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  נערך ע"י תלמידיםסוכם ו –הרב מרדכי אלון 
  

 של פרשת כי תשא 'רביעי'ל –היום בפרשה"  –"מה למעלה 

  

  אני כל כך רוצה אותך –רבש"ע 

בקריאת ה'שלישי' וה'רביעי' של הקב"ה  אלדבריו של משה רבנו 

והוא  ,באים בעקבות חטא העגל, בעקבות הענישה הגדולההפרשה 

  .וקשומב את מבוקשומבקש ומקבל 

הוא מבקש שתתבטל הגזרה של "הנה מלאכי ילך לפניך" (לב, לד), 

ואכן נאמר לו "פני ילכו לארץ ושהקב"ה בעצמו ייקח אותנו 

ובזה ובנו, והניחותי לך" (לג, יד) הוא מבקש שהשכינה תשרה עמנו 

והוא נענה  -"ונפלינו אני ועמך" (שם טז)  –נהיה מופלים מכל עם 

הכל מובן לחלוטין  .אעשה""גם את הדבר הזה אשר דיברת 

  בהקשר שלו.

  ויש לי בקשה נוספת

קשתו נראית בכלל לא ועל פניו ב  ,כעת, משה מבקש עוד משהו

  קשורה לעניין:

  (לג, יח) "ויאמר הראני נא את כבודך"

בונו של 'ר  –נו מבקש עכשיו חז"ל במדרש מסבירים שמשה רב

ת הראה לי בבקשה דרכי הנהגתך בעולם, למד אותי א ,עולם

  . 'מידותיך

נתאווה לעמוד על מתן שכרן של  -"ויאמר הראני נא את כבודך 

  (מדרש רבה שם ו') צדיקים ושלוותן של רשעים..."

  איך זה קשור לכאן?

   –רש"י במקום אומר 

ראה משה שהיה עת רצון ודבריו  –"הראני נא את כבודך" 

  מקובלים להוסיף לשאול להראות מראית כבודו.

עם  'הולך לו טוב'רואה ש משה רבנו - משונה זה נשמע קצת 

הקב"ה אז הוא מוסיף לבקש עוד משהו?! זה בוודאי לא יכול להיות 

לדרכי הנהגתו  תמתייחס , שאיננהגם מתשובתו של הקב"ה. הפשט

  .שלא זו הבקשהאנו למדים  ,בעולם

, בעיקר כיוון שאנחנו נמצאים כעת כתובזה לא יכול להיות פשט ה

עם הלוחות הראשון, האמצעיים שבין מתן תורה  הימיםבארבעים 

 השני, עםלבין מתן תורה  ,הראשונים שנגמרו בשבירת הלוחות

 - ל בר"ח אלול ויסתיימו ביום כיפור שניים שיתחיהלוחות ה

מחכה , על ישראל בכעסנמצא ובארבעים הימים האלה הקב"ה 

אלו  –ומשה רבנו עומד בתפילה לפני הקב"ה ומתפלל  לתפילתם

 –משה התפלל שהשכינה תלך אתנו  אם כן ימי תפילה ותחנונים.

, אך מה וגם זה מובן –התפלל שזה יהיה ייחודנו וזה מובן לנו, הוא 

  רלוונטי עכשיו "הראני את כבודך"? 

   –פרשה הזוהבנה אחרת לגמרי ל ואכן רש"י מציע 

"ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתיך בשם ה' לפניך 

'לפי  -  )ל"ג, י"ט( תי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם"וחנו

שאני רוצה וצריך ללמדך סדר תפילה, כשנצרכת לבקש רחמים 

  (רש"י שם)  על ישראל, הזכרת לי זכות אבות..."

  הנהגת ה' בעולם, אלא איך מתפללים! הנושא הוא בכלל לא

אתה, משה רבנו, בקשת ממני לאחר חטא  - הקב"ה כאומר למשה 

בקשת  ,"זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך..."(לב, יג) –ל העג 

עכשיו אני  - כות אבות בכדי שאני לא אכלה אותם ממני לזכור ז

  אלמד אותך להתפלל. 

(רש"י  "כסבור אתה שאם תמה זכות אבות, אין עוד תקווה?..."

כסבור אתה שאם יש זכות אבות אז אני אציל וארחם ואם  -שם) 

אז  ,אין זכות אבות, אם המצב הוא כל כך קשה ותמה זכות אבות

אין מה לעשות? באותה שעה נתעטף הקב"ה בטלית ואמר לו 

אעביר כל טובי, ותלמד כיצד יש אני אלמד אותך, אני למשה 

למשה  מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה לו" - להתפלל 

סדר תפלה אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה 

  (ר"ה יז:) "ואני מוחל להם

  טלית וקשר של תפילין

 –כאשר הקב"ה יעביר כל טובו על פני משה רבנו יהיה כתוב 

לא ויעבור ה' על פני משה  –"ויעבור ה' על פניו" ומדגישים חז"ל 

אלא ויעבור ה' על פני עצמו, כביכול נתעטף הקב"ה כשליח ציבור 

 "לא תוכל לראות את פני - אמרשלו ווהעביר את הטלית על פניו 

  (שם כ). "כי לא יראני האדם וחי

זה נכון שכשאתה עטוף בטלית, לא רואים את פניך אך מדוע זה 

ה מאריגים מאוד פשוטים, זה כבודו של הקב"ה? הטלית אגב, עשוי

  לא ציץ, חושן אפוד או מעיל.

"ויאמר ה' הנה מקום איתי וניצבת על הצור והיה בעבור כבודי 

ושמתיך בנקרת הצור ושכותי כפי עליך עד עוברי, והסירותי את 

זאת אומרת,  -כב) -(שם כא כפי וראית את אחורי ופני לא יראו"

 מה למעלה 
 כי תשא תשע"ולחיות עם הזמן בשבת קודש פרשת 



 

והסירותי את כפי " –ך לא תוכל לראות אותי כי אני אכסה בעד

  ."וראית את אחורי ופני לא יראו

   –רש"י אומר 

  .הראהו קשר של תפילין" -"וראית את אחורי 

כלל לא הכניס "י בא ליישב פשוטו של מקרא והוא מדהים, הרי רש

כי אנחנו  של הנהגת ה' בעולםאותנו לכל השאלות הפילוסופיות 

מלמד את משה מה הקב"ה בהם  בתוך ארבעים ימים של תפילה

. וצריך להבין איך זה קשור לחטא זה בכלל לא רלוונטי ו לעשות

ואיך זה קשור לתיקון ולטיפול השורש. "וראית את אחורי זה קשר 

  זה פשט?! –של תפילין" 

  קשר תפילין הראה לעניו

  מה הוא כבודו של הקב"ה? –"הראני נא את כבודך" 

חז"ל זה הכוח לראות מהותו, את הופעתו. כבודו של הקב"ה 

  – משתמשים בביטוי (ברכות ח, ד)

  הבית"כבדין את מ"

יפות, בשביל זה הטאטוא לא בא ל  לכבד את הבית זה לטאטא.

על  או כריות. התפילין נראים כמו כתר תמונות יפות לתלותאפשר 

הראש אבל הם עשויים מעור של בהמה גסה ובצבע שחור ובוודאי 

  לא עונים על הפונקציה של יופי, גם הטלית לא.הם שגם 

של  תפיליןה את קשר האיך ראה מש –נשאל שאלה נוספת 

  מאחור? הקב"ה

קב"ה עטוף בטלית מאחור, הרי האם במשל, משה רבנו רואה את 

לית מכסה שאי אפשר בכלל לראות את הקשר של תפילין כי הט

שהקב"ה הסיר את הטלית מעל  אותו, אם כך, הפירוש חייב להיות

  הראה לו את הקשר מאחורה. –ראשו והראהו קשר של תפילין 

הקשר הוא מה שהופך את הרצועות ואת מה תפקידו של הקשר? 

זר. הקב"ה לא הראה למשה את מעין הבית לכתר על הראש, ל

הרצועות המשתלשלות למטה ובוודאי לא את הבית כיוון שזה כבר 

  את הקשר.הראה לו ה אלא של הקב" בחינת הפנים

 תמונת ה' לנגד עיניו

 –שאלה הכי קשה בעולם את המשה רבנו שואל בעצם את הקב"ה 

אם נוכל לראות את כבודך, אם נוכל  "הראני נא את כבודך";

רק  יהיהלטאטא את הבית מכל הלכלוכים, הרי שכל מה שנראה 

 ,עאיך הגענו לחטא העגל? רבש" ,רבש"ע –כבודך. במילים אחרות 

זה איך  –יך אם אני מאמין בך בשכל ומבין את האמונה בך א

  התאוות מפילות אותי כל יום מחדש?ש

  שכחה. –במילה אחת ו  ,ועכשיו באה התשובה

בכל רגע ורגע בתחושה אמיתית  יםבאמת חי היינואם  -נסביר 

 יםממש חי שהקב"ה מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, והיינו

היינו בוודאי  –הקב"ה מהווה את הכל בכל רגע ורגע את זה ש

רוצה להרוס לי את שאת כבודך. אז עכשיו שהתאווה הזו  רואים

 שלוקחת אותי למעלה. היא זו –ה יל א מכור ממש החיים ואני 

זה אתה  ,בונו של עולםי ר '-ש  באותו רגע אני מבין את זה, וקולט

  ואז הייתי מתחבר אליך. 'שנתת לי אותה עכשיו

  בחטא העגל, יותר מכל דבר אחר, התגלתה השכחה.אבל 

הרי חטא העגל התרחש תקופה קצרה אחרי שיצאנו ממצרים עם 

כל האותות והמופתים, ארבעים יום אחרי שראינו את קולות 

   כל כך מהר? איך אפשר לשכוחאז  והלפידים...

משה רבנו, אתה חושב שכבודי תלוי  –בא הקב"ה ואומר  על זה

כבודי נמצא במהות של  ילו בזכות אבות? אתה טועה.שהו, אפבמ

כל יהודי ויהודי, ובשעה שיהיו חוטאים ואפילו במקום הנמוך ביותר, 

  כך יהיו מתפללים.

ואני "אזכור  ,ואני "חנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם"

, אבל הדרך לזה את בריתי" עם כולם והברית הזו לא תשוב ריקם

  טלית וקשר של תפילין. –שאני מראה אותך  היא אחת, כסדר הזה

"והיו לזיכרון בין עיניך" ובטלית  –את התפילין מניחים כדי לזכור 

  מתעטפים כיוון ש"וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ".

 מה שגורם לי להיות עם כתר על הראש זה הקשר של תפילין.

לין שה את הקשר שיש לו בתפילין מאחור. בתפיהקב"ה הראה למ

כתוב שהוא וישראל אחד, בתפילין של הקב"ה כתוב  של הקב"ה

  "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ".

ת זה שהתפילין קשורים, הוא מראה לו את הקב"ה מראה למשה א

הוא מסביר לו שהקשר הזה איננו תלוי זיכרון, מה שנמצא קבוע ב 

את זה הראה הקב"ה למשה ואמר  בכלום אפילו לא בזכות אבות.

 וניחטלית ותב  אז תתעטפו - כשלא יהיה לכם כוח להתפלל  –לו 

יזכירו לנו שכבודך רבש"ע זה הדבר הכי והם אלו ש ,תפילין

  מציאותי שיש.

כאן בפירוש שנראה לנו הכי מדהים איך רש"י הפשטן, לא בחר 

הכי פשוט לכאורה היה לבקש הסברים על  הרי - מתאים בשכל 

  ., כפי שחז"ל אמרוהנהגת ה' בעולם

 -  רש"י בחר להתבונן על מה שהיה בארבעים הימים האמצעיים

רבש"ע איך דווקא מהמקום הנמוך ביותר אתה מעניק לנו ארגז 

  תפילה וטלית ותפילין. – נצחי כלים

אנו זקוקים  'המחדש בטובו בכל יום תמיד'כדי לנצח את שכחת 

 .בלתי אפשריאולי אף לארגז הכלים הזה ובלעדיו יהיה קשה, 

 


