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The soul didn’t descend to the body to be spiritual. Mitzvos are most importantly physical.

דּוע ַ
ב .יָ ַ
בֹודה ִּעם ַהּגּוף
נֹוג ַע לָ ֲע ָ
ּתֹורת ַה ַב ַעל ֵׁשם טֹוב ַעל ַה ָפסּוק "כִּ י ִּת ְר ֶאה ֲחמֹור שֹׂנַ ֲאָך וגו'" – ְב ֵׁ
ַדוְ ָקא:
"כִּ י ִּּת ְר ֶאה ֲחמֹור" – כַ ֲא ֶשר ִּּת ְס ַּתכֵׁ ל ְב ִּעּיּון טֹוב ְב ָהח ֵֹׁׂמר ֶשלְ ָך ֶשהּוא ַהּגּוףִּּ ,ת ְר ֶאה – "שֹונַ ֲאָך" – ֶשהּוא
בֹודה,
ּוב ַה ְת ָחלַ ת ָה ֲע ָ
רּוחנִּ ּיּותֶ ,שכֵׁ ןְ ,ב ַה ְת ָחלַ ת ַחּיֵׁ י ָה ָא ָדם ְ
שֹונֵׁ א ֶאת ַהנְ ָש ָמה ַה ִּמ ְת ַּג ְע ַּג ַעת לְ ֶאֹלקּות וְ ָ
שֹונְ ִּאים ַהּגּוף וְ ַהנְ ָש ָמה ֶזה ֶאת ֶזה,
ּומ ָשא ֶזה הּוא ַ
ּומ ְצוֹותַ ,
"רֹובץ ַּת ַחת ַמ ָשאֹו" – ַ
(של
"מ ָשאֹו"ַ ,מ ָשא ֶשלֹו ֶ
תֹורה ִּ
"מ ָשא" ַקאי ַעל ָהעֹׂל ְד ָ
ֵׁ
גּופים ַדוְ ָקא ,כֵׁ יוָ ן ֶש ַהכַ ּוָנָ ה ִּהיא ִּב ְש ִּביל לְ ַזכֵׁ ְך ֶאת ַהּגּוף ,ואעפ"כ
ַהּגּוף)ֶ ,שלָ כֶ ן נִּ ְּתנּו ַה ִּמ ְצוֹות לְ נֶ ָשמֹות ְב ִּ
ֲה ֵׁרי ֶזה נֶ ֱח ָשב ֶא ְצלֹו לְ ַ
"רֹובץ ַּת ַחת ַמ ָשאֹו".
ֵׁ
ּוב ֵׁמילָ א ֲה ֵׁרי הּוא
"מ ָשא" ,וְ ֵׁאינֹו ָח ֵׁפץ ְבכָ ְךְ ,
ג .וְ ָה ִּענְ יָ ן ָב ֶזה:
גּופיםֲ ,ה ֵׁרי ַּגם ַה ִּמ ְצוֹות ַע ְצ ָמם נִּ ְתלַ ְבשּו ִּב ְד ָב ִּרים ַּג ְש ִּמּיִּ ים ַדוְ ָקא.
נֹוסף לְ כָ ְך ֶש ַה ִּמ ְצוֹות נִּ ְּתנּו לְ נֶ ָשמֹות ְב ִּ
ָ
ַ
ַ
חֹובת
חֹובת ַהלְ ָבבֹות ,כְ מֹו ַא ֲה ַבת ה' וְ יִּ ְר ַאת ה' ,אֹו
וְ ֹלא ַרק ִּמ ְצוֹות ַמ ֲע ִּשּיֹותֶ ,אלָ א ַּגם ִּמ ְצוֹות ֶש ֵׁהם
ַהמ ַֹׂח ,כְ מֹו ִּמ ְצוַ ת ַה ֲא ָמנַ ת ַהּיִּ חּוד – ִּמ ְצוָ ָתן ֶשּיֻּ ְר ְּגשּו ַב ָב ָשר ַה ַּג ְש ִּמי ֶשל ַהלֵׁ ב וְ ַהמ ַֹׂח.
טֹובה ְּת ַד ֶשן ָע ֶצם" ,כַ ְמ ֻּס ָפר ַב ְּג ָמ ָרא ֶש ְש ִּמ ַ
טֹובה
ָ
יעת ְבש ָֹורה
ָ
מּועה
"ש ָ
ית ָרה ִּמ ֶזה :כְ ֵׁשם ֶש ְב ַג ְש ִּמּיֹות ְ
וִּ ֵׁ
ֹלקים לִּ י טֹוב",
ָּג ְר ָמה ִּשנּוי ְב ַג ְש ִּמּיֹות ַהּגּוף ,כָ ְך ָצ ִּריְך לִּ ְהיֹות ַּגם ְב ַא ֲה ַבת ה'ֶ ,ש ַה ַה ְר ֵּׁגש ד" ִּק ְר ַבת ֱא ִּ
ָצ ִּריְך לִּ ְהיֹות נִּ כָ ר ַּגם ִּב ְב ַשר ַהּגּוף .וְ כֵׁ ן ְביִּ ְר ַאת ה'ֹ :לא זֹו ִּבלְ ַבד ֶשנַ ֲע ָשה כִּ ּוּוץ ַבמ ַֹׂח אֹו ֲא ִּפלּו ַבלֵׁ בֶ ,אלָ א
ֶש ַהּיִּ ְר ָאה נִּ כֶ ֶרת ַּגם ִּב ְב ַשר ַהּגּוף.
יאים – ֶש ֶה ְראּו לָ נּו כָ ל ָד ָבר:
וְ יֵׁ ש לְ ָה ִּביא ֻּד ְג ָמא לַ ָד ָבר ֵׁמ ַהנְ ָה ַגת ַהנְ ִּש ִּ
דּוע ַה ִּספּור אֹודֹות ַר ֵׁבנּו ַה ָז ֵׁקןֶ ,שכַ ֲא ֶשר ִּה ִּּג ַ
יָ ַ
"ּובכֵׁ ן ֵּׁתן ַפ ְח ְדָך" – ְב ִּת ְפלַ ת ר"ה אֹו יוהכ"פ –
יע לַ ֲא ִּמ ַירת ְ
ִּה ְת ַּגלְ ֵּׁגל ַעל ָה ִּר ְצ ָפה ּתֹוְך כְ ֵׁדי ֲא ִּמ ַירת ַפחַ ...פח ...כֵׁ יוָ ן ֶש ֵׁמרֹׂב ַפ ַחד ֹלא ָהיָ ה יָ כֹול לְ ַסּיֵׁ ם ַה ֵּׁת ָבה ,וְ ַרק
לְ ַא ֲח ֵׁרי ְז ַמןָ -מה ִּסּיֵׁ ם ַה ֵּׁת ָבהַ :
"פ ְח ְדָך".

וְ עֹוד ֻּד ְג ָמא מכ"ק ַא ְדמֹו"ר ַה ֶצ ַמחֶ -צ ֶדקֶ ,ש ַב ָשנִּ ים ָה ִּראשֹונֹות לִּ נְ ִּשיאּותֹו יָ ַשב ַפ ַעם וְ ִּה ְתוַ ֵׁעד ִּעם
"קאוִּ יט" ַ
יֹותר ַהנִּ ְק ָרא כָ אן "נַ יְ נְ ִּצי ֶקער") ,כֹוס ַא ַחת,
(מ ְש ֶקה ָח ִּריף ְב ֵׁ
ֲח ִּס ִּידים ,וְ לָ ַקח ַמ ְש ֶקה ֶשנִּ ְק ָרא ָ
ישית ,וְ כַ ֲעבֹׂר ְז ַמןֶ ,ה ֱע ִּביר יָ דֹו ַעל ִּמ ְצחֹו ,וְ ֹלא ָהיְ ָתה נִּ כֶ ֶרת ָעלָ יו ְפ ֻּעלַ ת
כֹוס ְשנִּ ּיָ ה ,וְ ַצּוָּה לִּ ְמזֹׂג כֹוס ְשלִּ ִּ
ַה ַמ ְש ֶקה .וְ ַא ַח"כ ִּה ְס ִּבירֶ ,ש ִּה ְתבֹונֵׁ ן ִּב ְג ֻּדלַ ת הוי' ַעד ֶשנָ ַפל ָעלָ יו ַפ ַחד ,וְ "יַ יִּ ן ָק ֶשה ַפ ַחד ְמ ִּפיגֹו"ָ ,היִּ ינּו,
ֶש ַהּיִּ ְר ָאה ָפ ֲעלָ ה ַעל ְב ַשר ַהּגּוףַ ,עד כְ ֵׁדי כָ ְךֶ ,ש ַעל יָ ָדּה ָס ָרה ִּמן ַהּגּוף ְפ ֻּעלַ ת ַה ַמ ְש ֶקה.
נֹוג ַע לְ ַא ֲה ָבה – כַ ּיָ ַ
דּוע שהרה"צ ר' ְמנַ ֵׁחם נַ חּום ְמ ַט ְש ַע ְרנַ ִּביל ָהיָ ה ָש ֵׁמן ְבגּופֹו ֵׁמ ֲא ִּמ ַירת ָא ֵׁמן
ועד"ז ְב ֵׁ
"מ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ַעלְ ֵׁמי ָעלְ ַמּיָ א",
"ש ֵׁמי' ַר ָבא"ֶ ,שהּוא ְ
יְ ֵׁהא ְש ֵׁמי' ַר ָבא ,כִּ י ,כְ ֶש ִּה ְתבֹונֵׁ ן ִּב ְג ֻּדלַ ת ֲהוַ י'ְ ,
עֹורר ְב ַא ֲה ָבה וְ ַת ֲענּוג כָ ל כָ ְך ַעד
ּובכְ לָ לָ ם ַּגם ָבעֹולָ ם ַה ֲע ִּשי' ַה ַּג ְש ִּמיֲ ,א ַזי נִּ ְת ֵׁ
ֶשנִּ ְמ ַשְך ְבכָ ל ָהעֹולָ מֹותִּ ,
ֶש ָפ ַעל ַּגם ַש ְמנּונִּ ית ְבגּופֹו.
תֹורתֹו ַעל ַה ָפסּוק ַהנָ "ל :יָ כֹול ִּהנְ ָך לַ ֲחשֹׂב
ד" .וְ ָח ַדלְ ָּת ֵׁמ ַעזֹוב לֹו" – ַמ ְמ ִּשיְך ַה ַב ַעל ֵׁשם טֹוב לְ ָב ֵׁאר ְב ָ
בֹודה ַה ַשּיֶ כֶ ת לַ נְ ָש ָמה ,וְ ִּאלּו ֶאת ַהּגּוף ִּּת ְשבֹׂר ע"י
"רֹובץ ַּת ַחת ַמ ָשאֹו"ֲ ,א ַזי ִּּת ְת ַע ֵׁסק ַב ֲע ָ
ֵׁ
ֶשכֵׁ יוָ ן ֶש ַהּגּוף
"עזֹׂב ַּת ֲעזֹׂב ִּעמֹו" – כֵׁ יוָ ן ֶש ְצ ִּריכִּ ים לְ ָב ֵׁרר ּולְ ַזכֵׁ ְך ֶאת ַהּגּוף ַדוְ ָקא.
ּגּופים – ַעל ֶזה נֶ ֱא ַמרֲ :
ַּת ֲענִּ ּיֹות וְ ִּס ִּ
ֲא ִּפלּו ִּאם יְ כַ ּוֵׁן כָ ל ַהכַ ּוָנֹות ֶשל ַה ִּמ ְצוָ הֲ ,א ָבל ַה ִּמ ְצוָ ה ַע ְצ ָמּה ֹלא יְ ַקּיֵׁ ם; יְ כַ ּוֵׁן כָ ל ַהכַ ּוָנֹות ֶש ְב ִּמ ְצוַ ת ְּת ִּפלִּ ין,
וְ ֹלא יַ נִּ ַ
יח ְּת ִּפלִּ ין ְבפ ַֹׂעלֹ ,לא ִּקּיֵׁ ם ִּמ ְצוַ ת ְּת ִּפלִּ ין (וְ ֹלא עֹוד ֶאלָ א ֶש ַּגם ָע ַבר ֲע ֵׁב ָרה – ֶש ִּב ֵׁטל ִּמ ְצוַ ת ְּת ִּפלִּ ין),
ּולְ ִּא ָידְךִּ ,אם ֵׁהנִּ ַ
ּיֹוד ַע וְ ֹלא
יֹוד ַע ֶאת ַהכַ ּוָנֹות ,אֹו ֶש ֵׁ
(אם ִּמ ְפנֵׁ י ֶש ֵׁאינֹו ֵׁ
יח ְּת ִּפלִּ ין ְבפ ַֹׂעל וְ ֹלא כֵׁ יוָ ן ֶאת ַהכַ ּוָנֹות ִּ
כֵׁ יוָ ן) – ַאף ֶשּיְ ַק ֵׁבל עֹׂנֶ ש ("מ'ועט ִּאים ש ַמיסן") ַעל ֶח ְסרֹון ַהכַ ּוָנָ ה ,מ"מֶ ,את ַה ִּמ ְצוָ ה ַע ְצ ָמּה ִּקּיֵׁ ם.
– לִּ ְב ִּריתִּ -מילָ ה ֵׁא ֶצל א' ִּמנֶ כְ ֵׁדי ַה ֶצ ַמחֶ -צ ֶדקָ ,היּו ְצ ִּריכִּ ים לִּ ְבחֹׂר ֵׁבין ְשנֵׁ י מֹו ֲהלִּ יםָ :ה ֶא ָחד ָהיָ ה ְמ ֻּב ָּגר,
[בכֻּ לָ ם אֹו ֹלא ְבכֻּ לָ םֲ ,א ָבלֶ ,את ָה ִּענְ יָ נִּ ים ַה ַשּיָ כִּ ים לְ ִּמלָ ה יָ ַדע] ,וְ ַה ֵׁשנִּ י ָהיָ ה
יעה ְבכִּ ְת ֵׁבי ָה ֲא ִּר ָיז"ל ְ
ַב ַעל יְ ִּד ָ
הֹורה ַה ֶצ ַמחֶ -צ ֶדק לִּ ַקח ֶאת
יֹותר ָפשּוט ֵׁמ ַה ְמ ֻּב ָּגר .וְ ָ
ָצ ִּעירֻּ ,מ ְמ ֶחה ְב ָא ָמנּות ַה ִּמלָ הֲ ,א ָבל ַה ְר ֵׁבה ֵׁ
("מ'ד ַארף ָפשּוט ִּאין ַּג ְש ִּמּיּות ָאפשנַ י ֶדן").
ַה ָצ ִּעירְ ,ב ָא ְמרֹוֶ ,ש ָה ִּע ָקר הּוא ְפ ֻּעלַ ת ַה ִּחּתּוְך ְב ַג ְש ִּמּיֹות ִּ

