בס"ד

Session 1 – Preserving Inspiration
לקוטי תורה ויקרא דף ב' עמוד ב'

ּומן ַּהצֹאן ַּת ְק ִריבּו ֶאת ָק ְר ַּבנְ כֶ ם
ָא ָדם כִ י יַּ ְק ִריב ִמכֶ ם ָק ְר ָבן לַּ ה’ ִמן ַּה ְב ֵּה ָמה ִמן ַּה ָב ָקר ִ

(ויקרא א ב)

“When a man from [among] you brings a sacrifice to the Lord; from animals, from cattle or
)from the flock you shall bring your sacrifice.” (Leviticus 1, 2
The Chasidic understanding of this verse is that it is discussing two sacrifices: The sacrifice
which “a man” brings from you, and the sacrifice you bring from the animal.
בן The word
ָ [sacrifice] means to bring close. G-d brings us close to Him.ק ְר ָָּ
Our job is to bring our personal “animal” close to G-d.

Two types of Inspiration
יּובן ֶזה ַּב ֲע ַּ
בֹודה :
רֹואים ֶשיֵּ ש ב' ַּמ ְד ֵּרגֹות ָב ֲע ָ
בֹודת ה'ְ ,ד ִהנֵּ ה ָאנּו ִ
וְ ָ
יעת נֶ ֶפש וִ ִיג ַּ
א־דלְ ַּת ָתא ִב ִיג ַּ
יעת ָב ָשרְ ,ב ַּה ֲע ָמ ַּקת ַּה ַּד ַּעת ְב ִה ְתבֹונְ נּות ,וְ "לֵּ ב נִ ְש ָבר"
רּות ִ
ָהא'ְ :ב ִחינַּ ת ִא ְת ֲע ָ
(ת ִהלִ ים נא ,יט)
ְ

א־דלְ ַּת ָתא –
רּות ִ
ֹלקים ,וְ ַּהיְ ינּו'ְ :ב ִא ְת ֲע ָ
ֶ -ש ַּעל יְ ֵּדי ֶזה יָ בֹא ְבנַּ ְפשֹו ִגילּוי אֹור ִק ְר ַּבת ֱא ִ

א־דלְ ֵּעילָ א '.
רּות ִ
ִא ְת ֲע ָ
ַּ
יעה כְ לָ לּ .וכְ מֹו ֶש ָאנּו
ּומ ְד ֵּר ָגה ַּהב'ַּ :היְ ינּו ֶשלִ ְפ ָע ִמים יּוכַּ ל לִ ְהיֹות ִה ְת ַּפ ֲעלּות ַּבנֶ ֶפש ֶשֹּלא ַּעל יְ ֵּדי ֲהכָ נָ ה וִ ִיג ָ
ּומֹוחם ִב ְת ִפלָ ה ֶמ ֶשְך ְז ַּמן ָמהְ ,בלִ י ַּ
נֹודע
ָ
עֹור ִרים ִפ ְתאֹום ,וְ יִ ְתלַּ ֵּהב לִ ָבם
רֹואיםֶ ,שיֵּ ש ַּה ְר ֵּבה ֲאנָ ִשים ֶש ִמ ְת ְ
ִ
עֹוררּות זֹאת .וְ ַּהיְ ינּוֶ ,ש ִהיא
ּוב ְמ ַּעט ְז ַּמן יִ כְ לֶ ה כ ַֹּח ִה ְת ְ
עֹוררּות זֹאתִ ,
יהם ִה ְת ְ
לָ ֶהם ַּה ִס ָבה ֵּמ ַּאיִ ן ָבא ֲאלֵּ ֶ
א־דלְ ַּת ָתא .
רּות ִ
עֹורר ִא ְת ֲע ָ
א־דלְ ֵּעילָ א לְ ֵּ
רּות ִ
ֶב ֱא ֶמת ֶה ָע ָרה ִמלְ ַּמ ְעלָ הַּ ,רק ִא ְת ֲע ָ
The advantage of manmade inspiration
א־דלְ ַּת ָתא ַּהנִ ְמ ָשְך
רּות ִ
ּובין ָה ִא ְת ֲע ָ
א־דלְ ֵּעילָ אֵּ ,
רּות ִ
א־דלְ ַּת ָתא – ִא ְת ֲע ָ
רּות ִ
קּותא ֵּבין ַּמה ֶש ְב ִא ְת ֲע ָ
וְ ַּהנַּ ְפ ָ
א־דלְ ֵּעילָ א :
רּות ִ
ַּרק ִמ ַּצד ִא ְת ֲע ָ

א־דלְ ַּת ָתא ַּמ ָמש ַּעל יְ ֵּדי יְ ִג ַּ
יעת נֶ ֶפשֲ ,א ַּזי הּוא ָד ָבר ֶשיָ כֹול לְ ִה ְת ַּקיֵּ ים לָ ַּעדֶ .ש ֲה ֵּרי
רּות ִ
ֶשכַּ ֲא ֶשר יֵּ ש ִא ְת ֲע ָ
ּומ ְת ַּגלָ ה ַּבנֶ ֶפש ִב ְב ִחינָ ה
א־דלְ ֵּעילָ א ,וְ ִהיא ַּה ְמ ִא ָירה ִ
רּות ִ
עֹורר ִא ְת ֲע ָ
א־דלְ ַּת ָתא נִ ְת ֵּ
רּות ִ
ַּעל יְ ֵּדי ִא ְת ֲע ָ
א־דלְ ַּת ָתא .
רּות ִ
ימית ,כֵּ יוָ ן ֶש ֵּהכִ ין לִ בֹו לָ ֶזה ְת ִחלָ ה ,וְ לָ כֵּ ן ַּעל יְ ֵּדי ֶזה יִ ֵּתן כ ַֹּח וְ עֹוז ְבנַּ ְפשֹו לִ ְהיֹות עֹוד ִא ְת ֲע ָ
ְפנִ ִ
יעת נֶ ֶפש וִ ִיג ַּ
ַּמה ֶש ֵּאין כֵּ ן כְ ֶש ֵּאין יְ ִג ַּ
עֹורר נַּ ְפשֹו ַּעל יְ ֵּדי ַּה ֶה ָע ָרה ִמלְ ַּמ ְעלָ ה,
יעת ָב ָשר ִמלְ ַּמ ָטהַּ ,רק ַּמה ֶשנִ ְת ֵּ
עֹובר ַּה ִה ְת ַּפ ֲעלּות ,וְ ֵּאין לָ ּה ִקיּום .כִ י
עֹורר ַּא ַּחר כָ ְך נַּ ְפשֹוִ ,הנֵּ ה יּוכַּ ל לִ ְהיֹות חֹולֵּ ף וְ ֵּ
וְ ֹלא ֵּהכִ ין לִ בֹו לְ ֵּ
ְב ִה ְס ַּתלֵּ ק ֶה ָא ָרה ֶעלְ יֹונָ ה זֹוֶ ,ש ֵּאינָ ּה ְמ ִא ָירה ַּרק ְב ֵּעת ָרצֹוןֲ ,א ַּזי ָהיָ ה כְ ֹלא ָהיָ ה ַּה ִה ְת ַּפ ֲעלּותֵּ ,מ ַּא ַּחר ֶשֹּלא
ָהיְ ָתה ַּרק ְב ִס ַּ
יבת ֶה ָע ָרה וְ ֶה ָא ָרה ֶעלְ יֹונָ ה ,לָ כֵּ ן ְב ִה ְס ַּתלֵּ ק ָהאֹור ְב ֵּטילָ ה ָה ַּא ֲה ָבה ֶשנִ ְס ַּת ֵּעף ִמ ֶמנָ ה .
"איש ַּמ ְז ִר ַּ
יע ְת ִחלָ ה – יֹולֶ ֶדת נְ ֵּק ָבה"  ,וְ "נָ ִשים ַּד ְע ָתן ַּקלֹות"  ,וְ תּוכַּ ל לְ ִה ְת ַּפתֹות ַּא ַּחר ַּה ְת ִפלָ ה
וְ ֶזהּו ִענְ יַּ ן ִ
א־דלְ ֵּעילָ א,
רּות ִ
א־דלְ ַּת ָתא – ִא ְת ֲע ָ
רּות ִ
"א ָשה ַּמ ְז ַּר ַּעת ְת ִחלָ ה" ,לִ ְהיֹות ְב ִא ְת ֲע ָ
לְ ַּת ֲאוֹות ָהעֹולָ ם; ֲא ָבל ִאם ִ
בֹודה כּו ' .
ֲא ַּזי "יֹולֶ ֶדת ָזכָ ר" – ֶשהּוא ַּד ַּעת ָח ָזק ַּב ֲע ָ
עֹוררּות לַּ ֲע ַּ
בֹודהַּ ,על ֱהיֹות ָב ֶהם ַּ
בֹודת
רּוח ָט ֳה ָרה וְ ִה ְת ְ
ּקֹובלִ ים ֶאת ַּע ְצ ָמם ַּב ֲעלֵּ י ָה ֲע ָ
וְ ֶזהּו ַּה ִס ָבה לְ ַּמה ֶש ְ
עֹוררּות זֹו ָהיְ ָתה ִמלְ ַּמ ְעלָ ה
פֹוס ֶקת לְ ַּג ְמ ֵּרי כּו' .וְ ַּה ִס ָבה לָ ֶזה הּוא ,לְ ִפי ֶש ִה ְת ְ
ה' ַּעל כַּ ָמה ָשבּועֹות ,וְ ַּא ַּחר כָ ְך ֶ
א־דלְ ֵּעילָ א נִ ְש ַּאר ַּעל ָע ְמדֹו וְ ִט ְבעֹו.
רּות ִ
לְ ַּבד ,לָ כֵּ ן ַּא ַּחר ֶה ְפ ֵּסק וְ ִה ְס ַּתלְ קּות אֹור ָה ִא ְת ֲע ָ
A sacrifice from you
"א ָדם כִ י יַּ ְק ִריב ִמכֶ ם ":
ב .וְ ֶזהּו ָ
"א ָדם" הּוא כְ מֹו ֶשכָ תּוב" :וְ ַּעל ְדמּות ַּהכִ ֵּסא ְדמּות כְ ַּמ ְר ֵּאה ָא ָדם" .כִ י ֶב ֱא ֶמת" ,לַּ או ִמכָ ל
כִ י ִהנֵּ ה ְב ִחינַּ ת ָ
"ר ַּמ''ח ֵּא ָב ִרים ְד ַּמלְ כָ א" – כְ ֵּדי לְ ָה ִאיר
ִאלֵּ ין ִמדֹות ִאיהּו כְ לָ ל" ֶ ,אלָ א ֶש ִמ ְתלַּ ֵּבש ְב ֶע ֶשר ְס ִפירֹות ,וְ נִ ְק ְראּו ְ
קֹומה " .
"שיעּור ָ
ַּעל יְ ֵּדי ֶזה לְ נִ ְשמֹות יִ ְשֹ ָר ֵּאל וְ כָ ל ָהעֹולָ מֹות ,וַּ ֲא ַּזי נִ ְק ָרא "כְ ַּמ ְר ֵּאה ָא ָדם"; וְ ֶזהּו ִענְ יַּ ן ִ
א־דלְ ֵּעילָ א ִמ ְב ִחינַּ ת ָ'א ָדם ָה ֶעלְ יֹון' לְ ַּה ְק ִריב לֵּ ב
רּות ִ
"א ָדם כִ י יַּ ְק ִריב"ַּ ,היְ ינּו ַּה ְמ ָשכַּ ת ִא ְת ֲע ָ
וְ ַּעל ֶזה נֶ ֱא ַּמר ָ
ָה ָא ָדם ֶשלְ ַּמ ָטה לַּ ה'ּ .וכְ מֹו ֶשכָ תּוב ִ(מ ְשלֵּ י כז ,יט)" :כַּ ַּמיִ ם ַּה ָפנִ ים לַּ ָפנִ ים כֵּ ן לֵּ ב ָה ָא ָדם לָ ָא ָדם " .
"מכֶ ם" ַּמ ָמשֶ ,שיַּ ְק ִריב ֶאת נֶ ֶפש ָה ָא ָדם ֶשלְ ַּמ ָטה לַּ ה '.
וְ ֶזהּו "כִ י יַּ ְק ִריב ִמכֶ ם" – ִ
וְ לָ כֵּ ן ָא ַּמר ֵּת ַּ
"א ָדם ִמכֶ ם כִ י יַּ ְק ִריב"ֶ ,ש ִאם כֵּ ןָ ,היָ ה ַּה ֵּפירּוש
אֹומרֹו "כִ י יַּ ְק ִריב" וְ ֹלא ָא ַּמר ָ
"מכֶ ם" ַּא ַּחר ְ
יבת ִ
אֹומרֹו "כִ י יַּ ְק ִריב ִמכֶ ם" ָבא לְ ַּר ֵּמז ֶאל ִענְ יָ ן
ַּרק כִ ְפשּוטֹו לְ ָבד – ֶש ָא ָדם ַּה ַּג ְש ִמי ֶשלְ ַּמ ָטה יַּ ְק ִריבֲ ,א ָבל ְב ְ
ַּהנַּ ''ל .
וְ לָ כֵּ ן נֶ ֱא ַּמר "כִ י יַּ ְק ִריב" – לְ שֹון יָ ִחידְ ,ד ָק ִאי ַּעל ָ'א ָדם ָה ֶעלְ יֹון' – ֶשהּוא ֶא ָחד .וְ ַּעל ֶד ֶרְך ַּמה ֶשכָ תּוב ְב ַּרבֹות
יחידֹו ֶשל עֹולָ ם"ְ ,ד ַּהיְ ינּו כְ מֹו ְב ִחינַּ ת
"הן ָה ָא ָדם ָהיָ ה כְ ַּא ַּחד ִמ ֶמנּו" – "כִ ִ
אשיתָ ,פ ָר ָשה כ"א) ַּעל ָפסּוק (ג ,כב) ֵּ
(ב ֵּר ִ
ְ
ם־ה ֶעלְ יֹון .
ָא ָד ָ

How to preserve the inspiration which you didn’t work for
וְ ַּא ַּחר כָ ְך נֶ ֱא ַּמר

(פ ָר ָש ֵּתנּו א,
ָ

"מן ַּה ְב ֵּה ָמה כּו'ַּ ,ת ְק ִריבּו ֶאת ָק ְר ַּבנְ כֶ ם"ֶ ,זהּו ְב ִחינַּ ת ַּה ָּק ְר ָבן ֶש ָה ָא ָדם
ב)ִ :

ֶשלְ ַּמ ָטה יַּ ְק ִריב ,וְ לָ כֵּ ן נֶ ֱא ַּמר ַּ
"ת ְק ִריבּו" – לְ שֹון ַּר ִבים ,לְ ִפי ְד ָק ִאי ַּעל ְבנֵּ י יִ ְש ָר ֵּאל .
עֹוררּות לְ ָה ִעיר ֶאת נֶ ֶפש
ת־רצֹון ֶזהֲ ,א ֶשר נִ ְמ ַּשְך ִמלְ ַּמ ְעלָ ה ִה ְת ְ
טֹובה ִמ ֶמנּו יִ ְת ָב ֵּרְךֶ :ש ִמיָ ד ְב ֵּע ָ
וְ ֶזהּו ֵּע ָצה ָ
א־דלְ ַּת ָתא ַּגם כֵּ ןְ ,ד ַּהיְ ינּו לְ ַּאכַּ ְפיָ א ּולְ ָא ַּה ְפכָ א
רּות ִ
עֹורר ִא ְת ֲע ָ
ּומיָ ד ַּת ְת ִחילּו ַּא ֶתם ַּגם כֵּ ן לְ ֵּ
ָה ָא ָדםֵּ ,תיכֶ ף ִ
ש־ה ַּב ֲה ִמית ,וְ הּוא ִענְ יַּ ן ַּ
ֶאת ִמדֹות נֶ ֶפ ַּ
"מן ַּה ְב ֵּה ָמהִ ,מן ַּה ָב ָקר כּו'"
"ת ְק ִריבּו ֶאת ָק ְר ַּבנְ כֶ ם"ֶ ,שהּוא ִ
כְ ִדלְ ַּק ָמן .
וְ ֶזהּו כְ מֹו ֶשכָ תּוב

(שיר ַּה ִש ִירים א,
ִ

רּותא־
רּוצה"ֵּ .פירּוש :כַּ ֲא ֶשר ִת ְמ ְשכֵּ נִ י ְב ִא ְת ֲע ָ
"מ ְשכֵּ נִ י – ַּא ֲח ֶריָך נָ ָ
ד)ָ :

בֹודתֹו לְ ָב ֵּרר נֶ ֶפ ַּ
ִדלְ ֵּעילָ א – ֲא ַּזי ִמיַּ ד ַּ
ש־ה ַּב ֲה ִמיתֲ ,א ַּזי ַּאף
רּוצה"ֲ ,א ָבל ִאם ֹלא יִ ְת ַּא ֵּמץ לַּ ֲעבֹוד ֲע ָ
"א ֲח ֶריָך נָ ָ
ֹלקית – ֹלא יִ ְהיֶ ה לָ ֶזה ִקיּום וְ ַּה ְת ָמ ָדה .
עֹורר ַּהנֶ ֶפש ָה ֱא ִ
א־דלְ ֵּעילָ א לְ ֵּ
רּות ִ
ֶשנִ ְמ ָשְך ִא ְת ֲע ָ
עֹורר
א־דלְ ֵּעילָ א לְ ֵּ
רּות ִ
ֲא ָבל כַּ ֲא ֶשר ִמיַּ ד ֶש ָא ָדם ָה ֶעלְ יֹון "יַּ ְק ִריב ִמכֶ ם ָק ְר ָבן"ְ ,ד ַּהיְ ינּו כְ ֶשיִ ְהיֶ ה ִא ְת ֲע ָ
"מן ַּה ְב ֵּה ָמה כּו'"ֲ ,א ַּזי
ּומיָ ד ַּת ְת ִחילּו ַּגם ַּא ֶתם לְ ַּה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ַּבנְ כֶ ם ִ
א־דלְ ַּת ָתא – ֲא ַּזי ֵּתיכֶ ף ִ
רּות ִ
ִא ְת ֲע ָ
יִ ְהיֶ ה ָד ָבר ַּה ִמ ְת ַּקיֵּ ים.
The inspiration which comes from G-d only affects the G-dly Soul
"א ָדם כִ י יַּ ְק ִריב"ִ ,הנֵּ ה ַּה ָּק ְר ָבן הּוא
"מן ַּה ְב ֵּה ָמה כּו'"ַּ ,מה ֶש ֵּאין כֵּ ן ָ
וְ ִהנֵּ הָ ,ק ְר ָבן ֶזה ֶש ַּת ְק ִריבּו ַּא ֶתם – הּוא ִ
ֹלקית וְ נֶ ֶפ ַּ
ש־ה ַּב ֲה ִמית .
ש־ה ֱא ִ
"מכֶ ם" .וְ ַּהיְ ינּו כְ מֹו ֶשנִ ְת ָב ֵּאר לְ ֵּעילֶ ,ש ְבכָ ל ֶא ָחד יֵּ ש ְב ִחינַּ ת נֶ ֶפ ָ
ִ
עֹורר ּולְ ַּה ְק ִריב נֶ ֶפש
א־דלְ ֵּעילָ א ַּהנִ ְמ ָשְך ִמלְ ַּמ ְעלָ ה לְ ֵּ
רּות ִ
"א ָדם כִ י יַּ ְק ִריב"ֶ ,שהּוא ָה ִא ְת ֲע ָ
וְ ִהנֵּ הְ ,ב ִענְ יַּ ן ָ
"חלֶ ק ֱא ַּ
ָה ָא ָדם ֶשלְ ַּמ ָטהִ ,הנֵּ ה ֶה ָע ָרה זֹו ַּמ ִג ַּ
לֹוּה ִמ ָמ ַּעל"
ֹלקית לְ ָבדֶ ,שהּוא ֵּ
ש־ה ֱא ִ
יע לַּ נֶ ֶפ ָ
וְ נִ ְק ָרא

(מ ְשלֵּ י כ,
ִ

כז)" :נֵּ ר ֲהוָ יָ ה נִ ְש ַּמת ָא ָדם"ֶ ,ש ִהיא ְב ִחינַּ ת ָא ָדם

אשית א,
(ב ֵּר ִ
ְ

(איֹוב לא,
ִ

ב);

כו)" :נַּ ֲע ֶשה ָא ָדם ְב ַּצלְ ֵּמנּו

יאּה ִמן
הֹוצ ָ
מּוס ֶת ֶרת ,וְ ָצ ִריְך לְ ִ
חֹוצ ָבּהַּ ,רק ֶש ִהיא ְ
ּומקֹור ְ
מּותנּו" ; וְ יֵּ ש ָבּה ַּא ֲה ָבה ִט ְב ִעית ִמ ַּצד ָש ְר ָשּה ְ
כִ ְד ֵּ
א־דלְ ֵּעילָ א ֵּת ֵּצא ַּא ֲה ָבה זֹו ֵּמ ַּה ֶה ְעלֵּ ם ֶאל ַּה ִגילּוי,
רּות ִ
ַּה ֶה ְעלֵּ ם ֶאל ַּה ִגילּוי – ַּעל כֵּ ןַּ ,על יְ ֵּדי ַּה ִגילּוי וְ ַּה ִא ְת ֲע ָ
בּוקה .
לִ ְהיֹות ָב ֵּטל לַּ ה' כְ נֵּ ר ִב ְפנֵּ י ָה ֲא ָ
רּובּה כְ כּולָ ּה ַּרע כּו' ֹלא ַּשיָ יְך ָבּה ַּ
ֲא ָבל ַּהנֶ ֶפ ַּ
לֹומר כֵּ ן .וְ לָ כֵּ ן
ש־ה ַּב ֲה ִמיתֶ ,שכְ ָבר יָ ְר ָדה ּוכְ לּולָ ה ִמטֹוב וָ ָרעָ ,
ש־ה ַּב ֲה ִמית וְ ַּהגּוף ,כִ י ֲה ַּגם ֶש ַּ
א־דלְ ֵּעילָ א ֵּאין ֶזה ַּשיָ יכּות לַּ נֶ ֶפ ַּ
"רּוח [ָ ]. .ה ָא ָדם
רּות ִ
ַּאף ִאם נִ ְמ ַּשְך ִא ְת ֲע ָ
יֹור ֶדת לְ ַּמ ָטהֶ .אלָ א ֶש ֶזהּו ֲע ַּ
בֹודת ָה ָא ָדם
ָהעֹולָ ה ִהיא לְ ָמ ְעלָ ה" (ק ֶֹהלֶ ת ג ,כא)ִ ,עם כָ ל ֶזהִ ,היא ְב ֵּה ָמה וְ ֶ
ַּ
אֹותן
בּודין' – ֶש ְמ ַּע ֵּבד ָ
ֹלקים" ַּ(מלְ ָאכִ י ג ,יח) – כְ מֹו 'עֹורֹות ֲע ִ
"עֹובד ֱא ִ
ֵּ
שֹו־ה ַּב ֲה ִמית; וְ נִ ְק ָרא
ַּדוְ ָקא לְ ָב ֵּרר נַּ ְפ
ּומ ַּת ְקנָ ן .
ְ
יה כּו'"? וְ ִאילּו ַּ
"צ ִדיק אֹו
"ט ָפה זֹו ַּמה ְת ֵּהא ָעלֶ ָ
ֹואלִ :
ּוכְ ַּמ ֲא ַּמר ַּר ַּז"ל ַּב ַּמלְ ַּאְך ַּה ְממּונֶ ה ַּעל ַּה ֵּה ָריֹוןֶ ,שש ֵּ
ָר ָשע ֹלא ָק ָא ַּמר" .

Our job is to work on our Animal Soul
וְ ֶזהּו "כִ י יַּ ְק ִריב ִמכֶ ם" :כְ ַּ
"מן
"ק ְר ַּבנְ כֶ ם" הּוא ִ
ֹלקית לְ ַּבדֲ ,א ָבל ָ
ש־ה ֱא ִ
"מכֶ ם" ַּהיְ ינּו ַּהנֶ ֶפ ָ
לֹומר ,לְ שֹון ִ
ַּה ְב ֵּה ָמה כּו'"ַּ ,היְ ינּו לְ ָב ֵּרר ַּהנֶ ֶפ ַּ
ש־ה ַּב ֲה ִמית ,לִ ְהיֹות ִב ְב ִחינַּ ת ִא ְתכַּ ְפיָ א וְ ִא ְת ַּה ְפכָ אַּ ,על יְ ֵּדי ַּה ִה ְתבֹונְ נּות
ִב ְגדּולַּ ת ה' כְ ִפי ֲא ֶשר ִשכְ לֹו יּוכַּ ל ְש ֵּאת ,לְ הֹולִ יד ִמ ֶזה ַּא ֲה ָבה ַּע ָזה ַּגם ַּבנֶ ֶפ ַּ
ש־ה ַּב ֲה ִמית .
בּושי ַּהנֶ ֶפשַּ :מ ֲח ָש ָבהִ ,דבּור ַּ
ּומ ֲע ֶשה ְב"סּור ֵּמ ָרע וַּ ֲע ֵּשה טֹוב"
ֹלשה לְ ֵּ
ּומ ְת ִחלָ ה ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ִא ְתכַּ ְפיָ א ִב ְש ָ
ִ
ְ(ת ִהלִ ים לד ,טו); וְ ַּא ַּחר כָ ְך יָ בֹוא לִ ְב ִחינַּ ת ִא ְת ַּה ְפכָ א .
יע ּולְ ָב ֵּרר נֶ ֶפ ַּ
בֹואר לְ ֵּעילֶ ,שכְ ֵּדי לְ ַּהכְ נִ ַּ
ש־ה ַּב ֲה ִמית ,הּוא ַּדוְ ָקא ַּעל יְ ֵּדי
"מן ַּה ְב ֵּה ָמה"ַּ ,היְ ינּו כַּ ְמ ָ
ַּגם ֵּפירּוש ִ
יה" ִד ְק ִר ַּ
ת־ש ַּמע ֵּאיְך
יא ְ
"ש ַּתיִ ם ֶשלְ ָפנֶ ָ
"פנֵּ י שֹור" ֶש ַּב ֶמ ְרכָ ָבה .וְ ֶזהּו ֶש ַּמ ְזכִ ִירים ִב ְ
קֹורּה ִמ ְב ִחינַּ ת ְ
ּומ ָ
ָש ְר ָשּה ְ
ּומ ְמלִ יכִ ים כּו'" – ֶש ִמ ֶזה ַּדוְ ָקא ִת ְת ָפ ֵּעל ַּהנֶ ֶפ ַּ
ישים ַּ
ּקֹודש ַּ
ש־ה ַּב ֲה ִמית .וְ ֶזהּו
"מ ְק ִד ִ
ֶש ַּה ַּמלְ ָאכִ ים וְ ַּחיֹות ַּה ֶ
"פנֵּ י שֹור" ֶש ַּב ֶמ ְרכָ ָבה.
"מן ַּה ְב ֵּה ָמה [ַּ ]. .ת ְק ִריבּו"ַּ ,היְ ינּו ְב ִחינַּ ת ְ
ִ
Two types of Animal Souls
ּומן ַּהצֹאן" ָ(פ ָר ָש ֵּתנּו א ,ב)ַּ ,היְ ינּו ְשנֵּ י ַּמ ְד ֵּרגֹות ֲחלּוּקֹות – ֶשיֵּ ש ב' נְ ָפשֹות ַּה ַּב ֲה ִמיֹות :
"מן ַּה ָב ָקר ִ
ּופירּוש ִ
ֵּ
יֵּ ש ִמי ֶשהּוא ִמ ְב ִחינַּ ת ָ'ב ָקר' – "כִ י שֹור נַּ ָגח הּוא" ְ ,ב ִחינַּ ת ְ'גבּורֹות ָקשֹות' .וְ ַּהיְ ינּו ִמי ֶשהּוא כַּ ֲע ָסן ְב ִט ְבעֹו,
יֹותר ,וִ יכּונֶ ה ְב ֵּשם ָ'ב ָקר' ַּעל ֵּשם ָה ַּר ְת ָחנּות כּו '.
בֹורת ֵּ
ֶש ִמ ָדה ָר ָעה זֹו ִהיא בֹו ְב ִת ְג ֶ
וְ יֵּ ש ִמי ֶש ֵּאינֹו ַּר ְת ָחן ְב ִט ְבעֹו ,וְ ֵּחלֶ ק ָה ַּרע ֶשבֹו הּוא ֱהיֹותֹו ַּב ַּעל ַּת ֲאוָ ה; וְ הּוא ֶשנַּ ְפשֹו ַּה ַּב ֲה ִמית ִהיא ִמ ְב ִחינַּ ת
'צֹאן'ֶ ,ש ֵּאינָ ן נַּ ְג ָחנִ יםַּ ,א ְד ַּר ָבה ,קֹולָ ם ְב ַּר ְח ָמנּותֶ ,אלָ א ֶש ֵּהם ַּב ֲעלֵּ י ַּת ֲאֹות כּו '.
ּומן ַּהצֹאן ַּת ְק ִריבּו ֶאת ָק ְר ַּבנְ כֶ ם" ,כָ ל ֶא ָחד לְ ִפי
"מן ַּה ָב ָקר ִ
ִהנֵּ ה כָ ל ֵּאלֶ ה ָצ ִריְך לְ ַּאכַּ ְפיָ א ,וְ ֶזהּו ֶשכָ תּובִ :
ַּמה ְדיָ ַּדע ְבנַּ ְפשֹו – ָמהּותֹו וְ ִט ְבעֹו ,כָ ְך יִ ְר ֶאה לְ ַּאכַּ ְפיָ א ִמ ָדה זֹו ,וְ ָאז יִ ְהיֶ ה ָד ָבר ַּה ִמ ְת ַּקיֵּ ים כּו '.
The Bottom Line
Sometimes G-d makes us get inspired without working for it. But the inspiration leaves
as quick as it came; it won’t last too long, because it’s not us.
?How do we keep the inspiration
When we use the opportunity to change ourselves, to transform our personal
“animal,” then the inspiration becomes a part of us; then the inspiration is here to
stay.
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