
 

This discours

A description

e of the Alter

n of the two s

נסתר 
ו את 
ם כי 
מית. 
צלמו. 
רגליו 
כבה. 
כלית 
הפכא 
שראל 
שתים 
שלת 
רכבה 
ה כי 
ה גם 
שמור 
 ענין 
והנה 
מעלה 
עולם 
אח״כ 
מ עם 
כמ״ש 
 לבן 

Discour
r Rebbe from 

symbolize t

souls – G‐dly 
latter in

יקריב לשון נ 
ן יחיד ותקריבו
 היינו אדם מכ

הבה קית ונפש
את האדם בצ 

 בד״ה ותחת ר
ני אדם שבמרכ

פני שור. ותכ 
אתכפייא ואתה

יש בק״ש שמע
תקנו חכמים ש 

נה״ב תחת ממ
ת הקדש שבמר
כמ״ש מזה בד״
י״ז נעשה עלייה

וש  בד׳׳ה זכור
תעדל״ע וזהוא

 עולה אשה. 
 אתעדל״ע מלמ
שנתו בהבלי הע
פץ חסד הוא. וא
מרה. אבל מ״מ
וכ ר אתעדל״ת

וישכם ה״ וסד

rse on Refi
Likkutei Tora
the refinemen

Maamar Ada
and animal –
nto a willing p

 לנוכח אדם כי
כי יקריב לשון
ודם כי יקריב
קשות. נפש האל
 ויברא אלקים
וכמ״ש במ׳׳א
הוא ע״י בחי׳ פ
 ושרשה מבחי׳
 להיות בבחי׳ א
וננת בה׳ אחד ב

קודם ק׳׳ש ךא
רוח הנ תש א

צבה הוא מחיות
אלא בשרשן וכ
הלכים. והנה עי
א. וכמ״ש מזה
א תעדל״ת נמשך

והקרבתם ד״ה
אך יש ג״כ ע

אדם להקיצו מש
חסד חנם כי חפ
ע לעבדה ולשמ
אתעדל״ע לעור
אתחנן אל הד׳

 D

ining the I
h explains ho
nt of our own 

 
am Ki Yakriv: 
–‐ and how it i
partner in the 

 
 
 
 

ין החילו שלא
וגם ד .ון נוכח

ל מלת מכם ק
בכל אחד ב׳ נפש
חי׳ אדם כמ׳׳ש
 כמראה אדם

למטה ה ת שלה
שמרי האופנים
י לברר נה״ב
בשת בה ומתבו
א ׳שני יצריך כו

 להכניע ולכבוש
חוצ ה״ב שמקור

הדינין נמתקין א
ה ונתתי לך מה

הכסא שאות את
ואת ןעלאת מ״

להוי׳ וכמ״ש ב
דל״ת אתעדל״ע

את הא ו לעורר
יה ההמשכה בח
ש ויניחהו בג״ע
ל עכ״ז נמשך א
עמ״ש סד״ה וא

  .נמלא טל

Discourse o

nner Anim
ow the anima
animal chara

 Part 1 
is the purpose
service of G‐

. להבי׳מכם וגו
ת קרבנכם לשו

דהל״ בים. וגם
נה נודע שיש ב
ית שרשה מבח
ת הכסא דמות

, והשתלשלות׳
מש יא נלקחה

עוה״ז הוא כדי
האלקית המתלב
 בכל לבכך בש
ק׳׳ש. כי א״א 
שרשה של הנה

ה כי אין ׳ר כו
אויביך ובד״ה ל

׳׳ד והחיות נוש
רו. והנה ע״י הע
ת ריח ניחוח ל
ין מה שבאתעד
ותעדל׳׳ת דהיינ
ה ריאת העולם

תחתונים כמ״ש
דל״ת דוקא אבל

דש ועת בגדי ק
בענין שראשי נ

on Refining

mal  
l offerings bro
acter. 

e of the form
d. 

דם כי יקריב מ
יים תקריבו את
רבנכם לשון רב

אך הנ .׳ריב כו
שר נפש האלקי
תיב ועל דמות
׳עשה לבנת כו
פש הבהמית הי

לע ידת הנשמה
ע״י נפש ה יינו

 ועי״ז ואהבת
ניה לקיום הק
ה״א כ״א ע״י ש
י אריה פני שור
צא למלחמה על

האלקית ע׳ פש
בור אחד נאמר
נאמר בקרבנות
חינה זו זהו עני
משך לעורר את
מו שבתחלת בר

הת לה במעשה
שצ״ל אתעד ות

ה בד״ה ועשית
ד״ה אני ישנה ב

g the Inner A
www.chab

ought in the T

er to transfor

אד
וסי
קר
יקר
אש
וכת
כמ
ונפ
ירי
והי
כו׳
לפ
הנה
פני
תצ
לנפ
בד
שנ
בח
הנמ
דכ
תול
היו
מזה
וסד

Animal ‐ Pa
bad.org/1339

Temple 

rm the 

 ב"ה

art 1 
9119   


