
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טא וחיטויח
בפרשת השבוע, כי תשא, מתרחש הסיפור של חטא העגל. 

 שבעשוה  העגל חטא-רמז נפלא, שיש בביטוי "חטא העגל" 
. יש מושג, שמופיע כמה פעמים בתורה, שבעה חטאפעמים 

חטאים, והכללות שלהם זה בחטא העגל, וגם התיקון של הכל 
. אחד מהדברים חטא, שבע פעמים העגל חטאזה בביטוי הזה 

תורה הוא שחטא, השרש חטא, הוא שרש שיש בו המופלאים ב
דבר והיפוכו, כמו הרבה שרשים בלשון הקדש. כמו עצם המלה 

וד הרבה שרש, ששרש זה או להשריש או לשרש, וככה יש ע
הכי חשובות בכל ת. אבל חטא הוא אחת מהדוגמאות דוגמאו

התורה. שיש חטא ויש לבטל או לטהר את החטא. אם ההיפך 
טהרה, שזה חיטוי של חטא, סימן שהחטא הוא  של חטא הוא

מודע. עיקר הטומאה, -טומאה. טומאה זה דבר שבא מהלא
שזה אבי אבות הטומאה בתורה, זה היפך החיים. זה כמו 

מו "שבע יפול צדיק", וכל נפילה שהוסבר, שחטא זה נפילה, כ
זה בא ממקום סמוי של טומאה, וזה היפך החיים. בנפש  היא

מאה, גם בחיצוניות החטא. אבל יש את ההיפך גורם להמון טו
, השרש שלהם בקבלה הוא "טומאה"ו "טהרה"שלו. המושגים 

יש את  בתוך החטאו באמא, בבינה, ששמה גם התשובה.
ן את הכח לטהר את יש גם כהנפילה, הטומאה של החטא, אבל 

 להחיות את המת. החטא וממילא 
התורה כמה פעמים יש חטא במובן של חיטוי בתורה, בכל 

כולה? יש בדיוק שבע פעמים, כדי לטהר ולתקן את שבעת 
החטאים. בכל ספרי הנ"ך יש עוד שבע פעמים. "על פי שני 
עדים", יש שבע פעמים בתורה, בחמשה חומשי תורה, ועוד 

מופיעה שבע פעמים בספרי הנ"ך, חיטוי. הפעם הראשונה 
בפרשת "תצוה", הפרשה הקודמת. יש כמה דברים, תופעות 

אבל  ,שהם כתובים או קשורים לפרשת כי תשאוענינים, 
השרש שלהם בפרשה הקודמת, תצוה. אחד מהם זה חטא לשון 
חיטוי: "וחטאת על המזבח בכפרך עליו", זה הלשון. כל 

 לב, 1024", שוה עליו בכפרך המזבח על וחטאתהמשפט הזה, "
ברבוע, שאלו המדות של המזבח בבית עולמים, בבית המקדש, 

דיוק המספר של הפעם הראשונה שיש גם . זה בלבעל  לב
 "חטא"חנוכת המזבח, כדי שהמזבח יכפר, וגם המושג 

במשמעות של חיטוי, "וחטאת על המזבח בכפרך עליו". שוב, 
 רמז מאד מאד מופלא.

כתב  ,האמצעי "ראדמוהיש חיבור שהאדמו"ר השני של חב"ד,  
לכפר על החטא. במיוחד בשביל בעלי תשובה כדי לתקן, 

החיבור הזה נקרא פוקח עורים, בו הוא מסביר שנכון מאד 
שבעל תשובה יתמיד ככל האפשר לומר פרק נ"א בתהלים, 

הפרק של התשובה של דוד  - שזה הפרק של בעל התשובה
המלך, כאשר הוא בא על בת שבע. את הפרק הזה אומרים 
בקריאת שמע שעל המטה. אבל, מחדש האדמו"ר האמצעי, 

על תשובה שרוצה להתמיד בתשובה, טוב שיאמר את הפרק שב
הזה ערב ובקר, בכל יום פעמיים תמיד, כמו שאומרים "שמע 

תופעה יפהפיה,  אלהינו הוי' אחד". בפרק נ"א יש ישראל הוי'
והשבע פעמים שבע פעמים באותו פרק,  השהמלה חטא כתוב

חטאים, שהכל נכלל בחטא השבעה זה כללות התיקון של 
 של פרשת השבוע.  העגל

ומחטאתי ם שבע הפעמים שכתוב שם חטא? קודם כתוב "מה
לך ". אחר כך כתוב "וחטאתי נגדי תמיד". אחר כך כתוב "טהרני

". ואחר כך ובחטא יחמתני אמי". אחר כך כתוב "לבדך חטאתי
תחטאני כתוב, רק פעם אחת חטא במשמעות של חיטוי, "

הפך להיות תיקון החטא, ". זה החטא שהוא כבר באזוב ואטהר
החיטוי, "ואטהר", שזה מה שמביא טהרה. בעצם החטא, הפעם 
הראשונה שהוא אומר חטא, "ומחטאתי טהרני", "טהרני", גם 
כתוב טהרה. אבל כאן הוא אומר שהטהרה זה מיניה וביה, זה 
מתוך החטא גופא, "תחטאני באזוב ואטהר". אחר כך כתוב 

א הששית. והפעם השביעית הי", זו הפעם הסתר פניך מחטאי"
". שדוד בא ואומר מה שלמות התשובה וחטאים אליך ישובו"

שלו. כידוע, ששלמות התשובה, במיוחד על פגם הברית, כאן 
זה סיפור של דוד ובת שבע שזה פגם הברית, שכתוב גם 
בשלחן ערוך שהשלמות של התשובה זה שהאדם זוכה להחזיר 

זה המלכות כאן של השבע עוד יהודים בתשובה. זה התכלית, 
     פעמים, "וחטאים אליך ישובו".

 (ע"א )ט' אד"ר                        

 

  )חלק א'(גבור-צדיק-משפיע-ביר
אין דור שאין בו ב במדרש שאין דור שאין בו כמרדכי, כתו 

". באותו מרדכי בדורו כמשה בדורו" –כמשה. עוד מאמר חז"ל 
" כתובים עוד כמה בו כמשהאין דור שאין מקום שכתוב ש"

אין דור שאין בו " –צדיקים שנמצאים אתנו בכל דור ודור 
אין דור שאין בו ", "אין דור שאין בו כיעקב", "כאברהם
". שוב, במקום אחר כתוב ש"מרדכי בדורו כמשה כשמואל

בדורו". סימן שכמו ש"מרדכי בדורו כמשה בדורו" יש בכל דור 
, מישהו כמו יעקב אבינו וגם ודור מישהו כמו אברהם אבינו

 מישהו כמו שמואל הרמתי, ששקול כנגד משה ואהרן.
 –ארבעת אלה שאין דור שאין כמותם חז"ל נקטו דווקא ב 

כתוב שמם  ל כי דווקא בארבעתםאברהם, יעקב, משה ושמוא
"אברהם אברהם", "יעקב יעקב", "משה משה",  - כפול בתנ"ך

"שמואל שמואל". אומרים שכאשר ה' קורא למישהו בשם ו
חוזר על השם שלו.  ה' מחבב אותו, ולכן –כפול זו לשון חבה 

מבין כל שאר שמות הצדיקים  –מכך שדווקא השמות האלה 
חבה, לומדים  פולים, כלומר שה' קורא להם בלשוןכ –בתנ"ך 

דיק נמצא בכל דור ודור. סימן שדורשים את חז"ל שאותו צ
כפל השם בעצם כהמצאות אותו צדיק, שמתגלגל, חי וקיים, 

אם ה' אוהב אותך הוא  –בכל דור ודור. סימן שזו חבת הצדיק 
 מנציח אותך ואתה ממשיך לחיות מדור לדור. 

נוגע רק למשה רבינו, בו כתוב "אתפשטותא זה חושבים אולי ש
ועל כך מודגש "מרדכי בדורו כמשה דמשה בכל דרא ודרא", 

בדורו" )ולא כאברהם, יעקב או שמואל(, אך על פי כן הדרוש 
בכל דור המקורי הוא על כל ארבעת הצדיקים האלה. כלומר, 

את אברהם אבינו  –"יגעתי ומצאתי"  –צריכים לחפש ולמצוא 
של הדור, את יעקב אבינו של הדור, את שמואל הרמתי של 

 נו של הדור.הדור ואת משה רבי
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כדי שנוכל להתבונן וגם לנסות ליישם.  צריך לתת איזה מבנה
מאין, כל מציאה היא מאין, כמו  –הזמן הכי טוב למצוא אותם 

 הוא בפורים.  –שכתוב "החכמה מאין תמצא" 
כתוב  רביכל אחד ואחד צריך שיהיה לו רבי, וכמו שהוא צריך 

להטעים לו  מי שיכול – משפיעבמסורת החב"דית שצריך גם 
ולהנעים לו בטוב טעם ודעת את דברי הרבי, שיוכל לקבל 

והמשפיע הוא כמו  אבאאותם בפנימיות. כתוב שהרבי הוא כמו 
. יתכן שמה שהרבי אומר הוא אורות מקיפים, לא נכנס אמא

ממש בפנימיות, וצריך מישהו שיעזור לך להוריד ולהטעים את 
שיעשו שינוי עד  כך שתוכל לפעול אותם בפנימיות, ,הדברים

 שזה העיקר.  –מהותי בחיים שלך 
אמרנו שחוץ מכך שצריכים רבי ומשפיע, יש גם דמות של 

שהוא לאו דווקא הרבי שלי ולאו דווקא המשפיע  –'יהודי טוב' 
, 'א גוטער איד', צדיקאלא אחד שאני רואה שהוא יהודי  –שלי 

ומתמסר אהבת ישראל יהודי שאוהב את עם ישראל, מצטיין ב
עבור עם ישראל. חשוב שתהיינה דמויות שאפשר לחקות אותן 
חיקוי של קדושה, להתדמות אליהן, כמו שצריכים להתדמות 

מכל יהודי צריכים ללמוד  –לה'. כתוב "מכל מלמדי השכלתי" 
וכתוב בתניא ש"כל אחד מתוקן מחברו",  –את המדות הטובות 

ן דווקא מהחבר, כי יש לו כל אחד יכול ללמוד ולקבל תיקו
משהו שאין לי. כל שכן שיש יהודים צדיקים, יהודים טובים, 

 שאפשר לקחת מהם דוגמה חיה, וכך צריך. 
אחר כך אמרנו שיכולה להיות עוד דמות רביעית, שקראנו לה 

לכל אחד יש איזה גיבור. מהו גיבור? אחד שאני  –שלי  גיבורה
שיש לו עזות דקדושה, , מסירות נפשרואה שהוא יהודי בעל 

כמו מרדכי. מרדכי הוא דווקא משה רבינו, הרבי בין הדמויות, 
"לא יכרע ולא ישתחוה", הוא מסתכן. לא  –אבל הוא גם גיבור 

רק שהוא מסתכן בעצמו, אלא אפילו לוקח על הכתפים שלו 
את כל "עם מרדכי", כל עם ישראל. יש כל  –לסכן את כולם 

יבור הוא אחד שמתמסר. מרדכי הוא ג –מיני צורות של גיבור 
"כאשר אבדתי אבדתי", מוכנה  –גיבור, וגם אסתר גיבורה 

  להאבד עבור עם ישראל קדושים.
 )ליל פורים ע"ה(                                                     

 
 האור החיים הנועזת של חלטתוה

ך המדבר אז בארץ ישראל בשיירה דר בעת נסיעת אור החיים 
מד להעריב היום ולהכנס יום השבת, ת, לפני שבת, עפעם אח

ואור החיים הקדוש החליט החלטה נועזת )שלא היתה דרושה 
רואים  –קש מהערבים ילפי ההלכה(, שלא יסע בשבת. הוא ב

ו שלא כבדו אותו, שישבתו, וכשלא הסכימו אמר שישאר שם. ז
ואגב, הפקרות והתאבדות זה פגם בספירת  –התאבדות בטוחה 

לא רק שיש שם נחש ושרף  –המלכות, ש"רגליה יורדות מות" 
ועקרב ואריות וכל מיני חיות רעות, יש "צמאון אשר אין בו 
מים", והוא בודד במדבר. כמה זמן הוא יחזיק מעמד? אפילו 

לבד, ובכל  שלא יטרפו אותו, אין שום סיכוי להתקיים במדבר
"שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו  –אופן כך הוא החליט 

. הוא נשאר שבת", רוצה לקיים זאת עד כדי מסירות נפשביום ה
פלא, התקרב  –במדבר והשיירה נוסעת, וברגע שנכנסה השבת 

אליו אריה ענק, לא מעלמא דין, ורובץ לידו ממש, ובמשך 
מר עליו. עשרים וארבע שעות של שבת האריה ישב שם וש

ו בריצה מהירה עד ה סימן לו לעלות עליו, והרכיבבמוצ"ש הארי
 שהשיג את השיירה, ושלום על בעל אור החיים הקדוש.

זה סיפור של אריה וסיפור של שבת. לא לזוז ביום השבת, לא 
למנוע את ה"רגליה  –לצאת מחוץ לתחום, זה תיקון המלכות 
ת המעשה הזה מבטל יורדות מות". הפרדוקס כאן, שבפנימיו

על  –את יצר ההתאבדות )ואולי פעל זאת על כל עם ישראל( 
ידי מעשה שדומה מאד להתאבדות. זה על ידי ה"שבו איש 

שומר עליו ו שיש לו אריה לידו, שבא לשרת אותותחתיו". זה 
דומה לסיפור של שלמה המלך, שיש לו נשר  –יום שלם 

 ומר מלכות, זושמטיס אותו בכל מקום. זה סיפור שכולו א
יש לו אריה  –תדמית המלכות של בעל אור החיים הקדוש 

ששומר עליו, אריה שלוקח אותו, משתחוה לו וממליך אותו. 
בסיפור אחר האריה ברח ממנו, בגלל קדושת הברית, אבל 
בסיפור הזה האריה משרת אותו להמליך אותו. בקבלה יש 

ריה של מלכות, תחתון, אריה של יסוד וא ריו-עליון ו ריומושג 
הסיפור האחר זה  –של חתן ושל כלה. כאן יש שני אריות 

  משיח בן יוסף והסיפור הזה הוא משיח בן דוד.
 (ז")יט תמוז ס

 
תופעה מיוחדת  –יש תת"ת  תשא-תצוה-תרומהבשלוש הפרשיות 

. זה שאת-צוהת-רומהת, ת-בתורה, שלש פרשיות שמתחילות ב
הרבי מביא זאת  –דבר ידוע, שגם מובא הרבה בחסידות למתקשר 

שובה. גם בוידוי כל ת-פלהת-ורהתשיש עוד תת"ת,  –כמעט כל שנה 
בסוף, חוזרת שלש פעמים. בתורה שלש  'תאות היא פעם אחת, אבל 

האם אפשר  האם יש קשר?שא. ת-צוהת-רומהתהם  'תפעמים 
 להקביל? 

-שנתנה לתורה , מ-תורההיינו  תרומהכן, מאד פשוט: כתוב בזהר ש
יום. אז פרשת תרומה, שהיא עשיית המשכן ורוב כליו היא בחינת מ 

  .תורה
עיקר הצוותא של היהודי לה'.  – תפלה, צוותא, היא עבודת התצוה

עמוד העבודה הוא  –לכן זו הפרשה של הכהן שעובד את העבודה 
עמוד התפלה. בלי הבגדים העבודה שלו פסולה. "עבודה שבלב זו 

הוא צריך לטהר  –"והיה על לב אהרן"  –תפלה", צריך לטהר את הלב 
מעשה, והעיקר שיוכל להתחבר לה' -דבור-את הלבושים שלו, מחשבה

בעבודה. לכן בפרשת תצוה כבר יש את הקרבנות, כל סדר הקרבנות 
 עובדים את ה'.  –ילואים של ימי המ

טוב -היא פרשה שהאירוע הלא כי תישאהכי פשוט מכולם פרשתנו 
שבה הוא חטא העגל, וכל המסר שלה הוא 'אין אבוד' )כידוע הסוד 
של פסח שני(, וגם את החטא הכי חמור, חטא העגל, אפשר לתקן. 

לשאת זה  –. לכן שם הפרשה הוא תשא תשובהאיך מתקנים? על ידי 
שיאת עון, תשובה. לכן הקשר בין תשא לתשובה הוא יותר תמיד נ

וכל הנשיאה קשורה  – מ-תורהיותר מהרמז של  –פשט מהכל 
 ד(")יא אדר א ע                                                          לתשובה. 

 
 

חדש של ריצה. לאן רצים? קודם כל, שנבין את  –כעת חדש אדר 
. התיקון הפנימי של רש, אותו שרצוןהיא ביטוי של  ריצה –הענין 

חדש אדר הוא דווקא רצון, ה"פומא קדישא" שבכתר, חוש הצחוק. 
הצחוק הוא הביטוי של ה"דעת גניז בפומא" והוא ההכנה הקרובה 
המבשרת את הגאולה. עם הצחוק ועם הרצון האדיר )חדש אדר, מזל 

רוץ? רצים לגאולה, בריא ותקיף( צריך לצאת לרחוב לרוץ. לאן ל
רצים למשיח. מה פירוש לרוץ לגאולה? לעשות כל הזמן מבצעים 

 לזירוז הגאולה, אז אין לנו פנאי. 
. על פי פשט הגאולה חדש אדר הוא חדש שרצים לגאולהלפי זה, 

תבוא בניסן, "בניסן נגאלו אבותינו ממצרים ובניסן עתידים להגאל", 
לרוץ לגאולה, לעשות  –וץ ויש לנו חדש או אפילו ששים ימים לר

מבצעים שהגאולה תבוא, "משיח נאו". כמובן שזה קשור לכך שרצים 
להביא את השטר לאומות העולם, שארץ ישראל שייכת לעם ישראל 

 ר ע"ו()בדר"ח אד                                            הא בהא תליא.   –

 
 – "מצאתי דוד עבדי"הזמן הכי טוב למצוא מציאה חדשה, כמו 

, בו מגיעים ל"עד פוריםהוא ב –משיח הוא מציאה, בא בהסח הדעת 
דלא ידע", הסח הדעת האמתי, מתוכו באה המציאה והמשיח. בעצם 
אז מוצאים את כל הדברים הנעלמים והנסתרים שה' שותל בכל דור 

את כל האוצרות אפשר למצוא דווקא בפורים, הזמן לחפש  –ודור 
 )ליל פורים ע"ה(                       ים ולמצוא אותם מאין.אחרי מטמונ
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