
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )טנא( דתיקון )ביכורים( בכלים דתוהו ורותא
"והיה ]לשון שמחה,  –מתחילה עם מצות ביכורים  ת כי תבואפרש 

צריך בעל  –שמח  גם הקללות מתחילות ב'והיה' לשון שמחה, הכל
שאצלו שומעים שהכל טוב[ כי תבוא אל  ,קורא כמו אדמו"ר הזקן

הארץ... ולקחת מראשית כל פרי האדמה ושמת בטנא והלכת אל 
 המקום אשר יבחר הוי' אלהיך לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן...".

את האורות שמים ב"טנא", הלבשת האורות בכלים, כפי שמסביר 
מקור ראשון ועיקרי של "אורות דתהו  זה בכלל .הבעל שם טוב

 –הדרך להביא את המשיח, כפי שאמר הרבי  –בכלים דתיקון" 
ה, וצריך ה"בכורים" זה האורות דתהו, האורות הראשונים של הבכור

גם אי אפשר  ,מכילים אורות בכליםאם לא להכיל אותם בכלים. 
  להעניק אותם הלאה.

רות דתהו בכלים "או שואל איך יתכנו"ב שיש מאמר של הרבי הרש
דתיקון". הוא אומר שיש הבדלת הערך כזו בין האורות המרובים 
דתהו לבין הכלים דתיקון, שלכאורה לא יעזור כמה שהכלים דתיקון 

האורות יתפתחו )התפתחות בתורה ומצוות, שזה הענין של התיקון( 
הריבוי של התהו על גבי התיקון הוא לא . דתהו לא יוכלו לשכון בהם

זו קושיא  וג הערך, אז איך יתכן שיתחברו?!לא מהותי, דילכמותי א
אם הדרך להביא משיח זה "אורות דתהו בכלים דתיקון",  –חזקה 

  !איך זה יכול להתקיים?
שאכן התיקון לא יכול להכיל את התהו  ,על זה מסביר הרבי הרש"ב
שמעליו, אבל יש  סגוהתהו זה שם  מהמצד עצמו, התיקון זה שם 

דת של התיקון שבזכותה התהו יכול לשרות עליו על אף תכונה מיוח
תכונת האחדות של התיקון. הוא מייסד  –שהם באין ערוך זה לזה 

את דבריו על המאמר ש"שכינתא לא שריא באתר פגים אלא באתר 
יש ענין של "אתר שלים" שעליו יכול לשרות גילוי אלקות  –שלים" 

הענין הזה מובא  שלא בערך למה שמרכיב את האתר השלם הזה.
בספר התניא בפרק לב, שעל ידי אהבת ואחדות ישראל יוצרים 

אהבת ואחדות ישראל תלויות  "אתר שלים" שעליו שורה השכינה.
התדמית שעיקרו זה  –בבטול מוחלט, להתפשט לגמרי מהגוף 

וכאשר מתפשטים מהגוף אפשר  ,האישית, כפי שמסביר הרבי
ישראל זה גם ליהודי שלא להתאחד. הבעל שם טוב אומר שאהבת 

אלא שאיני  ,ראיתי מעולם, ואין הכוונה שלא ראיתי אותו פיזית
שגם אם יעמוד מולי איני  –ו כי אנחנו כל כך שונים וגל לראותמס

הסתכלות שלי. בשביל לאהוב ול רואה אותו, כי הוא לגמרי זר לשכל
גם יהודי כזה ולהתחבר אליו צריך להשתחרר לגמרי מהתדמית 

ית שלי, ואז יוצרים בחיבור שלנו "אתר שלים" להשראת האיש
. עולם התיקון מתאפיין באהבה ואחדות, בהתכללות מלאה. השכינה

"גמול דלים". מדתו של החסיד היא  –התכללות זו היא הנתינה 
 הוא נותן את הכל, שלא על מנת לקבל –"שלי שלך ושלך שלך" 

; "שלי שלך זאת נה)אם יקבל זה טוב, והוא יקבל, אבל הוא לא מת
ושלך שלי" זה מדתו של עם הארץ, שזה גם לא דבר שלילי בהקשר 

זו ההתכללות, שכל מה שיש לי אני נותן  –של בנין עולם התיקון( 
לזולת וכולם מקבלים זה מזה. אדמו"ר הזקן רצה שהחסידים יהיו 

זה שנותנים הכל לזולת  –"משפחה אחת באהבה על פי תורה" 
בתוך המשפחה. ההתכללות, האהבה  נעשה באופן הכי טבעי

והאחדות, של עולם התיקון עושים אותו "אתר שלים", ואז אף 
 שהאורות דתהו מרובים שלא בערך הם שורים עליו.

אבל, אחרי ההסבר הזה, שמסביר שיתכן שהאורות דתהו ישרו  
האורות דתהו בכלים דתיקון, מקשה הרבי הרש"ב עוד קושיא: 

דתיקון, אבל למה שהם ירצו לעשות את יכולים להתלבש בכלים 
יש יהודי שהוא טיפוס של תהו, ויהודי של תיקון זה יהודי שהוא זה? 

, למה שהוא יתחבר איתו יהודי משעמם לגמרי בעיניו –לא רואה 
מה בתיקון יכול לפתות את התהו לשרות בו? יש פסוק  ?!ויתלבש בו

ץ לתת מתוך הצדיק ר –"מגדל עז שם הוי' בו ירוץ צדיק ונשגב" 
תחושה שיש ב"מגדל עז שם הוי'" משהו שיגרום לו ל"ונשגב", 
החיבור דורש חשק, ומה בטיפוס משעמם של תיקון יכול לעשות 

הרבי הרש"ב מסביר את זה דרך התבוננות  !חשק לטיפוס של תהו?
מדוע האוכל מקיים את האדם. מוסבר בחסידות שהאדם  –ידועה 

חי, בזכות הניצוצות -צומח-דומםה"מדבר" ניזון ממה שתחתיו, מה
שהשרש העליון שלהם בעולם התהו שלמעלה מהאדם.  ,שבתוכם

כך, ה'חשק' של עולם התהו להתחבר לתיקון קשור לעבודת 
הבירורים, העבודה של "בכל דרכיך דעהו" )המבצע האחרון של 
הרבי(. חוץ מכל התפתחות הכלים דתיקון בתורה ומצוות, הענין 

יש גם עבודת הבירורים. איך האדם יכול לכוון  המובהק של התיקון,
את עצמו באכילה אל הניצוץ? חוץ מלכוון ש"בכל דרכיך דעהו" 

הוי' ]הניצוץ האלקי שבלחם, כמבואר בדא"ח[ פי וש"על כל מוצא 
שניצוצות  לזהות' את הניצוץ. מבואר בחסידותיחיה האדם" צריך '

"טעמים"(. שוכנים דווקא בטעם של המאכל )המדרגה הכי גבוה, ה
אפילו על . אין בו ניצוצות –אוכל בלי טעם לא כדאי לאכול אותו 

אדמו"ר הזקן מסופר ששם הרבה מלח על האוכל כך שלכאורה אי 
הרגיש את הטעם. שהוא אפשר להרגיש את הטעם, אבל בטוח 

ובסוף הוא קלקל את זה  יםרבנית טרחה הרבה שיהיה אוכל טעה
על עבודת הרבנית ואחרי כל עם המלח, אבל ודאי היתה לו רחמנות 

בטעם שורה הניצוץ. זה , וח הרגיש את הטעם הטוב של המאכלהמל
הניצוץ, וצריך להזהר שהאדם יעלה אותו ולא יפיל אותו ויפול איתו 

צריך לדעת לטעום, ולא להתגשם מהטעם, אבל בטעם נמצא  –
כשם שבזכות הניצוצות האדם ניזון  הניצוץ שממנו ניזון האדם. שוב,

אוכל, גם בזכות עבודת בירור והעלאת הניצוצות של עולם מה
התיקון מתקבצים לעולם התיקון טעמים טובים, איזה חריפות, איזה 

. גם הצדיק 'פלפל', שעושה חשק גם לעולם התהו להתחבר איתו
הכי משעמם בעולם צריך לאכול, ולעסוק בעוד עניני בירורים, וזה 

עם טיפוס של תיקון ופתאום נותן לו טעם. כשטיפוס של תהו מדבר 
הוא מוצא בו איזה טעם, איזה סברא וכיו"ב שהיא חידוש גם 

 בשבילו זה נותן לו חשק להתחבר איתו.
איך האורות דתהו יכולים  –אחרי התשובה לשתי הקושיות הללו 

הוא מקשה עוד  –לשכון בתיקון ולמה שהם ירצו לעשות את זה 
תיקון, לתהו ירצה להתחבר ה ,אכן בזכות הניצוצות שעוליםקושיא: 

איך ניצוץ שהיה נפול בגשמיות,  אבל איך הניצוצות יכולים לעלות?
הוא אומר שגם הדבר  !נחות ומלוכלך, יכול לעלות ולהתכלל בתיקון?

הזה הוא בזכות האחדות של עולם התיקון. כידוע יש שני בירורים, 
היש, בירור א' ובירור ב', הראשון זה שמשהו יעלה ויתבטל ביטול 

אבל העיקר זה שהוא יתבטל במציאות ויכלל באצילות. ואיך זה 
יתכן? האחדות של עולם האצילות, תכונת ההתכללות, גם 'רוחצת' 

להאכל באצילות. אם כן, הנתינה בה -את הניצוץ וגורמת לו להכלל
המאפשרת בתחלה לברר לת את ההתכללות, היא קים, הפועאנו עוס

הדבר הזה נותן  .שיתכללו באצילותולהעלות את הניצוצות כך 
טעמים מיוחדים בתיקון ומעורר את החשק של עולם התהו 
להתחבר לעולם התיקון, ואז שוב נדרשת האחדות כדי לאפשר את 

יחוד התהו בתוך התיקון. בלשון הבעל שם  –עבודת היחודים הזאת 
 –ומתייחדים -מתקשרים-אלקות שעולים-נשמות-טוב יש עולמות

שמות באהבת ואחדות ישראל של עולם התיקון היא התקשרות הנ
המאפשרת את העליה של הניצוצות מהעולמות הנמוכים ואת היחוד 

 (ח"כ' אלול ס)                         .וההשראה של האלקות בעולמות
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 חלק א'() ח שליט על הלבמ

אין הכוונה רק לשכל  "מח"בקבלה, בכתבי האריז"ל, כשאומרים  
במיוחד כשאומרים את הביטוי "המשכת , "מח"שבראש. כשאומרים 

שצריך להמשיך למישהו מוחין כדי לבגר אותו, מישהו  –מוחין" 
שיימשך ונה רק שיקבל יותר שכל, אלא אין הכו –שנמצא בקטנות 

מוחין הם תנועה, תנועת  –חיות. מח הוא חי. "כל חי מתנועע"  לו
היא  יןחוהמשכת מחיים. כך מוסבר גם בקבלה וגם בחסידות, ש

ממילא הענין קשור ליום המיוחד של חדש לת חיות במשהו. קב
 –ח"י אלול, שהוא יום ההולדת של שני המאורות הגדולים אלול, 

מורנו הבעל שם טוב וגם אדמו"ר הזקן. שניהם נולדו באותו יום 
...(. ח"י אלול הוא יום הולדת בו מחשנים )כמעט מז בהפרש של 

עולם כדי להאיר את נשמה חדשה, נשמה כללית, באה אלינו ל
חיות  –של כתר שם טוב  –העולם ולהמשיך מוחין של חסידות 

ושמחה של חסידות לתוך העולם כולו, לתוך השנה כולה, ובפרט 
צריך  לתוך העבודה הרוחנית של חדש אלול, העבודה לשוב אל ה'.

לשוב אל ה' מתוך חיות, מתוך שמחה, לא בעצבות ח"ו, אלא רק 
מות שנולדו בחדש וחין? בעצם שתי הנששמחה. מהי המשכת המ

 ואדמו"ר הזקן, הן עצמן המשכת המוחין לחדש אלול. ש"טהזה, הבע
הלב בלי המח אינו מכוון ישר. החיות? ללב. -לאן ממשיכים את המח

אמרנו הרגע שמח הוא חיות ושמחה, אבל ברור שאין הכוונה לשלול 
גם בינה  מה,חכ מח הוא גם דעת. יש במח גם –את הפירוש הפשוט 

שהמטרה והכח של השכל הטוב הם לתת , אלא שכל טוב –וגם דעת 
חיות ללב. זו המשכת מוחין, לתת חיים בדרך החיים הנכונה על פי 

 –רגש  –תורה. המשל הכי פשוט הוא, שאם יש לאדם מדה בלב 
והמדה לא מנווטת ומכוונת לפי השכל, לא מקבלת חיות נכונה 

 דרך, או לימין או לשמאל. מהשכל, היא תסטה מן ה
אחרי המצוה למנות שופטים צדיקים שישפטו את בפרשת שופטים, 

מצוה לעם ישראל  –העם משפט צדק, באה מצות העמדת מלך 
השופט הוא המח של העם, ואילו המלך הוא הלב של למנות מלך. 

המלך עצמו חייב "לב כל קהל ישראל".  –כפי שאומר הרמב"ם  העם,
. לכן יש לו מצוה מיוחדת לכתוב לעצמו ספר מהתורהלקבל חיות 

תורה, "וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים 
הלוים. והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו...". אחר כך כתוב שהמטרה 
היא שלא ירום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל. 

דים שבלי לומל" מהביטוי "ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאו
לסור מן הדרך הישרה,  לולעהוא כל רגע התורה הלב לא יציב, 

שהיא דרך החיים, או ימינה או שמאלה. צריך לשמור על הלב 
 –)"איזוהי דרך ישרה... כל שהיא תפארת" שיוליך אותנו ישר 

תפארת היינו מדת יעקב אבינו, "עמודא דאמצעיתא", עמוד התורה(. 
האברים הם  –הלב מוליך את כל האברים המלך מוליך את העם, 

המלך -המלך מוליך אותן. צריך שהלב-הנשמות של עם ישראל, והלב
בכח המוחין  ילך ישר, ומי שומר שהוא ילך ישר? התורה, המוחין.

 "כל חי מתנועע". –הלב נע בחיות 
לנטות לימין  לולבעצם הוא בסדר, אך הוא עלב, שאת הדוגמה של 

ין את התורה לשמור עליו שילך ישר כל הזמן, או לשמאל אם א
המדה הכי חשובה אצל יהודי, הסימן זו . מביאים ממדת הרחמנות

אם רוצים לזהות "מיהו יהודי"  של יהודים הוא שהם רחמנים.
שעמדו רגליו בהר סיני בוחנים קודם כל אם יש לו רחמנות. יש 

י חסידות רחמנים, בישנים וגומל –בעצם שלשה סימנים של יהודים 
אך העיקרי )הראשון( הוא הרחמנות. יהודים הם רחמנים בני  –

עם כל חשיבות הרחמים, כתוב שללא הכונה של המח רחמנים. 
בסופו של  ,הרחמים עלולים לסטות, ואז אם מרחמים על האכזר

בהקת למדה טובה דבר מתאכזרים על הרחמן ר"ל. זו הדוגמה המו
מנה קלקול גדול מאד אם היא שיכול לצאת מ – רחמנות –של הלב 

 לכן חייבים את המח, שיוביל את הלב.  לא מנווטת על ידי התורה.
הביטוי לכך בזהר, שהוא גם מיסודי ספר התניא, חסידות חב"ד, הוא 

. שלטון המח על המח צריך לשלוט על הלב –" מח שליט על הלב"
הממשלה ומי -השופטים על המלכות-הלב הוא שלטון התורה

קודם כל צריך לקבל חיות מהתורה, שהיא עיקר ראשה. שעומד ב
החיות של המלך, וממילא היא מכוונת אותו נכון. כמובן שהמלך גם 
צריך להיות בהכנעה גמורה, שהתורה היא הסמכות הבלעדית של 

בעצם היא אמורה להיות הסמכות של כל העולם כולו,  עם ישראל.

 עבורהתורה היא  –ח גם של הגוים, כי יש בתורה שבע מצוות בני נ
כולם. התורה היא בראש, היא הסמכות, היא החיות, והיא מיישרת 

 את הלב של המלך שלא יסור ימין ושמאל. 
 –כתוב שיהודה הוא לב הארי של עם ישראל )"גור אריה יהודה"( 

לכן הוא המלך, לב כל ישראל. מהו לב ארי? אומץ. האומץ נמצא 
ו. יך את המח לשלוט עליו וליישרבלב, אך עם כל האומץ של הלב צר

? מיהו המח בין השבטים. ומיהו האומץ? יהודה, הלבשוב, 
כל חדש כנגד  –כשמקבילים את חדשי השנה לשבטים לפי הקבלה 

יהודה הוא ניסן ויששכר אייר. "החדש הזה לכם  –אחד השבטים 
ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה" הוא המלך )והוא "ראש 

למלכי ישראל(. ה"ראש חדשים", הוא הלב, לא  –השנה למלכים" 
המח. יש הבדל בין מח לראש. ודאי שיש שכל בראש, חב"ד, אבל 

ב כנ"ל. אבל להמשיך מח היינו לתת חיות והכוונה נכונה למדות הל
יש ראש במובן של מנהיג בפועל, וביחס לכל אברי הגוף היינו הלב. 

"החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה" שוב, 
הוא יהודה. אחר כך, החדש השני, הוא יששכר, שבעצם נתן את 
העצה ליהודה מה לעשות. באמת הוא יישר אותו, ואף על פי כן "מי 

א מי החכם או ל –חז"ל, שמשמעותו מי המלך בראש?" )ביטוי ב
הוא ראש מדים מכאן שיש משהו בלב שבו לו השופט(, יהודה בראש.

אומרים שיש נקודה פנימית  בלשון הקבלה והחסידותלגבי המח. 
בלב, שהיא בעצם מקור האומץ של המלך, שעליה כתוב "פנימיות 

שליט על הלב, ככה יש  הלב שליט על המח". כמו שבכללות המח
 (ה' אלול ע"ב)                 משהו בפנימיות הלב ששליט על המח.

 
 

שמובא בלוח "היום יום",  ,בווארט המפורסם של אדמו"ר הזקן
אהבת ה' או אהבת ישראל.  –ששאלו את אדמו"ר הזקן מה יותר כ

הוא ענה שאהבת ישראל גדולה יותר, כי תכלית האהבה היא לאהוב 
מה שהאהוב אוהב, וה' אוהב את ישראל, שנאמר "אהבתי אתכם 

אהבתי אתכם אמר הוי', ואמרתם במה אהבתנו" ואז  אמר הוי'".
ואהב את יעקב ואת עשו שנאתי אומרים "הלא אח עשו ליעקב 

זה קשור לארץ וגו'". המפרשים מסבירים, ש הריו שממה ואשים את
שהוא נותן לנו ארץ טובה ורחבה,  ,ישראל, שהסימן שה' אוהב אותנו

הוא נותן נחלה שממה וחרבה. כלומר,  –שהוא שונא  –ואילו לעשו 
 הסימן המובהק לאהבת ה' הוא ארץ ישראל. 

לפני  –, שגם בימינו אנו תיקון המדינהספר כמו שכתוב אצלנו ב
הביטוי העיקרי של אהבת ישראל הוא לתת ליהודי  – ביאת משיח

את הנחלה שלו בארץ ישראל, הנחלה שלו בארץ הכי טובה והכי 
 (ד"א אדר א ע"י)                         יפה, "ארץ זבת חלב ודבש". 

 
הבעש"ט אמר שהמדה הכי חשובה שיהודי צריך לאמץ לעצמו, 

היא  –בחרתי" הדרך של ה', "דרך אמונה  –שהיא בעצם דרך החיים 
. הדגיש שהזריזות צריכה להיות יחד עם מתינות להיות זריז, והוא

זריזות " –טבע מטבע לשוני  מהי מתינות? ישוב הדעת. לכן הבעש"ט
". צריך להיות זריז ומתון גם יחד, ומי שהוא זריז ומתון זו במתינות

 שלמות הנפש, שלמות עבודת ה'. 
ים להיות זריזים מאד להביא משיח בדור שלנו, עוד אנחנו צריכ

בגימטריא  "ופרצת" "ביאת המשיח"ו, "השנה הזו, שנת תשע
"עלה הֹפרץ לפניהם  –)המשיח בא מפרץ בן יהודה והוא נקרא פורץ 

 פרצו ויעברו שער..."(. 
יהודי צריך כל הזמן להזדרז, אין זמן, נגמר הזמן, חבל על כל רגע, 

הדרך של החיים היא כל הזמן  –ן. זו תודעה, זו דרך חבל על הזמ
להזדרז, להזדרז להביא את הגאולה לעם ישראל ולעולם כולו. 

ישוב הדעת, אבל לא שהמתינות כמובן, צריך להזדרז במתינות, ב
במהירות של הזריזות, אדרבא. מי שהכי ראינו עליו את מדת  תפגע

באוויטש, רק להסתכל זריזות במתינות הוא הרבי שלנו, הרבי מליו
מתון, -זריז, אבל מתון-עליו איך שנהג. הוא היה בשיא המהירות, זריז

בשיא ישוב הדעת. אם רוצים דוגמה חיה של "זריזות במתינות" זה 
הרבי עצמו, להסתכל עליו, ללמוד ממנו, להדמות אליו )ממנו יראו 

 (אב ע"ו-)כ"ה מנחם                                                וכן יעשו(.

לקבלת העלון ושכתובי שיעורי הרב שליט"א להקדשות,  
 itielgi@gmail.comהשוטפים ניתן לפנות למייל: 

 


