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הכנה לדפוסאגף 
סדרם והתוכן המרכזי של כל חלק, התניאחלקי 

?התניאמהו ספר , ראשית כל
הוא  " התניאספר ", כפי שלמדנו בימים הקודמים

ואחד מספרי ד "חבספר היסוד של תורת חסידות 
. היסוד של החסידות הכללית

סוקר את נפש האדם ומנתח את תהליכיה הספר 
תוך מתן כלים להתגבר על , שיובילו לעבודת השם

.הקשיים העומדים בדרך



?התניאמה הם הכינויים של ספר 
:כינוייםמספר התניאלספר 

.  הזקןר "אדמוהשם הרשמי אותו נתן -" אמריםלקוטי"•

.  על שם מטרת הספר-" בינוניםשל ספר "•

.על שם המילה הראשונה בה פותחת הספר-" תניא"•

היותו ספר  על -" החסידותשבכתב של תורת תורה "•

.  אות בספרשבכל הדיוק היסוד של חסידות ועל שם 



:מחולק לחמשה חלקיםהתניא
מכיל הדרכה למיצוי יכולותיה וכוחותיה הטבעיים של  -והעיקרי חלקו הראשון -אמרים לקוטי( 1

ג"ונמכיל הקדמה . עד לדרגת הבינוני' הכיצד ביכולת האדם להתקדם ולהתעלות בעבודת , הנפש
.  פרקים

לאחדות  בנוגע ט"הבעשהסבר שכלי בחידוש -או ליקוטי אמרים חלק שני והאמונה היחודשער ( 2
.  הודפס כנספח לחלק הראשון. ב פרקים"וי' חינוך קטן'מכיל הקדמה בשם . השם

.  ב פרקים"מכיל י. ביאור מהותה של תשובה על פי תורת חסידות-אגרת התשובה ( 3

הדרך ילכו  ' הלהורות לעם . הזקןר "מאדמוליקוט של שלושים ושניים מכתבים -אגרת הקודש ( 4
.בה והמעשה אשר יעשון

לקוטי'הזקן במספר סוגיות הנידונות בחלק הראשון ר "אדמוביאוריו של -קונטרס אחרון ( 5
שישנו בשלושת החלקים  הרב אין את הדיוק , בשני החלקים האחרונים. סימנים' מכיל ט. 'אמרים

.  הראשונים



ספר של בינונים: ובהרחבה

.  אמיתיתכיסוד ובסיס לעבודת השם ' ויראת ה' החסידות הציבה את מצוות אהבת השיטת 

:  השוניםלמימוש אהבה ויראה זו נעוץ אחד ההבדלים היסודיים בין זרמי החסידות בדרך 

החסידות הכללית סוברת שבאמצעות התעוררות הלב יחד עם ההתקשרות לצדיק ניתן  תנועת 

.  ויראתו' להגיע לאהבת ה

שהמוח יבין קודם את הצורך באהבה ויראה  , נדרשת עבודה שכלית, ד"לשיטת חסידות חבואילו 

(.  התפילהבזמן בעיקר )באמצעות התבוננות מעמיקה וממושכת , ושיכוון את הלב לרגשות אלו' מה

לפיה המוח בטבעו שולט על הלב ומידותיו  , ד"חבר הזקן את שיטת "פורש אדמואמריםליקוטי ב

,  על האדם להשתמש במוחו, משום כך. לאחר וכתוצאה מתובנות המוח והשכלהאדם מופיעים של 

.  בלבו' אהבת ויראת ה' להוליד'על מנת ', להתבונן ארוכות בגדולת ה



והאמונההיחודשער : ובהרחבה

.טוב באמונהר הזקן בצורה שכלית את שיטת הבעל שם "זה מבאר אדמובחלק 

או שלילת  ' אין פירושה רק שלילת אלוה נוסף מבלעדי ה' באחדות השהאמונה 

,  ממוצעים גשמים ורוחניים בין האדם לאלוקיו

היחידה וחוץ ממנו  האמיתיתברוך הוא הוא המציאות שהקדוש האמונה היא אלא 

". אין עוד מלבדו"-שאין שום מציאות 

.  אמיתיתאינו מציאות , מה שנראה כאילו הוא חוץ ממנוכל 

המחיה אותו ' לכך נעוצה בכך שקיום מציאות הנבראים היא מכוח מאמר ההסיבה 

.היו חוזרים לאין ואפס כמו לפני הבריאה, מהווה אותם' בכל רגע ולולי היה ה








