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Discourse on Refining the Inner Animal  
This discourse of the Alter Rebbe from Likkutei Torah explains how the animal offerings brought in the Temple 

symbolize the refinement of our own animal character. 

 

Maamar Adam Ki Yakriv: Part 2 

The inherent disadvantage of sudden inspiration is not only that it ends as quickly as it began, but that it may 

leave no trace of having affected the person at all. 

 
 

 בחי׳ הא׳. בעבודה מדרגות ב׳ שיש רואים אנו דהנה ה׳ בעבודת זה ויובן

 נשבר ולב בהתבוננות הדעת בהעמקת בשר ויגיעת נפש ביגיעת אתעדל״ת

 .אתעדל״ע באתעדל״ת והיינו אלקים קרבת אור גילוי בנפשו יבא שעי״ז

 הכנה ע״י שלא בנפש התפעלות להיות יוכל שלפעמים היינו הב׳ ומדרגה

 ויתלהב פתאום שמתעוררים אנשים הרבה שיש רואים שאנו וכמו כלל ויגיעה

 אליהם בא מאין הסבה להם נודע בלי מה זמן ךמש בתפלה ומוחם לבם

 באמת שהיא והיינו .זאת התעוררות כח יכלה זמן ובמעט זאת התעוררות

 השירים שיר בד״ה ועמ״ש אתעדל״ת לעורר אתעדל״ע רק מלמעלה הערה

 ובין אתעדל׳׳ע שבאתעדל׳׳ת מה בין והנפקותא  .קדשו בשם התהללו פי׳ בענין

 יגיעת ע״י ממש אתעדל״ת יש שכאשר אתעדל״ע מצד רק הנמשך האתעדל״ת

 נתעורר אתעדל׳׳ת ע״י שהרי לעד להתקיים שיכול דבר הוא אזי נפש

 לזה לבו שהכין כיון פנימית בבחי׳ בנפש ומתגלה המאירה והיא אתעדל׳׳ע

 כשאין משא׳׳כ אתעדל״ת עוד להיות בנפשו ועוז כח יתן עי״ז ולכן ,תחלה

 מלמעלה ההערה ע״י נפשו שנתעורר מה רק מלמטה בשר ויגיעת נפש יגיעת

 ואין ההתפעלות ועובר חולף להיות יוכל הנה נפשו אח״כ לעורר לבו הכין ולא

 היה אזי רצון בעת רק מאירה שאינה זו עליונה הארה בהסתלק כי קיום לה

 לכן עליונה והארה הערה בסיבת רק היתה שלא מאחר ההתפעלות היה כלא

 תחלה מזריע איש ענין וזהו ,ממנה שנסתעף האהבה בטילה האור בהסתלק

 .העולם לתאוות התפלה אחר להתפתות ותוכל קלות דעתן ונשים. נקבה יולדת

 שהוא זכר יולדת אזי אתעדל״ע באתעדל״ת להיות תחלה מזרעת אשה אם אבל

 בנ׳׳י מספר והיה סד״ה תחלה מזריע איש ןמעני ועמ״ש ,׳כו בודהבע חזק דעת

 שקובלים למה הסבה וזהו .ותגל תשיש שוש בד״ה ומ״ש מכרזת קול בת גבי

 כמה על ה׳ לעבודת והתעוררות טהרה רוח בהם היות על העבודה בעלי א״ע

 היתה זו שהתעוררות לפי הוא לזה והסבה .׳כו לגמרי פוסקת כ׳׳חוא שבועות

 עמדו על נשאר האתעדל״ע אור והסתלקות הפסק אחר לכן לבד עלהמלמ

  :כחולמים היינו ע״פ ועמ״ש. וטבעו


