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 פרק ט'תניא 

ֲהִמית ֶשִמ  בַּ ן ֶנֶפש הַּ ה ְמקֹום ִמְשכַּ ב,  ְוִהנֵּ לֵּ ל הּוא בַּ ּה ְבָכל ִאיש ִיְשָראֵּ ת ֹנגַּ ְקִלפַּ

א ָדם, ּוְכִתי ל ְשָמאִלי ֶשהּוא ָמלֵּ ֲחלַּ ן ָכל  :בבַּ ֶנֶפש". ְוָלכֵּ ָדם הּוא הַּ ִכי הַּ

ּגּוף,   ְשטֹות ְבָכל הַּ ן ִמְתפַּ ב הֵּ לֵּ הַּ ב, ּומֵּ לֵּ ן בַּ יֶהן הֵּ ס ְודֹומֵּ עַּ ֲאֹות ְוִהְתָפֲארּות ְוכַּ תַּ הַּ

ם ָבֶהן, ְכמֹו שֶ  כֵּ ר ָבֶהן ּוְלִהְתחַּ ְרהֵּ ב ּוְלהַּ שֵּ ֹמחַּ ֶשָברֹאש ְלחַּ ם עֹוֶלה לַּ ָדם ְוגַּ הַּ

מֹוחַּ ֶשָברֹאש ם עֹוֶלה ְלהַּ ָבִרים, ְוגַּ ט ְלָכל ָהאֵּ שֵּ ב ִמְתפַּ לֵּ הַּ ב ּומֵּ לֵּ  .ְמקֹורֹו בַּ

ֶשֶטת ְלָכל   מֹוִחין ֶשָברֹאש, ּוִמָשם ִמְתפַּ ן ֶנֶפש ָהֱאֹלִהית הּוא בַּ ְך ְמקֹום ִמְשכַּ אַּ

ְיָמִני שֶ  ב, ֶבָחָלל הַּ לֵּ ם בַּ ָבִרים, ְוגַּ ין בֹו ָדם. ּוְכמֹו ֶשָכתּוָהאֵּ ב ָחָכם   " :באֵּ לֵּ

י   ת ה' ְכִרְשפֵּ ֲהבַּ ְמִביִנים  ִליִמינֹו", ְוִהיא אַּ ְשִכיִלים הַּ ב מַּ ֶהֶבת ְבלֵּ ְלֶהֶבת ִמְתלַּ שַּ

ן   ֲהָבה, ְוכֵּ ְמעֹוְרִרים ֶאת ָהאַּ ְעָתם ֲאֶשר ְבמֹוָחם ִבְדָבִרים הַּ ּוִמְתבֹוְנִנים ְבדַּ

י ֶהָחָכם ֲאֶשר ְברֹאשֹו ְבמֹוחַּ   ינֵּ ֲאֶשר עֵּ ר ְּגאֹונֹו, כַּ ֲהדַּ ָבב ְבִתְפֶאֶרת ה' וַּ ת לֵּ ִשְמחַּ

ין  ָחכְ  ֶקר ְואֵּ ין חֵּ ד אֵּ ְלָכא ְוִתְפֶאֶרת ְּגֻדָלתֹו עַּ ְכִלים ִביָקָרא ְדמַּ ָמתֹו ּוִביָנתֹו ִמְסתַּ

ן   ב הֵּ לֵּ ן ְשָאר ִמדֹות ְקדֹושֹות ֶשבַּ ר. ְוכֵּ חֵּ ְמֹבָאר ְבָמקֹום אַּ ְכִלית, כַּ סֹוף ְותַּ

מֹוִחין ת ֶשבַּ עַּ ָחְכָמה ִביָנה ָודַּ  .מֵּ

ה ְכִתי ְך ִהנֵּ ּגּוף ִנְקָר " :באַּ ָנה". ּוְכמֹו  ע "   אּוְלֹאם ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ", ִכי הַּ יר ְקטַּ

ת, ֶשָכל ֶאָחד רֹוֶצה ְלָכְבָשה ְוִלְמֹלְך ָעֶליָה,   חַּ ל ִעיר אַּ י ְמָלִכים ִנְלָחִמים עַּ ֶשְשנֵּ

יְ  ְעתֹו ְבֹכל ֲאֶשר ִיְגֹזר ְדהַּ ְנִהיג יֹוְשֶביָה ִכְרצֹונֹו ְוֶשִיְהיּו ָסִרים ְלִמְשמַּ נּו ְלהַּ

ְקִלָפה, ִנְלָחמֹות   הַּ ֲהִמית ֶשמֵּ בַּ ִחיּוִנית הַּ ְנָפשֹות, ָהֱאֹלִהית ְוהַּ י הַּ יֶהם. ָכְך ְשתֵּ ֲעלֵּ

ָבָריו.   ּגּוף ְוָכל אֵּ ל הַּ  זֹו ִעם זֹו עַּ

 

תּו, ְוָכל  ֶשָהֱאֹלִהי ְנִהיגַּ מֹוֶשֶלת ָעָליו ּומַּ ָדּה הַּ א ִהיא ְלבַּ ת, ֶחְפָצּה ּוְרצֹוָנּה ֶשְתהֵּ

ֶליָה, ְוִיְהיּו   י ּוֶמְרָכָבה אֵּ ְמרֵּ ִלים ֶאְצָלּה ְלגַּ ְעָתּה ּוְבטֵּ ָבִרים ִיְהיּו ָסִרים ְלִמְשמַּ ָהאֵּ

נִ  ְבשּו ֻכָלם ְלבּוש ְלֶעֶשר ְבִחינֹוֶתיָה ּוְשֹלֶשת ְלבּוֶשיָה הַּ יל, ֶשִיְתלַּ ְזָכִרים ְלעֵּ

ס   ֲעֹבר ָזר ְבתֹוָכם חַּ ָדם ְולֹא יַּ ֶהם ְלבַּ א מֵּ ּגּוף ֻכלֹו ָמלֵּ ּגּוף ְוִיְהֶיה הַּ י הַּ ְברֵּ ְבאֵּ

ת   עַּ ָחְכָמה ִביָנה ָודַּ ְינּו ְתָלת מֹוִחין ֶשָברֹאש ִיְהיּו ְמֻמָלִאים מֵּ ְוָשלֹום. ְדהַּ

ֶנֶפש ָהאֱ  ין  ֶשבַּ ד אֵּ ן ִבְגֻדָלתֹו ֲאֶשר עַּ ת ה' ּוִביָנתֹו, ְלִהְתבֹונֵּ ֹלִהית ֶשִהיא ָחְכמַּ

ד ה' ְבִלבֹו,   חַּ ִיְרָאה ְבמֹוחֹו ּופַּ ת הַּ עַּ דַּ י הַּ ל ְידֵּ ֶהן עַּ ין סֹוף, ּוְלהֹוִליד מֵּ ֶקר ְואֵּ חֵּ

ְלֶהֶבת, ִלְהיֹות י שַּ ָרה ְבִלבֹו ְכִרְשפֵּ ש בֹועֵּ ת ה' ְכאֵּ ֲהבַּ ם ָכְלָתה   ְואַּ  ִנְכְסָפה ְוגַּ



 ב"ה 

 

ְפשֹו  ב ָוֶנֶפש ּוְמֹאד  נַּ ין סֹוף ָברּוְך הּוא ְבָכל לֵּ ֲחִפיָצה ְלָדְבָקה בֹו ְבאֵּ ֲחִשיָקה וַּ בַּ

ד   א ְוָגדּוש, עַּ ֲהָבה ָמלֵּ ְיָמִני, ֶשִיְהֶיה תֹוכֹו ָרצּוף אַּ ֻעְמָקא ְדִלָבא ֶשֶבָחָלל הַּ מֵּ

ם ֶלָחלָ  ט ּגַּ שֵּ ִים ָהָרִעים  ֶשִתְתפַּ מַּ ֲחָרא ְיסֹוד הַּ ְכְפָיא ְלִסְטָרא אַּ ְשָמאִלי ְלאַּ ל הַּ

ֶזה   י עֹוָלם הַּ ֲענּוגֵּ ְפָכּה ִמתַּ נֹוָתּה ּוְלהַּ ּה, ְלשַּ ת ֹנגַּ ֲאָוה ֶשִמְקִלפַּ תַּ ֶשָבּה, ֶשִהיא הַּ

ת ה', ְכמֹו ֶשָכתּו  ֲהבַּ י ְיָצֶריָך –ְבָכל ְלָבְבָך" " :בְלאַּ  . ִבְשנֵּ

ֲהָבה   גַּת אַּ ְדרֵּ ָרה ִממַּ ָבה ְוִחָבה ְיתֵּ ֲהָבה רַּ גַּת אַּ ְדרֵּ ִּגיעַּ ְלמַּ ֲעֶלה ְוָיבֹא ְויַּ ְינּו ֶשיַּ ְוהַּ

ָכתּו את בַּ ִנְקרֵּ ש. ְוִהיא הַּ י אֵּ ָזה ְכִרְשפֵּ ל ה'  7 "בעַּ ג עַּ נֵּ ֲענּוִגים", ְלִהְתעַּ תַּ ֲהָבה בַּ אַּ

ֶכל ָבא. ְוָהֹעֶנג הּוא ְבמֹוחַּ ָחְכָמה, ְושֵּ ין עֹוָלם הַּ עֵּ ת ה'   מֵּ ְשָכלַּ ג ְבהַּ נֵּ ִמְתעַּ הַּ

ע אֹור ָזרּועַּ   ִים ְוֶזרַּ מַּ ת ִשְכלֹו ְוָחְכָמתֹו. ְוהּוא ְבִחינַּת הַּ ָשגַּ ִויִדיָעתֹו ְכִפי הַּ

ֲהִמית   בַּ ֶנֶפש הַּ ִים ֶשבַּ מַּ ת הַּ ֶפֶכת ְלטֹוב ֶאת ְבִחינַּ ְמהַּ ת ֶנֶפש ָהֱאֹלִהית, הַּ ֶשִבְקֻדשַּ

ֶהם ָבאּו תַּ  ר נ'  ֶשמֵּ עַּ ִיים שַּ ץ חַּ ב ְבעֵּ ֶזה ִמְתִחָלה. ּוְכמֹו ֶשָכתַּ י עֹוָלם הַּ ֲענּוגֵּ ֲאֹות תַּ

ָמש   ֶצר טֹוב מַּ ע ֶנְהָפְך ִלְהיֹות טֹוב ָּגמּור ְכמֹו יֵּ ר, ֶשָהרַּ ֹזהַּ ם הַּ ֶפֶרק ג' ְבשֵּ

זֶ  י עֹוָלם הַּ ֲענּוגֵּ ם תַּ ּצֹוִאים ִמֶמנּו, ֶשהֵּ ְבָגִדים הַּ  .ה ֶשהּוא ְמֻלָבש ָבֶהםְבָהִסיר הַּ

דֹו. ְוָכל   ה' ְלבַּ ֲהָבה, ִיְהיּו לַּ ִיְרָאה ְוָהאַּ י הַּ ְנפֵּ ן עַּ ב, ֶשהֵּ לֵּ ִמדֹות ֶשבַּ ן ְשָאר ָכל הַּ ְוכֵּ

ֲחָשָבה  מַּ י הַּ מֹוחַּ ִיְהיּו ְמֻמָלִאים ִמן ְלבּושֵּ ֲחָשָבה ֶשבַּ מַּ ֶפה ְוהַּ ִדבּור ֶשבַּ ֹכחַּ הַּ

דָ  ִדבּור ֶשל ֶנֶפש ָהֱאֹלִהית ְלבַּ ֲחֶשֶבת ה' ְותֹוָרתֹו, ִלְהיֹות ִשיָחתֹו ָכל  ְוהַּ ן מַּ ּה, ֶשהֵּ

ָבָריו   "ח אֵּ ֲעִשִיי ֶשְבָיָדיו ּוְשָאר ְרמַּ מַּ יּה ִמִּגיְרָסא. ְוֹכחַּ הַּ יק פּומֵּ יֹום, לֹא ָפסֵּ הַּ

ְשִליִשי ֶשל ֶנֶפש ָהֱאֹלִהית ד, ֶשהּוא ְלבּוש הַּ ִמְצֹות ְלבַּ ה הַּ ֲעשֵּ  .ִיְהֶיה ְבמַּ

ר  בֵּ ת ָהָאָדם ֶשִיְתּגַּ ָמש, ְלטֹובַּ ֶפְך מַּ ְקִלָפה ְרצֹוָנּה ְלהֵּ הַּ ֲהִמית ֶשמֵּ בַּ ְך ֶנֶפש הַּ אַּ

ָקדֹוש  ר הַּ ֹזהַּ זֹוָנה ֶשבַּ ל הַּ ְּצֶחָנה, ִכְמשַּ  .ָעֶליָה ִוינַּ
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