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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 3 

The inherent How we can harness and internalize sudden inspiration so that it will actually have a lasting 

effect. 

 
 

 הכסא דמות ועל כמ״ש הוא אדם בחי׳ הנה כי מכם יקריב כי אדם וזהו ב

 שמתלבש אלא כלל איהו מדות ןאלי מכל לאו באמת כי אדם כמראה דמות

 ואזי העולמות וכל לנש״י עי״ז להאיר כדי דמלכא אברים רמ״ח ונק׳ בע״ס

 ןבעני וראינה צאינה בד״ה ועמ״ש קומה שיעור ענין וזהו אדם כמראה נקרא

 מה בד״ה ועמ״ש כו׳ שמאלא דרועא וגבורה ימינא דרועא חסד קומה שיעור

 בד״ה ועמ״ש לעליון אדמה אדם ןבעני המשפטים ואלה ובד״ה חלקנו טוב

 מבחי׳ אתעדל״ע המשכת היינו יקריב כי אדם נאמר זה ועל .המן את ויאכילך

 לב כן לפנים הפנים כמים וכמ״ש לה׳ שלמטה האדם לב להקריב העליון אדם

 אלקיכם ה׳ אחרי ע״פ בביאור ועמ״ש. תצא כי סד״ה ועמ״ש .לאדם האדם

 שעי״ז מלמעלה רבה אהבה המשכת שהוא הר עליהם שכפה פי׳ ןבעני תלכו

 ברבות ועיין .מכם יקריב כי ןעני וזהו. רבה באהבה ג״כ נתעוררו ממילא

 ממש מכם מכם יקריב כי וזהו .ותקרב תבחר אשרי ע״פ )ג׳ פ׳ במדבר סדר(

 כי אומרו אחר מכם תיבת אמר ולכן. לה׳ שלמטה האדם נפש את שיקריב

 לבד כפשוטו רק הפירוש היה שא״כ יקריב כי מכם אדם אמר ולא .יקריב

 ענין אל לרמז בא מכם יקריב כי באומרו אבל .יקריב שלמטה הגשמי שאדם

 וע״ד ,אחד שהוא העליון אדם על דקאי יחיד לשון יקריב כי נאמר ולכן הנ״ל

 עולם של כיחידו ממנו כאחד היה האדם הן ע״פ) פכ״א בראשית (ברבות מ״ש

 את תקריבו כו׳ הבהמה מן נאמר ואח״כ. העליון אדם בחי׳ כמו דהיינו

 לשון תקריבו נאמר ולכן  ,יקריב שלמטה שהאדם הקרבן בחי׳ זהו קרבנכם

 אשר זה רצון בעת שמיד ית׳ ממנו טובה עצה וזהו. בנ״י על דקאי לפי רבים

 ג״כ אתם תתחילו תומ״י האדם נפש את להעיר התעוררות מלמעלה נמשך

 ןעני והוא נה״ב מדות את ולאהפכא לאכפיא דהיינו ג״כ אתעדל׳ית לעורר

 כמ״ש וזהו .כדלקמן כו׳ הבקר מן הבהמה מן שהוא קרבנכם את תקריבו

 ,נרוצה אחריך מיד אזי באתעדל״ע תמשכני כאשר פי׳ נרוצה אחריך משכני

 אתעדל״ע שנמשך אף אזי נה״ב לברר עבודתו לעבוד יתאמץ לא אמ אבל

 העליון שאדם מיד כאשר אבל. והתמדה קיום לזה יהיה לא הנה״א לעורר

 תומ״י אזי .אתעדל״ת לעורר אתעדל״ע כשיהי׳ דהיינו ןקרב מכם יקריב

 המתקיים דבר יהיה אזי ו׳כ הבהמה מן קרבנכם את להקריב אתם גם תתחילו

 יענה תתאה יחודא שבחי׳ יעננו והאלקים בענין ידבר משה סד״ה ועמ״ש(

 למעלה מלמטה להיות עילאה יחודא מבחינת שהמשיך משה של זו להמשכה

 ההמשכה הוא יקריב כי אדם ןעני כאן יובן ועד׳׳ז ,למטה מלמעלה כמו

 וגדול כו׳ יעננו כענין הוא תקריבו הבהמה ומן עילאה מיחודא למטה מלמעלה

 להיות נמשך נה׳׳ב בירור שע״י ךהחוש מן הוא האור יתרון כי. אמן העונה

 וכמ׳׳ש הוא אדם לא כי לבחי׳ שעליו אדם וכמראה הכסא את נושאות והחיות

  .)הנ״ל ושמור זכור בד״ה מזה


