
 

 שם: _______________

 כיתה: ______________

 פרק ב' בתניא

 ,ַםַעל ַמָםׁשְוֶנֶפׁש ַהֵשִנית ְבִיְשָרֵאל ִהיא ֵחֶלק ֱאלֹוַה ִמ 

 "ַאָָּהְכמֹו ֶׁשָכתוב: "ַוִטַפח ְבַאָפיו ִנְׁשַמת ַחִטים", וְ 

ָֹּוֵכה ָנַפְחָָּ ִבי", וְכמֹו ֶׁשָכתוב ַבזַֹהר: ַמאן ִדְנַפח ִמ 

ת ְנַפח, ֵפרוׁש, ִמָֹּוִכטותֹו וִמְפִניִמטותֹו, ֶׁשָֹּוִכטו

כַֹח  וְפִניִמטות ַהַחטות ֶׁשָבָאָדם מֹוִציא ִבְנִפיָחתֹו ְב 

ָעלו ְבַמֲחָׁשָבה, ָכְך ַעל ֶדֶרְך ָמָׁשל ִנְׁשמֹות ִיְשָרֵאל 

ה  ְכִדְכִתיב: "ְבִני ְבכֹוִרי ִיְשָרֵאל", "ָבִנים ַאֶָּם לַ 

 ָהָאב, ָכְך ֱאלֵֹהיֶכם"  ֵפרוׁש, ְכמֹו ֶׁשַהֵבן ִנְמָׁשְך ִמםֹחַ 

ֹו ַםֲחַׁשְבִָּכְבָיכֹול ִנְׁשַמת ָכל ִאיׁש ִיְשָרֵאל ִנְמְׁשָכה ִמ 

א, ִאיהו ַחִכים ְוָלא ְבָחְכָמה ְיִדיעָ ְוָחְכָמתֹו ִיְתָבַרְך, ְד 

 "ם,ֶאָלא הוא ְוָחְכָמתֹו ֶאָחד וְכמֹו ֶׁשָכַתב ָהַרְמבַ 

 ְוהֹודו לֹו ַחְכֵמי ַהַקָבָלה, ְכמֹו ֶׁשָכתוב הגהה:

ל ְבַפְרֵדס ֵמָהַרַמ"ק  ְוַגם ְלִפי ַקָבַלת ָהֲאִר"י ַז"

 בס"ד



וְך ְבסֹוד ִהְתַלְבׁשות אֹור ֵאין סֹוף ָבר ַיִציָבא ִמְלָתא

ָנה הוא ַעל ְיֵדי ִצְמצוִמים ַרִבים ְבֵכִלים ְדָחְכָמה ִבי

וְכמֹו  ָוַדַעת ַדֲאִצילות; ַאְך לֹא ְלַמְעָלה ֵמָהֲאִצילות 

א ֶׁשִמְתָבֵאר ְבָמקֹום ַאֵחר, ֶׁשֵאין סֹוף ָברוְך הו

א רֹוְממֹות ֵאין ֵקץ ְלַמְעָלה ַמְעָלה ְמרֹוָמם וִמְתַנֵש 

ַב"ד ִמַםהות וְבִחיַנת ַחַב"ד ַעד ֶׁשַםהות וְבִחיַנת חַ 

: מֹו ֶׁשָכתובֶנֱחֶׁשֶבת ַכֲעִשָטה ּגוְפִנִטית ֶאְצלֹו ִיְתָבַרְך, ְכ 

 "ֺכָלם ְבָחְכָמה ָעִשיָת" 

 ַע כו , ְוָדָבר ֶזה ֵאין ִביכֶֹלתֶׁשהוא ַהַםָדע ְוהוא ַהטֹודֵ 

 ֱאלֹוהַ  ָהָאָדם ַלֲהִבינֹו ַעל ֺבְריֹו כו , ְכִדְכִתיב: "ַהֵחֶקר

יֶכם" ְִָּמָצא", וְכִתיב: "ִכי לֹא ַמְחְׁשבֹוַתי ַמְחְׁשבֹוֵת 

 וגו  

מֹות, ְוַאף ֶׁשֵטׁש ִרְבבֹות ִמיֵני ִחלוֵקי ַמְדֵרגֹות ַבְמָׁש 

מֹות ל ָּגבֹוַה ְלֵאין ֵקץ, ְכמֹו ּגֶֹדל ַמֲעַלת ִנְׁש ָּגבֹוַה ֵמעַ 

מֹות ָהָאבֹות ומֶֹׁשה ַרֵבינו ֲעֵליֶהם ַהָשלֹום ַעל ִנְׁש 

ת דֹורֹוֵתינו ֵאֶלה ְדִעְקֵבי ְמִׁשיָחא, ֶׁשֵהם ְבִחינַ 



דֹור ָודֹור  ֲעֵקִבים ַמָםׁש ְלַגֵבי ַהםַֹח ְוָהרֹאׁש  ְוֵכן ְבָכל

ם ְבִחיַנת ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְשָרֵאל, ֶׁשִמְׁשמֹוֵתיֶהם הֵ  ֵיׁש

, ְוֵכן רֹאׁש ומַֹח ְלַגֵבי ִנְׁשמֹות ֶהָהמֹון ְוַעֵםי ָהָאֶרץ

ֶמֶפׁש רוַח ְנָפׁשֹות ְלַגֵבי ְנָפׁשֹות, ִכי ָכל ֶנֶפׁש ְכלוָלה ִמ 

ְנָׁשָמה  ווְנָׁשָמה  ִמָכל ָמקֹום ׁשֶֹרׁש ָכל ַהֶמֶפׁש רוחַ 

ן ֺכָלם, ֵמרֹאׁש ָכל ַהַםְדֵרגֹות ַעד סֹוף ָכל ַדְרִגי

ְמָׁשְך ַהְםֺלָבׁש ְבגוף ַעֵםי ָהָאֶרץ ְוַקל ֶׁשְבַקִלים, נִ 

ְמַׁשל ִמםַֹח ָהֶעְליֹון ֶׁשִהיא ָחְכָמה ִעָלָאה ִכְבָיכֹול, ִכ 

ו ְרֵני ַרְגָליו ִנְתַהוַהֵבן ַהִמְמָׁשְך ִמםַֹח ָהָאב, ֶׁשֲאִפלו ִצפָ 

ָדִׁשים ִמִחָפה זֹו ַמָםׁש, ַעל ְיֵדי ְׁשִהָטָתה ְִָּׁשָעה חֳ 

ַָּמֹות ְבֶבֶטן ָהֵאם, ְוָיְרָדה ִמַםְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ְלִהְׁש 

 וְלִהְתַהוֹות ִמֶםָמה ִצָפְרַנִים  ְוִעם ָכל ֶזה עֹוֶדָמה

ִנְפָלא ְוָעצום ְבַמהוָתה ְקׁשוָרה וְמֺיֶחֶדת ְבִיחוד 

  ְוַגם ְוַעְצמוָתה ָהִראׁשֹון, ֶׁשָהְיָתה ִטַפת מַֹח ָהָאב

ֶכת ַעְכָׁשיו ַבֵבן, ְיִניַקת ַהִצָפְרַנִים ְוַחטוָתם ִנְמֶׁש 



ם:: לֶֹבן ֵמַהםַֹח ֶׁשָברֹאׁש, ִכְדִאיָתא ִבְגָמָרא ]ִנָדה ָׁש 

 מֹות ְוִצָפְרַנִים ֶׁשִםֶםמו ִּגיִדים ַוֲעצָ 

ֹוד ]וְכמֹו ֶׁשָכַתב ְבֵעץ ַחִטים ַׁשַער ַהַחְׁשַמל ְבס

יו ִצָפְרַנִים ְלבוִׁשים ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון ְבַגן ֵעֶדן, ֶׁשהָ 

 ִמְבִחיַנת מַֹח ְָּבוָנה: 

וַח וְנָׁשָמה ְוָכָכה ַמָםׁש ִכְבָיכֹול ְבׁשֶֹרׁש ָכל ַהֶמֶפׁש ר

ה ְכָללות ִיְשָרֵאל ְלַמְעָלה, ִביִריָדתֹו ִמַםְדֵרגָ  ֶׁשל

ילות ְלַמְדֵרָגה ַעל ְיֵדי ִהְׁשְַָּלְׁשלות ָהעֹוָלמֹות ֲאִצ 

ִתיב: ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָטה ֵמָחְכָמתֹו ִיְתָבַרְך, ְכִדְכ 

וַח "ֺכָלם ְבָחְכָמה ָעִשיָת", ִנְתַהוו ִמֶםמו ֶנֶפׁש ר

ָכל ֶזה  ָׁשָמה ֶׁשל ַעֵםי ָהָאֶרץ וְפחוֵתי ָהֵעֶרְך; ְוִעםונְ 

 עֹוֶדיָנה ְקׁשורֹות וְמיוָחדֹות ְבִיחוד ִנְפָלא ְוָעצום

ת ָחְכָמה ְבַמהוָתן ְוַעְצמוָתן ָהִראׁשֹון, ֶׁשִהיא ַהְמָׁשכַ 

י ל ַעֵם ִעָלָאה, ִכי ְיִניַקת ְוַחטות ֶנֶפׁש רוַח וְנָׁשָמה ֶׁש 

ים ָהָאֶרץ הוא ִמֶמֶפׁש רוַח וְנָׁשָמה ֶׁשל ַהַצִדיִק 

 ְוַהֲחָכִמים ָראֵׁשי ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶׁשְבדֹוָרם 



ֹו", וָבֶזה יוָבן ַמֲאַמר ַרַז"ל ַעל ָפסוק "וְלָדְבָקה ב

תוב ֶׁשָכל ַהָדֵבק ְבַתְלִמיד ָחָכם, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָ 

 ק ַבְשִכיָנה ַמָםׁש  ִכי ַעל ְיֵדי ְדִביָקהְכִאלו ִנְדבַ 

ָמה ֶׁשל ְבַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְקׁשורֹות ֶנֶפׁש רוַח וְנָׁש 

ְרָׁשם ַעֵםי ָהָאֶרץ וְמיוָחדֹות ְבַמהוָתן ָהִראׁשֹון ְוָׁש 

ָחד ְוהוא ֶׁשְבָחְכָמה ִעָלָאה, ֶׁשהוא ִיְתָבַרְך ְוָחְכָמתֹו ֶא 

ִמים, ע כו   ]ְוַהפֹוְׁשִעים ומֹוְרִדים ְבַתְלִמיֵדי ֲחכָ ַהַםדָ 

חֹוַרִים ְיִניַקת ֶנֶפׁש רוַח וְנָׁשָמה ֶׁשָלֶהם ִמְבִחיַנת אֲ 

 ֶׁשל ֶנֶפׁש רוַח ְוִנְׁשַמת ְַָּלִמיֵדי ֲחָכִמים::

ָָּלוי  וַמה ֶשָכתוב ַבזַֹהר וְבזַֹהר ָחָדׁש ֶׁשָהִעָקר

ֵאין ֵכן ַעְצמֹו ִבְׁשַעת ְַָּׁשִמיׁש ַדְוָקא, ַמה ֶש  ֶׁשְטַקֵדׁש

ֶפׁש רוַח ְבֵני ַעֵםי ָהָאֶרץ כו , ַהְינו ִמשום ֶׁשֵאין ְלָך נֶ 

ִביו ְוִאםֹו  וְנָׁשָמה ֶׁשֵאין ָלה ְלבוׁש ִמֶמֶפׁש ְדַעְצמות ָא

ְלבוׁש ְוָכל ַהִםְצוֹות ֶׁשעֹוֶשה, ַהכֹל ַעל ְיֵדי אֹותֹו הַ 

, ַהכֹל ַעל כו , ַוֲאִפלו ַהֶשַפע ֶׁשמֹוְתִנים לֹו ִמן ַהָשַמִים

ְך ְלבוׁש ְיֵדי ְלבוׁש ֶזה  ְוִאם ְיַקֵדׁש ֶאת ַעְצמֹו, ַיְמִׁשי



ָלה, ָקדֹוׁש ְלִנְׁשַמת ְבנֹו  ַוֲאִפלו ִהיא ְנָׁשָמה ְּגדֹו

ה ָׁשָמה ַעְצָמה, ִהמֵ ְצִריָכה ְלִקדוׁש ָאִביו כו   ֲאָבל ַהמְ 

ֹות ְבנֹו ִלְפָעִמים ִנְׁשַמת ָאָדם ָּגבֹוַה ְלֵאין ֵקץ ָבא ִלְהי

ִר"י ַז"ל ָכל ֶׁשל ָאָדם ִנְבֶזה ְוָׁשֵפל כו , ְכמֹו ֶׁשָכַתב ָהאֲ 

וֹות ֶזה ְבִלקוֵטי ָֹּוָרה ָפָרַׁשת ַוֵטָרא וְבַטֲעֵמי ִמְצ 

 ָפָרַׁשת ְבֵראִשית 


