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ביטוש
תניא	לקוטי	אמרים	|	פרק	כט

עסקנו בשמחה מזוויות שונות: למדנו איך אפשר לשמוח גם בכאב, איך שמחים גם בזמנים של קושי 

שיש  ה'  עבודת  אך  התפילה.  בשעת  רעים  הרהורים  בנו  עולים  כאשר  ואפילו  רוחנית,  והתמודדות 

להגיע מעומק הלב,  צריכה  וחיצונית. השמחה  להיות שטחית  עלולה  הזמן  כל  ורק שמחה  אך  בה 

את  ומעצים  שמשלים  מה  מפתיע,  באופן  אותו.  לשבור  צריך  הלב  עומק  את  לפגוש  כדי  ולפעמים 

עבודת השמחה הוא דווקא עצב, במקום הנכון ובצורה הנכונה.

שבירת אטימות הלב
ה',  בגדלות  ומתבונן  לומד  עצמו  את  למצוא  יכול  אדם  מעצבות.  רק  נובע  אינו  ה'  בעבודת  הקושי 

אך ההתבוננות נשארת בשכל, רחוקה ומנותקת. היא אינה נטמעת בתוכו ואינה גורמת להתרחשות 

פנימית בליבו, מפני אטימות הלב.

ספר הזוהר מדמה את החוויה הזאת לניסיון להבעיר בול עץ: "אעא דלא סליק ביה נהורא מבטשין ליה 

]עץ שהאור אינו עולה בו, שהאש אינה נאחזת בו, מבטשים אותו - מבקעים אותו לחתיכות[ גופא דלא 

סליק ביה נהורא דנשמתא מבטשין ליה ]גוף שאור הנשמה אינו מאיר בו - מבטשים אותו[". כאשר 

הלב אטום, האש הבוערת של הנפש האלוקית, הצמאה וכוספת לא-ל חי, אינה אוחזת בו, והוא נשאר 

אדיש ומנותק, כמו בול העץ שהאש אינה מצליחה להיאחז בו. במצב כזה יש לבקע את העץ - לשבור 

את האטימות, כדי לשוב אל הבערה הפנימית שלנו. זוהי עבודת הביטוש.

נוסכת באדם תחושות  ומסתירה את אורה,  הנפש הבהמית המקיפה את הנפש האלוקית כקליפה 

האדם  את  מרגיעות  אלה  תחושות  בסדר".  ש"הכול  הרגשה  וביטחון,  יציבות  שלמות,  של  מדומות 

ומכבות את הצימאון לפרוץ את גבולות האני שלו, להיפגש עם האלוקי, עם מה שמעבר לו. כך נוצר 

טמטום הלב - אטימות שמקיפה את הרגש ויוצרת מחיצה בין האישיות ובין ה'.

אחרי מות 
קדושים
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עבודת הביטוש באה לפרוץ את האטימות, לזעזע את האדם ולחדור אל נקודת אמת פנימית כדי 

בו מבט מפוכח  ויש  נוקב מאוד,  ובוערת. הביטוש הוא תהליך  ה' כנה, חיה  שמתוכה תעלה עבודת 

בעיקר אל עצם מציאות האדם  מופנה  זה  אולם מבט  קיצוני מעט על שפלותו של האדם,  ואפילו 

כאדם בעל נפש בהמית ויכולת לבחור ברע. זוהי התבוננות מטלטלת ונוגעת, איך אין בה העצמה של 

רגשות אשם וייסורי מצפון, משום שכך נבראנו.

הדרך לפריצת אטימות הלב היא בהקדשת זמנים מיוחדים להתבוננות בשפלותה של הנפש הבהמית. 

באופן פשוט, ההזדהות הטבעית של כל אדם היא עם הנפש הזאת. בתפילת שחרית נאמר: "נשמה 

שנתת בי טהורה היא", ופירוש הדבר הוא שהאדם מרגיש שהוא עצמו הוא הגוף והנפש הטבעית-

בהמית ובתוכה - בתוכו, נותן ה' נשמה. האדם חווה את עצמו כנפרד מהאלוקות וכשייך לעולם הזה. 

משום כך הוא נוטה לשכוח את השקר והרוע של הנפש הבהמית. 

חשבון נפש
בזמנים המיוחדים של חשבון נפש, אנו באים חשבון עם הנפש הבהמית, מישירים אליה מבט ומגלים 

את כל פגמיה ושפלותה. אנו רואים עד כמה היא רחוקה ומנותקת מה', עד שהיא מעזה למשוך את 

האדם למעשים המנוגדים לרצון ה'. הרי אפילו תולעת עושה את רצון בוראה, ואילו האדם, שנברא 

העצום  הבחירה  כוח  בגלל  הבורא,  רצון  את  שסותרים  למעשים  להתאוות  מסוגל  אלוקים,  בצלם 

שניתן לו.

כאשר אדם עורך חשבון נפש הוא נזכר במחשבותיו, בדיבוריו ובמעשים שעשה, שלא היו לרצון ה', 

ומתבונן בכך שבאותו הזמן הוא הפך את עצמו למרכבה לכוחות הטומאה. הכרה זו מולידה בו שברון 

האדם,  לפני  מציגה  הבהמית  שהנפש  השלמות  במעטה  סדקים  יוצרת  היא  שפלות.  ותחושת  לב 

וגורמת לו לסלוד ממנה ולמאוס בה. 

כדי להעצים את תחושת הסלידה, לפעמים האדם צריך להתייחס אל נפשו הבהמית כאילו הייתה 

ובכל  זמן  בכל  שקיימת  האלוקית  הנוכחות  את  לראות  לו  מאפשר  ואינו  לפניו  שעומד  אחר  אדם 

נפשו הבהמית על כך שהיא  צועק בכעס על  הוא  איך  הוא צריך לדמות במחשבתו  מקום בעולם. 

מרחיקה אותו מה', מעוורת את עיניו ומסתירה ממנו את האור האלוקי, משום שבלי הקליפה של נפש 

זו האלוקות הייתה גלויה וניכרת בראייה חושית ממש. שהרי אין מקום פנוי מה', וכשם שלפני בריאת 

העולם הכול היה אלוקות כך גם עכשיו, לאחר בריאת העולם, אלא שהנפש הבהמית מסתירה זאת 

מאיתנו. 

עבודת הביטוש משחררת את האדם מן הכבלים של הנפש הבהמית. היא מפוררת את אטימות הלב, 

ומאפשרת לנפש האלוקית להאיר בו במלוא הכוח.

אך עוד אחת צריך לשית עצות בנפשות הבינונים 

אשר לפעמים ועתים רבים יש להם טמטום הלב שנעשה כאבן ולא יכול 
לפתוח לבו בשום אופן לעבודה שבלב זו תפלה... 

                       

     ,                                    
...                         
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וזאת היא עצה היעוצה בזהר הקדוש דאמר רב מתיבתא בגן עדן ]שאמר ראש 
הישיבה בגן עדן[ אעא דלא סליק ביה נהורא מבטשין ליה כו' ]עץ שהאור אינו עולה בו, 

שהאש אינה נאחזת בו, מבטשים אותו - מבקעים אותו לחתיכות[. גופא דלא סליק ביה נהורא 

דנשמתא מבטשין ליה כו' ]גוף שאור הנשמה אינו מאיר בו - מבטשים אותו[ 

פירוש "נהורא דנשמתא" שאור הנשמה והשכל אינו מאיר כל כך למשול 
על חומריות שבגוף. 

ואף שמבין ומתבונן בשכלו בגדולת ה' אינו נתפס ונדבק במוחו כל כך 
שיוכל למשול על חומריות הלב מחמת חומריותן וגסותן 

והסיבה היא גסות הקליפה שמגביה עצמה על אור קדושת נפש האלהית 
ומסתרת ומחשיכה אורה.

ולזאת צריך לבטשה ולהשפילה לעפר דהיינו לקבוע עתים להשפיל עצמו 
להיות נבזה בעיניו נמאס 

ככתוב "ולב נשבר רוח נשברה" היא הסטרא אחרא 

שהיא היא האדם עצמו בבינונים שנפש החיונית המחיה הגוף היא בתקפה 
כתולדתה בלבו

נמצא היא היא האדם עצמו... 

שבנפשו  המתאוה  כח  שהרי  הריחוק  בתכלית  מה'  רחוק  הוא  כן  ואם 
הבהמית יכול גם כן להתאוות לדברים האסורים שהם נגד רצונו יתברך 

אצלו  מאוסים  שאינם  רק  ח"ו  ממש  בפועל  לעשותם  מתאוה  שאינו  אף 
באמת כבצדיקים...

ובזה הוא גרוע ומשוקץ ומתועב יותר מבעלי חיים הטמאים ושקצים ורמשים 
כנ"ל וכמו שכתוב "ואנכי תולעת ולא איש" וגו'... 

ולכן עכשיו בשעה זו שרואה בעצמו דלא סליק ביה נהורא דנשמתא ]שאור הנשמה 
אינו מאיר בו[...

ישים אל לבו לקיים מאמר זוהר הקדוש להיות ממארי דחושבנא ]מן האנשים 
שעושים חשבון נפש[ דהיינו לעשות חשבון עם נפשו מכל המחשבות והדיבורים 

מצד  כולם  היו  אם  הזה  היום  עד  היותו  מיום  ועברו  שחלפו  והמעשים 
הקדושה או מצד הטומאה רחמנא ליצלן 

ולרצונו  המה  לה'  לא  אשר  והמעשים  והדיבורים  המחשבות  כל  דהיינו 
ולעבודתו שזהו פירוש לשון סטרא אחרא...
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ומודעת זאת כי כל עת שהאדם מחשב מחשבות קדושות נעשה מרכבה 
בעת זו להיכלות הקדושה שמהן מושפעות מחשבות הללו 

וכן להפך נעשה מרכבה טמאה בעת זו להיכלות הטומאה שמהן מושפעות 
כל מחשבות רעות וכן בדבור ומעשה... 

והנה כל מה שיאריך בעניינים אלו במחשבתו וגם בעיונו בספרים להיות 
לבו נשבר בקרבו ונבזה בעיניו נמאס ככתוב בתכלית המיאוס ולמאס חייו 

ממש 

הרי בזה ממאס ומבזה הסטרא אחרא ומשפילה לעפר ומורידה מגדולתה 
וגסות רוחה וגבהותה שמגביה את עצמה על אור קדושת נפש האלהית 

להחשיך אורה. 

ז"ל לעולם  ורוגז להשפילה כמאמר רבותינו  ירעים עליה בקול רעש  וגם 
ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע שנאמר "רגזו" וגו' 

דהיינו לרגוז על נפש הבהמית שהיא יצרו הרע בקול רעש ורוגז במחשבתו 

לומר לו אתה רע ורשע ומשוקץ ומתועב ומנוול וכו' ככל השמות שקראו 
לו חכמינו ז"ל באמת 

עד מתי תסתיר לפני אור אין סוף ברוך הוא הממלא כל עלמין היה הוה 
ויהיה בשוה 

גם במקום זה שאני עליו כמו שהיה אור אין סוף ברוך הוא לבדו קודם 
שנברא העולם בלי שום שינוי 

כמו שכתוב "אני ה' לא שניתי" כי הוא למעלה מהזמן וכו' 

ואתה מנוול וכו' מכחיש האמת הנראה לעינים ד"כולא קמיה כ'לא' ממש" 
]שהכול לעומתו כלא ממש[ באמת בבחינת ראייה חושיית.

לראות את ה'
על ידי עבודת הביטוש וניפוץ האשליה שהנפש הבהמית מציגה, האדם יכול להגיע למדרגה רוחנית 

שבה הוא חש את הנוכחות האלוקית בבהירות, ולא רק יודע על כך בשכלו. 

ההבדל בין תחושת הנוכחות של ה' ובין ההבנה השכלית שה' נמצא בכל מקום דומה להבדל בין חוש 

ומטבע  הראייה לחוש השמיעה. חוש הראייה מאפשר לאדם מגע עם המציאות הגשמית שסביבו, 

הדברים הוא משוכנע מאוד בקיום של מה שנראה לעיניו. חוש השמיעה, לעומתו, מאפשר מגע עם 
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מציאות מופשטת יותר. קיומו של הקול מוחשי פחות, ולכן האדם נוטה להאמין פחות לדבר-מה שרק 

שמע עליו. עבודת הביטוש מאפשרת לאדם לראות את ה' בכל דבר.

הסיבה לכך היא שלרע, לסטרא אחרא, אין כוח משל עצמו והוא מתמוסס ובטל מול הקדושה, כמו 

חושך שנעלם ברגע שמדליקים אור. אך מכיוון שה' רצה לתת לאדם אפשרות לבחור בטוב ולהתגבר 

אדם  כאשר  האלוקית.  הנפש  מול  בתוקפה  לעמוד  מיוחד  כוח  הבהמית  לנפש  נתן  הוא  הרע,  על 

מתגבר על הרע שבקרבו, משפיל ומבטש אותו, מתקיים רצון ה', ואין צורך עוד בתוקף שניתן לנפש 

הבהמית. לכן ה' משלים את פעולת האדם ומסיר מן הנפש הבהמית באופן זמני את הכוח המיוחד 

שניתן לה, וממילא היא מבטלת עצמה באותה שעה בפני הנפש האלוקית.

והנה על ידי זה יועיל לנפשו האלהית להאיר עיניה באמת יחוד אור אין 
סוף בראייה חושיית ולא בחינת שמיעה והבנה לבדה כמו שכתוב במקום 

אחר שזהו שרש כל העבודה 

והטעם לפי שבאמת אין שום ממשות כלל בסטרא אחרא שלכן נמשלה 
לחשך שאין בו שום ממשות כלל וממילא נדחה מפני האור 

וכך הסטרא אחרא... כל חיותה אינה מצד עצמה ח"ו אלא מצד הקדושה 
האור  מפני  החשך  כביטול  הקדושה  מפני  לגמרי  בטלה  היא  ולכן  כנ"ל 

הגשמי 

רק שלגבי קדושת נפש האלהית שבאדם נתן לה הקדוש ברוך הוא רשות 
ויכולת להגביה עצמה כנגדה 

כדי שהאדם יתעורר להתגבר עליה להשפילה על ידי שפלות ונמיכת רוחו 
]ובהתעוררות  דלעילא  אתערותא  דלתתא  ובאתערותא  נמאס  בעיניו  ונבזה 

שלמטה התעוררות שלמעלה[ לקיים מה שכתוב "משם אורידך נאם ה'"

דהיינו שמסירה מממשלתה ויכלתה ומסלק ממנה הכח ורשות שנתן לה 
להגביה עצמה נגד אור קדושת נפש האלהית ואזי ממילא בטילה ונדחית 

כביטול החשך מפני אור הגשמי.

התוכחה מגלה אמונה
על האופן שבו פועלת עבודת הביטוש על הנפש אפשר ללמוד מפרשת המרגלים. 

החלו  הם  ובהלה.  פחד  ישראל  בעם  התעוררו  רעה,  הארץ  דיבת  והוציאו  המרגלים  חזרו  כאשר 

בוכים באוהליהם ולא האמינו בה' שיכניס אותם לארץ ישראל. אך לאחר שמשה מסר לעם את דברי 

התוכחה של ה' ואת העונש על חטאם הם התאבלו, ולמחרת בבוקר החליטו לפתע לעלות ולנסות 

להיכנס אל הארץ.
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18 • ביטוש

המהפך בהתנהגותם של בני ישראל - מפחד ורפיון באמונה, לאמונה עזה - נובע מן התוכחה של 

האלוקית  בנפש  טמונה  הייתה  ישראל  ארץ  אל  אותם  ויביא  אותם  שיושיע  בה'  האמונה  רבנו.  משה 

של כל העם כולו, אך הנפש הבהמית אטמה את ליבם ולא נתנה להם להרגיש את האמונה הגדולה 

הזאת. דברי התוכחה של משה, שביטשו את הנפש הבהמית וביקעו את אטימות הלב, הביאו לגילוי 

האמונה הפנימית בעם ישראל.

כך גם בכל אדם מישראל. הרהורי כפירה וחולשה באמונה הם תוצר של הנפש הבהמית, אשר מנסה 

להסתיר את האמונה המושרשת בלב כל יהודי ולאטום את ליבו. הדרך להשתחרר מהרהורים אלה 

היא על ידי העמדת הנפש הבהמית במקומה וגילוי שפלותה על ידי עבודת הביטוש. 

וכמו שמצינו דבר זה מפורש בתורה גבי מרגלים שמתחלה אמרו "כי חזק 
הוא ממנו" אל תקרי ממנו ]אלא ממנו, )סוטה, לה, ע"א( - שהתכוונו שחזק מן הקדוש ברוך הוא[ 

כו' שלא האמינו ביכולת ה' ואחר כך חזרו ואמרו "הננו ועלינו" וגו' 

ומאין חזרה ובאה להם האמונה ביכולת ה', הרי לא הראה להם משה רבנו 
עליו השלום שום אות ומופת על זה בנתיים? 

רק שאמר להם איך שקצף ה' עליהם ונשבע שלא להביאם אל הארץ ומה 
ה' ח"ו לכבוש ל"א מלכים  היו מאמינים ביכולת  זה להם אם לא  הועיל 

ומפני זה לא רצו כלל ליכנס לארץ? 

אלא ודאי מפני שישראל עצמן הם מאמינים בני מאמינים רק שהסטרא 
אחרא המלובשת בגופם הגביה עצמה על אור קדושת נפשם הא-להית 

בגסות רוחה וגבהותה בחוצפה בלי טעם ודעת 

ולכן מיד שקצף ה' עליהם והרעים בקול רעש ורוגז "עד מתי לעדה הרעה 
"אני ה' דברתי אם לא זאת  וגו'  יפלו פגריכם"  וגו' "במדבר הזה  הזאת" 

אעשה לכל העדה הרעה הזאת" וגו' 

וכששמעו דברים קשים אלו נכנע ונשבר לבם בקרבם כדכתיב "ויתאבלו 
העם מאד" 

וממילא נפלה הסטרא אחרא מממשלתה וגבהותה וגסות רוחה וישראל 
עצמן הם מאמינים.

הנפש הבהמית מאמינה בה'
כבר הזכרנו את המשל שמביא הזוהר הקדוש למלך שרצה לנסות את בנו. הוא ציווה עליו שלא ייצור 

קשר עם נשים שאינן ראויות, ואחר כך קרא לאישה שתבוא ותפתה אותו. האישה ניסתה אמנם לפתות 
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פרקים בתניא

יעמוד  יתפתה, אלא  לא  ליבה רצתה שבן המלך  אביו, אך בעומק  בן המלך שיעבור על דברי  את 

בניסיון וישמח את אביו.

הנפש הבהמית, אשר מחלישה את אמונתו של האדם, עושה זאת רק כדי שיתגבר עליה וינצח אותה. 

אך מצד עצמה אין לה פקפוק בה' כלל, והיא מאמינה בו באמונה שלמה.

ומזה יכול ללמוד כל אדם שנופלים לו במחשבתו ספיקות על אמונה כי 
הם דברי רוח הסטרא אחרא לבדה המגביה עצמה על נפשו אבל ישראל 

עצמן הם מאמינים כו' 

לה  שניתן  רק  באמונה  כלל  ספיקות  לה  אין  עצמה  אחרא  הסטרא  וגם 
רשות לבלבל האדם בדברי שקר ומרמה להרבות שכרו כפיתויי הזונה לבן 

המלך בשקר ומרמה ברשות המלך כמו שכתוב בזוהר הקדוש.

שאלות לסיכום ולחזרה:
מדוע צריך לבטש את הנפש הבהמית?  .1

איך עושים זאת?  .2

איך משפיעה עבודת הביטוש על מצבו הרוחני של האדם?  .3

איך מתמודדים עם הרהורי כפירה?  .4
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