. אחר כך ניגש הוא לעולם לבררו ולזככו, 

ובסיום העבודה חוזר הוא אל ה' יחד עם כל פעולותיו. 
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סעיף י"ב
קרני ההוד של כל יהודי

הכח  את  יש  יהודי  לכל  כי  ביאר  הקודם  ]בסעיף 
מקבל  מהיכן  מבאר  זה  בסעיף  הענינים.  כל  את  לפעול 
בעקבות  זוכה  הוא  וְלמה  זו,  לעבודה  הכח  את  הוא 

העבודה[ 

לפעול  יכול  מישראל  שכל־אחד־ואחד  לכך  והכח 
מהאל"ף  בא  סופם(  ועד  )מתחלתם  הענינים  כל  את 
הראשון – שה"אני" של כל־אחד־ואחד מישראל קשור 
והוא דבר אחד עם "אנכי" שלמעלה, עד שאפילו כפי 
נברא  העולם  כל  אזי   – בעולם  למטה  יורד  שיהודי 
והראשית  הראש  ראשית",  שנקראו  ישראל  "בשביל 

דכל הבריאה כולה.

האמורה,  העבודה  כל  את  לפעול  ליהודי  שיש  הכח137 
ועד  העבודה  ויסוד  שבתחילת  הביטול  מעבודת  החל 
אחד  שהוא  העובדה  מכח  הוא  ממש,  העבודה  כל  לסיום 
עם הקב"ה. נקודה זו היא שמשפיעה על מציאות האדם 
לאדם  שנותנת  זו  גם  והיא  לאלוקות,  בביטול  שיעמוד 
הזה  ובעולם  גשמי  בגוף  נתון  בהיותו  גם  אשר  הכח,  את 
החומרי, הרי לא זו בלבד שאין הוא מושפע מהעולם והוא 
נשאר מרומם ממנו, כי אם יתירה מזו יש לו גם את הכח 

לפעול על העולם – לזככו ולאחדו עם אלוקות1138

בכל־אחד־ואחד  זאת  לגלות  שהכח  לומר  ויש 
אתפשטותא  ועל־דרך־זה  רבינו,  ממשה  בא  מישראל 
מורי־ כבוד־קדושת   – זה  ובדורנו  דור,  שבכל  דמשה 
ג'  כל  נפעלים  שעל־ידו  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  וחמי 
הענינים דלוחות הראשונות, שבירת הלוחות139 ולוחות 

האחרונות, יחד עם קרני ההוד.

ס"כ  החסידות  תורת  של  ענינה  קונ'  גם  ראה  לקמן  בהבא    1137
)ולהעיר מהערה 131 שם(. לקו"ש ח"א עמ' 102 ואילך )שיחה 

לפ' ויחי, בפרט סי"ג-ד(.     

1138  ראה ספה"מ מלוקט ח"ה עמ' נ"א.

1139  היינו – העבודה של בירור וזיכוך העולם, וכדלקמן בקטע הבא 
שבשיחה.

ונפש  הגוף   בהגבלות  ומוגבל  מדוד  שהיהודי  כיון140 
על  המטרידים,  העולם  עניני  שישנם  גם  ומה  הבהמית, 
הקשר  את  ולגלות  לעורר  עצמו  בכוחות  יכול  הוא  אין  כן 
לבוא  נצרך  הוא  הוא.  ברוך  לקדוש  בינו  הקיים  העצמי 
המתלבשת  רבינו  משה  של  מנשמתו  זו  נקודה  ולקבל 
בגופו של הנשיא שבכל דור, והיא זו שנותנת ליהודי את 

הכח להתקשר לקב"ה.  

עם  יחד  אשר  בזה,  היא  הדור  נשיא  של  מעלתו  שכן, 
הקשר  מאיר  אצלה  אשר  גבוהה  נשמה  היותו  עובדת 
הוא  הרי  האלוקות,  עצם  עם  יהודי  של  העמוק,  הפנימי, 
נמצא יחד עם היהודי בעולם הזה הגשמי. ועל כן, על ידי 
התקשרות המתאימה141 אל הנשיא שבכל דור, מתגלה גם 

אצל היהודי הקשר העצמי שלו עם אלוקות.  

שקוראין  בשבת  כשנמצאים  ועל־אחת־כמה־וכמה 
את כל הפרשה ד"כי תשא את ראש בני ישראל" )תשא – 
משה רבינו( – שנוסף לכך שבני־ישראל הם ראש בכלל, 
נעשה גם – בכחו של משה רבינו – הנשיאת ראש דבני־
ישראל, שזה נותן לאחרי־זה את הכח לפעול את תוכן 
הראשונות(,  )לוחות  דאל"ף  הענין   – הפרשה  המשך 
במצב  אפילו  עד  בעולם,  העבודה   – דבי"ת  הענין 
ולהעלותו  ולהפכו  ממנו,  למטה  תחתון  שאין  דתחתון 
ההוד,  דקרני  הגילוי  עם  האחרונות,  דלוחות  להדרגא 
שעל־ עד  לקבל,  מישראל  כל־אחד־ואחד  של  שבכחו 
ידי העבודה בעולם הוא פועל שגם בהיותו בעולם יוכל 

לקבל זאת.

 ]לאחר שנאמר בקטע הקודם אשר "בכוחו של כל 
אחד ואחד מישראל" לקבל את הגילוי של קרני ההוד, 
נפעל  זה  גילוי   – ענין  לאמיתו של  להלן, אשר  ממשיך 

אצל כל יהודי מצד עצמו )ואין הוא נזקק לקבל זאת([ 

1140  בהבא להלן ראה תניא פ"ב. ד"ה ואתה תצוה תשמ"א )קונ' 
ס"ו.  התנש"א  צו  ש"פ  שיחת  ס"ה-ח.  ה'תשנ"ב(  קטן  פורים 
לקו"ש חכ"ו עמ' 7. התוועדויות ה'שי"ת עמ' 25 ועמ' 95. ועוד.  

1141  ראה היום יום כ"ד סיון.
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מישראל  שכל־אחד־ואחד  לכך  נוסף  מזו:  יתירה 
דקרני  הענין  נפעל  ההוד,  דקרני  הגילוי  את  מקבל 
ההוד בכל־אחד־ואחד מישראל עצמו – מצד בחי' משה 

שבקרבו:

על־ במאמר־חז"ל  בתניא  מבאר  אדמו"ר־הזקן 
כי  מעמך  שואל  אלקיך  ה'  מה  ישראל  "ועתה  הפסוק 
אם ליראה את ה' אלקיך", "אטו יראה מילתא זוטרתא 
שמצד   – היא"  זוטרתא  מילתא  משה  לגבי  אין  היא? 

בחי' משה שבכל אחד "יראה מילתא זוטרתא" אצלו.

לאחר שמשה רבינו מסיים לספר142 לעם ישראל, בסוף 
העגל,  את  בעשותם  ה'  אצל  שעוררו  האף  חרון  על  ימיו, 
ממשיך הוא ואומר143 "ועתה ישראל, אף על פי שעשיתם 
. . אינו שואל  תו עליכם ו  כל זאת עודנו רחמיו רחמיו וִחָבּ
מכם כי אם ליראה את ה' אלקיך", אשר משמעות הדברים 
כך  על  מה'.  היראה  את  לעורר  הוא  פשוט  שדבר  היא, 
זוטרתא  מילתא  שמים  יראת  "אטו  הגמרא144:  שואלת 
היא" – וכי יראת שמים זהו דבר קטן ופשוט?! ומתרצת 
שביחס  היא",  זוטרתא  מילתא  משה  לגבי  "אין,  הגמרא: 

לדרגת משה רבינו יראה היא אכן דבר קטן.

של  זו  תשובה  על  הזקן  אדמו"ר  מקשה  ובתניא145 
מישראל  אחד  לכל  ומכוון  נאמר  זה  פסוק  הרי  הגמרא: 
)ובלשון הפסוק "מה ה' אלוקיך שואל מעמך"(, ומה מסייע 

לנו שלגבי משה יראה היא דבר קטן?

מבית  ונפש  נפש  כל  "כי  הזקן,  אדמו"ר  מבאר  אלא, 
היינו  השלום",  עליו  רבינו  משה  מבחינת  בה  יש  ישראל 
יהודי,  שניצוץ מנשמתו של משה מלובש בנפשו של כל 

ומכיון שכך הרי שדבר פשוט הוא לכל יהודי לעורר יראה.

]להלן יעמוד על דיוק בלשון חז"ל זה[

לפי־זה צריך להבין לאידך גיסא: איך מתאים לומר 
שאצל משה )ומשה שבכל אחד( ישנו ענין ד"זוטרתא" 

)קטנות(?

משה  לגבי  אשר  האמור,  הגמרא  בלשון  לכשנדייק 
משתמשים  כי  נמצא,  זוטרתא",  "מילתא  הינה  היראה 
בתואר של "קטנות" בקשר לענין הקיים אצל משה רבינו. 
"איש  רבינו,  משה  אצל  שייך  כיצד  התמיהה,  ומתעוררת 

1142  פרשת עקב ט, ח ואילך

1143  שם י, יב וברש"י.

1144  ברכות לג, ב.

1145  פרק מ"ב.

ענין  פנים147,  אל  פנים  עמו  דיבר  ה'  אשר  האלוקים146" 
של "קטנות", והרי בתור "הנבחר148 מכל מין האדם . . עד 
ונכלל במעלת המלאכים", היה צריך, לכאורה,   .  . שהשיג 

כל ענין להיות אצלו באופן של "גדלות".

יתירה מזו, כאשר משתמשים אצלו, אפילו ביחס לענין 
אחד, בתואר של קטנות, הרי זה מחליש את היחס לכללות 
מהותו וענייניו של משה, אשר אין זו מציאות מושלמת, 

חלילה.

ויש לומר, שבמשה גופא ישנם כמה וכמה דרגות: 
וכתרו של  גופו של משה, עד לראשו  רגלו של משה, 
משה. ובנוגע ליראה תתאה, הקשורה עם דרגת רגלו 
בקרבו"(,  אנכי  אשר  העם  "רגלי  )על־דרך  משה  של 
מזה  למעלה  אבל  זוטרתא".  "מילתא  הלשון  נאמר 
בדרגת  עד  בינוני,  בדרגת  שהם  ענינים  במשה  ישנם 
כתר   – מזה  ולמעלה  הראש  דרגת  ]=גדלות[,  רבתי 
שלמעלה מהראש, שזהו הענין דקרני ההוד של משה – 

דרגת הכתר, כתר מלכות, כידוע. 

כלומר, התואר "קטנות" אין משמעותו, חלילה, במובן 
הפשוט של המילה. היינו, שפשוט וברור אשר כל ענין אצל 
נעלה  לענין  שביחס  אלא  "גדלות",  של  באופן  הוא  משה 

יותר אצל משה רבינו עצמו, נקרא זה "קטנות". 

בפרטיות יותר149, ישנם שני סוגים ביראה: יראה עילאה 
ויראה תתאה, אשר החילוק ביניהם הוא שביראה עילאה 
לאלוקות.  במציאות"  "ביטול  של  בתנועה  האדם  עומד 
היינו שכל מציאותו מוקפת וחדורה בביטול לאלוקות, ואין 
הוא מרגיש את מציאותו הפרטית כלל. מה שאין כן ביראה 
הפרטית,  מציאותו  את  ומרגיש  חש  עדיין  האדם  תתאה, 
אלא שהוא כופה את עצמו למלכות שמים ועושה את רצון 
העליון. אשר ביטול זה נקרא "ביטול היש", היינו שישותו 
אכן לא בטלה אלא שהוא כופה אותה ומבטלה, ועושה את 

הנדרש.  

לרובד  השייכת  תתאה,  יראה  אשר  מובן,  זה  פי  על 
לשאר  ביחס  "קטנות"  של  ענין  הינה  בלבד,  המעשה 
אשר  שמצינו  דרך  )ועל  רבינו  משה  של  הנעלים  עניניו 
משה מתבטא ביחס לבני ישראל "רגלי", כי לעומת דרגתו 
וזהו  שלו(.  כרגל  ישראל  בני  נחשבים  משה,  של  הנעלית 

1146  דברים לג, א. תהלים צ, א.

1147  שמות לג, יא.

1148  הרמב"ם בהקדמתו לפרק חלק "והיסוד השביעי".

1149   בהבא להלן ראה תניא פמ"ג. ספה"מ מלוקט ח"ג עמ' רס"ה. 
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בכל  "ללכת  עבור  שהיא  זו,  יראה  אשר  הכתוב  שאומר 
. ולעבוד את ה' אלוקיך", היינו ענינים של מעשה   . דרכיו 
בפועל – יראה תתאה – לגבי שאר עניני משה, היא ענין 

של קטנות. 

מתוארת  היראה  אשר  העובדה  אשר  מובן  וממילא 
כ"מילתא זוטרתא" לגבי משה, אינה מחלישה חלילה את 
כל  את  לו  יש  אשר  רבינו,  משה  של  המושלמת  מעלתו 
המעלות המופלאות, עד לקרני ההוד. אשר כפי שנתבאר 
שלמעלה  אלוקי  גילוי  הן  מסמלות  יו"ד(,  )סעיף  לעיל 
מכל  שלמעלה  )המלך(  כתר  בדוגמת  והגבלה,  ממדידה 

האיברים ומקיף עליהם.

ועל־דרך־זה מובן גם־כן בנוגע לבחינת משה שבכל 
ישראל – שמצד זה יהודי כולל בתוכו את כל הדרגות, 
הכתר  לענין   – עד  "רבתי",  עד  "בינוני",  מ"זוטרתא", 

)קרני ההוד(. 

הדרגות  כל  קיימים  משה  בבחינת  כי  שנתבאר  לאחר 
בו  יש  אשר  יהודי,  כל  גם  כי  מובן  השלימות,  ובתכלית 

בחינת משה, זוכה לכל הדרגות האמורות. 

לא  )האמיתי(  הכתר  שענין   – הוא  בדבר  והחידוש 
שייך בלעומת־זה וניתן דוקא לכל־אחד־ואחד מישראל 
)שכן הם "בני מלכים" ויתירה מזו – "מלכים"(, שבכל 
הזמנים ובכל המצבים – אפילו בזמן ומצב הגלות – יש 

ליהודי את הכתר מלכות דקרני ההוד.

הנעלית  הדרגא  את  מקבל  שיהודי  בעובדה  החידוש 
במצב  ישראל  בני  בהיות  שאפילו   – בזה  הוא  האמורה, 
הכי ירוד, של זמן הגלות, תמיד יש להם דרגא זו )ובאומות 

העולם אין היא שייכת כלל(. 

ובכחות הנפש – כתר קאי על כח הרצון עד למסירת 
נפש. שהרצון לה' של יהודי נמצא בתוקף בכל הזמנים, 
שלכן היה ויש תמיד לבני־ישראל הכח לעמוד בגלות – 
כי אפילו כשרצונו בעניני קדושה ותורה־ומצוות נמצא 
לפעמים בהעלם – גם אז רצונו האמיתי הוא לקיים את 

רצון ה', כפסק־דין הרמב"ם הידוע.

כתר המלכות הקיים תמיד אצל היהודי, מתבטא בזה, 
אשר בכל מצב שיהיה, אפילו במצב ירוד של זמן הגלות, 
קיים תמיד אצל היהודי רצון פנימי לה' ולתורתו, ובתוקף 

כה חזק עד לכדי מסירות נפש.

על  אף  אשר  הרמב"ם,  פסק  כיצד  מובן  זה  מטעם 
אלא  האיש  יגרש  "שלא   – הוא  בגט  עיקרי  שתנאי  פי 

לגרש  הוא  שצריך  נותן  שהדין  מי  מקום  מכל  לרצונו150" 
את אשתו, אזי "מכין  אותו עד שיאמר רוצה אני ויכתוב 
הגט151". ולכאורה על פי האמור, היה צריך הוא להיות בטל, 
שכן הבעל הוא אנוס. מתרץ על כך הרמב"ם – אשר בעל 
זה, להיותו יהודי, "רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק 
מן העבירות ויצרו הוא שתקפו, וכיון שהוכה עד שתשש 
בו  מצב  בכל  כי  בזה,  ומודגש  לרצונו".  גרש  כבר   .. יצרו 
לתורה  קשור  להיות  העצמי  הרצון  בו  קיים  היהודי,  יהיה 

ולמצוות. 

הענין  היה  כשעוד  הגלות,  זמן  בתחלת  מיבעי  ולא 
על־ לקדש  המשיכו  זמן  ובמשך  רבי",  בימי  ד"ותותר 
הגלות  בעומק  אפילו   – זה  לאחרי  גם  אלא  הראיה,  פי 
והגילוי הכתר דקרני ההוד בבני־ – מאיר בכל התוקף 

ישראל.

מסופר במגילת רות152 אשר בועז הביא לנעמי לאכול 
 – אכלה  לא  הנותר  האוכל  שאר  ואת  ותשבע",  "ותאכל 
זו,  משביעה  אכילה  על  מתעכבת  הגמרא153  "ותותר". 
המסמלת ענין של עשירות154, ודורשת את מילות הפסוק 
בימי  "ותשבע"  שלמה,  ובימי  דוד  בימי  ""ותאכל"  כך: 
חזקיה, "ותותר" בימי רבי. אשר בימיהם של כל אלו, כולל 
משמעותו  את  מבאר  כאן  עשירות.  שררה  רבי,  של  ימיו 
הרוחנית של דרשה זו, אשר בימיו של רבי, בתחילת זמן 
הגלות, שררה עדיין  עשירות ברוחניות ובגילוי האור אלוקי. 

היא  הגלות,  זמן  תחילת  למעלת  ביחס  נוסף  ביטוי 
העובדה אשר כמה זמן אחר חורבן הבית עדיין היה בית דין 
אשר קידש את הירח על פי הראיה. היינו, שמצות קידוש 
דרישת  פי  על  בשלימות,  להתקיים  המשיכה  החודש 
המאפשר  העולם  זיכוך  את  המסמלת  עובדה  התורה. 

לקיים את רצון התורה.

הוא,  ההוד  קרני  של  החידוש  אשר  ההוספה,  וזוהי 
האלוקי  הגילוי  כאשר  הגלות,  בעומק  גם  מאירים  שהם 

אינו מאיר.

וזה נמצא בגלוי יותר ב"מאן מלכי רבנן", ה"שופטיך" 
ודור, עד בדורנו זה, החל מכבוד־ ו"יועציך" בכל דור 
כהכנה  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מורי־וחמי  קדושת 

1150  רמב"ם ריש הל' גירושין. 

1151  ספ"ב מהל' גירושין. ע"פ קידושין נ, א.

1152  רות ב, יד.

1153  שבת קיג, ב.

1154  רש"י שם ד"ה ותאכל.
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כבתחלה",  ויועציך  כבראשונה  שופטיך  ל"ואשיבה 
ובראשם – מלך המשיח, "וירם קרן משיחו", והוא יחזיר 
ובונה  הראשונה  ולממשלה  ליושנה  דוד  בית  "מלכות 
המשפטים  כל  וחוזרין  ישראל,  נדחי  ומקבץ  המקדש 

בימיו כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות וכו'".

במקום אחר155 מבואר בפרטיות יותר, אשר משמעותו 
ויועצייך  כבראשונה  שופטייך  "ואשיבה  היעוד  של 
כבתחילה", הוא שלעתיד לבוא יחדור הרצון האלוקי אצל 
מציאות האדם בתכלית השלימות: מצד אחד יאיר בו כל 
התוקף של גילוי אלוקי  )בדוגמת שופט הפוסק דין, מבלי 

1155  שיחת ש"פ שופטים ה'תנש"א, ובפרט בס"י.

זה  גילוי  שני  מצד  אך  הדין(,  בעל  של  בהבנתו  התחשב 
טובה  עצה  )בדוגמת  האדם  של  ומציאותו  בהבנתו  יחדור 
אצל  תהיה  זה  ענין  ושלימות  השומע(.  אצל  המתקבלת 
ומצוות  התורה  ענין  את  יחזיר  הוא  אשר  המשיח  מלך 

בתכלית השלימות.

כהכנה לגילוי זה, ממנה היהודי כבר בזמן הגלות שופט 
הוראות  הוא  מקבל  מהם  אשר  ויועץ,  הוראה(  מורה  )רב 

ועצות טובות. 

של  לקיומו  מאד  קרובים  בהיותנו  אשר  שם,  ומסיים 
לגילוי של רבותינו נשיאינו אשר הם,  זוכים אנו  זה,  יעוד 
וה"יועצייך"  התנשאות(  מלשון  )"נשיאינו"  ה"שופטייך" 
)הנותנים עצה ונבואה( שבדורנו, המהווים את ההכנה הכי 

שלימה לגאולה. 

סיכום: הכח שיש ליהודי לפעול את כל הענינים מגיע מכך שהוא מאוחד עם הקב"ה, 
אשר ענין זה מתגלה אצלו על ידי משה רבינו שבכל דור. 

ועל ידי עבודתו של היהודי זוכה הוא לקבל את הגילוי מ"קרני ההוד" של משה, ויתירה 
מזו – נפעל אצל היהודי עצמו הגילוי של קרני ההוד, מצד בחינת משה שבקרבו.
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סעיף י"ג
שמחה פורצת גדר

המהוה  ראשון,  אדר  בחודש  שבעמדנו  רצון,  ויהי 
הכנה לאדר שני

נעלית  מעוברת(  )בשנה  שני  באדר  השמחה  שכן156, 
הקדמת  לאחר  באה  שהיא  כיון  שנה,  מבכל  יותר  וגדולה 

ההכנה של חודש שלם של שמחה באדר ראשון

)באדר  פורים  גאולת  לגאולה",  גאולה  ו"מיסמך   -
שני( לגאולת פסח בחודש ניסן, חודש הגאולה – תבוא 
תיכף ומיד ממש הגאולה האמיתית והשלימה, ובדרך 
ממילא יהיו חודש אדר שני וחודש ניסן חדשי הגאולה, 

באופן ד"מיסמך גאולה לגאולה".

מצד  רק  יהיה  לא  לגאולה",  גאולה  שה"מיסמך  היינו, 
שני החגים החלים זה בסמוך לזה, כי אם ששני החודשים 
יהיו כבר בתוך זמן הגאולה, וממילא יהיו שניהם חודשים 

של גאולה, הסמוכים זה לזה ולגאולה שלפניהם.

חז"ל  הוראת  בקיום  שמוסיפים  על־ידי־זה  ובפרט 
"משנכנס אדר מרבין בשמחה", ובפרט שנמצאים כבר 

1156  ראה התוועדויות תשמ"ט ח"ב עמ' 376.

ראשון,  אדר  דחודש  הכניסה  לאחר  ימים  כמה־וכמה 
הכנה  המהוים  קטן,  פורים  ושושן  קטן,  פורים  ולאחר 
הקטן  ד"זה  באופן   – גדול  פורים  ושושן  גדול  לפורים 

גדול יהיה", 

היינו, שהשמחה אשר באדר ראשון היתה באופן של 
קטנות, תגדל באדר שני. 

ולא רק "יהיה" לשון עתיד, אלא "היה" לשון עבר 
פורים  ושושן  קטן  פורים  את  שחגגו  על־ידי־זה  והוה, 
קטן בשמחה גדולה, ומוסיף והולך ואור ושמחה מיום 
יהיה"  ה"גדול  שאז  בקודש",  ד"מעלין  באופן  ליום 
דפורים גדול ושושן פורים גדול יהיה גדול עוד יותר, 

גדול למעלה מגדול.

הימים  ואת  פורים  את  חגגו  שכבר  כיון  וממילא, 
שלאחריו מתוך שמחה גדולה, היינו שזה הקטן גדול היה, 

ודאי שבאדר שני תהיה השמחה גדולה עוד יותר 

ועל־ידי שמחה פורצים את כל הגדרים, עד לעיקר 
הראשון  הרגע  נעשה  דהגלות  האחרון  שמהרגע   –

דהגאולה, ועוד והוא העיקר – תיכף ומיד ממש.

סיכום: יהי רצון שנזכה לשמחה הכי גדולה, עד לפריצת כל הגדרים – בביאת המשיח.

סיכום חלק ד:

 לכל יהודי יש את הכח לפעול את כל עניני העבודה מתחילתם ועד סופם. את הכח לזה 
הוא מקבל מכך שהוא אחד עם הקב"ה, אשר גילויה של בחינה זו נעשית על ידי נשיא 
הדור. על ידי עבודתו זוכה היהודי לקבל את גילוי קרני ההוד. ויתירה מזו: כל יהודי 
זוכה לגילוי קרני ההוד, מצד בחינת משה שבקרבו. ביטויה של בחינה זו הוא במסירות 

הנפש אותה יש ליהודי בכל הזמנים. 

ויהי רצון שנזכה לגאולה שלימה. ובפרט על יד ההוספה בשמחה אשר היא פורצת את 
כל הגדרים.   
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סיכום השיחה
בפרשתנו מצינו רצף מאורעות המעורר תמיהה, כאשר – בהמשך 
אחד – מופיעים ענינים שונים והפוכים זה מזה. יתירה מזו, ענינים 
אלו מופיעים תחת כותרת אחת, שתוכנה הוא 'כי תשא', דבר המורה 
אכן  מהי  ביאור  וצריך  דוקא.  זו  כותרת  ותחת  יחד,  שייכותם  על 

השייכות ביניהם, המקשרת אותם יחד.

הלוחות  של  מעלתן  אשר  והוא,  זה  לרצף  ישנו  מיוחד  ביטוי 
הלוחות,  סיפור  של  העיקרי  במקומם  מופיעה  אינה  הראשונות 
לשבירתן,  ממש  בצמוד  בפרשתנו,  דוקא  אלא  משפטים,  בפרשת 
דבר שאינו מתאים לכאורה. אלא שזה מכריח את האמור כי מקומו 
העיקרי של סיפור הלוחות הראשונות הוא דוקא בפרשתנו, ולפיכך 
מאריכים אודותיהם דוקא כאן. ]דבר נוסף הדרוש ביאור הוא, מדוע 
ולא בלוחות  זכה משה לקרני ההוד דוקא בקבלת הלוחות השניות, 

הראשונות, הנעלות יותר157[1

שונה  ענין  ישנו  בתורה  פרשה  לכל  כי  בהקדים:  הענין,  וביאור 
שלנו  הפרשה  של  המיוחד  ענינה  הפרשיות.  משאר  אותו  המייחד 
ענין  בכל  הקיים  ההשתלשלות  סדר  את  כוללת  זו  שפרשה  הוא, 
בעולם )החל משרשו – בתורה(, וממילא כוללת היא את כל הענינים 

כולם1158

לשלשה  ייחלקו  שבעולם  הענינים  כל  כי  קבע  הקב"ה  ובהקדים, 
ענינים ושלבים: ראש, תוך וסוף. לכל לראש יש את שרש הדבר, אחר 

כך מופיע הדבר עצמו, ובסוף מגיע הדבר לשלימותו.

נברא  בשבילה  )אשר  התורה  הוא  ה"ראש"  הבריאה,  בכללות 
העולם(, ובכללות יותר – הרצון האלוקי בבריאת העולם, ה"תוך" זו 
כאשר  השלימה,  בגאולה  הוא  וה"סוף"  בו,  והעבודה  העולם  בריאת 

תבוא השלימות של כל הענינים1159

והנה, מכיון שכל הענינים שרשם בתורה, לכן מצינו את החלוקה 
 – שבתורה  הראשונה  בתיבה  כאשר  עצמה,  בתורה  גם  האמורה 
"בראשית", מרומזת התורה שנקראת "ראשית". בהמשך מסופר על 
בריאת העולם והעבודה בו בקיום התורה ומצוות וכו'. ובסוף התורה, 
מסופר על גילוי האלוקות שהראה משה לבני ישראל, אשר זהו מעין 
חלוקה  מצינו  התורה  במסורת  גם  בגאולה.  שיהיה  האלוקי  הגילוי 
תורה  קיבל  )"משה  כללית  בצורה  התורה  ניתנה  בתחילה  אשר  זו, 
מסיני"(, אחר כך הוא סדר מסורת התורה והשתלשלותה, ובסוף הוא 
שלימות ותכלית מסורת התורה, כאשר רצון העליון שבתורה יתגלה 

בכל העולם, בביאת המשיח1160 

בפרשתנו מצינו חלוקה זו בצורה גלויה ומפורטת, כאשר המאורע 
את  המהווה  התורה,   – הראשונות  הלוחות  נתינת  הוא  הראשון 
אשר  העגל,  בחטא  שנעשתה  הירידה  מופיעה  כך  אחר  ה"ראש". 
הלוחות  של  הנעלה  לשלימות  ישראל  זכו  ולאחריה  באמצעותה 

האחרונות )כמפורט בשיחה(1161  

1157  סעיפים א' וב'.

1158  סעיף ג'. 

1159  סעיף ד'.

1160  סעיף ה'.

1161  סעיף ו'.

החטא  של  הירידה  מופיעה  כיצד  השאלה,  עדיין  נותרה  אכן, 
בהמשך ישיר לנתינת הלוחות. ואף על פי שלאחריה באה עליה, הרי 

סוף כל סוף היא עצמה ענין של ירידה.

קבע  שהקב"ה  שלב  הוא  )ה"תוך"(  הבי"ת  שלב  אשר  והביאור, 
חלק  הוא  זה  שלב  כן  ואם  הגימ"ל,  לשלב  מגיעים  ידו  על  שדוקא 

מהשלב הגימ"ל.

נכונה גם ביחס לבני האדם, אשר גם אצלם מגיע שלב  זו  עובדה 
לחטוא  האדם  את  מביא  שהקב"ה  היינו  מלמעלה.  החטא,  הבי"ת, 
השלב  מהווה  אצלם  גם  כן,  ואם  זה.  לאחרי  שתבוא  העליה  בשביל 

הבי"ת חלק מן העליה1162

על פי זה מובן כי פרשתנו כולה, כולל הירידה המופיעה בה, הינה 
שלבים  לשלשה  מתחלקת  זו  שעליה  אלא  עליה.  שכולו  אחד  ענין 
ענינו  שכל   – החטא  מלמעלה,  שבאו  הראשונות  הלוחות  ואופנים: 
היא העליה שתבוא לאחריו, והלוחות האחרונות שהן העליה בפועל, 

הבאה לאחר החטא. 

מטעם זה מובן, מדוע נכתבו מאורעות אלו דוקא לאחר הציווי על 
מלאכת המשכן. שכן, המשכן מסמל את תכלית הבריאה, ופרשתנו 

מבארת את האופן בו מתמלאת תכלית זו1163

חלוקה זו מצינו גם בכללות הפרשה, בתחילתה, וקרוב לסופה1164

על פי הביאור בשיחה, במעלת העליה הבאה לאחר הירידה מובנת 
עוד  שכל  אלא  הירידה.  לאחר  דוקא  שבאו  ההוד  קרני  של  מעלתם 
בכדי  למסוה  משה  זקוק  מבורר,  לא  עוד  והעולם  הגאולה  באה  לא 

שהעולם יוכל לקבל את הגילוי הנעלה1165

ובעבודת האדם: ליהודי ניתן הכח לפעול את כל שלשת הענינים 
 – העבודה  אמצע  לקב"ה,  בביטול   – העבודה  תחילת  בעבודתו: 
ההתעסקות בבירור העולם, עד לסוף העבודה. וכוחו זה של היהודי 
זה  ענין  וגילוי  אלוקות,  עם  מאוחד  תמיד  שיהודי  העובדה  מצד  בא 

אצל היהודי בא באמצעות משה שבדורו.

ויתירה  גילוי קרני ההוד.  זוכה היהודי לקבל את  זו  ידי עבודה  על 
מזו קרני ההוד נפעלות אצל היהודי עצמו מצד בחינת משה שבקרב 

כל אחד מישראל1166

ויהי רצון שנזכה לביאת המשיח. ובפרט על ידי ההוספה בשמחה 
שבכוחה לפרוץ את כל הגדרים167.

1162  סעיף ז'.

1163  סעיף ח'.

1164  סעיף ט'.

1165  סעיף י'.

1166  סעיפים י"א וי"ב.

1167  סעיף י"ג.
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 התוועדות חסידית
עם המשפיע הרה"ח ר' זלמן נוטיק שי'

בו  והאיום  הנורא  והסתר  להעלם  להתייחס  כיצד  והתמימים  אנ"ש  בציבור  ישנם  גישות  שתי 
שרויים אנו מאז כ"ז אד"ר ה'תשנ"ב – היום בו הפסקנו לשמוע את ההתוועדויות וכו' של כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א.

האחת אומרת, שבתשי"א בעת אמירת המאמר 'באתי לגני' קבע הרבי שדורנו הוא דור אחרון 
לגלות ודור ראשון לגאולה, והרבי כמנהיג הדור, וכראוי להיות מלך המשיח, החל להצעיד את העולם 

כולו לגאולה האמיתית והשלימה.

משנה לשנה הלכו והתרחבו פעולתיו של הרבי מלך המשיח בכל העולם כולו על ידי השלוחים 
שפעלו בכוחו של הרבי וכבשו את כל העולם מדינה אחר מדינה. עד ש... הכל התפנצ'ר...! כנראה 
הצעידה  ובאמצע  לרועה,  נשמע  מספיק  לא  וַהֵעֶדר  להוראותיו,  מספיק  ממושמעים  היינו  שלא 
לראש ההר, כשכבר התחלנו להריח את המרעה שבפסגה, כשלנו ונפלנו עד לתהום. אין שום ספק 
שהרועה לא עזב את צאן מרעיתו, ואנחנו נמצאים בתחתית עם הרועה יחד; עלינו עכשיו לשחזר 

את כל הענינים וההישגים ולטפס בחזרה, מתוך תקוה ואמונה שבפעם הבאה זה יצליח.

כרגע, לצערינו, נמצאים אנו באמצעו של שיבוש התוכנית האלוקית עליה אמון ואחראי מלך 
המשיח מתוך תקוה שנצא מהברוך בו אנו שרויים, בכוחו של הרועה כמובן.

תכנית  של  בעיצומה  אנחנו  בקונטרול!  הכל  היא:  וכותרתה  לחלוטין,  הפכית  השניה,  הדעה 
כשקוד  לקיצו,  מגיע  שכבר  ובמסע  שליט"א,  המשיח  מלך  הרבי  מופקד  עליה  מסודרת,  אלוקית 

התכנית הוא: 

אור, ְּברׂוך, גאולה.

מלך המשיח שליט"א  הרבי  עוסקים שיחותיו של  אד"ר תשנ"ב  כ"ז  ועד  ה'תנש"א  ניסן  מכ”ח 
גאולתי  כולו(, בלהתייחס באופן  )ובאמצעותם את כל העולם  והתמימים  בלפקוח את עיני אנ"ש 

לתקופת ההעלם זה, בו אנו שרויים כעת.

וככל שהשיחות וההתוועדויות של מלך המשיח קרבו לתאריך היעד כ"ז אדר, כך הדברים באו 
לידי ביטוי באופן גלוי יותר. 

הדבר מלכות האחרון שיצא מוגה בשלימותו )בשונה מש"פ ויקהל שרק הר"ד הוגה( עוסק איך 
ויהודי מוצא את  נעלם לפתע פתאום,  ונפלא  יהודי צריך להתייחס למצב שבו אור עצום  בעצם 

עצמו במצב של חושך איום, עם כאב עמוק בלב. 

לך, שהכל חלק מתכנית  יקר! דע  יהודי  קובע הרבי בפארבריינגען הנפלא הזה חד משמעית: 
גאולתית אחת ארוכה שהדרך להגיע לאות ג' חייבת לעבור דרך ב' ולפניה א', וע"ז אומר הרבי שהב' 
איננו נפילה וירידה ח"ו ובודאי לא שיבוש בתכנית האלוקית אלא הב' הוא שלב נוסף בעליה שבא 

ומגיע אחרי הא' וכהכנה להגיע לג' – הגאולה.

בדיוק כשם ששבירת הלוחות הראשונות תיכף לאחר נתינתם, איננה שיבוש בתכנית אלא מהווה 
נדבך מהשגת הייעוד אלוקי שאינו יכול להתבצע אלא דווקא באופן כזה, כי ע"י חטא העגל מיתווסף 
אל  אומר למשה  והקב"ה  הצדיקים.  עבודת  בעלי תשובה שלמעלה ממעלת  ישראל מעלת  בעם 
תצטער בשבירת הלוחות כי דוקא ע"י השבירה מתווספים "הלכות מדרש ואגדות כפליים לתושיה".
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כך בדיוק זועק הרבי אלינו אנ"ש והתמימים: חבריא, אל תהיו בצער! אין זה ירידה! המצב הנוכחי 
שאתם עומדים בו הוא אתגר אלוקי המכוון שדוקא על ידו נגיע ליעד הסופי, לג'.

והמדהים ביותר, אומר הרבי, שבאותה פרשה הנקראת כי תשא מוזכרים גם הלוחות הראשונות, 
גם שבירתן וגם הלוחות האחרונות, המורים על העליה שלאחרי הירידה. והסיבה לכך היא כי שם 
הפרשה מורה על הגבהה והתרוממות של נשיא הדור כי תשא את ראש בני ישראל, רב"י. גם הלוחות 
כ"ז  אחר  של  השניה  התקופה  וגם  אדר  כ"ז  ועד  מתשי"א  הזוהר  תקופת  על  המורים  הראשונות 
אדר, ועד שניות אלו, שהם התקופה שלאחרי שבירת הלוחות, התקופה בה נמצאים אנו כעת, וגם 
התקופה של הלוחות האחרונות, שלימות הגאולה האמיתית והשלימה, מהוים מקשה אחת של 
צמיחה והתרוממות של הרבי מלך המשיח שליט"א, ועל ידו ובאמצעותו, צמיחה של כל הבריאה 
כולה. וכעת איננו עומדים במצב של ירידה, אלא כך זה נראה רק לעיני בשר, אך בפנימיות, ע"פ 

האמת, הכל זה צמיחה אחת ארוכה.

ומדי דברי בדבר מלכות כי תשא, עולה בזכרוני את אירועי תשנ"ג כיצד מגיעים לארץ הקלטות 
הוידיאו הראשונות בהם נראה כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א יושב במרפסת במערב סעווען סעווענטי 

ומעודד בידו את שירת ה'יחי'.

בספריית 'היכל מנחם' בירושלים הקרינו לאורך כל שעות היום את הוידאו, והציבור הירושלמי 
נהר באלפיו לצפות, כשכולם מצטופפים בחדרת קודש. אני הקטן ביניהם מביט ורואה כיצד פניו 
הק' של הרבי מלך המשיח שליט"א שונות ממה שראיתי בהיותי חתן בשנת תנש"א, ועיני זולגות 

דמעות מהשינוי שלא לטובה.

באותה תקופה עבדתי ב'מרכז גוטניק' כמשפיע ליהודים יוצאי חבר העמים החוזרים בתשובה, 
כשביניהם בלט ביחודו יהודי יקר שהגיע מסיביר שלא היה צריך לחפש בו את הנשמה האלוקית 
"ווייל זיין נשמה האט געלויכטען" ]=כי נשמתו האירה בו[. הוא היה בעל-שם'סקע איד; התמימות 
ובחוזרו  וניכרו לעין כל רואה. גם הוא חזר מנסיעה מרגשת בהיכל מנחם  ניבטו מפניו,  והאמונה 
לישיבה הוא פגש אותי ואמר בהתרגשות גדולה, "פניו של הרבי קורנות הרבה יותר מאשר לפני 

הארוע של כ"ז אדר!"...

הבטתי בו ואמרתי לעצמי "אם תהיה פחות מגושם, גם אתה תראה באותם משקפיים שהיהודי 
הזה רואה כיצד קרנו פניו של משה, דווקא כתוצאה משבירת הלוחות, באור עילאי גבוה ונעלה יותר 

מאשר בתקופת הלוחות הראשונות".

אז בואו נדבר תכל'ס מה הרבי רוצה כעת מאיתנו.

:A, B, C הרבי מלך המשיח רוצה שנצטייד כולנו בשלושה וויטמינים נחוצים

– שלב הגילוי שלאחרי תקופה  ג'  נעבור לשלב  ומיד ממש  – אמונה חזקה שתיכף  אמונה   –  A
ב'. ושלב הגאולה האמיתית והשלימה כולל גם הידיעה והכרה שאין זה תקופת נסיגה אלא חלק 

מתהליך צמיחה ארוך.

B – בטחון – בטחון מוחלט בגאולה האמיתית והשלימה הקרובה לבוא ולהציף את כל האנושות 
בבטחון זה, יהודים ולהבדיל שאינם יהודים.

C – שמחה – שמחת הגאולה האמיתית והשלימה, מתוך הבנה מעמיקה שאנחנו כרגע בעיצומה 
של נסיקה אל על ולא בנסיגה, אז קדימה! נצא בריקוד גדול לקבל את פני מלך המשיח ומתוך ריקוד 

ושמחה נכנסים אנו לגאולה האמיתית והשלימה בשמחה ובטוב לבב.

יחי אדוננו מורנו רבינו מלך המשיח לעולם ועד
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t/cpra, fh ,at nmhbu scr

jhsua:

cprav zu nsucr tusu, gbhbho ni

vemv tk vemv _ vkuju, vrtaubu,1'

jyt vgdk uachr, vkuju,2' ,heui

ufprv gk vjyt g"h ,pk, nav3' rthh,

nav fcusu ak vec"v4' h"d nsu,

vrjnho5' b,hb, kuju, vtjrubu,6' gs

kvxhuo tusu, 
"

eri gur pbh nav"7/

stg"p agbhbho tku vo nturgu,

athrgu cvnal tjs' vrh bux; kfl aha

kvchi nsug v,urv )nkaui vurtv8(

nxpr, kbu ctrhfu, tusu, vgbhbho

vck,h rmuhho )ucpry skfturv: nth

svuv vuv9' utphku 
"

cdbu, cvnv yntv

kt shcr vf,uc"01( v"v gbhbho aubho

kdnrh' ni vemv tk vemv' crhjue

vgrl vfh dsuk chbhvo:

vkuju, vrtaubu, vo gbhi vfh bgkv

abh,bu nkngkv' 
"

uvkuju, ngav

tkeho vnv uvnf,c nf,c tkeho"11'

achr, vkuju, )cdkk ngav vgdk( vht

hrhsv athi fnu,v' h"d nsu, vrjnho

urthh, nav cfcusu ak vw _ gbhi vfh

bgkv' uktjr nfi b,hb, kuju,

vtjrubu, _ xud kuju, tjr kdnrh

)
"

pxk kl"21' ngav hsh nav(' actu

cdkk vjyt uachr, vkuju, vrtaubu,'

ubh,bu czni aubv ]b,hb, kuju,

vrtaubu, cxu; trcgho huo vrtaubho'

ub,hb, kuju, vtjrubu, _ cxu;

trcgho huo vtjrubho' chuo

vfpurho31[' utgp"f ctho fti fuko

cprav tj,' cvnal tjs/ anzv nuci

abudg khsg afuko vo jke nvnal

gbhbho tjs/

h,hrv nzu:

cpra,bu nsucr do tusu, vpryho

cngk,vkuju, vrtaubu,)
"

kuju, tci

f,ucho ctmcg tkeho"41' 
"

kuju,

f,ucho nabh gcrhvo nzv unzv duw

uvkuju, ngav tkeho vnv uvnf,c

nf,c tkeho vut jru, gk vkuju,"51'

gs ado ckuju, vtjrubu, nsdhaho t,

ngk, vkuju, vrtaubu, _ 
"

pxk kl

abh kuju, tcbho frtaubhoduw"21' cf";

vsnhui' fh thbo ndhgho kngk,

v
"

rtaubho" avo 
"

ngav tkeho"(/

ukfturv: pryh ngk, vkuju,

vrtaubu, vhu mrhfho kvf,c cxu; pw

napyho' ao vut vneuo vgherh vnscr

tusu, kuju, vrtaubu, )
"

gkv tkh

vvrv duw ut,bv kl t, kuju, vtci

359

1( kt' hj/ kc' yu-yz/

2( kc' t uthkl/

3( ao' k uthkl/

4( kd' hz uthkl/

5( ks' v uthkl/

6( ao' t uthkl/

7( ao' fy uthkl/

8( rtv rs"e k,vkho hy' j/ ugus/ urtv zj"d

bd' c/

9( g"s hunt v' c/ ugus/

01( c"c efd' t/ urtv pxjho d' t/

11( pra,bu kc' yz/

21( ao ks' t/

31( pra"h ao' fy/

41( pra,bu kt' hj/

51( ao kc' yu-yz/

nahju, khku, dw' sw' vw' uga"e 

uhuo ac, eusa pra, fh ,at' h"s-h"j tsr rtaui vw,ab"c

_,rduo nthsh, _
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duw"61(/ ufti' cpra,bu' vhw nxphe

ahvhw f,uc cehmur )fvesnv kngav

vgdk uachr, vkuju,( 
"

uh,i tk nav

ffk,u kscr t,u cvr xhbh abh kuju,

vgsu, kuju, tci"41' uktj"z 
"

uhrt vgo

fh cuaa nav duw"2/

thl n,tho acneuo vnscr tusu,

)vjyt avcht k(achr,vkuju,

vrtaubu, huxhpugbhbho jsahocngk,

vkuju, vrtaubu, _ v"z g"s kugd

kra71j"u?!

_ tkt anzv nuci' afti ctho

vkuju, vrtaubu, )kt fypk uvesnv

kngav vgdk uachr, vkuju,' tkt(

fjke nfk vgbhi uvnal tjs_ ak

vkuju, vrtaubu,' achr, vkuju,

ukuju, vtjrubu,/

tphku kph phra"h81' a
"

thi nueso

untujr c,urv' ngav vgdk euso kmhuuh

nktf, vnafi hnho rcho vhw' avrh

ch"z ,nuz ba,cru vkuju, uchuo

vfpurho b,rmv vec"v khartk uknjr,

v,jhku cbsc, vnafi fuw" _ vrh 

)t( kfturv th"z chtur cbudg kvpryho

vnxuprho fti tusu, vkuju,

vrtaubu,' aneunu vut cx"p 

napyho' fb"k91/ )c( ugher: g"p

vhsug02ado cneuo atunrho 
"

thi

nueso untujr c,urv" habu ygo kxsr

zv )fk scr c,urv _ do xsr c,urv _

vut c,fkh,vshue( _ mrhl kvchi nsug

vgbhbho vb"k nxuprho fti cpw fh

,at12/

bux; kfl' nuct eruc kxhuo vprav

gus gbhi akfturv thi ku ahhfu, fkk

kfti _ vmhuuh gk aka rdkho22!

c/vatkv n,jze, gus hu,r nms

ao vprav _ 
"

fh ,at"32:

hsug42aao vprav nurv gk ,ufi fk

vprav/ ugp"z mrhl chtur cbudg

kpra,bu: ao vprav )
"

fh ,at"( eth

cpayu, re gk vmhuuh c,jk, vprav

k,, njmh, vaek' uthi ku ahhfu, fkk

kruc vprav _ fnsucr kghk' aruc

vprav nscr, tusu, gbhbho tjrho

kdnrh' akfturv thi kvo fk ahhfu,

kv,jk, vprav!

h,hrv nzu: ngav vgdk _ a,upx

jke jauc nvprav _ v"v hrhsv athi

fnu,v' gh"z 
"

jzrv zuvn,i"52njyt g.

vsg,62)ktjrh a
"

pxev zuvn,i"

cn",72(' gs azvu rta uara sfk

khku, dw' sw' vw' uga"e ua"e pra, ,at' h"s-h"j ts"r 360

12( rtv rtc"g rha pra,bu: 
"

utjr fi

vzfhr ,pk, nav kpbh rs,u ni vvr' uvumrl

kvzfhr ngav vgdk c,jkv ksg, knv v,pkk

fuw"/ vhhbu azvu fthku 
"

ntnr vnuxdr" fsh

ksg, knv v,pkk/ tck nfhui afk gbhbh v,urv

vo c,fkh, vshue' nuci' avzfr, ngav vgdk

cpra,bu budg k,ufi uvnal vgbhbho/

22( pra,bu ks' hj uthkl/

32( fi bert, crnc"o cxsr ,pku, fk

vabv cxu"x tvcv/

42( rtv ctrufv keu"a j"v gw 75 uthkl/

ugus/

52( zvr j"t bc' c/ j"c emd' c/ urtv ,bht

xpk"u/

62( ac, enu' t/

72( ac, ao/ zvr ao/

61( napyho fs' hc/

71( nakh hz' v/ crfu, hj' t/ xuyv nd' c/

81( pra,bu kt' hj/ urtv do pra"h ao k'

yz )cxupu(/ kd' ht _ fsg, v,bjunt ,runv j/

91( ufi kphw vrnc"i )r"p uhevk _ fsg,

vzvr j"c emv' t( avprahu, btnru gk vxsr

)fh jyt vgdk vhw ktjrh mhuuh vw knav gk

gahh, vnafi' ueuso mhuuh nav khartk cpw

uhevk( _ mrhl chtur' nv budg kxpr fti

vpryho gk ngk, kuju, rtaubu,' fb"k cpbho/

02( rtv ak"v ,c' c/
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vjytho' fn"a82

"
uchuo pesh upes,h

gkhvo jyt,o"' 
"

,nhs fatpeus

gkhvo gubu,hvo upes,h gkhvo ngy ni

vgui vzv go atr vgubu,' uthi purgbu,

ctv gk hartk athi cv em, nprgui

gui vgdk" _ cshue kvhpl n,ufi )ao

vprav _( 
"

fh ,at t, rta cbh

hartk"' baht, rta ugkhh,cb"h92!

ufi cxu; vprav _ cgbhi erbh vvus

_ srua chtur: nsug buxpv cnav

vngkv s
"

eri gur pbhu" suet ktjr

aehck t, vkuju, vtjrubu,' 

ukt ceck, kuju, vrtaubu,03' 

"
uvkt13fcr bvbv nzhu vafhbv

ctrcgho huo vrtaubho fnu ctrcgho

huo vakhahho"?23utsrcv: vdhkuh

tkeu, ckuju, vrtaubu, )cvhu,o

"
ngav tkeho"( vhw bgkv hu,r nvkuju,

vtjrubu, )avhu ngav hsh nav(' bux;

kfl ab,hb, kuju, vrtaubu, ctv

ktjr vdhkuh vbgkv uveuku, ucreho

sn,i ,urv )nat"f vkuju, vtjrubu,

bh,bu cjath(33_ ut"f' vh,fi asuet

ceck, kuju, vtjrubu, bh,ux; cnav

"
eri gur pbhu"?!

d/vchtur cfk zv huci cvesho

acfk prav )nd"i prahu,43( c,urv ha

gbhi nhujs ucp"g cu vht bjke, natr

vprahu,/ fnuci do nzv aeurhi fk

prav )n,jk,v ugs xupv53( re pgo

tj,cabv/

ugs"z cbudg kpra, fh ,at: hjs

g"z afh ,at vht prav cp"g' v"v

prav bpktv aha cv jhsua )kdch fk

atr vprahu,( avht fukk, c,ufv t,

fk xsr vva,kaku,' n,jk,u ugs

xupu/ vjk fph avut c,urv )annbv vut

xsr va,kaku, vguknu,63( _ fk

v,urv fukv nv,jk, v,urv gs kxhuo

v,urv/ ucnhkt fukk, prav zu t, fk

khku, dw' sw' vw' uga"e ua"e pra, ,at' h"s-h"j ts"r361

82( pra,bu kc' ks ucpra"h/ nxbvw es' t/

92( do kph phrua jz"k a
"

,at t, rta

cb"h" )g"h b,hb, njmh, vaek( ctv kfpr gk

jyt vgdk )hruaknh aekho p"c xu; v"d/

,bjunt pra,bu h-ht/ ugus(/

03( rtv pra"h pra,bu ks' fy )nanu"r

pn"z' u/ ,bjunt pra,bu kz(: 
"

uhvh crs, nav

_ favcht kuju, tjrubu, chuvf"p / / unvhfi

zfv nav kerbh vvus rcu,hbu tnru ni vngrv

ab,i vec"v hsu gk pbhu abtnr )pra,bu kd'

fc( uafu,h fph"/ ucnprah ra"h )rt"o/ du"t/

scrh sus( ncutr aeuahh, ra"h vht: knv kt

vhu ctn, erbh vvus ckuju, vrtaubu,

)
"

skfturv tbu tunrho azfv kv nngk, vkuju,

uknv ha ngkhh,t ctjrubu, yph nvrtaubu,"

_ scrh sus ao(/ ugk zv phra ra"h 
"

ni vngrv

ab,i vec"v hsu gk pbhu abtnr uafu,h fph"

)vhhbu a
"

zv ct ku suet g"h ngav avhw euso

tjrubu," )ukt g"h vkuju, gmni( _ scrh sus

ao(/

tck: npayu, kaui vf,uc 
"

uhvh crs, nav

nvr xhbh uabh kuju, vgsu, chs nav duw fh eri

gur pbhu cscru t,u" nuci' aha kzv ahhfu,

kgbhi skuju, vtjrubu, suet )ukt kkuju,

vrtaubu,(/ ucpry a
"

uafu,h fph" vhw suet g"h

,pk, nav ktjrh achr, kuju, vrtaubu,/

13( kaui vrt"o ao/

23( ucpry kph phrua abh c,bjunt ao

)tck phrua zv kt vuct cpra"h( 
"

cagv avhw

vec"v nknsu ,urv nbhmumu, ahmtu nph

vafhbv byk erbh vvus"/ ukfturv' gher khnus

v,urv )nph vafhbv( vhw kpbh b,hb, kuju,

vrtaubu, ctrcgho hnho vrtaubho/

33( rtv ,bjunt pra,bu kt/ pra"h

pra,bu ks' d/

43( zj"t es' c/ zj"c ru' c/ ,eu"z ,h"d )fy'

rha g"c(/ xhsur vrx"d _ erht, v,urv/ xpr

vturv kra"h vkw xpr ,urv xhw gd/

53( nat"f jkehonfnv xsru, eurhi do

cznbho tjrho cabv )fnu vtrcg prahu,'

erht, nugsh vabv ufhu"c(/

63( rtv c"r c,jk,u/ zj"c ext' t-c/
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vgbhbho fuko/ 

_ cfk gbhi c,urv tpar knmut t,

fk vgbhbho' fntjz"k73

"
vpl cv uvpl

cv sfukt cv"' sh"k aeth kt re gk

fkku, v,urv' tkt do gk fk gbhi pryh

c,urv' ugtfu"f prav akhnv _ tck

cruc vgbhbho v
"

fukt cv" bnmt re

crnz ufhu"c umrhl knmut ukdku, zt,

)g"h hdhgv 
"

vpl cv uvpl cv"(Q nat"f

cpw fh ,at vjhsua vut' av
"

fukt cv"

bnmt ao cdkuh' ctupi s,urv acf,c_

cf,c cdkuh/

s/uvgbhi:

vec"v ecg afk vgbhbho bjkeho

cfkku, kakav: rta' ,ul )tnmg(

uxu;83/ euso fk ct vrta uv,jk, vfk

_ afukk c,ufu )fuub, u,fkh,( fk

vscr/ ktjr nfi _ ct vscr gmnu'

v,ul uvtnmg' agk-hsu bgav v,fkh,

ukcxu; ndhg vxhuo uvakhnu, uvxl-

vfk ak fk vgbhi' ftar bakn,

v,fkh, )fh 
"

xu; ngav cnjacv

,jkv"93(/ 

ucfkku, v"z bjke cdw vgbhbho ak

)t( ,urv _ vhxus uv,jk, fk vgbhbho'

fscrh jz"k04a
"

,urv bert,14rtah,

srfu"' fh vht esnv kguko24' uzvu

v,fkh, uvfuubv sfk vgbhbho'

"
crtah,' cachk v,urv abert,

rtah,"04/ )c( crht, vguko )uxsr

va,kaku, cfkk( uvgcusv ccrhtv fsh

knktu, t, ,fkh,v )cachk v,urv('

u)d( dnr uakhnu, vfk _ cdtukv

vtnh,h, uvakhnv' fan,nkt 
"

,fkh,

uakhnu, crht, guko vzv akfl bcrt

n,jk,u"34/

uha kunr' adw gbhbho tku nrunzho

caka, vtu,hu, vrtaubu, tw cw dw: fk

v,urv fkukv cgar, vscru,44vfkukho

c,hcv vrtaubv 
"

tbfh"54vbfkk,

un,jhkv ctk";64/ crht, vguko _

"
crtah, crt tkeho t, vanho ut,

vtr."74_ n,jhk cch",84' fh c
"

ch",

bcrt vguko"' fncutr cjz"k94/ urta

v,hcv sdtukv _ vtu, dhn"k/

ucpryhu, hu,r habo dw gbhbho tku

khku, dw' sw' vw' uga"e ua"e pra, ,at' h"s-h"j ts"r 362

34( ,bht pk"u/

44( rtv hruaknh aekho p"u v"t/ pra"h

napyho fs' hc/ urtv ,u"a frl yz nhkutho

x"t/ ua"b/

54( fhsug a,hc, 
"

tbfh" fukk, fk vpryho

acshcur tbfh )rtv pur, hux; )fd' s( cao

vcga"y(' a
"

tbfh ukt hvhw kl vo fkku, fk

v,urv fukv" ),bht rp"f/ urtv ,u"a ao/

ua"b(' uh,hrv nzu _ ashcur tbfh fukk do

vshcur kt hvhw kl )rtv 
"

vsri gk vrnc"o"

)ev", ,an"v( x"u(/

64( rtv pbho hpu, )kcgk vvpktv( h,ru f'

c/

74( r"p crtah,/

84( uvygo av,jk, v,urv ucrht, vguko

thbv ctu, tk"; )stbfh(' rtaui fk vtu,hu,'

utk"; stbfh esnv kguko uvut ,fkh, vcrhtv

_ rtv keni xgh; u/ uv,huul go vchturho czv

cnsrah jz"k acvgrv vctv uvchtur g"s

vjxhsu, )tuv", crtah, ,exu' t/ urtv keu",

rtv hy' c/ ugus( _ rtv ahj, a"p akj ,an"z

x"z uthkl/

94( hruaknh jdhdv p"c v"c/ c"r p"t' h/

,bjunt )ctcgr( h,ru yz/ ugus _ vuctu c,urv

akhnv r"p crtah,/

73( tcu, xp"v/

83( rtv do xpr vahju, v,a"b j"c gw 464

uthkl/

93( phuy 
"

kfv sush"/

04( pra"h urnc"i r"p crtah,/ urtv

,bjunt ao v/

14( nakh j' fc/

24( ac, pj' t/ ugus/
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cxsr va,kaku, vcrhtv gmnv: )t(

euso fk _ gkv crmubu h,crl kcrut

t, vguko/ )c( vcrhtv cpugk/ )d(

akhnu, vcrhtv _ cdtukv vg,hsv _

g"h 
"

ngahbu ugcus,hbu" kvnahl

ukdku, tkeu, cguko05/ uckaui veckv

uvjxhsu,15: )t( kfk krta' tur thi xu;

nnkt fk vnmhtu, _ tut"x kpbh

vmnmuo/ )c( ktj"z _ mnmuo vtur fl

abatr jkk uneuo pbuh/ ufuub, vmnmuo

vht cachk vdhkuh _ ahvhw dhkuh tkeu,

cguko' gs andhgho tk )d( akhnu,

vdhkuh' annahfho c,ul vjkk uneuo

pbuh _ tut"x' gs ktut"x vckh dcuk

akpbh vmnmuo' gs abgav _ shrv25ku

h,crl _ ku kgmnu,u35_ c,j,ubho/

v/uha kunr anfhui afk vgbhbho

bnafho g"h v,urv )v
"

shp,rtu,

uphbextu," ak vguko' utx,fk

cturhh,t ucrt gknt63( _ kfi bjke,

v,urv gmnv cv,to kdw gbhbho tku:

)t( v,jk, v,urv vht 
"

crtah,"

azv fukk _ kt re v,jk, vcrhtv'

tkt kfk krta vtk"; )rtah,( ak

v,urv aesnv kguko' afi 
"

crtah,"

phruau 
"

cachk v,urv abert, rtah,"

)fb"k(/ ufnusda do cch",

)s
"

crtah,"( gmnu' ach", 
"

nfrhz"

avut ct fabh ktjr vtk"; _ vtk";

)tbfh( s,urv/

)c( 
"

crtah, crt tkeho t, vanho

ut, vtr." _ crht, vguko ]ucpryhu,

_ habo czv dupt dw srdu,' fb"k['

uktj"z vnal fk vprahu, ac,urv' co

nsucr tusu, vnal xhpur vnturgu,

cguko uvgcusv knktu, t, vfuubv

scrht, vguko )cachk v,urv( _

fnxupr unmuuv ctrufv cfk vprahu,

sjnav junah ,urv/ 

gs )d( xhuo v,urv' ao nsucr gk fl

avw nrtv knav 
"

gs vhuo vtjrui"45'

gs kvxhuo nna _ 
"

kfk vtu,u,

uvnup,ho duw ukfk vnurt vdsuk tar

gav nav kghbh fk hartk"55_ xhuo

uakhnu, v,urv' aeaurv kakhnu,

svdtukv vtnh,h, uvakhnv g"h nahj

msebu )anav vut dutk rtaui vut dutk

tjrui65(' fahvhw vakhnu, sdhkuh tkeu,

)
"

vtu,u, uvnup,ho"( 
"

kghbh fk

hartk"' fn"a75

"
fhnh mt,l ntr.

nmrho trtbu bpktu,"/

fnrunz do cpreh tcu,: )t( v,jk,

preh tcu, vht 
"

nav ehck ,urv nxhbh"

_ fkku, gbhi v,urv )fntjz"k85

"
fk

nv a,knhs u,he g,hs kjsa bh,i

knav nxhbh"(/ )c( 
"

unxrv ufuw uvgnhsu

,knhsho vrcv ufuw"95' vxsr snxur,

v,urv nsur ksur _ tupi v,dku,

v,urv cpryhu, )g"h 
"

,knhs u,he g,hs

kjsa"(/ )d( xhuo fk vpreh tcu, _ 
"

vw

hnkul kguko ugs"06' afukk fk vnal

khku, dw' sw' vw' uga"e ua"e pra, ,at' h"s-h"j ts"r363

05( rtv ,bht rpk"z/

15( rtv g"j c,jk,u/ vnal ,rx"u

c,jk,u/ ucf"n/

25( rtv ,bjunt bat yz/ ugus/ ,bht rpk"u/

ucf"n/

35( rtv xv"n ,ex"v j"t gw ,py/ vbxni

cxv"n nkuey j"c gw rnt vgrv 23/

45( xprh upra"h crfv ks' c/

55( x"p crfv )ks' ht-hc(/

65( rtv anu"r p"c' s/ ao' u/ zj"t rbd' t/

agr vpxueho pw uhjh/ ,u"t napyho gv' c/

75( nhfv d' yu/

85( rtv ndhkv hy' c/ hruaknh ptv p"c

v"s/ anu"r rpn"z/ vbxni ckeu"a jh"y gw 252/

95( tcu, p"t n"t/

06( cakj yu' hj/
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vzni gs xu; fk vznbho _ vdtukv

vtnh,h, uvakhnv' fa
"

vw hnkul kguko

ugs"' 
"

kg,hs kcut afk vnkufv aku"16

_ akhnu, nhkuh vfuubv seck, v,urv

unxhr, ukhnus v,urv cnal fk vsuru,/

uha kunr' azvu tjs vygnho kfl

nsug )n,i( ,urv eaurv kgbhi

s
"

,kh,th" _ fscrh jz"k26

"
)crhl

rjnbt shvhc( turhti ,kh,th kgo

,kh,th gk hsh ,kh,th chuo ,kh,th

chrjt ,kh,th" )ur"b dtui ao nctr

gus gbhbho ak akav cear kn,i

,urv(' fh vhu, ag"h )n,i( ,urv

n,nkt, ,fkh, fk xsr va,kaku, _

vbjke kakav )rta ,ul uxu;(' kfi

bjke, v,urv k
"

,kh,th"' tw cw dw36/

u/uha kunr adw gbhbho tku _

bnmtho cdkuh cpra,bu:

)t( vkuju, vrtaubu,' agkhvo

jeueho gar, vscru, vrtaubu,46

abtnru cn,i ,urv )vjk nvtk";

s
"

tbfh"(' vo vtk"; )vv,jkv uvhxus(

sfk vgbhbho' fukk fk crht, vguko'

abcrt 
"

cachk v,urv abert, rtah,"/

)c( vhrhsv sjyt vgdk avchtv

kachr, vkuju, _ runz, gk gbhi

vch",' vhrhsv vfkkh, cguko

)
"

crtah, crt duw"(' abu,b, neuo

kgbhi vjyt uvachrv fuw' fhsug56ajyt

vgdk )aeaur kjyt vrtaui' fb"k( ct

f,umtv nmnmuo vrtaui uachr, vfkho

uktj"z eyrud unhguy vkcbv' uktjrh

rhcuh va,kaku, umnmunho uprxtu,

fuw _ v"z bu,i neuo kgbhi ak jyt

cpugk r"k/

uvfuubv czv vht' ag"h vgcusv

knyv' tphku cnmc ak hrhsv' hnktu

t, fuub, vcrhtv' 
"

cachk v,urv"

)fskeni(/

)d( vkuju, vtjrubu, ncytho t,

gbhi vdhn"k _ vgkhw actv g"h vhrhsv

uachr, vkuju,:

ncutr cjz"k66a
"

kghbh fk hartk"

)cxhuo v,urv( eth gk achr, vkuju,

anav 
"

batu76kcu kacur vkuju,

kghbhvo abtnr86utacro kghbhfo'

uvxfhnv sg, vec"v ksg,u abtnr96

tar acr,' hhar fjl aacr,"/

ukfturv: nv vghkuh cachr, vkuju, gs

avec"v htnr gk fl 
"

hhar fjl"?!

uh"k vchtur czv07: fao ag"h jyt

vgdk bh,uxpv ccb"h vngkv scgkh

,aucv17]ucdkk zv vhw vjyt' fskeni['

akngkv ngcus, vmsheho )
"

neuo

acgkh ,aucv gunshi msheho dnurhi

thbo gunshi"27' gs athi 
"

hfukhikgnus

cu"37( _ fl do cbudg kachr, vkuju,

)vnxucc sjyt vgdk(' avygo )vpbhnh(

gk fl vut cfsh agh"z h,ux; ghkuh

khku, dw' sw' vw' uga"e ua"e pra, ,at' h"s-h"j ts"r 364

66( xprh upra"h x"p crfv/

76( kw ra"h ao/

86( gec y' hz/

96( pra,bu ks' t/ gec h' c/

07( rtv do keu"a j"y gw 042 uthkl/

17( rtv g"z s' xg"c _ bg,e keni cpbho/

27( crfu, ks' c/

37( rnc"o vkw ,aucv p"z v"s/

16( pra"h ao/

26( ac, pj' t/

36( rtv phw r"b dtui ao' 
"

,urv atu,hu,hw

naukau, tk; ch, dhnk"/

46( rtv xv"a ,ab"c j"c gw 133 )kghk gw

272( vgrv 01/ ua"b/

56( rtv s"v gk fi htnru ,rm"t )xv"n

eubyrxho j"t emt' c uthkl(/ s"v ct,h kdbh

,ak"t )xv"n nkuey j"v gw ebv uthkl(/ ua"b/
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c,urv _ vkuju, vtjrubu, aha cvo

ngkv kdch vkuju, vrtaubu,' fscrh

jz"k47avec"v tnr knav rchbu )g"z

avmygr gk achr, vkuju,( 
"

tk

,mygr ckuju, vrtaubu, akt vhu tkt

gar, vscru, kcs uckuju, vabhho tbh

bu,i kl ahvt cvo vkfu, nsra utdsu,

/ / fpkho57k,uahw"/ ufscrh vdnrt67

"
tknkt kt jytu hartk kt bh,i kvo

tkt jnav junah ,urv uxpr hvuag

ckcs abtnr77fh cruc jfnv ruc fgx"'

"
kph acgyu ujytu bux; kvo ruc jfnv

kvyrhji hu,r"87/

uzvu do vghkuh cfl avkuju,

vtjrubu, vhu ngav hsh nav)
"

pxk

kl"(' kt 
"

ngav tkeho" fnu vkuju,

vrtaubu,:

ngk, vkuju, vrtaubu, )vtk";(

vut fph av,urv bh,b, nkngkv uzv

bu,i fj kgcusv do knyv )vch",

udhn"k(' fpayu, vgbhi atk"; vut

rta fk vtu,hu, uvut nukhl kch",

udhn"k/ tck vhu, atk"; nm"g )vdhkuh

nkngkv( vut kt cgrl uthbu jusr

cdsrh v,j,ubho )vch", s
"

crtah,"('

ahhl czv gbhi vachrv fuw' fh nms

vcrhtv gshhi kt nufbho kfl ]ukfi

v,jk, v,urv vht tfi cch", ukt

ctk";' fh vfuubv vht ahunal uhjsur

cguko' avvfbu, kzv bpgku g"h

vgcusv cf"u vsuru, gs n,i ,urv97[/

nat"f g"h kuju, vtjrubu,' actho

g"h gcus, vtso ),aucv(' uvkuju,

gmni vo ngav hsh nav _ n,nkt,

,fkh, ufuub, vcrhtv' ahdku cguko

thl avut 
"

cachk v,urv"/ ukfi bpgk

gh"z vghkuh c,urv skuju, vtjrubu, _

athi czv achrv fkk' utsrcv _ n,ux;

c,urv 
"

fpkho k,uahw"' uctupi

av,urv )vkuju,( batr, cakhnu,

knyv ctupi bmjh kgs ukguknh

guknho08/

gs _ azv ncht kakhnu, gbhi

vdhn"k _ vdtukv vtnh,h, uvakhnv'

atz ,,dkv cakhnu,18ngk, v,aucv

scb"h gk jyt vgdk28ungk, vkuju,

vtjrubu,38)actu g"h achr, kuju,

vrtaubu,( _ vngkv actv g"h gcus,

vtso knyv )ucpry g"h gcus,

v,aucv( knktu, ,fkh, vcrhtv _

"
cachk v,urv"/

khku, dw' sw' vw' uga"e ua"e pra, ,at' h"s-h"j ts"r365

47( anu"r rpn"u/

57( thuc ht' u/

67( bsrho fc' c ucpra"h ao/ urtv tuv",

pra,bu gw cwbz/ vnal ,rx"u gw pz uthkl/

xv"n ,a"u gw 63 uthkl/ ugus/

77( evk, t' hj/

87( pra"h bsrho ao/

97( rtv ahj, a"p akj ,an"z/

08( avrh vtrui )go vkuju, uacrh kuju,

ac,ufu( bdbz )hunt bc' c/ rnc"o vkw chvc"j

rp"s(' uh,dkv kg"k/

18( rtv keu"a j"y gw 142/ uao' azvu

vygo apra"h 
"

hhar fjl aacr," suet cxhuo

pw crfv' favec"v nrtv knav rchbu 
"

gs vhuo

vtjrui"' fh tz ,,dkv vngkv vctv g"h kuju,

vtjrubu,/

28( unfhui a
"

chuo pesh upes,h gkhvo

jyt,o" kjyt vgdk )fb"k cpbho(' nuci

aakhnu, v,aucv ,vhw suet kg"k fahcyk

vjyt kdnrh/

38( rtv xv"n gyr", gw aby a
"

tnh,,

vdhkuh skg,hs" vut suet g"h vchrurho cfj

v,urv ak kuju, vtjrubu,/ urtv s"v uh,i kl

,rx"u )vnal ,rx"u x"g mc( ]cbudg kvngkv

s,knus cckh kdch ,knus hruaknh' avht

csudn, vngkv ackuju, vabhu, kdch kuju,

vtjrubu, )ao gw md([ a
"

gher vdhkuh nzv hvhw

kg,hs"/
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bnmt acpw fh ,at bnmtho cdkuh

fk dw vgbhbho _ vtk"; )
"

rtah,"(

s,urv' vch", s
"

crtah, crt duw"'

uvdhn"k _ xhuo v,urv' 
"

kghbh fk

hartk"' 
"

hhar fjl aacr,"/ 

z/ufk dw gbhbho tku cpw fh ,at

ctho cvnal tjs/ ukfturv: fhms

tpar kvauu, t, vkuju, vrtaubu,

)abh,bu nkngkv( kjyt uachr, vkuju,

actv cdkk jxrui knyv )stg"p azv

ncht ktj"z kgkhw bgkh, hu,r' v"z ct

g"h jyt vtso(?

uh"k vchtur czv:

dw vgbhbho uakcho vb"k vo xsr

avec"vecg' afk vgbhbho h,jkeu

kaka _ tk";' ch", udhn"k )rta ,ul

uxu;(: aktjr rtah, vgbhi )tk";( hcut

tnmg vgbhi )ch",( gk-hsu n,nkt,

v,fkh,' usuet zv ncht kdnr uakhnu,

vgbhi )dhn"k(' fnsucr kghk/

uha kunr asrd, vch", vht kt re

cbudg kfkku, vcrhtv )vmnmuo(' tkt

do cbudg k,umtu, actho nzv' gs

kgbhi vjyt uachrv fuw )abgav g"h

vmnmuo fuw' fb"k x"u(' 

fph ajxhsu,48nctr, t, 

ntjz"k58gv"p68

"
burt gkhkv gk cbh

tso"' ajyt gv"s ct gh"z a
"

gkhkv

b,kv cu" )ctso vrtaui( _ azv

a
"

kpgnho ducr vrg shmv"r gk vtso

uhjyt" v"z nauo a
"

nkngkv vxh,u

gkhu vhmv"r kvchtu kjyt zv"78/

afi cb"h nms gmno thbo ahhfho

fkk ufkk kgbhi vjyt j"u88' ufk vgbhi

ct re cdkk zv avec"v cjxsu vdsuk

rmv kvcht t, cb"h kgkhw vfh dsukv

)kngkv nnmco nm"g(' kfi 
"

gkhkv

b,kv cu" ubgah, hrhsv kph agv )g"s

na"b 
"

crdg eyi gzc,hl"98( ucjhmubhu,

)re knrtv ghbho(' cfsh kvcht t,

vgkhw akt cgrl' ukt re gkhw krdg

eyi )fbds 
"

rdg eyi gzc,hl"(' tkt

gkhw bmjh, athi tjrhw vpxe fkk/ fph

ahvhw cdtukv vtnh,h, uvakhnv _

actv g"h vhrhsv vdsukv cdku, _

dtukv bmjh, athi tjrhw dku,09'

utsrcv _ n,uxpho gus gkhu,' gkhw

tjr gkhw gs thi e.' 
"

hkfu njhk tk jhk

hrtv tk tkeho cmhui"19/

bux; kvfkk afk hrhsv vht murl

gkhw' vrh cbudg kcb"h _ vhrhsv gmnv

ktnh,,v vht thbv hrhsv' tkt vsrl

kgkhw bgkh, hu,r akt cgrl/

ugs"z cbudg kjyt vgdk )acsudn,

jyt gv"s( _ fnpura cdnrt29' a
"

kt

gau hartk t, vgdk tkt kh,i p,jui

pv kcgkh ,aucv"' 
"

kt vhu hartk

rtuhi ktu,u ngav"' tkt 
"

dzhr, vnkl

vh,v fuw fsh kh,i p,jui pv kcgkh

,aucv"39/

fnusda do cfl avch",

)s
"

crtah,"( _ afukk t, vhrhsv

uvjyt _ nms gmo gbhbu ncyt aeuso

khku, dw' sw' vw' uga"e ua"e pra, ,at' h"s-h"j ts"r 366

88( uckaui vzvr )j"d hd' rg"c/ yz' t( 
"

bpa

fh ,jyt _ ,uuvt"/

98( haghw bs' z/

09( nfhk,t cakj yu' t/ ,us"v v"d ubtnr

_ pxjho eyz' c/ ugus/

19( ,vkho ps' j/

29( g"z s' xg"c/

39( pra"h ao/

48( ,u"j ,uksu, s"v uh,i kl p"h uthkl )hd'

t uthkl(/ ucf"n )bxni ckeu"a jh"j gw 593

vgrv 54(/

58( ,bjunt uhac s/

68( ,vkho xu' v/

78( kw v,u"j ao/
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kzv ct vtk"; )stbfh(' vhhbu avch",

)vhrhsv cjhmubhu,( vut ctn, re akc

abh act ktjr vtk"; unukhl kdhn"k

)vdtukv(/

j/gp"z nuci afk dw vgbhbho

cprav _ kuju, vrtaubu,' kuju,

vtjrubu, utphku jyt vgdk uachr,

vkuju, achb,hho _ vo jke nxsr

uprav tj, 
"

fh ,at"' uh,hrv nzu _

gbhi tjs nna' a,ufbu _ 
"

fh ,at"'

vbaht, rta ugkhw scb"h49/ tkt avgbhi

bjke kdw akcho usrdu,: tk";' ch",

udhn"k' dw gbhbho utupbho cchyuh

baht, rta cb"h:

)tk";( kuju, vrtaubu,' apgku

cpayu, gkhh, cb"h cn",/ )ch",( vjyt

uachr, vkuju, )
"

hhar fjl aacr,"('

apgk t, gbhi v,aucv )
"

p,jui pv

kcgkh ,aucv"(' vjk nv,aucv scb"h

tz' fukk do _ vgbhi vfh bgkv sdhkuh

fcusu ak vec"v knav udhkuh h"d nsu,

vrjnho )
"

xsr cea, rjnho"59(' uzv

vcht ktj"z )dhn"k( _ vgkhw vfh dsukv

skuju, vtjrubu,' fukk _ vdhkuh vfh

bgkv s
"

eri gur pbh nav" )fskeni('

gs kakhnu, vdhkuh cdtukv vtnh,h,

uvakhnv/

ugp"z ha kunr do vygo kfl agbhi

vkuju, ufuw nxupr fti cpw ,at _

ktjr vmhuuh gk ngav vnafi )tg"p

aachr, vkuju, vh,v neuso' fpra"h

vb"k( _ fh' gahh, vnafi )
"

ugau kh

nesa uafb,h c,ufo"69( vht vfuubv

sfk xsr vva,kaku,' knktu, t,

v
"

b,tuv vec"v kvhu, ku h,crl shrv

c,j,ubho"79' gh"z andkho cguko

a,fkh,u vut 
"

cachk v,urv ucachk

hartk"' fph ahvhw cakhnu, cch,

vnesa vakhah' 
"

nesa tsw fubbu

hshl"89/

unauo fl: ktjrh av,urv nxhhn,

kxpr tusu, mhuuh vw knav gk ngav

vnafi )cpw ,runv' ,muv u,jk, pw

,at(' kpbh anav nuxr zt, kcb"h )cpw

uhevk( _ nxpr, v,urv tusu, dw

akcho fkkhho ahabo cnhkuh vfuubv:

tk"; _ vkuju, vrtaubu,' ch", _

vhrhsv uachr, vkuju, agbhbv vut _

kvcht gkhw bgkh, hu,r' gbhi vdhn"k _

vkuju, vtjrubu,/ 

y/ucfkku, hu,r ha kunr' ado

cfkku, pw fh ,at _ n,jk,v gs xupv

_ nrunzho dw gbhbho tku:

)t( 
"

fh ,at t, rta cbh hartk"

)c,jk, vprav( eth gk v
"

rta"

)tk";( sfk vgbhbho' avo hartk

u,urv' acachko bcrt vguko' cachk

v,urv abert, rtah, ucachk hartk

abertu99rtah,04/ ugtfu"f 
"

rta cbh

hartk"' ufph av
"

rta" bnmt cnmc

s
"

,at"/

]ucpryhu, bfkkho czv dupt cw

vgbhbho vtjrho )afi crta uvtk";

bfkk do vch", uvdhn"k' vtnmg

uvxu;(: vhrhsv _ 
"

vgucr gk

vpeusho"001' uvgkhw actv nzv _

khku, dw' sw' vw' uga"e ua"e pra, ,at' h"s-h"j ts"r367

49( uvrh 
"

fh ),at(" vut do kaui usth )rtv

dhyhi m' t ucpra"h ao(/

59( pra"h pra,bu kd' hy/

69( ,runv fv' j/

79( rtv cnsc"r ph"d' c: thn,h ar,v

vafhbv ctr. chuo avueo vnafi/

89( cakj yu' hz/

99( hrnhw c' d/

001( pra,bu k' hd-hs/
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"
kfpr gk bpau,hfo"101' g"h 

"
fupr201

bpau"[301/

)c( vnal vprav _ ngav vgdk

uachr, vkuju,' gbhi vch",/

)d( xhuo vprav _ kuju, vtjrubu,

)gbhi vdhn"k(' gs kvxhuo nna _

hrhs, nav ni vvr go vkuju,

vtjrubu, go vngkv s
"

eri gur pbhu

uhhrtu nda, tkhu"401' azvu g"s vgbhi

)cxhuo jnav junah ,urv( s
"

kfk

vtu,u, unup,ho duw ukfk vnurt vdsuk

tar gav nav kghbh fk hartk"501

]bux; gk 
"

tgav bpktu," vnsucr

kpb"z cprav601[/

ugs"z nrunzho dw gbhbho tku caka

rdkho )eruc kxu; vprav(: jd vpxj

vut vrtauikrdkho701' ueaur k
"

jusa

vtchc"801)r", tk"; uktj"z ct

vch",901(' dhkuh nkngkv knyv011

)
"

av,cutv n,cfr, cchaukv"111(/ jd

vacugu, _ vabh krdkho' ueaur

k
"

cfurh emhr jyho"211_ gcus, vtso

nknyv kngkv011/ u
"

jd vtxh; ,eup,

vabv"211_ 
"

czni at,v tux; ,cut,l

ni vasv kch,"' 
"

avut cjzr, vabv"311

_ vakhah crdkho' eaur kvtxhpv

uakhnu, sfk vgcusv' aakhnu,v vut

cdtukv vtnh,h, uvakhnv' fahvhw

txhp, fk cb"h )fn"a411

"
tx; txhpo

btuo vw"(' ufk bhmumh esuav acfk

vguko fuku/

h/g"p vb"k huci d"f vjhsua serbh

vvus ak nav ab,uxpu g"h vkuju,

vtjrubu,511]azvu g"s vghkuh sdhn"k'

act suet g"h vgcusv sch",' jyt

vgdk uachr, vkuju,[:

suet vkuju, vtjrubu, _ actu g"h

vhrhsv knyv kpguk gcus, vchrurho

)azv bpgk g"h vkuju, vtjrubu,( _

pugkho t, vdhkuh s
"

,gkunu, jfnv

fpkho k,uahw"57c,urv' cjhw pbhnh,

ugmnh, vjfnv' kngkv njfnv vdkuhw

ckuju, vrtaubu,/ akfi bh,ux; gh"z

cnav rchbu )neck vkuju, vtjrubu,(

"
eri gur pbhu" )g"s 

"
jfn,611tso

,thr pbhu"711( _ azvu tur gmnh

akngkv nv,kcau,/

ukthsl: vhu, avngkv skuju,

vtjrubu, ctv suet g"h vhrhsv

uv,kcau, knyv cguko )vch",

s
"

crtah,"(' 
"

pxk kl" stcbho cguko

)kt fnu vkuju, vrtaubu, avo 
"

ngav

tkeho"(' gs anvpfho do t, vgbhbho

khku, dw' sw' vw' uga"e ua"e pra, ,at' h"s-h"j ts"r 368

111( pra"h pra,bu ao/

211( pra,bu ao' fc/

311( pra"h ao/

411( hrnhw j' hd/

511( cvct keni _ rtv tuv", pra,bu x"g

cwgv/ gw cwgz-gj/ xv"n ,rx"j gw ekc/ vnal

,gr"c j"c gw twegz/ gyr", gw ,f/ ugus/

611( evk, j' t/ urtv bsrho ny' c/

711( tuv", ao/

101( ao' yu/

201( ao' hc/ ueth gk jyt vgdk fb"k vgrv

92/

301( ugp"z ,un,e gus hu,r vahhfu, svdw

gbhbho )kuj"r' achr, vkuju, ukuj"t( kao

vprav )
"

fh ,at"( _ fh cgbhi v
"

rta" )tk";(

bfkk do gbhi vch", )achr, vkuju,( uvdhn"k

)kuj"t(/

401( pra,bu ks' k/

501( rtv xpurbu x"p crfv: kghbh fk

hartk' ftnru uhrt tvri ufk cbh hartk t,

nav uvbv eri gur pbhu uhhrtu nda, tkhu/

601( ks' h/

701( r"v s' t/

801( pra,bu ks' hj/

901( rtv zj"c epu' t/

011( rtv keu"a jh"z gw 841/ ua"b/
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vck,h rmuhho _ kfi v
"

eri gur pbhu"

pgk 
"

uhhrtu nda, tkhu"' ukfi 
"

uh,i

gk pbhu nxuv"811' cfsh kvx,hr911dhkuh

tkeu, ac,urv nv
"

v,kcau, cgbhi

vchrurho"021Q

tck vx,r vnxuv vut kt cbudg

kcb"h nms gmno_ afi 
"

pbho cpbho

shcr vw gnfo"121)ckh vx,r fkk(/

ukfi' cagv anav 
"

shcr tk cbh hartk

t, tar hmuv"221vut vxhr t, vnxuv

"
urtu cb"h t, pbh nav fh eri gur pbh

nav"321/ ure cagv aknav ucb"h ha

ahhfu, kgbhbh vguko )cfsh kpguk ao

t, vchrur csrl v,kcau,( _ tz

"
uvahc nav t, vnxuv"421' cfsh

avguko hufk keck t, vdhkuh ukt

kv,cyk nnmhtu,u/ fkunr' ado vnxuv

fuub,u _ kt vgko' tkt cfsh avdhkuh

hufk kv,eck cguko/

ug"h gcus,u ak hvush cchrur uzhful

vguko vut pugk' ado fph ahvush bnmt

cguko vut hufk keck t, vdhkuh s
"

eri

gur pbhu"' fph ahvhw cakhnu, cdtukv

vtnh,h, uvakhnv )dhn"k( _ 
"

ukt hfb;

gus nurhl uvhu ghbhl rutu, t,

nurhl"521ccb"h do fph abnmtho

un,gxeho go vguko' gs ags"z hvhw do

cguko gmnu _ 
"

ubdkv fcus vw urtu fk

carhjshu"621' 
"

tci nehr ,zge"721'

vdhkuh sfj vpugk cbpgk/

ht/ndw gbhbho tku cpw ,at habu

khnus cgcus, vtso cfk vznbho'

ftnur kghk' acvhu,v prav aeurthi

tu,v pgo tj, cabv' habu nzv khnus

kfk vabv fukv' ugtfu"f cgnsbu

cac, pw ,at gmnv faeurthi _ umrhl

kjhu, go821 _ fk vprav: 

khvush bh,i vfj kpguk t, fk

vgbhbho fuko_ n,jk,o ugs xupo ufk

nv achb,hho' n
"

tk"; gs ,h"u"'

ucfkku, _ fph abjkeho caka,

vtu,hu, vrtaubu,' tk"; ch", dhn"k/

vjk fph afk dw gbhbho tku bnmtho

cgcus,u cfk huo uhuo:

nhs fabhgur nab,u )fabgav 
"

crhw

jsav"921( vut tunr 
"

nusv tbh kpbhl

fuw avjzr, ch ban,h"031/

vtk"; _ vhxus uvv,jkv _ ak

gcus, vhvush vut: vchyuk uvvustv aku

kvec"v )vtk"; s
"

tbfh"(/

gs afk nmhtu,u' vtk"; s
"

tbh" _

"
nusv / / kpbhl"' afi v

"
tbh" ak hvush

)do fph abnmt knyv( vut scr tjs go

khku, dw' sw' vw' uga"e ua"e pra, ,at' h"s-h"j ts"r369

811( pra,bu ao' kd/

911( chtur uphrua gbhi vnxuv _ rtv ,urv

akhnv frl f"t nhkutho xhni u/ ug"s veckv

uvjxhsu, _ rtv agr vpxueho uxw vkheuyho

)kvtrhz"k( xu; pra,bu/ tuv", pra,bu gw

cwpt/ vnal ,gr"c ao/ ,ur, kuh hmje gw emy/

ugus/

021( vnal ,gr"c ao/ urtv phrua vgehsv

uvtcrcbtk xu; pra,bu )bg,eu c,u"a ao(/

121( ut,jbi v' s/

221( pra,bu ao' ks/

321( ao' kv/

421( ao/

521( haghw k' f/ urtv ,bht pk"u/

621( ao n' v/

721( jceue c' ht/ urtv ,gbh, ht' t/ jdhdv

yz' t/

821( f,ur, tsv"z vhsugv _ 
"

vhuo huo" cw

jaui/ ucf"n/

921( au"g tsv"z tu"j rx"s/ rx"u/

031( 
"

xsr vhuo" _ vuct cgy"z rha au"g

tu"j/ au"g tsv"z x"t x"v )ucnvsu", ao x"u(/

xhsur tsv"z c,jk,u/ urtv eubyrx gbhbv ak

,ur, vjxhsu, x"y/
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v
"

tbh" uv
"

tbfh" akngkv )hartk

ueuc"v fukt js131( _ ufnrunz cmur,

tu, tw: hu"s )hvush( knyv uhu"s

)vec"v( kngkv ueu vnjcro231/ ufhsug

apahyu, ak hvush vht scr tjs go

pahyu, vgmnu,331/ ugbhi vpahyu, ct

khsh chyuh cdkuh ctnhr, 
"

nusv tbh"

)gbhi vvustv' kngkv nfk gbhi

vanu,(431/ akfi nbvd hartk afk cb"h

_ tphku hksho eybho ueybh eybho _

tunrho 
"

nusv tbh"/

h,hrv nzu: tphku ,hc, 
"

nusv" ypkv

ucykv tk )vtk"; ak( 
"

tbh"' afi

vgher fti )kfturv( vut ,hc, 
"

tbh" _

fh nhs fabhgur nab,u habu kfk krta

nmhtu,u ak vtso )go rn"j tcrho

uax"v dhsho(' ure ktj"z vut )v
"

tbh"(

guav pgukv' vjk nvtnhrv uvpgukv

s
"

nusv / / kpbhl"/ utgp"f tunrho

"
nusv tbh" ukt 

"
tbh nusv" _ fh gs

fsh fl v
"

tbh" ak hvush eaur go

vec"v' avdo aczni eusn, nmhtu,

v
"

tbh"' tgp"f v
"

tbh" ,hf; cnmc

svustv kpbhl/

uktjrh zv ctho crfu, vajr u,pk,

ajrh,' unchvfb"x kchvn"s531_

fkku, vtk"; sgcus, vhuo/

ktj"z ct vch", cgcus,u vhunh, ak

hvush _ 
"

hmt tso kpgku ukgcus,u gsh

grc"631' vut humt )nchvfb"x uchvn"s(

kguko )vch", s
"

crtah, crt duw"(

kgau, t, vgcusv cnal fk vhuo fuku'

"
vbvd cvi nbvd srl tr."731'

v,kcau,u uv,gxeu,u cgbhbh vguko

ctupi snatu un,bu ctnubv831/

ktj"z' cxhuo uju,o vhuo ct vdhn"k

_ dnr uakhnu, gcus, vhuo' faguav

t, jacui vbpa uvxl-vfk sfk gbhbhu

ungahu cnal vhuo' ucfkku, _ vut

guav zt, c,pk, grch,' gs kxhunv _

"
tl msheho husu kanl duw"931' vustv

kvw )fnu 
"

nusv tbh" ccuer(' tck fdnr

uakhnu, vgcusv' gs _ erht, ang

agk vnyv' unuxr gmnu kdnrh kvec"v

_ 
"

chsl tpehs rujh"041/

ugs"z habo dw gbhbho tku cfkku,

gcus,u ak hvush cnal hnh jhhu _

ktrhfu, hnho uabho yucu, _ ,jk,

vgcusv' tnmg vgcusv' gs xhuo

uakhnu, vgcusv/ ugtfu"f csurbu zv _

vsur vtjrui cdku, uvsur vrtaui

svdtukv _ ktjrh ahabu fcr vrhcuh

vfh dsuk s
"

ngahbu ugcus,hbu" scb"h

cnal fk vsuru, uvabho akpbh zv'

ufg, fcr xhhnu do t, vchrurho

vtjrubho _ fg, vvsdav cgher ukfk

krta gk xhuo uakhnu, udnr vgcusv _

kvcht t, vdhn"k sdtukv vtnh,h,

uvakhnv cpugk nna!

hc/uvfj kfl aftu"t nhartk hfuk

kpguk t, fk vgbhbho )n,jk,o ugs

xupo( ct nvtk"; vrtaui _ av
"

tbh"

ak ftu"t nhartk eaur uscr tjs go

"
tbfh" akngkv' gs atphku fph ahvush

hurs knyv cguko _ tzh fk vguko bcrt

"
cachk hartk abertu rtah,"' vrta

khku, dw' sw' vw' uga"e ua"e pra, ,at' h"s-h"j ts"r 370

731( crfu, kv' c/

831( rtv ac, kt' t/

931( ,vkho en' hs/

041( ao kt' u/

131( rtv zj"d gd' t/

231( rtv 
"

vhuo huo" jw tsr tw/

331( rtv f,r ao yuc vuxpu, xeb"s/

431( rtv eubyrx acvgrv 031 xh"t/

531( rtv xu; crfu,/ ugus/

631( ,vkho es' fd/

indd   95.דומיע 20/02/2013   17:18:51



96

uvrtah, sfk vcrhtv fukv/

uha kunr avfj kdku, zt, cftu"t

nhartkct nnav rchbu' ugs"z

t,payu,t snav acfk sur141' ucsurbu

zv _ f"e nu"j tsnu"r baht surbu'

agk-hsu bpgkho fk dw vgbhbho skuju,

vrtaubu,' achr, vkuju, ukuju,

vtjrubu,' hjs go erbh vvus/ 

ugtfu"f fabnmtho cac, aeurthi

t, fk vprav s
"

fh ,at t, rta cbh

hartk" ),at _ nav rchbu( _ abux;

kfl acb"h vo rta cfkk' bgav do _

cfju ak nav rchbu _ vbaht, rta

scb"h' azv bu,i t, vfj ktj"z kpguk

t, ,ufi vnal vprav _ vgbhi stk";

)kuju, vrtaubu,(' vgbhi sch", _

vgcusv cguko' gs tphku cnmc s,j,ui

athi ,j,ui knyv nnbu' ukvpfu

ukvgku,u kvsrdt skuju, vtjrubu,'

go vdhkuh serbh vvus' acfju ak

ftu"t nhartkkeck' gs ag"h vgcusv

cguko vut pugk ado cvhu,u cguko

hufk keck zt,/

h,hrv nzu: bux; kfl aftu"t

nhartk neck t, vdhkuh serbh vvus'

bpgk vgbhi serbh vvus chvush gmnu241

_ nms cjhw nav acercu:

tsv"z nctr c,bht341cntjz"k441

gv"p541

"
ug,v hartk nv vw tkehl

autk ngnl fh to khrtv t, vw

tkehl"' 
"

tyu hrtv nhk,t zuyr,t

vht? thi kdch nav nhk,t zuyr,t vht"

_ anms cjhw nav acfk tjs 
"

hrtv

nhk,t zuyr,t" tmku/

kph"z mrhl kvchi kthsl dhxt: thl

n,tho kunr atmk nav )unav acfk

tw( habu gbhi s
"

zuyr,t" )eybu,(?

uha kunr' acnav dupt habo fnv

ufnv srdu,: rdku ak nav' dupu ak

nav' gs krtau uf,ru ak nav/ ucbudg

khrtv ,,tv
641' veaurv go rdku ak

nav )g"s 
"

rdkhvgo tar tbfh

cercu"741(' btnr vkaui 
"

nhk,t

zuyr,t"/ tck kngkv nzv habo cnav

gbhbho avo csrd, chbubh' gs csrd,

rc,h' srd, vrta ukngkv nzv _ f,r

akngkv nvrta' azvu vgbhi serbh

vvus ak nav _ srd, vf,r841' f,r

nkfu,' fhsug941/

ugs"z nuci d"f cbudg kcjhw nav

acfk hartk _ anms zv hvush fukk

c,ufu t, fk vsrdu,' n
"

zuyr,t"'

"
chbubh"' gs 

"
rc,h"' gs _ kgbhi vf,r

)erbh vvus(/ uvjhsua cscr vut051_

khku, dw' sw' vw' uga"e ua"e pra, ,at' h"s-h"j ts"r371

141( zj"d rgd' t/ ,eu"z ,x"y/ urtv ,bht

pn"s/

241( rtv thf"r p"c' u: gar erbu, vi fuw

erbu ak nav sf,hc fh eri gur pbhu fuw' ufuki

vhu b,ubu, crtai ak hartk' ufhui ajytu

bhyku nvi fuw' ufahartk guahi ,aucv vec"v

njzhri kneuno/

341( rpn"c/

441( crfu, kd' c/

541( gec h' hc/

641( rtv ,bht ao/

741( cvgku,l ht' ft/

841( ugp"z ha kctr vear s,jk, vprav

uxhunv )s
"

bgu. xupi c,jk,i u,jk,i cxupi"(:

g"h 
"

,at t, rta cbh hartk" )g"h nav rchbu(

bgah, vv,batu, uvgkhw ksrd, vf,r akngkv

ni vrta/ uakhnu, dhkuh zv vut cerbh vvus ak

nav )cxu; vprav(' unghi zv ccjhw nav acfk

tw nhartk/

941( rtv ,bjunt hai cvgku,l yu ),urv

akhnv pra,bu tu, rkd(/ urtv pra"h ac, pj'

t )aerbh vvus ctu nf,rho akej nav(/

ucmpg"b gv", fti' aeri gur pbhu 
"

vuv dsr

nkufv stz bgav nkl uf,r nkfu,"/

051( ,u"t ndhk, tx,r mt' xg"c uthkl/
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agbhi vf,r )vtnh,h( kt ahhl ckgu"z

ubh,i suet khvusho )afi vo 
"

cbh

nkfho"151uh,hrv nzu _ 
"

nkfho"251('

acfk vznbho ucfk vnmcho _ tphku

czni unmc vdku, _ ha khvush t, vf,r

nkfu, serbh vvus/

ucfju, vbpa _ f,r eth gk fj

vrmui gs knxhr, bpa351/ avrmui kvw

ak hvush bnmt c,ue; cfk vznbho'

akfi vhw uha ,nhs kcb"h vfj kgnus

cdku, _ fh tphku farmubu cgbhbh

esuav u,un"m kt bhfr _ do tz rmubu

vtnh,h vut kehho t, rmui vw' fpx"s

vrnc"o vhsug451/

ukt nhcgh c,jk, zni vdku,' fagus

vhw vgbhi s
"

u,u,r chnh rch"551' ucnal

zni vnahfu kesa g"p vrthw651' tkt do

ktjrh zv751_ tphku cgune vdku, _

nthr cfk v,ue; uvdhkuh vf,r serbh

vvus ccb"h/

uzv bnmt cdkuh hu,r c
"

nti nkfh

rcbi"851' v
"

aupyhl" u
"

hugmhl" cfk sur

usur' gs ksurbu zv' vjk nf"e nu"j

tsnu"r baht surbu' fvfbv k
"

utahcv

aupyhl fcrtaubv uhugmhl fc,jkv"951'

ucrtao _ nkl vnahj' 
"

uhro eri

nahju"061' uvut hjzhr 
"

nkfu, ch, sus

khuabv uknnakv vrtaubv ucubv

vnesa unec. bsjh hartk' ujuzrhi fk

vnapyho chnhu favhu neuso' nerhchi

ercbu, ufuw"161/

hd/uhvh rmui' acgnsbu cjusa tsr

rtaui' vnvuv vfbv ktsr abh _

u
"

nhxnl dtukv kdtukv"261' dtuk,

purho )ctsr abh( kdtuk, pxj cjusa

bhxi' jusa vdtukv _ a,hf; unhs nna

,cut vdtukv vtnh,h, uvakhnv' ucsrl

nnhkt hvhu jusa tsr abh ujusa bhxi

jsah vdtukv' ctupi s
"

nhxnl dtukv

kdtukv"/

ucpry gh"z anuxhpho cehuo vurt,

jz"k361

"
nabfbx tsr nrchi canjv"'

ucpry abnmtho fcr fu"f hnho ktjr

vfbhxv sjusa tsr rtaui' uktjr purho

eyi' uauai purho eyi' vnvuho vfbv

kpurho dsuk uauai purho dsuk _ ctupi

s
"

zv veyi dsuk hvhw"461' ukt re 
"

hvhw"

kaui g,hs' tkt 
"

vhw" kaui gcr uvuv'

gh"z ajddu t, purho eyi uauai purho

khku, dw' sw' vw' uga"e ua"e pra, ,at' h"s-h"j ts"r 372

851( rtv dhyhi xc' xg"t/

951( haghw t' fu/ urtv ctrufv xv"a

,ba"t j"c gw 087 uthkl/

061( a"t c' h/

161( rnc"o vkw nkfho rph"t/

261( ndhkv u' c/

361( ,gbh, fy' xg"t/

461( buxj xsr vnhkv/

151( ac, xz' t/

251( ,eu"z cvesnv )t' rha g"c(/

351( rtv ,u"t ao/

451( vkw dhruahi xp"c/

551( ru, c' hs/ ac, ehd' c/

651( rtv rnc"o vkw esv"j p"v v"d/

751( ukvghr ac"s xnul tpar kesa g"p

vrthw do ktjrh vjurci )rtv rnc"i cxvn"m

n"g ebd/ urtv nd"t ao cxupu(/ fnu avhw

fbrtv cc"s ak vrh"; )rtv ctrufv ahju, khk

gr"v ua"p crtah, )v,uugsu, cw( ,an"v(/

uhsugv ahy, vc"h cscrh vrnc"o )vkw xbvsrhi

p"s vh"t( cbudg kxnhfv czni vzv' ugs avc"h

ehck xnhfv nnvr"h ch rc )rtv eubyrx

vxnhfv acxu; au", nvrkc"j/ ,u"a jh"c

cnhkutho/ urtv ahj, a"p crtah, vb"k(' uz"k

vrnc"o: 
"

brthi kh vscrho ato vxfhnu fk

vjfnho actr. hartk knbu, shhbho ukxnul

tu,o' vrh tku xnufho' uha kvi ksui shbh ebxu,

uha kvi kxnul ktjrho"/ ucphrua vnabhu,

)xbvsrhi p"t n"d( nctr' ato kt ,tnr fi

atpar kxnul do vhuo th tpar a,nmt c"s

vdsuk kguko uvec"v vcyhj ahaucu abtnr

"
utahcv aupyhl fcrtaubv uhugmhl fc,jkv"/
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khku, dw' sw' vw' uga"e ua"e pra, ,at' h"s-h"j ts"r373

eyi canjv dsukv' unuxh; uvukl utur

uanjv nhuo khuo ctupi s
"

ngkhi

ceusa"561' atz v
"

dsuk hvhw" spurho

dsuk uauai purho dsuk hvhw gus hu,r

dsuk' dsuk kngkv ndsuk661/

ug"h anjv purmho t, fk vdsrho761'

gs kgher _ anvrdg vtjrui svdku,

bgav vrdg vrtaui svdtukv' ugus uvut

vgher _ ,hf; unhs nna/

561( crfu, fj' t/ ua"b/

661( uha kear nugsho tku )purho eyi

uauai purho eyi( go vncutr kghk cpra,

vacug )fhsug acfk vnugsho ak vabv ha

ahhfu, ktu,i vprahu, ajku, cvi _ ak"v

jke ,uac"f r"p uhac )rmz' t((:

chnh vpurho 
"

ehhnu nv aecku fcr" cn",

)tx,r y' fz/ ac, pj' t( g"h vnx"b ak

vhvusho czni vvut )rtv xv"n nkuey j"u gw

ek-kt/ ua"b(' g"s vngkv ak kuju, vtjrubu,

kdch kuju, vrtaubu, )uvrh huo vfpurho' avut

re f-purho' vut n", ak kuju, vtjrubu,

)nabv ,gbh, fu' c ucpra"h/ dnrt ao k' c((/

ucfj zv _ nvpfho do vgbhbho skgu"z )fnu

jyt vgdk(' 
"

ubvpul vut"/

ugp"z nuci vntjz"k )ndhkv z' c( 
"

jhhc

thbha kcxunh cpurht gs skt hsg chi trur vni

kcrul nrsfh"/ ukfturv _ vh,fi kunr cgbhbh

esuav att"p kvcjhi chi 
"

trur vni" u
"

crul

nrsfh"?! uha kunr vchtur czv )g"p vncutr

kghk cpbho(' afk vfuubv c
"

trur vni" vht tl

ure fsh kvcht gkhw bgkh, hu,r' kngkv nvgkhw

cesuav nm"g/ ugbhi zv bgav g"h vanjv

)kcxunh( cpurho' andkho vpbhnhu, c
"

trur

vni" )ngk,u vfh bgkh,(' gs anauo zv tt"p

kvcjhi chbu uchi 
"

crul nrsfh" )g"s vnsucr

kghk afk vdw gbhbho cpra,bu )do vjyt

uvachrv( ,ufbo js vut _ vgbhi s
"

fh ,at t,

rta cb"h"(/ ukvuxh;' avchrur ak 
"

trur"

)ctu, tk";( vut kngkv hu,r ngbhi ak 
"

crul"

)vch", ak 
"

crtah,"(' vnurv gk vcrfv anms

ycg vesuav/

uha kunr acauai purho bh,ux; jhsua bgkv

hu,r )kdch purho( _ fnusda canu abecg

ksuru, 
"

auaipurho" )ukt purho snuephi

ufhu"c(' g"a ghr vchrv ak kgu"z' tjaurua

nkl prx ]t; akshbt v"z budg kfk ghhru,

nuepu, junv nzni hvuag ci bui' ukt re ghr

auai/ ucpry g"p scrh vrnc"o )vkw ndhkv p"t

v"v( 
"

uknv ,ku vscr chnh hvuag fsh kjkue

fcus ktr. hartk avh,v jrhcv ctu,u vzni / /

uhjacu ftku vo frfhi vnuephi junv tg"p avo

g,v jrchi"[ _ fh cauaipurho nusda ado

vkgu"z )auai( vut gbhi ak purho )sesuav('

vhhbu kt re vchrur ak e"b' tkt do ak

dev"y' ukt re ctupi asujho vrg' tkt avrg

gmnu bgav yuc )rtv keu"a jy"z gw 314(/

uczv dupt _ bh,ux; cabv ngucr,' aha cv

purho eyi uauai purho eyi' tar 
"

zv veyi

dsuk hvhw"' fn"a )gnux z' c/ urtv jukhi x' c(

"
nh heuo hgec fh eyi vut"' ag"h vchyuk

),aucv( csrdt ch",' bgah, vgkhw udsku,

h,hrv )g"s skuju, vtjrubu, _ rtv keu"a

jf"u gw 052( cpurho uauai purho dsuk/

]ufnusda ckaui 
"

heuo" _ vnurv gk t,vpft

nngns unmc ck,h rmuh[/

761( rtv xv"n ,rb"z gw rfd uthkl/
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בכניסתו   .1:45 בשעה  להתוועדות  נכנס  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
עמדו שני גוים שחורים )שא' מהם קצין בכיר במשטרה( עם ילדיהם, 
אדמו"ר  כ"ק  את  לראות  כדי  מקליפורניה  במיוחד  עתה  זה  שהגיעו 
שליט"א, וכשעבר כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך אליהם ונופף להם בידו 

הק' לשלום. 

די  שוין  קומט  "עס  כרגיל  שרו  ומזונות,  בופה"ג  ברכת  אחרי 
גאולה" וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה בתנועות חזקות כו"כ 
פעמים, ובפרט לעבר האורחים שיחיו שעמדו בפירמידה המערבית 
)שבמשך כל ההתוועדות ליוו את הניגונים מתוך התלהבות גדולה(. 
השבת  )גם  שיחיו  שַארף  לילדי  מזונות  חתיכת  נתן  הניגון  באמצע 
עמדו ילדי לַאּפיין שיחיו סמוך לכ"ק אדמו"ר שליט"א, וכן אביהם שי' 

עמד בקרבת מקום(. 

כי  על ההוראה מפרשת  דיבר  ובה  דקות,  כ-20  א' ארכה  שיחה 
תשא הכוללת את כל סדר ההשתלשלות – מהתורה שלפני בריאת 
העולם ועד לגאולה האמיתית והשלימה שבסוף כל הענינים )ובעניני 
ושצ"ל  שניות(,  ולוחות  הלוחות  שברי  הראשונות,  לוחות   – התורה 

"נשיאת ראש" בכל הענינים. 

אחרי השיחה שרו "כי אלקים יושיע ציון", וכ"ק אדמו"ר שליט"א 
עודד את השירה מפעם לפעם בחוזק רב )וכשעודד לעבר האורחים, 

נוספה בשירתם התלהבות רבה(. 

מחודש  ההוראה  אודות  דיבר  ובה  שעה,  כרבע  ארכה  ב'  שיחה 
יקום  "מי  ומפורים קטן שקשור עם מש"כ  אדר ש"מרבין בשמחה" 
יעקב כי קטן הוא", ו"זה הקטן גדול יהיה" )שמגיעים ל"פורים גדול"(, 
ושאין זה רק "יהיה" בלשון עתיד אלא כיון שפורים קטן כבר עבר לפני 

כמה ימים, הותחל כבר הענין של "גדול יהיה" בעבר. 

אל  "ויקרא  עד  הפרשיות  המשך  אודות  דיבר  השיחה  בהמשך 
משה" באל"ף זעירא, שזה קשור עם האל"ף של דברי הימים "אדם 
ג"כ  יש  זה  ובדוגמת  רבתי,  אל"ף  הוא  מסורות  שלכמה  אנוש"  שת 
בעבודתו של כאו"א מישראל, וביחד עם האל"ף בינוני ושלושתן יחד 

– "חוט המשולש". 

טעם  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ה'".  "שובה  שרו  השיחה  אחרי 
מהמזונות, ועודד את השירה בעוז ובפרט לעבר האורחים שיחיו. 

המשקה,  חלוקת  אודות  הזכיר  ובה  דקות  כמה  ארכה  ג'  שיחה 
ושהכל צ"ל קשור בענין גשמי וממילא מציע שאלו העולים מלמטה 
יקבלו  שהנוכחים  באופן  יכריזו  המשמח(  המשקה  )לקבלת  למעלה 
ועד  מכריזים,  של  מפעולותיהם  וילמדו  חשק"(  )"ָאנכַאּפן  חשק 
אל  מהגלות  ישראל  בני  של  העליה  התחלת  תהיה  שלהם  שהעליה 

הגאולה. 

אחרי השיחה העמיד הריל"ג 15 ]ב"ח: 14[ בקבוקים. כ"ק אדמו"ר 
שליט"א מזג תחילה מכל הבקבוקים לגביעו, ואח"כ מזג מגביעו לכל 

בקבוק, ומהבקבוק לכוסו של המקבל. 

בין המקבלים היו: 

ר' פנחס שי' צימענט – עבור פתיחת בית חב"ד חדש בַארקַאנסַאו. 

ר' ישראל שי' גולדשטיין – עבור דינער שיתקיים ברנצ'ו ברנרדו, 
קליפורניה; כ"ק אדמו"ר שליט"א בירכו: "ברכה והצלחה". 

ר' יוסף יצחק שי' גופין – עבור התוועדות בבית חב"ד הרטפורד. 

ר' שלמה שי' איידלמַאן – עבור סמינר "דעת" במלון "גלי צַאנז" 
נתניה. 

אדמו"ר  כ"ק  לסמרקנד;  לשליחות  הנוסעים  תמימים  שני 
שליט"א ענה להם: "לחיים ולברכה". 

ר' ישראל שי' לנדא – עבור התוועדות בטורונטו. 

ר' מנחם שי' גערליצקי – עבור סיומי הלכות ברמב"ם שיתקיימו 
השבוע. 

ר' שמעון  ועוזרו  ר' אליעזר שי' מזרחי  סגן שר הבריאות חה"כ 
אדמו"ר  וכ"ק  שליט"א,  אדמו"ר  מכ"ק  משהו  ביקש  הנ"ל  כהן;  שי' 
שליט"א השיב: "ברכה והצלחה, פַאר'ן גַאנצע כנסת" וחייך אליו חיוך 

רחב. 

ר' זלמן שי' ליבערָאוו מבית חב"ד פלַאטבוש – עבור התוועדות 
בפלַאטבוש. 

רוסיא  לעולי  "שבתון"  עבור   – גוטפריד  שי'  אברהם  אריה  ר' 
שיתקיים בטורונטו. 

פר"י  ארגון  מטעם  אסיפה  עבור   – הורוויץ  שי'  מאיר  יצחק  ר' 
שתתקיים כאן בשכונה. איתו עלה ר' זלמן שי' שגלוב מהארגון הנ"ל 

וקיבל "לחיים" מכ"ק אדמו"ר שליט"א. 

בוטמַאן  שי'  מ.מ.  שמואל  ור'  צא"ח(  )יו"ר  רַאסקין  שי'  דוד  ר' 
)מנהל צא"ח( – עבור ה"פגישה". 

המזכיר הריל"ג שי'. 

ניגון  את  לנגן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  התחיל  החלוקה  אחרי 
ההקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל, ועודד את השירה מפעם לפעם בחוזק 
. שיבנה   . רב. אח"כ הביט לעבר הש"ץ, והלה התחיל לנגן "יהי רצון 
עודד את השירה בתנועות חזקות  וכ"ק אדמו"ר שליט"א  ביהמ"ק" 

ובפרט לעבר האורחים שיחיו. 

אח"כ הזכיר אודות אמירת ברכה אחרונה.

יומן שבת פרשת כי תשא תשנ"ב
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דבר מלכות מבואר

מילואים:
 שייך לסעיף ג':

בפנים השיחה מבאר המארז"ל "הפך בה והפך בה דכולא בה" שבפשטות קאי על כללות התורה ומבאר שהולך על כל חלק בתורה בפ"ע, 
הנה יש להעיר שעד"ז מצינו מבואר בשיחת אחו"ק תנש"א, שמבואר בהערה 120 )סה"ש תנש"א ח"ב עמ' 518( את לשון הרמב"ם )הלכות 

מלכים פי"א ה"ב( בנוגע לחלקי התורה שמדברים על אודות משיח וגאולה "כל הספרים מלאים בדבר זה".

ומחדש "ויש לומר הדיוק במלאים )ש"מלא" ע"פ תורה פירושו שמלא כולו( שגם הפסוקים ב"כל הספרים" שאינם מדברים )בגלוי( בעניני 
גאולה, או אפילו שתוכנם הפכי )לכאורה( מעניני גאולה – הרי, לאמיתתו של דבר, תוכנם האמיתי הוא "דבר זה" – ענין הגאולה.

וע"י עיון והעמקה בפירוש פסוקים אלו )במפרשים וכו'( נראה בגלוי ש"כל הספרים מלאים בדבר זה" עכלה"ק.1

שייך להערה 106:

ביאור הקשר שבין ישראל לתורה, בפרטיות יותר:

באמיתית הענין, הנה עצם מציאותם של ישראל בעולם )עוד קודם שמקיימים את התורה( מהווה ענין של התגלות אלוקות בעולם 
)וראה ספה"מ מלוקט ח"ד עמ' רי"ט: "עצם מציאותם דישראל מעידה על העצמות"(. שכן כל נשמה יהודית היא "חלק אלקה ממעל ממש" 
)תניא פ"ב( ויתירה מזו "ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד" )ראה זח"ג עג, א(, "ושרש הנשמות הוא בהעצמות" )ספה"מ שם(. אלא 
שחיותם של ישראל באה באמצעות התורה, המהווה "מזון לנפש וחיים בקרבה" )תניא פ"ה(, ובאמצעות קיום מצוות התורה )"עץ חיים היא 
למחזיקים בה" )משלי ג, י"ח(, ו"הם חיינו ואורך ימינו" )נוסח ברכת אהבת עולם((. אשר מצד נקודה זו, ישראל הם המהווים את התגלות 

האלוקות בעולם, והתורה היא המחיה אותם. 

אמנם, ישנו סוג נוסף של התגלות אלוקות, והוא באמצעות קיום התורה ומצוות - "רצונו וחכמתו יתברך", שעל ידי קיומם "ממשיכים 
ומגלים עצמות אור אין סוף" )ספה"מ שם עמ' רי"ז(. אשר המשכה זו אפשרית רק ע"י בני ישראל )"דבר אל בני ישראל", "צו את בני 
ישראל"(, שדוקא על ידי שהם מקיימים את התומ"צ נמשך הגילוי הנ"ל. ומטעם זה "כל התורה היא )לא "ציוויים" סתם, כי אם( ציוויים 
לישראל", שכן רק להם, בהיותם "חלק אלקה", יש את הכח להמשיך את ההמשכה שעל ידי תורה ומצוות. ומצד נקודה זו התורה מהווה 

את המשכת האלוקות בעולם ובני ישראל הם המגלים וממשיכים המשכה זו. 

אופנים בהתגלות האלוקות: התורה ומצוות הינם "דרכים נאים  ובאמת, אין אלו שני סוגי המשכה השונים לגמרי זה מזה, אלא שני 
ומעשים טובים" )תדבא"ר פי"ד(, אשר הקדושה והאלוקות מאירה בהם בהתגלות. מה שאין כן אצל בני ישראל, ללא התורה, אין הקדושה 
ובדוו  מאירה במציאותם ולא בהכרח שמעלתם נראית בהתגלות. אלא כל מעלתם של ישראל היא בזה שהם מאוחדים עם עצמותו יתברך.

גמת )האהבה ו(הקשר העצמי הקיים בין אב לבנו, גם כאשר אין לבן מעלות. 

וכאשר ישראל מתאחדים עם התורה ומצוות ומתמסרים לגמרי בקיומם, נוצרת התאחדות בין שני אופני התגלות הללו, ומציאותם 
העצמית של ישראל מתאחדת עם מציאותם המאירה של התורה והמצוות. וכך ישנה בעולם התגלות מאירה של )ישראל אשר הם חד עם( 

העצם. )ראה בכל הנ"ל שיחת ש"פ תבוא ה'תנש"א ס"ג ואילך. שיחת ליל ג' וכו' פרשת תולדות ה'תשנ"ב ס"ד ואילך(.

1.  הערת הרה"ח ר' גרשון אבצן בקובץ הערות התמימים ואנ"ש בית משיח – 770 גיליון יא )של( תשס"ה.
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ביאורי הערות השיחה
מורה  שהתורה  שכותב  ח,  יט,  לתהלים  רד"ק  ראה   )8
לנו את הדרך הישרה ומסירה אותנו מתאוות העולם וזה ע"י 
סיפורי התורה שמורים לנו שהקב"ה הוא בורא העולם, הוא 
וראה  ועוד.  ובטובים.  ברעים  ומשגיח  לברואיו,  ומטיב  טוב 
זח"ג נג, ב, שהיא נק’ "תורה" כי היא מורה ומגלה במה שהיה 

סתום שלא נודע.

10( ב"ב קכג, א. וראה פסחים ג, א שלא רק שהתורה לא 
דברה בגנות הבהמה, אלא גם הוסיפה בשביל זה ח’ אותיות.

18( ישנה מחלוקת בין רש"י פרשתנו לא, יח. וראה גם 
פרש"י שם ל, טז )בסופו(. לג, יא – )הסובר כדעת התנחומא 
פרשיות  האם  בזוהר(,  )שמקורו  הרמב"ן  לבין  ח.(  תרומה 
ש"אין  או  המאורעות,  סדר  לפי  שמות  בספר  נאמרו  התורה 
לדעת  גם  היא  בשיחה  זו  ושאלה  בתורה".  ומאוחר  מוקדם 
רש"י שסובר שהפרשיות לא נכתבו ע"פ הסדר וכפי שמבואר 

בפנים.

)ר"פ  הרמב"ן  לפי'  וכן  הרמב"ן[  לפירוש  ]השאלה   )19
ויקהל – כדעת הזהר ח"ב קצה, א( שחולק על רש"י )כמבואר 
לעיל הערה 18( וסובר שהפרשיות נאמרו על הסדר )כי חטא 
העגל הי' לאחרי ציווי ה' למשה על עשיית המשכן, וקודם 
ציווי משה לישראל בפ' ויקהל( שלדעתו לכאורה לא שייכת 
השאלה שבשיחה )מדוע לא כתבו את מעלת הלוחות במקומם 
העיקרי – בפרשת משפטים(, כי באמת רק אז ירד מההר – 
צריך ביאור,  לא משנה את הסדר –  כן שהתורה  ונמצא אם 
ראשונות,  לוחות  כאן הפרטים על מעלת  נוגע לספר  מה 

כנ"ל בפנים. 

21( ראה ראב"ע ריש פרשתנו: "ואחר כן הזכיר הכתוב 
תפלת משה שהתפלל לפני רדתו מן ההר, והוצרך להזכיר 
מעשה העגל בתחלה לדעת למה התפלל כו'". היינו שסיפור 
חטא העגל כאן זהו כאילו "מאמר המוסגר" כדי לדעת למה 
מעשה  על  כאן  לספר  מיוחד  ענין  אין  שאכן  היינו  התפלל. 
העגל, והוא מובא כאן רק כהקדמה לתפילתו של משה, בכדי 
שנבין מדוע התפלל משה. וא"כ, שאין קשר ושייכות הכרחית 
בין מעשה העגל לבין שאר עניני הפרשה. וסרה הקושיא על 
שכל  מכיון  מקום  מכל  אבל  שבפרשה.  המאורעות  קישור 
מעשה  שהזכרת  מובן,  הדיוק,  בתכלית  הם  התורה  עניני 
כיון  כלומר,  הענינים.  והמשך  לתוכן  נוגע  בפרשתנו  העגל 
שסדר בתורה הוא בדיוק, צריך לומר שישנו קשר מהותי בין 

מעשה העגל לכללות פרשה זו )ולא רק בתור הקדמה לתפילת 
משה(.

של  הפשוט  הפירוש  שלפי  הקשה  השיחה  ]בפנים   )29
הפסוק – נשיאת ועליית בנ"י – לא מובן כלל הקשר בין הציווי 
"כי תשא" לחטא העגל המוזכר באריכות בפרשה. בהערה זו יבהיר 
שגם לפי פירוש חז"ל שיש לכאורה קשר ביניהם, שאלתינו עדיין 
)ע"י  בנ"י"  ראש  את  ש"תשא  חז"ל  פירוש  לפי  גם  קיימת[ 
נתינת מחצית השקל( באה לכפר על חטא העגל )ירושלמי 
עדיין  ועוד(,  י-יא.  פרשתנו  תנחומא  ה"ג  סוף  פ"ב  שקלים 
קשה ולא מובן כ"כ הקשר, כי עדיין המשמעות שלהם הפוכה:  
החטא הוא ירידה, ו"כי תשא" – מחצית השקל – הוא התקנה 

)העליה(.

30( ]בהערה זו יביא את תשובת רש"י )לפי המפרשים( על 
ראה  פירוש הפשוט[  כ"כ עם  זה מתאים  ויוכיח שאין  שאלתנו 
פרש"י פרשתנו לד, כט )משמו"ר פמ"ז, ו. תנחומא פרשתנו 
לז(: "ויהי ברדת משה – כשהביא לוחות אחרונות ביוהכ"פ 
. . ומהיכן זכה משה לקרני ההוד רבותינו אמרו מן המערה 
שנתן הקב"ה ידו על פניו שנאמר )פרשתנו לג, כב( ושכותי 
כבר  ההוד  בקרני  זכה  שמשה  לומר  אפשר  אי  כלומר:  כפי". 
בשעת קבלת הלוחות הראשונות כי הקב"ה עדיין לא "נתן ידו 

על פניו", אלא רק כשירד עם לוחות השניות. 

מבואר  דוד(  דברי  גו"א.  )רא"ם.  רש"י  ובמפרשי 
שקושיית רש"י היא: למה לא היו באמת קרני ההוד בלוחות 
ממעלת  לה  שזכה  אומרים  אנו  )"דלכאורה  הראשונות 
הלוחות ולמה יש מעלייתא באחרונות טפי מהראשונות" – 
פירש רש"י שמשה זכה  דברי דוד שם(. ועל זה )ובגלל זה( 
"מן המערה שנתן הקב"ה ידו על פניו שנאמר  לקרני ההוד 
)היינו:  )היינו ש"זה בא לו דווקא ע"י מעשה  ושכותי כפי" 
אחרונות"  קודם  שהי'  במערה(  הקב"ה  של  כבודו  התגלות 
)ולא ע"י הלוחות עצמן( – דברי דוד שם(. וא"כ בזה ש"קרן 
עור פני משה" דוקא כשירד עם לוחות השניות אין להוכיח את 
להסביר  קשה  אבל  הראשונות.  על  האחרונות  לוחות  מעלת 

שזה הפירוש הפשוט, כי: 

א. מפשטות לשון הכתוב "ויהי ברדת משה מהר סיני 
בדברו  פניו  עור  קרן  כי  גו'  משה  ביד  העדות  לוחות  ושני 
האחרונות  דלוחות  לענין  שייכות  לזה  שיש  מובן,  אתו" 
ולכן עדיף להסביר שמשה  דווקא )ולא ללוחות הראשונות( 
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זכה לקרני ההוד ע"י הלוחות עצמם, 

ובפרט שבקישור הפסוק בין קרני ההוד ללוחות השניות 
ע"י  דווקא  הי'  כפי"  "ושכותי  שכן  מיוחדת.  הדגשה  ישנה 
תפלת משה לאחרי שבירת לוחות הראשונות. ואם כן קשה 
לומר שיש לזה קשר לקרני ההוד, המוזכרים בהקשר ללוחות 

השניות. 

ההוד  לקרני  משה  זכה  מדוע  התמיהה  את  ]מחזק   )32
שם  בתנחומא  שני  פירוש  לפי  ובפרט  שניות[  בלוחות  דווקא 
שבשעה  אומרים  "ויש  בפרש"י(  הובא  לא  זה  פירוש  )אבל 
השכינה  מפי  שיצאו  מניצוצות  תורה  מלמדו  הקב"ה  שהי’ 
בזכות  לקרני ההוד  זכה  מובן שמשה  נטל קרני ההוד" שמזה 
לימוד התורה מפי הקב"ה כשעלה לקבל את לוחות השניות. 
ולכאורה אם קרני ההוד באו מצד לימוד התורה מפי השכינה, 
לכאורה היה מתאים שמשה יקבלן בשעה שקיבל את לוחות 
השכינה(  )מפי  התורה  לימוד  שעיקר  ידוע  דהרי  הראשונות 
ימים הראשונים  נתינת לוחות הראשונות בארבעים  הי’ לפני 
ולמה קיבל את קרני הוד דוקא בשעת קבלת הלוחות השניות.

36( ]מביא מקורות לכך שבריאת וקיום העולמות הוא ע"י 
קסא,  זח"ב  בפנים.  הביאור  ראה  בתחלתו,  ב"ר  ראה  התורה[ 
העולם   – העולמות  בריאת  לאחר   – עכשיו  שאפי’  א-ב, 

מתקיים אך ורק ע"י זה שבנ"י עוסקים בתורה.

כלולה  התורה  שכל  איך  רואים  שבהם  ]מקורות   )44
בלוחות[ ראה ירושלמי שקלים פ"ו ה"א, שלוחות הברית הם 
כך  גלים קטנים.  גדול הרבה  גדול לגל  גל  בין  כים התרשיש: 
פרש"י משפטים  בלוחות.  כלולים  והמצוות  כל פרטי התורה 
את  יש  דיבור  שלכל  באזהרות  פירש  סעדיה  שרבינו  יב.  כד, 
כלולות  אכן  מצוות  התרי"ג  כל  וכך  בו  התלויות  המצוות 

בעשרת הדברות. וראה תו"ש כרך טז מילואים ס"א. וש"נ.

45( ]בהערה זו יפרט כיצד כל התורה כולה כלולה בתיבת 
"אנכי"[ א. כידוע שתיבת "אנכי" כוללת כל הפרטים שבדיבור 
מכיוון  ב.  הבעש"ט.  בשם  ד(  )כג,  יוסף  פורת  )ראה  אנכי 
ש"אנכי ולא יהי’ לך הם כללות כל התורה כולה" )תניא רפ"כ. 
כל  את  כוללת  אנכי  שהמילה  נמצא  וש"נ(  שם.  תו"ש  וראה 
הדיבור  גם  כולל  אנכי  שדיבור   – מזו  ויתירה  כולה,  התורה 
לא יהי’ לך )ראה "הדרן על הרמב"ם" )קה"ת תשמ"ה( ס"ו( 
שאנכי כולל את כל ה"מצוות עשה" – כולל מצוות "יראת ה’", 
כלומר: "לא יהיה לך", ולכן מובן מדוע המילה אנכי כוללת גם 
)ולא רק את כל מצוות "עשה"(  את כל מצוות "לא תעשה" 

שבתורה. וראה בפנים.

התורה  כל  כלולה  א'  באות  דווקא  מדוע  להבין  ]כדי   )46
כולה -[ ראה פנים יפות )לבעל ההפלאה( יתרו כ, ב. שבאות א’ 
כלולים כל כ"ב אותיות התורה. ולכן גם כוללת את כל התורה 

כולה – שמורכבת מכ"ב אותיות אלו.

48( והטעם שהתחלת התורה ובריאת העולם אינה באות 
קדמה  דאנכי  ואל"ף  האותיות,  כל  ראשון  )דאנכי(,  אל"ף 
שהטעם  ו,  סעיף  לקמן  ראה   – הבריאה  תכלית  והוא  לעולם 
הוא כי התכלית של התורה היא שתחדור בעולם. והתיווך עם 
הביאורים בזה במדרשי חז"ל שבהערה הבאה )שכמו שהאות 
ב’ פתוחה רק מצד אחד – לכיוון המשך הכתיבה – כך אפשר 
לדרוש ולנסות להבין רק מבריאת העולם והלאה אך לא לפני 
והביאור ע"ד החסידות )אוה"ת בראשית תקסו, א. וראה  כן( 
לקו"ת ראה יט, ב. ועוד( שזהו מלשון "ברכה" – ראה שיחת 

ש"פ שלח תשמ"ז ס"ז ואילך.

ממש  תלויה  )גימ"ל(  הגאולה  איך  יותר  להבין  ]כדי   )50
שמעשנו  רפל"ז,  תניא  ראה  )בי"ת(-[  הגלות  בזמן  בעבודתינו 
ועבודתנו הם הם הממשיכים ומגלים אלוקות בעולם ולא שזה 

שכר עבודתנו בלבד.

אחד  שמצד  ואילך,   240 ע’  ח"ט  לקו"ש  גם  ראה   )70
הקב"ה אמר לו ישר כח – כמבואר הטעם בשיחה, ומצד שני 
לא אמר לו זאת מיד אלא לאחר זמן – דוקא כאשר כולם ראו 
בגילוי את מעלת השבירה שהיא בכדי להגיע לדרגא הנעלית 

ביותר.

 .241 ע’  ח"ט  לקו"ש  ראה  הקודמת[  להערה  ]קשור   )81
ושם, שזהו הטעם שפרש"י "יישר כחך ששברת" דוקא בסיום 
פ’ ברכה, כשהקב"ה מראה למשה רבינו "עד היום האחרון" ולא 
בפרשתנו המדבר על שבירת הלוחות, כי אז )ב"יום האחרון" – 
בגאולה( תתגלה המעלה הבאה ע"י לוחות האחרונות, משא"כ 

עכשיו שעדיין לא מורגשת מעלת הירידה.

דוקא  תתגלה  התשובה  ששלימות  לכך  ]בקשר   )82
ופקדתי  פקדי  "ביום  אמר  שהקב"ה  ומכיון  לבוא[  לעתיד 
בפנים(,  )כנ"ל  העגל  לחטא  היא  שהכוונה  חטאתם"  עליהם 
החטא  כשיבטל  לע"ל  דוקא  תהי’  התשובה  ששלימות  מובן 
לגמרי, וכל עוד והגאולה לא באה וחרון האף ישנו, מוכח שגם 

התשובה אינה בשלימות.

]עוד הוכחות על מעלת הלוחות האחרונות שתתגלה   )83
הגילוי  ש"אמיתת  שנט  ע’  עטר"ת  סה"מ  ראה  א.  לעת"ל[ 
לוחות  של  התורה  בכח  הבירורים  ע"י  דוקא  הוא  דלעתיד" 
ס"ע  תרס"ו  )המשך  תרס"ו  לך  ויתן  ד"ה  וראה  ב.  האחרונות 
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שמביא  ההבנה  )קושי  בבלי  דתלמוד  להמעלה  ]בנוגע  צב( 
שהיא  פשוט(,  הכל  )שבו  ירושלמי  תלמוד  לגבי  לחריפות( 
הראשונות,  לוחות  לגבי  השניות  שבלוחות  המעלה  בדוגמת 
שהרי דווקא ע"י הקושי – הירידה – מבינים את עומק הדין 
– העליה )שם ע’ צג([ ש"עיקר הגילוי מזה )שדווקא ע"י אי 

הבנה יורדים לעומק הדין – כנ"ל(, יהי’ לעתיד".

88( ובלשון הזהר )ח"ג יג, רע"ב. טז, א( "נפש כי תחטא 
– תווהא ]=תמיהה[". כלומר: שאפילו נפש )הדרגא הנמוכה 
שבנשמה( החוטאת, ואפילו בשגגה, זה תמיהה – איך יהודי 

שייך לכזה דבר, כמבואר במאמר "באתי לגני" תשי"ג אות ב.

94( ]מחדד את תוכן הפסוק "כי תשא" המדבר על עליית 
בני ישראל[ והרי תוכן המילה "כי )תשא(" הוא גם לשון ודאי 
)ראה גיטין צ, א ובפרש"י שם שא’ המשמעויות של "כי" הוא 

"כאשר"(. 

 29 הערה  כנ"ל   – העגל  חטא  על  וקאי  יב.  שם,   )102
שהכופר בא ככפרה על חטא העגל )לשיטת התנחומא הנ"ל 

שבהערה 18(. ואם כן זוהי העליה שנפעלת לאחר החטא.

103( ועפ"ז שגם בתחילת הפרשה )אל"ף( מרומזים גם 
השייכות  יותר  עוד  תומתק  וגימ"ל(,  )בי"ת  השלבים  שאר 
ולוחותו הלוחות  שבירת  )לוחותוראשונות,  ענינים  דהג’ 
כמבואר כשיחה,  כי  )"כי תשא"( –  אחרונות( לשם הפרשה 
בענין ה"ראש" )אל"ף( נכלל גם ענין הבי"ת )שבירת הלוחות( 

והגימ"ל )לוחותואחרונות(.

סיום  דרך  על  הוא  פרשתנו  שסיום  לכך  ]הוכחה   )105
ספורנו  ראה  הגלות([  לסיום  וקשור  שייך  גם  )ובמילא  התורה 
ס"פ ברכה: לעיני כל ישראל – סיום התורה, הוא כאמרו וירא 
אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת 
אליו, כלומר שהוא מבאר אשר המילים בסוף התורה "לעיני 

כל ישראל", מוסבות )גם( על הקירון של פני משה.

114( ירמי' ח, יג. הפירוש בפנים של פסוק זה "אסוף אסיפם 
נאום ה'", הוא להיפך לגמרי מן הפשט הפשוט שמבארים כל 
המפרשים בפסוק )ראה מצו"ד, רש"י, רד"ק ועוד( ש"אסוף" 

הוא מלשון כלייה שה' יעשה לבנ"י.

ואולי יש לומר שהמקור לפי' שבפנים הוא בספר הליקוטים 
)להאריז"ל( שם כתב ע"פ זה, וז"ל: "והשיב לו השי"ת ואמר 
אסוף אסיפם נאום ה' כלומר אני הייתי רוצה לאסוף הניצוצות 
מתוך  ויצאו  גאולתם  להחיש  כדי  וצומח  בדומם  המובלעים 

הקליפות והחיצונים ואני רואה גו'".

130( "סדר היום" – הובא בעט"ז ריש שו"ע או"ח. שו"ע 
אדה"ז ס"א ס"ה )ובמהדו"ת שם ס"ו(. סידור אדה"ז בתחלתו. 
 – זה  שעניין  ס"ט,  החסידות  תורת  של  ענינה  קונטרס  וראה 
שמודה אני הוא התחלת כל היום – הוא מפני:  א. שעי"ז יזכור 
את ה’ העומד עליו. וזה היסוד המביא לכל המשך העבודה בכל 
נמצא  )שהוא  אני"  "מודה  של  ההתבוננות  תוכן  את  ב.  היום 
לפני ממה"מ הקב"ה( צריך לחשוב במשך כל היום – כמפורש 
ג.  בשו"ע )הלכות השכמת הבוקר(, שויתי הוי’ לנגדי תמיד. 
העולם"  מ"הבלי  להתנער  זה   – משנתו"  "ניעור  של  הנמשל 

)כלשון הרמב"ם( – שזוהי הקדמת העבודה.

131( ראה זח"ג עג, א, אשר מהלשון הכתוב שם "שלשה 
קשרים מתקשרים זה בזה, ישראל תורה וקב"ה", מובן היסוד 
ישירות עם התורה. שכן שלשה  שבפנים, שישראל קשורים 
כן  ועל  קשרים.  שני  באמצעות  זה  עם  זה  מתקשרים  דברים 
מובן אשר הקשר השלישי הוא בין ישראל ישירות עם הקב"ה. 

)וראה שיחת פ’ כי תבוא ה’תנש"א(. 

134( ראה קונטרס שבהערה 130 סי"א, שהטעם הפנימי 
שלא נזכר אף שם בנוסח זה הוא, מכיוון שה"מודה אני" הוא 

למעלה מכל השמות – כמבואר בפנים.

דרגת  הם  ההוד  שקרני  בפנים  להמבואר  ]בהמשך   )148
וסיומה  הפרשה  דתחלת  הקשר  לבאר  יש  ועפ"ז  הכתר[  
)ד"נעוץ סופן בתחלתן ותחלתן בסופן"(: ע"י "תשא את ראש 
והעלי’  ההתנשאות  נעשית  רבינו(  משה  )ע"י  ישראל"  בני 
לדרגת הכתר שלמעלה מן הראש. אשר זוהי דרגת קרני ההוד, 
משה  של  ההוד  בקרני  הוא  זה  גילוי  ושלימות  כאן  כמבואר 

)בסוף הפרשה( ומעין זה בבחי’ משה שבכל א’ מישראל. 

כתר  לדרגת  קשורה  הקרן  שדרגת  זה  עניין  ראה   )149
מלכות, תנחומא ישן בהעלותך טו )תורה שלימה פרשתנו אות 
מכתרים  באו  ההוד  )שקרני  א  פח,  שבת  פרש"י  וראה  רלג(. 
שלקח משה משמים. ומזה מובן שקרני ההוד שייכים לדרגת 
ובצפע"נ עה"ת כאן,  זכה להם(.  ידי הכתרים  הכתר, שכן על 
שקרן עור פניו "הוה גדר מלוכה דאז נעשה מלך וכתר מלכות".

153( ראה תו"א שם שהמן לקח רק את הלבוש והסוס – 
כי יכול להיות לו שליטה בדרגות אלו. אך את הכתר – הוא לא 

קיבל כי לא יכול להיות לו שליטה על כל נעלה זה.

156( ראה רמב"ם הל’ קדה"ח פ"ה ה"ג שהפסיקו לקדש 
ע"פ הראיה רק בסוף התלמוד.
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מדגיש  הגלות,  זמן  בתחילת  החודש  קידוש  ]בענין   )157
שגם כיום יתכן מצב של קידוש החודש. אשר עובדה זו מחזקת 
שב"ד  ולהעיר,  אלוקות[  גילוי  מאיר  בו  לזמן  שלנו  הקשר  את 
סמוך אפשר לקדש ע"פ הראי’ גם לאחרי החורבן ולדין הנ"ל – 
בעניין קידוש החודש לאחר החורבן – ישנן כמה הוכחות, וכן 
יש הוכחות שיכול להיות היום במציאות בפועל בי"ד סמוכין 
)שיכולים לקדש את החודש(: א. )ראה רמב"ן בסהמ"צ מ"ע 
בב"ד.  החודש  את  קדשו  התלמוד  חתימת  סוף  שעד  קנג 
של  בב"ד  כנראה  שהי’  כמו  ב.  בסופו(.  שם  מג"א  וראה 
)ראה בארוכה שיחות ליל  הרי"ף שקדשו את החודש בפועל 
וידועה  ג.  תשמ"ה(.  ב’(  )התוועדות  בראשית  וש"פ  ער"ה 
בנוגע  הי"א(  פ"ד  סנהדרין  )הל’  בדברי הרמב"ם  הב"י  שיטת 
רב  בי  ממהר"י  סמיכה  קיבל  שהב"י  ועד  הזה  בזמן  לסמיכה 
)ראה קונטרס הסמיכה שבסוף שו"ת מהרלב"ח. תו"ש חי"ב 
וז"ל הרמב"ם:  במילואים. וראה שיחת ש"פ בראשית הנ"ל(, 
"נראין לי הדברים שאם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל 
למנות דיינים ולסמוך אותם, הרי אלו סמוכים, ויש להן לדון 
ובפירוש המשניות  ד.  ויש להן לסמוך לאחרים".  דיני קנסות 
שאפשר  כן  תאמר  לא  שאם  מבאר,  מ"ג(  פ"א  )סנהדרין 
לסמוך גם היום אי אפשר שתמצא ב"ד הגדול לעולם והקב"ה 
הבטיח שישובו שנאמר "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך 
רבותינו  נ"א אשר  ולהעיר משיחת ש"פ שופטים  כבתחלה". 
נשיאינו הם השופטים ושוטרים של דורנו. וראה מאמר ד"ה 
בוודאות  הוא  יודע  "וגם  תשד"מ:  תמוז  אדר"ח  חודש,  מחר 
גמורה שהדברים שנאמרו ע"י רבותינו נשיאינו שהם סמוכים 

איש מפי איש עד משה רבינו הם אמיתיים בתכלית . . "

166( ויש לקשר מועדים אלו )פורים קטן ושושן פורים 
קטן( עם המבואר לעיל בפרשת השבוע שתוכנם ממש מקביל 
לעניין המבואר בשיחה שדווקא ע"י הירידה – אפשר להגיע 
)כידוע שבכל המועדים של השנה יש שייכות לאותן  לעליה 
הפרשיות שחלות בהן – של"ה חלק תושב"כ ר"פ וישב )רצז, 

א( וממילא מובן שפרשת כי תשא קשורה לחודש אדר(:

בימי הפורים "קיימו מה שקבלו כבר" במ"ת )אסתר ט, 
שהיה  בזמן ההוא  היהודים  ע"י המס"נ של  א(  פח,  כז. שבת 
מתן  בזמן  משא"כ  עצמם,  מצד  בנ"י  של  ההתעוררות  ע"י 
בנ"י  של  שההתעוררות   – כגיגית"  הר  עליהם  ש"כפה  תורה 
ישראל היה ע"י גילוי אהבה מלמעלה. – )ראה סה"מ מלוקט 
ח"ו ע’ קל-לא. וש"נ(, ע"ד המעלה של לוחות האחרונות לגבי 
כ-פורים,  רק  שהוא  הכפורים,  יום  )והרי  הראשונות  לוחות 
הוא מ"ת של לוחות האחרונות )משנה תענית כו, ב ובפרש"י. 
‘כמו’( שייך למעלת  יוהכ"פ )שהוא רק  גמרא שם ל, ב( ואם 

הלוחות האחרונות, כ"ש פורים בעצמו(. ובכח זה )המס"נ של 
העגל(,  חטא  )כמו  דלעו"ז  הענינים  גם  מהפכים   – היהודים( 

"ונהפוך הוא".

ועפ"ז מובן המאחז"ל )מגילה ז, ב( "חייב איניש לבסומי 
בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". ולכאורה – 
בין "ארור המן"  היתכן לומר בעניני קדושה שאא"פ להבחין 
ו"ברוך מרדכי"?! ויש לומר הביאור בזה )ע"פ המבואר לעיל 
בפנים(, שכל הכוונה ב"ארור המן" )הירידה שאין כמותה( היא 
אך ורק כדי להביא עלי’ נעלית יותר, למעלה מהעלי’ בקדושה 
וענין זה נעשה ע"י  מצ"ע )שהייתה ממתן תורה עד פורים(. 
השמחה )לבסומי( בפורים, שמגלים הפנימיות ב"ארור המן" 
)מעלתו הכי נעלית – אשר דוקא על ידו אפשר להגיע לשלב ג’ 
כמבואר לעיל(, עד שמשום זה אא"פ להבחין בינו ובין "ברוך 
)גם  בפרשתנו  ענינים  הג’  שכל  לעיל  המדובר  )ע"ד  מרדכי" 
החטא והשבירה( תוכנם חד הוא – הענין ד"כי תשא את ראש 

בנ"י". 

ולהוסיף שהבירור של "ארור" )באות אל"ף( הוא למעלה 
על  המורה  "בראשית"(,  של  )הבי"ת  "ברוך"  של  מענין  יותר 
הברכה שמצד טבע הקדושה. ואם כן, הרי אדרבה הבירור של 
הקליפה נעלה יותר מהקדושה מצד עצמה. ומובן אם כן ביתר 

ביאור כיצד "לא ידע" בין ארור המן לברוך מרדכי. 

יותר  נעלה  חידוש  ניתוסף  פורים  שבשושן  לומר  ויש   
שבאה  העליה  מתגלה  בפורים  שכבר  למרות  פורים(  )לגבי 
"שושן  לדורות  שנקבע  בשמו  כמודגש   – הירידה  לאחרי 
פורים" )ולא פורים דמוקפין וכיו"ב – שהרי הוא פורים בכל 
ע"ש  דווקא  נקרא  ולמה  בשושן,  רק  ולא  המוקפות  הערים 
הבירה  עיר  ע"ש  דווקא,  שנקרא  הוא  הביאור  אלא  שושן(, 
לכל  נוגע  ה"ז  שלדינא  ]אף  פרס  מלך  אחשורוש  לעו"ז,  של 
עיירות מוקפות חומה מזמן יהושע בן נון, ולא רק עיר שושן. 
ובפרט ע"פ דברי הרמב"ם )הל’ מגילה פ"א ה"ה( "ולמה תלו 
שהיתה  ישראל  לארץ  כבוד  לחלוק  כדי  יהושע  בימי  הדבר 
חריבה באותו הזמן . . ויחשבו כאלו הם כרכין המוקפין חומה 
אע"פ שהם עתה חרבין" – שלכאורה לפי הרמב"ם, הרי אם 
מכבדים את ארץ ישראל דווקא היה צריך להדגיש את השם 
"מוקפין", שכולל גם את ערי ארץ ישראל? אלא הסיבה היא[ 
ענין  הוא  )שושן(  הלעו"ז  מודגש שגם  פורים  בשושן  כי   –
א. היינו לא רק הבירור  ובשני פרטים  של פורים )דקדושה(, 
של ק"נ, אלא גם של גקה"ט, וב. לא רק באופן שדוחים הרע, 
אלא שהרע עצמו נעשה טוב )ראה לקו"ש חט"ז ע’ 413( ועל 
כן יותר מתאים הלשון "שושן" – שמבטא את תוכן ההפיכה 
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105פרשת כי תשא

של הקליפה הכי קשה, מאשר "מוקפין" שלא מדגיש את גודל 
היום. 

ובזה גופא שיש מעלה בשושן פורים על פורים בעצמו 
שיש  תשנ"ב,   – שלנו  השנה  כמו  מעוברת  בשנה  ניתוסף   –
גדול  הקטן  "זה  אשר  קטן,  פורים  ושושן  קטן  פורים  בה 
יהי’", כמ"ש )עמוס ז, ב. וראה חולין ס, ב( "מי יקום יעקב כי 
קטן הוא", שע"י הביטול )תשובה( בדרגא בי"ת )פורים קטן 
ושושן פורים קטן(, נעשית העלי’ וגדלות יתירה )ע"ד דלוחות 

האחרונות – ראה לקו"ש חכ"ו ע’ 250( בפורים ושושן פורים 
אתהפכא  על  המורה   – "יקום"  בלשון  ]וכמודגש  גדול. 
ממעמד ומצב בלתי רצוי – שהרי "קימה" שייכת דווקא כשיש 

ירידה ונפילה, כפשוט[.

ראה סה"מ תרנ"ז ע’ רכג ואילך, ששמחה מגיעה   )167
עד עצם הנפש ומשם משנה את טבע האדם – שהטבע הוא 

הרי הדבר שמגביל את האדם.
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הקיצו ורננו שוכני עפר 
ואברהם דוד ב"ר שניאור זלמן שי' 
ופעשא לאה ב"ר חיים לייבל שי' 

בתוכם
בהתגלות כ"ק אדמו"ר משיח צדקנו שליט"א

תיכך ומי"ד ממ"ש נא"ו
ותעל שועתם  "ויזעקו  לס'  ה'  יום  ימיהם  נקטפו בדמי 

אל האלקים . . וישמע אלקים . . וידע אלקים"
א"ך טבת ה'תש"ע 5770

ת. נ. צ. ב. ה.

כי תשא, ח"י אד"ר  ה' לפרשת  ביום  נולד  דוד  אברהם 
מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  סבו  דסב  הולדת  יום  ה'תש"ס 

המשיח שליט"א ונקרא על שמו

indd   106.דומיע 20/02/2013   17:18:56



לע"נ
ר' נח ב"ר משה הכהן

קאנצעפאלסקי
מניצולי השואה

נלב"ע כ"ו אדר תשמ"ז

לע"נ
נחמה ב"ר מרדכי ע"ה

גרייזמאן
"מהשלוחות הראשונות של כ"ק אדמו"ר 

שליט"א לאה"ק ת"ו 
עסקה בכל כוחה בהפצת המעיינות ובמבצעי 

הקודש ובהפעולות "להביא לימות המשיח""
)מתוך נוסח המצבה - מוגה(

נלב"ע כ"ג שבט תשנ"ב
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לזכות

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
מהרה יגלה אכי"ר

יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו התמימים – בפרט,

משלוחיו, חסידיו וכלל ישראל – בכלל

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

וישמיענו תורה חדשה מפיו

בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומיד ממש
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