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  ב"ה

  ראש השנה

  גוף מן התחתונים נשמה מן העליונים –אדם הראשון 

״גוף מן התחתונים , בבריאתו ישנו חיבור דתחתון ועליון, אשר - אדם הראשוןראש השנה הוא יום ברוא 

כי אם חיבור ענין הכי תחתון שאין , לא רק חיבור דתחתון ועליון סתם -. ובזה גופא 1ונשמה מן העליונים״

   .עם ענין הכי עליון שאין למעלה ממנו ,למטה ממנו

 2ובלשון אדמו״ר הזקן בתניא, מבחינה הכי עליונה שאין למעלה ממנה -נשמתו של האדם היא  :והענין בזה

, בזהר מאן דנפח מתוכיה נפח וכמו שכתוב, "ויפח באפיו נשמת חיים״ 4כמו שכתוב, "ממש 3חלק אלקה ממעל"

  .פירוש מתוכיותו ומפנימיותו״

בתורה וכמבואר  .ן האדמה״עפר מ״, הוא מבחינה הכי תחתונה שאין למטה ממנה -גופו של האדם , לאידךו...

כל פרטי הנבראים ם: נבראימשאר כל האדם ין הטעם שנשתנה יצירת גוף הלהבדיבור המתחיל  5בתחלתואור 

), נפש הדומם -לדומם  כן בנוגעו(צומח וכן נפש ההבעלי חיים ש נפ, נברא גופם ביחד עם נפשם -דצומח וחי 

לא מקרא מ שהרי –מקרא וכפי שמבין גם בן חמש ל "ונן נבראו״בצבי: 6ז״לכמינו ובלשון ח ,מו שהם עתהכ

, "טוב מאד"שנבראו מלכתחילה באופן ד, היינו, 7אד״ם את כל אשר עשה והנה טוב מדיבר הכתוב ״וירא אלקי

  ש.נפהיחד עם הגוף בכלל גם בריאת ובודאי שבזה נ

כמו , שבתחילה נברא ״עפר מן האדמה״ - נבראיםהיתה באופן שונה מכל שאר ה אדם הראשוןבריאת , מנםא

שלא יצא ״, היינו, אפיו נשמת חיים״ב ח״ויפ, ואחר כך "האדמהפר מן ת האדם ע״וייצר ה׳ אלקים אשכתוב 

 8״ממנו גוף עשהפר ואלא שלקח ע, המדברתעל דרך שהוא עתה בהיות בו נפש החיונית ון הארץ גופו מ
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, ים ושס״ה גידיםראב רמ"חל וף שלם בעג, בריו״א וחמתנ..  עשה גולםנ .. הוצבר עפרו: "9ובלשון הגמרא

  .פח נשמה באפונאחר כך ורק 

 ברא אותם זכר ונקבה. . אדם בצלמו הת אמר אמנם ״ויברא אלקים אאדם נת בריאת הודוא סיפורבהתחלת ה[

שעל ו גם בת־זוג אלא שיש ל, ולא עוד, ם נשמהגוף ע, דם שלםאת אברי , כלומר10רבו״ויאמר להם פרו ו ..

אודות אופן בריאת דברים שבה נתבארו פרטי ה, הפרשה השניאבל ב. רבו״פרו והיות הענין ד״ל כוליידי זה 

  ].חיים״ תאפיו נשמב חיפוחר כך) וא(אדמה הן ת האדם עפר מ״וייצר ה׳ אלקים א: ראמנ -האדם 

, לא עודומם. דו נתבחיבשנתהווה , ר הנבראיםהאדם הוא נמוך במדרגה יותר מגופות שאשל  ושגופ ומזה מובן

  : עפר מן האדמה״״ - השפלותדומם גופא הוא בתכלית הירידה ו נתאלא שבבחי

, היינו, ם״גבוהים ליעליה ם״הרי: 11כתובהבלשון ו, הרים גבוהים: רגותחילוקי ד םישנ - פא וג ומםבסוג הד

 ו'.מטה כומזה נשתלשל גם ל. א בשרשו הרוחניומפני שכן ה, 12והגבהה העליאופן של ב שבדומם גופא הרי זה

 בקעה; ישורמקום מ - ארץהן בוהים הם יותר מאבל בכל זאת ג, כל כך כמו הרים םיוהגב םשאינ, גבעות

, ל כל פניםע שגּועד לעפר שהוא באופן של , ענין התוקף להמורה ע ם,ניבא –ושם גופא : ארץה מן השלמט

  .דומםה נתבחיתכלית הירידה ד ,גרגירי עפר -זה ולמטה מ

צבר עפרו מכל האדמה , האדמה״ עפר מן״ -דומם הכי תחתונה שבסוג הנה אדם הוא מבחיגופו של ה, ובכן

שצריכים לחברם ביחד , פר מכל העולם כולוגרגירי ע, 13עפרו״ ברצוהולו מכל העולם כמארבע רוחות״ 

ל זה שנותן בָ כגַ״ם, על ידי מיבדוגמת עיסה שנעשית מפירורי קמח שמחברים יחדיו  -ד חגוף אם ולעשות מה

  .14וייצר״אחר כך ו ,השקהאף כאן ו, ש את העיסהלָ אחר כך מים ו

הוא הכי תחתון מכל שאר גופות , ותכליתהבריאה בחיר ה, איך יתכן שדוקא גוף האדם: תמוה ביותר, לכאורהו

  ?!נבראיםה

אשר על ידו , מכיון שהאדם הוא בחיר הבריאה ותכליתה: שהיא הנותנת -שם אור -תורהב –זה בוהביאור 

נשמתו להתלבש בגוף  צריכה, לכן -ם״ ּבָ לִ ״את העולם נתן ב :15ובלשון הכתוב, הבריאה כולה כלנפעל עילוי ב

ים כשצריכ ל דרך משלע״, הנבראים התחתוניםאת די להעלות על ידו גם כ, חתונההכי ת נהבחישהוא מ
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 וקאתונים שבו דלקים התחחאחוז בצריכים ל, הגבהה הנקרא ליווע״רהלי כעל ידי איזה דבר מן הארץ  הלהגבי

, התחתונים״ המגביהיה א ל.. אמצע תחיל ממ האם הי ה שאין כןמ, ממילא יוגבהו גם העליונים הימנוואז .. 

   .אופן של דבר השלםגם הגבהת העליונים אינה ב, ובמילא

, הכי תחתונה שבדומם נההוא מבחיאדם שגוף ה -אדם משאר כל הנבראים ירת גוף התנתה יצמטעם זה נשו

 -מש״ ״חלק אלקה ממעל מ. עלית שאין למעלה ממנהכי נה נהמבחיא נשמתו הי, ולאידך, פר מן האדמה״ע״

שגם , חתונהתהיותר  נהבחיד לע, התחתון לם הזהעויש בכחו להעלות את כל פרטי הבריאה ד על ידי זה, שכן

  .קדושהודרגת ה נהתעלה לבחיהיא ת

החיבור דתכלית העילוי עם תכלית ודגש מ, ם הראשוןיום ברוא אד, שבראש השנה, ור לעילאמהמורם מכל ה

, אדמה״ו״עפר מן ה, גיסאחד מ -תכלית העילוי . אלקה ממעל ממש״״ חלק , מת חיים״״ויפח באפיו נש: הירידה

  .ולהחיבורם יחד הוא תכלית וכוונת הבריאה כ, אשר, לאידך גיסא -הירידה תכלית 

  ש"פ נצבים, כ"ח אלול, רשימת השומעים בלתי מוגה.קטע משיחת 
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