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ג

ב"ה

פתח דבר
מיט לויב און דאנק צו השי"ת גיבן מיר ארויס דעם קובץ "מושגים אין תניא" 
זיינען  יונגע תלמידים. די "מושגים"  אויף פרקים א-י"ב, וואס איז געשריבן פאר 
העלפן  צו  ביאורים,  לייכטע  און  אפטייטשונגען  קורצע  מיט  געווארן  געשריבן 
פארשטיין די אינהאלט פון פרק. פון יעדער פרק אין תניא איז גענומען געווארן 
עטליכע "מושגים" וואס דער אלטער רבי ברענגט אין פרק; אמאל זיינען די מושגים 

א עיקר און יסוד פון דעם פרק, און אמאל ווערן זיי געבראכט נאר בדרך אגב. 

*  *  *

וועגן א בר-מצוה שרייבט דער רבי, כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו1,  אין א בריוו 
אז אלץ א פאסיקע הכנה צו ווערן בר-מצוה, זאל דער בר-מצוה בחור לערנען דעם 
זיין  זיין א גוטע התחלה אין  התניא. דער רבי שרייבט אז דאס זאל  ספר  הייליקן 
עבודת השם אין דער וועג פון "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו", 

אויף וועלכע ספר התניא איז געבויט.

שי'  טאטע  מיין  מיט  געלערנט  איך  האב  רבי,  דער  פון  אנווייזונג  דעם  לויט 
במשך דער לעצטער יאר א טייל פון ספר התניא מיט "שיעורים בספר התניא", און 
פארשריבן די "מושגים" וואס ווערן געבראכט אין יעדן פרק. די "מושגים" קומט 

יעצט ארויס אין דרוק אין צייט פון מיין בר מצוה.

איך וויל אפדאנקען מיין טאטע שי' פאר לערנען מיט מיר און פאר העלפן מיר 
שרייבן און איבערארבעטן די מושגים; ווי אויך צו הרב מרדכי שי' דינערמאן פאר 

זיין הילף אין לערנען און איבערקוקן די מושגים פארן דרוק. 

טייערע  מיינע  און  שיחיו  עלטערן  טייערע  מיינע  אפדאנקען  זייער  וויל  איך 
און  הדרכה  חינוך,  זייער  פאר  מנחם"  "אהלי  ישיבה  אין  מחנכים  און  מלמדים 
איבערגעגעבנקייט. ווי אויך צו מיינע טייערע ברידער הת' אייזיק גרשון, הת' מנחם 
מענדל, יוסף, שלום דובער, אברהם זאב, יהושע זעליג שיחיו און שוועסטער חי' 

מושקא שתחי' פאר זייער שטענדיקע הילף.

1)  אגרות-קודש חלק ט עמוד רכא.
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*  *  *

מיט א תפילה צו השי"ת אז דער קובץ זאל זיין א הילף צו תלמידים וואס פאנגען 
אן לערנען תניא און עס זאל נאכמער פארשפרייטן די ליכטיקייט פון חסידות און 
געזאגט: "מיט'ן  פון אניפאלי האט  זושא  ר'  גאולה. הרב הצדיק  די  דערנענטערן 
ספר התניא וועלן אידן גיין אנטקעגן משיח צדקנו". יהי רצון אז מיר זאלן זוכה זיין 
צו גיין צו דער גאולה האמיתית והשלימה מיט'ן ספר התניא, במהרה בימינו ממש.

לוי מינץ
ערב יום הקדוש יו"ד שבט, ה'פרצת

יום מלאות ששים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
ויום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע
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פרק א
 שם התואר

 שם המושאל
 נפש הבהמית
 ארבע יסודות

 קליפה
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זמושגים אין תניא

שם התואר, שם המושאל
דעם  בַאצייכענען  צו  גענוצט  ווערט  ווָאס  נָאמען  דער  מיינט  התואר״  ״שם 

אמת׳ן מהות, נַאטור און דרגא פון ַא זַאך ָאדער ַא מענטש. 

״שם המושאל״ מיינט ַא אויסגעבָארגטער נָאמען, ניט דער אמת׳ער נָאמען פון 
דער זַאך ָאדער מענטש. דָאס הייסט, ווען מען בָארגט ַא נָאמען פון עּפעס ַאנדערש 
כדי ַארויסצוברענגען ַא געוויסן ּפרט ָאדער טבע פון דער זַאך, ווָאס ווערט בעסער 

פַארשטַאנען און פַארצייכנט מיטן אויסגעליענעם נָאמען. 

די תוארים צדיק און רשע בדרך כלל בַאצייכנט מיטן ״שם  ווערן  אין הלכה 
המושאל״, און אין חסידות ווערט גענוצט דער ״שם התואר״:

לויט ווי די גמרא און ּפוסקים ערקלערן די תוארים ״צדיק״ און ״בינוני״, ַאז 
העלפט  מחצה״,  על  ״מחצה  ָאּפ  זין  טיילן  מעשים  זיינע  ווָאס  דער  איז  בינוני  ַא 
המושאל״  ״שם  מיטן  ָאנגערופן  מענטש  ַאזַא  ווערט  עבירות,  העלפט  און  מצוות 
– בינוני. און ַא מענטש ווָאס פַארמָאגט ַא מערהייט פון מצוות, ווערט ָאנגערופן 
דער מענטש  ווי  רעדן  ּפוסקים  און  גמרא  די  ווייל  צדיק.   – מיטן ״שם המושאל״ 
און  עונש,  און  שכר  זיין  בַאשטימען  צו  כדי  מעשים  זיינע  פַאר  גע׳משּפט  ווערט 
וויבַאלד ַא מענטש ווערט גע׳משּפט לויט די מערהייט פון זיינע מעשים דעריבער 

ווערט ער ַאזוי אנגערופן אין הלכה (מיט׳ן שם המושאל). 

צדיק,  תואר  דער  איז  תניא,  אין  ערקלערט  רבי  ַאלטער  דער  ווי  לויט  ָאבער 
דער אמת׳ער נָאמען און בַאדייט פון ״צדיק״, שייך מערניט צו ַא מענטש ווָאס איז 
ווערן  ָאנגערופן  קען  מענטש  ַאזַא  בלויז  טוב.  יצר  זיין  דורך  געהערשט  אינגַאנצן 

מיטן נָאמען ״צדיק״, ַאלס ַא ״שם התואר״.

אין גמרא און הלכה ווערט גענוצט דער ״שם המושאל״ צדיק, רשע און בינוני, 
ַאזוי:

מעשים  די)  פון  (מערהייט  ״רוב״  דער  ווען  צדיק 
פון ַא מענטש זיינען מצוות

ַא מענטש ווָאס זיינע מעשים טיילן זיך ָאּפ אויף  בינוני 
הַאלב - העלפט מצוות און העלפט עבירות.
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מושגים אין תניא ח

מעשים  די)  פון  (מערהייט  ״רוב״  דער  ווען  רשע 
פון ַא מענטש זיינען עבירות

״שם  אין די שּפעטערדיקע ּפרקים פון תניא, ערקלערט דער ַאלטער רבי דעם 
התואר״ פון ַא צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו און בינוני, 

ַאזוי:

עבירות,  קיין  ניט  הָאט  ווָאס  מענטש  ַא  בינוני 
ווָאס  יצר הרע  ַא  ַאלץ  נָאך  כָאטש ער הָאט 

וויל טָאן עבירות.

ַא מענטש ווָאס הָאט שוין נישט  צדיק וטוב לו 
״מואס  אינגַאנצן  איז  ער  און  הרע,  יצר  קיין 
פיינט  הָאט  און  פַאר׳מיאוס׳ט  (ער  ברע״ 

שלעכטס).

זיך  אין  הָאט  ווָאס  מענטש  ַא  צדיק ורע לו  
ַאביסל שלעכטס, ָאבער דָאס איז אינגַאנצן 
נָאך  איז  ָאבער ער  נפש האלקית,  בטל צום 
ַאלץ ניט ״מואס ברע״ (ער הָאט ניט אינגַאנצן 

פיינט שלעכטס). 

עבירות,  טוט  ווָאס  מענטש  ַא  רשע וטוב לו 
ָאבער ער הָאט נָאך אין זיך טוב (ווָאס ווירקט 
אויף אים צו טָאן תשובה, ָאדער חרטה הָאבן 

אויף זיינע מעשים).

הָאט  און  עבירות  טוט  ווָאס  מענטש  ַא  רשע ורע לו 
קיינמָאל ניט קיין חרטה אויף זיינע מעשים.
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טמושגים אין תניא

 נפש הבהמית
די נפש הבהמית איז די ערשטע נפש ווָאס קומט ַאריין אין ַא מענטש אין צייט 
פון זיין געבורט און בַאלעבט אים און גיט אים חיות. די דָאזיקע נפש טוט זיך ָאן 
ַארום  ווָאס די בלוט גייט ַאדורך און  ַא מענטש1, און דורך דעם  אין די בלוט פון 
ַאלע אברים פון דער גוף, בַאקומט דער גַאנצער גוף איר חיות פון די נפש הבהמית. 
דעריבער ווערט די נפש אויך ָאנגערופן ״נפש החיונית״, די נפש ווָאס גיט חיות צום 

מענטש.

וויבַאלד די נפש הבהמית גיט חיות צום מענטש און דורך איר בַאקומען ַאלע 
טיילן פון גוף זייער גשמיות׳דיקע חיות, דעריבער שטַאמען פון איר ַאלע נַאטירלעכע 

זַאכן פון ַא מענטש (ַאזוי ווי עסן, שלָאפן, און ַאזוי ווייטער). 

צוליב דעם ווערט די נפש אנגערופן ״נפש הבהמית״, ווייל ַאזוי ווי ַא בהמה פילט 
מערניט ווי איר גשמיות׳דיקן לעבן און עקזיסטענץ, און במשך דעם גאנצע לעבן 
זי פַארזָארגט מערניט וועגן אירע גשמיות׳דיקע בַאדערפענישן,  ַא בהמה איז  פון 
זיין  ַאזוי אויך ווירקט די נפש הבהמית אויף ַא מענטש, ער זָאל פילן מערניט ווי 
גשמיות׳דיקן לעבן און טרַאכטן מערניט וועגן די גשמיות׳דיקע בַאדערפענישן פון 

זיין גוף.

זייטן  צוויי  הָאט  הַארץ  די  מענטש.  ַא  פון  הַארץ  אין  רוט  הבהמית  נפש  די 
(חללים): די רעכטע זייט און די לינקע זייט. די נפש הבהמית רוט אין דער לינקער 

זייט פון הַארץ, און פון דָארט ווירקט זי אויף ַאלע אברים פון גוף.

די  קומען  איר  פון  און  און סטרא אחרא,  קליּפה  פון  קומט  נפש הבהמית  די 
מידות אין ַא מענטש. סיי די נישט גוטע מידות ווָאס ַא מענטש הָאט, ווי אויך די 
נַאטירלעכע גוטע מידות ווָאס ַא איד פַארמָאגט – ביידע נעמען זיך פון זיין ״נפש 

הבהמית״.

עס איז פַארַארן ַאן אונטערשייד צווישן די נפש הבהמית פון ַא איד און די נפש 

ָאנגערופן "רוחניות  ווערט  (זי  זיך אויך רוחניות  ַא מענטש האט אין  וויבאלד די בלוט פון   (1
שבגשמיות"), דעריבער קען די נפש ווָאס איז אויך רוחניות זיך ָאנטָאן אין אים, און דורך אים בַאלעבן 

דעם גַאנצן גוף ווָאס איז אינגַאנצן גשמיות. 
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מושגים אין תניא י

הבהמית פון ַא גוי:

ַא גוי קומט פון די דריי טמא׳דיקע קליּפות, די ״שלוש  די נפש הבהמית פון 
ַא  פון  הבהמית  נפש  די  ָאבער  שלעכט).  אינגַאנצן  איז  (ווָאס  הטמאות״  קליּפות 
די  פון  גוטס  די  פון  גוטס.  זיך אויך  אין  ווָאס הָאט  נוגה״  פון ״קליּפת  איד קומט 
נפש הבהמית פון ַא איד שטַאמען די גוטע נַאטירלעכע מידות פון ַא איד, ַאזוי ווי 

רחמנות און גמילת חסדים.

פַארבונדן  ָאדער מעשה  דיבור  זיין מחשבה  איז  עבירה,  ַאן  טוט  איד  ַא  ווען 
מיט די ״שלש קליּפות הטמאות״ ווָאס זיינען אינגַאנצן שלעכט. קומט אויס ַאז די 
מחשבה דיבור ָאדער מעשה פון ַאן עבירה איז נָאך נידעריקער פון די נפש הבהמית 

אליין – ווָאס איז פון קליּפת נגה.

זיינען: חכמה,  זיי  ווָאס  די נפש האלקית בַאשטייט פון צען כוחות,  ווי  ַאזוי 
בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד און מלכות, און דריי לבושים: 
מחשבה דיבור און מעשה, ַאזוי אויך הָאט די נפש הבהמית די צען כוחות און דריי 

לבושים אין ַאן אופן פון טומאה.

 ארבע יסודות
יעדער בַאשעפעניש אין וועלט איז צוזַאמען געשטעלט פון פיר יסודות: אש, 

רוח, מים און עפר  (פייער, לופט, ווַאסער און ערד).

די פיר יסודות זיינען אויסגעשטעלט אין דעם אופן ווָאס דער איידעלערער און 
גרינגערער יסוד רינגלט ַארום און איז ״מקיף״ דעם שווערן יסוד. למשל: דער יסוד 
די פיר  נידעריקסטער פון  יסוד, איז דער  ווָאס איז דער שווערסטער  (ערד)  העפר 
יסודות. דער יסוד המים (וואסער) הָאט צוליב איר נַאטור געדַארפט זיין ַאריבער און 
ַארומרינגלען דעם עפר (עס איז נָאר צוליב דעם חסד פון ה׳, ַאז ״לרוקע הארץ על 
המים״ – ַאז די ערד איז אויסגעשּפרייט איבער די ווַאסער). יסוד הרוח (לופט) איז 
העכער פון ווַאסער און רינגלט איר ַארום; און יסוד האש (פייער) ציט זיך העכער 

און רינגלט ַארום דער יסוד פון רוח.
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יאמושגים אין תניא

ַאזוי ווי יעדער גשמיות׳דיקע זַאך נעמט זיך פון די פיר גשמיות׳דיקע ״יסודות״, 
ַאזוי אויך נעמט זיך יעדער רוחניות׳דיקע זַאך פון די פיר ״יסודות״ ברוחניות. די 
נפש הבהמית נעמט זיך אויך פון די פיר ״יסודות״ ָאבער זייענדיק ַא נפש ווָאס איז 

רוחניות׳דיק, זיינען אירע יסודות אויך ברוחניות. 

וויבַאלד ַאז דער נפש הבהמית שטַאמט פון קליּפה און סיטרא אחרא, קומט 
פון איר פיר יסודות ַאלע שלעכטע מידות פון ַא מענטש.

ווי  זיך פון דעם יסוד פון פייער (אש); ּפונקט  למשל: כעס און גאוה נעמען 
אויך  ַאזוי  און העכער,  ַארויפגיין העכער  צו שטענדיק  איז  פייער  פון  נַאטור  דער 
איז די נַאטור פון די גאוה ווָאס נעמט זיך פון פייער, צו ווירקן אויף ַא מענטש זיך 
צו הַאלטן העכער און גרעסער פון ַאנדערע. ַאזוי אויך איז די מידה פון כעס, ווָאס 
נעמט זיך פון פייער, ווָאס ווירקט אויף ַא מענטש זיך צו הַאלטן גרויס און במילא 
טרַאכט ער ַאז עס קומט אים ַאלץ, און ווען ער קריגט עּפעס נישט ווערט ער אין 

כעס.

זַאכן  סָארטן  ַאלע  ווַאקסן  מַאכט  זי  ווָאס  (מים)  ווַאסער  פון  יסוד  דעם  פון 
זיי  פון  הָאט  מענטש  ַא  ווָאס  תאוות  ַאלע  קומען  (תענוג)  פַארגעניגן  גיבן  ווָאס 
פַארגעניגן; פון דעם יסוד פון לופט (רוח) ווָאס הָאט ניט קיין תוכן און ממשות 
קומען די מידות פון צולָאזנקייט (הוללות), ליצנות , בַארימעריי (התּפארות), און 
ניט  מידות  די  הָאבן  (רוח)  לופט  צו  ענדליך  ווָאס  בטלים)  (דברים  רייד  פוסטע 
קיין תוכן און ממשות; זיי זענען ּפוסט. למשל התּפארות מיינט בַארימעריי פון ַא 
מענטש ווען ער הָאט גָארניט מיט ווָאס זיך צו בַארימען. פון דעם יסוד פון ערד 
נַאטור פון  זיך דער  ווָאס בלייבט שטענדיק אויף איין ָארט און הָאט אין  (עפר) 
ַארָאּפ, שטַאמען  פון אים פוילקייט (עצלות),  זינקט שטענדיק  שוועריקייט און 

און ַארָאּפגעפַאלנקייט (עצבות).
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מושגים אין תניא יב

קליּפה
און  פַארדעקט  פרוכט  ַא  פון  שָאלעכץ  די  ווי  ַאזוי  שָאל.  ַא  מיינט  קליּפה 
פַארשטעלט אויף דער אינערליכע טייל פון פרוכט; ַאזוי הָאט דער אויבערשטער 
בַאשַאפן כחות ווָאס זָאלן פַארשטעלן אויף דער אינערלעכער ג-טלעכער חיות ווָאס 

איז דָא אין יעדער זַאך פון וועלט. 

איז  ווָאס  נשמה  ג-טליכער  זיין  אויף  קליּפה  פַארשטעלט  מענטש  דעם  אין 
פַארַאן אין אים. קליּפה ווירקט אויף ַא מענטש זיך צו ציען צו גשמיות׳דיקע זַאכן 

פון וועלט און שטערט אים פון לערנען תורה און מקיים זיין מצוות.

און  ָאּפצוהיטן  ״שומר״  ַא  ַאלס  אויך  דינט  פרוכט  ַא  פון  שָאלעכץ  די  ָאבער 
בַאשיצן די פרוכט פון עלעמענטן ווָאס קענען איר שעדיקן. אין עבודת ה׳ מיינט 
נפש  זיין  פון  כחות  די  אויף  ווירקט  און  זיך  אויף  ַארבעט  מענטש  ַא  ווען  דָאס: 
די  ווערט  דַאמָאלסט  קדושה,  פַאר  נָאר  ווערן  אויסגענוצט  זָאלן  זיי  ַאז  הבהמית 
די   – פרוכט  די  בַאשיצט  און  היט  (ווָאס  אופן  גוטן  ַא  אין  אויסגענוצט  ״קליּפה״ 
נפש האלוקית). ַאזוי ווי מען דַארף ערשט צעברעכן די שָאלעכץ צו קענען עסן די 
פרוכט, ַאזוי אויך דַארף ַא מענטש ״צעברעכן״ די קליּפה און די נישט-גוטע מידות 

ווָאס נעמען זיך פון נפש הבהמית.
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פרק ב
 נפש האלקית

 הוא וחכמתו אחד
 סדר השתלשלות
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נפש האלקית
יעדער איד הָאט ַא נשמה ווָאס ווערט ָאנגערופן נפש האלקית, ַא ג-טליכע נפש, 

וועלכע איז ממש ַא טייל פון ה׳ – ״חלק אלוקה ממעל ממש״.

נפש האלקית? ערקלערט דער  די  זיך  נעמט  אין אלקות  וועלכע מדריגה  פון 
נשמה,  זיין  הראשון  אדם  געגעבן  הָאט  אויבערשטער  דער  ווען  ַאז  רבי  ַאלטער 
דערציילט די תורה ״ויפח באפיו נשמת חיים״ – ער הָאט ַאריינגעבלאזט אין זיין נָאז 
ַא נשמה פון לעבן. דער זוהר ערקלערט ַאז ווען ַא מענטש בלָאזט, בלָאזט ער פון 
זיין אינעווייניק (נישט ַאזוי ווי בשעת ַא מענטש רעדט, ווָאס דעמָאלט קומט עס ניט 
פון גָאר אינעווייניק פון דער מענטש). וויבַאלד דער ּפסוק נוצט דעם לשון ״ויּפח״, 
ווייזט דָאס ַאז די נשמה פון אדם הראשון נעמט זיך פון די אינעווייניק פון ה׳. און 
וויבַאלד די נשמה פון ָאדם איז ַא נשמה כללית, ווָאס נעמט ַארום ַאלע נשמות פון 

אידן, איז דָאס אויך געזָאגט געווָארן וועגן נשמה פון יעדער איד.

דער ָארט וואו די נפש האלקית רוט איז אין די מוח (די קָאּפ) פון ַא מענטש 
און פון דָארטן ווערט עס פַארשּפרייט צו ַאלע זיינע אברים. דער נפש האלקית וויל 
ַאז דער גוף זָאל איר פָאלגן און זיך אויפירען לויט אירע ָאנווייזונגען און דער נפש 
הבהמית וויל ַאז דער גוף זָאל איר פָאלגן און זיך אויפירען לויט אירע ָאנווייזונגען. 
עס איז ַאזוי ווי ווען צוויי קעניגן  פירן ַא מלחמה צווישן זיך, כדי צו הערשן איבער 
זיינע חוקים און  לויט  זיך פירן  זָאל  די שטָאט  ַאז  ווילן  זיי  פון  ַא שטָאט.  ביידע 
ָאנווייזונגען. ַאזוי אויך קעמפן די נפש האלקית און נפש הבהמית צו בַאהערשן דעם 

לעבן און אויפירונגען פון דעם מענטש. 

די נפש האלקית הָאט עשר כוחות (צען כוחות) ווָאס זיי זיינען חכמה, בינה, 
דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד און מלכות (די ראשי תבות פון דעם איז 
חב״ד חג״ת נהי״ם). דער נפש האלקית הָאט אויכעט דריי לבושים מחשבה דיבור 
און מעשה וועלכע ווערן גענוצט דורך דעם מענטש צו דינען ה׳ אין זיין טרַאכטן, 

רעדן און טָאן תורה און מצוות.

דער  איז  און  מענטש  דעם  פון  נפש  עיקר  דער  איז  האלקית  נפש  די  כָאטש 
הייליקער און ג-טליכע נפש ווָאס טוט זיך ָאן אין דעם מענטש, רופט ָאן דער ַאלטער 

רבי דעם נפש האלקית – די צווייטע נפש (״נפש השנית״) ווייל:
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1. די נפש הבהמית קומט ַאריין בשלימות גלייך ווען ַא מענטש איז געבָארן 
ווי  בר מצוה,  די  ביז  ַאריין בשלימות  ניט  קומט  נפש האלקית  די  ָאבער  געווָארן, 
דער ַאלטער רבי שרייבט אין שולחן ערוך (סימן ד) ַאז דער עיקר ַאריינגאנג פון די 
נפש האלקית איז ווען ַא מענטש ווערט דרייצן יָאר ַאלט (ָאדער ביי ַא מיידל ווען זי 

ווערט צוועלף יָאר)2.

וועלט,  ַארָאּפקומען אויף דער  ניט  ַאליין דַארף  זיך  2. די נפש האלקית מצד 
וויבַאלד ַאז זי שטַאמט דָאך פונעם אויבערשטן ַאליין און איז ַא ״חלק אלוקה ממעל 
ממש״, און זייענדיק למעלה געפינט זי זיך אין גָאר ַא הייליקן און ג-טליכן ָארט. 
איז  וועלט  דער  אויף  ַארָאּפ  קומט  האלקית  נפש  די  פַארווָאס  סיבה  איינציקע  די 
ַאז די נפש ווָאלט  כדי צו פַאריכטן און אויסאיידעלען די נפש הבהמית. וויבַאלד 
ניט ַארָאּפגעקומען אויף דער וועלט אויב נישט פַאר די נפש הבהמית, ווערט עס 

ָאנגערופן די נפש השנית – די צווייטע נפש.

וועלט  זיך אויף דער  ַאנטּפלעקט  און  ַארָאּפ  זי קומט  ווי  נפש האלקית  די   .3
איז נישט ווי זי איז באמת פַאר זיך למעלה. דער חלק פון נפש האלקית ווָאס קומט 
ַארָאּפ איז מערניט צו קענען משּפיע זיין אויף דעם נפש הבהמית. ַאנדערש איז די 
וועלט.  ַאנטּפלעקט אין דעם מענטש אויף דער  ווָאס איז אינגַאנצן  נפש הבהמית 

דעריבער ווערט די נפש האלקית ָאנגערופן די צווייטע נפש (״נפש השנית״)3.

2) אזוי ווערט ערקלערט אין ספר המאמרים עת"ר (ע' סג) פון כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.
אבער דער רבי (אין שיחת-קודש ש"פ מקץ תשכ"ו) נעמט נישט אן דער טעם ווייל עס איז ניט 
מסתבר צו זאגן אז נאר צוליב א קדימה בזמן, ווייל זי קומט אריין אין גוף פריער, זאל זי אנגערופן 
ווערן די "ערשטע" נפש, בשעת די נפש האלקית איז אסאך העכער פון די נפש הבהמית. דעריבער איז 
דער רבי מבאר אז דער גאנצע טעם פארוואס די נפש האלקית קומט אראפ אויף דער וועלט איז מערניט 

צו פאריכטן און מברר זיין די נפש הבהמית, דעריבער ווערט עס אנגערופן די נפש השנית.
3) דער רבי אין ספר המאמרים תשכ"א עמוד עא.
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יזמושגים אין תניא

הוא וחכמתו אחד
די חכמה פון דעם אויבערשטן איז איין זַאך מיט דעם אויבערשטן ַאליין.

ביי ַא מענטש געפינען מיר ַאז ווען ער פַארשטייט ַא נייע פַארשטַאנד זיינען 
פַארַאן דריי זַאכן:

1. דער מענטש ַאליין וועלכע פַארשטייט דער פארשטַאנד

2. דער כח מיט ווָאס ער פַארשטייט

3. די זַאך (די הלכה ָאדער סברא) ווָאס ער פַארשטייט

ַאלע  זיינען  זיי  איינס;  זַאכן  דריי  די  זיינען  אויבערשטן  דעם  ביי  ָאבער 
דעם  ביים  ַאז  שרייבט4  רמב״ם  דער  ווי  אויבערשטן.  דעם  מיט  פַאראיינציקט 
אויבערשטן איז ״הוא המדע והוא היודע והוא הידוע״ – דער אויבערשטער ַאליין 
איז דער ווָאס פַארשטייט, דער כח מיט וועלכע ער פַארשטייט און די זַאך וועלכע 

ווערט פַארשטאנען.

ווייל ַא מענטש איז צוזַאמענגעשטעלט  די סיבה אויף דעם אונטערשייד איז 
(״מורכב״) פון בַאזונדערע זַאכן (זיין שכל, זיין מדות, און ַאזוי ווייטער), דעריבער 
זַאכן.   בַאזונדערע  צוויי   – פַארשטייט  ער  וועלכע  די חכמה  און  דער מענטש  איז 
ָאבער דער אויבערשטער איז נישט צוזַאמענגעשטעלט ח״ו פון בַאזונדערע זַאכן, 
ה׳״).  (״אחדות  ה׳  פון  חלק  ַא  איז  ַאלץ  און  ַאלץ  מיט  פַאראיינציקט  איז  ער  נָאר 
דעריבער איז דער אויבערשטער (״הוא״) און זיין חכמה (״וחכמתו״) איין זַאך מיט 

דעם אויבערשטן ַאליין (״אחד״).

דער ַאלטער רבי שרייבט אין פרק ב ַאז דער ענין פון ״הוא וחכמתו אחד״, קען 
ַא מענטש נישט פַארשטיין און בַאגרייפן מיט זיין מענטשליכע שכל5. ווי די תורה 
זָאגט אונז6: ״החקר אלוקה תמצא״? – אויב דו וועסט פָארשן צו פַארשטיין דעם 

4) הלכות יסודי התורה פרק ב הלכה יו"ד.
5) ווי דער רמב"ם שרייבט (הלכות יסודי התורה שם): "ודבר זה אין כח בפה לאמרו, ולא באוזן 

לשמעו ולא בלב האדם להבינו על בוריו".
6) איוב יא, ז.
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מושגים אין תניא יח

אויבערשטן, וועסטו דען געפינען און פַארשטיין? און ַאזוי אויך שטייט7: ״כי לא 
מחשבותי מחשבותיכם״ – ַאז דער אויבערשטער זָאגט: מיינע מחשבות זיינען ניט 

(ווי) אייערע מחשבות.

ַאז  רבי  ַאלטער  דער  שרייבט  ב,  פרק  תניא  פון  ָאנהייב  אין  הגה״ה  די  (אין 
כָאטש ַאנדערע גדולי ישראל8 הַאלטן ַאז מען קען נישט זָאגן אויף דעם אויבערשטן 
חכמי  די  ָאבער  אויבערשטן),  דעם  בַאגרעניצט  דָאס  (ווייל  אחד״  וחכמתו  ״הוא 
הקבלה זיינען מודה צום רמב״ם און הַאלטן ווי אים ַאז מען קען יָא זָאגן אויף דעם 

אויבערשטן ״הוא וחכמתו אחד״.)

סדר השתלשלות
מיר ווייסן ַאז דער אויבערשטער איז אומבַאגרעניצט (״בלי גבול״). ווען דער 
אויבערשטער הָאט בַאשַאפן די וועלט הָאט ער געווָאלט בַאשַאפן ַא גשמיות׳דיקע 
און בַאגרעניצטע וועלט, מיט גשמיות׳דיקע בַאגרעניצטע מענטשן ווָאס זָאלן אים 
דינען און מַאכן פון די גשמיות׳דיקע באגרעניצטע וועלט א ״דירה לו יתברך״ – א 
וואוינונגס ָארט פאר ה׳. דָאס ווערט אויפגעטָאן ווען מיר זיינען מקיים תורה און 

מצות זייענדיק ַא נשמה אין ַא גוף אין אונזער גשמיות׳דיקע וועלט.

ווי הָאט דער אויבערשטער (ווָאס איז אינגַאנצן רוחניות און אומבַאגרעניצט) 
״סדר  דורך  געווען  דָאס  איז  וועלט?  בַאגרעניצטע  און  גשמיות׳דיקע  ַא  בַאשַאפן 

השתלשלות״.

בַאשַאפן  ערשט  הָאט  אויבערטשער  דער  ַאז  מיינט  השתלשלות״  ״סדר 
רוחניות׳דיקע וועלטן. יעדער וועלט איז נידעריקע (אין איר מדרגה) ווי די ַאנדערע, 
העכערע וועלט. מיט ווָאס איז איין וועלט געווען נידעריקער ווי ַא צווייטע? מיט 

7) ישעי' נה, ח.
8) די מהר"ל מפראג און אנדערע.
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דעם ווָאס אין איר איז געווען בַאהַאלטן די ג-ט׳ליכע ליכטיקייט (אור אלוקי). ווָאס 
העכער די וועלט איז געווען – ַאלץ מער הָאט אין איר געלויכטן געטליכקייט; ווָאס 

נידעריקע די וועלט – ַאלץ מער איז געטליכקייט געווען בַאהַאלטן אין איר. 

עס ווערט ָאנגערופן ״סדר השתלשלות״, ווייל יעדער וועלט קומט ַארָאּפ און 
נעמט זיך (איז ״משתלשל״) פון ַא העכערע וועלט. ַאזוי ווי ַא לַאנגע קייט (שלשלת) 
ווָאס ציט זיך פון איין ָארט צו ַא צווייטן, פונדעסטוועגן איז יעדער רינגל פַארבונדן 

מיט ַא צווייטן רינגל.

דורך  דוקא  ווייל  השתלשלות״,  ״סדר  די  הָאבן  צו  נויטיק  איז  דעם  צוליב 
און  רוחניות  אינגַאנצן  איז  (ווָאס  אויבערשטער  דער  ַאז  מעגליך  געווען  איז  דעם 

אומבַאגרעניצט)  זָאל בַאשַאפן ַא גשמיות׳דיקע און בַאגרעניצטע וועלט.
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פרק ג
 שלש אמות

 שבע כפולות
 שבעת ימי הבנין

 חכמה, בינה, דעת
 ממלא כל עלמין
 סובב כל עלמין

 כלות הנפש
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כגמושגים אין תניא

 שלש אמות
די צען ספירות (חכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, 
זיינען ספירות  זיך אויף צוויי פַארטיילונוגען. איין טייל  און מלכות) צעטיילן 
מיט  פַארבונדן  טייל  צווייטער  די  און  ״שכל״,  מיט  פַארבונדן  זיינען  וועלכע 
נגערופן ״אמות״, און די איבעריקע זיבן,  ״מדות״. די ״שכל״ ספירות, ווערן אַָ

זיינען תולדות.

נגערופן ״אמות״ פון לשון  ״שלש אמות״ מיינט די דריי ספירות וועלכע ווערן אַָ
רן  ״אם״ (מוטער), ווייל ַאזוי ווי ַא מוטער געבורט ַא קינד, ַאזוי אויך ווערן געבאַָ
ס זיינען די זיבן מדות. די דריי ״מוטער  פון די דריי ״מוטערס״ אירע ״תולדות״ וואַָ
רן״ און ַאנטּפלעקט  ס פון זיי ווערן ״געבאַָ ספירות״ זיינען חכמה, בינה און דעת, וואַָ

די זיבן מדות (חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, און מלכות)9. 

זיינען פַארַאן צען  ַאזוי אויך  זיינען פַארַאן צען ספירות למעלה,  ווי עס  ַאזוי 
כחות ביי ַא מענטש (וויבַאלד דער נפש פון ַא מענטש קומט פון די צען ספירות). 
״שכל״  די  פַארטיילונוגען,  צוויי  אויף  זיך  צעטיילן  למעלה  ספירות  די  ווי  ַאזוי 
ספירות און די ״מדות״ ספירות, ַאזוי אויך זיינען זיי צעטיילט ביי ַא מענטש דאַָ אין 

אונזער וועלט:

זיין  פון  כחות  דריי  די  לויט  בַאשטימט  ווערן  מענטש  ַא  פון  מדות  זיבן  די 
״שכל״ (חכמה, בינה און דעת)10. למשל, ווען ַא מענטש טרַאכט זיך ַאריין (מיט זיין 
ס  ן ַא גרויסע טובה, ווירקט דאַָ ט אים געטאַָ ס האַָ חכמה, בינה) וועגן ַא מענטש וואַָ
ן מיט אים חסד.  אויף זיינע מדות און עס ווערט ״געבוירן״ מדת החסד צו וועלן טאַָ
ס מער ער איז זיך מתבונן אין די טובה, ַאלץ מער ווערט ביי אים דערוועקט און  וואַָ

ַאנטּפלעקט די מדה פון חסד.

דער ַאלטער רבי איז מסביר אין ּפרק ג׳ ַאז בשעת ַא מענטש טרַאכט זיך ַאריין 

9) דער אלטער רבי אין תניא פרק ג רעכנט אויס מערניט ווי די דריי ערשטע מידות (חסד, גבורה 
און תפארת) אלץ "תולדות", ווייל לויט ווי ערקלערט אין חסידות זיינען די דאזיקע דריי מידות די עיקר 

פון די מידות, און פון זיי נעמען זיך די אנדערע פיר מידות (נצח, הוד, יסוד, און מלכות).
10) אזוי ווי ווי מיר זען בא א קליין קינד, וויבאלד זיין שכל איז נאך אלץ ניט אינגאנצן אנטוויקלט, 
ווירקט דאס אויכעט אויף זיינע מידות. ווען ער ווערט עלטער און זיין שכל ווערט מער אנטוויקלט, 

פועל'ט דאס אויך אויף זיינע מדות. 
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מושגים אין תניא כד

און איז מתבונן מיט זיין שכל וועגן דער גרויסקייט פון דעם אויבערשטן, ווערט 
״געבוירן״ ַא מדה פון ליבשַאפט צום אויבערשטן (אהבה) און ַא מדה פון ּפחד און 

שרעק פַאר דעם אויבערשטן (יראה).

שבע כפולות
וועלכע  מלכות)   און  יסוד,  הוד,  נצח,  תפארת,  גבורה,  (חסד,  מדות  זיבן  די 
גערופן  ווערן  דעת),  און  בינה  (חכמה,  ״מוטערס״  דריי  די  פון  ״געבוירן״  ווערן 

ּפלטע. ״ּכפולות״ – דאַָ

ּפלטע: ס זיי ווערן גערופן ״ּכפולות״ – דאַָ מיר געפינען צוויי טעמים פַארוואַָ

1. וויבַאלד זיי דריקן זיך אויס אין צוויי וועגן. ַאנדערש ווי ביי שכל, געפינט 
ל אין ַא שווַאכע  ל אין ַא שטַארקע אופן, און ַאמאַָ מען ַאז מידות דריקן זיך אויס ַאמאַָ
ל דריקט זיך אויס ַא מדה (למשל די מדה  אופן. ַאזוי ווי מיר זען ביי ַא מענטש, ַאמאַָ

ל אין ַא שווַאכע אופן. דער יראה) אין  שטַארקע אופן, און ַא מאַָ פון אהבה אַָ

ט אין זיך אויך ַאנדערע (ַאפילו  2. ווייל יעדער פון די מידות איז כולל און האַָ
איז משּפיע  ַא מענטש  ווען  ַאפילו  פון חסד:  די מדה  מידות. למשל  פַארקערטע) 
ס אויך זיין געמישט מיט די מדה פון גבורה; ער דַארף מַאכן זיכער ַאז  חסד, מוז דאַָ
די מענטש מיט וועמען ער טוט חסד איז ראוי צו בַאקומען די חסד; ער דַארף מַאכן 
זיכער ַאז ער וועס עס נישט אויסנוצן פַאר נישט- גוטע זַאכן. כדי צו פַארזיכערן ַאז 
די מדה פון חסד איז ווי עס דַארף צו זיין, נוצט מען אויך די מדה פון גבורה. ַאזוי 
ן  פט ַא קינד, זעט זיך אַָ דער מלמד שטראַָ אויך די מדה פון גבורה: ווען ַא טַאטע אַָ
בער באמת איז פַארַאן אויך די מדה פון חסד. ווייל די  מערניט די מדה פון גבורה. אַָ
פט דעם קינד איז פַאר זיין גוטס, צו אים מחנך זיין  ס ער שטראַָ אמת׳ע טעם פַארוואַָ

צו לערנען גוט און זיך אויספירן בעסער.
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כהמושגים אין תניא

שבעת ימי הבנין
ן די זיבן מדות (חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד,  דער ַאלטער רבי רופט אַָ
און מלכות)  וועלכע ווערן ״געבוירן״ פון די ספירות חכמה, בינה און דעת: ״שבעת 

ימי הבנין״ – די זיבן טעג פון ּבויאונג. 

עס  ווי  ַאזוי  וועלט.  די  בַאשַאפן  אויבערשטער  דער  ט  האַָ מדות  זיבן  די  מיט 
ט  שטייט ״עולם חסד יבנה״ – מיט די מדה פון חסד (די ערשטע פון די מדות) האַָ

דער אויבערשטער בַאשַאפן די וועלט.

ט  ג האַָ ט געלויכטן ַא בַאזונדערע מדה; יעדן טאַָ אין יעדערע פון די זיבן טעג האַָ
ג פון  דער אויבערשטער בַאשַאפן די וועלט מיט ַא בַאזונדער מדה. דעם ערשטן טאַָ
ט דער אויבערשטער בַאשַאפן די וועלט מיט די מידה פון חסד;  בריאת העולם האַָ
פון  די מידה  ג מיט  גבורה;  דעם דריטן טאַָ פון  די מידה  ג, מיט  צווייטן טאַָ דעם 
ג מיט די מידה  ג מיט די מידה פון נצח; דעם פינפטן טאַָ תפארת; דעם פערטן טאַָ
ג מיט די מידה פון יסוד און שבת קודש מיט די מידה פון  פון הוד; דעם זעקסטן טאַָ
נגערופן די ״שבעת ימי הבנין״ – די זיבן  מלכות. דערפַאר ווערן די זיבן מידות אַָ

טעג פון ּבויאונג.

ט דער אויבערשטער בַאשַאפן די וועלט מיט די זיבן מדות? ס האַָ פַארוואַָ

גענוצט  ווערט  איז: שכל  מידות  און  (שכל)  מוחין  צווישן  אונטערשייד  דער 
השכלות.  טרַאכטן  און  זיך  פַאר  זיצן  קען  ער  אליין.  מענטש  דער  פאר  בעיקר 
בער זיינע מידות, וועלכע ווערן גענוצט נישט פַאר דער מענטש ַאליין  ַאנדערש איז אַָ
ט ליב ַאן ַאנדער  ר פַאר ַאנדערע (למשל, די מידה פון אהבה און חסד – ער האַָ נאַָ
ט  דער זַאך; ער איז משפיע חסד צו ַא צווייטן. די מידה פון יראה – ער האַָ מענטש אַָ
ט  דער איימיצער ַאנדערש). ַאזוי אויך, ווען דער אויבערשטער האַָ מורא פון עּפעס אַָ

ן מיט די זיבן מדות. ס געטאַָ ט ער דאַָ בַאשַאפן די וועלט (פַאר ַאנדערע) האַָ
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מושגים אין תניא כו

 חכמה, בינה, דעת
ווערט  עס  ווי  "שלבים"  עטליכע  פַארַאן  זיינען  שכל-פַארשטַאנד  יעדער  אין 
ַאנטהַאלט  ס  וואַָ סברא  בליץ  ערשטע  די  קומט  פריער  ַאנּפלעקט.  און  ַאנטוויקלט 
און  ר  נישט קלאַָ ַאלץ  ך  נאַָ איז  בער דער שכל-פַארשטַאנד  אַָ נקודה  די צענטרַאלע 
אין  זיך  פַארטיפט  ער  און  ַאריין דער מענטש  זיך  ך טרַאכט  פַארשטַאנדיק. דערנאַָ
דער סברא און נעמט עס פַאנַאנדער כדי דָאס גרונטיק פארשטיין מיט ַאלע אירע 
פרטים. דורך פַארשטיין און פַארטיפן זיך אין דער פַארשטַאנד ווערט די מענטש 
ַאזוי דערנומען מיט דער שכל-פַארשטַאנד ַאזוי ַארום ַאז ער דערפילט די סברא ַאזוי 

ס איז אים נוגע בנפש. ס ַארט אים און דאַָ טיף ַאז דאַָ

איז  ס  דאַָ שכל-פַארשטַאנד.  ַא  פון  איינפַאל  ערשטער  דער  איז  חכמה  חכמה: 
ַא מענטש  צו  קומט  און  פַארשטַאנד  גַאנצער  דער  פון  ּפינטעלע  די  און  נקודה  די 
ך נישט די ּפרטים פון דעם שכל- בער ער פַארשטייט נאַָ ווי ַא בליץ אין זיין מוח. אַָ
גט די גַאנצע שכל-פַארשטַאנד און ַאלע  טש ַאפילו די חכמה פַארמאַָ פַארשטַאנד, כאַָ

ך ַאלץ נישט ַאנטּפלעקט. בער נאַָ אירע ּפרטים, זיי זיינען אַָ

ך דעם ערשטן איינפַאל פון ַא שכל-פַארשטַאנד, טרַאכט מען זיך ַאריין   בינה: נאַָ
ר און גרונטיק מיט ַאלע  און מען פַארטיפט זיך אין דער סברא. דַאן ווערט עס קלאַָ

אירע ּפרטים. 

ט זיך גוט ַאריינגעטרַאכט אין דער זַאך מיט ַאלע  ס מען האַָ ך דעם וואַָ דעת: נאַָ
אירע ּפרטים דַארף ער פַארטיפן זיין פַארשטַאנד און זיך פַארבינדן מיט דער זַאך 
טרַאכט,  ער  ס  וואַָ וועגן  זַאך  די  אויב  למשל:  מתבונן.  זיך  איז  ער  וועלכע  וועגן 
בן ַא ליבשַאפט צו דער זַאך. און אויב  ל האַָ בריינגט ַארויס גוט׳ס ּפועל׳ט דעת ער זאַָ
בן מורא פון דער זַאך און ַאוועקלויפן פון  ל האַָ פַארקערט ּפועל׳ט דָאס ַאז ער זאַָ

דער זַאך.
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כזמושגים אין תניא

 ממלא כל עלמין
ט בַאשַאפן און בַאלעבט די וועלט שטענדיק דורך צוויי  דער אויבערשטער האַָ
נגערופן ״ממלא כל עלמין״ און ״סובב כל  ווערן אַָ ס  וואַָ רטן ג-טליכע אורות,  סאַָ

עלמין״.

ס שיינט און בַאלעבט יעדער נברא  ״ממלא כל עלמין״ איז ַא ג-טליכער אור וואַָ
ג- דער  נברא.  דעם  צו  צוגעּפַאסט  איז  ס  וואַָ אור  בַאזונדערער  סּפעציעלע  ַא  מיט 

סטן און ״מצומצם״  ּפ צו בַאלעבן דער נברא און איז געמאַָ טליכער אור קומט ַאראַָ
נגערופן  לויט די נַאטור און בַאדערפענישן פון דער ּפרטית׳דיקע נברא. עס ווערט אַָ
ן  ״ממלא כל עלמין״ ווייל די חיות פון דער ג-טליכע כח איז ״ממלא״, עס פילט אַָ
״מה  גן11  זאַָ חז״ל  ווי  ַאזוי  בַאדערפענישן.  בַאזונדערע  זייערע  לויט  נבראים  ַאלע 
הנפש ממלאה את הגוף, כך הקדוש ברוך הוא ממלא את עולמו״ – ַאזוי ווי ַא נפש 
רט חיות צו יעדער בַאזונדער  ן דער גוף און גיט ַאן ַאנדער סאַָ איז ״ממלא״, פילט אַָ
אבר, ַאזוי אויך איז דער אויבערשטער ״ממלא״, ַאלע נבראים אין זיין וועלט און 
ס זי דַארף (ווי דער ַאלטער רבי  רט חיות לויט וואַָ גיט יעדער פון זיי ַאן ַאנדער סאַָ

איז מסביר ווייטער אין ּפרק נא).

ט בַאשַאפן און  בשעת ַא מענטש טרַאכט זיך ַאריין ווי דער אויבערשטער האַָ
יעדער  ווי  עלמין״,  כל  ״ממלא  פון  אור  דעם  דורך  שטענדיק  וועלט  די  בַאלעבט 
ס אויף  ווירקט דאַָ פון דעם אויבערשטן,  וועלט בַאקומט איר חיות  ּפרט אין דער 
די  (גדלות הבורא).  גרויסקייט פון דעם אויבערשטן  די  ַאנערקענען  צו  ַא מענטש 
ס ער זעט די ג-טליכע כח פון און אין  ַאנערקענונג קומט צו ַא מענטש דורך דעם וואַָ

דער וועלט ַאליין.

11) מדרש רבה, ויקרא ד, ח. מדרש תהלים קג.

Tanya_MInitz__1.26__FINAL__NEW.indd   ëæTanya_MInitz__1.26__FINAL__NEW.indd   ëæ 1/25/2010   12:30:36 AM1/25/2010   12:30:36 AM



מושגים אין תניא כח

 סובב כל עלמין
דער אויבערשטער האט באשאפן און באלעבט די וועלט שטענדיק דורך צוויי 
ווערן אנגערפון ״ממלא כל עלמין״ און ״סובב כל  וואס  סארטן ג-טליכע אורות, 

עלמין״.

״סובב כל עלמין״ איז גאר א הויכע ג-טליכע אור וואס איז אומבאגרעניצט (בלי 
גבול) און איז צו הויך אז יעדער נברא זאל קענען נעמען איר חיות פאר יעדער פרט 
באזונדער. דער ״אור הסובב כל עלמין״ איז דעריבער אפגעשיידט און דערהויבן 
פון די וועלטן, און לייכט און גיט די זעלבע סארט חיות צו אלע נבראים גלייך (ווי 

דער אלטער רבי איז מסביר ווייטער אין פרק מח).  

בשעת א מענטש טראכט זיך אריין ווי דער אויבערשטער האט באשאפן און 
באלעבט די וועלט שטענדיק דורך דעם אומבאגרעניצטער אור פון ״סובב כל עלמין״ 
בריינגט דאס צו אן אנערקענונג פון די גרויסקייט פון דער אויבערשטער (גדלות 
הבורא) וואס איז העכער פון וועלט און איז אומבאגרעניצט (בלי גבול). אזוי ווי 
א מענטש אנערקענט די גרויסקייט פון דעם אויבערשטן דורך וואונדערליכע נסים 
און נפלאות וואס טרעפן זיך אויף דער וועלט, וואס דעמאלט זעט ער ווי אין וועלט 

לייכט א ג-טליכע אור וואס איז העכער פון דער נאטור פון וועלט.

*  *  *
דער רבי מוהרש״ב הָאט געזָאגט12: עס זיינען פַארַאן חסידים ווָאס פרעגן און 
רבי  דער  הָאט   – רעכן  זיך  פַאר  איך  ווי  חסידות?  אויפגעטָאן  הָאט  ווָאס  קלערן 
רש״ב געזָאגט – חסידות הָאט אויפגעטָאן ַאז יעדער איד זָאל קענען פַארשטיין ווי 
דער אויבערשטער איז ״ממלא כל עלמין״ און ״סובב כל עלמין״. ווייל פַאר דעם, 
ניט יעדער איד הָאט געקענט פַארשטיין ג-טליכקייט. חסידות הָאט אויפגעטָאן ַאז 
יעדער איד, ַאפילו אויב ער הָאט ניט ַא הויכע נשמה, זָאל אויך קענען פַארשטיין ַא 
ענין פון ג-טליכקייט. ניט נָאר ״ממלא כל עלמין״ און ״סובב כל עלמין״, נָאר יעדער 

ג-טליכע ענין ווָאס ער לערנט זָאל ער דָאס קענען פַארשטיין און דערהערן.

12)  ספר השיחות תורת שלום עמוד 113.
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כטמושגים אין תניא

כלות הנפש
ווען ַא מענטש טרַאכט זיך ַאריין און איז זיך מתבונן אין די גרויסקייט פון דעם 
אויבערשטן און דערוועקט ַא ליבשַאפט צום אויבערשטן מיט טיפע געפילן פַאר ג-
בן ַא מורא׳דיקע דורשט און תשוקה צום  ס אויפן מענטש צו האַָ טליקייט, ווירקט דאַָ
אויבערשטן; צו לערנען זיין תורה און מקיים זיין זיינע מצוות. ווען די ליבשַאפט 
ל וועלן ַארויסגיין פון  ס ַאז דער נשמה זאַָ ר גרויס ּפועל׳ט דאַָ צום אויבערשטן איז גאַָ
ס וועלן ַארויסגיין  דער גוף און זיך פַאראיינציקן אינגַאנצן מיט׳ן אויבערשטן. דאַָ

נגערפן ״כלות הנפש״ – ַאז די נפש גייט אויס צו ה׳. פון איר גוף ווערט אַָ

גט  דער מענטש לּפועל הַאלט זיך צוריק פון ״כלות הנפש״ ווייל זיין שכל זאַָ
ל  ס ניט. דער אויבערשטער וויל ַאז ַא מענשט זאַָ אים ַאז דער אויבערשטער וויל דאַָ
ן מצות  ן אין ַא גוף כדי צו קענען לערנען תורה און טאַָ נגעטאַָ בלייבן דוקא ַא נשמה אַָ

מיט גשמיות׳דיקע זַאכן אויף דער גשמיות׳דיקע וועלט.

דער ַאלטער רבי ערקלערט ווייטער אין תניא (ענדע פון פרק נ) ַאז ַא מענטש 
דַארף באמת וועלן ַארויסגיין פון זיין גוף, און זיך פַאראיינציקן אינגַאנצן מיט ה׳. 
גן (פרקי אבות פרק ד משנה כב) ״על כרחך אתה חי״ – זיין  ווי אונזערע חז״ל זאַָ
לעבן אין ַא גוף דאַָ למטה דַארף זיין ״בעל כרחו״, ווי ער איז געצוואונגען. ווייל 
פַאראיינציקן מיט׳ן  זיך  און  גוף  זיין  פון  ַארויסגיין  וועלן  דַארף באמת  ַא מענטש 
ס  ס איז נישט וואַָ בער, וויבַאלד ַאז ער ווייס ַאז דאַָ אויבערשטן מיט ״כלות הנפש״. אַָ
דער אויבערשטער וויל, ּפועל׳ט ער אויף זיך צו לעבן דאַָ אין אונזער וועלט, זיין 
נשמה דוקא אין ַא גוף, ווייל די גַאנצע כוונה פון זיין געבורט אויף דער גשמיות׳דיקע 
גט  וועלט איז כדי צו מַאכן ַא ״דירה לו יתברך״ דוקא דאַָ ״בתחתונים״. דעריבער, זאַָ
טש ער וויל זיך זייער פַארבינדן  כדעם ״על כרחך אתה מת״, ווייל כאַָ ן די משנה נאַָ אַָ
און זיין פַאראיינציקט מיט׳ן אויבערשטן, צווינגט ער זיך צו לעבן מיט זיין נשמה 

ל קענען מקיים זיין תורה און מצות בגשמיות. אין זיין גוף כדי ער זאַָ
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פרק ד
 לבושי הנפש:

  מחשבה, דיבור, מעשה
 לבושי נפש האלקית
 רמ״ח אברין דמלכא

 זיו השכינה
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לגמושגים אין תניא

לבושי הנפש: מחשבה, דיבור, מעשה
כדי ַאז דער נפש פון ַא מענטש זָאל זיך קענען ַאנטּפלעקן און אויסדריקן אירע 
די  וועלכע  דורך  (קליידער)  ״לבושים״  דריי  נפש  יעדער  הָאט  כחות,  אינערליכע 
נפש דריקט זיך אויס. ַאזוי ווי קליידער פון ַא מענטש ברענגען ַארויס זיין שיינקייט 
און חשיבות, ַאזוי אויך די ״לבושי הנפש״, די קליידער פון נפש, דריקן אויס און 

ַאנטּפלעקן די צען כחות און די ״שיינקייט״ פון נפש.

מעשה  און  (רעדן),  דיבור  (טרַאכטן),  מחשבה  זיינען:  ״לבושים״  דריי  די 
(טָאן). 

ענינים  די  ַאליין  זיך  פַאר  אויסדריקן  מענטש  ַא  קען  טרַאכטן  דורך  מחשבה: 
פון זיין שכל און מדות. מחשבה איז ַא ״לבוש״, ַא קלייד, ווָאס איז די נָאענסטער 
צום מענטשן, און איז פַאראיינציקט מיט אים. פון איין זייט, ַאנטּפלעקט מחשבה 
מערניט  דָאס  איז  זייט,  צווייטן  פון  ָאבער  מענטש,  דעם  פון  ווילן  אינערליכע  די 
פַאר דעם מענטש ַאליין. ַאנדערע מענטשן ַארום אים ווייסן נישט ווָאס ער טרַאכט. 
מחשבה איז אויך ַא ״לבוש״ ווָאס דער מענטש ״טרָאגט״ שטענדיק; ווייל ַא מענטש 

טרַאכט שטענדיק (ַאנדערש ווי רעדן און טָאן ווָאס איז נישט שטענדיק).

דבור: רעדן איז נָאך ַא ״לבוש״ ווָאס ַא מענטש נוצט בעיקר זיך אויסצודריקן צו 
ַאנדערע מענטשן. פַאר זיך ַאליין דַארף ער ניט רעדן, ווייל טרַאכטן ַאליין איז פַאר 
אים גענוג. ווען ַא מענטש וויל ַאנטּפלעקן צו ַאנדערע מענטשן ווָאס ער טרַאכט, דַאן 
רעדט ער אויס זיין מחשבה צו ַאנדערע. ַאנדערש ווי די לבוש פון מחשבה ווָאס איז 
פַאראיינציקט מיט׳ן מענטש, דער לבוש פון דבור איז בַאזונדער פון דעם מענטש; 
דָאס ווָאס ער רעדט אויס צו ַאנדערע בלייבט שוין נישט ביי אים ַאליין13. דיבור איז 
אויך ַאנדערש פון מחשבה מיט דעם ווָאס עס איז ניט שטענדיק; ַא מענטש טרַאכט 

שטענדיק ָאבער רעדט ניט שטענדיק.

מעשה: דורך ״מעשה״ (טָאן), דריקט זיך דער מענטש אויס אין גשמיות. דָאס 
זיין  דורך  ַאנטּפלעקט  זיך  און הָאט  זיין מחשבה,  אין  בַאהַאלטן  געווען  איז  ווָאס 

13) ווייטער אין פרק כא איז דער אלטער רבי מסביר אז דאס איז מערניט ביי "דיבור" פון א 
מענטש. אבער ביים "דיבור" פון דעם אויבערשטן (מיט וועלכע דער אויבערשטער האט באשאפן די 

וועלט) ווערט דאס ניט באזונדער פונ'ם אויבערשטן, נאר עס בלייבט פאראיינציקט מיט אים.
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מושגים אין תניא לד

דיבור, זָאגט זיך אויס יעצט דורך זיין ״מעשה״, מיט זיין טָאן בּפועל. די לבוש פון 
״מעשה״ ווירקט ניט נָאר אויף דער מענטש ַאליין (ווי מחשבה) און אויף ַאנדערע 
מענטשן (ווי דיבור), נָאר אויך אויף די גשמיות׳דיקע וועלט ַארום אים. ַא מענטש 
קען טרַאכטן וועגן בויען ַא שטוב, און רעדן וועגן בויען ַא שטוב, ָאבער דוקא דורך 

״מעשה״ ווערט די שטוב געבויט.

מחשבה, דיבור און מעשה ווערן בַאצייכנט ַאלס ״לבושים״ פון נפש, ווייל אין 
געוויסע וועגן ווערן זיי צוגעגליכן צו קליידער ווָאס ַא מענטש טרָאגט:

קליידער פון ַא מענטש זיינען ניט ַא טייל פון דעם מענטש ַאליין. ַאזוי ווי ער 
קען ָאנטָאן די קליידער, קען ער זיי אויסטָאן און בייטן אויף ַאנדערע קליידער. ַאזוי 
אויך זיינען די ״קליידער״ פון נפש, מחשבה, דיבור און מעשה נישט קיין טייל פון 
דער מענטש ַאליין. דעריבער איז גרינג פַאר ַא מענטש צו ״ָאנטָאן״ איין לבוש – צו 
טרַאכטן, רעדן ָאדער טָאן איין זַאך, און גלייך ״אויסטָאן״ דעם לבוש און ״אנטָאן״ 
גלייך  און  זַאך  איין  טָאן  ָאדער  רעדן  אויפהערן טרַאכטן,  קען  ער  לבוש.  נייעם  ַא 

טרַאכטן, רעדן ָאדער טָאן ַא צווייטע זַאך.

*   *   *

די לבושים פון נפש איז ַאנדערש פון די אינערליכע כחות פון נפש (זיין שכל 
און מדות), ווייל די דָאזיקע אינערליכע כחות זיינען ַא טייל פון מענטש ַאליין און 
דעריבער זיינען זיי ַאסַאך מער פַארבונדן מיט אים; זיי זיינען ניט ״קליידער״ וועלכע 
ַא מענטש קען ָאנטָאן און אויסטָאן גרינגערהייט. דעריבער איז עס ַאסַאך שווערער 
פַאר ַא מענטש צו בייטן זיין מיינונג (שכל) וועגן ַא זַאך, ָאדער זיין געפיל (מדות) 
פַאר ַא זַאך איידער ווי בייטן זיין טרַאכטן, רעדן און טָאן ַא געוויסע זַאך. ווייל זיין 

שכל און מדות איז ַא טייל פון מענטש און פַאראיינציקט מיט אים.

לבושי נפש האלקית: ַאזוי ווי די נפש פון ַא מענטש הָאט דריי לבושים (מחשבה, 
דיבור און מעשה), ַאזוי אויך הָאט די נפש האלקית די דָאזיקע דריי לבושים, דורך 
וועלכע זי איז מקיים תורה און מצות. ווען די נפש האלקית טרַאכט תורה, דעמולט 
טוט זי ָאן די לבוש פון מחשבה; ווען זי רעדט ַא ענין אין תורה און מצות טוט זי 
ָאן די לבוש פון דיבור, און ווען זי טוט ַא מצוה בּפועל ווערט עס געטָאן דורך די 

לבוש פון מעשה. 

Tanya_MInitz__1.26__FINAL__NEW.indd   ìãTanya_MInitz__1.26__FINAL__NEW.indd   ìã 1/25/2010   12:30:41 AM1/25/2010   12:30:41 AM



להמושגים אין תניא

דער אלטער רבי איז מסביר אין ּפרק ד ַאז די לבושים פון דער נפש איז ַאסַאך 
העכער ַאפילו פון דער נפש ַאליין. ווייל די נפש איז דָאך ַא נברא (ַא בַאשעפעניש) 
ווָאס דער אויבערשטער הָאט בַאשַאפן, ָאבער די לבושים פַארבינדט דער מענטש 
מיט׳ן אויבערשטן ַאליין. וויבַאלד ַאז תורה און מצות זיינען פַאראיינציקט מיט׳ן 
די מחשבה,  איז מקיים מצות מיט  און  ַא מענטש לערנט תורה  ווען  אויבערשטן, 

דיבור און מעשה פון נפש האלקית בַאהעפט ער זיך מיט׳ן אויבערשטן ַאליין.

רמ״ח אברין דמלכא
וויבַאלד ַאז דער אויבערשטער הָאט זיך ״ַאריינגעלייגט״ אין זיינע מצות, ווערן 
די צוויי הונדערט ַאכט און פערציג מצות-עשה (רמ״ח מצות עשה) ָאנגערופן איז 
זוהר די צוויי הונדערט ַאכט און פערציג ״אברים״ פון דער מלך, דער אויבערשטער, 

כביכול.

ּפונקט ווי ביי די אברים פון ַא מענטש, דינט יעדער אבר ַא בַאזונדערע כח פון 
נפש (די אויג דינט דער כח הראי׳ צו קענען זען; דער אויער דינט די כח השמיעה 
פון נפש צו קענען הערן), ַאזוי אויך איז יעדער מצוה (אבר) שייך צו ַא בַאזונדערן 

טייל פון דעם אויבערשטן.

זיי ווערן ָאנגערופן ״אברין דמלכא״, אברים (כביכול) פון דעם אויבערשטן, 
ווייל ּפונקט ווי ַאלע אברים פון ַא מענטש זיינען שטַארק פַארבונדן מיט זיין עצם, 
דער מענטש ַאליין, ַאזוי אויך זיינען די ״אברים״ פון דעם אויבערשטן (די מצות) 

פַארבונדן מיט אים ַאליין.

ַא  זיינען פַאראייניקט מיט דער עצם פון  ַאז אברים  וואו זעט מען דָא למטה 
מענטש?

ווען איין מענטש וויל ַאז ַא צווייטער מענטש זָאל רוקן זיין הַאנט ָאדער פוס 
בַאזונדערע  צוויי  זענען  זיי  וויבַאלד  טָאן.  צו  דָאס  צווייטן  ָאנזָאגן דעם  ער  דַארף 
ַאפילו  און  טָאן,  צו  ווָאס  צווייטן  דער  הייסן  און  ָאנזָאגן  איינער  מוז  מענטשן, 
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מושגים אין תניא לו

דעמָאלט דַארף דער צווייטער מענטש וועלן דָאס טָאן ַאליין. ָאבער ווען ַא מענטש 
וויל רוקן זיין אייגענע הַאנט ָאדער פוס דַארף ער גָארנישט ָאנזָאגן; זיינע אברים 
פילן ווָאס דער נפש וויל און טוען דָאס גלייך ָאן ַאן ָאנזָאג. זעט מען ַאז די אברים 

פון מענטש זיינען פַאראייניקט מיטן מענטש ַאליין.

קומט אויס ַאז דוקא דורך מקיים זיין תורה און מצות ווערט מען פַאראיינציקט 
מיט׳ן אויבערשטן. דעריבער, ַאז ַא מענטש הָאט בלויז ליבשַאפט צום אויבערשטן 
(אהבת ה׳), ָאן מקיים זיין זיינע מצות פעלט אין זיין פַארבונד מיט׳ן אויבערשטן. 
זיך  וועלן  צו  מענטש  ַא  אויף  ווירקן  מוז  אויבערשטן  צום  ליבשַאפט  די  ווייל 
בַאהעפטען מיט דער פַארליבטער זַאך, און צו בַאהעפטען זיך מיט דעם אויבערשטן 
איז שייך נָאר דורך מקיים זיין זיינע מצוות. קומט אויס ַאז אהבת ה׳ איז דער שורש 

פַאר קיום המצות, ווייל ַאן אמת׳ע אהבה בריינגט ַא מענטש צו קיום המצות.

אויף  תורה  פון  מעלה  די  מסביר  רבי  ַאלטער  דער  איז  כג  ּפרק  אין  (ווייטער 
מצות: כָאטש ַא מענטש ווָאס איז מקיים מצות איז פַאראיינציקט מיט׳ן אויבערשטן 
(ווי ״אברים״), פונדעסטוועגן דורך לערנען תורה ווערט דער מענטש פַאראיינציקט 
ניט בלויז ווי ״אברים״ צו דעם אויבערשטן, נָאר ער ווערט איין זַאך ממש מיט׳ן 

אויבערשטן.)
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לזמושגים אין תניא

 זיו השכינה
זיו השכינה מיינט ַאן ָאּפשיין, ַא הארה פון דער שכינה.

גן עדן  זיצן אין  די נשמות פון צדיקים  ַאז  (יז, א)  זָאגט אין ברכות  די גמרא 
ג-טליכע  גרויסע  די  פון  השכינה״,  ״זיו  די  פון  פַארגעניגן  און  הנאה  הָאבן  און 
ַאנטּפלעקונג אין גן עדן. דָאס הייסט, כָאטש די נשמות אין גן עדן קענען פַארשטיין 
סודות פון תורה און הָאבן פַארגעניגן פון ג-טליכקייט איז דָאס מערניט ווי ַא ״זיו״, 
ַאן ָאּפשיין און ַא הארה פון דען אויבערשטן. ווייל עס איז אוממעגליך ַאפילו פַאר 
די גָאר גרויסע נשמות און מלאכים צו פַארשטיין דעם אויבערשטן ַאליין; זיי קענען 
פַארשטיין און הנאה הָאבן מערניט פון די ״זיו השכינה״, פון דעם ָאּפשיין פון דער 

שכינה, ָאבער ניט פון דער ״שכינה״ ַאליין.

און  פַארשטיין  יָא  מען  קען  ווי  ַאז  ד  ּפרק  אין  מסביר  איז  רבי  ַאלטער  דער 
בַאנעמען דעם אויבערשטן ַאליין? דָאס איז דוקא דָא אויף דער וועלט! ווייל דער 
אויבערשטער הָאט זיך ַאליין אינגַאנצן ַאריינגעלייגט אין תורה און מצות ווָאס ער 
הָאט אונז געגעבן אויף דער וועלט, און דורך דעם ווָאס ַא איד לערנט תורה און איז 
מקיים מצות קען ער זיך אינגַאנצן פַארבינדן און ממש בַאנעמען דעם אויבערשטן 
ווייל דער  גן עדן,  ניט מעגליך פַאר נשמות און מלאכים אין  ַאליין. און דָאס איז 
אונזער  אין  למטה,  דָא  אידן  צו  נָאר  מצות  און  תורה  געגעבן  הָאט  אויבערשטער 

גשמיות׳דיקער וועלט.

דערמיט איז דער ַאלטער רבי מסביר די משנה אין ּפרקי אבות (ּפרק ד משנה 
יז) ״יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא״ – עס 
איז בעסער איין וויילע פון תשובה און מעשים טובים אויף דער וועלט, מער ווי 
דָאס גַאנצע לעבן פון די נשמה אין עולם הבא״, ווייל דוקא דָא אין דער וועלט קען 
ַא איד דערגרייכן די מעלה פון זיך פַארבינדן מיט׳ן אויבערשטן ַאליין, דורך תורה 

און מצות.
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פרק ה
 לית מחשבה תפיסא בך כלל

 יחוד נפלא
 מזון הנשמה, לבושי הנשמה
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מאמושגים אין תניא

לית מחשבה תפיסא בך כלל
קיין מחשבה קען נישט ״תופס״ זיין, קען ניט פַארשטיין, ָאנכַאּפן און בַאנעמען 

דעם אויבערשטן.

קען  מענטש  ַא  ווי  זָאגט  הנביא  אליהו  וואו  אליהו״  ״פתח  מאמר  דעם  אין 
אינגַאנצן נישט פַארשטיין דעם אויבערשטן, בַאנוצט ער זיך מיטן לשון ״תפיסא״ 
– ַאז קיין מחשבה פון ַא מענטש קען נישט ״תופס״ זיין, ָאנכַאּפן און בַאנעמען דעם 
אויבערשטן (און אויף דעם זָאגט דער ַאלטער רבי פריער (אין ּפרק ד) אז כָאטש ַא 
מענטש קען נישט פַארשטיין און בַאנעמען דעם אויבערשטן, פונדעסטוועגן קען 
ער לערנט תורה,  ווען  אויבערשטן  בַאנעמען דעם  און  זיין  ״תופס״  יָא  ַא מענטש 

וויבאלד תורה איז איין זַאך מיט דעם אויבערשטן ַאליין).

שטעלט זיך די שאלה: פַארווָאס נוצט ער דעם לשון ״תפיסא״ (ָאנכַאּפן) ווָאס 
איז מער צוגעּפַאסט צו נוצן ווען מען רעדט וועגן ַא גשמיות׳דיקע זַאך, וועלכע מען 
קען ָאנהַאלטן און ָאנכַאּפן מיט די הענט. ווען מען רעדט ָאבער וועגן פַארשטיין ַא 
זַאך פון שכל, ווָאלט מער געּפאסט צו נוצן דעם לשון ״פַארשטיין״; ַאז דער שכל 
פון ַא מענטש קען נישט ״פַארשטיין״ דעם אויבערשטן. פַארווָאס ווערט גענוצט 

דער לשון ״תפיסא״, צו ָאנכַאּפן?

אין ָאנהויב ּפרק ה איז דער ַאלטער רבי מסביר דעם לשון פון אליהו ״תפיסא״, 
ַאז קיין מחשבה קען נישט ״תופס״ זיין דעם אויבערשטן. און דורך פַארשטיין דעם 
לשון, וועט מען אויך קענען פַארשטיין ווי ַאזוי דורך לערנען תורה קען ַא מענטש 

יָא ״תופס״ זיין און בַאנעמען דעם אויבערשטן:

ווען ַא מענטש לערנט תורה און פַארשטייט גוט ווָאס ער לערנט און זיין שכל 
נעמט ָאן די זַאך אינגַאנצן, דַאן גייט די שכל׳לדיקע זַאך ַאריין צו זיין שכל און עס 
ווערט אינגַאנצן פַאראיינציקט מיט אים, וויבַאלד עס ווערט ַא טייל פון זיין שכל, 

זיין מיינונג. 

צוליב דעם ווערט גענוצט דער לשון ״תפיסא״ (ָאנכַאּפן) ווייל ווען ַא מענטש 
לערנט תורה ווערט די תורה אינגַאנצן ״ָאנגעכַאּפט״ דורך זיין שכל און עס ווערט 
אינגַאנצן ַא טייל פון זיין שכל ַאזוי ווי ער הַאלט דָאס ָאן; ווי ער ווָאלט גענומען 
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מושגים אין תניא מב

עּפעס אין זיין הַאנט, און ער הַאלט די זַאך אינגַאנצן מיט זיינע הענט און עס ווערט 
ָאנגעטָאן,  אינגַאנצן  תורה  די  ווערט  תורה  לערנט  איד  ַא  ווען  אויך  ַאזוי  זיינער. 

פַאראיינציקט און ַא טייל פון זיין שכל.

אינגַאנצן  קען  אליין  זיך  פון  מענטש  ַא  ַאז  זָאגט,  אליהו  ווָאס  איז  דָאס  און 
ווען ער לערנט תורה,  ָאבער  זיין דעם אויבערשטן.  נישט פַארשטיין און ״תופס״ 
הָאט אים דער אויבערטשער יָא געגעבן די מעגלעכקייט צו ״תופס״ זיין, ווייל דער 

אויבערשטער הָאט זיך ַאריינגעלייגט אין תורה.

 יחוד נפלא
דער אויבערשטער הָאט געגעבן ַא מענטש די מעגלעכקייט דורך דעם כח פון 
זיין שכל ַאז ער זָאל קענען בַאנעמען און זיך פַאראיינציקן מיט די שכל׳דיקע זַאך 

וועלכע ער פַארשטייט.

פַאראיינציקט.  אינגַאנצן  ווערן  נישט  זַאכן  צוויי  קען  זַאכן  ביי גשמיות׳דיקע 
ַאפילו ווען מען מישט צוויי זַאכן צוזַאמען בלייבן ביידע זַאכן ווי פריער, זיי ווערן 
מערניט צומישט איינער מיט׳ן צווייטן, זיי ווערן ָאבער נישט איין זַאך. ָאבער ביי 
שכל, ווען ַא מענטש לערנט און פַארשטייט ַא זַאך גוט ווערט די דבר-שכל זיינער 
זיין שכל. ווען ער פַארשטייט דעם שכל זייער גוט  ַא זַאך; עס ווערט ַא טייל פון 
ווָאס ער הָאט  נייע דבר-שכל  די  ווַאקסט צוליב  זיין שכל גרעסער און עס  ווערט 

פַארשטַאנען.

זיין תורה, און  ״ַאריינגעלייגט״ אין  זיך  וויבַאלד אז דער אויבערשטער הָאט 
״אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד״ – תורה און דער אויבערטשער איז אינגַאנצן 
איינס, דעריבער ווען ַא מענטש לערנט תורה און פַארשטייט עס גוט מיט זיין שכל, 

דַאן ווערט ער אינגַאנצן פַאראיינציקט מיט דעם אויבערשטן אליין.

דער ַאלטער רבי זָאגט ַאז דָאס איז די גרויסע מעלה פון לערנען תורה ווָאס מען 
קען נישט דערגרייכן דורך מקיים זיין ַא מצוה. ווייל ַא מצוה נעמט ַארום דעם מענטש 
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ָאבער ער ווערט נישט פַאראיינציקט מיט איר. ָאבער דורך לערנען תורה (ווָאס איז 
איינס מיטן אויבערשטן), ווערט דער שכל פון ַא מענטש אינגַאנצן פַאראיינציקט 
ווָאס  וואונדערלעכע פַאראיינציקונג,  ַא  ַא ״יחוד נפלא״ –  מיטן אויבערשטן מיט 

מען קען נישט געפינען ַאזַא סָארט פַאראיינציקונג אין גשמיות.

(דער רבי זָאגט (לקוטי שיחות חלק לה ע׳ 203) ַאז דער ַאלטער רבי רעדט וועגן 
ַא מענטש וועלכער לערנט תורה מיט גרויס ״עיון״ און פַארשטייט דָאס ווָאס ער 
לערנט זייער גוט, דעמולט ווערט ער פַאראיינציקט מיטן אויבערשטן מיט ַא ״יחוד 
ַא טיפער  ָאן  זָאגט ווערטער פון תורה ָאדער תהלים  ווען ער  נפלא״, ָאבער נישט 

פארשטאנד).

 מזון הנשמה, לבושי הנשמה
ַאזוי ווי אין דער וועלט דַארף דער גוף פון ַא מענטש הָאבן לבושים (קליידער) 
און מזון (עסן), ַאזוי אויך דַארף דער נשמה הָאבן רוחניות׳דיקע לבושים (קליידער) 
און רוחניות׳דיקע מזון (עסן) אין גן עדן. ווי קען ַא מענטש בַאשַאפן קליידער און 
עסן פַאר זיין נשמה אין גן עדן? דורך דעם ווָאס ער טוט מצות אין דער וועלט ווערן 
דורך לערנען  און  נשמה,  זיין  פַאר  (קליידער)  רוחניות׳דיקע לבושים  די  בַאשַאפן 

תורה ווערט בַאשַאפן די רוחניות׳דיקע מזון (עסן) פַאר די נשמה.

ווען די נשמה איז אין דעם גוף, קען זי ניט פילן די ג-טליכע ליכטיקייט ווָאס 
ווערט אויפגעטָאן דורך לערנען תורה און מקיים זיין מצות. ווייל די גשמיות פון 
דעם גוף אויף דער וועלט קען פַארדעקן און בַאהַאלטן די רוחניות און ג-טליכע 
ווערט  גן עדן, דעמולט  אין  ַארויף למעלה  גייט  די נשמה  ווען  ָאבער  ליכטיקייט. 
ַאנטּפלעקט ווי די תורה און מצות אויף דער וועלט הָאט אויפגעטָאן די גָאר גרויסע 

ג-טליכע ליכטיקייט.

דער אונטערשייד צווישן מזון און לבושים איז:
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מזון: ַאזוי ווי ַא מענטש דַארף עסן כדי צו קענען לעבן, און די עסן מוז ַאריינגיין 
אין זיין גוף ביז עס ווערט איבערגעקערט און ווערט בלוט. ַאזוי אויך ּפַאסירט מיט 
די רוחניות׳דיקע עסן – די תורה ווָאס ַא מענטש לערנט. די תורה גייט ַאריין אין 
דעם מענטש דורך זיין שכל און ווערט ַא טייל פון זיין נפש און פַאראיינציקט מיט 
אים. דורך דעם בַאקומט דער נפש איר חיות ווָאס זי דַארף פון דעם אויבערשטן. 
דָאס איז דער ּפשט פון דער ּפסוק (תהלים מ, ט): ״ותורתך בתוך מעי״ – ״דיין תורה 

איז אין מיר״ ַאזוי ווי עסן ווָאס גייט ַאריין אין ַא מענטש.

לבוש: ַאזוי ווי ַא מענטש דַארף הָאבן קליידער כדי צו אים היטן און בַאשיצן, 
ַאזוי אויך ווען די נשמה איז אין גן עדן דַארף זי הָאבן ״קליידער״ אויף צו קענען 
ָאננעמען די גרויסע געטליכע ליכטיקייט ווָאס שיינט אין גן עדן. פון יעדער מצוה 
ווָאס ַא מענטש איז מקיים אויף דער וועלט ווערט בַאשַאפן ַא לבוש פַאר זיין נשמה 
וועלכע נעמט ַארום די נשמה ַאזוי ווי ַא לבוש נעמט ַארום דעם גוף פון ַא מענטש.

אין ּפרק ה ברענגט דער ַאלטער רבי ווָאס עס שטייט אין זהר, ַאז די תורה ווָאס 
ַא מענטש לערנט ווערט ״מזון״ (שּפייז) פַאר דער נשמה אין גן עדן דוקא אויב די 
תורה ווָאס ער לערנט איז ״לשמה״. דער ַאלטער רבי איז מסביר ַאז לערנען תורה 
״לשמה״ מיינט ַאז ער לערנט כדי זיך צו פַארבינדן מיט דעם אויבערשטן. וויסנדיק 
זַאך  איין  איז  תורה  און  תורה  אין  ַאריינגעלייגט  זיך  הָאט  אויבערשטער  דער  ַאז 
מיטן אויבערשטן ַאליין, וויל דער מענטש לערנען און פַארשטיין תורה כדי צו זיין 

פַארבונדן נָאך מער און נָאך שטַארקער מיטן אויבערשטן.

Tanya_MInitz__1.26__FINAL__NEW.indd   îãTanya_MInitz__1.26__FINAL__NEW.indd   îã 1/25/2010   12:30:45 AM1/25/2010   12:30:45 AM



פרק ו
 זה לעומת זה עשה אלוקים

 עשר כתרין דמסאבותא
 סטרא אחרא

 שלש קליפות הטמאות
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 זה לעומת זה עשה אלוקים
ַא  געמַאכט  אויבערשטער  דער  הָאט  הייליקייט,  קדושה,  פון  זַאך  יעדער  צו 

״לעומת זה״ – ַא קעגנזַאץ אין קליּפה און טומאה. 

צען  די  (ַאנטקעגן  כוחות  הייליקע  צען  הָאט  האלקית  נפש  דער  די  ווי  ַאזוי 
ספירות) ווָאס זיינען צוטיילט אויף צוויי טיילן (שכל און מידות) און זי טוט זיך 
ָאן אין דריי הייליקע ״לבושים״: מחשבה, דיבור און מעשה פון תורה און מצות, 
ַאזוי אויך זיינען פַארַאן אין טומאה צען כחות (זיבן מידות און דריי כחות פון שכל: 

חכמה, בינה און דעת ווָאס פון זיי נעמען זיך די מדות).

פַאר קדושה און תורה און  גענוצט  די צען כחות  ווערן  נפש האלקית  די  ביי 
אויבערשטן  דעם  פון  גרויסקייט  די  אין  ַאריין  זיך  טרַאכט  איד  ַא  בשעת  מצות. 
(מיט זיינע שכל כחות) ערוועקט דָאס געפילן פון ליבשַאפט און מורא פַאר דעם 
אויבערשטן (אין זיינע מידות). ַאזוי אויך געפינען מיר אין ״לעומת זה״ – די צען 
כחות ווערן גענוצט פַאר זַאכן ווָאס זיינען נישט הייליק און נישט פַארבונדן מיט 
תורה און מצות. בשעת ַא איד טרַאכט זיך ַאריין אין די זַאכן (מיט זיינע שכל כחות) 

ערוועקט דָאס געפילן אין אים (אין זיינע מידות) צו די ניט-גוטע זאכן.

שטעלט זיך די שאלה: אויב ַאלץ ווערט בַאשַאפן און בַאקומט לעבן פון דעם 
אויבערשטן, ווי קען בַאשַאפן ווערן טומאה און קליּפות? ווי קען זיין ַאז צו יעדער 

זַאך פון קדושה איז פַארַאן ַא ״לעומת זה״ אין קליּפה און טומאה?

זָאל  יעדער מענשט  ַאז  וויל  איז דער ענטפער אויף דעם: דער אויבערשטער 
הָאבן פרייע אויסווַאל (בחירה חפשית), צו קענען אויסקלייבן ווי ער זָאל זיך פירן, 
צו זיין גוט ָאדער ניט-גוט און ער זָאל בַאקומען שכר פַאר זיין גוטע אויפפירונג. 
דעריבער הָאט דער אויבערשטער בַאשַאפן כחות פון טומאה ווָאס זָאל דינען ַאלס 
דער ״לעומת זה״ פון קדושה, כדי צו פַארשטעלן און בַאהַאלטן די כח פון ה׳ ווָאס 
איז אין יעדער זַאך. דורך דעם קען ַא מענטש אויסקלייבן ַאליין, דורך זיין עבודה, 
ווי ער זָאל זיך פירן. אויב עס ווָאלט געווען אויף דער וועלט נָאר קדושה און תורה 
און מצות ווָאלט דָאך דער מענטש נישט געדַארפט אויסקלייבן די ריכטיקע וועג. 
ער ווָאלט נישט געדַארפט ָאנקומען צו ״עבודה״, ַארבעטן אויף זיך צו טָאן ווָאס 
הָאט  אויבערשטער  דער  ַאז  יעצט  פַארקערט.  נישט  און  וויל  אויבערשטער  דער 

Tanya_MInitz__1.26__FINAL__NEW.indd   îæTanya_MInitz__1.26__FINAL__NEW.indd   îæ 1/25/2010   12:30:48 AM1/25/2010   12:30:48 AM



מושגים אין תניא מח

די  ַא מענטש קלייבט אויס  ווען  זיי קליּפה און טומאה,  בַאשַאפן סיי קדושה און 
גוטע וועג און פירט זיך ווי מ׳דַארף, בַאקומט ער שכר פון דעם אויבערשטן פַאר 
נישט- די  ַאנשטָאט  וועג  ריכטיקע  די  אויסקלייבן  פַאר  און  אויפפירונג  גוטע  זיין 

ריכטיקע וועג.

 עשר כתרין דמסאבותא
פון  קרוינען  צען  ״די  קבלה  אין  ָאנגערופן  ווערט  טומאה  פון  כחות  צען  די 

טומאה״ (כתרין פון לשון כתר, ַא קרוין). 

ווי די צען  (ַאזוי  ווערן צעטיילט אויף צוויי סוגים  די צען כחות פון טומאה 
צום  נישט-גוטע מדות,  זיבן  זיינען  די מדות  און מדות.  פון שכל  כחות)  הייליקע 
ביישפיל: די מידה פון חסד אין טומאה זָאגט זיך ַארויס אין דעם ווָאס ַא מענטש 
הָאט ליב זַאכן ווָאס זיינען אסור. די מידה פון גבורה אין טומאה זָאגט זיך ַארויס 

ווען ַא מענטש ווערט אין כעס. 

איינע פון די גרויסע אונטערשיידן צווישן די הייליקע שכל און מדות און די 
שכל און מדות פון טומאה איז: אין קדושה ווערט די נפש האלקית געפירט לויט 
דעם שכל. די מדות נעמען זיך אינגַאנצן פון זיין שכל. למשל, ַא מענטש טרַאכט 
זיך ַאריין אין זיין שכל וועגן די גרויסקייט פון דעם אויבערשטן און דָאס ערוועקט 
דעם  פַאר  ״יראה״  ָאדער  אויבערשטן,  צום  ליבשַאפט  גרויסע  ַא  מדות  זיינע  ביי 
אויבערשטן. אין טומאה, ביי די נפש הבהמית, איז דער עיקר אירע מדות. די מדות 
זיינען נַאטירלעך און נעמען זיך נישט פון שכל, זיי הָאבן ַא נַאטירליכע ליבשַאפט צו 
גשמיות׳דיקע תענוגים, און עס פָאדערט זיך נישט ַאריינטצורַאכטן אין די גוטסקייט 
פון די גשמיות׳דיקע זַאכן כדי צו זיי וועלן הָאבן, די נַאטור פון די נפש הבהמית 
ציט זיך צו זיי ַאפילו ָאן איר שכל (דער שכל העלפט מערניט כדי עס צו קענען מער 

ַאנטּפלעקן).

דער ַאלטער רבי איז מסביר אין ּפרק ו׳ ַאז ווען ַא מענטש טרַאכט (מחשבה), 
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רעדט (דיבור) ָאדער טוט (מעשה) עּפעס ווָאס איז פַארבונדן און נעמט זיך פון די 
צען כחות פון טומאה, ווערן די מחשבות, דיבורים און מעשים טמא׳דיקע לבושים 

צו די צען טמא׳דיקע כחות.

דעם  צוליב  ַאז  תניא)  אויף  הגהות  זיינע  (אין  שרייבט  מוהרש״ב  רבי  (דער 
אונטערשייד צווישן די הייליקע צען כחות און די טמא׳דיקע צען כחות קען מען 
פַארשטיין פַארווָאס דער ַאלטער רבי אין ּפרק ו׳, ווען ער רעדט וועגן די צען כחות 
וועגן די שכל  וועגן די מדות און ערשט דערנָאך  פון טומאה, שרייבט ער פריער 
כחות. ָאבער אין ּפרק ג׳, וואו דער ַאלטער רבי רעדט וועגן די צען כחות פון קדושה, 
שרייבט ער פריער וועגן דעם שכל און דערנָאך וועגן די מדות – ווייל אין קדושה 
נעמען זיך די מדות פון שכל און די מדות פון ַא מענטש וועלכע זיינען פַארבונדן 
מיט תורה און מצות זיינען ַאלץ לויט זיין שכל. און ביי קליּפה און טומאה נעמען 

זיך די מדות נישט פון שכל.)

סטרא אחרא
סטרא אויף ַארַאמיש מיינט ַא זייט. און אחרא – ַאן אנדערע.

ַאז ״סטרא אחרא״ מיינט די ַאנדערע זייט  ו׳  דער ַאלטער רבי זָאגט אין ּפרק 
פון הייליקייט. יעדער זַאך ווָאס נעמט זיך נישט פון די זייט פון קדושה איז ״סטרא 
אחרא״. נישט נָאר עבירות, נָאר ַאלע מחשבות ווָאס ַא מענטש טרַאכט, ַאלע דיבורים 
ווָאס ַא מענטש רעדט און ַאלע מעשים ווָאס ַא מענטש טוט וועלכע זיינען ניט צוליב 
ה׳  עבודת  און  מצות  תורה,  מיט  פַארבונדן  ניט  זיינען  וועלכע  אויבערשטן,  דעם 

(ַאפילו אויב זיי זיינען ניט קיין עבירות) זיינען ״סטרא אחרא״. 

ווָאס איז ״בטל״  זַאך  ַא  ַאז ״צד הקדושה״ מיינט  דער ַאלטער רבי איז מסביר 
צום אויבערשטן. דָאס מיינט יעדער זַאך ווָאס ַא מענטש טוט, אויב די כוונה אין טָאן 
די זַאך איז לשם שמים, מיינט דָאס ַאז די זַאך הָאט ניט קיין בַאזונדערע כוונה פַאר 
זיך ַאליין, נָאר זי איז ַא טייל פון זיין עבודת ה׳ און דעריבער איז די זַאך ״בטל״ צום 
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אויבערשטן. דָאס הייסט, עסן, שלָאפן, געלט זַאכן ווָאס ווערן געטָאן ווי ַא איד דַארף 
זיי טָאן לשם שמים, זיינען זיי ״בטל״ צום אויבערשטן און ַא טייל פון ״צד הקדושה״. 
ָאבער אויב ַא מענטש טוט די זַאכן ָאן קיין שום כוונה לשם שמים (ער עסט מערניט 

ווייל ער הָאט ליב עסן), דעמָאלט זיינען זיי פַארבונדן מיט ״סטרא אחרא״.

שלש קליפות הטמאות
אויבערשטער  דער  הָאט  קדושה  מיט  צוזַאמען  א׳,  ּפרק  אין  ערקלערט  ווי 

בַאשַאפן קליּפות. ָאבער קליּפות איז מערניט ווי ַא שָאלַאכץ.

דער  אויף  פַארשטעלט  און  פַארדעקט  פרוכט  ַא  פון  שָאלעכץ  די  ווי  ַאזוי 
ווָאס  כחות  בַאשַאפן  אויבערשטער  דער  הָאט  ַאזוי  פרוכט;  פון  טייל  אינערליכע 
זָאלן פַארשטעלן אויף דער אינערלעכער ג-טלעכער חיות ווָאס איז דָא אין יעדער 

זַאך פון וועלט. 

אין קליּפות ַאליין זיינען פַארַאן צוויי סָארטן: ״שלש קליּפות הטמאות״ און 
״קליּפת נוגה״. 

״שלש קליּפות הטמאות״ זיינען די דריי קליּפות וועלכע הָאט ניט קיין גוטס 
און זיינען אינגַאנצן טמא און שלעכט. פון זיי נעמען זיך און קומען ַארָאּפ די נפשות 
פון ַאלע גויים און די נפשות פון ַאלע טמא׳דיקע חיות און ַאלע סָארט עסן ווָאס 
ווַאקסן וועלכע זיינען ניט כשר. פון די דריי טמא׳דיקע קליּפות נעמען זיך אויך די 
ניט-גוטע זַאכן פון ַא מענטש; די ַאלע מחשבות, דיבורים און מעשים ווָאס זיינען 

אסור צו טרַאכטן, רעדן ָאדער טָאן נעמען זיך פון זיי.

די זַאכן ווָאס נעמען זיך פון די דריי טמא׳דיקע קליּפות זיינען אינגַאנצן טמא. 
פון זיי קען קיינמָאל ניט ווערן גוטס. ַאנדערש איז די צווייטע סָארט קליּפה, ״קליּפת 
נוגה״, וועלכע הָאט אין זיך אויך גוטס און פון זיי קען יָא ַארויסקומען גוטע זַאכן 

(ווי ערקלערט אין קומענדיקן ּפרק).
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פרק ז
 קליפת נוגה

 רשימו
 תשובה מאהבה

 זדונות נעשו לו כזכיות
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 קליפת נוגה
קליּפות  ״שלש  די  ווי  ַאנדערש  קליּפה,  סָארט  ַאנדער  ַאן  איז  נוגה״  ״קליּפת 
אויך  געמישט  זיך  אין  הָאט  זי  אינגַאנצן שלעכטס;  נישט  איז  זי  ווייל  הטמאות״, 
גוטס. דעריבער ווערט זי ָאנגערופן ״נוגה״, ווָאס מיינט שיינט, ווייל עס שיינט אין 

איר די ליכט פון קדושה. 

״קליּפת נוגה״ איז די פערטע קליּפה, נָאך די דריי טמא׳דיקע קליּפות (די ״שלש 
מערסטנס  זי  איז  וועלטן  רוחניות׳דיקע  העכערע,  די  אין  און  הטמאות״)  קליּפות 
גוט, און הָאט מערניט ווי ַאביסל רע. אין די נידעריקע וועלטן פַארמָאגט זי מער 
העלפט שלעכטס.  און  גוטס  העלפט   – וועלטן  נידעריקע  נָאך  אין  און  שלעכטס, 
די  אין  שלעכטס.  מער  נוגה״  ״קליּפת  פַארמָאגט  איז,  וועלט  די  נידעריקער  ווָאס 
ַא  בלויז  און  שלעכטס  אינגאנצן  כמעט  נוגה״  ״קליּפת  איז  וועלט,  נידעריקסטער 

קליינער טייל פון איר איז גוט, ווָאס איז אויסגעמישט צוזַאמען מיט די שלעכטס.

קליּפת נוגה איז אינגַאנצן גוט אין עולם האצילות 

גוט,  מערסטנס  איז  נוגה  קליּפת  אין עולם הבריאה 
ָאבער הָאט ַאביסל רע

גוטס  העלפט  איז  נוגה  קליּפת  אין עולם היצירה 
און העלפט שלעכטס

מערסטנס  איז  נוגה  קליּפת  אין עולם העשיה 
שלעכטס, ָאבער הָאט ַאביסל גוטס

די נפש הבהמית פון ַא איד נעמט זיך פון ״קליּפת נוגה״, און פון די טוב ווָאס 
איז דָא אין ״קליּפת נוגה״ נעמט זיך די גוטע נַאטירלעכע מדות ווָאס יעדער איד 
הָאט, ווי רחמנות און גמילות חסדים14. פון ״קליּפת נוגה״ נעמט זיך אויך ַאלע זַאכן 
ַא מענטש  זיינען מותר צו עסן און ַאלע מחשבות, דיבורים און מעשים פון  ווָאס 
ווָאס זיינען נישט פַארבונדן מיט תורה און מצות, ָאבער וועלכע זיינען אויך נישט 

אסור.

*  *  *

14) ווי דער אלטער רבי זאגט אין סוף פון פרק א.
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ַא  ַא ״ממוצע״,  נוגה״ איז  ַאז ״קליּפת  ז  דער ַאלטער רבי ערקלערט אין ּפרק 
מיטלסטע דרגא, צווישן די דריי קליּפות ווָאס זיינען אינגַאנצן טמא (״שלש קליּפות 
הטמאות״) און קדושה. ַאמָאל איז ״קליּפת נוגה״ ַאריינגענומען און דערהויבן צו 
קדושה, און ַאמָאל ווערט זי ַאריינגענומען און דערניטערט צו טומאה. דָאס איז ַאלץ 

ָאּפהענגיק אין דער מענטש.

ווי ַאזוי קען ַא מענטש דערהויבן ״קליּפת נוגה״ צו קדושה ָאדער פַארקערט?

זָאגט דער ַאלטער רבי: ווען ַא מענטש עסט ָאדער טרינקט, קען ער מיט זיין עסן 
און טרינקען דערהויבן די חיות פון די עסן צו קדושה, ָאדער ער קען עס חס ושלום 
ַארָאּפשלעּפן צו טומאה. אויב ער עסט און טרינקט כדי צו קענען דַאווענען, לערנען 
און דינען דעם אויבערשטן (ווי עסן לכבוד שבת), דעמָאלט ווערט די עסן (ווָאס 
בַאקומט איר חיות פון ״קליּפת נוגה״) דערהויבן צום אויבערשטן ַאזוי ווי ַא קרבן. 
ָאבער אויב ער עסט און טרינקט מערניט כדי צו דערפילן זיין תאוה, ווייל ער הָאט 
ליב די גוטע פלייש ָאדער געשמַאקע וויין, דעמָאלט ווערט די עסן ַארָאּפגענידערט 

און ַאריינגענומען אין טומאה (אין די ״שלש קליּפות הטמאות״)15.

די איינציקע וועג דער מענטש קען ַארויסנעמען די חיות פון די ״שלש קליּפות 
הטמאות״ איז ווען ער קערט זיך אום צו דינען דעם אויבערשטן, ווָאס דַאן נוצט ער 
די כח פון דעם עסן און טרינקען. וויבַאלד ַאז די כח פון די עסן און טרינקען ווערן 
יעצט גענוצט פַאר דַאווענען, לערנען און דינען דעם אויבערשטן, דעריבער קען ער 
זיי ַארויסשלעּפן פון טומאה צוריק צו קדושה. (ָאבער דָאס איז נָאר ווען די עסן ווָאס 
ער הָאט געגעסן (צוליב זיין תאוה) איז געווען מותר צו עסן. אויב די עסן איז געווען 
אסור, דעמָאלט קען ער ניט ַארויסנעמען זייער חיות פון טומאה. דָאס איז דער ּפשט 
פון דער ווָארט ״אסור״ – ווייל די סָארט זַאכן זיינען ״געבונדן״ (אסור) אין טומאה 

און עס קען ניט דערהויבן ווערן צו קדושה.)

15) ווען א מענטש עסט סתם אן כוונה לשם שמים אבער אויך נישט צוליב זיין תאוה, דעמאלט 
ווערט עס נישט אריינגענומען אין קדושה אדער טומאה, נאר עס בלייבט ווי עס איז געווען –  קליפת 

נוגה.
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 רשימו
״רשימו״ מיינט ַא צייכן.

ווָאס איז כשר און מותר ָאבער עס הָאט  ַא מענטש הָאט געגעסן עּפעס  ווען 
דעם  דינען  און  לערנען  דַאווענען,  קענען  צו  (כדי  שמים  לשם  כוונה  די  געפעלט 
ווערן די  זיין תאוה,  נָאר ער הָאט געגעסן מערניט כדי צו דערפילן  אויבערשטן), 
ַאלץ  נָאך  קען  מענטש  דער  ָאבער,  טומאה.  אין  ַאריינגענומען  עסן  די  פון  חיות 
צוריקקערן און דערהויבן די חיות צו קדושה ווען ער טוט תשובה. וויבַאלד ַאז די 
עסן ווערט ַא טייל פון זיין גוף, איז שּפעטער ווען זיין גוף קערט זיך אום און דינט 
ה׳ ווערן אויך דערהויבן די חיות פון די עסן. ָאבער וויבַאלד ַאז די עסן איז לכתחילה 
ַא  ַא ״רשימו״ –  זיין תאוה פַאר עסן, בלייבט נָאך איבער  געגעסן געווָארן צוליב 

ניט-גוטער צייכן דערפון אויף זיין גוף.

די ״רשימו״, דער צייכן, בלייבט אויף זיין גוף במשך זיין גַאנצן לעבן ביז ער 
גייט ַאוועק פון דער וועלט נָאך הונדערט און צווַאנציק יָאר. צו ַארָאּפנעמען דעם 
צייכן פון דער גוף דַארף דער גוף ַאדורכגיין דעם עונש ווָאס איז ָאנגערופן ״חיבוט 

הקבר״, ַא שטראף ווָאס רייניקט דעם גוף16.

16) זע ווייטער פרק ח פאר די ערקלערונג פון "חיבוט הקבר".
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מושגים אין תניא נו

תשובה מאהבה (רבה)
״תשובה מאהבה רבה״ איז גָאר ַא גרויסע דרגא פון תשובה ווָאס קומט ״מאהבה״ 
– פון גרויס ליבשַאפט צו דעם אויבערשטן פון די טיפעניש פון דער הַארץ, ווען 

דער מענטש וויל זיך זייער צוקלעּפן און בַאהעפטן צו דעם אויבערשטן.

די  ווייל  צדיקים.  פון  עבודה  דער  פון  ַאפילו  העכער  איז  תשובה  סָארט  די 
תשובה קומט פון דעם ווָאס דער מענטש איז זייער דורשטיק צו ג-טליכקייט און 
וויל זיך זייער פַאראיינציקן מיטן אויבערשטן. ַאנדערש ווי ַא צדיק ווָאס פילט זיך 
שטענדיק נָאענט צום אויבערשטן און דעריבער פילט ער זיך נישט ַאזוי דורשטיק צו 
ג-טליכקייט. צום ביישּפיל, ווען ַא מענטש געפינט זיך אין ַא מדבר און הָאט נישט 
קיין ווַאסער, דעמָאלט הָאט ער גָאר ַא גרויסע דורשט פַאר ווַאסער. ָאבער ווען ער 
געפינט זיך אין ַא ּפלַאץ וואו עס איז פַארַאן ווַאסער, פילט ער ניט ַאזַא שטַארקע 

דורשט.

דער ַאלטער רבי זָאגט ַאז לויט דעם קען מען פַארשטיין דָאס ווָאס די גמרא 
יכולים לעמוד״ –  אין  גמורים  ַאז ״במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים  זָאגט 
אין דעם ָארט (אין דער מדריגה) וואו בעלי תשובה שטייען, קענען ַאפילו גרויסע 
צדיקים ניט שטיין. ווייל ביי צדיקים איז ניט פַארַאן די שטַארקע דורשט צו ה׳ מיט 
ַאזַא שטַארקן כח ווי ביי בעלי תשובה, ווָאס זיינען פריער געווען ווייט פון ה׳ (ַאזוי 

ווי ַא מענטש ווָאס געפינט זיך אין ַא מדבר ָאן ווַאסער).

ַאפילו  קען  זי  ַאז  ַאזוי שטַארק  איז  סָארט ״תשובה מאהבה״  די  פון  כח  דער 
איז  ווָאס  געגעסן,  הָאט  מענטש  ַא  ווָאס  זַאכן  טמא׳דיקע  פון  חיות  די  דערהויבן 
קען  ַא מענטש  וועג  איינציקע  די  קליּפות הטמאות״.  די ״שלש  אין  ַאריינגעפַאלן 

ַארויסשלעּפן די חיות פון די עבירות איז ווען ער טוט ״תשובה מאהבה רבה״.
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נזמושגים אין תניא

זדונות נעשו לו כזכיות
די גמרא זָאגט (אין ראש השנה כט, א) ַאז דורך תשובה קען ַא מענטש אויפטָאן 
ַא  גָאר  טוט  מענטש  ַא  ווען  ווערן.  ָאּפגעמעקט  אינגַאנצן  זָאלן  עבירות  זיינע  ַאז 
ווָאס  ָאנגערופן תשובה פון אהבה רבה (תשובה  ווָאס ווערט  געהויבענע תשובה, 
הַארץ),  זיין  פון  טיפעניש  דעם  פון  אויבערשטן,  צום  ליבשַאפט  גרויס  פון  קומט 
מצוה.  ַא  ווי  גערעכנט  ווערן  צו  עבירה  די  איבערבייטן  ַאפילו  ער  קען  דעמָאלט 
ַא  ווי  ווערן  פַארעכנט  קען  ״במזיד״,  געווָארן  געטָאן  איז  ווָאס  עבירה  ַאן  ַאפילו 
מצוה. דָאס איז ּפשט ״זדונות״ – עבירות ווָאס זיינען געטָאן געווָארן במזיד, ״נעשו 

לו ״ – ווערן געמַאכט פַאר אים, ״כזכיות״ – ווי מצות. 

ַאן עבירה ווָאס ַא מענטש  שטעלט זיך די שאלה: ווי קען די עבירה, ובפרט 
הָאט געטָאן במזיד, ווערן גערעכנט ווי ַא מצוה?

ערקלערט דער ַאלטער רבי אין ּפרק ז: די עבירה ווָאס ַא מענטש הָאט געטָאן 
ווירקט אויף אים צו פילן שלעכט ַאז ער הָאט זיך ַאזוי דערווייטערט פון ה׳. דער 
מענטש  דער  ברענגט  ה׳  פון  ָאּפגעריסן  און  ווייט  זיין  פון  נידעריקייט  פון  געפיל 
ה׳.  צו  אומצוקערן  זיך  אים  שטוּפט  און  זיך  וועגן  שלעכט  פילן  און  טרַאכטן  צו 
עבירה ּפועל׳ט אויף אים צו טָאן תשובה און ווירקט אויף אים  קומט אויס ַאז די 
ַא  אים  אין  ערוועקט  עס  אויבערשטן.  צום  ליבשַאפט  שטַארקע  נייע  ַא  הָאבן  צו 
שטַארקע ווילן און דורשט אומצוקערן זיך און ַאהיים קומען צו ה׳, וואו די נשמה 
וויל גיין. די עבירה ווָאס ער הָאט געטָאן הָאט אים צוגעפירט און צוגעברַאכט זיך 
אומצוקערן און טָאן תשובה. דעריבער, קען די עבירה גערעכנט ווערן ווי ַא מצוה. 
ַאזוי ווי ַא מצוה ברענגט ַא מענטש צו הָאבן ַא ליבשאפט צום אויבערשטן און זיך 
רבה״,  ״אהבה  פון  תשובה  טוט  מענטש  ַא  ווען  אויך  ַאזוי  ה׳,  מיט  פַאראיינציקן 
פירט די עבירה צו תשובה און אהבת ה׳. דָאס איז נָאר ווען ַא מענטש טוט גָאר ַא 
געהויבענע תשובה (״תשובה מאהבה״) און דוקא ווען עס קומט פון די טיפעניש 

פון זיין הַארץ.
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פרק ח
 שד משדין נוכראין
 שד משדין יהודאין

 חיבוט הקבר
 כף הקלע

 גיהנם (גיהנם של אש, גיהנם של שלג)
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סאמושגים אין תניא

 שד משדין נוכראין
עס שטייט אין זוהר ַאז ״שד משדין נוכראין״ מיינט ַא ״שד פון ניט אידן״, ווָאס 
דָאס גייט אויף דעם יצר הרע פון ַאנדערע פעלקער, ווָאס זייערע נפשות נעמען זיך 
פון די דריי טמא׳דיקע קליּפות (די שלש קליּפות הטמאות). וויבַאלד זיי נעמען זיך 
פון טמא׳דיקע קליּפות ווָאס קענען נישט הָאבן קיין תיקון און עס איז ניט מעגלעך 
צו זיי איבערקערן צו קדושה, דעריבער ווירקן זיי אויף ַא מענטש צו הָאבן תאוות 
צו זַאכן ווָאס נעמען זיך פון די טמא׳דיקע קליּפות, זַאכן ווָאס זיינען אינגַאנצן אסור 

לויט דער תורה און קענען נישט דערהויבן ווערן צו קדושה.

צוליב דעם ווערן זיי ָאנגערופן ״שד משדין נוכראין״ – ווייל זיי זיינען פרעמד 
(נוכראין) צו ַא איד. ווייל ביי ַא איד, ַאפילו זיין נפש הבהמית נעמט זיך נישט פון 
טמא׳דיקע קליּפות, נָאר פון ״קליּפת נוגה״, ווָאס הָאט אין זיך אויך גוטס. די נפש 
הבהמית פון ַא איד ווירקט אויף אים ער זָאל וועלן הָאבן ַא געשמַאק אין וועלט 
ווָאס  זַאכן  טָאן  צו  נישט  ָאבער  ניט לשם שמים,  און שלָאפן  עסן, טרינקען  צו   –

זיינען אסור.

שטעלט זיך די שאלה: ווי קומט עס צו איד ַאז ער ער זָאל הָאבן ַא שייכות מיט  
״שד משדין נוכראין״, מיט דעם יצר הרע פון ַא גוי? ווי קומט עס ַאז ַא איד זָאל 

קענען הָאבן ַא תאוה צו טָאן ַא זַאך ווָאס איז אסור?

דער ביאור אין דעם: ווען ַא איד פָאלגט זיין יצר הרע און הָאט פַארגעניגן פון 
תאוות ווָאס זיינען מותר לויט׳ן שולחן ערוך, און טוט זיי ניט לשם שמים, דעמָאלט 
דערנידערט ער די זַאך און זיך צו די טמא׳דיקע קליּפות (שלש קליּפות הטמאות) 
און זיין יצר הרע הָאט יעצט ַא שייכות צו די דריי טמא׳דיקע קליּפות (כָאטש דער 
יצר הרע און די נפש הבהמית פון ַא איד הָאט ניט קיין שייכות צו זיי פון זיך ַאליין). 
וויבַאלד ער הָאט שוין ַא שייכות מיט טמא׳דיקע קליּפות און ״שד משדין נוכראין״, 
״שד משדין  דער  פון  זין  נעמען  ווָאס  זַאכן  טָאן  וועלן  צו  אים  אויף  דָאס  ווירקט 

נוכראין״, זַאכן ווָאס זיינען אסור לויט דער תורה.

הרע״  יצר  של  אומנתו  ״כך  חז״ל:  פון  ווערטער  די  אין  ּפשט  דער  איז  דָאס 
– ַאזוי ַארבעט דער יצר הרע פון ַא איד; ״היום אומר לו עשה כך״ – היינט זָאגט ער 
דעם מענטש צו טָאן ַא זַאך ווָאס איז מותר, נָאר ער זָאל דָאס טָאן ניט לשם שמים. 
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מושגים אין תניא סב

ער דערניטערט אים צו ״שלש קליּפות הטמאות״ און דעמָאלט הָאט ער ַא שייכות 
; ״ולמחר אומר לו עשה כך״ – דערנָאך אויף מָארגן  נוכראין״  מיט ״שד משדין 
רעדט אים דער יצר הרע איין צו טָאן זַאכן ווָאס זיינען אסור ח״ו; ״עד שאומר לו 
עבוד עבודה זרה״ – ביז ער קען אים איינריידן ח״ו צו גיין דינען עבודה זרה. דָאס 
הייסט, ער רעדט איין און ווירקט ַאפילו אויף דעם יצר הרע פון ַא איד, ווָאס הָאט 
קיין שום שייכות נישט מיט זַאכן ווָאס זיינען אסור, צו וועלן טָאן זַאכן ווָאס זיינען 

אסור, ביז ער קען דינען עבודה זרה ח״ו. 
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סגמושגים אין תניא

 שד משדין יהודאין
עס שטייט אין זוהר ַאז ״שד משדין יהודאין״ מיינט ַא ״שד פון אידן״, ווָאס 

דָאס גייט אויף דעם יצר הרע פון ַא איד, ווָאס נעמט זיך פון ״קליּפת נוגה״.

זיך  קען  און  טוב  אויך  הָאט  ווָאס  נוגה״  ״קליּפת  פון  זיך  נעמט  עס  וויבַאלד 
איבערקערן צו קדושה, דעריבער ווירקט דער יצר הרע פון ַא איד, דער ״שד משדין 
יהודאין״, צו הָאבן תאוות צו טָאן זַאכן ווָאס זיינען מותר און קען דערהויבן ווערן 
צו עסן,  עולם הזה –  פון  הָאבן הנאה  צו  ַא מענטש  אויף  ווירקט  צו קדושה. עס 
טרינקען און שלָאפן פַאר דעם פַארגעניגן און ניט לשם שמים.  דָאס הייסט: זיין 
ווָאס  זַאכן  זי טָאן  וויל  נוגה״, און דעריבער  זיך פון ״קליּפת  נפש הבהמית נעמט 
נעמען זיך אויך פון ״קליּפת נוגה״, ווי ַאלע זַאכן ווָאס זיינען מותר, ווָאס נעמען 

זייער חיות פון ״קליּפת נוגה״.

ווי דער ַאלטער רבי איז מסביר פריער אין ּפרק ז: ווען ַא מענטש עסט ָאדער 
טרינקט מערניט כדי צו דערפילן זיין תאוה, ווייל ער הָאט ליב די גוטע פלייש ָאדער 
אין  ַאריינגענומען  און  ַארָאּפגענידערט  עסן  די  ווערט  דעמָאלט  וויין,  געשמַאקע 
טומאה. ָאבער דער מענטש קען ַארויסנעמען די חיות פון טומאה ווען ער קערט זיך 
אום צו דינען דעם אויבערשטן, ווָאס דַאן נוצט ער די כח פון דעם עסן און טרינקען. 
וויבַאלד ַאז די כח פון דעם עסן און טרינקען ווערן יעצט גענוצט פַאר דַאווענען, 
לערנען און דינען דעם אויבערשטן, דעריבער קען ער זיי ַארויסשלעּפן פון טומאה 

צוריק צו קדושה. 

דָאס איז נָאר ווען דער מענטש איז געווירקט דורך ַא ״שד משדין יהודאין״, ַא 
אידישע ״נפש הבהמית״ און די עסן ווָאס ער הָאט געגעסן (צוליב זיין תאוה) איז 
געווען מותר צו עסן. אויב דער מענטש איז געווירקט דורך ַא ״שד משדין נוכראין״, 
ַא יצר הרע פון ַא גוי, און די עסן איז געווען אסור, דעמָאלט קען ער ניט ַארויסנעמען 

זייער חיות פון טומאה און עס קען ניט דערהויבן ווערן צו קדושה.
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מושגים אין תניא סד

 חיבוט הקבר
״חיבוט הקבר״ איז ַא שטרָאף ווָאס דער גוף דַארף ַאדורכגיין נָאך הונדערט 

און צווַאנציק יָאר, ווען די מלאכים שלָאגן דער גוף ווען זי געפינט זיך אין קבר. 

ַאלע עונשים ווָאס דער גוף ָאדער די נשמה דַארף ַאדורכגיין איז ניט כדי צו 
בַאשטראפן דעם גוף ָאדער די נשמה, נָאר כדי איר אויסצורייניקן און מטהר זיין. 
״חיבוט הקבר״ איז כדי אויסצורייניקן דער גוף פון ַא מענטש פון די פַארגעניגנס 
ניט געווען לשם  ווָאס איז  זייענדיק אויף דער וועלט  ווָאס דער גוף הָאט געהַאט 
שמים. ווי דער ַאלטער רבי שרייבט אין ּפרק ז, ווען ַא מענטש הָאט געגעסן עּפעס 
ווָאס איז כשר און מותר ָאבער עס הָאט געפעלט די כוונה לשם שמים (כדי צו קענען 
דַאווענען, לערנען און דינען דעם אויבערשטן), נָאר ער הָאט עס געגעסן מערניט 
ַאריינגענומען אין טומאה.  זיין תאוה, ווערן די חיות פון די עסן  כדי צו דערפילן 
כָאטש דער מענטש קען נָאך ַאלץ צוריקקערן און דערהויבן די חיות צו קדושה ווען 
ער טוט תשובה, ָאבער וויבַאלד די עסן איז געגעסן געווָארן צוליב זיין תאוה פַאר 
עסן, בלייבט נָאך איבער ַא ״רשימו״ – ַא ניט-גוטער צייכן דערפון אויף זיין גוף. 
כדי צו אויסרייניקן דעם גוף פון דער ניט-גוטער צייכן, דַארף זי ַאדורכגיין ״חיבוט 
הקבר״. ַאזוי ווי ַא מענטש ״שלָאגט״ ַא קלייד ַארָאּפצונעמען פון איר דָאס שמוץ, 

ַאזוי אויך ״שלָאגט״ מען דעם גוף כדי עס אויסצורייניקן.

דער רבי שרייבט אין ״היום יום״ (ז טבת), אין נָאמען פון דעם פריערדיקן רבי׳ן, 
ַאז כדי צו ּפטר׳ן זיך פון דעם עונש פון ״חיבוט הקבר״ זָאל ַא מענטש ָאּפגעבן ַא 
זעקסטל פון דעם טָאג (פיר שעות ַא טָאג) צו זָאגן ווערטער פון תורה און תהלים. 
עס ווערט אויך געברַאכט אין נָאמען פון דעם בעל-שם-טוב ַאז כדי זיך צו רַאטעווען 
פון ״חיבוט הקבר״ זָאל ַא מענטש זיך ָאּפרייסן ערב שבת פון ַאלע גשמיות׳דיקע 

זַאכן פון עולם הזה און זיך אינגַאנצן ָאּפגעבן צו גרייטן פַאר שבת קודש17.

17) זע "כתר שם טוב" סימן קנז.

Tanya_MInitz__1.26__FINAL__NEW.indd   ñãTanya_MInitz__1.26__FINAL__NEW.indd   ñã 1/25/2010   12:30:57 AM1/25/2010   12:30:57 AM



סהמושגים אין תניא

 כף הקלע
נָאך  ַאדורך  גייט  מענטש  ַא  פון  נשמה  די  ווָאס  שטרָאף  ַא  איז  הקלע״  ״כף 

הונדערט און צווַאנציק יָאר. 

ַאלע עונשים ווָאס דער גוף ָאדער די נשמה דַארף ַאדורכגיין איז ניט כדי צו 
בַאשטרָאפן דעם גוף ָאדער די נשמה, נָאר כדי איר אויסצורייניקן און מטהר זיין. 
״כף הקלע״ איז כדי צו רייניקן דעם נפש פון די ּפוסטע רייד (דברים בטלים) ווָאס 
דער מענטש הָאט גערעדט זייענדיק אויף דער וועלט. ווען די נשמה איז אין דעם 
גוף און דער מענטש הָאט גערעדט ״דברים בטלים״ איז די נשמה פַארבונדן מיט 
די ״דברים בטלים״ ַאפילו נָאכדעם ווי זי גייט ַארויס פון דעם גוף און די נשמה קען 
נישט ַאריינגיין אין גן עדן. דורך ״כף הקלע״ ווערט די נשמה אויסגערייניקט און זי 

איז גרייט ַאריינצוגיין אין גן עדן.

די שטרָאף פון ״כף הקלע״ איז ַאז מען נעמט די נשמה און מ׳ווַארפט איר פון 
איין עק וועלט צו דער צווייטער. דָאס הייסט: די נשמה ווערט געווָארפן פון איין 
עקסטרעם צו ַא צווייטן. צום ערשט זעט זי דעם אמת און הייליקייט פון קדושה 
און ה׳, און דַאן ווַארפט מען איר ַאריין צוריק צו די מחשבות און רייד ווָאס זי הָאט 
געהַאט ווען זי איז געווען אויף דער וועלט. ווען די נשמה זעט די טייערקייט און 
הייליקייט פון ה׳ און גלייך דערנָאך די ״דברים בטלים״ ווָאס זי הָאט געטרַאכט און 
גערעדט ברענגט דאס איר גרויס צער. דורך דעם צער ווערט די נשמה אויסגערייניקט 
״דברים  די  פון  איר  צו  געווָארן  צוגעקלעּפט  איז  ווָאס  און טומאה  די קליּפה  פון 

בטלים״. 

פריערדיקן  דעם  פון  נָאמען  אין  טבת),  (ז  יום״  ״היום  אין  שרייבט  רבי  דער 
רבי׳ן, ַאז כדי צו ּפטור ווערן פון דעם עונש פון ״כף הקלע״ זָאל ַא מענטש זָאגן 
וויפיל ער קען יעדן טָאג ווערטער פון משניות, תניא, און תהלים אויף אויסנווייניק 

(בעל ּפה).
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מושגים אין תניא סו

 גיהנם
גיהנם איז ַא שטַארקער עונש ווָאס דער מענטש בַאקומט פַאר עבירות ווָאס ער 

הָאט געטָאן ווען ער איז געווען אויף דער וועלט18. 

ווַאסער  קַאלטע  נוצן  ַאמָאל  מען  דַארף  קלייד,  ַא  ווַאשט  מען  ווען  ווי  ַאזוי 
ַארויסצונעמען די פלעקן און די שמוץ און ַאמָאל דַארף מען נוצן הייסע ווַאסער; 
ַאזוי אויך, אויסצורייניקן די נשמה פון אירע פלעקן און שמוץ ווָאס איז צוגעקלעּפט 
סָארט  צוויי  מיר  געפינען  וועלט,  דער  אויף  געווען  איז  זי  ווען  איר  צו  געווָארן 
עונשים פון גיהנם: גיהנם פון פייער (״גיהנם של אש״) און גיהנם פון שניי (״גיהנם 

של שלג״):

גיהנם של אש: גיהנם פון פייער איז ַא עונש ווָאס ַא מענטש בַאקומט פַאר עובר 
זיין ַאן עבירה. וויבַאלד דער מענטש איז ״צוהיצט״ ווען ער טוט די עבירה, איז זיין 
שטרָאף (״מדה כנגד מדה״) מיט היציקייט, ״גיהנם״ פון פייער,  אויסצורייניקן די 

נשמה פון די פלעקן ווָאס די עבירה הָאט פַאראורזַאכט.

פַאר  בַאקומט  מענטש  ַא  ווָאס  עונש  ַא  איז  שניי  פון  גיהנם  גיהנם של שלג: 
זיין  וויבַאלד דער מענטש הָאט נישט געטָאן די מצוה צוליב  ַא מצוה.  נישט טָאן 
קַאלטקייט,  מיט  מדה״)  כנגד  (״מדה  שטרָאף  זיין  איז  עצלות,  און  ״קַאלטקייט״ 

״גיהנם״ פון שניי, אויסצורייניקן די נשמה.

ער  דַארף  מותר,  זיינען  ווָאס  בטלים"  "דברים  גערעדט  הָאט  מענטש  ַא  ווָאס  דעם  פַאר   (18
זיינען אסור  ווָאס  זַאכן  ַא מענטש הָאט גערעדט  ַאדורכגיין דעם עונש פון "כף הקלע". ָאבער אויב 
צו ריידן (ווי ליצנות ָאדער לשון הרע) דַארף ער ַאדורכגיין ַא שטרָאף ווָאס איז נָאך שווערער אויף 
צו אויסרייניקן די נשמה. ַאזוי אויך, אויב ַא מענטש קען לערנען תורה און ער לערנט נישט און רעדט 
"דברים בטלים", איז דָאס פַאר אים ַאזוי ווי רעדן זַאכן ווָאס זיינען אסור און ער דַארף ַאדורכגיין די 

שטרָאף פון "גיהנם". ווייל די שטרָאף פון "כף הקלע" איז ניט גענוג אויסצורייניקן זיין נשמה.
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פרק ט
 מקום משכן נפש הבהמית
 מקום משכן נפש האלקית

 עיר קטנה
 אהבה כרשפי אש

 אהבה בתענוגים
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סטמושגים אין תניא

מקום משכן נפש הבהמית
דער ָארט וואו עס רוט און ווערט ַאנטּפלעקט די נפש הבהמית ביי ַא איד איז 
אין הַארץ. אין הַארץ גופא, געפינט זיך די נפש הבהמית אין דעם לינקן טייל פון 

הַארצן (ווָאס איז איז ָאנגעפילט מיט בלוט)19. 

דער ַאלטער רבי זָאגט פריער אין ּפרק ו ַאז דער עיקר פון די נפש הבהמית איז 
די מדות (די מדות פון כעס, גאוה, תאוות און ַאזוי ווייטער). וויבַאלד די מדות פון 
ַא מענטש נעמען זיך פון זיין הַארץ, דעריבער איז די הַארץ דער ״מקום משכן נפש 
הבהמית״ – דער בַאשטימטער ָארט וואו די נפש הבהמית רוט און פון וואו די נפש 
הבהמית ווירקט אויף דעם מענטש. ַאלע תאוות פון ַא מענטש נעמען זיך פון זיין 
הַארץ און פון דָארטן פַארשּפרייטן זיי זיך איבער דעם גַאנצן גוף פון ַא מענטש, 
דורך זיין מחשבה, דיבור און מעשה. ַאזוי ווי די בלוט פון ַא מענטש געפינט זיך 
אין הַארץ, און פון דָארט ווערט עס פַארשּפרייט אין די ַאנדערע טיילן פון גוף, ַאזוי 
אויך געפינט זיך די נפש הבהמית אין הַארץ און פון דָארט פַארשּפרייט זי זיך אין 

ַאלע ַאנדערע טיילן פון דעם גוף.

אין ּפרק ט איז דער ַאלטער רבי מסביר ַאז פון הַארץ גייט די תאוה ַארויף צו 
דעם מוח אין קָאּפ פון ַא מענטש, און דָארטן טרַאכט ער ווי ַאזוי צו דערפילן די 
תאוה. אין דעם פַאל (ביי די נפש הבהמית), ווערט ניט דער מענטש געפירט דורכ׳ן 
שכל; דער שכל איז מערניט ווי ַא ״כלי״ ווָאס דינט די מידות, צו דערגרייכן וואו 
ּפונקט  דָאס  איז  נפש האלקית  ביים  דערגרייכן.  וויל  נפש הבהמית)  (די  הַארץ  די 

פַארקערט; דער שכל איז דער ״בעל הבית״ און זי פירט די מדות אין הַארץ.

דערפון קען ַא מענטש אויסגעפינען און וויסן קלָאר ביי זיך פון ווַאנעט נעמט 
זיך ַא רצון צו טָאן ַא געוויסע זַאך: אויב דער רצון קומט פון זיין הַארץ דעמָאלט 
ווייס ער ַאז עס קומט פון זיין נפש הבהמית. אויב ָאבער עס קומט פון זיין מוחין 
אין קָאּפ, דעמָאלט ווייס ער ַאז עס קומט פון זיין נפש האלקית (ווי דער ַאלטער רבי 
זָאגט בַאלד ַאז דער ״מקום משכן נפש האלקית״ – דער ָארט וואו עס רוט די נפש 

האלקית איז אין מוח פון קָאּפ).

19) דער ַאלטער רבי זָאגט פריער אין ּפרק א ַאז דורך די נפש הבהמית בַאקומט דער גוף איר 
חיות. דעריבער געפינט זיך די נפש הבהמית אין דעם לינקן טייל פון הַארץ, וואו עס געפינט זיך די 

בלוט ווָאס בַאלעבט דעם מענטש.
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מקום משכן נפש האלקית
דער ָארט וואו עס רוט און ווערט ַאנטּפלעקט די נפש האלקית איז אין דער מוח 

אין דעם קָאּפ.

וויבאלד דער עיקר פון די נפש האלקית איז שכל, און דער שכל פון ַא מענטש 
איז אין זיין מוח אין זיין קָאּפ, דעריבער איז די קָאּפ דער ״מקום משכן נפש האלקית״ 
– דער בַאשטימטער ָארט וואו עס רוט און ווערט ַאנטּפלעקט די נפש האלקית. פון 
דער קָאּפ פַארשּפרייט זיך די נפש האלקית צו ַאלע טיילן פון גוף צו ווירקן ַאז ַאלץ 

ווָאס ַא מענטש טרַאכט, רעדט און טוט זָאל זיין לשם שמים.

די נפש האלקית רוט און ַאנטּפלעקט זיך אויך אין הַארץ פון ַא מענטש, און אין 
הַארץ ַאליין אין דער רעכטער זייט (וואו עס געפינט זיך נישט (צופיל) בלוט און 
פון וואו דער מענטש בַאקומט לופט צו ָאטעמען, ווָאס איז מער ַא רוחניות׳דיקע 
זַאך ווי בלוט). דָארט ַאנטּפלעקן זיך מדות פון די נפש האלקית (אהבת ה׳, יראת 
ה׳, שמחה) ווָאס זיינען ביז דעמָאלט געווען בַאהַאלטן (בהעלם). דָאס הייסט, דורך 
דעם פַארשטאנד אין מוח פון זיין קָאּפ וועגן די גרויסקייט פון ה׳ ערוועקט זיך אין 

הַארץ ַא ליבשַאפט צום אויבעשרטן און ַא יראה פַאר ה׳. 

נפש  דער  נפשות,  צוויי  די  פון  איינע  יעדער  ַאז  מיינען  געקענט  ווָאלט  מען 
האלקית און נפש הבהמית, רוט אין איר בַאזונדערער ָארט און הָאט גָארנישט צו 
טָאן מיט דעם צווייטן. פירט אויס דער ַאלטער רבי אין ּפרק ט ַאז יעדער איינע פון 
זיי פירט ַא שטַארקע מלחמה איינצונעמען דעם גוף פון ַא מענטש, ַאז עס זָאל זיך 

פירן לויט ווי ער וויל.
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עאמושגים אין תניא

עיר קטנה
צוויי  ווי  ּפונקט  ״קליין שטָאט״.  ַא  ָאנגערופן  ווערט  ַא מענטש  פון  גוף  דער 
קעניגן פירן ַא מלחמה אויף צו קענען אייננעמען ַא שטָאט און צו קעניגן איבער 
ַאלע אירע איינוואוינער; ַאזוי פירט זיך ַא שטענדיקע מלחמה צווישן צוויי קעניגן 
צו געוועלטיקן אויף דער ״שטָאט״ (דער גוף פון ַא מענטש) און ביידע זוכן וועגן 
ווי צו ווירקן אויף די איינוואוינער פון דער שטָאט (די בַאזונדערע טיילן פון דער 

גוף) ַאז זיי זָאלן זיך פירן לויט ווי ער וויל.

די צוויי ״קעניגן״ זיינען די נפש האלקית און די נפש הבהמית. יעדער איינער וויל 
זיין דער ״בעל הבית״ אויף דעם גוף פון ַא מענטש. די נפש האלקית וויל ַאז ַאלע טיילן פון 
דער גוף זָאלן זיך פירן לויט ווי דער אויבערשטער וויל; ַאלע אירע מחשבות, דיבורים און 
מעשים זָאלן זיין לשם שמים. זי פירט ַא מלחמה מיט׳ן נפש הבהמית ווייל זי וויל ַאז דער 
גַאנצער גוף זָאל זיין ַא ״לבוש״ פַאר די צען בחינות פון די נפש האלקית (ווי דער ַאלטער 
רבי זָאגט פריער אין ּפרק ג) און צו אירע דריי לבושים פון מחשבה, דיבור און מעשה (ווי 
דער ַאלטער רבי זָאגט פריער אין ּפרק ד). און די נפש הבהמית וויל ַאז ַאלע טיילן פון דעם 

גוף זָאלן זיך פירן נישט ווי דער אויבערשטער.

דער ַאלטער רבי איז מסביר אין ּפרק ט דעם ציל און תכלית פון יעדער איינע 
פון די צוויי נפשות:

דער ציל פון די נפש האלקית: ערשט וויל זי ָאּפהאלטן די נפש הבהמית פון 
געוועלטיקן איבער דעם גוף, דורך דעם ווָאס דער גוף הַאלט זיך ָאּפ און טוט נישט 
ווָאס דער נפש הבהמית וויל זי זָאל טאן; נישט צו טָאן ַאן עבירה, ָאדער נישט צו 
עסן און שלָאפן צוליב ַא תאוה (אין חסידות ווערט די עבודה ָאנגערופן ״אתכפיא״). 
דערנָאך וויל די נפש האלקית איבערמאכן און איבערבייטן די נפש הבהמית ַאז אירע 
כחות זָאלן גענוצט ווערן נָאר פַאר קדושה, פַאר תורה און מצות (אין חסידות ווערט 
די עבודה ָאנגערופן ״אתהפכא״). ווייל די נפש הבהמית איז נָאר ַא כח ווָאס פירט 
ַא מענטש צו ווילן און גלוסטן. איר נַאטירלעכע ווילן איז צו טָאן שלעכטס. ָאבער 
דורך גרויס הָארעווַאניע קען ַא גרויסער צדיק דָאס איבערמַאכן און איבערבייטן, 

כדי צו נוצן דעם שטַארקן כח פון די נפש הבהמית פַאר קדושה.

דער ציל פון די נפש הבהמית: פון איין זייט, וויל זי איינרעדן ַא מענטש צו טָאן 
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ַאן עבירה, ָאבער פון צווייטן זייט, וויל די נפש הבהמית ַאז דער מענטש זָאל ניט 
זינדיקן. איר אמת׳ע כוונה איז ַאז דער מענטש זָאל זיך שטַארקן און ביישטיין דעם 
נסיון און נישט פָאלגן דעם יצר הרע. דורכדעם ווערט דער מענטש שטַארקער אין 

זיין עבודת ה׳ און ווערט נָאך נענטער צום אויבערשטן.
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 אהבה כרשפי אש
די  ווָאס  הָאט,  מענטש  ַא  ווָאס  אויבערשטן  צום  ליבשַאפט  ַא  מיינט  דָאס 
ליבשַאפט איז ַאזוי גרויס ַאז עס פלַאקערט ווי ַא פלַאם פייער (״כרשּפי אש״). די 
סָארט ליבשַאפט צום אויבערשטן איז ווען ַא מענטש הָאט ַא שטַארקן רצון און ַא 

תשוקה צו ווערן פַאראיינציקט מיט ה׳ פון דעם טיפעניש פון זיין הַארץ. 

ווי קען ַא מענטש הָאבן ַאזַא סָארט ליבשַאפט צו ה׳?

גרויס  ַא  געבוירן  ווערט  ה׳  פון  גרויסקייט  די  אין  ַאריין  זיך  טרַאכט  ער  ווען 
זיך  וויל  מענטש  דער  מצוות.  און  תורה  זיין  ה׳,  פַאר  הַארץ  זיין  אין  ליבשַאפט 
די  נישט  נָאך  איז  ה׳  אהבת  סָארט  די  ה׳.  מיט  פַארבינדן  און  דערנענטערן  זייער 
העכסטע מדריגה אין אהבת ה׳ ווייל זי ווירקט נָאך ניט אויף דעם מענטש צו ווערן 
פַאראיינציקט מיט ה׳. זי ברענגט דעם מענטש דערצו ַאז ער זָאל וועלן זיין פַארבונדן 
און פַאראיינציקט מיט ה׳, ַאזוי ווי ַא מענטש ווָאס געפינט זיך אין ַא מדבר און איז 
שטַארק דורשטיק פַאר ווַאסער. כָאטש ער טרַאכט די גַאנצע צייט וועגן ווַאסער, 
און ער וויל דָאס זייער שטַארק, ער הָאט נָאך נישט די ווַאסער. דער סָארט אהבת 
ה׳ איז די מדריגה פון ַא בינוני (ווי דער ַאלטער רבי ערקלערט ווייטער אין תניא). ַא 
העכערע מדריגה אין אהבת ה׳, ווָאס צדיקים הָאבן, איז ווען ַא מענטש ווערט שוין 
ַא ליבשַאפט צום  ַאן ״אהבה בתענוגים״ –  זיך  ה׳. דָאס רופט  פַאראיינציקט מיט 

אויבערשטן פון פַארגעניגן פון זיין פַאראיינציקט מיט ה׳.

נפש  די  ַאז  מענטש  ַא  ווירקט  אש״  ״כרשּפי  ה׳  אהבת  פון  מדריגה  די  דורך 
הבהמית זָאל נישט געוועלטיקן איבער זיין גוף, דורך דעם ווָאס דער גוף הַאלט זיך 
ָאּפ און טוט נישט ווָאס די נפש הבהמית וויל זי זָאל טָאן; נישט צו טָאן ַאן עבירה, 
ָאדער עסן און שלָאפן נישט צוליב ַא תאוה (אין חסידות ווערט די עבודה ָאנגערופן 

״אתכפיא״).
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 אהבה בתענוגים
ַא ליבשַאפט צום אויבערשטן ווָאס איז מיט גרויס ״תענוג״, פַארגעניגן, ווָאס 
קומט פון זיין פַאראיינציקט מיט ה׳. דער צדיק פילט ַאזוי נָאנט צו ה׳ ַאז ער פילט 

די ג-טלעכע ליכט און הָאט פון דעם גרויס רוחניות׳דיקע תענוג.

די הויכע מדריגה אין אהבת ה׳ איז פַארַאן נָאר ביי גָאר גרויסע צדיקים, און 
דער ַאלטער רבי זָאגט אין ּפרק ט ַאז דָאס איז ענלעך צו דעם תענוג ווָאס די נשמה 

הָאט אין עולם הבא.

די מדריגה אין אהבת ה׳ איז ַאזוי שטַארק ַאז זי ווירקט אויף די נפש הבהמית 
זיך איבערצובייטן און זיין אינגַאנצן גוט. דָאס הייסט, די ליבשַאפט ווָאס די נפש 
ג- הָאבן  ליב  צו  איבערגעביטן  ווערט  זַאכן  גשמיות׳דיקע  פַאר  הָאט  הבהמית 

און  ווילן  צו  מענטש  ַא  פירט  ווָאס  כח  ַא  איז  הבהמית  נפש  די  ווייל  טלעכקייט. 
געבוירן,  ווערט  מענטש  ַא  ווען  המתאוה״).  ״כח  ַא  גערופן  ווערט  (ווָאס  גלוסטן 
תענוגים.  גשמיות׳דיקע  ַאלע  פון  פַארגעניגן  הָאבן  צו  איז  ווילן  נַאטירלעכע  איר 
נוצן דעם  צו  דָאס איבערמַאכן און איבערבייטן, כדי  גרויסער צדיק קען  ַא  ָאבער 
שטַארקן כח פון ווילן און גלוסטן, צו וועלן און גלוסטן בעסערע זַאכן, הייליקע 
זַאכן. ווָאס מער ליבשַאפט ַא מענטש הָאט צום אויבערשטן ַאלץ ווייניקער הָאט ער 
ַאזוי גרויס (״אהבה  זיין ליבשַאפט איז  ווָאס  ַא צדיק  ליב גשמיות׳דיקע תענוגים. 
ער  און  זַאכן,  גשמיות׳דיקע  צו  ליבשַאפט  קיין  נישט  שוין  ער  הָאט  בתענוגים״) 

מַאכט איבער זיין נפש הבהמית צו וועלן תורה און מצות.
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פרק י
 צדיק גמור

 צדיק שאינו גמור
 צדיק וטוב לו
 צדיק ורע לו

 מואס ברע
 בני עלי׳ה
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עזמושגים אין תניא

 צדיק גמור; צדיק שאינו גמור
       צדיק וטוב לו; צדיק ורע לו

ַא צדיק איז ַא מענטש ווָאס פירט זיך אינגַאנצן לויט זיין נפש האלקית. זיין נפש 
האלקית שטַארקט זיך איבער זיין נפש הבהמית און ַאלע זיינע מחשבות, דיבורים 
און מעשים זיינען לשם שמים. ָאבער אין דעם זיינען פַארַאן עטליכע מדריגות: ַא 

״צדיק גמור״, ַא ״צדיק שאינו גמור״; ַא צדיק וטוב לו״ און ַא ״צדיק ורע לו״.

ַא ״צדיק שאינו גמור״ איז ַא מענטש ווָאס אלע זיינע מחשבות, דיבורים און 
זיינען לשם שמים. ער הָאט נאר איין רצון – צו דינען דעם אויבערשטן.  מעשים 

אויב ַאזוי פַארווָאס ווערט ער ָאנגערופן ַא ״צדיק שאינו גמור״?

ערקלערט דער ַאלטער רבי אין ּפרק יו״ד ַאז כָאטש ער פירט זיך אינגַאנצן לויט 
זיין נפש האלקית און הָאט ַא גרויסע און שטַארקע ליבשַאפט צו ה׳, פונדעסטוועגן 
ניט  איז  אויבערשטן  צום  ליבשַאפט  זיין  ה׳״.  ״אהבת  זיין  אין  ַאביסל  אים  פעלט 
אויפן העכסטן מדריגה, און ער הָאט נָאך ַאביסל ליבשַאפט צו ַאנדערע ניט ג-טליכע 
זַאכן. דעריבער אין זיין ליבשַאפט צום אויבערשטן נישט אויף די העכסטע מדריגה, 
ווייל לויט וויפל זיין ליבשַאפט איז צום אויבערשטן, מעסט זיך זיין ליבשַאפט צו 
ַאנדערע זַאכן; אויב זיין ליבשַאפט צו ה׳ נעמט אים ַאדורך אינגַאנצן, קען ער נישט 
הָאבן ַא ליבשַאפט צו זַאכן ווָאס זיינען ניט הייליק. ָאבער אויב ער פַארמָאגט נָאך 
ַאלץ ַאביסל ליבשַאפט צו ַאנדערע זַאכן, קען זיין ליבשַאפט צום אויבערשטן נישט 

זיין בשלימות. 

ער  וויבַאלד  לו״:  ורע  ״צדיק  ַא  ָאנגערופן  אויך  צדיק  דער  ווערט  דעריבער 
הָאט נָאך ַא קליין ביסל שלעכטס ווָאס ער הָאט נָאך נישט אינגַאנצן פַארטריבן און 
איבערגעמַאכט צו קדושה, איז ער טַאקע ַא ״צדיק״ ָאבער ״ורע לו״ – ער הָאט נָאך 
פַארבליבן ַאביסל שלעכטס. ָאבער דער רע ווָאס אין אים איז בטל צו זיין טוב און 
עס איז גערעכנט ווי גָארניט ַאנטקעגן דעם טוב. דערפַאר הייטס ער ַא ״צדיק ורע 
לו״ – ַאז דער רע איז ״לו״, אונטערגעווָארפן און בטל צו אים, צו דעם מענטש ווָאס 

איז מערסטנס גוט.

ַא ״צדיק גמור״ איז ָאבער ַא צדיק ווָאס זיין ליבשַאפט צום אויבערשטן איז 
אויף ַאזַא הויכע מדריגה ַאז ער הָאט נישט קיין שום ליבשַאפט צו ַאנדערע זַאכן 
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מושגים אין תניא עח

זיך  הָאט  ער  ַאז  ה׳  מיט  פַארבונדן  שטַארק  ַאזוי  איז  ער  הייליק.  ניט  זיינען  ווָאס 
אינגַאנצן אויסגערייניקט פון שלעכטס; ער הָאט פיינט ״רע״ אינגַאנצן און ער איז 
הויכע  ַאזַא  דערגרייכט  הָאט  גמור״  ״צדיק  דער  נָאכמער,  פַאר׳מיאוס׳ט.  איר  אין 
מדריגה אין זיין עבודת ה׳ ַאז ער הָאט איבערגעמַאכט און איבערגעביטן ַאלע כחות 
ווָאס  נפש הבהמית  פון  און שטַארקייט  די כח  צו קדושה.  נפש הבהמית  זיין  פון 
ַאן  טָאן  צו  ַא מענטש  צו שטוּפן  זַאכן,  ניט-גוטע  פַאר  גענוצט  געוויינלעך  ווערט 

עבירה, נוצט ער יעצט אויס אים צו שטוּפן לערנען תורה און מקיים זיין מצות.

קומט אויס, ַאז סיי ביי ַא ״צדיק גמור״ און סיי ביי ַא ״צדיק שאינו גמור״ פירט 
זיך נישט קיין מלחמה צווישן די  צוויי נפשות, ווי ביי ַא מענטש ווָאס איז ניט קיין 
צדיק. נָאר ביי דעם ״צדיק גמור״ זיינען ביידע נפשות, סיי דער נפש האלקית און 
סיי דער (גַאנצער) נפש הבהמית, ַארבעטן צוזַאמען אויסצופירן דעם אויבערשטנ׳ס 
רצון. דעריבער הייסט ער ַא ״צדיק גמור״, ווייל דער ״גַאנצער״ מענטש דינט דעם 
אויבערשטן. און דעריבער ווערט ער ָאנגערופען ״צדיק וטוב לו״, ווייל ער איז ַא 
״וטוב   – גוטס  צום  ַאלץ  איבערצומאכן  זיך  אויף  גע׳ּפועל׳ט  הָאט  ווָאס  ״צדיק״ 

לו״.

ַאנדערש איז ַא ״צדיק שאינו גמור״: כָאטש ער דַארף נישט פירן קיין מלחמה 
ַאנטקעגן זיין נפש הבהמית, ווייל זי איז אינגַאנצן בטל צום נפש האלקית, ָאבער 
און  איבערגעמַאכט  אינגַאנצן  נישט  נָאך  הבהמית  נפש  זיין  איז  פונדעסטוועגן 
איבערגעביטן געווָארן צו טוב. דערפַאר איז ער ָאנגערופען ַא ״צדיק שאינו גמור״ 

און ״צדיק ורע לו״.
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עטמושגים אין תניא

 מואס ברע
ַא צדיק ווָאס ּפועל׳ט ביי זיך צו הָאבן ַאזַא גרויסע ליבשַאפט צום אויבערשטן 
ביז ַאז יעדער זַאך פון רע איז ביי אים אינגַאנצן מאוס. זיין ליבשַאפט צום אויבערשטן 
הָאט אויף אים ַאזוי שטַארק געווירקט ביז ער הָאט זיך אינגַאנצן אויסגערייניקט פון 
זיין  גרעסער  ווָאס  פַאר׳מיאוס׳ט.  אינגַאנצן  יעצט  ביי אים  איז  דָאס  און  שלעכטס 

ליבשַאפט איז צו ה׳, ַאלץ מער איז ער פַאר׳מיאוס׳ט אין רע און שלעכטע זַאכן.

ביי ַא ״צדיק שאינו גמור״, וויבַאלד ער הָאט נָאך ַא קליין ביסל רע געבליבן 
אין זיך, איז ער ניט אינגַאנצן ״מואס ברע״. פריער מוז ער זיך אינגַאנצן אויסרייניקן 
פון רע און דעמָאלט קען ער זיין ַא ״מואס ברע״, און עס אינגַאנצן איבערמַאכן און 
ווָאס טרָאגט שמוציקע קליידער, מוז  ַא מענטש  ווי  ַאזוי  איבערבייטן צו קדושה. 
ער ערשט אויסטָאן די שמוציקע קליידער און דערנָאך קען ער ָאנטָאן נייע, ריינע 
קליידער. ַאזוי אויך, כל זמן ַא מענטש הָאט נָאך ַאביסל ַא ליבשַאפט און פַארגעניגן 
פון גשמיות׳דיקע זַאכן, קען ער נישט הָאבן קיין גאנצע ליבשַאפט צום אויבערשטן. 
דוקא ַא מענטש ווָאס איז ״מואס ברע״, קען זיין ליבשַאפט צום אויבערשטן זיין 

אויף די העכסטע מדריגה.
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מושגים אין תניא פ

 בני עלי׳ה
״בני עלי׳ה״ מיינט צדיקים ווָאס זיינען אין דער הויכע מדריגה פון ַא ״צדיק 
גמור״, ווייל זיי קערן איבער זייער גַאנצער רע צו טוב; זיי דערהויבן זייער גַאנצער 

נפש הבהמית צו קדושה.

דער ַאלטער רבי אין ּפרק יו״ד גיט צוויי טעמים פַארווָאס זיי ווערן ָאנגערופן 
״בני עלי׳ה״:

א.      בני עלי׳ה – דָאס זיינען צדיקים ווָאס זיינען ניט נָאר ָאּפגעהיט פון טָאן 
עבירות און הָאבן אינגַאנצן פַארטריבן זייער שלעכטס, נָאר נָאכמער זיי הָאבן דָאס 
דערהויבן צו קדושה. זיי הָאבן געברַאכט ַאן ״עלי׳ה״ צו דעם רע דורכדעם ווָאס זיי 
קערן איבער דער רע און נוצן די כחות פון דער נפש הבהמית פַאר קדושה. דעריבער 

ווערן זיי ָאנגערופן ״בני עלי׳ה״. 

ב. בני עלי׳ה – צדיקים ווָאס זייער עבודת ה׳ איז אינגַאנצן ניט צוליב זיך; כדי 
צו זיך פַאראיינציקן מיט ה׳.  נָאר זייער גַאנצער עבודה איז צוליב דעם אויבערשטן. 
נָאר  דורשט,  רוחניות׳דיקע  אייגענע  זייער  צוליב  ניט  איז  מצות  און  תורה  זייער 

אינגַאנצן צוליב דעם אויבערשטן.

רבי  ַאלטער  דער  ווָאס  בַאוואוסט  איז  ווָאס  לויט  פַארשטיין  דָאס  קען  מען 
פלעגט זָאגן: 

״איך וויל ניט דיין עולם הבא, איך וויל ניט דיין גן עדן; איך וויל מער ניט, נָאר 
דיך ַאליין״ (דעם אויבערשטן). 

דער רבי הָאט ַאמָאל געזָאגט ַאז וויבַאלד מען הָאט אונז דערציילט דעם סיּפור, 
מיינט עס ַאז אויך מיר קענען עּפעס פון דעם לערנען. ווייל באמת הָאט יעדער איד 
אין זיין נשמה ַא טיפע ליבשַאפט צו ה׳; יעדער איד הָאט אין זיך ַא געפיל צו טָאן 
מצות און לערנען תורה כדי צו ברענגען נחת רוח צו ה׳, ווי ַא קינד ווָאס וויל געבן 

נחת צו זיינע עלטערן.
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פרק יא
 רשע וטוב לו
 רשע ורע לו

 הרהורי עבירה קשים מעבירה
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פגמושגים אין תניא

רשע וטוב לו
ַא מענטש ווָאס די שלעכטס פון זיין נפש הבהמית שטַארקט זיך איבער דעם 
טוב פון זיין נפש האלקית, ווָאס דערפַאר הייסט ער ַא רשע. ָאבער ער איז ַא ״רשע 
וטוב לו״ – ער הָאט אין זיך נָאך ַאלץ גוט, נָאר עס איז בטל צום די שלעכטס פון 

נפש הבהמית.

הרע  יצר  זיין  ווען  נָאכדעם  איז  אים,  אין  טוב  ַאלץ  נָאך  הָאט  ער  וויבַאלד 
שטַארקט זיך און ווירקט אויף אים צו טָאן ַאן עבירה ח״ו, שטַארקט זיך דער גוט 
פון זיין נפש האלקית און ווירקט אויף אים צו תשובה טָאן19. ָאבער זיין תשובה איז 
נישט שטַארק גענוג צו ּפועל׳ן ַאז ער זָאל זיך ָאּפשיידן פון רע אינגַאנצן, דעריבער 
בלייבט ער נָאך ַא ״רשע״.  למשל ווען צוויי קעניגן פירן ַא מלחמה איינצונעמען ַא 
שטָאט, בשעת די ַארמיי פון איין קעניג הָאט ַארויסגעטריבן די ַאנדערע ַארמיי פון 
שטָאט, מיינט דָאס נישט ַאז דער קעניג און זיין ַארמיי איז בטל געווָארן. עס איז 
מערניט ַאז איצטער איז די שטָאט אין די הענט פון איין קעניג, ָאבער עס קען זיין ַאז 
אין ַא קורצער צייט וועט זיך די צווייטע ַארמיי אומקערן און אייננעמען די שטָאט.

ַאזוי איז דָאס אויך אין דער מלחמה צווישן די נפש האלקית און נפש הבהמית: 
כָאטש דער מענטש הָאט תשובה געטָאן אויף זיין עבירה, קען ער צוריק עובר זיין 
אים.  ביי  שטַארק  נָאך  איז  הבהמית  נפש  פון  רע  דער  ווייל  נָאכַאמָאל  עבירה  ַאן 

דעריבער ווערט ער נָאך ָאנגערופן ַא ״רשע״, נָאר ״וטוב לו״, צוליב זיין טוב.

פַארַאן  זיינען  לו״  וטוב  ״רשע  אין  ַאז  זָאגט  י״א  ּפרק  אין  רבי  ַאלטער  דער 
צענדליקער טויזנטער פַארשידענע מדריגות; פַארַאן ַאזעלכע ווָאס ביי זיי איז דער 
טוב זייער ווייניק בטל צום רע, און ער פַאלט דורך אין ַא לייכטע עבירה, נישט ָאפט 
און נָאר אין איינער פון די דריי לבושים (אין מחשבה, ָאדער דבור, ָאדער מעשה). 
און פַארַאן ַאנדערע ווָאס ביי זיי שטַארקט זיך די שלעכטס פון זייער נפש הבהמית 

נָאך מער, נָאך שטַארקער, און אין מערערע לבושים. 

20) און ער ווערט דעמאלט גערעכנט א "צדיק גמור" מיט'ן "שם המושאל", ווי דער אלטער רבי 
זאגט אין פרק א. אבער ער ווערט נאך אלץ אנגערופן א "רשע וטוב לו" מיט'ן שם התואר.
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מושגים אין תניא פד

רשע ורע לו
ַא מענטש ווָאס די שלעכטס פון זיין נפש הבהמית הָאט זיך ַאזוי געשטַארקט איבער 

דעם טוב פון זיין נפש האלקית (רשע), ביז עס בלייבט ביי אים נָאר רע (ורע לו).

וויבַאלד זיין רע הָאט זיך ַאזוי פיל געשטַארקט און ער הָאט שוין נישט קיין טוב 
אין זיך, דעריבער איז דער ״רשע ורע לו״ איינער ווָאס הָאט קיין מָאל ניט קיין חרטה 
אויף זיינע עבירות, און עס פַאלט אים נישט ַאריין קיין געדַאנקען צו טָאן תשובה. ביי 
ַא ״רשע וטוב לו״, וויבַאלד ער הָאט נָאך ַאביסל גוט, ווירקט דָאס אויף אים ער זָאל 
חרטה הָאבן אויף זיין עבירה און טָאן תשובה. ָאבער וויבַאלד דער ״רשע ורע לו״ 

הָאט שוין נישט קיין טוב, הָאט ער נישט חרטה און ַא רצון פַאר תשובה.

כָאטש דער ״רשע ורע לו״ הָאט פַארטריבן זיין טוב, פונדעסטוועגן הָאט דער 
״רשע ורע לו״ נָאך ַאלץ ַא הייליקע נשמה, ַא ״חלק אלוקה ממעל ממש״. כָאטש ער 
פילט נישט דער טוב אין זיך, טוט אים דער אויבערשטער ַא גרויסן חסד און דער 
טוב בלייבט אין ַאן אופן פון ״מקיף״ – ער נעמט אים ארום פון ווייט, פון אויבן, 
און ער קען נישט פַארטרייבן דעם טוב אינגַאנצן. נָאר ביי אים זעט זיך נישט ָאן דער 

טוב און עס ָאנטּפלעקט זיך נישט.

אין דעם דריקט זיך אויס ַא אונטערשייד צווישן דעם ״רשע ורע לו״ און דעם 
״צדיק וטוב לו״:

ווערט  עס  און  פַארטריבן  אינגַאנצן  רע  דער  ווערט  לו״  וטוב  ״צדיק  ַא  ביי 
איבערגעביטן צו טוב. ַאנדערש איז דער ״רשע ורע לו״, ווָאס ביי אים בלייבט נָאך 
ַאלץ ַאביסל טוב (אין ַאן אופן פון ״מקיף״), כָאטש עס איז נישט ַאנטּפלעקט. דער 
טוב ווָאס בלייבט ביים ״רשע ורע לו״ קען ביי אים ערוועקן צו טָאן ַא מצוה, ַאפילו 

ַא גרויסע מצוה ווי רַאטעווען ַא איד.

די  דָארט  רוהט  צוזַאמען  זיך  קומען  אידן  צען  ווען  ַאז  חז״ל  זָאגן  דעריבער 
שכינה. ווָאס דָאס גייט ַאפילו אויב די אידן זיינען אין דער מדריגה פון ״רשע ורע 
לו״ – אויך אויף זיי רוהט די שכינה. ווייל ַאפילו ביי די דָאזיקע מענטשן געפינט זיך 

טוב און קדושה אין ַאן אופן פון ״מקיף״.
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פהמושגים אין תניא

 הרהורי עבירה קשים מעבירה
טרַאכטן וועגן טָאן ַאן עבירה איז (אין געוויסע ּפרטים) ערגער ווי די עבירה 

ַאליין. 

בּפשטות נעמט מען ָאן ַאז טרַאכטן (מחשבה) איז נישט ַאזוי שלעכט ווי טָאן 
(מעשה). ָאבער באמת, אין געוויסע ּפרטים, איז טרַאכטן וועגן ַאן עבירה נָאך ערגער 

ווי טָאן די עבירה ַאליין. אין חסידות ווערט געברַאכט עטליכע טעמים אויף דעם:

1. וויבַאלד דער לבוש פון מחשבה איז די נָאענסטע לבוש צום נפש און איז 
שטַארק פַארבונדן מיט אים, איז די מחשבה וועגן ַאן עבירה שַאדט דעם נפש נָאך 
מער ווי טָאן די עבירה דורך דעם לבוש פון מעשה (וועלכע איז ווייט און נישט אזוי 

פַארבונדן מיט׳ן נפש ַאליין).

2. דער לבוש פון מחשבה איז ַאן איידעלער לבוש און העכער פון די ַאנדערע 
עבירה  ַאן  וועגן  טרַאכט  מענטש  ַא  ווען  דעריבער,  מעשה).  און  (דיבור  לבושים 
מענטש  ַא  ווען  צוגלייכן  ניש  קען  מען  און  לבוש,  העכסטן  דעם  מטמא  ער  איז 
ווָאס איז  ַא טייערן און חשוב׳ן בגד  ַא בגד, צו פַארשמוציקן  פַארשמוציקט סתם 

געמַאכט פון זיידן.

3. ווען ַא מענטש טוט ַאן עבירה ח״ו במעשה, ווערט די מעשה פון דער עבירה 
פַארשוואונדן נָאכן ָאּפטאן די עבירה. ָאבער ווען ַא מענטש טרַאכט וועגן ַאן עבירה 

בלייבט די מחשבה פון דער עבירה פַארבונדן מיט דעם מענטש.
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פרק יב
 הבינוני

 שעת מוחין דגדלות
 המוח שליט על הלב
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פטמושגים אין תניא

הבינוני
נָאך דעם ווי דער ַאלטער רבי איז מסביר אין די פריערדיקע ּפרקים די מיינונג 
און די פארשידענע מדריגות פון צדיקים און רשעים, איז דער ַאלטער רבי מסביר 
אין ּפרק יב די מיטלסטע מדריגה, צווישן ַא צדיק און ַא רשע – די מדריגה פון א 

״בינוני״.

ַא ״בינוני״ איז ַא מענטש ווָאס זיינע לבושים פון מחשבה, דיבור און מעשה 
זיינען אינגַאנצן געהערשט דורך זיין נפש האלקית. ער דערלָאזט ניט ַאז דער נפש 
קורצע  ַא  אויף  ַאפילו  טָאן  ָאדער  רעדן  טרַאכטן,  זיין  אויף  ווירקן  זָאל  הבהמית 
וויילע. ָאבער ווען עס קומט צו זיינע אינערליכע כחות, זיין שכל און מדות, איז דער 
נפש האלקית נישט דער איינציקער בעל הבית. אין זיין שכל און מדות איז דער נפש 
הבהמית נָאך שטַארק און גלוסט נָאך צו וועלט-זַאכן ווָאס זיינען נישט לשם שמים. 
ער  ַאז  מצב  רוחניות׳דיקער  שטַארקער  ַאזַא  אין  זיך  געפינט  ״בינוני״  דער  ָאבער 
דערלָאזט נישט דעם נפש הבהמית זיך אויסדריקן אין זיינע לבושים – זיין מחשבה, 

דיבור ָאדער מעשה.

די   – הבהמית  נפש  זיין  פון  לבושים  דריי  די  ַאז  נישט  דערלָאזט  בינוני  דער 
מחשבה דיבור און  מעשה פון קליּפה (טרַאכטן ווָאס מען טָאר ניט, רעדן ווָאס מען 
טָאר ניט און מעשים ווָאס מען טָאר ניט טָאן) זָאלן זיך ָאנטָאן אין זיין גוף. דורך 
ַארבעטן אויף זיך שווער ּפועל׳ט ער ַאז נָאר די דריי לבושים פון זיין נפש האלקית 
טוען זיך ָאן אין זיין גוף, דורכדעם ווָאס ַאלע זיינע מחשבות, ַאלע זיינע רייד און 

ַאלץ ווָאס ער טוט איז לשם שמים, צו דינען דעם אויבערשטן.

דער ַאלטער רבי זָאגט ַאז דער ״בינוני״ געפינט זיך אין ַאזַא הויכע מדריגה ַאז 
עס איז ַאזוי ווי ער הָאט קיינמָאל אין זיין לעבן נישט עובר געווען ַא עבירה, און ער 
וועט קיינמָאל נישט עובר זיין ַאן עבירה; ער איז איינער ווָאס איז קיינמָאל נישט 

ָאנגערופן מיטן נָאמען ״רשע״ ַאפילו איין רגע ניט.

שטעלט זיך דער שאלה: עס קען דָאך זיין ַאז ַא איד זָאל עובר זיין ַאן עבירה 
דער  אויף  ַאוועקשטעלן  זיך  און  זיין,  צו  דַארף  עס  ווי  טָאן,  דערנָאך תשובה  און 
מדריגה פון ַא בינוני. איז ווי קען מען זָאגן ַאז ַא ״בינוני״ הָאט קיינמָאל אין זיין 

לעבן נישט עובר געווען ַאן עבירה?
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מושגים אין תניא צ

איז דער רבי מסביר ַאז דער ַאלטער רבי מיינט נישט צו זָאגן ַאז ַא בינוני הָאט 
לּפועל נישט עובר געווען ַאן עבירה. נָאר דער ּפשט איז ַאז ַא בינוני איז דער ווָאס 
ער שטייט  ַאז  ביז  עבירה  ַאן  טָאן  פון  ווייט  ַאזוי  ער  איז  איצטיקן מצב  זיין  לויט 
זיי ״עתיד״. דָאס  זיין ״עבר״ און סיי פון  ַאן עבירה סיי פון  אינגַאנצן העכער פון 
הייסט: לויט זיין היינטיקן רוחניות׳דיקן מצב איז ער ַאזוי ווי ַא נייער מענטש מיט 
שטַארקערע כחות צו געווינען איבער זיין יצר הרע ווָאס הָאט אויף אים געווירקט 
צו טָאן די עבירה פַאר דעם ווָאס ער איז געווָארן ַא בינוני; לויט זיין נייעם צושטַאנד 
ַא  ביי  ָאּפגעפרעגט  אויך  איז  ַאזוי  און  דעמָאלט.  געזינדיקט  ניט  זיכער  ער  ווָאלט 
בינוני, לויט זיין היינטיקן מצב אין עבודת ה׳, צו זיין שייך צו עובר זיין ַאן עבירה 

״לעתיד״.

אויב ַאזוי פַארווָאס איז ער נישט קיין צדיק? ווייל זיין נפש הבהמית הָאט נָאך 
ַאלץ ַא דעה אין זיינע אינערלעכע כחות, אין זיין שכל און מדות, און עס דערוועקט 
אין זיין הַארץ תאוות. ָאבער זיין נפש האלקית שטַארקט זיך איבער און דערלָאזט 
נישט זיין מחשבה, דיבור און מעשה צו ווערן געווירקט פון זיין נפש הבהמית. דָאס 
הייסט: זיינע תאוות בלייבן אינעווייניג אין זיין שכל און מדות, און ער דערלָאזט 

ניט זיי זָאלן זיך אויסדריקן אין זיינע לבושים (מחשבה, דיבור און מעשה).

דער ַאלטער רבי זָאגט אין תניא (פרק יד): ״מידת הבינוני היא מידת כל אדם 
ואחריה כל אדם ימשוך, שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה״ – די 
מידה פון ַא בינוני און זיין מדריגה אין עבודת ה׳ איז שייך צו יעדער איד; אויב ער 

וויל נָאר, קען יעדער איינער דערגרייכן די מדריגה.
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צאמושגים אין תניא

שעת מוחין דגדלות
ַא צייט אין וועלכע עס לייכט ַא העכערער ג-טלעכער גילוי אין די רוחניות׳דיקע 

הויכע וועלטן.

במשך די בַאשטימטע צייטן, ווען עס לייכט ַא גרויסע ג-טליכע ליכט אין די 
דער  אויף  מענטש  ַא  פַאר  צייט  ּפַאסיקע  ַא  אויך  דאס  איז  וועלטן,  רוחניות׳דיקע 

וועלט צו זיך דערהויבן צו ַא העכערע מדריגה אין זיין עבודת ה׳.

פַארבינדט  דעמָאלט  ווָאס  דַאווענען  און  שמע  קריאת  פון  צייט  די  איז  דָאס 
מען זיך מיטן אויבערשטן. ָאט די בַאשטימטע צייטן זיינען ּפַאסיק פַאר ַא מענטש 
ַא  צו דערוועקן  און  פון דעם אויבערשטן  גרויסקייט  אין דער  זיין  צו מתבונן  זיך 
ליבשַאפט צום אויבערשטן. דורכדעם ווערט דער נפש הבהמית ָאּפגעשווַאכט און 

אונטערגעווָארפן צום נפש האלקית.

דורך די התבוננות אין די סּפעציעלע צייטן פון ״שעת מוחין דגדלות״, בַאקומט 
דער בינוני די כח זיך צו שטַארקן איבער זיין נפש הבהמית. פון דעם נעמט ער די 

שטַארקייט אין זיין עבודת ה׳ במשך דעם גַאנצן טאג. 

עס ווערט ָאנגערופן ״שעת מוחין דגדלות״, ווייל עס איז אויך פַארַאן ַא ״שעת 
מוחין דקטנות״. ַאזוי ווי אין אונזער וועלט זעט מען ַאז ַא קינד וויל און איז צופרידן 
ווען ער בַאקומט קליינע, נַארישע זַאכן, און ַאז ער ווערט עלטער בייט זיך זיין רצון; 
ער וויל יעצט בעסערע, טייערע זַאכן. ער פַארשטייט מער און במילא בייט זיך זיין 
גַאנצע פַארשטַאנד, ווָאס איז גוט און נישט גוט. ַאזוי אויך איז כביכול למעלה, אין 
עס  ווען  דקטנות״  ״מוחין  פון  צייטן  פַארַאן  זיינען  עס  וועלטן.  רוחניות׳דיקע  די 
לייכט ניט צופיל ג-טלעכקייט און דעריבער איז דער אמת פון תורה, מצות און ג-
טלעכקייט נישט ַאזוי קלָאר און ַאנטּפלעקט. ָאבער אין ַא צייט פון ״מוחין דגדלות״ 
שיינט ַא גרויסע ג-טליכע ליכט אין די רוחניות׳דיקע וועלטן, און דעריבער איז דָאס 
אויך ַא ּפַאסיקע צייט פַאר ַא מענטש צו זען דעם אמת און טוב פון ג-טלעכקייט און 

זיך דערהויבן צו ַא העכערע מדריגה אין זיין עבודת ה׳.
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מושגים אין תניא צב

המוח שליט על הלב
דער מוח פון ַא מענטש געוועלטיקט אויף זיין הארץ.

דער ַאלטער רבי זָאגט אין ּפרק י״ב ַאז יעדער מענטש איז בַאשַאפן געווָארן ַאז 
זיין מוח זָאל קענען געוועלטיקן און הערשן אויף די געפילן פון זיין הארץ.

הארץ  אין  תאוה  ַא  זיך  דערוועקט  עס  ווען  דָאס:  מיינט  ה׳  עבודת  אין 
פון ַא מענטש (פון דעם נפש הבהמית ווָאס געפינט זיך אין הַארץ), קען ער 
שכל  זיין  מיט  ַאריין  זיך  טרַאכט  ער  ווָאס  דורכדעם  דעם  אויף  געוועלטיקן 
תאוה,  די  נָאכגעבן  ניט  דַארף  ער  ַאז  האלקית)  נפש  די  זיך  אין  הָאט  (ווָאס 
און פון דעם ווערט ביים מענטש ַא שטַארקער רצון זיך ָאּפצוהַאלטן דערפון. 
און  תאוה  דער  פון  געדַאנק  דעם  ַאוועקטרייבן  אינגַאנצן  קען  ער  נָאכמער: 

טרַאכטן און וועלן ַא זַאך ווָאס איז ּפונקט פַארקערט פון זיין תאוה.

דער ַאלטער רבי זָאגט ַאז ווען עס קומט צו קדושה, הָאט ַא איד סּפעציעלע 
כחות זיך ָאּפצוקערן פון ַאן עבירה און בייטן זיינע געדַאנקען צו קדושה. ווייל 
פינסטערניש,  ווי  בעסער  איז  ליכט  ַאז  פַארשטייט  מענטש  ַא  ווי  ַאזוי  ּפונקט 
ַאזוי פַארשטייט ער אויך ַאז חכמה און קדושה איז בעסער ווי נַארישקייט און 
פינסטערניש,  הָאבן מיט  נישט מלחמה  דַארף  ליכט  ַא  ווי  ּפונקט  און  קליּפה. 
נָאר עס ווערט פַארטריבן בדרך ממילא גלייך ווען עס איז פַארַאן ליכטיקייט, 
ַאזוי איז לייכט פַאר ַא איד זיך ָאּפצוקערן און פַארטרייבן די תאוה געדַאנקען 

(פינסטערניש) און זיי איבערבייטן אויף קדושה (ליכטיקייט).

דער פריערדיקע רבי זָאגט21 ַאז ווען דער ַאלטער רבי אין ּפרק י״ב רעדט וועגן 
״מוח שליט על הלב״ איז דָאס כולל צוויי זַאכן:

א. די ּפעולות ווָאס ַא מענטש טוט מיט זיינע מידות זָאל געטָאן ווערן לויט דעם 
ָאנזָאג פון זיין שכל.

ב. דער שכל פון ַא מענטש זָאל דערוועקן ַא נייע מדה אין הַארץ פון ַא מענטש, 
ווָאס די הַארץ הָאט דָאס נישט געווָאלט טָאן פון זיך ַאליין.

21) אין ספר המאמרים קונטסים חלק א (רצט, א).
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צגמושגים אין תניא

אין ּפרק י״ב איז דער ַאלטער רבי מסביר ַאז צוליב ״מוח שליט על הלב״ קען 
ַא בינוני ָאּפהאלטן די געפילן פון זיין נפש הבהמית פון זיך אויסדריקן אין זיינע 

לבושים (מחשבה, דיבור און מעשה).
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מוקדש לחיזוק ההתקשרות

לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
עם מלאות ששים שנה לנשיאותו

יום הקדוש יו"ד שבט ה'תש"ע

ולזכות
הת' לוי שי' מינץ
לרגל הכנסו לעול המצות

ביום השלישי, י"א שבט, ה'תש"ע

ולזכות אחיו
הת' אייזיק גרשון, מנחם מענדל, יוסף, שלום דובער, 

אברהם זאב ויהושע זעליג שיחיו
ואחותו חי' מושקא שתחי'

יהי רצון שיגדלו להיות חסידים, 
יראי שמים ולמדנים כרצון-קדשו ולנחת רוח כ"ק אדמו"ר 
ויעלו מחיל אל חיל בלימודם ובהנהגתם בדרכי החסידות 

מתוך בריאות הנכונה לאורך ימים ושנים טובות

נדפס על ידי ולזכות הוריהם
הרה"ת אפרים שמואל וזוגתו מ' שיינא באשא שיחיו

זקניהם
מרת פעסל שתחי' מינץ

הרה"ת ר' יצחק הלוי וזוגתו מרת חנה דבורה שיחיו גורביץ
הרה"ת ר' שמואל הלוי שי' גורביץ

מרת דוואשא שתחי' ריבקין
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לעילוי נשמת

הרה"ת ר' אייזיק גרשון ב"ר אברהם זאב ע"ה
נפטר ב' חשון ה'תשנ"ג

הוריו
הוו"ח ר' אברהם זאב ב"ר אליעזר ע"ה

נפטר י"ד מנחם אב ה'תשל"ה
וזוגתו מרת שרה דבורה ב"ר דוד יצחק ע"ה

נפטרה ג' טבת ה'תשנ"ב

מינץ

•
הוו"ח ר' אפרים שמואל ב"ר אברהם צבי ע"ה

נפטר נר ה' דחנוכה ה'תשכ"ו
וזוגתו מרת חנה טויבא ב"ר פנחס

נפטרה ד' מנחם אב, ה'תשנ"ד

מינגעלגרין

•
 הרה"ח ר' מרדכי ב"ר יהושע זעליג הכהן ע"ה

נפטר ב' ניסן ה'תשס"ח

ריבקין

•
מרת אסתר ב"ר אלעזר ע"ה
נפטרה כ"ף מנחם אב, ה'תשס"ז

גורביץ
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לזכות מורי ורבותי
|מיינע טייערע מנהלים און מלמדים אין

ישיבת אהלי תורה – אהלי מנחם
הרה“ח ר‘ צבי הירש שי‘ לוסטיג, מנהל ראשי

הרה“ח ר‘ פנחס שי‘ רפופורט, מנהל
הרה“ח ר‘ מאיר שי‘ שמשוני, מנהל

הרה“ח ר‘ מנחם מענדל שי‘ היידינגספעלד
הרה“ח ר‘ מנחם מענדל שי‘ לעזעל

הרה“ח ר‘ חיים שי‘ שפרינגער
הרה“ח ר‘ אברהם שי‘ ריכטער 

הרה“ח ר‘ איסר שי‘ סלאווין
הרה“ח ר‘ אלי‘ משה שי‘ לויטנסקי

הרה“ח ר‘ אפרים שי‘ גרשוביץ
הרה“ח ר‘ זאב שי‘ הכהן וויינשטיין

הרה“ח ר‘ יהודה ד. שי‘ לוינזון
הרה“ח ר‘ מנחם מענדל שי‘ וולבובסקי

אין דער זכות פון זייער חינוך על טהרת הקודש בדרכי החסידות זאל זיי דער אויבערשטער 
בענטשן מיט כל טוב בגשמיות וברוחניות, מיט אסאך הצלחה אין זייער עבודת הקודש און נחת 

פון זייערע קינדער און תלמידים לאורך ימים ושנים טובות.

לזכות

הוו"ח ר' דוד יצחק וזוגתו מרת רחל שיחיו
ובנם איתן לירון שי'

מינץ
לברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות ולאריכות ימים ושנים טובות
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