תכנית הלימודים
למסיימי התניא

'לב לדעת' תכנית הלימוד בחסידות שע"י 'מעיינותיך' ,פועלת למעלה מעשור ,והיא
מיועדת לאברכים ובחורים החפצים בלימוד שיטתי ומעמיק של יסודות החסידות.

למסיימים בהצלחה את תכנית הלימוד בתניא )פרקים א-נ(
יתקיימו מסלולי לימוד נוספים לבחירה:

תכנית הלימודים
לתלמידים חדשים

ניתן להיבחן על מסלול אחד בלבד מדי שנה.

חזרה על תניא ///

המבחן כולל את חלקו הראשון של התניא  -ספר של בינונים
פרקים א-נ ,הכוללים את יסודות עבודת ה' בחסידות.

שער היחוד והאמונה ///

שער היחוד והאמונה פרקים א-ז המבארים את מצוות אחדות
ה' על פי החסידות ,שהיא היסוד לעבודת ה' על פי החסידות.
מאמר 'וידעת היום' המבאר את משמעות אחדות ה' בעבודת ה'
של כל יהודי.

מאמרי חסידות לעיון ///

מאמר 'לא הביט און ביעקב' :מרכזיותה של התפילה והיותה
בבחינת 'חוט השדרה' המעמיד את כל ה'אברים'  -המצוות.
ביאור על 'ולא תשבית' :חשיבותה הגדולה של מצוות תלמוד
תורה ,תוך התייחסות למעלת הלימוד בחלקים השונים בתורה
עד למעלת לימוד פנימיות התורה.
מאמר 'שובה ישראל' :החילוק בדרגות אהבת ה'" ,בכל לבבך" -
הנובעת מהתבוננות בכך שהקב"ה הוא מקור הכל ,ו"בכל מאודך"
 הנובעת מפנימיות נשמת היהודי.מאמר 'כי ישאלך בנך' :ייחודן וייעודן של המצוות שניתנו
לישראל במתן תורה ותוכן שלוש החלוקות שבמצוות :עדות,
חוקים ומשפטים.
מאמר 'פדה בשלום' :אופנים שונים של השפעת האלוקות
בעולם ,ועניינה של התגלות תורת החסידות.

דרך מצוותיך ///

מצות ציצית :ביאור עניינם של שני הגילויים האלוקיים :ממלא
כל עלמין שעיקר גילויו הוא בגן עדן ,וסובב כל עלמין שעיקר
גילויו הוא בתחיית המתים.
איסור שנאת ישראל ומצות אהבת ישראל :ביאור עניין אחדות
ישראל ומקומו המרכזי בעבודת ה'.
מצות משא הארון בכתף :ביאור כמה שלבים ודרגות במעלת
התורה ולימודה.
מצות האמנת אלוקות פרקים א-ח :ביאור עיקרי האמונה
במציאות הבורא.

מבחנים
במסלולי לימוד אלו נערכים המבחנים מדי שנה באירועי
י"ט כסלו בבנייני האומה .לא יהיו מוקדי בחינות נוספים.

רישום
⋅ עלות הרשמה לכל מסלול בתכנית זו .₪ 20 -
⋅ בעת ההרשמה )למעט מסלול חזרה בתניא( יקבל הנרשם ספר
לימוד מבואר .הלימוד בתכנית הוא על פי הביאור שבספר.
⋅ תאריך אחרון להרשמה לתכנית זו  -י"ט חשון תשע"ט.

מלגות
קרן 'לב לדעת' מעניקה מלגות למצליחים
במבחנים אלו לפי הפירוט הבא

ציון:
מלגה:

75%-84%
₪ 400

85%-100%
₪ 500

תכנית שנתית בת שני שלבים המקנה ידיעה
מסודרת ביסודות עבודת ה' על פי התניא
שלב ב'

שלב א'

זמן חורף :כסלו  -אדר ב'
תניא ///

נקודות הרשמה
נציגי התכנית בישיבות ובכוללים.
רשת חנויות הספרים יפה נוף  -פלדהיים.
פנייה למוקד 'לב לדעת':
במוקד הטלפוני:
072-2219050

באתר:
www.lladaat.co.il

זמן קיץ :ניסן  -תמוז
תניא ///

ספר של בינונים פרקים א-כה

ספר של בינונים פרקים כו-נ

הנפש האלוקית ,כוחות ולבושים :פרקים א-ד
מעלת התורה :פרק ה
הנפש הבהמית :פרקים ו-ח
המלחמה :פרק ט
בין צדיק לרשע :פרקים י-יא
הבינוני :פרקים יב-יד
כללי מפתח לבינוני :פרקים טו-יז
אוצרות גנוזים בנשמה :פרקים יח-יט
ביטול העולמות :פרקים כ-כב
פנימיות המצוות  -ביטול מול פירוד :פרקים כג-כה

על שמחה ועצבות :פרקים כו-כח
הביטוש והשפלות :פרקים כט-ל
להעלות הנפש על הגוף :פרקים לא-לב
כל הסיבות לשמוח :פרקים לג-לד
תכלית הבריאה והדרך אליה :פרקים לה-לז
כוונה מול מעשה :פרקים לח-מ
הבסיס שביסוד הכל – יראת ה' :פרקים מא-מב
אהבת ה' – כיצד :פרקים מג-מה
"אהבת אותנו ורצית בנו" :פרקים מו-נ

ז' אב-טו' אב

כח' אדר-ב' ניסן
ימי לימוד בחסידות ומבחנים בפריסה ארצית
מוקד מרכזי :ירושלים
מוקדים נוספים :מרכז ,דרום ,צפון ,שומרון

ימי לימוד בחסידות ומבחנים בפריסה ארצית
מוקד מרכזי :ירושלים
מוקדים נוספים :מרכז ,דרום ,צפון ,שומרון

כרטיס תלמיד
המלגות למצליחים במבחני התכנית
נטענות בכרטיס 'לב לדעת'
הכרטיס הינו רב פעמי ,ובאמצעותו ניתן לממש את
המלגה במגוון חנויות בפריסה ארצית:
ספרים

יודאיקה

רשת יפה נוף-פלדהיים
יריד החסידות
דברי שיר

אושר עד

הלבשה

עינית

אקסוס
ג'יבאני
לונדון טיילור
בורסלינו כובעים

משכן התכלת

מזון

אופטיקה

חשמל ואלקטרוניקה
קניון רפאלי

ציוד

סברס

רישום
• עלות הרשמה לתכנית זו .₪ 40 -
• הנרשם יקבל סט ספרי תניא מבוארים .הלימוד בתכנית הוא על פי הביאור בספרים אלה.
• תאריך אחרון להרשמה לתכנית זו  -י"ד טבת תשע"ט.

מלגות
קרן 'לב לדעת' מעניקה מלגות למצליחים במבחנים אלו לפי הפירוט הבא

ציון:
מלגה:

75%-84%
₪ 800

85%-100%
₪ 1000

* 40%מהמלגה תוטען בכרטיס לאחר הצלחה במבחן שלב א ,ויתרתה לאחר הצלחה במבחן שלב ב.
המסיימים בהצלחה את מבחני התכנית בתניא זכאים להשתתף במסלולי לימוד נוספים בחסידות )ראה בעלון זה(

שו"ת לב לדעת
ניתן להפנות לרבני התכנית
שאלות בנושאים הנלמדים
ימים א'-ה'
צהריים:
ימים א'-ה'
ערב:

13:30-15:00
21:30-23:00

072-2219050
שלוחה 2

תכניות
מוד
סידות

"

רשמתי כל התשובות על כל
השאלות למשמרת לאות
להיות לכל אחד ואחד לזכרון
בין עיניו ...כי בהן ימצא
מרגוע לנפשו ועצה נכונה
לכל דבר הקשה עליו
בעבודת ה'.

"

הקדמת ספר התניא

"

תכנית לימוד
עצמית בחסידות
לאברכים ובחורי
ישיבות

חתנו של רבי אליהו דסלר,
בעל ה'מכתב מאליהו' ,הרב
אליהו יהושע גלדצלר ,סיפר:
פעם שאל אותי מורי וחמי
"איה ספר התניא שלך".
ונתתי לו לראות את התניא
שלי )שקבלתי ממורי ורבי
הגאון גדליה שארר בעל
ה'אור גדליהו'( .אותו ספר
התניא ,נדפס עוד קודם
המלחמה בווילנא והיה קרוע
מעט .הביט מורי וחמי על
צורתו החיצונית של הספר
בסבר פנים רציני ,והגיב
ואמר" :צו ווייניג צוריסען"
]בלוי מעט מדי[ ,והחזיר לי
הספר מיד .הוא רמז לי
שאינני לומד בו די הצורך.
קדשי יהושע ח"ה עמוד א' תשנב

"

ספר התניא הוא תורה שבכתב בתורת
החסידות ,אשר הוד כ"ק רבינו כתבו
כעשרים שנה ודייק בו בחסר ויתיר
והלימוד בו כלומד בחומש שהכל
לומדים ואין מי שיודעו על בוריו,
וקדושת אותיותיו מעוררים את האיתן
שבנשמה ,אפילו באנשים פשוטים,
ופתח היכל חדש במתיבתא דרקיעא.
הס"מ קטרג על זה והוד כ"ק רבינו
מסר נפשו הקדושה ויקבל על עצמו
יסורים גדולים ,ויתאמץ בתפילה
ובתחנונים ,אשר ספרו יתקבל
בישראל ותתרבה הדעת בהשגת
אלוקות ויראת שמים...
ספר התניא הוא הקטורת לכל
המגיפות הרוחניות דעקבות משיחא
ואותיותיו משברות כל העלמות
וההסתרים ומהפכים הקללה לברכה.
בו יצאו ישראל נגד משיח צדקנו .פרק
תניא מביא שפע ברכה והצלחה.
דברי סיכום שכתב האדמו"ר הריי"צ
בסיום רשימתו על ספר התניא

"

האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל שאל
את רבו האדמו"ר מסאטמר בעל דברי
יואל זצ"ל שעל הפסוק בפרשת
בראשית "ואליך תשוקתו ואתה תמשול
בו" פרש"י" :אם תרצה תתגבר עליו",
ושאל איך מגיעים ל"תרצה" ,והשיבו:
על ידי לימוד בספר הקדוש תניא.
זכור לאברהם – תולדות אהרון ,עמוד רלה

"

הגאון רבי אלחנן
ספקטור כותב
במכתב :על דבר
התניא שכתבת
שגם החובות
הלבבות ,מסילת
ישרים ואורחות
צדיקים טובים,
אוכל להגיד לך כי
זה שלומד איתי
ביחד הוא הי'
מהפרושים
המתנגדים
מתחילה ,ולמד
הספרים הנ"ל
בעיון והרגיש
התפעלות וכו'
ואעפ"כ מודה
ואומר כי רבות
בנות עשו חיל
והתניא עולה על
כולנה.

מוגזעדין

ꦢלב
דﬠת

על ספר התניא

ꦢלב
לדﬠ

תכנ
ꦢלימוד
בחסיד

גנזי אבא
מכתב ס"א

כשמשתלשל לעוה"ז ענין קדוש והסט"א מתגברת בכדי לעכב ,נוהגין במרום כפי שכתוב "עם עיקש
תתפתל" ,ועוטפים את הענין במסוה כאילו יש בו תכלית חולין או שיבוש הדעות ח"ו ,בכדי להטעות הסט"א
שמדובר בכח בלתי קדוש ותחדל מלקטרג ומלהפריע .אחר כך מתגלים ניצוצי הקדושה ורואים אותם בעליל.
מטעם זה נסתבב שהגר"א בשעתו התנגד לשיטת החסידות אולם בדורותינו התברר מה מאד היה עם ישראל
זקוק לה.
החפץ חיים חייו ופעלו ח"ב ע' תקפב,
מובא גם בקובץ אגרות לר' אלחנן וסרמן זצוק"ל

מידע על
תכניות
הלימוד
ה'תשע“ט

