
 

© All Rights Reserved, JLI’s Machon Shmuel: The Sami Rohr Research Institute, 2015 

MachonShmuel.com | info@MachonShmuel.com 
 

 ה"ב

 ושרש נפשות בעלי חייםמהות 

 םיהענינתוכן 

 1 ......................................................................................................... חי כל נפש

 3 ................................................................................................ העליונה 'בהמה'ה

 5 ................................................................................................. מעשיות השלכות

 7 ................................................... חסידות פ"ע וביאורו, נפש להם שאין ק"הרמ שיטת

 

 כל חינפש 
להחיותו ולקיימו,  האדםב'נפש' 'רוח' ו'נשמה' אינם כינויים זהים להכח הרוחני השופע לשונות ה

בין פעולות אלו, יש הנמצאים . ה אחד מחבירותפקידם שונשמצביעים הם על כוחות שונות אלא 

  .1גם אצל בעלי חיים)לא רק בבני אדם, אלא( 

כי  ,אדם-בין כלפי הבעל חי, בין כלפי הבן 3'רוח'או , 2'נפש' כינויהולכן מצינו שהתורה משתמשת ב

של 'נפש' או 'רוח' הבהמה אינו דומה לאיכותה של מהותה ואיכותה אלא שלשתיהם 'נפש' ו'רוח' ]

כי הוא מורה  ,7קשר לבעלי חייםכתוב בלא נמצא ב 6כמעטש 5'נשמה'לשון , חוץ מ[4רוח האדםונפש 

                                                 
 והולדת והגדול ההזנה ולאדם ולסוס לאילן כן אחר, גשמים כולן והאדם והסוס והאילן האבן ו(: שראינו א, ד")לראב הרמה האמונה( 1

, הדומה והולדת והגדול ההזנה אל מוסף, ייוחד והאדם משל דרך על הסוס וראינו, לשלשה משותף כולל והוא, לאבן בהם חלק ואין, הדומה

 האדם וראינו, כלל לצמחים ולא לאילן בהם חלק ואין, עוד לך שיתבאר ממה זה וזולת והציור, מהדמוין אחרות והשגות, והתנועה בחוש
 נוסף דבר הגשמים שבקצת זה מכל ידענו, במעשים והנאה המגונה בין ויבדיל, המלאכות ויוציא, המושכלות ישכול באשר ייוחד זה מלבד

 .הגשמיות ענין על

צּו 2 רְׁ ץ ַהַמִים ( ִישְׁ רֶׁ ֵאת ֶנֶפׁש שֶׁ ה )בראשית א, כ(; וְׁ ל ַחיָּ ה ֶנֶפׁש כָּ ץ )שם, כא(; ּתֹוֵצא ַהַחיָּ ָארֶׁ ה ֶנֶפׁש הָּ ִמינָּּה ַחיָּ ל לְׁ כָּ ץ...  ַחַית )שם, כד(; ּולְׁ ָארֶׁ הָּ
ר ה  ֶנֶפׁש ּבוֹ  ֲאשֶׁ ֹכל(שם, ל)ַחיָּ ר ; וְׁ א ֲאשֶׁ רָּ ם לוֹ  ִיקְׁ ָאדָּ ה ֶנֶפׁש הָּ מֹו )בראשית ב, כ(;  ּוִמַיד הּוא ַחיָּ ם שְׁ ָאדָּ רש ָאִחיו ִאיש ִמַיד הָּ דְׁ ת אֶׁ  ָהָאָדם ֶנֶפׁש אֶׁ

ֵאת(בראשית ט, ה) ל ; וְׁ ה  ֶנֶפׁש כָּ ַמע(בראשית ט, י)ַהַחיָּ אּוֵבן ; ַוִישְׁ ם ַוַיִצֵלהּו רְׁ דָּ ר ִמיָּ ל ; (בראשית לז, כא) ָנֶפׁש ַנֶכּנּו ֹלא ַוֹיאמֶׁ  ּוְבנֹוָתיו ָבָניו ֶנֶפׁש כָּ
ל ש )בראשית מו, טו(; כָּ ֵאי נֶׁפֶׁ ְך ֹיצְׁ ים ַיֲעֹקב יֶׁרֶׁ ְבעִׁ ש ָנֶפׁש ַתַחת ֶנֶפׁש)שמות א, ה(;  ָנֶפׁש ׁשִׁ  ַהָבָשר ֶנֶפׁש ַהֵגר )שמות כג, ט(; ִכי )שמות כא, כג(; נֶׁפֶׁ

ם ַתִּתיו ַוֲאִני ִהוא ַּבדָּ ם נְׁ כֶׁ ֵּבחַ  ַעל לָּ ַכֵפר ַהִמזְׁ ם ַעל לְׁ ֹשֵתיכֶׁ ל ַנפְׁ ֶכם ֶנֶפׁש ... כָּ ם )ויקרא יז, יא ֹתאַכל ֹלא מִׁ  ;יב(-דָּ

ַשֵחת ַהַמּבּול(  3 ל ... לְׁ ר כָּ שָּ ר ּבָּ ַמת ַחִיים רּוחַ  ּבוֹ  ֲאשֶׁ ֵני ַוַיֲעֹמד ָהרּוחַ  ַוֵיֵצא טז(;ַאפֹו )שמואל ב כב,  רּוחַ  )בראשית ו, יז(; ִמִנשְׁ )מלכים א  ה' ִלפְׁ
ה ֹנֵתןכב, כא(;  מָּ שָּ ם נְׁ עָּ יהָּ  לָּ לֶׁ ּה  ְורּוחַ  עָּ ִכים ּבָּ ֱאנֹוש ִהיא רּוחַ  מב, ה(; ָאֵכן ישעיה)ַלֹהלְׁ ַמת בֶׁ ִנשְׁ ִביֵנם  ַשַדי וְׁ ִני ֵאל רּוחַ ; (לב, ח איוב)ּתְׁ תְׁ שָּ  עָּ

ַמת ִנשְׁ ַחֵיִני  ַשַדי וְׁ ַבֵהל ; ַאל(לג, ד איוב)ּתְׁ עֹוס ְברּוֲחָך ּתְׁ ל ִלכְׁ ִסיל יֹוִציא רּוחוֹ  )קהלת ז, ט(; כָּ ִעיר )משלי  ִמֹּלֵכד ְברּוחוֹ  ; ּוֹמֵשל(משלי כט, יא) כְׁ
ֵאין ה )תהלים לב, ב(. ְברּוחוֹ  טז, לב(; וְׁ ִמיָּ ֵני רּוחַ  יֹוֵדעַ  ִמי רְׁ ה ָהָאָדם ּבְׁ ֹעלָּ ה ִהיא הָּ לָּ עְׁ מָּ ת ַהְבֵהָמה ְורּוחַ  לְׁ דֶׁ ה ִהיא ַהֹירֶׁ ַמטָּ ץ  לְׁ ָארֶׁ  ;(קהלת ג, כא)לָּ

שּוב ְוָהרּוחַ  ל ּתָּ ֱאֹלִהים אֶׁ ר הָּ נָּּה )קהלת ֲאשֶׁ תָּ  .(ז יב, נְׁ

 בהם נאמר לא, מצמחים מעולה חיות נפש. וחיות ובהמות וחיה בהמה כל על מעולה המלאך )ע' כד, ירושלים תשי"ח(: האדם רזיאל(  4
 ושומעת, ומזימות ועצות דעת ויודעת', ה נר היא', ה מאת חיים נשמת טהור רוח החיים נפש, בארץ חי מכל מעולה היא אדם נפש. חיה נפש

 .היא.. דמו בשר כל נפש, בנפשו דמו בשר כל נפש כי, הגוף עניני ומבקשת הגוף בכל ומשמשת ומריחה וטועמת ורואה

, מאלהים מעט ותחסרהו שנאמר, צחים דברים לדבר התכונים. לאדם אלא נתנה לא, ומסוגלת משובחת הרוח זו אבל. רוח בלתי בריה ואין
 על בהמה ועדיפות. הבהמה מן אדם עדיפות. חצונים באבריו כח ותשמיש, הלשון ורגיל, הלב מחשבת, ומזימה דעת, ודמות צלם לו שיש

 בעניני אדם ומחשבת הרהור לה אין אך, ללכת כח בה יש, מזונותיה ומכיר ורעבון שמחות שובע יודעת, בעלה את מכיר הבהמה כי, הצמחים
, גדולו אם כי רוח בו אין השדה צמחי כי, השדה מצמחי עודפת והיא. הלשון מרגילות וחסרת, לה אין ושתיה אכילה הרהורי אף, העולם

 הילוך. והבהמה, ותשמיש חבור מאדם הוא וחסר
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