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הבינוני
תניא	לקוטי	אמרים	|	פרק	יב

דומה לצדיק ודומה לרשע
מדרגת הבינוני היא המדרגה האמצעית מתוך חמש המדרגות בעבודת ה'. הכינוי "בינוני", המשמש 

מצוות,  וחציו  עבירות  חציו   - במציאות  אפשרי  בלתי  כמעט  אמצע  מצב  מעין  לתיאור  כלל  בדרך 

מתפרש בתניא כמדרגה שונה בתכלית, שהיא אמנם נעלה ותובענית ביותר, אך כל אדם צריך ויכול 

להגיע אליה.

הבינוני נקרא כך משום שיש בו מן הצדיק ומן הרשע. כמו הצדיק, גם הוא שלם בכל מעשיו, דיבוריו 

ומחשבותיו. וכמו הרשע, יש בקרבו רע - נפש בהמית תוססת ותובעת את שלה. לכן עליו להתמודד 

תמיד עם יצרו ולכבשו. גם כאשר הבינוני מצליח לא לעבור לעולם על רצון ה', אף לא לרגע אחד, 

אפילו במעט, ממשיך  בו  רצונותיו הרעים. הרע שבתוכו, שאינו מצליח לשלוט  בתוכו  ישארו  תמיד 

להיות בעל משקל באישיותו והמלחמה בו תימשך עד יומו האחרון. זוהי גדולתו וגבורתו של הבינוני, 

וזוהי עבודת ה' המושלמת שלו.

בשעת קריאת שמע ותפילת עמידה יש לבינוני הזדמנות להתעלות ממדרגתו ולהשליט את הנפש 

גילוי האלוקות  יש תוספת של  האלוקית על הנפש הבהמית, בדומה לצדיק. בזמנים מיוחדים אלה 

בעולם העליון, הנותנת כוח במחשבתו של האדם - משכן הנפש האלוקית, להתבונן בעמקות בגדולת 

ה' מתוך הזדהות וחיבור פנימי, עד שליבו יבער באהבת ה' ובהשתוקקות לקיים את דבריו ולהיות מוכן 

למסור את נפשו על קידוש ה', כמו שנאמר בפרשיות קריאת שמע: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך 

ובכל נפשך ובכל מאדך". ברכות קריאת שמע מכינות את האדם לרגעים הגדולים שבהם הוא יכול 

לטעום מעבודת ה' של הצדיק, והטוב שבו לא רק גובר על הרע, אלא משתלט עליו ומרדימו, עד 

שבאותם רגעים אין בו רצונות רעים ותאוות.

תצווה
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קטנה  העיר  את  לכבוש  כך  כל  גובר  הרע  אין  שלעולם  הוא  והבינוני 
להתלבש בגוף להחטיאו 

דהיינו ששלשת לבושי נפש הבהמית שהם מחשבה דבור ומעשה שמצד 
הקליפה אין גוברים בו על נפש האלהית להתלבש בגוף במוח ובפה ובשאר 

רמ"ח אברים להחטיאם ולטמאם חס וחלילה. 

רק שלשה לבושי נפש האלהית הם לבדם מתלבשים בגוף שהם מחשבה 
דבור ומעשה של תרי"ג מצות התורה ולא עבר עבירה מימיו ולא יעבור 

לעולם ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת ורגע אחד כל ימיו 

אך מהות ועצמות נפש האלהית שהן עשר בחינותיה לא להן לבדן המלוכה 
והממשלה בעיר קטנה 

כי אם בעתים מזומנים כמו בשעת קריאת שמע ותפלה שהיא שעת מוחין 
דגדלות למעלה וגם למטה היא שעת הכושר לכל אדם 

שאז מקשר חב"ד ]חכמה בינה דעת[ שלו לה' להעמיק דעתו בגדולת אין סוף 
ברוך הוא 

בקיום  בו  לדבקה  שבלבו  הימני  בחלל  אש  כרשפי  האהבה  את  ולעורר 
התורה ומצותיה מאהבה 

שזהו ענין המבואר בקריאת שמע דאורייתא 

וברכותיה שלפניה ולאחריה שהן מדרבנן הן הכנה לקיום הקריאת שמע 
כמו שנתבאר במקום אחר 

ואז הרע שבחלל השמאלי כפוף ובטל לטוב המתפשט בחלל הימני מחב"ד 
]חכמה בינה דעת[ שבמוח 

המקושרים בגדולת אין סוף ברוך הוא. 

מוח שליט
שבו  הרע  את  לנצח  מה'  לאדם  הניתן  המיוחד  והכוח  הרצון,  עת  תמה  התפילה,  מסתיימת  כאשר 

ולהכניעו נלקח ממנו. אולם חוויית התפילה אינה נעלמת, אהבת ה' ויראתו, שהיו בעוצמה גדולה בזמן 

לדבוק  שלו  הרצון  את  ומעוררות  במוחו,  כזיכרון  ונותרות  הבינוני  בנפש  רושם  משאירות  התפילה, 

בה' במשך היום כולו, שבמהלכו חוזר הבינוני להתמודד עם נפשו הבהמית, השואפת לשלוט ב"עיר 

הקטנה" - היא האדם: בגופו, במעשיו, בדיבוריו ובמחשבותיו, ולעשות מעשים שאינם לרצון ה'.
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מה שמאפשר לבינוני להשליט את רצון הנפש האלוקית על הנפש הבהמית ולנצח אותה הוא כוח 

השליטה של השכל על הלב. בחיי היומיום שלנו אנחנו משתמשים בכוח הזה פעמים רבות: אנחנו 

אוכלים בנימוס, בצורה שנראית לנו הגיונית ומכובדת, גם אם אנחנו רעבים מאוד; אנחנו גם שולטים 

הנפש  את  גם  משרת  הזה  הכוח  במחשבתנו.  שעולה  מה  כל  מיד  אומרים  ולא  שלנו  הדיבור  על 

האלוקית: הרצון וההחלטה לדבוק בה', שנשארו לאחר התפילה, נותנים לאדם כוח לגבור על התאוות 

והרצונות המיידיים של הנפש הבהמית ולהישאר שלם במעשיו. 

עוצמה נוספת של הנפש האלוקית באה מן העליונות של הקדושה על הטומאה, ומתבארת בפסוק 

"וראיתי שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך". מעלתו של האור היא שניצחונו על 

החושך אינו כמותי אלא איכותי: "מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך". החושך אינו מציאות כשלעצמו 

אלא היעדר אור, ולכן האור אינו צריך להיאבק עם החושך, אלא בעצם קיומו הוא גובר עליו ומנצחו. 

כך גם בנפש האדם: כאשר אדם מעורר את נפשו האלוקית ומשליט אותה על נפשו הבהמית, הנפש 

הבהמית נדחית כמו חושך הנדחה מפני האור.

אבל אחר התפלה בהסתלקות המוחין דגדלות אין סוף ברוך הוא 

וניעור בחלל השמאלי ומתאוה תאוה לתאות עולם הזה  הרי הרע חוזר 
ותענוגיו. 

רק מפני שלא לו לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר אינו יכול להוציא 
תאותו מכח אל הפועל 

מחשבתו  להעמיק  ממש  ומחשבה  דבור  במעשה  הגוף  באברי  להתלבש 
בתענוגי עולם הזה איך למלאת תאות לבו 

כי המוח שליט על הלב בתולדתו וטבע יצירתו 

להתאפק  שבמוחו  ברצונו  יכול  אדם  שכל  בתולדתו  האדם  נוצר  שכך 
ולמשול ברוח תאותו שבלבו שלא למלאת משאלות לבו במעשה דבור 

ומחשבה ולהסיח דעתו לגמרי מתאות לבו אל ההפך לגמרי 

ובפרט אל צד הקדושה 

כדכתיב "וראיתי שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך" 

פירוש כמו שהאור יש לו יתרון ושליטה וממשלה על החושך שמעט אור 
גשמי דוחה הרבה מן החשך שנדחה ממנו מאליו וממילא 

שבחלל  אחרא  וסטרא  הקליפה  של  הרבה  סכלות  ממילא  נדחה  כך 
השמאלי... מפני החכמה שבנפש האלהית שבמוח 

בכל  הנ"ל  לבושיה  בשלשה  ולהתלבש  בעיר  לבדה  למשול  רצונה  אשר 
הגוף כולו כנ"ל שהם מחשבה דבור ומעשה תרי"ג מצות התורה כנ"ל. 
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אינו נקרא צדיק
ה'  אהבת  ובזכות  האלוקית  הנפש  של  עליונותה  בזכות  לצדיק:  מאוד  דומה  הבינוני  כאילו  נראה 

ובכל  ה'.  לרצון  ומעשיו הם  דיבוריו  וכל מחשבותיו,  בטוב,  רק  הוא מצליח לבחור  הטבעית שבליבו 

זאת, במהות הם שונים מאוד זה מזה, מפני שהנפש הבהמית עודנה חיה ובועטת בקרבו של הבינוני. 

הוא יכול לשלוט בשלושת לבושי הנפש: במחשבה, בדיבור ובמעשה, אך אינו יכול לשלוט בתאוות 

וברצונות הרעים, העלולים לעלות בו בכל שעה שהוא אינו מתפלל או קורא קריאת שמע. כך ייתכן 

שמיד אחרי סיום התפילה וההתעלות הגדולה שחש בתוכו כשהשליט את הנפש האלוקית לאותה 

שעה, יעלו בו הרהורי עבירה ורצונות רעים, כאילו לא התפלל מעולם! 

הקודש  רגשות  האם  עצמו:  את  לשאול  עלול  אדם  לייאש.  עלולה  הנפש  בתוך  הפנימית  הסתירה 

שחשתי היו אמיתיים? האם יש משמעות לבחירה במעשים טובים, אם היא אינה משביתה את התאווה 

לרע?

ספר התניא מגלה שזוהי עבודת ה' המיוחדת הנדרשת מן הבינוני: התמודדות מתמדת עם כוחות 

הרע, תוך הכרה בכך שלא נוכל לגרש אותם מקרבנו. בתיאור עבודת הבינוני מבדיל אדמו"ר הזקן 

בבהירות בין מה שבאפשרותנו, מה שאנו נתבעים לעשות, לבין מה שאינו בשליטתנו ואיננו מצווים 

לעסוק בו: אין לאדם שליטה על התאוות העולות במחשבתו. הוא אינו יכול לגרום לכך שלא יתאווה 

יותר לענייני העולם הזה. אך מעלת הנפש האלוקית שבמוח על הנפש הבהמית שבלב, והזיכרונות 

המחשבות  את  לווסת  אדם  לכל  מאפשרים  עמידה  ובתפילת  שמע  שבקריאת  ההתעלות  מרגעי 

את  הודף  הבינוני  מהן.  דעתו  את  להסיח  או  עליהן  לחשוב  להמשיך  אם  ולבחור  במוחו,  העולות 

ובמעשיו. הבינוני מתמודד עם  וכך הוא שולט במחשבותיו, בדיבוריו  בו,  ההרהורים הרעים העולים 

כעס וטינה, עם שנאה וקנאה, אך הוא אינו נותן להם לשלוט במחשבותיו, וממילא הם אינם משפיעים 

גם על דיבוריו ומעשיו. להפך, הוא מעורר בליבו אהבה עמוקה ופנימית יותר, המסוגלת לגבור על 

לומדים  וממנו  לישמעאלים,  אותו  מכרו  כשאחיו  יוסף  עשה  כך  אותם.  ולנצח  השליליים  הרגשות 

ושואבים תעצומות נפש יהודים בכל הדורות כולם. 

ואף על פי כן אינו נקרא צדיק כלל 

מפני שיתרון הזה אשר לאור נפש האלהית על החושך וסכלות של הקליפה 
הנדחה ממילא אינו אלא בשלשה לבושיה הנ"ל ולא במהותה ועצמותה 

על מהותה ועצמותה של הקליפה 

כי מהותה ועצמותה של נפש הבהמית שמהקליפה שבחלל השמאלי לא 
נדחה כלל ממקומו בבינוני 

אחר התפלה שאין רשפי אש אהבת ה' בהתגלות לבו בחלל הימני 

כי אם תוכו רצוף אהבה מסותרת שהיא אהבה הטבעית שבנפש האלהית 
כמו שנתבאר לקמן 

 ,   "  "             

                                                        
         ,                              –            

 ,                       

  –                                           
               

 ,                  '                 ,       

                         ,"         "            
 .              ,   



69

פרקים בתניא

ואזי יכול להיות סכלות הכסיל הרע בהתגלות לבו בחלל השמאלי 

להתאות תאוה לכל ענייני גשמיות עולם הזה בין בהיתר בין באיסור חס 
וחלילה כאלו לא התפלל כלל 

אלא שבדבר איסור אינו עולה בדעתו לעשות האיסור בפועל ממש חס 
וחלילה 

אלא הרהורי עבירה הקשים מעבירה יכולים לפעול לעלות למוחו ולבלבלו 
מתורה ועבודה 

וכמאמר רז"ל "ג' עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום הרהור עבירה ועיון 
תפלה" כו' 

רק שלזה מועיל הרשימו במוחין ויראת ה' ואהבתו המסותרת בחלל הימני 

להתגבר ולשלוט על הרע הזה המתאוה תאוה 

להוציא תאותו מכח אל הפועל  בעיר  וממשלה  לו שליטה  להיות  שלא 
להתלבש באברי הגוף 

ואפילו במוח לבדו להרהר ברע אין לו שליטה וממשלה להרהר 

הרע  זה  הרהור  וחלילה  חס  ברצון  שיקבל  שבמוחו  ברצונו  וחלילה  חס 
העולה מאליו מהלב למוח כנ"ל 

אלא מיד בעלייתו לשם דוחהו בשתי ידים ומסיח דעתו מיד שנזכר שהוא 
הרהור רע 

ואינו מקבלו ברצון אפילו להרהר בו ברצון וכל שכן להעלותו על הדעת 
לעשותו חס וחלילה 

או אפילו לדבר בו 

כי המהרהר ברצון נקרא רשע באותה שעה 

והבינוני אינו רשע אפילו שעה אחת לעולם. 

טינא  איזו  למוח  מהלב  לו  שעולה  מיד  לחבירו  אדם  שבין  בדברים  וכן 
ושנאה חס וחלילה או איזו קנאה או כעס או קפידא ודומיהן אינו מקבלן 

כלל במוחו וברצונו 

ואדרבה המוח שליט ומושל ברוח שבלבו לעשות ההפך ממש להתנהג עם 
חבירו במדת חסד וחיבה יתרה מודעת לו לסבול ממנו עד קצה האחרון 
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ולא לכעוס חס וחלילה וגם שלא לשלם לו כפעלו חס וחלילה אלא אדרבה 
לגמול לחייבים טובות 

כמו שכתוב בזהר ללמוד מיוסף עם אחיו.

שאלות לסיכום ולחזרה:
מי נקרא בינוני? האם הוא טיפוס ממוצע )בינוני במובן המקובל של המילה(?  .1

מה קורה בנפשו של הבינוני בזמן קריאת שמע ותפילת עמידה?  .2

מהו היתרון שיש לנפש האלוקית על הנפש הבהמית?  .3

על מה יש לבינוני שליטה?  .4

על מה אין לבינוני שליטה?  .5
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