
 

 שם: _______________

 כיתה: ______________

 פרק ב' בתניא
: , ְכמֹו ֶׁשָכתובְוֶנֶפׁש ַהֵשִנית ְבִיְשָרֵאל ִהיא ֵחֶלק ֱאלֹוַה ִמַםַעל ַמָםׁש

ָנַפְחָת ִבי", וְכמֹו ֶׁשָכתוב  "ַוִטַפח ְבַאָפיו ִנְׁשַמת ַחִטים", ְו"ַאָתה

טותֹו, ַבזַֹהר: ַמאן ִדְנַפח ִמתֹוֵכה ְנַפח, ֵפרוׁש, ִמתֹוִכטותֹו וִמְפִניִמ 

ַח  ָכְך ַעל ֶׁשתֹוִכטות וְפִניִמטות ַהַחטות ֶׁשָבָאָדם מֹוִציא ִבְנִפיָחתֹו ְבכֹ

ִרי ָעלו ְבַמֲחָׁשָבה, ְכִדְכִתיב: "ְבִני ְבכֹוֶדֶרְך ָמָׁשל ִנְׁשמֹות ִיְשָרֵאל 

ֵבן ִנְמָׁשְך ִיְשָרֵאל", "ָבִנים ַאֶתם ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם"  ֵפרוׁש, ְכמֹו ֶׁשהַ 

תֹו ה ִמַםֲחַׁשְב ִמםַֹח ָהָאב, ָכְך ִכְבָיכֹול ִנְׁשַמת ָכל ִאיׁש ִיְשָרֵאל ִנְמְׁשכָ 

ִאיהו ַחִכים ְוָלא ְבָחְכָמה ְיִדיָעא, ֶאָלא הוא ְוָחְכָמתֹו ִיְתָבַרְך, ְד 

 ְוָחְכָמתֹו ֶאָחד וְכמֹו ֶׁשָכַתב ָהַרְמַב"ם,

ַרַמ"ק  ְוהֹודו לֹו ַחְכֵמי ַהַקָבָלה, ְכמֹו ֶׁשָכתוב ְבַפְרֵדס ֵמהָ  הגהה:

ְבסֹוד ִהְתַלְבׁשות אֹור  ְוַגם ְלִפי ַקָבַלת ָהֲאִר"י ַז"ל ַיִציָבא ִמְלָתא

יָנה ֵאין סֹוף ָברוְך הוא ַעל ְיֵדי ִצְמצוִמים ַרִבים ְבֵכִלים ְדָחְכָמה ִב 

ָבֵאר ָוַדַעת ַדֲאִצילות; ַאְך לֹא ְלַמְעָלה ֵמָהֲאִצילות  וְכמֹו ֶׁשִמְת 

א רֹוְממֹות ֵאין ְבָמקֹום ַאֵחר, ֶׁשֵאין סֹוף ָברוְך הוא ְמרֹוָמם וִמְתַנֵש 

יַנת ֵקץ ְלַמְעָלה ַמְעָלה ִמַםהות וְבִחיַנת ַחַב"ד ַעד ֶׁשַםהות וְבִח 

ָכתוב: "ֺכָלם ַחַב"ד ֶנֱחֶׁשֶבת ַכֲעִשָטה ּגוְפִנִטית ֶאְצלֹו ִיְתָבַרְך, ְכמֹו ֶׁש 

 ְבָחְכָמה ָעִשיָת" 

 בס"ד



ִבינֹו ', ְוָדָבר ֶזה ֵאין ִביכֶֹלת ָהָאָדם ַלהֲ ֶׁשהוא ַהַםָדע ְוהוא ַהטֹוֵדַע כו

א ַעל ֺבְריֹו כו', ְכִדְכִתיב: "ַהֵחֶקר ֱאלֹוַה ִתְמָצא", וְכִתיב: "ִכי לֹ

 ַמְחְׁשבֹוַתי ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם" וגו' 

ַה  ֵמַעל ָּגבֹוְוַאף ֶׁשֵטׁש ִרְבבֹות ִמיֵני ִחלוֵקי ַמְדֵרגֹות ַבְמָׁשמֹות, ָּגבֹוהַ 

ֵליֶהם ְלֵאין ֵקץ, ְכמֹו ּגֶֹדל ַמֲעַלת ִנְׁשמֹות ָהָאבֹות ומֶֹׁשה ַרֵבינו עֲ 

ֵהם ְבִחיַנת ַהָשלֹום ַעל ִנְׁשמֹות דֹורֹוֵתינו ֵאֶלה ְדִעְקֵבי ְמִׁשיָחא, ֶׁש 

 ָראֵׁשי ֲעֵקִבים ַמָםׁש ְלַגֵבי ַהםַֹח ְוָהרֹאׁש  ְוֵכן ְבָכל דֹור ָודֹור ֵיׁש

ֵבי ִנְׁשמֹות ְלֵפי ִיְשָרֵאל, ֶׁשִמְׁשמֹוֵתיֶהם ֵהם ְבִחיַנת רֹאׁש ומַֹח ְלגַ ַא

ׁש ְכלוָלה ֶהָהמֹון ְוַעֵםי ָהָאֶרץ, ְוֵכן ְנָפׁשֹות ְלַגֵבי ְנָפׁשֹות, ִכי ָכל ֶנפֶ 

ֺכָלם,  וְנָׁשָמה ִמֶמֶפׁש רוַח וְנָׁשָמה  ִמָכל ָמקֹום ׁשֶֹרׁש ָכל ַהֶמֶפׁש רוחַ 

ֵםי ָהָאֶרץ ֵמרֹאׁש ָכל ַהַםְדֵרגֹות ַעד סֹוף ָכל ַדְרִגין ַהְםֺלָבׁש ְבגוף עַ 

ה ִכְבָיכֹול, ְוַקל ֶׁשְבַקִלים, ִנְמָׁשְך ִמםַֹח ָהֶעְליֹון ֶׁשִהיא ָחְכָמה ִעָלָא

 ָליו ִנְתַהוו ִמִחָפהִכְמַׁשל ַהֵבן ַהִמְמָׁשְך ִמםַֹח ָהָאב, ֶׁשֲאִפלו ִצָפְרֵני ַרגְ 

, ְוָיְרָדה זֹו ַמָםׁש, ַעל ְיֵדי ְׁשִהָטָתה ִתְׁשָעה ֳחָדִׁשים ְבֶבֶטן ָהֵאם

  ְוִעם ָכל ִמַםְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ְלִהְׁשַתמֹות וְלִהְתַהוֹות ִמֶםָמה ִצָפְרַנִים

ָעצום ְבַמהוָתה ֶזה עֹוֶדָמה ְקׁשוָרה וְמֺיֶחֶדת ְבִיחוד ִנְפָלא וְ 

יו ַבֵבן, ְוַעְצמוָתה ָהִראׁשֹון, ֶׁשָהְיָתה ִטַפת מַֹח ָהָאב  ְוַגם ַעְכָׁש 

ְדִאיָתא ְיִניַקת ַהִצָפְרַנִים ְוַחטוָתם ִנְמֶׁשֶכת ֵמַהםַֹח ֶׁשָברֹאׁש, ִכ 

 ְרַנִים ִבְגָמָרא ]ִנָדה ָׁשם[: לֶֹבן ֶׁשִםֶםמו ִּגיִדים ַוֲעָצמֹות ְוִצפָ 

ֶׁשל ָאָדם  ]וְכמֹו ֶׁשָכַתב ְבֵעץ ַחִטים ַׁשַער ַהַחְׁשַמל ְבסֹוד ְלבוִׁשים

 ָהִראׁשֹון ְבַגן ֵעֶדן, ֶׁשָהיו ִצָפְרַנִים ִמְבִחיַנת מַֹח ְתבוָנה[ 



ל ְכָללות ְוָכָכה ַמָםׁש ִכְבָיכֹול ְבׁשֶֹרׁש ָכל ַהֶמֶפׁש רוַח וְנָׁשָמה ֶׁש 

ַתְלְׁשלות ְשָרֵאל ְלַמְעָלה, ִביִריָדתֹו ִמַםְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ַעל ְיֵדי ִהְׁש יִ 

ְך, ָהעֹוָלמֹות ֲאִצילות ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָטה ֵמָחְכָמתֹו ִיְתָברַ 

 וְנָׁשָמה ְכִדְכִתיב: "ֺכָלם ְבָחְכָמה ָעִשיָת", ִנְתַהוו ִמֶםמו ֶנֶפׁש רוחַ 

ת ַעֵםי ָהָאֶרץ וְפחוֵתי ָהֵעֶרְך; ְוִעם ָכל ֶזה עֹוֶדיָנה ְקׁשורֹו ֶׁשל

, ֶׁשִהיא וְמיוָחדֹות ְבִיחוד ִנְפָלא ְוָעצום ְבַמהוָתן ְוַעְצמוָתן ָהִראׁשֹון

י ָמה ֶׁשל ַעֵם ַהְמָׁשַכת ָחְכָמה ִעָלָאה, ִכי ְיִניַקת ְוַחטות ֶנֶפׁש רוַח וְנָׁש 

י ָראֵׁשי ְבנֵ  הוא ִמֶמֶפׁש רוַח וְנָׁשָמה ֶׁשל ַהַצִדיִקים ְוַהֲחָכִמיםָהָאֶרץ 

 ִיְשָרֵאל ֶׁשְבדֹוָרם 

ָדֵבק וָבֶזה יוָבן ַמֲאַמר ַרַז"ל ַעל ָפסוק "וְלָדְבָקה בֹו", ֶׁשָכל הַ 

 ָנה ַמָםׁש  ִכיְבַתְלִמיד ָחָכם, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָכתוב ְכִאלו ִנְדַבק ַבְשִכי

 ָמה ֶׁשלַעל ְיֵדי ְדִביָקה ְבַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְקׁשורֹות ֶנֶפׁש רוַח וְנָׁש 

, ָחְכָמה ִעָלָאהַעֵםי ָהָאֶרץ וְמיוָחדֹות ְבַמהוָתן ָהִראׁשֹון ְוָׁשְרָׁשם ֶׁשְב 

ֹוְׁשִעים ֶׁשהוא ִיְתָבַרְך ְוָחְכָמתֹו ֶאָחד ְוהוא ַהַםָדע כו'  ]ְוַהפ

ָלֶהם ומֹוְרִדים ְבַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְיִניַקת ֶנֶפׁש רוַח וְנָׁשָמה ֶׁש 

 ים[:ִמְבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ֶׁשל ֶנֶפׁש רוַח ְוִנְׁשַמת ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמ 

ֵדׁש ַעְצמֹו וַמה ֶשָכתוב ַבזַֹהר וְבזַֹהר ָחָדׁש ֶׁשָהִעָקר ָתלוי ֶׁשְטַק 

', ַהְינו ַעת ַתְׁשִמיׁש ַדְוָקא, ַמה ֶשֵאין ֵכן ְבֵני ַעֵםי ָהָאֶרץ כוִבְׁש 

 ֶמֶפׁש ְדַעְצמותִמשום ֶׁשֵאין ְלָך ֶנֶפׁש רוַח וְנָׁשָמה ֶׁשֵאין ָלה ְלבוׁש ִמ 

 בוׁש כו',ָאִביו ְוִאםֹו  ְוָכל ַהִםְצוֹות ֶׁשעֹוֶשה, ַהכֹל ַעל ְיֵדי אֹותֹו ַהְל 

 בוׁש ֶזה  ְוִאםַוֲאִפלו ַהֶשַפע ֶׁשמֹוְתִנים לֹו ִמן ַהָשַמִים, ַהכֹל ַעל ְיֵדי לְ 



ֲאִפלו ִהיא ְיַקֵדׁש ֶאת ַעְצמֹו, ַיְמִׁשיְך ְלבוׁש ָקדֹוׁש ְלִנְׁשַמת ְבנֹו  וַ 

ה, ִהֵמה ְצָמ ְנָׁשָמה ְּגדֹוָלה, ְצִריָכה ְלִקדוׁש ָאִביו כו'  ֲאָבל ַהְמָׁשָמה עַ 

ָדם ִנְבֶזה ִלְפָעִמים ִנְׁשַמת ָאָדם ָּגבֹוַה ְלֵאין ֵקץ ָבא ִלְהיֹות ְבנֹו ֶׁשל ָא

ָפָרַׁשת  ְוָׁשֵפל כו', ְכמֹו ֶׁשָכַתב ָהֲאִר"י ַז"ל ָכל ֶזה ְבִלקוֵטי תֹוָרה

 ַוֵטָרא וְבַטֲעֵמי ִמְצוֹות ָפָרַׁשת ְבֵראִשית 


