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דבר מלכות - פרשת כי תשא
שם הפרשה, מראה על התוכן שלה. ולפרשה שלנו, יש שם מיוחד מאוד: "כי תשא את ראש בני ישראל".

לכאורה, נראה שבפרשה שלנו יוזכרו רק עניינים חיוביים, אבל כשמסתכלים בהמשך, אפשר לראות שבפרשה שלנו
מוזכרים עניינים לא טובים בכלל.

חטא העגל, שבירת הלוחות. אלו עניינים מאוד גרועים, שלכאורה לא נראים קשורים לשם הפרשה, החיובי כל כך.
בהמשך, אנחנו רואים משהו שמעצים את השאלה! הפרשה מתחילה בתאור של נתינת הלוחות הראשונים והקדושה

הגדולה שלהם,
בגלל שהם נוצרו על ידי הקדוש ברוך הוא ממש.

ומיד לאחר מכן, מהקדושה הגדולה הזו אנחנו "נוחתים" לירידה רוחנית הכי גדולה שאפשר.
חטא העגל ושבירת הלוחות.

ולאחר מכן, אנחנו "מתרוממים" שוב לקדושה – אל הלוחות השניים!
איך יכול להיות הסדר המשונה הזה?

ועוד יותר, איך כל המקרים האלה מתקבצים בפרשה אחת, ועוד עם שם כל כך נעלה?!
כדי להבין את הסדר "המשונה" של הפרשה, צריך להבין קודם מה המשמעות של הסדר בעולם.

בכל דבר בעולם ישנם 3 שלבים: התחלה, אמצע וסוף.
כמו שבגוף שלנו יש 3 שלבים (ראש, גוף ורגלים), כך בכל עניין בעולם.

לדוגמא, אם מארגנים התוועדות. יש את השלב הראשון – שהוא התכנון,
לאחר מכן יש את השלב האמצעי – הביצוע, המעשה בעצמו.

והשלב השלישי הוא המטרה – בשביל מה אנחנו עושים את המעשה.
כך גם היה בבריאת העולם:

השלב הראשון – הוא התכנון, שזוהי התורה, שקדמה לבריאת העולם.
השלב השני – הביצוע. ה' הכניס בעולם כל מיני תאוות ודברים גשמיים, כדי שאנחנו נתקן את העולם.

השלב השלישי – הגאולה כמובן. זו היא התכלית והמטרה של כל בריאת העולם.
אם נסתכל על כל השלבים, מתעוררת עוד שאלה: בשביל מה צריך את כל הדברים השליליים בשלב השני?

למה צריך את כל הירידה הזו?
וכאן הרבי מחדש לנו חידוש נפלא! בשלב השני אין שום כישלון, הכל מתוכנן מראש. ה' קבע שהסדר יהיה כך,

כדי שעל ידי הירידה נגיע לשמחה העצומה ולגאולה. הירידה גורמת לנו להגיע לעליה גדולה יותר!
 

עכשיו אפשר להבין את השאלה שאיתה פתחנו את השיחה, מדוע יש נושאים כל כך שונים באותה פרשה,
ועוד תחת השם "כי תשא".

כל הירידה הגדולה, של חטא העגל ושבירת הלוחות, נועדה כדי להביא את בני ישראל למקום גבוה יותר,
ולקדושה נעלית יותר.

 
כך גם אצלנו – יש לנו ממשה שבדור – הרבי – את כוחות להצליח להתגבר על כל הקשיים,

ולזכות בעזרת ה' לשלב השלישי שלשמו נברא העולם – הגאולה!

בהצלחה!


