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טעמו וראו כי טוב, הכנסו
לכל אחד קרוב–התניאמפעל 

משננים ומפיצים, אצלנו חוקרים
כדרך חייםהתניאאת ספר 

כתיבה וחתימה טובה
בלימוד החסידות ובדרכי החסידים

כל התלמידים–יוסף יצחק אהליברשת 
לגאולה צועדים–התניאעם ספר 



אגף כתיבה
בהקשר של כתיבת , ר הזקן"אדמו-התניאאודות מחבר ספר לימוד

התניא :תאריכים

הרב ברוך ואמו הרבנית  ר הזקן לאביו "האדמונולד , ה“באלול תקי “בח•
.  רבקה

סגל ואשתו  לייביהודה ‘ בת ר, סטערנאנשא את הרבנית ך“תקבשנת •
.  ביילאמרת 

.  ד“מיסד את שיטת חסידות חב-ל “בשנת תק•

-ראש‘ויום זה נקבע כחג הגאולה . לחירותט יצא “ט בכסלו תקנ“בי•
.  ‘השנה לחסידות

,  פאלטאוואפלך -האדיטשבעיירהכ “ומ, נסתלק-ג “ד טבת תקע“כ•
.  אוקראינה



:תולדותיו
בעל  ”או “ הרבי הזקן”המכונה , “שניאורי”המשפחתי הכינויזלמן בעל -ד ייסד רבי שניאור“את חסידות חב•

. “התניא

והיה מחסידיו “ נסתרים“הלעדת שהשתייך, רבי ברוך, שברוסיה הלבנה לאביוליאוזנאבעיירההוא נולד •
.  ט“המסורים של הבעש

,  להוולדשל הילד העתיד וחינוכוגידולולדרך מדוקדקותט להוריו הנחיות “מסר הבעשלידתולפני עוד •
.  כדרכם של הורים, “חכמותיו”ט את הוריו להסתירו מעין רואים ושלא לספר את “הזהיר הבעש–וכשנולד 

.גם בין חבריו הגדוליםפלא וכך גם בהמשך שניאור זלמן נחשב לאיש רבי , כבר מילדותו•

שבה הנהיג את החסידות תלמידו של  , מזריטשלעיירההוא נסע אז .18-20אל עולם החסידות הגיע בהיותו בן •
במהרה לאחד ולמרות גילו הצעיר הפך , “ממזריטשהמגיד ”המכונה , רבי דוב בער–ט וממלא מקומו “הבעש

.  מגדולי תלמידיו 

.  ורשת פעולותיהם של החסידיםעבודתם נתמנה רבי שניאור זלמן לאחראי על , ממזריטשלאחר פטירת המגיד •
.  המיוחדכוחהאשר במשך השנים הבאות נתגלה , ד“את חסידות חבלייסדומאז הוא החל 



המאסר והגאולה

ד הפכה מעתה למטרה העיקרית שאליה כוונו  “חבחסידות 

.  המשכיליםושל המתנגדים התקפותיהם של 

-נאסר עלאף ט“התקנובשנת , שניאור זלמן סבל רבות בשל כךרבי 

.  בעקבות הלשנה של המתנגדים והמשכילים, ידי השלטון הצארי

המיועד למורדים  , כאשר עונש מוות, יום במאסר53הוא ישב 

אולם בסופו של דבר הצליח להוכיח את  . מרחף מעליו, במלכות

, ט בכסלו“י, יום צאתו לחירות. חפותו ויצא בכבוד ובניצחון גדול

.  ד והקרובים אליהם“הגאולה בקרב חסידי חב-הפך מאז לחג



:התניאכתיבת ספר 

שהחסידים נתקלו בקשיים  מכיוון. הנפשכוחותדורשת עבודת השם בכל , ד“חסידות חבשיטת 

.  בעייתםלהם את שיפתורר הזקן ביחידות על מנת “הם פנו לאדמו, שלהם‘ בעבודת ה

ר הזקן בעבודת  “את הוראותיו ועצותיו של אדמולעצמם החסידים רשמו ’ יחידות‘הלאחר 

.בכל מקומות מושבותיהםידי החסידים עצות אלו נלקטו כקונטרסים שנלמדו על . השם

וההדרכות שנתן  העיצותלכתוב בצורה מסודרת את כל ר הזקן “אדמוה התחיל “בשנת תקל

.  בכתיבת כל אות ואותכשהוא מדקדק , ובמשך עשרים שנה כתב אותוהתניאספר -בספר אחד 

.ד"והוא ספר היסוד של חסידות חב. אצל החסידים בשמחה רבההספר התקבל 

כאשר לומדים תניא . כולו בספר-ר הזקן את עצמו והכניס את כל“השקיע אדמוהתניאבכתיבת 

.ומדברים עם הרבי עצמולדעת שלומדים צריכים








