
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מסיימים את חלק א' בתניא ומתחילים חלק ב'השבוע 

 המעשה הוא העיקר –)מהאמצע( ג נ"פרק 

לאחר שבשלושת הפרקים האחרונים הוסבר בהרחבה כי 
השכינה מסתתרת בתורה והמשכתה לעולם היא דווקא 
על ידי התורה, ובתורה עצמה על ידי מצוות מעשיות, מובן 

 קא בזוהר.טוב יותר המשל שאמר הינו

 -הינוקא אומר כי אור הנר דולק בזכות השמן, ובנמשל 
השכינה מאירה על האדם בזכות המצוות. השמן מסמל 

 –את החכמה, את התורה, המתבטאת גם במעשים טובים 
מצוות. אך השמן לבדו אינו מספיק, השמן צריך להיספג 
בפתילה, הפתילה היא הנפש הבהמית. כאשר הנפש 

מן )מקיימת תורה ומצוות(, אז היא הבהמית ספוגה בש
הופכת לאש ומאירה את עצמה ואת העולם.  גם ה'בינוני' 
אף שאינו צדיק ולא הפך את הרע הפנימי שבו לטוב, גם 

 הוא מאיר את נפשו הבהמית על ידי מעשים טובים. 

אמנם הבינוני מאיר ומזכך רק את הלבושים )מחשבה, 
ל ורגש( כמו דיבור ומעשה( ולא את כוחות הנפש )שכ

הארת  -הצדיק, אך בכך גם הוא מקיים את התכלית 
 העולם.

 שער הייחוד והאמונה

 חינוך קטן –הקדמה 

היסוד לעבודת השם וקיום תורה ומצוות הוא אהבה 
ויראה. אהבה היא שורש לכל מצוות עשה ויראה היא 
השורש לכל מצוות לא תעשה. כיצד מגיעים לאהבה 

דרגות ברגשות אלו. יש אהבה ויראה? בכללות ישנן שתי מ
טבעית בנפש האלוקית שהיא חזקה מאוד ויכולה להביא 
את האדם לתענוג נפלא ואף לכלות הנפש, אך אהבה זו 
מגיעה כמתנה מלמעלה ושמורה בעיקר לצדיקים. הדרגה 
הנוספת היא אהבה ששייכת לכל אחד והיא מגיעה 
כתוצאה מעבודת האדם, כתוצאה מהתבוננות. כאשר 

מתבונן בדברים מעוררים )באופן כללי בכך שהבורא אדם 
הוא חיינו, באופן פרטי בגדולתו ובאהבתו הגדולה אלינו( 

 ועל כן בחלק זה   אז מתעוררת בלב האדם אהבת השם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             
באר את ראשית הדברים המעוררים, את של התניא י

 האמונה הטהורה והנאמנה ביחודו ואחדותו יתברך. 

 דברך ניצב בשמיים –א'פרק 

"וידעת היום והשבות אל ללבך כי השם הוא האלוקים 
בשמים ממעל ועל הארץ מתחת", מפסוק זה מובן כי 
אדם צריך להתאמץ לדעת ולהחדיר ללב שיש רק בורא 

 פים שמתערבים בבריאה. אחד ואין כוחות נוס

לכאורה זהו דבר פשוט ומובן לכולם, ומהו החידוש בפסוק 
זה? אלא מכך משמע שהפסוק דורש משהו עמוק יותר, 

 כוחותהאדם נדרש להתבונן בכך שלא רק שאין עוד 
מלבדו. ומתוך  מציאותמלבד הקב"ה אלא שאין עוד 

אהבת ויראת השם. ועניין  –התבוננות זו יבוא לרגש הלב 
 זה יבואר בשער הייחוד והאמונה.

"לעולם השם דברך נצב בשמים" ופירש הבעל שם טוב 
שהכוונה היא, שאותם מילים ואותיות שאמר הקב"ה 
בבריאת העולם )"בעשרה מאמרות נברא העולם"( "יהי 
רקיע", הן מהוות את הרקיע גם עכשיו, והם החיות 
 הפנימית שלו. כך בנוגע לכל הבריאה כולל גם הדומם

)הגם שהדומם נראה חסר חיות(, גם בו יש חיות אלוקית, 
וללא חיות אלוקית זו הבריאה הייתה חוזרת להיות אין 

 ואפס כמו שהייתה לפני שנבראה. 

החיות של כל נברא בעולם מגיעה מהאותיות שנאמרו 
בעשרה המאמרות, ובהתאם לאותיות המחיות אותו נקבע 

ר" מקבל השם של הנברא בלשון הקודש, למשל "שו
 חיותו מהאותיות ש'ו'ר' ולכן זהו שמו. 

מכיוון שהחיות מה'עשרה מאמרות' היא גדולה מאוד, אין 
באפשרות הנבראים )שאינם מוזכרים ב'עשרה מאמרות'( 
לקבל אותה ישירות אלא דרך 'חילופי אותיות', וכך מובן 
כיצד גם נבראים שהאותיות שבהם לא מופיעות בעשרה 

 מקבלים מהם את חיותם.מאמרות )למשל אבן( 

42עלון מס'  התשע"ג סיוון ט' – 'ג   ב"ה         

 שנה להסתלקות אדמו"ר הזקן 422



 

 

 השראת השכינה. -נ"ג -יכום שלושת הפרקים האחרונים נ"אס

                    הנשמה והגוף כמשל לקב"ה והעולם. – פרק נ"א
                                    השכינה מסתתרת בתורה. – פרק נ"ב
 תורה ומצוות ממשיכים את שכינה לעולם.– פרק נ"ג

 חינוך קטן -לשער הייחוד והאמונה הקדמה 

 גם כי יזקין

"חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה", לכאורה 
, האמתאז הוא לא על פי דרך  הנעראם החינוך הוא על פי דרך 

ומה המעלה שגם כשיזקין לא יסור מדרך זו? אלא שהפסוק 
מתייחס לדרגה השניה באהבה שבאה בהתאמה ליכולת 

בודתו )ולא כמתנה מלמעלה( ויש בה מעלה שנשארת האדם וע
תמיד בנפש האדם. לפי זה גם הצדיק זקוק לדרגה זו של 

 אהבה 

כיוון ש"שבע יפול צדיק וקם" כאשר הצדיק מתעלה ממדרגה 
למדרגה, הוא יכול "ליפול" כלומר להיות בין שתי המדרגות, 
הוא כבר לא במדריגה הקודמת אך טרם הגיע למדריגה הבאה, 
ואז הוא צריך גם את הדרגה הנמוכה באהבה שתחזיק אותו 

 כאשר הוא בין שתי הדרגות. 

, כי זה מתייחס לשלב זקןולא גם כשיהיה  יזקיןלכן נאמר גם כי 
 בו הצדיק 'מזקין', כלומר מתעלה ממדרגה למדרגה.

 

 ארק פ

 שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש

תארו כל דבר לשון הקודש אינה שפה הסכמית, איזה מילים י
לא נבחרו על ידי בני אדם, כדי שתהיה ביניהם שפה משותפת. 
השם בלשון הקודש בו נקרא כל נברא, הוא לפי תוכנו ומהותו 
של הדבר. בכל נברא יש אותיות מדבר השם ובהתאם לאותיות 
אלו הוא השם של אותו דבר. זו הייתה חכמתו של אדם הראשון 

ת החיות הפנימית של כל שנתן שמות לכל החיות, הוא ראה א
 חיה ולפי זה ידע באיזה שם לקרוא לה.

 סדר הלימוד בתניא

כבר מילתי אמורה לשואלים בכגון דא, אשר לפלא מפני מה 
בלימוד התניא משנים הם מאופן הלימוד של שאר חלקי 
תורתנו. כשניגשים ללמוד תורה שבכתב חומש, משנה וגמרא, 

אין מבארים למתחיל  פשוט ומובן שבלימוד ויקרא ובראשית
פירוש רש"י ועל אחת כמה וכמה פירושי שאר המפרשים, כי 
אם מוסרים לו תוכן הכתוב בכלל ופירוש האמור כפשוטו 

גדולה... והיפך השכל הוא לעשות אחרת... ומזה  הכיבפשטות 
מובן שגם בלימוד תורת החסידות צריך להיות באופן כזה 

העניין, אחרי כן  דווקא, שבפעם הראשונה קולטים כללות
לומדים אותו בשטחיות, ומפעם לפעם נכנסים בעומק יותר 

)אגרות קודש חלק ט"ו, עמוד רצ"ב, הרבי  ובפרטיות יותר.
 מה"מ(

 סיכום ליקוטי אמרים חלק א'

 מאבק הנפשות – זי"-ט' מבנה הנפש - ח'-א'

 ת נושאי שמחה ועצבועצות ב – ל"ד-כ"ו  גילוי האהבה ה'טבעית' –כ"ה -י"ח 

  אהבהויראה של  יםשונ סוגים – נ'-מ"א מעלת המעשה ומעלת הכוונה – מ'–ל"ה

 המשכת השכינה לעולם –נ"ג -נ"א

 פרקי אבות באור התניא

 נוהגין ללמוד פרקי אבות פרק אחד בכל שבת שבין פסח לעצרת... ויש נוהגין כך כל שבתות הקיץ.

 י"ז', משנה אפרק 

 ."..ולא המדרש עיקר אלא המעשה"...

והיום לעשותם כתיב ומבטלין תלמוד תורה לקיום מצוה מעשיית כשאי  לא המדרש עיקר אלא המעשה..ואף על פי כן אמרו רז"ל 
אפשר לעשותה על ידי אחרים משום כי זה כל האדם ותכלית בריאתו וירידתו לעולם הזה להיות לו יתברך דירה בתחתונים דווקא 

 ם את כל הארץ הגשמית דייקא... )פרק ל"ז, עמוד מ"ט(לאהפכא חשוכא לנהורא וימלא כבוד הש

 לע"נ הרה"ח ר' משה בן יוסף חיים חיזקיהו ז"ל(   יו"ל ע"י "אחדות ישראל בהפצת המעיינות" )ע"ר 
 , כל הזכויות שמורותעריכה: נדב כהן|          252-9992959להקדשות 

: למייל" הרשמה" המילה את שילחו שבוע מדי העלון לקבלת
tanyavideoart@gmail.com  

 
 
 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


