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מחקראגף 
וכוחו המיוחדהתניאקדושת ספר 

יצא ממכבש  , ו"תקנבשנת , לפני מאתיים ועשר שנים
ספר –שהביא אור גדול בעולם , הדפוס ספר קטן

.התניא

הספר הראשון שריכז ותמצת את עקרונותיה של זהו 
לכן נקרא . טוב-שם-שחולל הבעל, שיטת החסידות

.של תורת החסידות'תורה שבכתב'–הספר 



מאניפוליזושא' לרלסלאוויטההוא שלח עותק ממנו התניאהזקן את לכתוב את ספר ר "כשסיים אדמו
.  יהודה לייב הכהן על מנת שיכתבו הסכמה לספרו' ור

, לבסוף לא יכלו להתאפק ומרוב התפעלות מתכנו. אתו כל הלילהישבו ולמדו , קיבלו את הספרכאשר 
.  הספר הקדושהלילה על מנת לספר לחברו על מביתו באמצע יצא כל אחד 

ספר  עם ": מאניפוליזושא' רהתבטא , מאוחר יותר. סוערופצחו בריקוד הדרך נפגשו שניהם באמצע 
הוא סגולה ומרפא התניאיהודה ליב הכהן אמר שספר ' ר". פני משיח צדקנויצעדו לקבל את התניא

.  דמשיחאדעקבתאשל הדורות לכל המחלות 

תמה אני איך הצליח המחבר  : "אמר על הספרמברדיטשובלוי יצחק ' ר
!".כך-כך בספר קטן כל-להכניס אלוקים גדול כל

בהערצה  התניאדיברו על , לכל ענפיה ושבטיה, גדולי ישראל וצדיקי החסידות
-הם דיברו על סגולתו של הספר לטעת יראת. ובקדושה שקשה למצוא דוגמתן

ועוררו את חסידיהם ותלמידיהם לקבוע שיעור  , שמים טהורה בלב האדם
.בספר זה



היא חיזוק האמונה  –שבה אפשר להיווכח בעליל –אחת הסגולות המופלאות של הספר , ואכן
.  בלב האדם

.  התניאסגולתו ללמוד בספר , כי מי שסובל מספקות ומפקפוקים בענייני אמונה, חסידיםידוע אצל 
כי בכך  . אבל אמונתו תתחזק והפקפוקים ייעלמו, שכליות לכל ספקותיושימצא תשובות אין הכרח 

.ומלהיט את שלהבת האמונהשבקרבו את הנשמה האלוקית הוא מעורר –כוחו הגדול של הספר 

ביציאה קלה  גם . התניאספר עמו היה הולך ארבע אמות בלא שיהיה לא ב'מברדיציצחק -לוירבי 
.עמוהתניאספר לחצר היה מביתו 

הוא כמו התניא: אמר ליהתניאכשהחל אבי ללמוד עמי את ספר : מליובאוויטש סיפרצ"הרייהרבי 
כל אחד ואחד יודע את  . לומדים חומש, מהגדול שבגאונים ועד הקטן שבקטנים, כל ישראל. החומש

יודע יותר את הפלאת  , כל הגדול יותר. ועם זה אין איש יודע מאומה, לפי ערכו, מה שהוא יודע
.המושג

מדוייקלא רק שכל פתגם ופתגם בו . ד"חבהתורה שבכתב בתורת חסידות -הוא ספרהתניאספר 
חסידים הראשונים  , רבותינו הקדושים. בחסר ויתר, מדוייקתכל מילה ומילה אלא אפילו , ומכוון

.קודש שמתייחסים לחומש-באותה הדרתהתניאהתייחסו לספר , דור ודורוזקני החסידים שבכל 



חובה ללמוד וללמד

לימוד פנימיות  . צריך ללמוד תניא בעצמו וכן ללמדו לאחריםאדם : הרבי אמר

לימוד זה נוגע לא רק . הגוףהוא חובת , בתורת החסידותשנתגלתה , התורה

ובלימוד תורת  אלא הוא אף נותן חיזוק בקיום המצוות , לידיעת עוד עניין בתורה

.הנגלה

בכוחו של כל אחד  , מה אצל יהודי-ושלום דבר-אם קורה חס: אמרב"הרשהרבי 

!".הושיעה, רבי": ולומרהתניאאת ספר ואחד לפתוח 

.פועל לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיותהתניאשורה אחת בספר לימוד 





חסידי  נקבעה על ידי , במתכונתה הראשוניתהתניאבלימוד הקביעות 

ט ללמוד בכל  “בשנת תקניציאתו מהמאסר שקבעו אחרי , הזקןר "אדמו

.התניאשבוע פרק אחד מספר 

כתורה שבכתב וכספר  התניאעל יסוד העובדה שהחסידים התייחסו לספר 

לחומש כספר היסוד של כללות  בדומה להתייחסות , היסוד של החסידות

,  התניאבספר 'יומי'לומר מידי יום שיעור צ"הרייר “תיקן אדמו, התורה

.על כל חלקיוהתניאבאופן כזה שמידי שנה יסיימו את לימודו של ספר 

אגף דוברות
פהוהשינון בעל , התניאחשיבות לימוד השיעור היומי בספר 



ת"חת
.וחוזקה במיוחד על ידי הרביצ"הריינוסדה על ידי הרבי ת"החתתקנת 

הראו  רים "האדמולאחד : שסיפרצ"הרייר "אדמוהרבי מביא בשם 
-" העריםעל ויהי חתת אלוקים ", בחזיון את הפסוק מספר בראשית

.חומש תהילים תניא-חתת ראשי תיבות 

הינם לימוד החומש היומי כפי שהוא מסודר לימי  ת"החתשיעורי 
ר "אדמוכפי שחילקו החודש ותניא כפי שחולקו לימי התהילים, השבוע

כסליו ובמשך ח "ליעד בכסליוט "מיהחלוקה היא . לימי השנהצ"הריי
.כולושנה מסיימים את 

מסלול : לשני מסלולי לימוד שנתייםהתניאחילק את צ"הרייר "אדמו
.לשנה פשוטה ומסלול לשנה מעוברת

.בשולי העמוד-ובמהדורות החדשות ' מורה שיעור'מצורף התניאבסוף 



פה-תניא בעל
ושאר גדולי  ד "רי חב"אדמועל ידי התניארבות יוחסו ללימוד סגולות 
.בעל פההתניאספר לשנן את בעקבות כך נוהגים גם , ישראל
ושנים עשר פרקיו  ' הקדמה'ההדגש הוא על , בעל פההתניאבשינון 

בפרט בעת , הזדמנותעליהם בכל וחוזרים , הפחותהראשונים לכל 
.ההליכה ברחוב

וחזרתו  " המלךלפני כעומד "עד המילים א "מהרבי עורר על לימוד פרק 
.בעל פה בהזדמנויות שונות

באחת משיחותיו  , כסלו עם חסידיםט "ביהתוועד הרבי הצמח צדק פעם 
שמעמידים  , ר"תשבעם התניאבלימוד הכרח גדול בעניןדיבר גם ' הק

.אותם בזה בגובה נפלא בנפשם

תניא בסוף פרק  
...דנידה' ג






