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אל אחינו התמימים ואנ"ש יחיו,
שלום וברכה!

לקראת י"ג תשרי הבעל"ט - יום הסתלקות-הילולא של כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע, בעל 
הפתגם ד"מלכתחילה אריבער" - הננו מוציאים לאור את הגליון החמישי - מסדרת 'קבצי 

חודש השביעי בליובאוויטש תשע"ד' - "קער ַא וועלט".

במרכזו של קובץ זה מוגשת סקירה מקיפה ומרתקת על מבצע הדפסת התניא ברחבי 
תבל, במלאת 35 שנה להתחלת המבצע להדפסתו בכל המדינות ו-30 שנה לתנופה חדשה 

להדפסתו בכל מקום יישוב יהודי.

סקירה זו מהווה הצצה נרחבת לעולם שלם של שיחות, הוראות והדרכות קודש, סיפורים 
ואפיזודות מעניינות מהמבצע להשלמת "הפצת המעיינות חוצה" בכל קצוי תבל. 

הסקירה נכתבה ונערכה על ידי חיים ברוק, והושקע מאמץ מיוחד בחלקה הראשון בפרט, 
שונות  בבימות  נתפרסמו  וההתרחשויות, לאחר שבעבר  בפרטי ההוראות  לדייק  מנת  על 
פרטים שאינם מדוייקים בלשון המעטה. בחלק השני של הסקירה הובאו חלק מהמאורעות 

הקשורים בהדפסות התניא הרבות שנערכו ברחבי העולם.

 בנוסף לכך הבאנו כרגיל את המדורים הקבועים: דבר מלכות מתורתו של כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א; דברים שנשאו רבני ומשפיעי חב"ד בהזדמנויות שונות בקשר עם 

השליחות היחידה שנותרה וכן הוראות והדרכות מרבותינו נשיאינו בעבודת ה'.

• • •

יהי רצון שהקובץ אכן יפעל את פעולתו ויוסיף באור וחום האהבה וחיזוק ההתקשרות 
המושלמת,  להתגלות  נזכה  ומיד  ותיכף  שליט"א,  הנצחי  נשיאינו  משיחנו  מלכנו  לאבינו 
בגאולה האמיתית והשלימה - אזי נכריז לפניו כולנו יחד מתוך פנימיות נקודת לבבנו את 

ההכרזה שהיא תמצית כל חיינו:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועד חיילי בית דוד
770 בית משיח, בית חיינו

ימֹות המשיח, י"ב תשרי תשע"ד - "בביאת משיחא" לפ"ק
שנת הקי"ב לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א,

ברוקלין נ.י.

אש"ל - הכנסת אורחים 
מחלקת הוצאה לאור

פתח דבר
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פותחין בדבר מלכותפותחין בדבר מלכות

 ‰מ‡מר ‰ז‰
‰י‰ לי ליסו„ 

בבואי למוסקווא מצאתי תהפוכה גדולה, 
לימין  עמדו  אשר  אלו  כי  לדעת  נוכחתי 
צריכים  כי  תרפ״ב,  בקיץ  והצעתי  רעיוני 
והיהדות,  התורה  החזקת  בענין  לעשות 
נתקררו במשך הזמן, ומהם האומרים כי מה 
אפשר לעשות, ואף פעמים שמעתי אומרים 

לי ״והמשכיל בעת ההיא ידום״.

אשר  היתה  ההיא  בעת  הפרטי  מצבי 
גמ״ח  להלוות  הוכרחתי  בנסעי למאסקווא, 
על פתקא שלי, למען להניח איזה סכום על 
עלי  הביטו  למאסקווא  ובבואי  ההוצאה, 
כי  אכחד  לא  ללקוט״,  הבא  ״מקבל  כעין 
אשר בזכרי היום ובכל יום את מצב נפשי אז, 
ימים  ואיזה  מלבכות...  להתאפק  אוכל  לא 
החלטתי  כי  עד  הכללי  בהמצב  התבוננתי 
אשר עלי להבליג על כל המכשולים ולחרף 
התורה  לטובת  ומעשה  בעבודה  נפשי  את 

מבלי התחשב עם כל אשר יאמר עלי.

נבג״מ  זצוקללה״ה  אאמו״ר  כ״ק  הוד 
 - אאזמו"ר  כ״ק  הוד  אשר  לי  סיפר  זי״ע 
די  וזה לשונו הקדוש:  - אמר  אביו הקדוש 
וועלט זאגט אז מיא קאן ניט ארונטער דארף 

מען אריבער, און איך האלט אז מיא דארף 
לכתחילה  דארף  מיא  אריבער,  לכתחילה 
ווערן  נתפעל  ניט  שטארקייט,  מיט  נעמען 
וואס  דאס  פירען  דורך  און  זאך,  קיין  פאר 
מיא דארף, און אז מיא נעמט זיך - העלפט 

דער אויבערשטער.

[= העולם אומר שכאשר אי אפשר ללכת 
ואני  'מלמעלה',  ללכת  צריך  'מלמטה' 
'מלמעלה',  סבור שמלכתחילה צריך ללכת 
לא  בתוקף,  'לקחת'  צריכים  לכתחילה 
להתפעל משום דבר, ולבצע את מה שצריך 
יתברך  השם   - 'לוקחים'  וכאשר  לבצע, 

עוזר].

וביטלתי  ליסוד,  לי  היה  הזה  המאמר 
של  הדיבורים  כל  את  גמור  בביטול 
מה  שאין  לי  והאומרים  אותי,  המקררים 
ז״ל  ראבינאביץ  מהרב  ודרשתי  לעשות, 
אשר יקרא לאסיפה נמרצה... ענה בשלילה 
כי  אסיפה  לשום  יקרא  לא  הוא  כי  גמורה 
מה  אין  כי  חושבים  כולם  אשר  הוא  יודע 
כשבוע  עבר  וכה  לחכות  וצריכים  לעשות 
ימים, ודיברנו כשלשה פעמים, והוא באחת 

אשר לא יעשה שום אסיפה.

על  עושה  שהנני  ההתראה  אחרי   - אז 
העיירות  אלו  לכל  קראתי   - עצמי  דעת 

לכ˙חיל‰
ַ‡ריבער!

לקט מקוצר מתורת 
רבותינו נשיאינו 

אודות ההוראה 
הנלמדת מן הפת‚ם 
'לכתחילה אריבער'

פותחין בדבר מלכות

מתורת רבותינו נשיאינו בקשר עם י"ג תשרי
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ומה  והגבלתי להם מועד מוגבל,  האמורים 
נפלא הדבר אשר במשך כעשרה ימים כבר 
נכונים  כי  המקומות  מכל  ידיעות  נתקבלו 
באו,  כאחד  כולם  כי  הי׳  וכן  לבוא,  המה 
בפועל,  העבודה  רעיון  לפניהם  והרצאתי 
הותחלה  אז  ומני  ידי,  על  הסכימו  וכולם 

העבודה...

 – הקודמים  החובות  את  פרע  וכאשר 
לקח 'חובות' חדשים...

(אג"ק כ"ק אדמו"ר (מהוריי"צ) נ"ע
ח"א ע' תרטו)

 מנוח˙ ‰נפ˘ ‡מי˙י˙

- כ˘ממל‡ים ‡˙ ‰עבו„‰

מאדמו״ר  כח  ונתינת  הוראה  ישנה   .  .
וכך  כך  טוענים  העולם  שאמר:  מהר״ש, 

'לכתחילה  ללכת  שצריכים  אומר  ואני  כו׳, 
 - דורנו'  'צו  היא  זו  והוראה  אריבער', 
והיהדות  שכללות העבודה בהפצת התורה 
ד'לכתחילה  באופן  להיות  צריכה  כו', 

אריבער'.

נשיא  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  סיפור  וכידוע 
דורנו בנוגע לאופן התעסקותו בצרכי ציבור 
ומצומצמת  מוגבלת  היתה  לא  שהנהגתו   -
לפי ערך כמות הכספים שהיו לו ב'מזומן', 
לא  הוא   - ב'חובות'!  שרוי  הי׳  תמיד  אלא 
החובות  את  פרע  וכאשר  מ'חובות'!,  פחד 
הקודמים - לקח 'חובות' חדשים כדי שיוכל 
התורה  דהפצת  הפעולות  את  להרחיב 

והיהדות.

ולא כדעת הטועים שכדי להיות במנוחת 
הנפש ומנוחת הגוף אין להוציא יותר ממה 
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הוראת  באה  זה  על  הנה   - ב'מזומן'  שיש 
באופן  להתנהג  שצריכים  נשיאינו  רבותינו 

ד'לכתחילה אריבער'!... 

רק  להיות  יכולה  אמיתית  הנפש  מנוחת 
והשליחות  העבודה  את  ממלאים  כאשר 
שכאשר  דורנו,  נשיא  להוראת  בהתאם 
היהדות,  הפצת  התורה,  בהרבצת  עוסקים 
חובה  ידי  לצאת  אין   - המעיינות  והפצת 
בפעולות שהם לפי ערך ה'מזומן' שיש בידו, 

שיוכלו  כדי  'חובות'  לקחת  צריכים  אלא 
לעסוק בפעולות אלו באופן של הרחבה.

שאין  לזכור  צריכים   - זה  עם  וביחד 
התוהו,  לעולם  המתאים  באופן  להתנהג 
ל'הרים'  ביחס  'אריבער'  זה  אין   - שאז 
כלל  שייך  שאינו  באופן  אלא  ו'גבעות', 
להנהגת העולם! - לא זו היתה הוראתו של 
אדמו״ר מהר״ש, ואין זה סדר העבודה על 

פי תורה'...

(משיחת ב׳ אייר ה׳תשמ״ג - בלתי מוגה) 

י‚יע ‰זמן ˘ימסרו
‡˙ ‰חובו˙ לי„י ‰רבי 

אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  של  דרכו  היתה  כך 
בעבודתו בעניני הכלל: כ״ק מו״ח אדמו״ר 
העיד על עצמו שהי׳ תמיד בעל חוב, כיון 
את  ולהרבות  להגדיל  תמיד  שהשתדל 
העומד  בסכום  להתחשב  מבלי  ההוצאה, 
לרשותו, ובגלל זה התקיים המשך הדברים, 
לא  פעם  - שאף  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  שסיים 
פשט את הרגל ח״ו, כיון שלאחרי זה גדלה 

ההכנסה עוד יותר.

בעניני  העוסקים  לכל  הרבי  הבטיח  וכך 
הכלל בשליחותו, שכאשר ילכו בדרכו, יהי׳ 
כן גם אצלם - שיהיו תמיד בעלי חובות, כיון 
שיגדילו את ההוצאה יותר מההכנסה, וביחד 
עם זה לא יפשטו את הרגל, כיון שההכנסה 
את  יותר  עוד  יגדלו  ואז  יותר,  עוד  תגדל 
ימשיכו  הזה  ובאופן  הלאה,  וכן  ההוצאה, 
בעבודתם הלוך ומוסיף ואור, עד אור היום, 
כל  את  וימסרו  שיחזירו  הזמן  שיגיע  ועד 
כבר  יסתדר  והוא  הרבי,  של  לידו  החובות 
עם כל החובות (״ער וועט שוין איינקערן ווי 

אזוי צו עבליידיקן זיי״)!

(משיחת ב׳ אייר ה׳תשי"א - בלתי מוגה) 

ולא כדעת הטועים שכדי 
להיות במנוחת הנפש ומנוחת 

ה‚וף אין להוציא יותר ממה 
שיש ב'מזומן' - הנה על זה 

באה הוראת רבותינו נשיאינו 
שצריכים להתנה‚ באופן 
 ֈ!'ד'לכתחילה אריבער

פותחין בדבר מלכות
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מ‰ ‰נך מ˘ער ˘‡„מו׳׳ר מ‰ר״˘ ‰י׳ „ור˘ ממך לע˘ו˙?
וזוהי כללות ההוראה הנלמדת מהנהגתו המיוחדת של אדמו״ר מהר״ש - המודגשת ביותר ביום 
ההילולא:  כאשר יהודי שומע שהיום הוא יום ההילולא של אדמו״ר מהר׳׳ש (או שישמע זאת מחר 
או מחרתיים) - עליו לדעת שזהו הזמן המסוגל שבו ניתנים כחות מיוחדים לעסוק בכל עניני התורה 

ומצוותי׳ (כפי שמבקש ממנו ומפציר בו אדמו״ר מהר״ש...) באופן ד״לכתחילה אריבער״.

באותיות פשוטות: כאשר יהודי חושב לעצמו רעיונות ותכניות וכו׳ - אזי דרושה בדיקה מהיכן 
נובעים מחשבות ורעיונות אלו. מדוע רצונו בכך וכיו״ב; אבל כאשר חושב לעצמו: מה רוצה אדמו״ר 
מהר״ש שאעשה כעת, ביום זה בשנת תשד״מ. במקום שבו הנני נמצא, בחוץ לארץ וכו׳ - הרי באיזה 
מעמד ומצב שיהי׳ וגם כאשר ידיעותיו אודות אדמו״ר מהר״ש מצומצמות ביותר, ואפילו המעט 
שיודע - אינו מבין את העמקות שבדבר כו׳, ישנם ענינים המונחים אצלו בפשיטות שבודאי הי׳ רוצה 

אדמו׳׳ר מהר׳׳ש שיעסוק בהם.

דורש ממך  הי׳  הנך משער שאדמו׳׳ר מהר״ש  - מה  ישאלו אצל קטן בדעת  ובפשטות: כאשר 
ספק  שום  בלי  אצלו  שברור  ומיד,  תיכף  משיב  הי׳  שאודותם  מסויימים  ענינים  ישנם   - לעשות? 
וספק ספיקא, שאדמו״ר מהר״ש הי׳ רוצה שיעסוק כענינים אלו, ולדוגמא: נתינת צדקה כפשוטה. 
או צדקה רוחנית. לימוד התורה - נגלה דתורה או פנימיות התורה, וכיו״ב. הנה על זה אומרים לו 
- שעתה הוא הזמן המסוגל והמתאים לעסוק בכל ענינים אלו באופן ד״לכתחילה אריבער״, ובודאי 

שיצליח בזה.

דהנה, כוונת אדמו״ר מהר״ש בהוראתו אודות ההנהגה ד״לכתחילה אריבער״ היא - לא שינסו 
להמשיך  צריכים  אם  יחליטו  לכך  ובהתאם  התוצאות,  יהיו  מה  יראו  ואח׳׳כ  כזה,  באופן  להתנהג 
בהנהגה זו, אלא אדמו׳׳ר מהר׳׳ש קבע והכריז: ״איך זאג אז מ׳דארף גיין לכתחילה אריבער״, זוהי 

הדרך!... ולכן, בודאי שמצליחים בדרך והנהגה זו.

ומכיון שההנהגה צריכה להיות באופן ד״לכתחילה אריבער״ – מובן שאין מקום לעניני ״חשבונות״ 
[ולדוגמא: הזמן אינו מתאים. עליו להתכונן תחילה, עליו לסיים תחילה ענינים אחרים, וכיו״ב] - כי 

ההנהגה ע״פ ״חשבון״ אינה באופן ד״לכתחילה אריבער״.

גרים״  ״יומא דקא  זכאי״,  ״יום   - ביום ההילולא של אדמו״ר מהר״ש  וזוהי ההוראה המודגשת 
נשיא  כח של  נתינת  עם  ביחד  אריבער׳׳,  ד״לכתחילה  באופן  כללות העבודה  על  והוראה  ציווי   -
לרוץ  שיוכל   - רגלים  עם  הקשורים  בענינים  הן  הענינים.  בכל  לכאו״א  ומסייע  שעוזר  בישראל, 
במהירות יתירה. הן בענינים הקשורים עם ידים - שיוכל לעשותם באופן מעולה יותר, עד לענינים 

הקשורים עם הראש - ״נשא את ראש׳׳ (כנ״ל בארוכה).

הענינים  א׳  אריבער״:  ד״לכתחילה  בהוראה  גם  מתבטא  ראש״  את  ד״נשא  שהענין   - ולהעיר 
הכלולים במשמעות של ״אריבער״ הוא - למעלה אפילו מענין ה״ראש״, היינו, לא רק ״אריבער״ 
 - הדבר  התחלת  וזוהי  ל״ראש״.  ביחס  אפילו  ״אריבער״  אלא  וכיו״ב,  הלב  ידים,  לרגלים,  ביחס 

״לכתחילה אריבער״ (כנ״ל).

(משיחת י"ג תשרי תשד"מ - בלתי מוגה)



10 | י"‚ ˙˘רי ‰'˙˘ע"„

ל̃ראת ח"י אלול תשל"ח הורה הרבי מלך המשיח שליט"א להדפיס את ספר התניא בכל המדינות בהן הוא לא הודפס, ובחורף תשד״מ ציוה להדפיסו בכל מ̃ום בו מת‚וררים יהודים - וכך עד היום הזה הודפסו למעלה מ6200Œ מהדורות(!) • את מי מינה הרבי כאחראים על כל הדפסות התניא ומיספורם? אלו הוראות מיוחדות נתן הרבי ב̃שר להדפסות הרבות? מתי הודפס התניא באיראן? מי רצה להדפיס תניא בסוריה? כיצד 

‰מעיינו˙
‰ופˆו 'חוˆ‰'!

ל˜ר‡˙ ח"י ‡לול ˙˘ל"ח ‰ור‰ ‰רבי מלך ‰מ˘יח 
˘ליט"‡ ל‰„פיס ‡˙ ספר ‰˙ני‡ בכל המדינות 

ב‰ן ‰ו‡ ל‡ ‰ו„פס, ובחורף ˙˘„״מ ˆיו‰ ל‰„פיסו 
בכל מ˜ום בו מ˙‚וררים י‰ו„ים - וכך ע„ ‰יום 

‰ז‰ ‰ו„פסו למעל‰ מ6200Œ מ‰„ורו˙(!) • ‡˙ 
מי מינ‰ ‰רבי כ‡חר‡ים על כל ‰„פסו˙ ‰˙ני‡ 

ומיספורם? ‡לו הוראות מיוחדות נ˙ן ‰רבי ב˜˘ר 
ל‰„פסו˙ ‰רבו˙? מ˙י ‰ו„פס ‰˙ני‡ ב‡יר‡ן? מי 
רˆ‰ ל‰„פיס ˙ני‡ בסורי‰? כיˆ„ נערכו ל‰„פס˙ 

‰˙ני‡ בחלל ‰חיˆון? • חיים ברוק מ‚י˘ ס˜יר‰ 
נרחב˙ ומר˙˜˙ במל‡˙ 35 שנה למבˆע ‰„פס˙ 
‰˙ני‡ בכל ‰מ„ינו˙, ו-30 ˘נ‰ ל'˙נופ‰ ח„˘‰' 

בהדפסת התניא בכל מקום ישוב יהודי

מזווית אישית
יעקבסון  שי'  שלום  ר'  מהרה"ח  ביקשתי  כאשר 
לא  התניא,  הדפסת  מבצע  על  קצרה  סקירה  להגיה 
תיארתי לעצמי שהנני עומד לחדור לעולם מרתק ונרחב 
הוראות  סקרנות,  מעוררי  בסיפורים  מלא  יותר,  הרבה 
אפינו  רוח  של  אמותיו  מד'  קודש,  ומענות  שמיימיות 

משיח ה', חדרו הק' של הרבי שליט"א. 

הרב יעקבסון, חבר ה"ועד להפצת שיחות", התגלה 
כמי שחי בכל שעה משעות היממה את תפקידו המיוחד 
הדפסת  מבצע  על  המשיח  מלך  הרבי  מטעם  ממונה   -
חסידי  מידע  שופע  הוא  כאשר  העולם,  ברחבי  התניא 
לציון,  ראויה  ובסבלנות  רוח  באורך  בנושא.  מרתק 
הוא ניאות לשתף אותי בהוראות הקודש הרבות שזכה 
לקבל בתוקף תפקידו, בהשתלשלות המאורעות במהלך 
המבצע השמיימי, באפיזודות מיוחדות, ובעיקר - להוות

עבורי דוגמא חי' של חסיד המסור ונתון לרצונו הק' של 
הרבי ו'חי' - במלוא מובן המילה - כל שיחה, כל ביטוי 

וכל הגה של מי ש"שכינה מדברת מתוך גרונו".

של  שלם  עולם  בפניי  שגילתה  הארוכה,  שיחתנו 
אחד,  קדוש  מבצע  סביב  מהרבי  והדרכות  הוראות 
נקטעה רק כאשר היה על הרב יעקבסון ליצור קשר עם 
בהדפסת  ומתעסקים  בשליחות  השוהים  תמימים  צמד 
להדרכתו  ממתינים  הם  כאשר  הבאה,  הקרובה  התניא 

כיצד לבצע את ההדפסה בעיירה פוניבז' שבליטא...

נוצרת  בנושא,  הרבי  של  שיחותיו  את  כשלומדים 
של  זה  מבצעו  מטרת  כי  ההבנה  ומתקבלת  התחושה 
הרבי, להוות 'המכה בפטיש' להשלמת "הפצת המעיינות 
מר".  "אתי  של  המיוחלת  לתוצאה  להגיע  וכך  חוצה", 
ואחד  אחד  כל  את  תעורר  הדברים  קריאת  כי  תקוותי 
היחידה  בשליחות  מחודשת  ובחיות  במרץ  לפעול 

שנותרה - קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש!  
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˜ער ַא וועלט

"מאחר שהשלוחים עומדים כבר מזמן לאחר מילוי התחלת 
עבודת השליחות בהפצת התורה והיהדות והפצת המעינות 

חוצה, ומזמן לאחר אמצע עבודת השליחות, עד שכבר סיימו 
את השליחות . . צריך לומר, שעדיין נשאר משהו לעשות כדי 

להביא את הגאולה בפועל. והוא: . . לקבל פני משיח צדקנו 
בפועל ממש, כדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא 

את כל ישראל מהגלות!"

(משיחת ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב - מוגה)

הוראה מיוחדת: הדפסת התניא בכל מדינה
בהתוועדות שהתקיימה לפני 35 שנה, במוצאי 
הורה  תשל״ח  אלול  חודש  מברכים  שבת-קודש 
תניא  להדפיס   - ומפתיעה  חדשה  הוראה  הרבי 

במדינות בהן ישנו ״ישוב יהודי״, וכך אמר1:

"כיון שמתקרבים לח"י אלול, שהוא יום מיוחד 
שתחילתה  חוצה,  המעיינות  בהפצת  הקשור 
ספר   – החסידות  תורת  של  שבכתב  בתורה 
הודפס  טרם  שבהן  מדינות  ויש  והיות  התניא, 

- בלתי מוגה -  ואילך  1) שיחות קודש תשל"ח ח"ג ע' 302 
בתרגום חופשי ללה"ק.

הבקשה   – שתהיה)  סיבה  (מאיזו  התניא  ספר 
מיד  לגשת  ההן,  הנמצאים במדינות  לאנ"ש  היא 
שיהיה  באופן  מדינות,  באותן  התניא  להדפסת 

מוכן עד ח"י אלול, וכבר יוכלו ללמוד בספרים.

זאת  דוחים  ולא  כעת,  כך  על  מדברים  "ולכן 
אפילו לראש חודש אלול – כדי שיהי' עוד שבוע 
יותר קל להדפיס,  לפעול בדבר. כעת גם הרבה 
(במילא  מכיון שיכולים לצלם מהתניא המודפס 
אפשר  כך  ואחר  זמן),  פחות  הרבה  לוקח  זה 
להדפיס כמה וכמה עותקים, לכה"פ אלף עותקים. 

הרבי מלך המשיח שליט"א בחלוקת התניא - י"ט כסלו תנש"א

30 שנה
תשד"מ - תשע"ד

<<

‰מעיינו˙
‰ופˆו 'חוˆ‰'!
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המעיינות הופצו חוצה

לת˜ן את ״  לוח התי˜ון״

"וכדי שיהיה ענין של הוספה ושלימות – הנה מכיון שבכמה מקומות רצו שיהיה לוח 
ראשי תבות, וכבר הכינו וגם הדפיסו – ידפיסו גם את זה. ובלי נדר יכינו גם 'לוח התיקון' 
כללי לרשימת דפוסי התניא, כדי שיוכלו להדפיס זאת בתניא שידפיסו כעת – ואזי יהיה זה 

בשלימות. וכמדובר כמה פעמים עד כמה כואב העדר השימת לב בזה:

"כיון שישנו 'לוח התיקון' לתניא, הרי כאשר הדפיסו את התניא (לאחר שעימדו את 'לוח 
התיקון'), ישנם כמה תיקונים שתיקנו בפנים התניא, ובמילא הוציאו את התיקונים הללו 
מ'לוח התיקון'. אבל כאשר היה צורך להדפיס את התניא שוב – לא היה זמן והעיקר שלא 
היתה שימת לב לבדוק שוב האם עשו הצילום מתניא שכבר תיקנו בפנים או מתניא קודם 

– וכך נוצר בלבול אמיתי:

"ישנם ספרי תניא שבהם נשארו הטעויות הישנות (משום שלא הדפיסו מתניא שתיקנו 
הטעויות  את  התיקון  מלוח  שהוציאו  (כנ"ל,  התיקון'  ב'לוח  מצוינות  אינן  והן  ב'פנים') 
שתיקנו בפנים); וישנם ספרי תניא שבהם תיקנו ב'פנים' של התניא, אבל הדפיסו את 'לוח 

התיקון' מתניא שלא תוקן בפנים. ועל דרך זה עוד כמה וכמה בלבולים.

"ולפי המצב של החושך כפול ומכופל של עקבתא דמשיחא – הרי העצה היחידה היא 
שיסדרו 'לוח התיקון' שכולל את כל התיקונים שצריכים להיות נכללים ב'לוח התיקון'.

מכן  ולאחר  בנפרד,  אחד  כל  ולעורר  לכתוב  שיתמסר  מי  ואין  לכך  זמן  שאין  "מכיון 

המעיינות הופצו חוצה

כ"ק אדמו"ר שליט"א נושא שיחה במעמד
חלוקת התניא בתרגום לאנגלית - ט"ז סיון תשל"ה
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מכתב  לו  ולכתוב  אותו  ולעודד  להמריץ 
ולשאול מה שלומו ושלום בני ביתו, ולהוסיף 
בענין  משהו  כבר  עשה  האם  המכתב  בסוף 

הדפסת התניא –

"הרי הפניה כעת היא לכל אלו ששומעים 
את הדברים, ולמי שימסרו זאת הלאה – שאם 
לא הדפיסו את ספר התניא  עדיין  במדינתם 
את  עכשיו  ידפיסו  שתהיה,  סיבה  מאיזו 

התניא.

אלא  וכו',  שלהם  תיקונים  יעשו  "ושלא 
ורק לשנות  להדפיס את התניא כמות שהוא 
ולהכניס את שם העיר או המדינה בה הספר 
מודפס, ובכל מקום יצוין שיוצא לאור על ידי 

סניף קה"ת הנמצא במדינה ההיא"...

הרבי מוסר את האחריות לידי 
ה"ועד להפצת שיחות"

נבעו  בהדפסה,  לדיוק  בקשר  הרבי  דברי 
שונים  שלוחים  בתחילה  דלהלן:  מהסיבות 
התניא  ספר  את  הדפיסו  העולם  ברחבי 
נסעו,  אליהם  ובמקומות  במדינותיהם 
קצר  זמן  שתוך  אלא  למזכירות.  ושלחום 

התברר שהעניין כלל לא פשוט (וכפי שפירט הרבי בשיחה), כאשר עם כל הרצון הטוב, 
וכך  גדולים בסדרי הדפוס, בלשון המעטה,  היו מומחים  הפעילים השונים בהדפסות לא 
נוצר מצב שהכינו פלאטות להדפסה מספרי תניא שהיו בהם טעויות רבות, או להיפך: לקחו 
"תניא'ס" מדוייקות, והדפיסו בהן ״לוח התיקון״ שכלל טעויות שכבר תוקנו במהדורה זו 
בפנים הספר. השינויים מ"לוח תיקון" אחד למשנהו היו כה גדולים, שבלתי אפשרי היה 

להמשיך את ההדפסות בצורה כזאת.

כאן נכנס לתמונה ה״ועד להפצת שיחות״, כאשר הרב חודקוב מסר להם בשם הרבי שהם 
אחראים מכאן ואילך על ענייני הדפסת התניא ברחבי העולם, קרי: הכנת לוחות ההדפסה, 
ה״שערים״ שכללו את שם המקום, ומיספור המהדורות השונות. ההוראה הראשונה הייתה, 
כאמור בשיחה, להכין לוח תיקון אחיד עם כל התיקונים הקיימים, שבסופו יצויין שייתכן 

ש״חלק מהטעויות כבר תוקנו בפנים הספר״.

מהי  לברר  הועד  חברי  החלו  המלא,  התיקון'  'לוח  הכנת  עם  בבד  בד  ראשון,  בשלב 
גלופות]  [=מטריצות,  הדפוס'  'אמהות  את  יכינו  שממנה  ביותר,  המושלמת  המהדורה 

הרה"ח ר' זלמן שי' חאנין, מה"ועד להפצת שיחות"

לקחו "תניא'ס" מדוייקות, 
והדפיסו בהן ״לוח התיקון״ 
שכלל טעויות שכבר תוקנו 
במהדורה זו. השינויים היו 
כה ‚דולים, שבלתי אפשרי 

היה להמשיך כך, והרבי 
מסרו לועד להפצת שיחות
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המעיינות הופצו חוצה

למבצע הדפסות התניא ברחבי תבל. היה זה 'מבצע' לא פשוט, עקב כך שמהדורות רבות 
נדפסו באותיות שבורות ובנוסף לכך נפלו בהן טעויות רבות.

אותיות התניא ש'התיי‚עו על הש"ס'

לסיבת  קצר  הסבר  הנה  ימים,  אותם  של  הדפוס  בסדרי  בקיאים  שאינם  אלו  ולטובת 
האותיות השבורות: באותם ימים מחשב ו'מעבד תמלילים' (על דרך תוכנת 'וורד' וכדו') לא 
היו בנמצא, וההדפסה הרווחת התבצעה באמצעות אותיות מתכת שסודרו ע"י ה'דפס'. לא 
קשה להבין כי לאחר שאותן אותיות 'הודפסו' פעמים רבות, הן לא נותרו חלקות כשהיו, 

וקיבלו שבירות וחריצים שבאו לידי ביטוי באותיות הדיו המודפסות.

חדשות  באותיות  התניא  הדפסת  עבור  להשתמש  היה  ניתן  הרי  הקורא,  יתמה  ואם 
(למרות שגם הן יישחקו במשך הזמן), הרי שעל כך מסתובבת שמועה בין חסידים כי כ"ק 
הודפס  שבהן  באותיות  דווקא  התניא  להדפסת  שישתמשו  חפץ  נ"ע  (מהורש"ב)  אדמו"ר 
על  היה  מדובר  מלכתחילה  וממילא  ראם),  והאחים  האלמנה  של  בדפוס  (שהו"ל  הש"ס 

אותיות שהתייגעו ונשחקו על הדפסת הש"ס...

דוגמא לכך ניתן למצוא בתניא באגה"ק סימן כו, עמוד קמב, ב, כאשר נדפס במהדורות 
מדע"...  לחסידי  המאמר  זה  מלשון  לכאורה  ראשונה  מהשקפה  המובן  "והנה  השונות: 
ומובן שזוהי 'טעות דמוכח', כאשר הכוונה היא 
'לחסירי מדע', ברי"'ש. מי שידקדק (במהדורות 
מסויימות) ימצא כי התיקון מדל"ת לרי"ש נעשה 
האחורי  החלק  והשמטת  'הפרדת'  באמצעות 
הבולט של האות דל"ת המתכתית שמוקמה שם 
בטעות, וכך הפכה היא לאות רי"ש (ראה צילום).

מח˜ר מדו˜ד˜ אחר המהדורה המדויי˜ת

עליהם  היה  הופקדו,  עליה  למלאכה  שיחות"  להפצת  ה"ועד  חברי  אפוא  ניגשו  כאשר 
לערוך מחקר מדוקדק ולאתר בין המהדורות המצויות בספריית אגו"ח את מהדורת התניא 
שהודפסה עם הכי פחות טעויות ובאיכות ובהירות מעולים. מהדורת התניא שהייתה ידועה 

בחדות ובהירות אותיותיה, הינה המהדורה שנדפסה בווילנא בשנת תרס״ט. 

אך למרות היותה יוצאת דופן לטובה באיכות הדפוס, לא יכלו חברי הועד להשתמש בה 
מחמת הטעויות הרבות שנפלו בה. את המפורסמת שבהן 'תיקן' הרבי עצמו בציינו ברשימת 
דפוסי התניא על מהדורה זו: "עו, ב שורה יו"ד "תיקנו" והוא טעות: בשמים (במקום במים)". 
היינו, שבמהדורה זו "תיקנו" בעמוד הראשון של ״שער היחוד והאמונה״ ל"וכי תעלה על 

דעתך שיש אלקים נשרה בשמים מתחת לארץ", כאשר צ"ל "במים מתחת לארץ״... 

כיון שכך, בחרו חברי הועד מהדורה אחרת, בה לא הופיעה טעות זו ונראה הי' שהיא 
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במשך  כאשר  מכן,  לאחר  יותר.  מדוייקת 
הזמן התגלו טעויות גם במהדורה זו, הוכנה 
להחלפת  מתוקנת  פלטה  טעות  כל  על 
הצטברו  וכבר  הטעות,  הופיעה  בו  העמוד 
חמש פלטות שהכילו את תוכנם של חמשה 

עמודים בהם נמצאו טעויות.

התגלו  התקדם,  שהמבצע  ככל  אולם, 
והתברר  נוספים  בעמודים  רבות  טעויות 
כ"בנין  זו  בהוצאה  להשתמש  כדאי  שלא 
אב" לכל ההדפסות. ואז ״גילו״ חברי הועד, 

המדוייקות  התניא  מהדורות  כי  ומייגעת,  מדוקדקת  וחיפוש  בירור  מלאכת  של  בסיומה 
ביותר שקיימות, הינן המהדורות שנדפסו מאז הוצאת התניא של שנת תשי״ד, שבהכנתה 
עסק הרבי בעצמו... ביחס למהדורות הקודמות הן ממש ״סולת נקיה״ והרבי דקדק בכל 
אות ואות (כשטעויות בודדות תוקנו גם במהדורות שלאחר תשי"ד, כמצויין ברשימת דפוסי 
התניא). מכאן ואילך, לאחר שכל הענין נמשך לערך שנה מאז נכנסו לענין בהוראת הרבי, 
עד שלהי שנת תשל״ט! - הועדף כמובן הדיוק על פני ההדר, ו'אמהות הדפוס' הוכנו מאחת 

מהוצאות אלו, למרות שלא היתה האיכותית והברורה ביותר.

חבר ה"ועד להפ צת שיחות" והממונה על הדפסות התניא ברחבי העולם, הרה"ח ר' שלום 
יעקבסון מספר, כי על כל טעות שנמצאה שאל את הרבי לפני שתיקנה בגוף התניא  שי' 
(במקום  "חסידי  של  הטעות  למשל,  כך  האמורה.  הרבי  כהוראת  התיקון",  ב"לוח  וציינה 
חסירי) מדע" צויינה על ידי הרבי בעצמו כשהגיה את שיעורי התניא שנמסרו ברדיו על ידי 
הרה"ח ר' יוסף וינברג ע"ה. מובן שכאשר הגיעה לידיו ההגהה, ביקש ר' שלום את אישור 

הרבי ורק לאחר מכן הכניס זאת ב"לוח התיקון" ואף תיקן בגוף התניא.

 ואז ״‚ילו״ חברי הועד, 
בסיומה של מלאכת בירור 

מדוקדקת, כי מהדורות 
התניא המדוייקות ביותר, 

הינן המהדורות שנדפסו מאז 
הוצאת התניא משנת תשי״ד, 

שבהכנתה עסק הרבי

חבר ה"ועד להפצת שיחות" והממונה על הדפסות התניא, הרה"ח ר' שלום שי' יעקבסון (במרכז) בהדפסת תניא
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'נסיעות עס˜ים' להדפסת התניא

המבצע החל במלוא התנופה. מכיון שרשת השלוחים באותה תקופה לא היתה צפופה 
כפי שהיא היום, נעשתה עיקר ההדפסה במדינות העולם ביוזמתם והודות למסירותם של 
אנשי עסקים חסידי חב״ד שנסעו למקומות שונים לרגל עסקיהם. הועד היה מצייד אותם 

בפלטות מוכנות, ולהם נשאר רק למצוא דפוס מתאים באותה מדינה.

ספר  את  להדפיס  לו  הורה  בעצמו  שהרבי  כ״ץ,  פישל  ר'  הרה"ח  בענין  עסק  במיוחד 
בטרם  ברכות  שביקשו  רבים  אנשי-עסקים  גם  עסקיו.  לצורך  נסיעתו  במקומות  ה"תניא" 
נסיעתם קיבלו באותה תקופה מענה מהרבי להדפיס תניא במדינה אליה הם נוסעים ״באם 
נכנס הרבי כשבידו  - תשל"ט, כמעט לכל התוועדות  וכך, באותה שנה  נדפס עדיין״.  לא 

מהדורת תניא חדשה שנדפסה במדינה כלשהי בעולם...

בתחילה היו מקבלים את האישור להדפסת התניא מהמזכירות, ואת "מספר המהדורה" 
מהממונה מטעם "ועד להפצת שיחות" - הרב יעקבסון, כאשר הוא מכין את התניא להדפסה 

ונותן למזכירות. 

למה  "בהמשך  תשל"ח):  אלול  (מוצשק"מ  לעיל  שהובאה  בשיחה  עצמו  הרבי  וכדברי 
שדובר לעיל ע"ד הדפסת התניא, כיון שצריכים לפרש כל דבר, וצריכים לכתוב איזה הוצאה 
ואיזה דפוס מדפיסים, ישלחו את זה בל"נ מהמזכירות בכדי שלא יהיו שום בלבולים"... אך 
במשך הזמן נשלחו אנשים (ע"י המזכירות ואפי' ע"י הרבי) ישירות לרב יעקובסון (המתעסק 

בזה) והוא תיאם עם המזכירות. 

הרבי הקפיד מאוד שההדפסה תיערך בפיקוח של ה"ועד להפצת שיחות", לאחר קבלת 
אישור מהם ומספר להוצאה, וח"ו לא באופן של ״איש הישר בעיניו יעשה״... כשהביאו לרבי 
בחלוקת דולרים ספרי תניא חדשים, קיבלם בסבר פנים יפות ונתן את ההשתתפות של $20 
בהוצאות, אך הי' מקפיד לשאול אם קיבלו מספר, ופעמים תוך סימון באצבעו כלפי מעלה 

(כשבפשטות כוונתו למשרדי "ועד להפצת שיחות"). 

בולטים לטובה שלוחים ששומרים על הסדר הטוב ומשתדלים לקיים את הוראת הרבי 
במילואה: בצרפת הדפיס אחד השלוחים תניא ללא תיאום מראש, והדבר הגיע לאוזניהם 
של חברי הועד. הם פנו מיוזמתם לשליח הרה"ח ר' שמואל שי' אזימוב כדי שיוכלו להעניק 
ייגנזו  העותקים  שכל  דאג  מראש,  אישור  היה  שלא  האחרון  כששמע  למהדורה.  מספר 

והדפיס מהדורה חדשה!

ֈהרבי ממתין עם "כל נדרי" עד שספר התניא י‚יע

מאורע מיוחד התרחש במהלך התקופה האמורה, בסמיכות יחסית להתוועדות בה הורה 
הועד  לחברי  הגיעה  "כפרות",  אחרי  תשל"ט  כיפור  יום  בערב  התניא:  הדפסת  על  הרבי 
גדול  תניא  להו"ל  ביקש  וכן  מיוחדת,  תניא  מהדורת  שתודפס  מהרבי  שמיימית'  'הוראה 

(שאח"כ חילק לכו"כ), כאשר רצונו הק' כי עד "כל-נדרי"(!) תוגש לו התניא המבוקשת.
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כדי  ״כפרות״  מעצמם  עשו  הועד  חברי 
היה  לא  הדחופה:  ההוראה  בקיום  לעמוד 
העבודה,  את  שיעשה  מדפיס  למצוא  שייך 
והם נאלצו לעבוד בעצמם בדפוס של ה״ועד״ 
(בבניין המשרדים שמעל 770) להכין מהדורת 
תניא קטנה עד כניסת הצום. הרה"ח ר' חייקל 
חאנין,  שי'  זלמן  ר׳  הרה"ח  של  אביו  ע"ה, 
אותו  וכשראה  הבנים״,  ב״ברכת  לברכו  הגיע 
עומד מתחת המכונה הלוהטת, מוציא ומכניס 

פלאטות, בכה מרוב התרגשות.

הרב יעקבסון, שהתעסק עם קיפול הגליונות לקונטרסים לצורך הכנת הספר, מספר כי 
הרבי נכנס כבר לבית הכנסת, אך חיכה זמן רב על בימתו, יחד עם כל הקהל, ולא התחיל 

את תפילת "כל נדרי" עד שספר התניא יגיע, כהוראתו.

כאשר סוף סוף היתה התניא מוכנה (אם כי על כריכה כלל לא הי' על מה לדבר...) נכנס 
הרב יעקבסון ל-770 ומיהר בין המתפללים עטויי ה'קיטל' הצחור, כאשר הוא עודנו לבוש 
התפילה  בימת  לעבר  הדפוס,  סממני  ושאר  בדיו  המלוכלך  סינר  וחגור  הרגילים  בבגדיו 
של הרבי. המזכיר הרב גרונר ירד מהבימה, קיבל את קונטרסי התניא הגמור כולו, כשהם 

מאוגדים בגומי לאורך ולרוחב, והניחם על הסטנדר של הרבי. או אז החלו "כל נדרי"...

עם  להדפיס  זאת  ועם  הבאים,  בימים  ההדפסה  את  להמשיך  הרבי  הורה  מכן  לאחר 
התאריך ״עשרת ימי תשובה״ (שנדפס בעמוד האחרון מתחת לחותמת של ״קה"ת״) כאשר 
לשאלת חברי הועד ענה הרבי, שהולכים אחרי הזמן של תחילת ההדפסה, למרות שההמשך 
נעשה בימים שלאחר מכן. ספרים אלו, הגדולים יותר, הודפסו כבר כמובן בבית-דפוס אחר.

הרב יעקבסון נכנס ל-770 
ומיהר בין המתפללים עטויי 
ה'קיטל' הצחור, כאשר הוא 
עודנו לבוש בב‚דיו הר‚ילים 

וח‚ור סינר המלוכלך בדיו 
ושאר סממני הדפוס, לעבר 

בימת התפילה של הרבי

מכונת הדפוס של ה'ועד' (לאחר השריפה שאירעה בטבת תשמ"ג - 
ראה בהרחבה בקובץ 'תורתו של משיח' שי"ל על-ידינו, תשרי תשע"א) 

תשרי  חודש  בסיום   -
היחידויות  תשל"ט, במהלך 
לאורחים, הורה הרבי לגשת 
תניא  לקבל  ע"מ  למזכירות 
תהילת  וסידור  לגברים,   -
"מזכרת  בתור  לנשים,   - ה' 
חיבה  תשרי".  מחודש 
לספרים  נודעה  מיוחדת 
אלו בהיות חתימת ידו הק' 
על   – גביהם  על  מתנוססת 
ועל  בסופו,  התניא  ספר 

הסידור בתחילתו.

החלוקות הכלליות
הייתה  יותר  וכללי  רחב  באופן  שהייתה  הראשונה  החלוקה 
בשנת תשל"ט. בסוף ההתוועדות דערב חג-השבועות, חילק כ"ק 
אדמו"ר סידור תהילת ה' לכל הילדים והילדות שתחת גיל בר 

ובת מצווה. בחלוקה זו – פתחנו את קובץ זה.

החלוקה ה'כללית' הבאה, שהיא, למעשה, החלוקה הראשונה 
הבהיר  יום  לרגל  הייתה  וטף,  נשים  אנשים  לכולם,  שיועדה 
לכל  תניא  ספר  הק'  בידו  הרבי  חילק  אז  ה'תשמ"ב,  ניסן  י"א 

המשתתפים בההתוועדות לרגל י"א ניסן שנת השמונים.

משנת תשמ"ח ואילך הלכו חלוקות הקונטרסים ונהיו תכופות 
יותר ויותר. מאותה שנה החל כ"ק אדמו"ר לחלק מפעם לפעם 
קונטרסים של מאמרים וכיו"ב שיצאו לקראת מועדים שונים. 

חלוקת תניא בכניסת 770. ט"ז סיון תשל"ה

חתימת הרבי בסוף ספר התניא.

7 מזכרת נצח

חתימת-יד-קודשו של הרבי בסוף ספר 
התניא - עשרת ימי תשובה ה'תשל"ט
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"ברשיון הצנזור דצ'יינה ה˜ומוניסטית"

במהלך תקופה זו, בעקבות הוראת הרבי, החלו להגיע ספרי תניא מכל קצות הגלובוס, 
ותמיד הרבי מעורה, מנחה, מברך ומעודד:

באחת הערים בדרום-אמריקה הודפסה בטעות רשימת דפוסי תניא שאינה מעודכנת. 
הרבי התייחס לכך בשיחה בש"ק והורה להו"ל חוברת עם החסרים שתצורף לכל תניא.

״השליח הנודד״ הרב אברהם יצחק גליק ע״ה הדפיס תניא במדינות רבות, כגון הונגרי', 
של  שלטונו  בתקופת  עוד  זה  היה  כאשר  ברוסי',  גם  תניא  להדפיס  ורצה  וצכי',  גרמני' 
ברז׳נייב(!). הוא ביקש מחברי הועד לשאול את הרבי ולבקש את אישורו, ועל כך קיבלו 
חברי הועד את המענה: ״לא כדאי להכניס אנ״ש שי׳ שם לחששות וכו' וכו' כפשוט״. רק עם 

פתיחת השערים ופריצת מסך הברזל, הרשה הרבי להדפיס ברוסי'.

כאשר נסע ר' משה קוטלרסקי להדפיס את התניא בהוואי, שאל את הרבי באיזו עיר 
להדפיס, וקיבל את המענה (תוכן): ״כפשוט בעיר הבירה״.

ר' פישל כ"ץ הגיע לצורך מסחרו עד לסין הקומוניסטית. שם דרש הצנזור הממשלתי 
לעבור על הספר טרם הדפסתו. הוא מסר לו תניא באנגלית, ולאחר שנה נדפסה מהדורת 

תניא ״ברשיון הצנזור דצ'יינה". שלוש מהדורות הודפסו בארץ מלוכסני העיניים.

תמונת  ובה  הכריכה  על  עטיפה  עם  באוסטרליה  שהדפיסו  תניא  לרבי  שלחו  כאשר 
אדמו"ר הזקן ומפת מרכזי חב"ד בעולם, הרבי נהנה מזה ואף שלח ל"ועד" את התניא - ע"מ 
להחזיר, עם המסר ש"אלו שרוצים לעשות עטיפת נייר על כריכה קשה, אז זה דוגמא טובה". 

הדפוס באיראן מופ‚ז

בארצות ערב נעשו מאמצים כבירים להדפיס את התניא: במרוקו וטוניס לא התעוררה 

מימין: תניא מהדורת 
חברון עם כריכה 
המעוטרת בציור 
של הצייר מחברון 
הרה"ח ר' ברוך נחשון. 
משמאל: התניא 
מאוסטרלי' שגרם 
הנאה לרבי ונשלח 
על-ידו ל"ועד להפצת 
שיחות" בכדי שיראו 
דוגמא אם מישהו 
ירצה להדפיס תניא 
בעטיפה דוגמת זו



‚ליון ‰ | 19 

˜ער ַא וועלט

באיראן  אך  בעיה; 
שתחת שלטון השאה, 
יהודים  נסעו  אליה 
לביקורים  וישראלים 
נתן  לא   - חשש  ללא 
להדפיס  אישור  הרבי 
את התניא! רק כאשר 
שלטון  כי  נראה  היה 
לקרוס  עומד  השאה 
- הורה הרבי להדפיס 
המשימה  תניא.  שם 
הוטלה על הרב שלום 

בער העכט ששהה אז באיראן וטיפל בהצלתם של ״ילדי טהרן״.

המהפכה  של  הראשונות  היריות  בחוץ  נשמעו  בבית-הדפוס  עומד  הוא  בעוד 
החומייניסטית. אחוז פחד ובהלה הוא הזדרז ככל יכולתו, וכאשר רק יצא מבית-הדפוס עם 

הגליונות הטריים, נפל פגז וריסק את מבנה בית-הדפוס כולו...

שבסורי',  בדמשק  תניא  ולהדפיס  לנסוע  התכוננו  גרליק  וי"י  מצגר  יהושע  התמימים 
ברבת-עמון שבירדן, ובסלע האדום ובריאד שבסעודי'. הפלאטות היו באמתחתם, ה״שערים״ 
הוכנו מראש ע״י ה'ועד', ומס' המהדורות נשמרו עבור הוצאות אלה. אך גם לאחר שתדלנות 
רבה מאום לא יצא לפועל והערבים בשום אופן לא הסכימו. בכל זמן שהייתם שם עמדו 

בקשר טלפוני עם המזכירות, לפעמים כמה פעמים ביום, כשהרבי בעצמו נמצא על הקו! 

במשך כל זמן זה היה מנוע הרב שלום יעקבסון מלתת מספרים למהדורות אחרות, כיון 
הי'  לא  (ולדלג  האמורות  המתוכננות  להוצאות  ניתנו  זמן  באותו  אחזו  בהם  שהמספרים 
ניתן, כפי שיסופר בהמשך). הי' עליו לעמוד בלחצים כבירים, כשאין ביכולתו אפי' להסביר 
הסודיות  מפני  מספרים  לקבל  ניתן  שלא  לכך  הסיבה  ומהי  אמורים  דברים  במה  ולספר 

שבדבר, מחשש שעוף השמים יוליך את הקול וכל המאמץ יירד לטמיון.

ובעיראק ע״י חיילי  בזמן מלחמת המפרץ נעשו מאמצים להדפיס את התניא בכוויית 
צבא ארה״ב, אך גם כאן המאמצים לא נשאו פרי עדיין. "לעומת זאת", מגלה הרב יעקבסון, 
"לפני כשנה-שנתיים הודפסה בסייעתא דשמייא מהדורת תניא בירדן, על ידי איש עסקים 
שלו קשרים באותו מקום, כאשר הוא הדפיס את התניא במכונת צילום באחת הספריות 
במדינה. נוסף לכך, גם בדובאי כבר נדפס תניא לפני חמש שנים ע"י איש עסקים מניו-יורק".

ספרי תניא זעירים מדרום-אמרי˜ה

שתי  בידיו  החזיק  תשמ"ג,  אב  מנחם  כ"ף  עקב,  ש"פ  להתוועדות  הרבי  נכנס  כאשר 
אקוודור  בירת  בקיטו,   - אמריקאיות  דרום  מדינות  בשתי  שנדפסו  זעיר  בגודל  מהדורות 
(מהדורת קצד) ובלימא, בירת פרו (מהדורת קצה – ראה צילום) ע"י השליח הרה"ח ר' דוד 

"בשורה טובה מדרום אמריקה"... תניא כיס - מהדורת לימא, פרו
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וויטמאן והניחם לידו כל זמן ההתוועדות. באחת השיחות אף התייחס הרבי לספרי התניא2:

הצורך  אודות  האחרונה  בתקופה  דובר  זה:  בענין  טובה  בשורה  לבשר  המקום  "כאן 
להדפיס ספרי תניא – תורה שבכתב דתורת החסידות – בכל מקום ומקום ששם נמצאים 
נוסף בהפצת המעיינות חוצה. ועד כדי כך, שאפילו באותם מקומות  יהודים, שזהו שלב 
שמצבם הרוחני של היהודים הנמצאים שם דורש – לכל לראש – הדפסת סידורים וחומשים 
כו', אעפ"כ, גם במקומות אלו יש להשתדל בהדפסת ספרי תניא, ואז – בודאי ימצאו יהודים 
כאלו שיעיינו ב"דף השער" של ספר התניא, וכן ב"פנים" של ספר התניא, כל אחד לפי ענינו.

"וכאן באה "בשורה טובה" - שבימים אלו, בין חמשה עשר באב ליום ההילולא דעשרים 
באב, נתקבלו ספרי תניא שנדפסו בשני "ערי-בירה" במדינות שבדרום אמריקה. ויהי רצון 
שבקרוב ממש יסיימו את הדפסת ספרי התניא בכל שאר המקומות שעדיין לא נדפסו בהם 
ספרי התניא. ובודאי שפעולה זו של הפצת המעיינות חוצה – תמהר עוד יותר את ביאת 

משיח צדקנו, קא אתי מר דא מלכא משיחא".

"נ.ב.ב.  נ.ב. קודם):  וויטמאן כתב הרבי (לאחר  בשולי מכתב כללי-פרטי שנשלח לרב 
נתעכב המשלוח [דהמכתב] ובנתים נתקבלו דפוסי ס' התניא מלימא פערו, קיטא עקואדאר, 

ות"ח ת"ח", והוסיף בכתי"ק: "וכו' ואשרי חלקם וגדול זכותם" (ראה צילום):

תניא עם צילומי שערי כל המהדורות

סמוך לי"א ניסן תשמ"ב, הציעו "ועד הנחות התמימים" - בהתאם למענה הרבי אליהם 
בכ"ד טבת אותה שנה "יציעו מה שאין צריך להגהתי וכיו"ב" - להוציא לאור "קובץ י"א 

ניסן", כאשר ההצעה כללה תכנית מפורטת של הקובץ.

הרבי קיבל חלק מההצעה והפנה את המכתב עליו רשם את מענה קודשו ל"ועד להפצת 
שיחות", תוך הוראות לגבי החומר שייכלל בקובץ. בהמשך הפתק נוספה הוראה: להדפיס 
ספר תניא מיוחד לקראת י"א ניסן שיכלול צילום מכל ה'שערים' של ספר התניא שנדפסו עד 
לתאריך זה. הרבי פירט כיצד תהיה צורת ההדפסה של התניא המיוחד, וכן הורה להדפיס 

עשרת-אלפים ספרי תניא ממהדורה זו ולשמור את הדבר בסוד.

וזה לשון המענה:

2) התוועדויות תשמ"ג ח"ג ע' 1917.

"אשרי חלקם וגדול זכותם". הרבי מאשר את קבלת ספרי התניא מדרום אמריקה
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פיענוח הכתי"ק:

להו"ל [=להוציא לאור] הקובץ - שמטרתו תורה

ולכן ועל הסדר: מהצ"צ מיהל אור דקאפ' פ (וגם) פא (עם המזמורים כביהל אור)

" [=מהצ"צ] עה"פ ימי שנותינו גו' (6 - דלעיל) מאאמו"ר על מחז"ל בחולין הציונים הנ"ל 
(לדא"ח שמבואר ענין פ' שנים[)] הוספה: תקנת הבעש"ט דקאפ' תהלים דשנותיו.
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מנהגי יום הולדת 

כנדפס  הסדר]  [=ועל  ועה"ס  רגיל,  בגודל  התניא  לאור]  [=להוציא  להו"ל  ועיקר  ועוד 
לאחרונה בברוקלין.. לאחרי הערות ותיקונים:

רשימת הכת"י ופאקסימליות שלהם (כבסוף מהד"ק [=מהדורא קמא] דתניא שהדפיסו – 
אבל להשמיט ב' השערים דזאלקווא הנדפסים! שעורבו באמצע!).

רשימת   [(] כאן  לאחרונה  שנתקבלו   – (כולל  ומלאה  מתוקנת  התניא  דפוסי  רשימת 
ההעתקות וכו'. וצילום דכל השערים דכל התניא'ת שיוכלו להשיגן בגודלן כמו שהן.

להסתייע בס' [=בספר תורת חב"ד] דמונדשיין שי' אבל אפ טשעקין [=לבדוק] והדיוק 
שער א 1) מכל התניא'ת 2) זה שצויין בו מקום ההדפסה.

כו"כ תניא'ת נתקבלו לאחרונה נמצאו בספרי'.

אבל   – יצמצמום  הרגיל  תניא  מגודל  הגדולים קצת  וילנא הראשונים  השערים ד[פוס] 
יציינו הגודל.

בשני בענדליך [=סימניות].

חלו˜ת תניא בשעה 3:45 לפנות בו˜ר

ספרי  נכללו שערי  בה  מיוחדת,  הודפס ספר התניא במהדורה  ניסן  י"א  ואכן, לקראת 
התניא שהודפסו עד לאותה מהדורה, הוצאה קסד. יצויין כי מתחילת ההתעוררות להדפסות 

בשנת תשל"ח עד י"א ניסן תשמ"ב, נדפסו כשמונים מהדורות חדשות של ספר התניא. 

בסוף ההתוועדות י"א ניסן כאשר התחיל הרבי לחלק את ספרי התניא, הכריז שהחלוקה 
לכאו"א  הרבי  חילק   – כנו  על  הושב  הסדר  כאשר  מסודר.  סדר  יהיה  אם  רק  תתקיים 
החלה  לאנשים  החלוקה  דולר.  של  ושטר  תניא  ספר  מקומו,  על  יושב  כשהוא  מהאנשים 
בשעה 3:45 לפנות בוקר, ונמשכה עד קרוב לשעה 5. לאחר שנגמר התור של האנשים, קם 
הרבי ממקומו בחיוך, הורה בידו הק' שהקהל ייצא והתחיל לשיר "כי בשמחה תצאו" תוך 

עידוד שירת הציבור. 

לאחר שיצאו, החל לחלק לנשים כשהוא עומד על רגליו הק'. לאחר חצי שעה של חלוקה 
לנשים, התיישב הרבי על מקומו והמשיך את החלוקה עד השעה 6:10, כשבמהלך החלוקה 

איחל לכל אחת פסח כשר ושמח. 

לאחר החלוקה שאלו את הרבי מה לעשות עם ספרי התניא שנשארו (כשלושת אלפים 
עותקים) והרבי ענה שישיב על כך לאחר שייסע לאוהל הק'. לאחר שחזר מהאוהל, אמר 
שימכרו אותם לקהל הרחב במחיר מוזל, אך ישנו את התאריך "י"א ניסן" שבדף השער, ואכן 

החתימו את הספרים בחותמת "י"ג ניסן".



‚ליון ‰ | 23 

˜ער ַא וועלט

תנופה חדשה:
הדפסת התניא בכל מ˜ום ישוב יהודי

בחורף תשד״מ קיבל המבצע תנופה חדשה והתקדם בשלב נוסף: הרבי הורה להדפיס 
תניא בכל עיר ועיירה בעולם שדרים בה יהודים. היה זה ביום ג', פ' ויגש, אור לז' דחנוכה 
וביאר  ילדי ישראל,  ה' שבו השמיע הרבי את דבריו לפני  כינוס צבאות  תשד"מ, במהלך 

בהרחבה את העניין ד״מהדרין מן המהדרין״. לקראת סיום דבריו אמר:

"על-פי המדובר כמה פעמים אודות הקשר של ימי חנוכה לי' וי"ט כסלו, מכיון שחנוכה 
הנכון שבכל המקומות  מן   - התורה  פנימיות  על  רומז  וידוע ששמן  נס השמן,  עם  קשור 
שעדיין לא הדפיסו את ספר התניא, יזדרזו באופן ד"מהדרין מן המהדרין" - להדפיסו עוד 
בימי חנוכה". בהמשך הוסיף הרבי כי אלו שלא יספיקו להדפיס בחנוכה, יעשו זאת עד כ״ד 
בטבת - יום ההילולא של אדמו״ר הזקן, או עד פורים קטן ולכל המאוחר עד פורים דאדר 

שני. הרבי סיים בתקווה שעד לאותו זמן יהיה זה כבר לאחר ביאת משיח צדקנו.

בפתק בכתי"ק מהתאריך כ"ב טבת תשד"מ (שחלקו הנוסף הובא לקמן ע' 32), הנחה 
הרבי את המדפיסים בשלוש הוראות עיקריות: "1) עכ"פ 100 עותקים3 2) מספר טופסים 

צ"ל לתושבי המקום (וביהכנ"ס) 3) ללמוד בו בפו"מ [=בפועל ממש] בהמקום". 

3) (יש לציין כי בשנת תשל"ח, כשהורה רק להדפיס בכל מדינה, אמר הרבי בשיחה - הובאה לעיל ע' 11 - להדפיס 
בכל מקום "לכל הפחות אלף עותקים").

החלוקה לגברים החלה ב-3:45 לפנות בוקר. הרבי בחלוקת התניא - י"א ניסן תשמ"ב
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בשבת פ' בא, ג' שבט תשד"מ, ערך הרבי התוועדות לא שגרתית ובה התייחס באריכות 
למשמעות הדפסת התניא ופירט הוראות רבות בנושא. דברי הרבי בהתוועדות הוגהו ויצאו 
לאור בקונטרס בפני עצמו, תחת הכותרת "בענין ההשתדלות בהדפסת ספר התניא בכל עיר 

ועיירה שיש בה יהודים"4. 

ספרי  "הדפסת  ללה"ק):  חופשי  (בתרגום  המיוחדת  בהתוועדות  הרבי  בין השאר אמר 
התניא בכל מקום שבו דרים בני ישראל, תוכנה – הפצת המעיינות חוצה. מעיינותיו של 
מיני'"  ד"יתפרנסון  באופן  ומתגלים  שנמשכים  כפי  הכללית,  החסידות  תורת  הבעש"ט, 
בתורת חסידות חב"ד, ולכל לראש – בספר התניא, היסוד ותורה שבכתב דחסידות חב"ד – 

נדפסים ב"חוצה", בכל מקום ומקום שבו דרים בני ישראל.

"...מכיון שכוונת הדפסת ספרי התניא היא שיהי' הענין דהפצת המעיינות חוצה – הרי 
שבו  ומקום  מקום  בכל  אלא  בלבד,  התניא  ספרי  בהדפסת  להסתפק  שאין  ופשוט  מובן 
 – והעיקר   .  . ההדפסה  לאחרי  מיד  בו  שילמדו  להשתדל  יש  התניא,  ספר  את  מדפיסים 
מעשה,  לידי  המביא  לימוד   – הזקן  אדמו"ר  של  לרצונו  בהתאם  להיות  צריך  שהלימוד 
וכפתגם הידוע של בעל ההילולא: לא רק שהוא לומד בספר התניא, אלא שספר התניא 

מלמד אותו כיצד להתנהג בחיי היום-יום. 

"ואם ישנם מקומות שלא למדו בספר התניא מיד לאחרי ההדפסה (מאיזו סיבה שתהי') 
– יש להשתדל לשוב ולחזור למקום זה (על כל פנים – אחד מהמשתדלים בהדפסה) כדי 

ללמוד (ביחד עם תושבי המקום) בספר התניא, ואדרבא – באופן ד"כפליים לתושי'"".

מהדורות חדשות מ‚יעות ל-770 בכל יום

לגבי בחירת הקטע הנלמד, אמר הרבי כי הדבר יכול להיקבע על-פי רצון הנוכחים. הרבי 

4) נדפס בלקו"ש חכ"ו ע' 320 ואילך.

בחלוקת התניא בתרגום לאנגלית - ט"ז סיון תשל"ה
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אינו  עדיין  שהספר  אף  כי  ואמר,  הוסיף 
כרוך, אין הדבר צריך לפגום בלימוד, שהרי 
בראשית ימי התניא למדוהו מקונטרסים...

במבצע  רבה  לתנופה  האות  ניתן  בכך 
התנהל  ואילך  שמכאן  התניא,  הדפסות 
היתה  ההתארגנות  מאוד.  רחב  בהיקף 
נרשם  קצרה  תקופה  תוך  ויעילה,  מהירה 
ברחבי  תניא  מהדורות  של  עשיר  יבול 
העולם ומידי יום התקבלו מהדורות חדשות 
בבית חיינו, כאשר רבים עסקו באותם ימים 
ברחבי  התניא  בהדפסות  ונתינה  במסירה 

תבל, וזכו למענות מעודדים מהרבי.

המיוחדים שבחבורה

זו,  בחבורה  ביותר  מהמיוחדים  שניים 
שזכו ליחס יוצא דופן מהרבי, הינם הרה"ח 
ר' שבתי שי' אלפרין והרה"ח ר' לייבל שי' 
זאיאנץ. הרב אלפרין עסק בהדפסות התניא 
שבט  ג'  בא,  ש"פ  ובהתוועדות  בברזיל 
התייחס  הרבי  לעיל)  (שהוזכרה  ה'תשד"מ 
דופן,  יוצאת  בצורה  אישית  ואליו  לענין 
מהדורות  עם  שבת  לאותה  שהגיע  לאחר 

תניא שהדפיס בברזיל והביאם לרבי. 

הרבי אמר (בתרגום חופשי ללה"ק): "אחד הטעמים להתוועדות בשבת זו היא – בואם 
של אורחים הכי חשובים שהביאו עמהם ספרי תניא שנדפסו על ידי השתדלותם במקומות 
שונים . . אלו שהיו הראשונים שהדפיסו תניא'ס לפי ההצעה-בקשה הנ"ל יש להם מעלה 
נתן הרבי  זו, ש"כל ההתחלות קשות"... בסוף ההתוועדות  גדולה שהם פתחו דרך  וזכות 
לרב אלפרין בקבוק משקה בקשר להדפסת ספרי תניא בברזיל (וכן נתן להרב שלום דובער 

פרידמן בקשר להדפסה באיטליא ולהרב יעקב צבי הולצמן בקשר להדפסה בבלגיה). 

בי"ג אדר ראשון תשד"מ המתין הרב אלפרין לרבי ב"גן עדן התחתון". על שולחן סמוך 
ניצבה קופסא מהודרת ובה 100 מהדורות תניא נוספות שהודפסו במאה ישובים בברזיל 
בהם מתגוררים יהודים. עמו נכנס גם הרה"ח ר' אברהם דוד שי' בנימיני, שנטל חלק נכבד 
במבצע ההדפסה. כשנכנס הרבי, אמר להם: "יישר כח, ונלך לקבל פני משיח יחד עם ספרי 

התניא וביחד עם אלה שלמדו וילמדו בהם".

(אגב, הרב אלפרין לא הקפיד ללמוד בכל מקום מהתניא, והרבי הורה לו לחזור לכל 
אחד ממאה המקומות וללמוד שם מהספר שהודפס במקום).

vcsheu, akvo' uvdhgu knxebv avscr kt
bh,i/ vujky cxupu ak scr kvsphx csrl
vprhnhyhch, ak/// ju,n, dunh! vfb,h t,
v"kuju,"' ut, s; vagr gkhu muhhi cgcrh,
uctbdkh,:"cjkk xchc fsur vtr.' g"h
jkkh, eukunchv strv"c" ]rtv mhkuo[/

xupu ak xhpur:tha-vear ak vrc
etbhetuu c-b/t/x/t/' duh dnur' kt ,upx fkk
cnv scrho tnurho' ugurl t, v"vj,nu,"
favjkkh, gk vereg/ ,bht kt bspxv
thput c"jkk vjhmui"///

vspxv cruxhv _

zvhru, ueahho

cab, ,ba"t' go bphk, veunubhzo
up,hj, vagrho' ntar vrch kvsphx ,bht
cruxhv/ rtaui autk gk fl vrc khhck
zthtb. )rtv nxdr, tusu,u(' uvrch gubv ku:
hrtu tu,l go nfub, spux' go kuju,' vrh
hjrhnu kl t, vfk uhuahcul cntxr///

vujky thput ktrdi t, vvspxu,
vrtaubu, srl vrc nav jhho kuhi abxg
nxpr pgnho kruxhv uvhbu tzrj kagcr/
vut nmyhhs cnfub, spux cbhu-hure' aufr
tuyucux-ertuui cruxhv' un,jhk kbxug
crjch vnshbv vgbeh, _ukvsphx/ anub,
tkpho e"n vut gucr cnxgu/

vugs autk t, vrch vto
ckhuctuuhya' tkhv eav kvdhg
crfc rdhk' tpar kvsphx t,
v,bht cnvsur, mhkuo/ vrch
gubv "ucfnv neunu,' uckcs
akt hvhu yguhu,"/ vjke
vrtaui nuci _vrch ntar
kvsphx cnfub,-mhkuo/ vjke
vabh' crur pju, _nv
vear ak vatkv k,aucv?

tkt avhh,v zu ruj-
veusa dkuhv:gec veahho
cvspx, v,bht cruxhv'
vnvsuru, abspxu ao vhu
nktu, yguhu, uahcuaho
cnhsv jxr, ,esho
)frhfv kt bfubv' vany,

jke nvspho' ugus ugus(/

kngav' v,bht vrtaubv vnuspx,
ccrhv"n kagcr vht cyckhxh' chr, druzhv
g"h vrc gzrhtk sjhhehi/ ntujr hu,r' ceh.
,ba"t' go vekv buxp, cnmc nmyr; do
vrc zthtb. kncmg cruxhv' ucjur; ,ab"c
bfbx kguch veurv do vrc ztc uudbr/

ch, nahj

f"s yc, vw,ab"z 20

fahvhu kh hu,r fuju,' t,cg nnl hu,r///

rcho uyucho gxeu cnxhrv ub,hbv cvspx, v,bht' zfu
k,aucu, nupktu, nvrch' fuko hzfru kyuc urcho vo uth tpar
kpuryo cnxdr, zu/

tuko jucv kmhhi abhho nvnhujsho chu,r acjcurv zu' azfu
khjx humt supi nvrch:vrc ac,h tkprhi uvrc khhck zthtb./

vrtaui gxe cvspxu, v,bht ccrzhk/ vut vcht krch ntv
nvsuru, ,bht' ucv,uugsu, hw acy ,as"n vrch v,hhjx kgbhhi
utkhu thah, cmurv humt, ndsr vrdhk )vahjv vudvv uvuspxv
ckeuyh-ahju, jke f"v(/ vrch t; vzfhr' aknru, ansucr gk tso
nxuhho kt hzhe vshcur tusu,u nauo a"tbt nzrgt shux; et,hbt
skt akyt chw ghbt chat"/

ctu,o ntv vumtu, kt vephs vrc tkprhi kknus cfk neuo'
uvrch vurv ku kjzur kfk tu,o neunu, ukknus ao nxpr v,bht
]tdc' do vrc zthtb. jzr kfhfr yhtbtbni cchdwhbd fsh kknus c,bht
avuspxv ao[/

do vrc khhck zthtb. vjk kgxue cgbhhi c"t,gru,t sk,,t"' tl
ntujr hu,r ehck vurtv npura, "ah,gxe cvspx, v,bht"/ vut bfbx kgbhhi cfk fju' uehck ,aucu, nhujsu, nvrch fk vzni/
,nhs avdhg go vumtu, jsau, unuxro krch' vhv n,eck cvtr, pbho nhujs, uzufv kcrfu, gs ckh sh/

ctj, vpgnho anxr krch 13 nvsuru, ,bht' tnr ku vrch azv cdhnyrht ak ao "t_k"' aphruau fj/ vrc zthtb. bhmk t,
vvzsnbu, uchea avec"v h,i krch fuju, jsaho' uvrch vahc: "tzh t,cg nnl hu,r' u,myrl kmhh,"///

kakuhnh

ukfk vnapjv

nnzzkk--yyuucc
trhw

vrc ac,h tkprhi khs xprh v,bht

avsphx cntv grho crjch crzhk "אלו שהיו הראשונים 
שהדפיסו תניא'ס לפי 

ההצעה . . יש להם מעלה 
וזכות ‚דולה שהם פתחו דרך 
זו, ש"כל ההתחלות קשות"". 

בסוף ההתוועדות נתן הרבי 
לרב אלפרין בקבוק משקה

הרב אלפרין עם ספרי התניא שהדפיס ב-100 ערים בברזיל
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במהלך ההתוועדות הנ"ל התבטא הרבי 
בענין  שפעלו  הנוספים  לאלו  בקשר  גם 
(בתרגום חופשי ללה"ק): "ויש מעלה בזה 
מה שאין בזה . . כל אחד מאלו שהמשיכו 
להדפיס תניא'ס – יחיד או קבוצה יחידה, 
קשות  התחלות  של  הקשיים  את  אין 
את  פתחו  כבר  כי  בזה,  הקשור  והחידוש 
שיכול  המעלה  את  לו  יש  אבל  הדרך, 
הננס  כמשל  מהראשון,  יותר  עוד  לפעול 
(יחיד) על גבי ענק (רבים), כי הוא מגיע

. . בהמשך ובהוספה להקודם, במילא יש לו את כל הכוחות של הקודם, הוא יכול לפעול 
עוד יותר מהקודם"...

"אזי אתבע ממך יותר ותצטרך לציית"! 

קיבל  אף  יותר  ומאוחר  דלתתא",  ב"אתערותא  בענין  לעסוק  החל  זאיאנץ  לייבל  הרב 
הנחייה מהרבי: "שיתעסק בהדפסת התניא". הוא התמסר לענין בכל כוחו וקיבל תשובות 
מעודדות רבות. לעיתים קרובות היה מגיע ל-770 עם הוצאות חדשות רבות ומתקבל ע"י 
הרבי בהארת פנים מיוחדת. במשך השנים הדפיס (ועדיין מדפיס...) אלפי מהדורות תניא. 

באחת הפעמים, כשמסר לרבי 31 מהדורות תניא, אמר לו הרבי שהרי זה בגימטרייא של 
שם א-ל, שפירושו כח. הרב זאינאץ ניצל את ההזדמנות וביקש שהקב"ה יתן לרבי כוחות 

חדשים, והרבי השיב: "אזי אתבע ממך יותר ותצטרך לציית"...

חשוב לציין, כי עבור כל הדפסה של מהדורת תניא מסר הרבי למשתדל בהדפסה סכום 

הרה"ח ר' לייבל שי' זאינאץ מגיש לרבי בעת חלוקת דולרים ארון מיוחד ובו מהדורות תניא שהדפיס

לעיתים קרובות היה הרב 
לייבל זאיאנı מ‚יע ל-770 
עם הוצאות חדשות רבות 
ומתקבל ע"י הרבי בהארת 

פנים מיוחדת. במשך השנים 
 (ֈועדיין מדפיס) הדפיס

אלפי מהדורות תניא
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 $20 "מצו"ב  תניא ממקומות שונים, כתב הרבי בתחילה:  של $20. במענה לקבלת ספרי 
מקרן כ"ק מו"ח אדמו"ר. אזעה"צ". ובתקופה מאוחרת יותר היה הנוסח: "מצו"ב כמפורסם". 

בשטף ההדפסות, נעשו גם כל מיני מהדורות ״ למחצה לשליש ולרביע״ - בצורה חלקית, 
ללא כריכה, וכיו״ב. הרבי עמד על כך שלא יגיעו מהדורות של תניא לא מושלמות או שאינן 
כרוכות ובכל מהדורת תניא שהגיעה לרבי במהלך המבצע, חיפש מיד את מיקומה ב״רשימת 
הדפוסים״. לפעמים הגיעה מהדורת תניא שקיבלה מספר מוקדם יותר מהאחרון ברשימה 
(הדבר אירע בעיקר כשהודפסו מספר ספרי תניא בו זמנית), והרבי עמד על מציאת מספר 
המהדורה שכעת הגיעה ואותה הוא אוחז בידו הק׳. לפעמים הזעיק את המזכיר ושאל: ״וואו 

איז דער תניא״? [=היכן התניא (ברשימה)?].

לרבי,  נוגע  הדבר  כמה  עד  יעקבסון  הרב  כשראה 
החליט לשאול האם כדאי להדפיס במקום נפרד את מספר 
המהדורה על כל הוצאה. הם הציע מספר אפשרויות - 
על השער (כמו בהוצאת האלף), על הכריכה החיצונית, 
או בדף של ה״קופירייט״ (בתחילת הספר מתחת לקטע 
באנגלית - "כל הזכויות שמורות" וכו'). הרבי מחק את 
וכך   - השלישי  האופן  את  והותיר  הראשונות  ההצעות 

נעשה לפועל מאז (ראה צילום).

 ֈ"את השמחה שראינו על פני הרבי אין לשער"

מספר הרה"ח ר' זלמן שי' חאנין: "באותם ימים, עקב הביקוש הגדול, שכרנו רכב במימונו 
של הרה"ח ר' לייבל שי' זאינאץ, הכנסנו בו מכונת דפוס וגנרטור נייד ושכרנו אברך שייסע 
עם 'בית הדפוס הנייד' מעיר לעיר וידפיס את התניא במיקום מרכזי. לאחר שהדפסנו כמות 
של 20-30 ערים, היינו עוברים בחלוקת הדולרים ומגישים לרבי את ספרי התניא המכורכים.

את השמחה שראינו על פני הרבי בכל פעם שקיבל את התניא, אין לשער. זה היה מראה 
נורא הוד ("מורא'דיק"). בכל פעם הודה הרבי ועודד שידפיסו עוד ועוד, ולא הסתפק במה 
שכבר הודפס. כאשר הדפסנו כמויות קטנות מאלו, הכנסנו אותם דרך המזכירות, והרבי 
נתן השתתפות $20 על כל הדפסה. בא' הפעמים הללו כתב לנו הרבי: "נת' ות"ח [=נתקבל 

ותשואות-חן] ת"ח אמרז"ל [=אמרו רבותינו זכרונם לברכה] מצוה בו יותר מבשלוחו".

"כאשר מסרנו חמישים דפוסי ספרי תניא, נתן הרבי כמובן $20 עבור כל דפוס, וכתב: 
"נת' חמשים, ומצו״ב אלף כנהוג. אין רשום בהם מספר הסידורי, ובודאי לעתיד יתקנו זה 

ויהי׳ דבר מתוקן. וה״ז [=והרי זה] שייך ליהפכו כו' ימים טובים. אזכיר עה״צ".

"באדר"ח אדר תשמ"ז, כאשר מסרנו שבעה ספרי תניא, כתב הרבי: "...ודו"ח של תניא 
כל השביעין חביבן נת' ות"ח ת"ח. אזכיר עוה"פ [=עוד הפעם] על הציון בל"נ [=בלי נדר] 
כאשר  אחרת,  ובפעם  נתקבל]".  [=פ"נ  פנ"נ  ובהוספה.  טובות]  [=בשורות  בשו"ט  להמשך 

מסרנו לרבי נ"ב ספרי תניא, ציין הרבי בין השאר במענה בכתי"ק: "בשנת (תש)נ"ב"... 
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ֈהפלישה החב"דית ל‚רנדה

יעקב  הרב  [=קצין-דת]  והצ׳פלין  תשד"מ  בחורף  לגרנדה  ארה״ב  צבא  פלש  כאשר 
גולדשטיין צורף לפלוגה שנשלחה לחזית, הוא ביקש את ברכת הרבי וקיבל הוראה להדפיס 

שם תניא. הוא יצא לגרנדה, כשעמוק בתוך התיק הונחו לוחות הדפוס.

לא  בארה״ב  הנהוגה  מהמדינה  הדת  הפרדת  המוכרת:  החוקית  בבעיה  נתקל  בהגיעו, 
מאפשרת שימוש בחיילים לצורכי הדפסת ספרי דת. הוא השכיל לנצל את חוסר ההקפדה 
עקב המלחמה, וכך חיילי צבא ארה״ב בעצמם הדפיסו את התניא במו ידיהם. על הכריכה 
האמריקאי,  הביטחון  משרד  סמל  התנוסס  הירוקים,  הצבאיים  המדים  בצבע  שהיתה 
ובעיון על  והביט בחוזקה  "זכוכית מגדלת"  זו הגיעה לרבי, ביקש מהמזכיר  וכשמהדורה 

הסמל... (ראה צילום).

לאחר כמה ימים קיבל הגנרל הגוי שפיקד על 
בין השאר  נכתב  בו  תודה מהרבי,  המבצע מכתב 
אודות הרעיונות המוסברים בספר התניא על חיים 
של טוב ושמחה והשגחה-פרטית על כל הנבראים 
ארצות- מושתתת  אלה  מיסודות  רבים  על  כי   –
צבא  חיילי  של  המוראל  מתבסס  ועליהם  הברית, 

ארה״ב...

הראשי  הרב  לארה״ב  הגיע  תקופה  באותה 
לצה״ל אלוף גד נבון, והתקבל ליחידות אצל הרבי. 
הוא הבחין בתניא ״צבאית״ על שולחנו הק׳, ותמה 
חייל״,  יש  לי  ״גם  וענה:  חייך  הרבי  האי?  מאי   -

והעניק לרב נבון את ספר התניא...

כריכת התניא עם הסמל הצבאי, ועמוד השער עם הכיתוב "גרנדה" - שהודפס ע"י החיילים כאשר הע' הימני הפוך

מכתב התודה ששלח הרבי לגנרל האמריקאי
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הדפסת תניא במכונת צילום

הרב יעקבסון מתייחס לשמועה שהרבי 
אסר להדפיס תניא ע״י צילום (פוטוס טאט): 
כך  על  כששאלנו  כלל.  נכון  לא  "הענין 
באופן עקרוני, השיב הרבי ש״הרי יש כמה 

מספרים״ [=מהדורות] באופן זה.

שאל  מכן  לאחר  שנים  שכמה  "אלא, 
ר'  הרה"ח  שבקנדה,  בוונקובר  השליח 
יצחק שי' וויינברג, בנוגע להדפסה בעיירה 
נידחת אותה חשב לבצע באמצעות מכונת-
תשובה  מהרבי  קיבל  הוא  קטנה.  צילום 

עתירת תנאים, כמו למשל שייקח דולר - כהשתתפות סמלית בהוצאות - מכל יהודי הגר 
במקום. בסופו של דבר החליט שאם הדבר כרוך בכל-כך הרבה תנאים עדיף להדפיס באופן 

רגיל, וכך הוה.

תניא  להדפיס  השלוחים  א'  רצה  בר וסי',  השערים  כשנפתחו  מכן,  לאחר  שנים  "כמה 
בעיירה ליובאוויטש, ונסע לשם, וכמובן שלא הי' שם בית דפוס ולא ניירות ולא דיו, אלא 
"רק ביצות", כלשונו. האפשרות היחידה היתה להביא מכונת צילום (חשמל הי' בקושי...) 

וכך להדפיס את התניא. 

"כתבתי לרבי שהוא נסע לליובאוויטש ורוצה להדפיס תניא, אך אין שם בית דפוס והוא 
הרבי  הציב  אחרות  שבפעמים  ידוע  שהי'  (כיון  צילום  במכונת  להדפיס  אפשר  אם  שואל 
תנאים לזה, וממילא הי' צורך לשאול, שמא גם כאן יהי' הדבר כרוך בתנאים מסויימים). 
במענהו סימן הרבי חץ על המילים "אפשר לעשות במכונת צילום" והוסיף בכתי"ק: "וכן בכל 

מקום". ואז הוסיף מספר מילים שהטילו עליי משימה קשה: "ובלבד שלא יהיו טעויות"...

בהדפסת  הקשיים  עקב  שאכן  כיון  להתרחש,  עומד  אשר  את  חזה  בעצם  הרבי  "ובזה 
התניא ברוסיה, המהדורות שנדפסו שם היו מלאות טעויות ושיבושים במידה חסרת תקדים 

(כריכה לא נכונה, השמטת חלק מהדפים, ועוד ועוד).

"עכ"פ, בקשר להדפסה במכונת צילום, הרי הרבי התייחס לכך וכתב ש"וכן בכל מקום", 
ומה מקום יש לומר שהרבי אוסר זאת?!... ובפרט, שכשמדייקים רואים שבשיחת מוצשק"מ 
חודש אלול תשל"ח (שיחו"ק ח"ג ע' 305), התבטא הרבי גם באידיש וגם בלה"ק, אודות צילום 

דווקא: "יתדברו תיכף עם מדפיס ועם זה שצריך לעשות הצילום ("די פוטוגראפיע")""... 

להדפיס אפילו במ˜ום של יהודי אחד!

בהתוועדות שבת פ' תרומה, בדר"ח אדר שני תשד"מ, עורר הרבי שוב אודות הדפסות 
התניא כ"הפצת המעיינות חוצה" וציין כי יש לערוך הדפסה אפי' במקום של יהודי אחד:

במענהו סימן הרבי חı על 
המילים "אפשר לעשות 

במכונת צילום", וכתב 
בכתי"ק: "וכן בכל מקום". ואז 
הוסיף מספר מילים שהטילו 

עליי משימה קשה: "ובלבד 
שלא יהיו טעויות"
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המעיינות הופצו חוצה

"כאן המקום להזכיר עוד הפעם אודות 
ספר  את  להדפיס  נפשית  ההצעה-ובקשה 
התניא . . בכל מקום ומקום שיש בו יהודים, 
כמה  דובר   .  . בלבד  אחד  יהודי  אפילו 
באופן  תהיה  העתידה  שהגאולה  פעמים 
שאפילו יהודי אחד בלבד לא ישאר בגלות.

"...וכדי שיהי' הענין ד"יפוצו מעיינותיך 
יבוא  עצמו  ש"המעיין"  היינו,  חוצה", 
"חוצה" (ולא רק התפשטות של מי המעיין) 
 .  . התניא  ספרי  את  להביא  מספיק  לא   –

שמשמעות  ומקום,  מקום  בכל  התניא  ספר  את  להדפיס  צריכים  אלא  ומקום,  מקום  לכל 
הדבר – שבמקום זה נמצא ה"מעיין" (מקור המים) עצמו, שכן, במקום זה נדפס ספר התניא.

"ולא זו בלבד שה"מעיין" נמצא במקום זה, אלא גם באופן ד"יפוצו" – שהרי אין להסתפק 
בהדפסת ספרי התניא שישארו בתוך כריכתם... אלא הכוונה היא שילמדו בספרי התניא – 
היינו, שה"מעיין" הוא באופן של הפצה, "יפוצו מעיינותיך", גם במקום שעד עתה לא נדפס 
שם ספר התניא – "חוצה". וכאמור – על ידי זה ממהרים את הגאולה האמיתית והשלימה 
בביאת משיח צדקנו, שאז יצאו כל בני ישראל מהגלות, "וכספם וזהבם אתם", כולל – ספרי 

התניא שנדפסו בכל מקום ומקום, שנשארו אצל תושבי המקום עד ביאת גואל צדק".

"אינו נח לר‚ע במילוי הוראת נשיא דורנו"!

בהזדמנות אחרת5 התבטא הרבי באופן מיוחד אודות הזריזות הנדרשת בענין: "יש לציין 
שהדבר התקבל באופן שלמעלה מהמשוער, ומידי יום ביומו מדפיסים ספרי תניא במקומות 
חדשים . . אמנם לאחרי כל זה – נותרו עדיין מקומות רבים שבהם מתגוררים יהודים שבהם 
לא הדפיסו עדיין את ספר התניא, וזאת – לא מפני שתושבי המקום אינם מעוניינים בכך 
ח"ו, חסר רק ה"מכה בפטיש", שיפנו אליהם . . ואז ישמחו מאוד – באופן ד"מפזז ומכרכר" 

– על גודל הזכות שנפלה בחלקם שספר התניא יודפס במקומם.

גדולה,  הכי  בזריזות  זה  בענין  להשתדל  הצורך  אודות  רבות  פעמים  שדובר  "לאחרי 
ובאופן ד"מילתא בטעמא" – אי אפשר להסתפק בכך שכאשר מישהו פונה ואומר שרצונו 
להדפיס את ספר התניא במקומו, אזי ישלחו לו "לוחות הדפסה", ויתנו לו "אות" ברשימת 
דפוסי התניא כו'. כאשר ההתעסקות בדבר היא באופן כזה – אזי כאשר יבוא משיח צדקנו 

היום בלילה או מחר בבוקר, ישארו מאות מקומות שבהם לא נדפס עדיין ספר התניא!

"הוראת התורה היא - "הוי רץ למצוה", היינו, שכל דבר של מצוה אין לעשותו בנחת, 
דורנו,  נשיא  מילוי השליחות של   – ובעניננו  ריצה!  לאופן של  עד  דוקא,  בזריזות  אם  כי 
ובפשטות: מכיון שישנה הוראת נשיא דורנו בנוגע להדפסת ספרי תניא בכל מקום ומקום – 

5) התוועדות יום ב' דחג השבועות תשד"מ - בלתי מוגה.

כאשר ההתעסקות בדבר 
היא באופן כזה – אזי כאשר 

יבוא משיח צדקנו היום 
בלילה או מחר בבוקר, ישארו 

מאות מקומות שבהם לא 
נדפס עדיין ספר התניא! 

ֈıהוראת התורה היא: הוי ר



‚ליון ‰ | 31 

˜ער ַא וועלט

אינו נח לרגע, אלא מחפש עוד מקום ועוד מקום שעדיין לא נדפס בו ספר התניא, ומשתדל 
שידפיסו שם את ספר התניא בהקדם האפשרי"!

. מספיק לשלוח "מכתב מהיר" לכל מקום ומקום, לברר היכן לא נדפס   . "ובנידון זה 
 – נדפס ספר התניא במקומו  לא  עדיין  ולבקש ממקבל המכתב שאם  עדיין ספר התניא, 

יודיע על כך בהקדם"...

ֈהרבי בכתי"˜: ״הנ"ל טוב ונכון״, אבל

עבדו  וב'ועד'  תשד"מ  חורף  במהלך  העולם  רחב י  בכל  נדפסו  מהדורות  כתשע-מאות 
מסביב לשעון כדי להכין את השערים והמספרים. אך כרגיל, הבעיות גם הן צצות: אנשים 
זו מודפסת, ציינו חברי  ביקשו מספר עבור מקום מסויים, וכל זמן שלא הגיעה מהדורה 

הועד על מספרים אלו ברשימת דפוסי התניא: ״נמצא בדפוס״.

הסדר באותן שנים הי' שבדרך כלל הרבי נסע לאוהל בכל ער"ח וט"ו בחודש, ובשנת 
תשד"מ היו מכניסים לרבי קודם נסיעתו רשימה מעודכנת של דפוסי התניא על-פי בקשתו.

במצורף לפתק הוחזרה רשימת הדפוסים, וכמעט בכל מקום שצויין ״נמצא בדפוס״ הרבי 
הקיף בעיגול וכתב לדבר עם פלוני, לברר אצל פלוני (שהיו אחראים על ההדפסות), וכדו':

בדפוס" "נמצא  הרשומים  כל  ע"ד  לברר   – ביותר  ונחוץ  "בהקדם  הכתי"ק:  פיענוח 
                                   " [=לברר] ברור".

ובאותה רשימה במקום אחר:

פיענוח הכתי"ק: "לברר הסיבות (חלק 
גדול ע"י הר' . . ) והזריזות תשובח

הקו  על  הק'.  מהאוהל  טלפון  יעקבסון  הרב  קיבל  תשד"מ,  חורף  במהלך  אחת,  פעם 
מצויין  עליהם  מהדורות  מספרי  ישנם  שעדיין  הסיבות  מהן  לברר  מבקש  הרבי  הרחי״ק: 
״נמצא בדפוס״ ומדוע יש כל כך הרבה כאלה... הרב יעקובסון הסביר מה קורה, והרחי"ק 

כתב את דבריו והגישם לרבי. 

בליל אותו יום התקבל המענה על דבריו של הרב יעקבסון, כאשר הרבי כתב על הנייר 
בכתי"ק: "... בודאי שהנ"ל טוב ונכון (בעיקר שזה יזרז הנרשמים להו"ל בפועל), אבל לאידך 
גיסא: מה יאמרו הבריות (כפי' אדה"ז) - "כשמתפארים" ברשימה שמודים בעצמם ששלישה 

לבל"ע?! [=לא בא לעולם]". 

tj, nvvurtu, vhh,v kvsphx ,bht
cfk ghr/ cv,to kzv' b,bu kfk tjs akej
gk gmnu kvsphx ,bht cghr _ nxpr ak
vnvsurv' ucrahn, spuxh v,bht
acvuxpu, k,bht bspxu fk vneunu, cvo
tnurho kvhu, bspxho xprh v,bht/ fl
erv ajke nvnvsuru, yro bspxu' ugk
jkeo vhw rauo a"bnmt cspux"/

gk-zv ctv vurt, vrch:

cvesoubju. chu,r_ kcrr g"s fk
vraunho "bnmt cspux" crur

cv,to kvurt, vrch chrru jcrh
vuugs tmk fk nh akej gk gmnu kvsphx
,bht' ut; ehck nxpr nvsurv' vto fcr
vsphx cpugk t, v,bht/

ftar vgchru krch rahnv ngusf, ak
xprh v,bht afcr bspxu' utku vbnmtho
cspux' gbv vrch:

kcrr vxhcu, )jke dsuk _ g"h vrw///
uvzrhzu, ,aucj

cbudg kg,hs _ h,bu bungr ]= nxpr[
ufuw ufuw

tck c,bht: nv afcr brao ]bnmt
cspux[hatr

jsaho _ hfbhxu vcpu"n]= vcpugk
nna[

43 dhkhui nxw616|~|

nv afcr brao _hhatr/
vjsaho _hfbhxu vcpugk nna
ftar vurv vrch gk vspx, v,bht cfk nrjch ,ck' nxr vrch t,

vtjrhu, gk vspx, v,bht kjcrh "ugs kvpm, ahju,"' ucvnal t;

vgchr kvo t, vbhvuk gk vumt, xprho ev",/ kpbhbu fnv vurtu,

cear kvspx, v,bht ̂n,ul w,aurvw kanj, bhauthi ak hmje

tvri ujbv ayhhbnh.
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ובצד השני של הנייר כתב:

לעתיד  "בנוגע  הכתי"ק:  פיענוח 
וכו'  וכו'  [=מספר]  נומער  יתנו   –
ישאר נרשם  שכבר  מה  בתניא:  אבל 
חדשים – יכניסו הבפו"מ [=הבפועל ממש]". 

בהמשך שוב ביקש הרבי ״לעורר״ את האחראים למהדורות ש״נמצאות בדפוס״, כי כבר 
מגיעות מהדורות הנמצאות מאות-מספרים קדימה, ועדיין ״נמצא בדפוס״ עומד על תילו.

"בכמה וכמה ערים במדינה אחת"

כאשר נשאל הרבי האם בהוראתו להדפיס במקומות שבהם עדיין לא נדפס ספר התניא, 
הכוונה רק למדינות ולא לערים, מחק את התיבות "רק" ו"לא" (האחרונות), וכתב:

מודפסת  "הרי  הכתי"ק:  פיענוח 
הוצאת  (בתניא  התניא  דפוסי  רשימת 
ערים  וכמה]  [=בכמה  בכו"כ  ושם  קהת) 

במדינה אחת".

"אין התניא ספר ר‚יל"

בפתק זה כתב הרבי גם 3 הוראות בקשר להדפסת התניא (הובאו לעיל ע' 23) וכן על 
השאלה אם לתת מספר למהדורות שהודפסו במכונת צילום (מאחר שבמקרים אחרים התנה 

זאת בתנאים מסויימים), כתב לחיוב (תוכן): "הרי יש כמה מספרים" [שנעשו בצילום]...

הרבי אמר בע"פ, והי' זה 
'זייער שארף' - שלא לעשות 
כן, ואכן על הסימון של הרבי 

הי' ניכר שסומן בחוזקה.
אם כן, הוראת הרבי היא 

שהדפסת התניא תהי' לל‡ 
השיעור היומי על הדף

בחורף תשד"מ כתב הרב יעקבסון לרבי שהיו ששאלו 
(הי' זה השליח הרה"ח ר' נתן שי' גורארי') האם אפשר 
 6X9) רגיל  ספר  של  בגודל  התניא  ספר  את  להדפיס 
"אין  הכתי"ק):  צילום  (ראה  זה  על  ענה  והרבי  אינצ') 
צורך". את מה שכתבו "ספר רגיל", הקיף הרבי בעיגול 

והוסיף: "אין התניא" [ספר רגיל].

tj, nvvurtu, vhh,v kvsphx ,bht
cfk ghr/ cv,to kzv' b,bu kfk tjs akej
gk gmnu kvsphx ,bht cghr _ nxpr ak
vnvsurv' ucrahn, spuxh v,bht
acvuxpu, k,bht bspxu fk vneunu, cvo
tnurho kvhu, bspxho xprh v,bht/ fl
erv ajke nvnvsuru, yro bspxu' ugk
jkeo vhw rauo a"bnmt cspux"/

gk-zv ctv vurt, vrch:

cvesoubju. chu,r_ kcrr g"s fk
vraunho "bnmt cspux" crur

cv,to kvurt, vrch chrru jcrh
vuugs tmk fk nh akej gk gmnu kvsphx
,bht' ut; ehck nxpr nvsurv' vto fcr
vsphx cpugk t, v,bht/

ftar vgchru krch rahnv ngusf, ak
xprh v,bht afcr bspxu' utku vbnmtho
cspux' gbv vrch:

kcrr vxhcu, )jke dsuk _ g"h vrw///
uvzrhzu, ,aucj

cbudg kg,hs _ h,bu bungr ]= nxpr[
ufuw ufuw

tck c,bht: nv afcr brao ]bnmt
cspux[hatr

jsaho _ hfbhxu vcpu"n]= vcpugk
nna[

43 dhkhui nxw616|~|

nv afcr brao _hhatr/
vjsaho _hfbhxu vcpugk nna
ftar vurv vrch gk vspx, v,bht cfk nrjch ,ck' nxr vrch t,

vtjrhu, gk vspx, v,bht kjcrh "ugs kvpm, ahju,"' ucvnal t;

vgchr kvo t, vbhvuk gk vumt, xprho ev",/ kpbhbu fnv vurtu,

cear kvspx, v,bht ̂n,ul w,aurvw kanj, bhauthi ak hmje

tvri ujbv ayhhbnh.
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אך מאוחר יותר, כאשר הורה הרבי להדפיס תניא לאחרי פטירתו של הרש"ג ע"ה, בו' 
זמן לסדר את המכונות כדי להדפיס את התניא  לו  ייקח  כי  אדר תשמ"ט, אמר המדפיס 
בגודל שבו הדפיסוהו עד אז, ואם יהי' אפשר להדפיס את המהדורה המבוקשת בגודל של 
6X9 אינצ', ההדפסה תהי' מוכנה מוקדם יותר. חברי הועד שאלו את הרבי על כך ואכן 
הרבי הסכים שידפיסו בגודל זה. מאוחר יותר, בי' שבט תש"נ חילק במו ידיו תניא מיוחד 
באותו גודל (כמצויין בשיחה - ראה ע' 40) לכאו"א מאנשים נשים וטף, ואז היתה גם כריכה 
רכה (בשונה מהתניא של תשמ"ט), בכדי שהכנתה תארך פחות זמן, וכן בי"ט כסלו תנש"א.

הוראת הרבי ל‚בי הדפסת "השיעור היומי" על ה‚יליון

מספר הרב יעקובסון: "בקשר לתניא של יו"ד שבט תש"נ היה מענה של הרבי שחשוב 
לפרסמו. לקראת יו"ד שבט הורה הרבי ל"ועד" להכין תניא מיוחד לחלוקה. בדרך כלל לפני 
חלוקות כאלו רצה הרבי שהענין יישמר בסוד ולא יפורסם קודם לכן, אלא יהווה הפתעה... 

"באותו זמן התניא עם ציון השיעור היומי על הגיליון הי' מאוד פופולרי, כי כך הרי מאוד 
קל ונח ללמוד. כשקיבלנו את ההוראה להכין תניא ליו"ד שבט, רצינו להכין תניא גדול עם 
ציוני  עם  מיוחדת  "הוצאה  ציינתי:  בלַאט",  ה"שער  את  כשהכנתי  ולכן  הדף,  על  השיעור 

השיעור היומי בשולי הגליון". כשהרבי קיבל זאת, הקיף בעיגול את הנ"ל וסימן להוציא.

"הרבי הי' אז בביתו ברחוב פרזידנט והגעתי לשם לאחר 
שהמזכיר הריל"ג הודיע לי על מענה הרבי. כשראיתי את 
המענה, שאלתי את הריל"ג: "מובן שבהוצאה זו הרבי לא 
מעוניין בציון השיעורים על הדף, אך האם באופן עקרוני 
זה בסדר"? ואמר לי: "בפירוש לא! יותר ממה שהרבי סימן 
בכתב, אמר בעל פה, והי' זה 'זייער שארף' - שלא לעשות 
ניכר  הי'  הנ"ל,  להוציא  הרבי  של  הסימון  על  ואכן  כן". 
שסומן בחוזקה... המורם מכל הנ"ל", מסכם הרב יעקובסון, 
הרבי  הוראת  מיוחד,  אישור  מהרבי  שקיבל  מי  "שלמעט 

שהדפסת התניא תהי' ללא השיעור היומי על הדף".

הרבי במעמד חלוקת התניא - יו"ד שבט ה'תש"נ - כפי הנראה נותן תניא במבט מיוחד לילד קטן
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חלו˜ת מהדורת ה-1000
עם צילומי המהדורות שנוספו

להדפיס  הרבי  הורה  ה׳ תשד״מ  ניסן  י״א  לקראת 
מהדורה חדשה של ספר התניא שתכלול את כל צילומי 
ניסן  י"א  מהדורת  (לאחר  שנוספו  המהדורות  שערי 
תשמ"ב, שכללה את צילומי המהדורות שי"ל) עד אז, 
לחלוקה בהתוועדות י"א ניסן. הרבי הורה לשגר מכתב 
שבכל מקום שרוצים את הזכות להכלל בתניא, שישלחו 
בהקדם צילום מהשער של המהדורה שנדפסה במקומם.

"ועד  לחברי  למסור  הריל״ג  למזכיר  הורה  כמו"כ 
און  בטלנים  קיין  זיין  ניט  זיי  ״זאלן   - שיחות"  להפצת 
״בטלנים״  יהיו  [=שלא  תשד״מ״  ביז  אניאגן  מ׳זאל 
ויתאמצו להדפיס מספיק מהדורות כדי שתניא זו תהיה 

מספר תשד״מ ברשימת הדפוסים], חברי הועד השיבו על כך שכבר "אוחזים הרבה אחרי"... 
הריל"ג מסר זאת לרבי, ונענה בחיוך רחב של קורת-רוח.

בסיום  קרוב לשעתיים  חולקה בשם הרבי במשך  (תתר)  ה"אלף"  תניא מהדורת  ואכן, 
התוועדות י״א ניסן, ע״י חברי הכולל שע״י המזכירות. הרבי לא יצא עד שווידא שהחלוקה 

נערכת באופן מסודר, ולקראת צאתו הפטיר: ״כעת יכול גם הנני לקחת את התניא שלי״... 

˜ונטרסי מילואים לשערי מהדורות התניא 

שערי  צילומי  ובו  מילואים"  "קונטרס  הרבי  בהוראת  נדפס  תשד"מ  תמוז  י"ב  לקראת 
ובהתוועדות  א'שעו,  מהדורה  עד  א'א  ממהדורה  האלף,  הוצאת  לאחר  שנדפסו  התניא 
שנערכה בי"ב תמוז דיבר הרבי במעלת צירופם יחד של כל שערי ספרי התניא וההוספה 

שנעשית כתוצאה מכך באחדות ישראל בקשר עם פנימיות התורה. 

כחודשיים לאחר מכן, בימי חודש אלול, הורה הרבי להוציא "קונטרס מילואים" ב' של 
שערים, לקראת ר"ה ובו יכללו השערים של הוצאות א'שעז-אלפיים, ולהתוועדות ליל ערב 

ר"ה נכנס כשבידו גם הקונטרס. על ה'פתח דבר' של הקובץ ציין:

פיענוח הכתי"ק: "נ.ב. קודם 
גמר ההדפסה נתקבלו הוצאות 
התחלת   – תניא  דס'  חדשות 
אלף השלישי – וכמובן צירפנו 
זו  בחוברת  דהשערים  פוטו 

ומתוך שמחה של מצווה". 

בהמשך יצאו קונטרסים עם השערים הנוספים שנדפסו לאחמ"כ (ראה צילום בע' הבא).

התניא,  את  לקבל  יכול  מהנוכחים  שכאו"א  והדגיש  קיבלו.  לא  שעדיין  לאלו  המקום 
"און איך קען גיין באקומען מיין תניא". [=ואני יילך לקבל את התניא שלי].  

לאחר הוראות אופן החלוקה, הורה לנגן ניגון הכנה. ניגון אדמוה"ז (בבא הד' פ"א), 
ניע זשוריצ'י כלאפצי. ואח"כ הורה לש"ץ לנגן "יהי רצון כו' שיבנה ביהמ"ק". הזכיר 
אודות אמירת ברכה אחרונה, ואח"כ ציין, שהאמור לעיל אודות חלוקת ספרי התניא 

מכוון לאנשים נשים וטף.

לאחר שברך ברכה אחרונה, אמר: "אשאר 
על  יעמדו  הכולל  שאברכי  עד  מקומי  על 
מקומם ויגישו להם את ארגזי ספרי התניא. 
הגדול  בטובו  יואיל  הקהל  כל   – וכאמור 
ואז  אחד,  אחד  ולקום  מקומו,  על  להשאר 

יסיימו מוקדם יותר, ובסדר מסודר".

חברי הכולל עלו לבימת ההתוועדות וקיבלו 
בינתיים  דולר.  בני  שטרות  של  חפיסות 
שכן  קלה,  מהומה  המדרש  בבית  נתחוללה 
לא ידעו מהיכן יגיעו הארגזים, כ"ק אדמו"ר 
שאל (ברמקול) "מה קורה שם?" ושוב קרא, 
"אולי מישהו יביא איזה ידיעה מהנעשה?". 
וריל"ג  ריב"ק  המזכירות  חברי  בינתיים 
מהספסלים  לרדת  הבחורים  לכל  סימנו 
לכיוון  התקדם  גם  ריל"ג  היציאות.  שע"י 

הגיעו,  הספרים  אם  לראות  היציאות  אחת 
ואילו ר' בנימין סימן והכריז מהבמה. הרבי פנה אליו ואמר לו בחיוך: "למה את עומד 
פה, וצועק..". אח"כ פנה להזקנים היושבים שם ושאלם: "און וואו איז מיין צווייטער 
הארגזים,  שהגיעו  והודיע  ריל"ג  חזר  לבסוף  שלי)?!  השני  הגנראל  (=היכן  גענראל?" 
כל  התניא...".  ספר  את  לקבל  לגשת  אני  יכול   – כן  "אם  ואמר:  ממקומו  קם  הרבי 
המעמד היה מרתק ומרגש במאוד, כשכל דבר אומר כ"ק אדמו"ר בחיוך רחב, ובכלל 

נראה מאוד "אופגעלייגט".

אח"כ עמד כ"ק אדמו"ר ממקומו והלך לעבר היציאה, שם עמד א' מאברכי הכולל 
ר' י"י לברטוב וחילק תניא'ס, כשכ"ק אדמו"ר עבר לידו טרם יציאתו, שאל משהו. אך 
הוא לא הבין מה קורה ומה כ"ק אדמו"ר רוצה, והיה מופתע לגמרי. ריל"ג סימן לו 
שיתן לכ"ק אדמו"ר תניא. הנ"ל לקח תניא מהארגז בצירוף דולר ונתן לכ"ק, כשחייך 
ולקח  דולרים   2 שהיו  מצא  אדמו"ר  שכ"ק  אומרים  (יש  רחב.  חיוך  אדמו"ר  כ"ק  לו 
את שניהם). אח"כ חיכה כ"ק אדמו"ר עד שגם הרב חדקוב, ריב"ק וריל"ג קבלו ספרי 

תניא בצירוף דולר ויצא מה"זאל".

דף השער – הוצאת האלף. תשד"מ.

17 מזכרת נצח

  שער הוצאת האלף 
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התניא  ספר  של  ה-2000  מהדורת  לרבי  הוגשה  גם  ר"ה  ערב  ליל  של  זו  בהתוועדות 
שהודפסה במשרדי ה"ועד להפצת שיחות" והובאה לרבי היישר מהקומה השלישית, עוד 
לפני שנכרכה. בהמשך ההתוועדות הרבי התייחס למהדורה החדשה, ולמשמעות המיוחדת 
של המספר אלפיים – "אלפיים שנה קדמה תורה לעולם . . הרי זה מדגיש ומבליט ביותר את 
השייכות והפעולה דפנימיות התורה במציאות העולם". כשהגיעו מאוחר יותר למהדורת 

ה-3000 והלאה, התבטא הרבי כי הדבר מורה על השייכות לגאולה השלישית...

תר‚ום התניא לשפה הערבית

פרקי  להדפיס  מתכונן  הוא  כי  לרבי  הודיע  רסקין,  לייבל  ר'  הרה"ח  במרוקו  השליח 
תניא בתרגום לערבית לקראת כ"ף מנ"א תשד"מ, ושאל באם לציין שזהו "ארבעים שנין" 
להסתלקות אביו של הרבי. על כך קיבל את המענה: "באפשר, אבל רק בהשער הראשון 
– דמוזכר רק אוצה"ח – לא בזה שהוא העתק השער דאדמוה"ז". הרבי הוסיף גם שיציינו 
בתאריו (בנוסף ל"המקובל") גם "הרה"ג והרה"ח". הרב רסקין שאל אם להוסיף לתרגום זה 
את שיחת הרבי משנת תשל"ז בנוגע לתניא בערבית, והרבי הואיל לענות: "בהוספה בסופו".

ובהמשך לענין זה - אחד כתב לרבי שברצונו לתרגם את התניא לשפה הערבית, אלא 
שאינו יודע מי יגיה את התרגום. על כך ענה הרבי:

פיענוח הכתי"ק: "להודיע 
היהודים  אין  אם   – ברור 
מבינים וקוראים בשפה הנ"ל 
ואם  בהדפסה  תועלת  מה 
מבינים האמנם אין אף אחד 
לנסות  כדאי  להגי'?!  שיוכל 

ע"י מַאטוסאוו שי'". 

הקדמה מהרבי בערבית בתחילת הספר              ספר התניא בתרגום לערבית           קונטרס מילואים - ח לצילומי השערים
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כאשר הציע מישהו לרבי להוסיף פסיקים ונקודות 
בגוף התניא, כתב לו הרבי (ראה צילום): 

שינוים  עושים  אין  "כמפורסם  הכתי"ק:  פיענוח 
בתניא שהו"ל ע"י נשיאינו".

תניא סטרילי בחדר הניתוח

גם ״מופתים״ לא חסרו בזמן המבצע: אביו של א' מאנ"ש היה צריך לעבור ניתוח מסובך. 
הוא ביקש ברכה מהרבי, ונענה שהיות והוא עוסק בהדפסת "תניא" - עליו להניח מהדורת 
תניא מתחת לשולחן הניתוח. הוא הפעיל קשרים כדי שיאשרו לו להכניס את הספר לחדר 

ה״סטרילי״ והצליח ותודה לא-ל אביו חי עוד שנים רבות לאחר מכן.

הרופאים  מסרו  שבדרום-אפריקה,  בפריטוריה  המתגורר  מאנ״ש  לזוג  נוסף:  מקרה 
בבדיקה שגרתית כי התינוק שהאשה הרה לו - מת, וחייבים לערוך ניתוח כדי להציל את 
״יתחילו מיד בהכנות להדפסת  האם. הם מיהרו לבקש ברכה מהרבי, וקיבלו את המענה: 

התניא בעירם״.

הם פנו להרב יעקבסון ומסרו את תוכן התשובה, ואז כברק הכה בו הזכרון - איש עסקים 
מסויים לקח לוחות הדפסה לאחת מנסיעותיו, ומשום מה הם נשארו בדרום אפריקה. "תקחו 
זאת  ביצע  הזוג  לזוג.  אמר  התכוון",  הרבי  אליה  ההכנה  כנראה  זו  לעירכם,  הלוחות  את 

כמובן, והרופאים חשבו שהם יוצאים מדעתם: לאשה נולד בעיתו ובזמנו בן בריא ושלם!

היערכות להדפסת התניא בחלל החיצון

 - ל-נ.א.ס.א.  סמוך  שליחותו  שמקום  קאניקאוו,  הרב  "השליח  יעקובסון:  הרב  מספר 
סוכנות החלל האמריקנית, ביקש באחת השנים אישור להדפיס תניא על החללית קולומביה 
(שהי' בה אסטרונאוט יהודי). הרבי אישר זאת, והתחלנו בהכנות מעשיות לכך: הוא באירגון 
השגת האישורים, ואני בצד הטכני של העניין. ביררתי בחברת 
זעיר,  מיכשור  בהכנת  במומחיותה  הידועה  במיניסוטה,   3-m
למערכת  שתתחבר  קטנה  מכונת-דפוס  להזמנת  אפשרות  על 
וגרם  ס״מ  וכל  חמורה,  מקום  הגבלת  ישנה  (בה  חללית  של 
חשובים). הם ערכו בדיקות, והגיעו למסקנה שהדבר לא ניתן. 

בסופו של דבר הוחלט להדפיס שם את שער התניא בדרך 
לדף  ה״לוחות״  את  הכנתי  גומי!  חותמת  של...  הפרימיטיבית 
השער עליו צויין בעברית ובאנגלית: ״בחלל סביב כדור הארץ, 
בסופו של  אך  צילום),  (ראה  קולומביה דארה״ב״  ע״י חללית 
סיפור, איש-הקשר של הרב קאניקאוו ב-נ.א.ס.א. - גוי גמור, 
לא תפס כלל במה מדובר, וערך את ה״החתמות״ כשהחללית 

על הקרקע. תניא לא נדפסה אפוא ב'חלל החיצון'"...

vspx, v,bht
cv,to kvurt, vrch g"s vspx, xpr v,bht
ctu,o vneunu, ag"g kt bspx/ vto vfuubv re
knshbu, tu kt kgrho/

vrch nje v,hcu, "re" u"kt"/ uf,c: 

vrh nuspx, rahn, spuxh
v,bht )c,bht vumt, ev",(
uao cfu"f grho cnshbv tj,/

thi guaho ahbuhho c,bht
ngbv ktjs armv kvuxh; pxheho ubeusu, cxpr
v,bht]rtv do ctrufv c"ch, nahj"dhkhui 67[

fnpurxothi guaho
ahbuhho
c,bht avu"k g"h
bahthbu
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זהירות ו˜שיים בהדפסה ברוסיה 

בשנת תנש״א, עם נפילת הקומוניזם ופתי חת השערים, אישר הרבי להדפיס תניא ברוסיה. 
ראשון שאל על כך הרב לייבל זאיאנץ (שאינו אזרח רוסיה) והרבי ענה לו: "יראו אותך עם 

מכונת דפוס, עם לוחות, הרי יחרימו לך את הכל ויושיבוך במאסר"...

הוחלט איפוא לארגן את ההדפסות הראשונות דרך הרב משה חיים לוין שנסע מספר 
פעמים לרוסיה והינו אזרח לשעבר. הוא הצטייד במכונת דפוס בניו-יורק, שכר אוטובוס-
ולהדפיס. שמונת אלפים ק״מ   - והתחיל לנסוע ברחבי המדינה הענקית  קראוון ברוסיה, 

הוא עבר במסעו.

למעשה, התניא הראשונה המודפסת בבריה״מ לשעבר היא בטבליסי, בירת גרוזיה ע״י 
הרב עזריאל חייקין. מאוחר יותר, בקיץ תנש״א, עם הקלה נוספת במצב הצטרף גם הרב 
זאיאנץ למבצע ברוסיה, ובחורף תשנ״ב נכנס לעובי הקורה גם הרב זאב ווגנר, אך תקצר 

כאן היריעה מלתאר את כל 'הרפתקאות' ההדפסה הלזו...

"כדאי אפי' לבנות עיר שלימה כדי להדפיס בה תניא"!

להלן רשימה מיוחדת מדברי הרבי ביחידות 
ספרי   62 מסירת  לרגל  שהתקיימה  שמיימית 
חבר-העמים,  במדינות  שנדפסו  קדישא  תניא 
שי'  זלמן  ר'  הרה"ח  ה׳תשנ״ב.  דחנוכה  ג׳  בנר 
נכנס  אליה   - היחידות  מהלך  את  רשם  חאנין, 
(הנחה  זאיאנץ  שי'  לייבל  ר'  הרה"ח  עם  ביחד 

בלתי מוגה, תרגום חופשי מאידית):

נסיעת  לפני  אחר-הצהריים,   3:00 בשעה 
כ״ק אדמו״ר שליט״א לאוהל, נמסר לנו כי כ״ק 
לפני  הק׳  בחדרו  ליחידות  אותנו  יקבל  אד"ש 
נסיעתו לאוהל, ויקבל מאיתנו את ספרי התניא 
חיכינו  מבריה״מ.  איתנו  שהבאנו  המכורכים 
בג״ע התחתון כמה דקות, וכ״ק אד"ש פתח את 
דלת חדרו הק׳, וכשראה אותנו חייך חיוך גדול 
והראה  מעולם.  ראיתי  שלא  באופן  קרנו  ופניו 

לנו בידו הק׳ להכנס להיכל קדשו פנימה.

חבילה  זאיאנץ  לייבל  ר׳  אחז  כשנכנסנו 
גדולה של ספרי תניא (בידי היו עוד 2 חבילות), 
ולחשתי לו שהחבילה די כבדה ולכן לא ימסרה 
ישירות כדי שלא יכבד על כ״ק אד"ש. אך כ״ק 
הרבי מקבל את ספרי התניאאד״ש שמע ואמר בחיוך רחב: ״א תניא איז ניט 
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שווער״ [=תניא זה לא דבר ״כבד״], והראה לנו בידו הק׳ היכן לשים את החבילות (על הכסא 
שעמד ממש ליד הדלת מצד ימין, כי באמצע החדר עמדה המטה ועליה אלפי מכתבים). ואז 

אמר כ״ק אד"ש: ״א גרויסן דאנק״ [=תודה רבה], ושאל: "זה הכל דבר אחד?", כן!

והמשיך: ״עוד פעם תודה רבה. אלה ה״דמי חנוכה״ הטובים ביותר (״די בעסטע חנוכה-
געלט״) שיהודי יכול לקבל. הרמב״ם הרי פוסק שמצות חנוכה היא שצריך להיות בשמחה 
״ימי שמחה״, שתהיה שמחה על כל השנה כולה, ותהיה שמחה אצל כל היהודים, ובשורות 
טובות״. אח״כ פנה כ״ק אד"ש בחיוך אל ר׳ לייבל זאיאנץ: ״את החשבון הנך צריך לעשות 
עוד  לך  חייבים  כמה  מהדלת),  רחוק  לא  בחוץ  הריל״ג שעמד  המזכיר  על  (והראה  איתו 
מהפעם הקודמת?״ [הכוונה להשתתפות בהדפסה ע״ס 20$ למהדורה], ר' לייבל [זאיאנץ] 
נקב בסכום. ואמר כ״ק אד"ש: ״זהו הדמי-חנוכה הגדולים יותר (״די גרעסטע חנוכה- געלט״) 

שיהודי יכול לקבל, חנוכה שמח ובשורות טובות״. ויצאנו מחדרו הק׳, וסגר את הדלת.

הרבי ˜ורא לנו להיכנס עוד פעם לחדרו ה˜'

לאחרי 2-3 דקות יצא הריל״ג שי׳ ואמר לנו שכ״ק אד"ש קורא לנו להיכנס עוד פעם. 
כ״ק אד"ש פנה אליי ושאל: ״האם הנך יודע איזו תניא הודפסה אחרונה מכל ספרי התניא 
הללו?״ ועניתי שזו התניא שנדפסה בדירתו של כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ בפטרבורג, ברחוב 
וביקש ממני לחפשה.  היא מהם״,  איזו  יודע  הנך  ״האם  כ״ק אד"ש שאל:  מאחאווייע 22. 
כשמצאתי את ספר התניא מסרתי לידו הק׳, וכשביקש לראות היכן מודפס המספר של דפוס 

תניא זה, הראיתי לו את המספר ברשימת הדפוסים.

כ״ק אד״ש עיין בתניא ושאל: ״זה אכן הודפס במאחאווייע 22, בפטרבורג?״ ועניתי כן. 
והמשיך לשאול: ״איפה בדירה הודפסה התניא?״ עניתי שהדירה חולקה ע״י הקומוניסטים 
לכמה דירות, ורק בחדר אחד מהדירה (שעכשיו זוהי דירה שלימה) גרה בו אשה יהודי׳, 
ובאותו חדר הדפסנו את ספר התניא ולפני כן קבענו שם מזוזה. ומפי השמועה שמחדר זה 

הרבי נכנס לחדרו הק' כשידו על המזוזה, והמזכירים מכניסים פנימה את ספרי התניא
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הודיעה הרבנית לכ״ק אד״ש שאסרו את כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ. ועל זה שאל כ״ק אד"ש: 
״כמה חלונות ישנם בחדר?״ עניתי: 2, ושאל: ״החלונות פונים לכיוון הרחוב הראשי?״ ועניתי 
בחיוב, ואמר: ״כן, נכון״. ואח״כ שאל: ״ומתי הדפסתם בפטרופבלסקי קרעפאסט?״ [=מבצר 
הפטרופבלי, שם היה אסור אדה״ז], ועניתי - בי״ט כסלו. וכ״ק אד״ש אמר: ״בוודאי היה 
לכם רשיון״ ועניתי בחיוב (ראה צילום האישור). כ״ק אד״ש שאל: "והיכן בפטרופבלסקי 
קרעפאסט הדפסתם?" וסיפרתי שהחלק הפתוח היום לקהל הרחב אינו המקום בו היה אסור 
אדה״ז, והראיה שבחדרים אלה יש חלונות ובמקום המאסר לא היה חלונות. ואותו חלק של 
המבצר הוא שטח צבאי סגור, ושילמנו שוחד לאחד השומרים והכניס אותנו לאחד החדרים 
הצדדיים ששם אכן אין חלונות, הקירות עבים ביותר, והקור והעיפוש עצומים. השומר נתן 
לנו חוט שנוכל להדליק אור (למכונת הדפוס היה גנרטור) וכל כמה דקות הפקק קפץ ולקח 

לנו כמה שעות להדפיס את התניא. 

כל זמן זה המשיך כ״ק אד״ש לאחוז את התניא שהודפסה בדירת כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ, 
הוא  זו  תניא  של  ״המספר  ואמר:  הדפוס,  של  ובמספר  התניא  בפנים  להסתכל  והתחיל 
ג׳תתקפג, כך נראה, כלומר, שעד ד׳ אלפים חסרים עוד מאה וכמה דפוסים, וכדאי לגמור 
את זה עד סוף חנוכה, זה אפשרי, אה״? עניתי שנשתדל, אך ידעתי שהדבר לא ייתכן בתנאים 
של רוסיה, ואז המשיך כ״ק אד"ש: ״מסתמא ישנן 100 ערים שאפשר להדפיס בהן, ואם אין, 
איז כדאי אפילו אויפצובויען א גאנצע שטאט אבי צו דרוקן דארטן א תניא!" [=כדאי אפילו 

לבנות עיר שלימה העיקר כדי להדפיס בה תניא],

- ״עד סוף חנוכה ישנם כמה וכמה ימים (והתחיל למנות באצבעותיו הק׳) היום הרי יום 
רביעי, חמישי, שישי, ראשון, ויום שני הוא זאת-חנוכה, שזה עדיין חנוכה, כלומר חמשה 
ימים סך-הכל" [ואמר זאת בחיוך רחב, והמשיך בחיוך רחב ביותר:] ״לא חייבים להדפיס 
בכל המקומות עד זאת-חנוכה, אלא לעשות רשימה מכל הערים ברוסיה בהן ידפיסו אי״ה, 
ולהחליט שידפיסו, ולעשות רשימה עד ד׳ אלפים, ולשלוח לכאן, עוד לפני שאסע לכ״ק 
חנוכה  תניא.  ספר  זהו  לקבל,  יכול  שיהודי  ביותר  הגדולים  דמי-החנוכה  אדמו״ר.  מו״ח 
שמח". ולקח את ספר התניא שנדפסה בדירת כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ ואמר: ״זה אני לוקח 
לאוהל לכ״ק מו״ח אדמו״ר, ואת השאר נראה מאוחר יותר". כ״ק אד"ש לקח את חבילות 

הפנ״ים ונתן להריל״ג ובידו הק׳ נשארה התניא ויצא מחדרו הק׳ לנסוע לאוהל הק׳.
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עם ספרי התניא שנדפסו במ˜ומם ילכו ל˜בל פני משיח

במהלך שיחת מוצשק"מ אלול תשל"ח 
("מ'זאל  שיספיק  "ויה"ר  הרבי6:  התבטא 
בענין  עכשיו  עד  שעשינו  מה  זיין")  יוצא 
"יפוצו מעיינותיך חוצה", עאכו"כ בצירוף 
ההחלטות טובות בנוגע לכל האמור לעיל, 
ולא  אלול  לח"י  יחכה  לא  צדקנו  ושמשיח 
התניא  ללימוד  לא  ואפי'  התניא  להדפסת 
נגאלין"  הן  "מיד  שיהי'  נדפס, אלא  שכבר 

למטה מעשרה טפחים"...

אלול  ח"י  תבוא,  פ'  שבת  בהתוועדות 
תשד"מ, בעת חלוקת ה'משקה', [לאחר שהאריך אודות אופן הדפסת התניא בהשתתפות 
הנוסעים לארצנו הקדושה,  "אתן בקבוק משקה לאחד  וכו'7] אמר הרבי:  כל מקום  אנשי 
עבור אלו שמדפיסים את ספרי התניא במקומות חדשים, אשר בודאי יוסיפו בענין זה ביתר 
שאת וביתר עוז, באופן ד"ופרצת" . . ובקרוב ממש יזכו ללכת ביחד עם ספרי התניא שנדפסו 

במקומות מושבותיהם – לקבל פני משיח צדקנו".

לקראת י"ט כסלו ה'תנש"א התקבלה ב"ועד" הוראת הרבי להדפיס תניא מיוחד לחלוקה 
ע"י הרבי, ואכן, ביום חמישי, י"ט כסלו ה'תנש"א, לאחר תפילת ערבית, חילק הרבי לכל אחד 
ואחד הוצאה מיוחדת של ספר התניא (ראה ע' 11). על שער הספר נכתב: "חג הגאולה י"ט 

כסלו – קצב שנה – ה'תקנ"ט - ה'תנש"א, ארבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א"8.

יומיים לאחר מכן, בהתוועדות ש"פ וישב כ"א כסלו, התייחס הרבי לחלוקה זו, וכך אמר: 
"בי"ט כסלו דשנה זו מלאו קצ"ב שנה להגאולה די"ט כסלו בפעם הראשונה . . (א) אותיות 
"קבץ", שמרמז שכבר נסתיימה העבודה דזמן הגלות בקיבוץ ואסיפת הניצוצות . . שבכל 
העולם כולו . . וגם (ב) "קצב" – מלשון קצבה והפסק, ו"קצב שנה", קצבת זמן, היינו, שכבר 
נפסק ונקצב ונסתיים הזמן (וכל עניני העבודה שפעלו בזמן זה) דהפצת המעיינות חוצה 
שהתחיל בי"ט כסלו לפני קצ"ב שנה, ומוכנים כבר לקיום ההבטחה שכשיפוצו מעיינותיך 

חוצה אתי מר דא מלכא משיחא.

"וזהו אחד הטעמים להדפסת ספר התניא . . בהוצאה חדשה (ובפורמט גדול) וחלוקתו 
לכאו"א מהאנשים והנשים והטף בקשר ובשייכות ל"חג הגאולה י"ט כסלו קצב שנה" – כדי 
להדגיש בפועל ובגלוי לעיני בשר שלימות העבודה דיפוצו מעיינותיך חוצה במשך קצב 
שנה, סוף זמן הגלות, "קץ הימים" ("קץ דשמאלא", סוף הגלות) ותיכף ומיד באים ל"קץ 

הימין" (קץ הגאולה)"...

6) שיחות קודש תשל"ח ח"ג ע' 306 - בלתי מוגה - בתרגום חופשי ללה"ק.

7) נדפס בלקו"ש חכ"ט ע' 295-300.

ביו"ד שבט תש"נ גם היתה חלוקה, ועל השער צויין: "יו"ד שבט תש"נ – ארבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א".  (8

שכבר נפסק ונקצב
ונסתיים הזמן . . דהפצת 

המעיינות חוצה שהתחיל 
בי"ט כסלו לפני קצ"ב שנה, 

ומוכנים כבר לקיום ההבטחה 
שכשיפוצו מעיינותיך חוצה 

אתי מר דא מלכא משיחא
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התניא הראשון עם 'יחי אדוננו' הו‚ש לרבי

גיליון 'בית חיינו' שי"ל בשנת תשנ"ב9 מתאר את הגשתו לרבי של התניא הראשון שבסופו 
הודפסה הקדשה ל"מלכנו משיחנו - כ"ק אדמו"ר שליט"א . . ויבנה בית המקדש במקומו 

ויקבץ נדחי ישראל . . יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד": 

"ביום ראשון, י"ד שבט ה'תשנ"ב, עברה קבוצה שבאה מקנארסי עם השלוחים הרה"ח 
ר' יהודה שי' פרידמן והרה"ח ר' ישראל שמעון שי' קלמנסון. כן הביא הרב פרידמן לרבי 
שני עותקים מספר תניא שהודפס בבית חב"ד קנארסי, כ"ק אד"ש (בתרגום ללה"ק): "יישר 

כח גדול, ושיהיו בשורות טובות. עבור ספר צריך 
התניא  ספרי  עבור  לשלם  צריך  וממילא  לשלם, 
גם כן [ונתן לו שני דולרים] ושתהי' הצלחה רבה 

ומופלגה".

"תגדלו  אד"ש:  כ"ק  ואמר  שי',  בנו  "עבר 
תניא".  ושילמד  טובים,  ומעשים  חופה  לתורה, 
טובות".  בשורות  המשפחה,  "לכל  נוסף:  דולר 
עותק  עוד  לך  יש  "אם  אד"ש:  כ"ק  הוסיף  אח"כ 
אזי יוכל הוא [הבן] ללמוד בו, לא במה שנתת לי 
אלא ב[עותק] אחר". הנ"ל הציג משפחה שתרמה 

להדפסת התניא וכ"ק אד"ש בירכם".

9) גיליון 124 ע' 22.

הרבי מביט על התניא'ס שקיבל מהשליח הרב פרידמן

ההקדשה בסוף ספר התניא שהוגש לרבי 
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המעיינות כבר הופצו חוצה

בשבת פ' עקב תנש"א10 דיבר הרבי 
שעלה  ואמר  הגאולה,  עיכוב  אודות 
בדעתו שזהו כיון שישנו סוג שלם של 
כתב – "ברייל" – שלא נדפסו בו עניני 
חסידות, "ואולי זוהי המניעה האחרונה 
מהפצת  כתוצאה  (שבא  מר"  ל"אתי 
שכבר  ובישר  חוצה)",  המעיינות 

הושלם גם זה: 

...כיון שכבר סיימנו את כל הענינים 
ד״מעשינו ועבודתינו", ובמילא צועקים 
 - לעיל)  (כמדובר  מתי״  ״עד  ותובעים 
כיון  המרעישה:  השאלה  מיד  נשאלת 
שכבר נפעלו כל הענינים - כיצד יתכן, 

שמשיח צדקנו עדיין לא בא?!״

אגרת  ידועה  לומר:  יש  ...ואולי 
הבעש״ט בה הוא מוסר את המענה של 
(דהבעש״ט)  השאלה  על  המשיח  מלך 
״אימתי אתי מר״ - ״לכשיפוצו מעינותיך 
תלוי׳  המשיח  שביאת  ז.א.  חוצה״. 
שמעינותיך  חוצה,  המעינות  בהפצת 
עד  ויגיעו  יופצו  החסידות  דתורת 

ב״חוצה״ - בפרטים והענינים הכי חיצוניים ורחוקים דהבריאה.

. . נוסף על כל הביאורים וההסברים וכו' בפנימיות התורה שנתוספו בדורנו זה (מיוסד 
 - נעשתה הפצת המעיינות חוצה באופן  זה),  על הכללים דפנימיות התורה שניתנו לפני 
שמקיף וחודר את חוגי היהדות הרחבים ביותר בכל מקום, יהודים מכל סוגי שכבות החיים; 
והפצה בכל קצוי תבל, בכל חלקי וקצות העולם. כולל ובמיוחד - ע״י התרגום של ענינים 

בחסידות ללשונות דאומות העולם, המאפשר את הגישה אליהם לכל אחד;

וע״י כל הנ״ל - הגיעו מעיינות תורת החסידות לכל סוג (עכ״פ) מבנ״י ב״חוצה״, עד גם 
ב״חוצה״ שאין חוצה הימנה, באופן שכאו״א מישראל - באיזה מקום ודרגא שהוא רק לא 
יהי׳ - יש לו (עכ״פ) הכח והיכולת (אפילו אם לעת־עתה עדיין אין לו כל שייכות גלוי׳ לזה) 

להשתייך ולהתקשר למעיינות החסידות בחייו.

ובריבוי  עתה,  עד  חוצה  המעיינות  בהפצת  הפעולות  ריבוי  כל  זה,  כל  שלאחרי  וכיון 
הכי גדול, משיח עדיין לא בא - אולי יש מקום לומר (לכאורה), שעדיין נותר סוג ותחום 

10) סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע' 363 - מוגה.

למעלה: התניא בכתב "ברייל" מוגש לרבי בעת חלוקת דולרים
ל'מכון  בכתי"ק  מענה  למטה:  תנש"א.  מנ"א  י"ז  א',  יום   -
"מותר  טויב:  דוד  הרב  בהנהלת  לעורים'  היהדות  מורשת 
ההגה  שתהי'  בתנאי  אבל  בראייל  בכתב  ה"תניא"  להעתיק 

הדרושה כמתאים לקדושת הספר".
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מסויים ב״חוצה״ שאליו ה״מעיינות״ 
עדיין לא הגיעו עד עתה. ואולי זוהי 
המניעה האחרונה ל״אתי מר״ (שבא 

כתוצאה מהפצת המעינות חוצה).

. . ועלתה בדעתי סברא - שישנו 
שבו   - הכתב  דאותיות  שלם  סוג 
לא  עדיין  החסידות  תורת  מעיינות 
הגיעו (ע״פ הידיעות שהגיעו לכאן): 
עבור אנשים - ל״ע - שאין ביכולתם 
״סגי־נהור״),  (בהיותם  ר״ל  לראות 
המציאו כתב מיוחד, שנקרא (בלשון 
אותיות  שבו  ״ּברייל״,  המדינה) 
אדם  שגם  באופן  בולטות,  הכתב 
למשש  יכול  ר״ל,  נהור  סגי  שהוא 
ולהרגיש באצבעותיו את האותיות, 
ומובן  שם.  כתוב  מה  לדעת  ועי״ז 

ד״חוצה״,  גמור  ומצב  מעמד  שזהו  מאליו, 
הימנו,  חוצה  שאין  ״חוצה״   - מזה  ויתירה 
כמובן מזה גופא - שלאחר כל ההשתדלויות 
ופעולות בהפצת המעיינות חוצה, שעל ידם 
הגיעו  לא  סי״ח,  (כנ״ל  מקום  בכל  הגיעו 

(ע"ע) ב״מקום״ זה.

שבימים  חידוש,  נתוסף  ועכשיו   .  .
 - ב"ּברייל״  התניא  ספר  הודפס  האחרונים 
שזה  המעינות,  בהפצת  חידוש  נפעל  ועי״ז 
״סגי־ (עבור  ד״חוצה״  חדש  לסוג  גם  הגיע 

נהור״)! והגם שספר תניא זה לא הגיע לע״ע לכל בנ״י השייכים לזה - הרי עצם הענין שישנה 
בעולם מציאות של ספר תניא ב״ברייל״ - זה גופא מביא את ה״מעיין״ דחסידות גם בסוג זה 
ד״חוצה״; ונותן את האפשרות שלמעינות החסידות תהי׳ גישה גם לאותם יהודים הנמצאים 

ר״ל במעמד ומצב זה, שבחייהם תהי׳ להם שייכות לתורת החסידות.

ובפרט - שספר תניא זה כבר הגיע לבית זה, בית הכנסת, בית המדרש, ובית מעשים 
שלו  האחרונות  שנים  בעשר  דורנו  נשיא  אדמו״ר  מו״ח  דכ״ק  אמות  בד׳  שנמצא  טובים 
בעלמא דין (ד״קדושה לא זזה ממקומה״) - המקור להפצת המעינות חוצה בכל קצוי תבל 
. . הנקודה העיקרית בכל האמור לעיל - הרי היא הגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח 
צדקנו בפועל ממש. במילא - בין אם להאמור לעיל ישנה שייכות לזה, בין אם לאו - הרי 
עכשיו (לאחרי שכבר פעלו גם ענין זה בהפצת המעינות חוצה) דבר ברור, שתיכף ומיד 

ממש צריכה כבר לבוא הגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו!

(mivtzatanya5773@gmail.com :לתיאום הדפסה של מהדורת תניא וקבלת "מספר" - יש ליצור קשר עם הרב יעקבסון באימייל)

הנקודה העיקרית בכל 
האמור לעיל . . הרי עכשיו 

(לאחרי שכבר פעלו ‚ם ענין 
זה בהפצת המעינות חוצה) 

דבר ברור, שתיכף ומיד ממש 
צריכה כבר לבוא ה‚אולה 

האמיתית והשלימה
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פאיד, מצרים.

הוראה מפתיעה: להדפיס תניא ב"ארı ‚ושן"

היה זה שלושה חודשים לאחר פרוץ המלחמה, כאשר הרבי הורה במפתיע להרה"ח ר' 
שלמה מיידנצ׳יק ע"ה, יו"ר ועד כפר חב״ד, להדפיס את ספר התניא "בארץ גושן", מעברה 
השני של תעלת סואץ. מטרתה של הוראה זו הייתה לחזק את החיילים באמצעות פעולה 

הדפסות 
התניא 
ארחבי
העולם
פאיד, מצרים
בוקרשט, רומניה
טהרן, איראן
אירות, לאנון

מקאץ מאורעות מרתקים מאחורי הקלעים של 
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הצבא  של  בסיס  קיים  היה  במקום  רוחנית. 
על־ידי  ואויש  במלחמה  שנכבש  המצרי 
ותובלה  זה בסיס אספקה  היה  חיילי צה״ל. 
שמפקדו היה חסיד חב״ד, סגן אלוף ר' צבי 

ליפסקר ע״ה.

ועיקר.  כלל  פשוטה  לא  היתה  המשימה 
מעבר  היה  צבא,  במחנות  הצפוף  האזור 
 - מלחמה  תנאי  התנאים  סואץ.  לתעלת 
שכאלו  טרופים  בימים  להשיג  ניתן  ומהיכן 
מנת  על  שכזה  נידח  ב'חור'  דפוס  מכונת 

להדפיס בו את ספר התניא? 

התקבלה  הרבי  של  ההוראה  זאת,  ובכל 
ר' שלמה  ויש לבצע את ההוראה כפשוטה. 
ידע חכמות ועשה הכול כדי  מיידנצייק לא 
והורה  אלי  טלפן  חודקוב  "הרב  לבצעה. 
שאלתי  לא  בפאיד,  וסידור  תניא  להדפיס 
מדוע ולמה וגם הוא לא אמר לי", סיפר ר' 

שלוימק'ה.

של  הטרנזיט'  'פורד  גוייס  זו  למטרה 
ר'  הועד  מזכיר  נהגו,  עם  חב״ד  כפר  וועד 
מאיר פריימן, עם כמה אנשי דפוס ובהם ר' 
קה״ת  הספרים  מהוצאת  וולף  (מני)  מנחם 
בארה"ק, ר' שלמה מיידנצ'יק וכן מזכירו של 
הרבי, הרב ניסן מינדל ע״ה, שביקר באותה 
נמשכה  עצמה  הנסיעה  הקודש.  בארץ  עת 
כשמונה שעות לכל צד בדרכי מדבר ארוכות 

ומפרכות.

ֈעשרים שעות רצופות של נהי‚ה

גם ר' מאיר עצמו נרתם לצורך המשימה, בידעו כי כשמדובר בהוראה של הרבי, אין 
חכמות. לא הזמן הארוך, עייפות ולא כל צורך אישי אחר. הוא נהג עשרים שעות רצופות 
סדירה  כדי שתהיה אספקת חשמל  הגנרטור  את  עמו  הביא  ובחזרה,  לארץ  ללא הפסקה 
להדפסה. הוא אף דאג לכל הפרטים הטכניים עד שמלאכת ההדפסה בוצעה על הצד הטוב 

ביותר.

"זו היתה דרך של  "נסענו דרך ארוכה עד לחזית", הוסיף ר' שלמה מיידנצייק לספר, 

הצוות החב"די בהדפסת התניא בפאיד

מחלקים את ספרי התניא

ריקוד צבאי וחסידי

הדפסות 
התניא 
ארחבי

מקאץ מאורעות מרתקים מאחורי הקלעים של 
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הרוגים  ראינו  הדרך  כל  לאורך  מלחמה. 
הדרכים.  בצידי  המוטלים  רבים  מצריים 
מפויחים  צבאיים  ורכבים  טנקים  ראינו  כן 
שררה  גדולה  מהומה  מיותמים.  שעמדו 
במדבר סיני באותם ימים, ואנחנו נסענו שם 

ללא כל הגבלות מצד הצבא.

האלוף מעני˜ לנו ‚יבוי מלא 
לביצוע הוראת הרבי

תעלת  את  שצלח  לאחר  שהתפרסם  שרון  אריק  האלוף  עם  נפגשנו  לפאיד  "כשהגענו 
סואץ ואיגף את המצרים בתרגיל מלחמתי מבריק בסייעתא דשמייא. הסברתי לו כי באנו 
ברגש של  היה  הוא  רוחנית.  פעולה  תניא, שהיא  ידי הדפסת  על  חייליו  ואת  אותו  לחזק 
התעוררות והסכים לכך בשמחה. ידעתי שלאחר ששרון נתן לנו גיבוי מלא, אין עוד צורך 

באישורים לשהייה במקום כמו גם להדפסה".

מהתכנית  מאום  ידע  ולא  ימים,  באותם  מקום  באותו  שירת  בקרמן  שמעון  ר'  גיסו 
"יצאתי  שמעון,  ר'  תיאר  חסידית",  מוזיקה  פתאום  שומע  אני  אחד  "יום  המתרקמת. 
לראות במה מדובר, ופתאום אני רואה את ר' מאיר מגיע יחד עם ר' שלוימק'ה מיידנצ'יק 
ומזכיר הרבי ר' ניסן מינדל, בהביאם עמם מכונה ופלטות להדפסת התניא. לא היה גבול 

להתרגשותי"...

כשה‚ענו לפאיד נפ‚שנו 
עם האלוף שרון שהתפרסם 

לאחר שצלח את התעלה 
ואי‚ף את המצרים בתר‚יל 

מלחמתי מבריק בעז"ה. 
הסברתי לו שבאנו לחזק את 

חייליו בהדפסת תניא

ר' אפרים וולף בודק את גילונות התניא המודפסים בפאיד
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בבסיס התובלה והאספקה בפאיד היה בית כנסת שלידו הוצבו חלקים של מיג מיצרי 
שהופל. שם הודפסה מהדורה של ספר התניא, ולימים הודפס גם סידור במהדורה חדשה, 

גם זה על פי הוראה של הרבי.

רי˜וד חסידי נלהב עם חיילי הבסיס

בחזרה לר' שליימקה: "התניא והסידור הודפסו בבסיס מרכז אספקה כשר' צבי ליפסקר 
מסייע ככל יכולתו להיערכות מסביב. היה זה יום הסגולה כ״ד בטבת תשל״ד, יום ההילולא 
מלאכת  התניא.  ספר  של  השבעים־וחמש  המהדורה  הדפסת  זו  והיתה  התניא,  בעל  של 

ההדפסה נערכה תוך קשיים טכניים רבים כמו אספקת חשמל לא סדירה ועוד.

"בסיום ההדפסה יצאנו בריקוד חסידי נלהב עם חיילי הבסיס ולא עזבנו את המקום לפני 
שהרב מינדל לימד את החיילים שיעור מתוך ספר התניא המיוחד.

"כחודש ימים לאחר מכן, הורה הרבי במפתיע על הדפסה נוספת, וההדפסה השבעים 
ושמונה במספר התקיימה אף היא באותו אזור".

"הספר הודפס גם בפאיד"... מן העתונות        ר' שליימק'ה מיידנצ'יק, יו"ר ועד כפר חב"ד, בהדפסה בפאיד
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בו˜רשט, רומניה.

הרבי במכתב: "מעוניינים בהת‚שמות הסיסמא הידועה"

בח״י באלול תשל״ח כתב הרבי איגרת ברכה לרבה הראשי של רומניה, הרב דוד-משה 
רוזן (״רב הכולל דקהילות רומניא״). בסיום האיגרת באה תוספת בזה הלשון:

"נ.ב. בקשר עם יום הבהיר ח"י אלול, יום הולדת רבנו הזקן, בעל התניא והשולחן-ערון, 
והבעש״ט, זי"ע, הדפיסו בכמה מדינות את ספר תניא קדישא לרבינו הזקן בדפוס-צילום 
הבירה  בעיר  גם  כן  יעשו  לנכון,  תורתו  כבוד  ימצא  באם  אשר  בהצעה  ובאתי  (אופסט). 
דמדינתו, אשר בוודאי ישנם כמה בתי-דפוס אופסט, שעל- ידי כן ההוצאות אינן גדולות לפי 
ערך, והעיקר שאין צורן בהגהה, כי אם לשנות על השער מקום ההדפסה ושנת ההדפסה. 
ומה טוב שיהיה בשנת תשל"ח, כשאר ההוצאות הנ"ל, אפילו אם תסתיים ההדפסה לאחרי 

זה, בתחלת תשל"ט.

חוצה,  המעיינות  דהפצת  הידועה  הסיסמה  בהתגשמות  שמעוניינים  כיון  אשר  "מובן 
אשתתף מכאן בלי-נדר בהוצאות ההדפסה והכריכה בעשרה אחוזים".

"שום ספר ˜דוש לא נדפס בזמן השלטון הנוכחי"

הרה״ח  בפרטיות  שסיפר  כפי  תשד"מ,  שנת  עד  לפועל  הדבר  יצא  לא  שונות  מסיבות 
ר' ישראל-צבי הלוי שי' הבר, ששהה בשליחות ברומניה 
במשך כמה שנים: ״בתחילת שנת תשד"מ נודעתי מבני ר' 
שמואל נ״י כי רצון-קודשו של הרבי שידפיסו את התניא 
ייעשה על-ידי הרב. בתקופה שלפני  ברומניה, ושהדבר 
שהותי שם ניסה הרה״ח ר' שמואל גלויברמן (שהה שם 
במסגרת שליחות בעבודת השחיטה וכיו״ב), לשכנע את 

הרב רוזן להדפיס תניא והוא טען שהדבר אינו אפשרי.

הר״ש גלויברמן כתב על-כך לרבי, והרבי ענה שבזמן 
האחרון יש קשר טוב עם הרב רוזן, ולא כדאי להסתכסך 
השיב  והוא  רוזן  הרב  עם  לשוחח  אני  ניסיתי  וכו'.  עמו 
לא  הנוכחי  השלטון  בזמן  כי  וציין  אפשרי  בלתי  שזה 

הדפיסו שום ספר קדוש".

״באחד מביקוריו של הרב רוזן בארץ-הקודש אורגנה 
משלחת בראשות הגה"ח ר' דוד חנזין ע"ה, ויבדלחט"א 
בני  על-ידי   - ירוסלבסקי  שי'  יצחק-יהודה  ר'  הגה"ח   -

הרה״ח ר' אברהם אלטער שי' ודיברו עמו בנושא.
התניא הראשון שנדפס ברומניה בתר"ג
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הרב רוזן חושש בע˜בות 
הת˜פות העיתונות הרומנית

״אחר-כך אני ורעייתי נכנסנו לשוחח עמו 
ואמרתי לו כי באם הרבי רוצה - בטח קיימת 
אפשרות. הרב רוזן אמר כי אין לו שום סיבה 
התניא  הדפסת  את  מהשלטונות  לדרוש 
יודעים לקרוא  רומניה שבקושי  יהודי  עבור 
להגיש,  יכול  שהוא  היחידי  הנימוק  בלה"ק. 
אמר, זו רק העובדה כי הרבי מליובאוויטש, 

ששמו ומעשיו ידועים גם לממשלת רומניה, מעוניין להדפיס את הספר של סבו בכל רחבי 
העולם. הרב רוזן ציין שמא בזכות זו יצלח העניין. - לאחר שיחה זו החל הרב רוזן לטפל 

בהגשת בקשה להדפסת ספר התניא, והרב הבר ייחל כי האישורים יינתנו במהרה.

רוזן, בטענות שונות  ״תקופה לאחר-מכן פורסמו בעיתוני רומניה התקפות כנגד הרב 
ברומניה  שהרי  עיתונאי,  של  פרטית  במגמה  מדובר  שלא  ברור  היה  רוזן  לרב  ומשונות. 
לא היה מושג של עיתונות חופשית, וכל התקשורת הייתה כפופה למפלגה הקומוניסטית 
ולעומד בראשה. ואם כן, אין זה אלא רמז עבה, היישר מהחלונות הגבוהים, שמשהו אירע 
והוא נמצא ’על הכוונת‘. הוא היה מלא פחדים וביקשני להזכירו לפני הרבי. צלצלתי להרב 

גרונר, ושבוע לאחר מכן היה מענה שזכות ההשתדלות בהדפסת התניא תעמוד לו.

- הרב רוזן, ששהה מחוץ לרומניה, החל מיד לארגן מחאות בין לאומיות, וגם ברומניה 
ביקש  בוקרשט. בתחילה  ארגן מחאה. הוא דאג לאסיפת מחאה בבית הכנסת הגדול של 
הרב לארגן אירוע המוני ברחוב, אולם יודעי דבר הזהירוהו לבל יהין לעשות זאת. באסיפת 
המחאה בית הכנסת היה מלא וגדוש, ונאומים נישאו בו נגד הממשלה. צעד שהיה העזה 

גדולה מצידו... 

רמז עבה, היישר מהחלונות 
ה‚בוהים, שמשהו אירע 

והוא נמצא 'על הכוונת'. הוא 
היה מלא פחדים וביקשני 

להזכירו לפני הרבי. המענה 
היה שזכות ההשתדלות 

בהדפסת התניא תעמוד לו

הרב דוד משה רוזן בשיעור בהשתתפות הרב הבר והרב גלויברמן                 הרה"ח ר' ישראל צבי הלוי הבר
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"הוא גם גייס מחאות של מנהיגי וקהילות העולם למענו, 
ולרגע מסויים ביקשני שאשתדל, אולי, שהרבי ישלח מברק, 
אך הוא ירד מהנושא באומרו: 'לא צריך; עדיף שהרבי ישלח 

מברק למקום אחר, יותר גבוה - לקב"ה'...

- בסופו של דבר, נלחצו הרומנים מגל המחאות העולמי, 
רוזן,  הרב  של  דעתו  את  שתפיס  מחווה  לעשות  והחליטו 
ויוכלו להציגה כ"צעד של רצון טוב" מצידם. צעד זה היה 
את  קיבל  רוזן  הרב  התניא!  ספר  את  להדפיס  האישור   -

האישור מצ‘אושסקו - בי"א ניסן תשד"מ!

מתוארת  בניסן,  י"ב  משבת  השליח  של  בתו  ביומן 
הודעתו הדרמטית של הרב רוזן על הדפסת התניא: ”הרב 
רוזן עולה אל ארון הקודש בביהכנ"ס ע"ש המלבי"ם ונושא 
את דרשתו, מדבר בעניני דיומא, מתבל דבריו בסיפורים. 
הרב רוזן נושא בגאון את היותו יהודי, וזה לא קל ברומניה 

הקומוניסטית. הוא מברך את הרבי ליום הולדתו, ומודיע על הדפסת התניא בבוקרשט".

הרבי מתעניין: "מה ˜ורה עם הדפסת התניא ברומניה"?

״לאחר אותו אישור עדיין נדרשנו לקבל חתימות שרים ואישורים שונים", ממשיך לספר 
הרב הבר, "ובשנת תשד״מ החלו בהדפסת התניא - מהדורת אלף ואחד. בשעת ההדפסה, 
שהיתה בבית-דפוס ממשלתי, לא ניתנה לנו אפשרות להיות נוכחים, אך הוציאו לנו את 

הגלופות לבדיקה, ומכיון שהתבלבלו להם הדפים - ישבנו שעות רבות לסדר הכל.

״ההדפסה נעשתה מתניא שהיה תחת ידי, שנדפס בשנת תש״מ בתל-אביב (מהדורה קמב), 
ובני ר' שמואל הביא מניו-יורק גלופת ההוספות ורשימת-דפוסי תניא (שהרי מאז נוספו 
לרוסיה. כשעמד  נסיעתו לשליחות  לניו-יורק לקראת  מיד  וחזר  יותר מ-800 מהדורות), 

לקבל את ברכת הרבי לנסיעה, שאלו הרבי: "מה קורה עם הדפסת התניא ברומניה"?...

אפשרי  הבלתי  בוקרשט.  של  הנאה  ההדפסה  נגמרה  תשד״מ  אלול  בח"י  ה'  ״בחסדי 
התגשם - התניא הודפס ברומניה הקומוניסטית. ביקשתי להדפיס 400 עותקים. לפני ערב 
עמו  לשלוח  והחלטנו  לארצות-הברית  לנסוע  הקהילה  מבני  אחד  היה  אמור  ראש-השנה 
עותק ראשון לרבי. מסרנו לכריכה 4 עותקים אך הם חזרו מהכריכה הפוכים. פשוט, הגויים 

חשבו שהספר נפתח מצד שמאל... שבנו לכריכיה והם תיקנו זאת.

תניא עם ה˜דשה מהרב הראשי מ‚יע לרבי

ובו כתב שכמו שהתניא  וצירף גם מכתב  הרב רוזן כתב הקדשה על התניא של הרבי 
נדפס ברומניה עתה, רק בגלל שהעובדה שצדיק גזר והקב״ה קיים, כמו-כן שהרבי יגזור 

שתבוא הגאולה והקב״ה יקיים.

שער התניא שנדפס ברומניה
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״בני ר' שמואל יצא לנמל-התעופה קנדי ולפי הסימנים שמסרתי לו בטלפון זיהה את 
האיש, נטל את התניא ומסרו לרבי עוד בערב ראש-השנה. הרבי הוציא 20 דולר כהשתתפות 
(כנהוג בכיוצא-בזה). אני עצמי נסעתי לרבי לחג-הסוכות תשמ״ה והבאתי עמי עוד 150 
עותקים מהתניא, והרבי קיבל אותם. בהושענא-רבא, בעת חלוקת הלעקאח, מסר לי הרבי 
גם בשביל הרב רוזן ואמר: "יישר-כח גדול", בהוסיפו: "הלוא התניא נדפס במדינה ההיא, 

בעיר יאסי"... (ראה רשימת דפוסי תניא - מספר יט).

הדפסת ספר התניא ברומניה עוררה התרגשות גדולה בקרב הקהילה המקומית. שיעור 
ראשון בתניא החדש מסר הרב רוזן בפני כמה מחשובי הקהילה, ובהם הרב מרילוס, הרב 
הכנסת  בבית  גדול  קהל  כאשר התאסף  הכיפורים,  יום  בליל  ואילו  גלויברמן,  והרב  הבר 

הגדול, לימד הרב רוזן את הנוכחים פרק ל"ב בתניא.

״בחודש אלול תשמ״ו שהיתי ב- 770 לרגל בר-מצווה של נכדי בי' באלול. נשארנו עד 
אחרי ח״י באלול שחל ביום שני ואז נדפס ב-770 תניא מהדורת אלפיים. ביום חמישי כ״א 
מהמקווה  שב  שהרבי  (אחרי  ונקראנו  ב'מזכירות'  חיכינו  בצהריים   12:00 בשעה  באלול 
לכבוד נסיעתו לאוהל) ל'גן עדן התחתון'. הדלת של חדר הרבי היתה פתוחה ורעייתי תחי' 

הבחינה איך הרבי כורך גומיות על גבי תניא.

״הרבי יצא מחדרו, כששלושה ספרי תניא בלתי מכורכים בידו, קשורים עם גומיות. נתן 
לי אחד ואמר: "זה בשביל הרב רוזן". עוד אחד - בשביל הרב מרילוס (היה רב של בוקרשט). 
[והמשיך  גם לומדים חסידות"...  "אתם  ואמר:  ועוד אחד בשבילי. אחר-כך פנה לרעייתי 
״למרות  מכורכים".  [ספרים]  ותקבלו  למזכירות  תכנסו   - כאן בשבת  תהיו  "באם  ואמר]: 
שהיינו אמורים לנסוע באותו יום נשארנו לשבת-קודש והרבי שיבח את ההחלטה וכתב על-
ידי המזכיר הרב בנימין קליין: "'ת״ח בעד הבשו״ט". בשבת-קודש בהתוועדות הרבי הורה 

לי לומר 'לחיים', ושוב הורה שתהיה כוס גדולה!״.

העיתונות היהודית ברומניה מדווח על הדפסת התניא
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טהרן, איראן.

המהדורה הקי״ט (119) של התניא נדפסה בשנת תשל״ח ב״טעהראן פרס״. בשעתו סיפר 
רבה של הקהילה היהודית בפרס, הרב יהודה אזרחיאן, על מופת של הצלה הקשור להדפסת 

ספר התניא:

״כשנה לפני המהפכה הגיעו לאירן שני שלוחי הרבי כדי להדפיס את ספר התניא אצלנו. 
ועד הקהילה אכן החליט להדפיס את התניא בעותקים רבים כדי לחלקם לכל יהודי הקהילה.

המהפכה  התחוללה  ובינתיים  התעכב  ההדפסה  תהליך  אולם  לדפוס,  נמסר  ״הספר 
הרוחנית,  לפעילותה  אחראי  הייתי  ואני  הקהילה  ועד  פעילות  כשהתחדשה  חומייני.  של 
השתדלתי להוציא מבית-הדפוס את כל ספרי התניא ולהביאם לספריית ועד הקהילה, שם, 

באולם הגדול של הספרייה, הם אוחסנו בינתיים בערימה לא מסודרת.

‚זירה חדשה באיראן: הארכיון היהודי בסכנה

״באותה תקופה הוכרז מטעם ממשלת המהפכה על חוק חדש בשם 'טיהור'. פירושו של 
החוק היה שכל אזרח איראני וכל מוסדות הציבור חייבים בתוך שלושים יום לבער את כל 
המסמכים, הניירות והספרים שברשותם ועליהם מופיעים סמל המלוכה, סמל כורש, שמו 

של השאה, וכל כיוצא בזה.

״החוק קבע שכל מי שיימצא ברשותו לאחר חודש ימים מסמך כלשהו או ספר עם אחד 
מהסמלים הנ״ל - ייענש במלוא חומר הדין. ואם יתברר כי בזדון לא השמיד את הסמלים 

- דינו מוות.

״אנחנו בוועד הקהילה, ניצבנו לפני בעיה מאד קשה: ברשותנו ארכיון בן למעלה ממאה 
שם  את  וגם  הכתר  סמל  את  גם  נשאו  והספרים  המסמכים  הניירות,  של  ורוב-רובם  שנה 
השאה והמלוכה בראש המסמכים. לדוגמה, היו גם ברשותנו הרבה מטבעות זהב מיוחדות 
בצידו  כורש.  להכתרת  שנה   2500 חגיגת  ולרגל  המלך  הכתרת  לרגל  הנפיקה  שהקהילה 
הכתר,  או  כורש  השני סמל המלוכה,  בצידו  ואילו  המנורה  היה סמל  האחד של המטבע 

וכדומה.

״מבחינה ערכית היה קשה לנו מאוד להשלים עם ביעור ו'טיהור' כל הספרייה העצומה 
והגנזך הענקי, אולם גם לאחר שנאלצנו להשלים עם הגזירה הזאת, מחוסר ברירה, לא היתה 

כמובן שום אפשרות לבצע את הדבר בפרק זמן כה קצר.

בי˜ורת פתאומית מטעם הממשלה 

״בסוף החודש, בטרם הספקנו לבצע את המשימה, נכנס לפתע ללשכתי המזכיר ומודיע כי 
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זה עתה הגיעו בפתאומיות שני מפקחים מטעם 
במשרדים  ביקורת  לערוך  וברצונם  הממשלה, 

ולבדוק אם מילאנו אחר 'חוק הטיהור'.

ספרי התניא מצילים 
ומושיעים באופן בלתי צפוי

רגע  באותו  ידעתי  עלי.  נפלה  מוות  ״אימת 
שאני מחוסל וכי סכנה גדולה נשקפת לקהילה 
שמע-ישראל,  וידוי,  אמרתי  כולה.  היהודית 

והכנתי עצמי לצידוק הדין. כשנכנסו המפקחים לחדרי, ואני מבוהל עד מוות, עלה בדעתי 
משום מה לאחר שביקשו להתחיל בביקורת - לקחת אותם דבר ראשון לאולם הספרייה.

״המראה הראשון, הבולט, שנגול למול עיניהם שעה שנכנסו לאולם הספרייה, היו ערמות 
ספרים שהיו זרוקים שם בכל הפינות בצורה בלתי מסודרת. אחד מהמפקחים התכופף ולקח 

אחד מהספרים הללו, היה זה ספר התניא.

 המפקח שאל אותי איזה ספר זה ואני סיפרתי לו על בעל התניא, על תנועת חב״ד, על 
רבי ישראל בעל-שם-טוב ועל החסידות. ציינתי כי זהו אחד מספרי היסוד של תנועה זו. 
הוא פתח את הספר וביקש להסביר לו מה כתוב בדף שפתח, היה זה בדיוק הדף הראשון 

של 'שער היחוד והאמונה'. 

תרגמתי וביארתי לו את כל העמוד הזה, מתחילתו ועד סופו. כשסיימתי, סגר המפקח 
את הספר, נישק אותו ואמר בקול: 'במקום שיש ספרים כאלה והאדם שאחראי על מקום 

כזה - אין צורך בשום דבר נוסף!'...

״היינו כחולמים. כשהספקתי להתאושש מהפתעתי והתרגשותי אמרתי לו בטרם ניפרד, 
כי עם כל הכבוד היינו מאוד שמחים לו היה חותם בספר האורחים שלנו על ביקורו״...

ההוצאה הראשונה של ספר התניא בדפוס. מימין: עמוד השער. משמאל: ההסכמות והעמוד הראשון

אימת מוות נפלה עלי.
ידעתי באותו ר‚ע שאני 
מחוסל וכי סכנה ‚דולה 

נשקפת לקהילה היהודית 
כולה. אמרתי וידוי, שמע-

ישראל, והכנתי עצמי 
לצידוק הדין
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בירות, לבנון.

הדפסת התניא הראשונה על אדמת ארץ הארזים, לא הייתה בעת מלחמת לבנון הראשונה, 
היו  תניא,  להדפיס  הרבי  הוראת  מאז  תשל״ט.  שנת  בתחילת  כן,  לפני  שנים  מספר  אלא 
מקומות שכמו היה מובן מאליו שבהם אי אפשר להדפיס. כך למשל בארצות ערב בהן לא 

כיהנו שלוחי הרבי, הסכנה היתה מובנת מאליה.

כיון  כי  שהחליט  גערליצקי,  יוסף  הרב  היה  הזאת  המוטעית  החשיבה  את  שפרץ  מי 
שבלבנון קיימת קהילה יהודית מכובדת, צריך להדפיס את התניא גם שם. הוא הסתמך על 

צבא דרום לבנון (צד"ל) ששלט בחלקים מהמדינה.

הרבי 'דוחף' את הדפסת תניא בלבנון

הרב גערליצקי שאל על כך את הרבי, וכבר למחרת קיבל מענה חד-משמעי: (בתרגום 
מאידיש) ״זה דבר נכון מאוד ויש להזדרז לעשותו מהר ככל האפשר״.

מיד עם קבלת התשובה, החלו השלוחים הרב גערליצקי והרב לייבל שילדקרויט לערוך 
תיאומים עם ראשי צד״ל כדי לבדוק כיצד אפשר ליישם את הוראת הרבי.

בין כה וכה, הגיעו הוראות נוספות בנוגע להדפסה. הרבי הורה לוודא שההדפסה תהיה 
אכן על אדמת לבנון. כמו כן הורה הרבי כי ההדפסה צריכה להיות דווקא בעיר ולא בתחום 
יש לסמן  כי  נפקה מינא אם בדרום לבנון או בצפונה. עוד הורה הרבי,  אין  מחנה צבאי; 
הדפסה זו כהוצאה המאה ועשרים של ספר התניא, וכמובן להוסיף בעמוד הראשון את שם 
העיר והמדינה. לסיום באה השאלה: מתי תהיה ההדפסה בפועל? יומיים בלבד חלפו, ושוב 

הגיע טלפון מהמזכירות: מתי תהיה ההדפסה בלבנון?!

המגעים עם אנשי צד״ל עלו על שרטון ולא חלה כל התקדמות ממשית. מפקדי צד״ל 
יש  וכי  לבנון,  לתחום  כניסה  לאשר  כעת  עליהם  יקשה  באזור,  המתיחות  עקב  כי  טענו 
להמתין. המסר הועבר לרבי, שהשיב כי אם אין אפשרות אחרת, אפשר להדפיס גם על ידי 
ערבי (פלסטיני או לבנוני מוסלמי) שכן מותר להדפיס דברי תורה על ידי גוי... ניכר היה כי 

הרבי מעוניין מאוד בהדפסה על אדמת מדינה זו, וכמה שיותר מוקדם, כן ייטב. 

הרמטכ"ל: אתם משו‚עים; אתם מחפשים צרות?!

לבסוף נתנו אנשי צד״ל את אישורי הכניסה ללבנון ואף קבעו תאריך. במקביל היה צורך 
לקבל אישור מהרמטכ״ל דאז מוטה גור ז״ל. 

לו שהרבי  על הפגישה עם הרמטכ״ל סיפר הרב גערליצקי בהזדמנות אחרת: ״אמרנו 
ביקש להדפיס את התניא ובטוחים אנו שהדבר יועיל לכל האזור. האמת היא שמלכתחילה 
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והוא  מאוד,  תמוה  בעיניו  נראה  היה  הדבר 
אפילו התבטא: "אתם משוגעים? אתם מחפשים 
צרות?". אך בהמשך התרכך ואמר: "כל הכבוד 
לחב״ד" ואישר. לאחר שהיו בידנו כל האישורים 
הדרושים, התחלנו בהתארגנות לקראת היציאה 

ללבנון״.

ז׳  ראשון,  ליום  נקבעה  עצמה  היציאה 
היציאה,  שלפני  האחרון  ברגע  תשל״ט.  בתשרי 
הגיעו שתי הוראות נוספות מהרבי. הראשונה - 
להדפיס בעמוד הראשון של התניא את המילים: 

היו  הגלופות  כל  כאשר  הגיעה  ההוראה  ואנגלית.  ערבית  הקודש,  בלשון  בלבנון״  ״נדפס 
מוכנות, וכעת החלה התרוצצות של הרגע האחרון למצוא ערבי שיכתוב ״נדפס בלבנון״ 
נוספת היתה, ללמוד עם המשתתפים בהדפסה מתוך הגליונות  בשפה הערבית... הוראה 

הטריים של ספר התניא...

במבצע המורכב של ההדפסה השתתפו: הרב גערליצקי, הרב שילדקרויט, הרב יהודה 
טרבניק  פנחס  ור׳  מצפת,  יחיאל  מאיר  ר׳  והמדפיסים:  רייצעס,  יעקב  הרב  פופאק,  לייב 

מכפר חב״ד. אליהם הצטרף גם אל״מ יורם המזרחי, מפקד כוחות צה״ל שבדרום לבנון.

על הרפתקאות המבצע ההוא, סיפר הרה"ח ר׳ פנחס טרבניק: ״יצאנו דרך מטולה לעבר 
הכפר קליעה במחוז מארג׳ עיון, קילומטרים ספורים מגבול ישראל לבנון. את ההדפסה 
עצמה ערכנו במבנה בית ספר מקומי בהנהלה נוצרית, תוך הסתמכות על כך שהנוצרים 

בלבנון הם בעד ישראל.

האמת היא שמלכתחילה 
הדבר היה נראה בעיניו 

תמוה מאוד, והוא אפילו 
התבטא: "אתם משו‚עים? 

אתם מחפשים צרות?". אך 
בהמשך התרכך ואמר: "כל 

הכבוד לחב״ד" ואישר
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מפ˜ד ה‚דוד המום למראה החב"דני˜ים

זרם  ניתוקים תכופים של  ״ההדפסה עצמה לא הייתה פשוטה. במשך כל הזמן אירעו 
החשמל. השתדלנו להדפיס מהר ככל האפשר. היינו שקועים בעבודה, כשלפתע אני רואה 
לצידי קצין צה״ל בדרגת סגן אלוף. התברר כי הלה מפקד הגדוד המוצב באיזור. הלה היה 
המום למראה החב״דניקים, ׳מה אתם עושים פה?׳ שואל אותי בתימהון. השבתי לו בבדיחות 

הדעת: "האינך מכיר את החב״דניקים, הם משוגעים, מגיעים לכל מקום שהרבי אומר". 

נערכו  כי  לו  השבתי  מראש?"  עמנו  לתאם  מבלי  לכאן  באתם  "למה  הבין:  לא  המג״ד 
בקשר  רגוע  היה  לא  הלה  כלשהו.  במקום  תקשורתי  קצר  אירע  כנראה,  אך  תיאומים, 
הבטחה  תוך  מיידית,  המקום  את  לעזוב  מאיתנו  וביקש  אבטחה,  ללא  במקום  לשהותנו 
שלמחרת בבוקר נשוב עם שמירה שהוא ידאג לסדר עבורנו. למחרת אכן שבנו למקום עם 

שמירה צמודה.

״גם ביום הזה אירעו כל העת הפסקות חשמל שגרמו לעיכובים רבים. לבסוף לא הייתה 
ברירה, והזעקנו רכב מכפר חב״ד שהביא עמו גנרטור מיוחד על מנת שנוכל להפעיל את 

מכונת הדפוס באופן עצמאי.

״קציני צה״ל היו המומים מהפתרון המהיר שמצאנו. הם אמרו כי להשיג גנרטור בצבא 
זהו מבצע לוגיסטי מסובך, ואילו כאן, תוך מספר שעות פתרנו את הבעיה. "אין דבר העומד 

בפני הרצון", התבטא אחד הקצינים".

בתום ההדפסה למד הרב רייצעס עם החיילים במקום מתוך הגיליונות הטריים. ספרי 
ובראשם  בצה״ל  בכירים  למפקדים  שימסרם  מנת  על  המזרחי  יורם  לאל״מ  נמסרו  תניא 

הרמטכ״ל.

"אין לך מוש‚ איזו ˜ורת רוח ‚רמת לרבי"

הדפוס  גיליונות  עם  ישראל  לארץ  בחזרה  שב  המבצע  צוות  הכיפורים.  יום  ערב  ליל 
הטריים. באופן מיוחד נכרכו שני כרכים, ואלו נשלחו במהירות לשדה התעופה שם נמסרו 
ספרי  את  יקבל  שמישהו  לכך  דאגו  במקביל  יורק.  אביב-ניו  תל  בטיסת  הנוסעים  לאחד 
יגיעו  הייתה שהספרים  ל-770. המטרה  ויעבירם במהירות  ׳קנדי׳  התניא בשדה התעופה 

לפני יום כיפור, ולשם כך נערך מרוץ נגד הזמן.

בבוקר ערב יום הכיפורים לפני כפרות, התעניין הרבי אצל המזכירים בנוגע להדפסת 
התניא בלבנון, ואלו השיבו כי הספרים כבר בטיסה בדרכם לניו יורק, וכי הם עתידים להגיע 

בשעות אחר הצהרים.

ספרי התניא אכן הגיעו לידי הרבי לפני תפילת מנחה של ערב יום כיפור. כשהרבי קיבל 
לידיו את העותקים, חייך חיוך רחב, ואף ירד לתפילת מנחה כשאחד העותקים בידיו. ״אין 
לך מושג איזו קורת רוח גרמת לרבי״ אמר אחד המזכירים לרב גערליצקי. הרבי הירבה 
לדפדף בספר והיה ניכר בעליל כי בערב יום הכיפורים הזה היה הרבי בשמחה לא רגילה״...
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הרשימה הלבנונית 
מתארכת

שנוספו  התניא  במהדורות 
במשך השנים, מופיעה הרשימה 
סיון  לבנון,  צור,  קעג.  הבאה: 
לבנון  צידון,  קעד.  ה׳תשמ״ב. 
בירות,  קעה.  ה׳תשמ״ב.  סיון 

לבנון, סיון ה׳תשמ״ב.

לבנון,  הלבנון,  בקעת  קעו. 
חצביא,  קעז.  תשמ״ב.  תמוז 

לבנון, ה׳תשמ״ב. קעח. נבטיא, לבנון, ה׳תשמ״ב. 
קעט. מבצר הבופור, לבנון ה׳תשמ״ב...

התניא  דפוסי  רשימת  של  תחילתה  זו 
הלבנונית  והרשימה  תשמ״ב,  בקיץ  שהודפסו 
ג׳וניה,  דאמור,  עליי,  ומתארכת:  הולכת 

בחאמדון, דיר אלקמר, רשיא וכפר משכי.

הדפסת  לפרויקט  עדות  הינה  זו  רשימה 
הרבי,  בהוראת  אנ״ש  שביצעו  בלבנון  התניא 

זאת למרות שבאותם ימים התחוללו בלבנון קרבות עזים בין חיילי צה״ל למחבלי אש״ף.

הדפסות תניא במהלך מלחמת שלום ה‚ליל
מלחמת שלום הגליל פרצה בט״ו בסיון תשמ״ב. כוחות צה״ל נכנסו לתוך שטחה של 

לבנון מתוך כוונה מוצהרת לטהר את המקום מאנשי אש״ף שירו קטיושות לערי הצפון.

להדפיס  האם  ושאל  לרבי  ע״ה  קפלן  לייבל  ר'  הרה"ח  כתב  מכן  לאחר  ספורים  ימים 
תניא על אדמת לבנון. התשובה שהגיעה מהמזכירות, היתה קצרה וברורה: ״לצאת ללבנון 

ולהדפיס״.

מיד עם קבלת התשובה, החלו עסקני חב״ד בצפת בשתדלנות אצל מפקדי הצבא על 
מנת לקבל אישורי כניסה ללבנון.

גם הפעם, ניכר היה כי הרבי רואה חשיבות רבה בהדפסה זו על אדמת לבנון, שכן עוד 
טרם סיפק בידם לקבל אישור, כבר הגיעו הוראות מפורטות נוספות ממזכירות הרבי:

א. לא להדפיס תניא רק בעיר אחת, אלא בכמה מקומות.

ב. להדפיס רק בעיירות שהיה בהן בזמן זה או אחר יישוב של יהודים (מקבלי התשובה 

הרבי ירד לתפילת מנחה 
כשאחד העותקים בידיו. 
״אין לך מוש‚ איזו קורת 

רוח ‚רמת לרבי״ אמר אחד 
המזכירים,  "היה ניכר בעליל 

כי בערב יוהכ"פ הזה היה 
ֈהרבי בשמחה לא ר‚ילה״

"לוח בבית ספר ערבי בכפר קליעה"... אוצר החסידים - סניף לבנון
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בהם  מקומות  כוללת  זו  שהגדרה  הבינו 
התגוררו חיילי צה״ל אפילו לזמן קצר).

משנה,  אינה  שתודפס  העותקים  כמות  ג. 
העיקר שהדבר יבוצע.

ד. להדפיס דווקא בערים הגדולות.

הטנ˜ החב"די מנסה
לעבור את ה‚בול

הוראותיו של הרבי המחישו לעסקנים כי יש 
לזרז את הנושא, ולאחר התייעצות קצרה החליטו לצאת בו ביום - יום חמישי כ״ו בסיון - 
לעבר הגבול בניסיון לעבור אותו. על ״טנק המבצעים״ של הרב בן ציון כהן מצפת, עלו כמה 

מאנ״ש ועמם מכונת דפוס ומדפיס מקצועי. הטנק החב״די החל עושה דרכו לעבר הגבול.

כצפוי, החיילים המוצבים במעבר הגבול לא אפשרו את מעבר החב״דניקים. גם שתדלנות 
באמצעות שיחות טלפון עם מפקדים אוהדי חב״ד, לא סייעה לקבל את האישור המיוחל.

עם רדת ערב, חזרו הפעילים מאוכזבים לצפת, תוהים ונבוכים לנוכח אשר לפניהם.

משכבו  על  התהפך  צייטלין  אליעזר  ר'  הרה"ח  כאשר  מאוחרת,  לילה  שעת  זו  הייתה 
׳אין  כזה  אין דבר  וכי  מיידית,  יש לבצע את הוראת הרבי  כי  הוא הרגיש  בחוסר מנוחה. 

רשיון׳ בפני חייליו של הרבי. חייבים להשיג אישור, ויהי מה.

מיידית  פלא התקבל  באורח  ושם  בצפת,  צפון ששכן  פיקוד  בסיס  אל  אפוא  נסע  הוא 
תורן   - הקצין  ללבנון.  הכניסה  את  מיידית  אישר  הצפון, שאכן  פיקוד  אלוף  עם  לפגישה 
בפיקוד צפון, כתב את האישור בהודיעו כי בשעה ארבע לפנות בוקר יחכה להם גי׳פ צבאי, 
והוא ילווה את הפעילים במשך כל שעות היום עד סיום המלאכה, ואז ישוב עמם לשטח 

ישראל.

ואכן, בשעת מוקדמת בבוקרו של יום שישי, יצא טנק המבצעים החב״די ללבנון, ועמו 
כמה מאנ״ש עם מכונת הדפוס.

דפוס חב״ד - סניף צור
בשש בבוקר החלה ההדפסה בעיר צור, לצד בסיס צה"לי. על טנק המבצעים נתלה שלט: 
״דפוס חב״ד - סניף צור״. מלאכת ההדפסה נמשכה מספר שעות, ועל כן, במקביל לה פתחו 

אנ״ש במבצע תפילין נרחב. על אשר אירע שם, מספר ר׳ בן ציון כהן:

״חיילים רבים התקבצנו סביבנו, סקרנים לדעת מה אנו עושים, ולשם מה. הסברנו להם 

אישור כניסה קבוע לדרום לבנון ע"ש הרב גולדברג
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זאת  שניצלנו  וכמובן  העניין,  כל  את 
לנו,  נענו  מהם  רבים  תפילין.  להנחת 
ההדפסה  בסיום  רבה.  היתה  והעבודה 
למדנו עם החיילים תניא מתוך הגיליונות 

החדשים״.

לשוב  הצוות  הספיק  בקושי  רק 
לקרית חב״ד בצפת טרם כניסת השבת. 
אחד הפעילים עוד הספיק להרים טלפון 
ראשונה  מהדורה  כי  ולבשר  למזכירות 

הודפסה בהצלחה בעיר צור.

מעודדים מההצלחה, שוב ניגשו המארגנים במוצאי שבת לפיקוד צפון כדי לקבל אישורי 
כניסה חדשים. הקצין שרשם את האישור נתן להם אישור כניסה קבוע, באמרו: ״למה לכם 
לבוא לכאן לפני כל יציאה?״... לא היה גבול לאשרם של הפעילים ההמומים. חלק מהקושי 

נפתר כרגע אחת ולתמיד...

למחרת, יום ראשון כ״ט בסיון תשמ״ב, יצא שוב טנק המבצעים שהפך לבית דפוס נייד, 
לעבר לבנון. המגמה הייתה הפעם - צידון. באין חשמל באיזורים רחבים בלבנון בעקבות 

ההפצצות, ההדפסה נערכה בזכות גנרטור שהפעילים הביאו עמם מהארץ.

"ההוראה להדפיס את ספר התניא נתקבלה בשדר מיוחד מהרבי מליובאוויטש". דפוס חב"ד - צידון

הטנק החב״די החל עושה 
דרכו לעבר ה‚בול. כצפוי, 

החיילים המוצבים במעבר 
ה‚בול לא אפשרו את מעבר 
החב״דניקים. ‚ם שתדלנות 

דרך מפקדים אוהדי חב״ד, 
לא סייעה לקבל את האישור



60 | י"‚ ˙˘רי ‰'˙˘ע"„

המעיינות הופצו חוצה

קרבות  ביותר.  מסוכן  היה  עצמו  האיזור 
הפעילים  אך  סביבו,  התחוללו  דם  עקובי 
את  למלא  במטרה  הקודש,  בעבודת  התמקדו 

רצונו של הרבי.

שבק  הדפסה,  של  אחדות  שעות  לאחר 
מאי-שם,  שהושג  צבאי  גנרטור  חיים.  הגנרטור 
לא הצליח לפעול כיאות. נעשו מאמצים נוספים 
בוזבזו  יקרות  שעות  אך  חלופי,  גנרטור  להשיג 
ללא תכלית. לבסוף הוחלט כי הרב צייטלין ישוב 

לצפת כדי להשיג גנרטור אחר, בתקווה להמשיך בהדפסה עם אור הבוקר.

זה  היה  בצידון. אמנם  טנק המבצעים החב״די בחצר הממשל הצבאי  חנה  לילה  אותו 
מקום מוגן יחסית, אבל הדי היריות נשמעו היטב במשך כל הלילה. על אותו ליל אימים, 

מספר ר׳ בן ציון כהן:

״בשעות היום הפחד לא היה כה גדול, שכן היינו שקועים בהליכי ההדפסה, ובפתרונות 
שונים לבעיות שנתגלו. כעת, בלילה, לבד, בתוך רכב בלב איזור הקרבות, היה הרבה זמן 
לי  נתן  לא  הלבנוני  הלילה  של  המקפיא  הקור  והמקום.  הסיטואציה  המצב,  על  לחשוב 
לבנון באמצע הקרבות,  בתוככי  נמצאים  כך שאנחנו  על  הטורדניות  להירדם. המחשבות 

ללא שום הגנה, קצת הפחידו אותי.

"קצין צה״ל הורה שלא נצא מהרכב כל הלילה, כדי שלא יטעו ויחשבו אותנו למחבלים. 
רק מספר לילות קודם לכן התקרבו מחבלים אחדים למקום ופתחו באש מטווח קצר... וכך 

הייתי ער, מכונס בתוך הרכב, והפחדים מציקים"...

בשעת בוקר מוקדמת שב הרב צייטלין ועמו גנרטור חלופי. הוא הגיע ברכבו הפרטי, 
שנתקע  ברכבו  רציני  קלקול  אירע  מצידון,  בלבד  ק״מ  עשרים   - שטן  אלא שכמו מעשה 
במקום. לאחר תלאות רבות נוספות, הגיע הגנרטור המיוחל רק בשעות אחר הצהרים. בית 

הדפוס החב״די בצידון, שב לפעול, וביום שלישי בבוקר הסתיימה ההדפסה.

הוראה מהרבי: להדפיס תניא בתוך ביירות
הצוות החל בהתארגנות מהירה בכדי להתקדם לעבר היעד הבא. כאשר טנק המבצעים 
כבר עמד לצאת לדרכו, נעצר לפתע רכב אזרחי וממנו יצאו הרה"ח ר' אברהם גולדברג 
חב״ד  חסידי  שלושתם   - רסקין  שלמה  ר'  והרה"ח  פופאק  לייב  יהודה  ר'  הרה"ח  (ע״ה), 
תושבי צפת, ועמם הת׳ שייע סגל. הם הגיעו ועמם הוראות חדשות מהרבי בקשר להדפסת 

התניא (תוכן הדברים):

הנמצאים  לחיילים  או  המקום  ליהודי  אותו,  שכורכים  לפני  עוד  שלם,  תניא  לתת  א. 
במקום זמן ממושך.

הסיטואציה, המקום 
והקור המקפיא של הלילה 

הלבנוני, לא נתנו לי להירדם. 
המחשבות הטורדניות על 

כך שאנחנו נמצאים בתוככי 
לבנון באמצע הקרבות, ללא 

ֈשום ה‚נה, הפחידו אותי
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ב. להדפיס את ספר התניא בתוך ביירות ממש - ומהי ההגדרה של ״תוך ביירות״? מה 
שנקרא על פי ההלכה בדיני גיטין ושטרות בשם ״ביירות״.

בתנאי  רק  אך  בביירות,  הנשיאות  ארמון  ליד  התניא  ספר  את  להדפיס  אפשר  אם  ג. 
שהארמון נמצא בתוך ביירות ממש, ואם אינו נמצא בתוכה - לא להדפיס.

ד. להדפיס את דפי השער עם שם המקום והסניף - ולבצע את הדפסת דפים אלה דווקא 
באותו מקום בו מדפיסים את ספר התניא עצמו.

ה. לא לעמוד במקום סכנה.

הרה"ח ר' שלמה שי' רסקין, עדיין זוכר בבירור את המסע רב-התלאות בדרך להדפסות 
עמדנו  פופאק.  הרב  ויבלחט״א  גולדברג  הרב  כשעמי  ללבנון  רכבי  עם  ״יצאתי  התניא: 
בגבול שעות ארוכות בהמתנה לשיירה צבאית, אליה התלווינו. הכבישים בלבנון היו מלאי 
מהמורות מההפגזות הרבות. מסיבה זו נסעה השיירה באיטיות רבה. מתוך היכרות הסכנה 
הכרוכה, נסענו בצמוד לשיירה, כשהיעד הוא לחבור אל חברינו הנמצאים בעמדת ההדפסה.

פנצ'ר ב‚ל‚ל במעמ˜י לבנון
״לפתע אירע פנצ׳ר באחד הגלגלים של המכונית שלנו. בלית ברירה נעצרנו בצד בעוד 

שהשיירה כולה המשיכה בדרכה, מבלי שאיש שם לב שאנחנו נותרנו מאחור.

חושך  לתיאור.  ניתן  אינו  הגדול  עוין. שהפחד  באזור  נותרנו  ואנחנו  לילה,  היה  ״כבר 
מוחלט שרר באזור. את הגלגל החלפתי מתוך חוש המישוש בלבד... חששנו מסיטואציה 

שהייתה בהחלט מוחשית: מחבל חמוש יוצא לפתע מבין העצים ויורה - ואנו, לאן נברח?

״סיימנו במהירות האפשרית את החלפת הגלגל ועזבנו את המקום. כאשר הגענו לפאתי 

החבורה שכונתה 'חוליית אר-פי-גי', ר"ת של שמות חבריה - הרב רסקין, הרב פופאק והרב גולדברג
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צידון, פנינו למחנה צבאי על מנת לברר את מקומם של חברינו, והנה, בהשגחה פרטית 
מופלאה, בדיוק הם עמדו לצאת מהמתחם״...

הדפסה חשאית מול עמדת המחבלים
בשלב זה נעשה ניסיון למצוא את ארמון הנשיאות בתוך ביירות, אך לאחר בירור ממושך 
עלה כי הארמון ממוקם בעיירה עבדה שבפרברי ביירות ולא בעיר עצמה. ההוראה הייתה 
שבמקרה כזה לא להדפיס את התניא. מכל מקום, החסידים הדפיסו שם שיחה של הרבי, 

וזאת כדי לקדש ולטהר את המקום.

מוסיף הרב שלמה רסקין ומספר: ״לאחר קבלת האישורים המתאימים, המשכנו בנסיעה 
לעבר העיר ביירות. הגענו לעמדה הקדמית ביותר של צה״ל בעיר, כשרק מאה מטר ממנה 
הייתה עמדה של מחבלים. את הרכבים העמדנו לצד מרכז מסחרי חד-קומתי, כדי שהמבנה 
יסתיר אותנו מעמדת המחבלים. ההדפסה החלה מייד. בין כה וכה ניסינו לתפוס תנומה 
קלה, אלא שהקור שחדר לעצמות והדי היריות שנשמעו כה קרוב, הפריעו למנוחה ראויה 

לשמה.

היינו  הכבדה,  העייפות  למרות  וחטופות.  קצרות  בתנומות  הלילה  את  העברנו  ״כך 
חייבים להמשיך בעבודת הקודש. היה עלי לנהוג ברכבי כל היום, והחלטתי כי צריך ללגום 

קפה שחור. 

"להדפיס את ספר התניא בתוך ביירות ממש"... דפוס חב"ד - בירות
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כיוון שלא ידענו כמה זמן יימשך המסע 
במוצרי  כראוי  הצטיידנו  לא  המיוחד, 
פעלנו,  בהם  הגשמיים  התנאים  מאכל. 
מזכירים את סיפורי החיילים ששבו כעת 

מלבנון, ללא אוכל וללא ציוד מתאים...

למסור  עלינו  היה  ההדפסה,  ״בתום 
תניא, למרות שטרם  ליהודי המקום ספר 
היה כרוך. היה צורך לקפל את הגיליונות, 
שיוכלו  מנת  על  לספר  ולסדרם  לחתוך 
ספרי  כמה  שהוכנו  לאחר  בו.  להשתמש 
לחיילים  אותם  מסרנו  שלמים,  תניא 

במקום״.

לקראת שבת שבו חברי צוות ההדפסה 
הוראה  הגיעה  כי  נודע  ואז  לצפת, 
מהמזכירות לכרוך כמה ספרי תניא, לשוב 
יהודי  עם  אלו  בספרים  וללמוד  ללבנון 

המקום!...

כמה  לכרוך  דחוף  צורך  אפוא  נוצר 
לחיפה,  אפוא  נשלחו  הגיליונות  ספרים. 
שעובדיו  כריכיה  מנהל  עם  סוכם  שם 
יכרכו את הספרים בזריזות וישבום בחזרה 

בהקדם האפשרי.

שתי  ללבנון  יצאו  בלילה,  ראשון  ביום 
חוליות חסידים, האחת להמשך הדפסה בישובים נוספים, והשניה - ללמוד פרק תניא עם 

יהודי ביירות...

ת˜ועים בלבנון שורצת המחבלים
על החוליה השניה נמנה גם הרב רסקין, שמספר על החוויות בדרך למפגש עם יהודי 
ביירות: ״בחוליה שלנו נמנו הרב קפלן, הרב שמואל פרומר, אנוכי, ונבלח״א הרב גולדברג 
ע״ה. עוד בטרם יצאנו לדרך, דאגנו לסכם בשיחת טלפון מורכבת, עם יהודי תושב ביירות 
אותו פגשנו במהלך ההדפסה, כי ימתין לנו במפקדת צה״ל בביירות עם כמה יהודים נוספים 

חברי הקהילה, על מנת שנוכל ללמוד עמם תניא. סוכם גם על זמן משוער.

״אולם בדרך כל התכניות השתבשו. זו הייתה נסיעה קשה. נסענו לביירות כשאנו מצוותים 
לשיירה של גי׳פים צבאיים. אלה נסעו בדרך עפר שנסללה במיוחד עבור הצבא. הנסיעה 
במהמורות  זרועה  הייתה  הדרך  הראיה.  שדה  את  שחסמו  אבק  לענני  גרמה  הזה  בשביל 

לאחר קבלת האישורים 
מתאימים, המשכנו בנסיעה 

לעבר העיר ביירות. ה‚ענו 
לעמדה הקדמית ביותר של 

צה״ל בעיר, כשרק מאה
מטר ממנה הייתה עמדה

 ֈשל מחבלים
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עמוקות, והיה צורך לנסוע לאט על מנת שלא 
להיכנס לתוכן.

את אשר יגורנו בא - ומבלי משים המכונית 
נכנסה לתוך אחת המהמורות. הרכב נפגע. אחד 
ניסה  החיילים  ואחד  נעצר  הצבאים  הג׳יפים 
קלה  שעה  כעבור  אך  יכולתו,  ככל  לנו  לסייע 

המשיך בדרכו.

והיה  רב,  מנוע  שמן  נשפך  מכך,  ״כתוצאה 
אחר.  שמן  של  גדולה  כמות  להשיג  עלינו 

הסיטואציה הייתה לא פשוטה: אנחנו בשביל עפר אי שם בתוך לבנון שורצת המחבלים, את 
הדרכים איננו מכירים כלל.

נער ערבי שעבר במקום עם מכוניתו, עשה לנו טובה ולקח שניים מאיתנו לכפרו, אלא 
ששם לאיש לא היה שמן בשבילנו. שבנו בלית ברירה למכונית והמתנו עד שעבר במקום 
רכב צבאי אחר, ובאמצעות חבל קשרנו את רכבנו לרכב הצבאי שמשך אותנו עד לבסיס 

צה״ל קרוב.

״השארנו את הרכב מאחור והמשכנו ברכב צבאי עד מפקדת צה״ל בביירות; לא ידענו 
אם לאחר עיכובים כה ממושכים, היהודים המקומיים עדיין ממתינים לנו או לא. כשהגענו, 
אמריקאי,  קולג׳  של  במבנה  עשינו  הלילה  את  לביתם.  והלכו  התייאשו  הם  כי  התבשרנו 

ששימש כעת את חיילי הצנחנים שעמדו במצב הכן לכבוש את ביירות.

היו מתוחים מאוד.  פגשנו,  אותם  והצנחנים  לגבי התכנית הצבאית,  וודאות  אי  שררה 
החלטנו אפוא להתוועד עמם ולעודד את רוחם. ראש המדברים היה הרב שמואל פרומר, 
והוא ידע לדבר עמם בשפתם. החיילים הרבים שהתקבצו סביבו, ישבו מרותקים עד אור 

הבוקר.

״רק למחרת נפגשנו עם קבוצה מיהודי ביירות, וזכינו לקיים את הוראתו של הרבי. הרב 
שמואל פרומר לימדם מתוך ספרי התניא החדשים והמכורכים שהבאנו עמנו. אינני יודע 
כמה הבינו את העברית שלנו, אבל התרגשותם היתה גדולה מאוד. לפתע, חלק מהם פרצו 

בבכי של התרגשות גם אנחנו התרגשנו מאוד נכחם"...

רק כעת, לאחר ביצוע המשימה, חזר הרב רסקין לדאוג לתיקון רכבו על מנת שיוכל 
לשוב לארץ ישראל. אחד היהודים במקום דאג לערבי מקומי שיגרור את הרכב למוסך שלו. 
לחרדתו של הרב רסקין, התברר לו כי הלה נכנס לתוך שכונה מוסלמית עויינת - שכונה 

שבכל פעם שהיו מתקרבים אליה, היו עוקפים אותה בדרכים מקבילות...

הפחד היה רב; בצידי הרחוב עמדו מחבלים חמושים, ״לא ידענו היכן להסתתר; השתדלנו 
שלא להיצמד לחלונות הרכב כדי שלא נבלוט. ברוך השם שעברנו את הנסיעה בשלום״.

נער ערבי שעבר במקום עם 
מכוניתו, עשה לנו טובה 

ולקח שניים מאיתנו לכפרו, 
אלא ששם לאיש לא היה 

שמן בשבילנו. שבנו בלית 
ברירה למכונית והמתנו עד 

שעבר במקום רכב צבאי
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הרבי מתוועד כשלידו מונח התניא מלבנון
הפתעה גדולה והתרגשות נעימה נגרמה לצוות המדפיסים, כאשר נודע להם כי הרבי 
ירד להתוועדות י״ג תמוז ובידו ספרי תניא שנדפסו בלבנון. במהלך ההתוועדות הרבי אף 
התייחס לחובה לכבוש את ביירות, ובמיוחד כאשר נמצאים כבר בתוכה (עובדה שלא הייתה 

ידועה עדיין לציבור):

"הקהל הרי אוהב איזה דבר של ׳שטורעם׳ - הרי ישנה הוכחה פשוטה שנמצאים כבר 
בתוך העיר ביירות: על השולחן מונח ספר תניא שהודפס בביירות (כפי שנדפס בשער) לפני 
מספר ימים, כך שהיה זמן להביא את ספר התניא לכאן, באופן שיהיה מונח על השולחן בעת 

ההתוועדות די״ב וי״ג תמוז!

"ומה שיכלו להרפיס את ספר התניא בעיר ביירות - הרי זה משום שאנשי ׳צבא הגנה 
לישראל׳ עשו את ההכנה לדבר וסייעו בהדפסת ספר התניא [...]

"וכמו כן מונח כאן על השולחן ספר התניא שנדפס בעיר צור (שחורבנה קשור עם בנינה 
של ירושלים) וכן הדפיסו את ספר התניא בעיר צידון וכיו״ב, וממשיכים להדפיס את ספר 
התניא בעוד כמה מקומות בלבנון. ומובן שפעולה זו של הדפסת ספר התניא במקומות אלו 
ענינה הפצת המעיינות חוצה בפועל ממש, כולל - לימוד בספר התניא עם אנשי ׳צה"ל'"...

של  חוליות  ויצאו  נכנסו  ממושכת  תקופה  במשך  אחד.  בשבוע  הסתיים  לא  המבצע 
ערים  בארבע-עשרה  התניא  את  הדפיסו  שם  הארזים,  ארץ  אל  מצפת,  בעיקר  חסידים, 

וישובים.
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צרור סיפורים ואפיזודות
סביב הדפסת התניא:

החסיד שהבטיח לרבי דולר על כל ש‚יאה
בשנת תש״ג הודפסה מהדורה נוספת של ספר התניא (הוצאה מו) והפעם בעיר העברית 
תל אביב. היה זה בשלהי אותה שנה, כאשר עלה הרעיון בראשו של העסקן רב הפעלים 

הרה״ח ר' פנחס טודרוס אלטהויז ע"ה כי צריך להדפיס את ספר התניא מחדש!

כמה סיבות היו להחלטתו זו, כשהעיקרית היא בשל המצב הגרוע של ספרי התניא שהיו 
בשל  חלום,  בגדר  היה  לארץ  מחוץ  תניא  ספרי  לייבא  הרעיון  גם  בארץ.  תקופה  באותה 

האמצעים הדלים של אותם ימים.

הרי  קודמות,  מפוטוגרפיות  צילומים  על-ידי  הודפסו  הקודמות  המהדורות  רוב  אם 
החידוש הגדול של מהדורה זו היה קשור להחלטתו הנועזת של ר׳ פינייע: סידור התניא 
מחדש באופן ידני, שורה מול שורה של התניא המקורי, וכך יהא זה העתק מדויק של ספר 

התניא שהדפיס דודו זקנו החסיד הרב ר׳ אשר מניקולייב (שנדפס בשנת תר״ס, וילנא).

ר׳ פינייע שהיה פועל חרוץ בשירות רבותינו נשיאנו, ניגש למלאכת הקודש בכל רמ״ח 
אבריו ושס״ה גידיו.

לאחר שקיבל את רשותו והסכמתו של כ״ק אדמו״ר (מהוריי״צ) נ״ע, התקשר עם דפוס 
״ספר״ בתל אביב ויחד עמם החל לעסוק בעבודה המורכבת. הם השקיעו בהדפסת הספר 
ימים כלילות. את כל התהליכים והשלבים הכרוכים בהדפסת הספר נטל ר׳ פינייע על שכמו. 
עבודתו כללה הגהה קפדנית של עלי ההגהה, תיקוני שגיאות ובעיקר לדאוג שההדפסה 

תהיה נקיה ומדויקת.

באותם ימים השאיר ר׳ פינייע בצד את כל העיסוקים האחרים שעמדו בסדר יומו העמוס 
בלאו הכי, והתמסר בכל כוחו ומרצו להדפסת הספר עד שזכה לברך על המוגמר.

בעמוד ה״שער״ של הספר נכתב: ״יצא לאור ע״י פנחס ב״ר בנימין ז״ל אלטהויז״ (במקום 
בו נדפס כיום סמל קה״ת).

מעברו השני של השער נתווספו שמותיהם של שאר חברי ״ועד הדפסת התניא״ בתל-
אביב והם: הרב חיים אליעזר קרסיק, הרב משה גוראריה, הרב נפתלי דוליצקי והרב דוד 

חנזין.

כשעמד ר׳ פיניע לשלוח את הספר ה׳טרי׳ לכ״ק אדמו״ר (מהוריי״צ) נ״ע, לא זו בלבד 
שבחר את המובחר והמהודר שבין הספרים, אלא עבר על כל עמוד ועמוד, וכשמצא נקודה 

שחורה באחד העמודים גירד אותה עד שנעלמה כליל מן העין...

ע"ה  פיניע  ר׳  שהה  בו  בזמן  שאירעה  מעניינת  אפיזודה  להכתב  ראויה  לכך  בהקשר 
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לראשונה בחצרות קודשנו, בשנת תש״י:

את  פינייע  ר׳  פגש  ביקורו  במהלך 
פנה  הרבי  הרמ״ש.  חתנא-דבי-נשיאה, 
את  נטל  מהיכן  בשאלה  פינייע  ר׳  אל 
הנועזות והאומץ (ה״ברייטקייט״) לסדר 
מחדש את ספר התניא?! ר׳ פיניע השיב 
כל  שעל  לו,  האופיינית  ב״שובבות״ 
הספר  של  זו  במהדורה  שגיאה שתמצא 

הוא יתן לרבי דולר!...

"מהו  ושאל  המצטבר,  חובו  אודות  הרבי  עם  ושוחח  עוז  פיניע  ר׳  אזר  תקופה,  לאחר 
הסכום"? השיב לו הרבי בחיבה: ״ניט צופיל״... (לא הרבה!) 

הרבי מליובאוויטש רוצה לכבוש את העולם!
מספר הרה"ח ר' יצחק שי' ליפש, מנהל בית חב״ד בצפת:

בתקופה שהרבי מלך המשיח שליט"א דיבר על הדפסת התניא, יצאנו אני והרב יעקובביץ 
מצפת, להדפיס את התניא למרגלות הר החרמון. באותה תקופה, הגישה לבסיס הצבאי 
הנמצא בקודקוד ההר הייתה קשה ומסובכת, לפיכך הסתפקנו בהדפסת התניא בתחתית 

ההר.

וקור עז שרר בכל אזור רמת הגולן.  יום מושלג  זה  יצאנו לאזור. היה  באחד הבקרים 

ר׳ פיניע אמר שעל כל 
ש‚יאה שתמצא במהדורה 
זו של הספר הוא יתן לרבי 

דולר!ֈ לאחר תקופה שאל 
ר׳ פיניע מהו הסכום? השיב 

לו הרבי: לא הרבה! 

ר' פיניע אלטהויז יושב במחיצת כ"ק אדמו"ר שליט"א



68 | י"‚ ˙˘רי ‰'˙˘ע"„

המעיינות הופצו חוצה

עצמנו  את  למקם  הצלחנו  בדרך-לא-דרך 
את  להדפיס  והתחלנו  הנקודות,  באחת 
לידנו  עצר  ההדפסה  של  בעיצומה  התניא. 
ג׳יפ צבאי, במושב הקדמי ישב מפקד הגזרה 
של  שלוחים  ״אתם  שאל:  אותנו,  וכשראה 
בחיוב, אמר:  מליוובאויטש?״ כשענינו  הרבי 
את  לכבוש  רוצה  מליוובאויטש  הרבי  ״הרי 
העולם, אז מדוע אתם מדפיסים כאן? תדפיסו 
בראש ההר"! בו במקום סידר לנו אישור, ואת 

המשך ההדפסה עשינו בבסיס למעלה...

סוד עמידותו של השיעור
מספר הרב שמואל שי' בקרמן, מנהל בית חב״ד בבאר-יעקב:

בנוסף לפעילות השוטפת בבאר יעקב, אני מקפיד למסור שיעורים בספר התניא בשני 
הנמצא  מצרים״  ״ארץ  הכנסת  בבית  האחד,  בעיר.  שונים  באזורים  הנמצאים  כנסת  בתי 

ברחוב מאיר בעל הנס במרכז העיר, והשני, בבית כנסת חב״ד בשכונת תלמי מנשה.

באחד הפעמים היה נראה שקביעות השיעור הולכת להיפסק באחד מבתי הכנסת. הסיבה 
לכך היתה נעוצה במתפללים אחדים שהעלו טענה על כך שאני מוסר שיעור בבית הכנסת, 
בו בזמן שהרב המכהן באותו בית הכנסת אינו מוסר אף שיעור. הללו ראו בכך פגיעה ברב, 

אך לבסוף בסיעתא דשמיא, ובהתערבותו של הרב בעצמו, העניינים הסתדרו.

וכך, באורח פלא, על אף הקשיים הרבים שנערמו מפעם לפעם, ממשיכים שיעורי התניא 
כל  את  לשרוד  מצליח  השיעור  איך  מתפלא  בעצמי  אני  כשלעיתים,  מופלאה,  בקביעות 

הקשיים העצומים, שאין כאן המקום לפורטם.

השנה נודע לי בהשגחה פרטית, על ידי אחד ממתפללי בית הכנסת המבוגרים, שבעבר 
אנשי חב״ד הגיעו לשני בתי הכנסת הללו והדפיסו את ספר התניא. בבירור שערכתי, ספר 
התניא אכן הודפס רק בשתי בתי הכנסת הללו (שכל אחד מהם ממוקם באזור אחר בעיר). 
כעת - מסיים הרב בקרמן את סיפורו - אני מבין מהו סודם של שיעורי התניא שנמשכים 

בקביעות חרף הקשיים הרבים...

ההתעוררות של ה˜שיש בע˜בות לימוד תניא
מספר הרב ליפא שי' קורצוויל, מנהל בית חב״ד בקרית-מלאכי:

בשנים בהם הרבי עורר להדפיס תניא בכל מקום, בית חב״ד בקרית מלאכי החל להדפיס 
היישובים  אחד  של  התניא  שמהדורת  לאחר  הדרום.  באיזור  ישובים  בכמאה  תניא  ספרי 

״אתם שלוחים של הרבי 
מליוובאויטש?״ כשענינו 

בחיוב, אמר: ״הרי הרבי 
מליוובאויטש רוצה לכבוש 

את העולם, אז מדוע אתם 
מדפיסים כאן? תדפיסו

בראש ההר"! 
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יישוב,  לאותו  בנחל'ה  מהישיבה  תמימים  קבוצת  עם  יחד  נוסע  הייתי  מהכריכייה,  הגיעו 
ויחד היינו מחלקים את ספרי התניא בין הבתים. מטבע הדברים היינו נשאלים שאלות רבות 
שנבעו מתוך סקרנות: לשם מה הדפסתם את הספר? מי כתב אותו? מה צריך לעשות עם 

הספר? אלו סגולות טומן בחובו הספר? ועוד ועוד...

רבים התעוררו בעקבות ההדפסה והחלוקה ואציין שתי אפיזודות שנחקקו במוחי:

פעם נכנסו התמימים לבית אחד התושבים, ואמרו לו כי הם רוצים להעניק לו ספר תניא 
שהודפס ביישוב לא מכבר. הלה, יהודי קשיש, שאל בפליאה: ״מה אמרתם? תניא"? ״כן, 

תניא״, ענו התמימים. ואז הוא ביקש מהם להיכנס לביתו והחל לספר להם:

תורה  מחיי  מאד  התרחקתי  השנים  ובמשך  אירופה,  במזרח  חב״ד  בישיבות  ״למדתי 
ומצוות, וזה שנים רבות שכף רגלי לא דרכה בבית הכנסת. בהתאם לכך החלטתי כי אם 

פעם יבוא מישהו וילמד איתי תניא, אזי אתחיל ללכת להתפלל בבית כנסת״.

הבחורים התרגשו מסיפורו של האיש, ובו במקום למדו עמו פרק תניא. מיני אז החל 
אותו קשיש להגיע בקביעות לבית הכנסת לאחר עשרות שנים...

אפיזודה נוספת שהתרחשה עם תושב אחד 
המושבים באיזור הדרום, שהיה מגיע מידי יום 
להתפלל בנחלת הר חב״ד. במושב בו התגורר 
כנסת,  בית  להקים  התושבים  הסכימו  לא 
ומשום כך נאלץ לנסוע מידי בוקר מרחק ניכר 
כדי להתפלל שחרית במניין. הנורא מכל היה 
שאפילו בימים הנוראים סירבו אנשי המושב 

לארגן מניין תפילה!

במושב  התניא  ספר  את  שהדפסנו  לאחר 
ובשנה  רבה  התעוררות  במקום  חלה  הזה, 

הבאה אורגן מנין לתפילות הימים הנוראים בזכות ההדפסה - מניין שקיים עד עצם היום 
תגרום  במקום  שההדפסה  פעמים,  כמה  שאמר  הרבי  דברי  התגשמות  ממש  אלו  הזה, 
להתעוררות יהודית במקום עד שיתנהגו כרצון אדמו"ר הזקן בספר, ופעם אף התבטא הרבי 

כי כשמודפס במקום ספר התניא, אדמו"ר הזקן נהי' בעל הבית על המקום... 

ההדפסה במקום ת‚רום 
להתעוררות יהודית במקום 
עד שיתנה‚ו כרצון אדמו"ר 

הזקן בספר, ופעם אף התבטא 
הרבי כי כשמודפס במקום 
ספר התניא, אדמו"ר הזקן 

 ֈנהי' בעל הבית על המקום
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מדוע להכריז "יחי המלך"?
ולבקש  להתפלל  צריכים  דינים  שפוסקים  שלפני  ערוך,  בשולחן  כותב  הזקן  אדמו"ר 

מהקב"ה שיאיר עינינו בתורתו, שלא נכשל בדבר הלכה וכו'.

הדיון הזה היה באמת כבר הרבה זמן לפני זה, והנקודות של "מהיכן דנתוני", האם כן 
לומר או לא לומר "יחי", כבר מפורסמות, וכולם יודעים מזה. אני חושב שאין עניין לחזור 

על הדברים וההסברים, אמנם רק בקיצור. 

השלילה.  לצד  וטעמים  החיוב  לצד  טעמים  הטעמים,  את  יש  דיון  בכל  לראש,  לכל 
הטעמים לצד החיוב מדוע אכן יש להמשיך להכריז "יחי אדוננו", מובנים אצל כל מי שלמד 
שלושה  שישנם  תשמ"ח,  ניסן  ב'  של  בשיחה  במפורש  זה  את  מסביר  הרבי  השיחות.  את 

עניינים בקריאה ובבקשה של "יחי אדוננו";

נקודה ראשונה: התפילה של "יחי המלך". הרי המלך באמת מצד עצמו מרומם מהעם, 
אין לו קשר עם העם, משכמו ומעלה גבוה הוא מכל העם, ומצד שני הוא ריבוי של העם. 
התפילה  זה  העם,  לתוך  ויכנס  יירד]   =] ַארָאּפקומען  זָאל  שהמלך  רוצים  שאנחנו  בזמן 
שאנחנו מבקשים "יחי המלך", שהמלך ירד מהמדריגה שלו, מהרוממות שלו, ויחי' את העם 

ויהי' הלב של העם. 

נקודה שני': הרבי הוסיף ואמר שההכרזה מוסיפה חיות לרבי, וזה מוסיף חיות לחסידים.

הנקודה השלישית: העניין של ההתקשרות וקבלת המלכות של המלך.

בנוסף לזה, ישנם עוד טעמים של חיוב מדוע להמשיך עם זה – מה'מעשה רב'. 'מעשה 
רב' זהו דבר חזק מאד שממנו לומדים הלכה. אם יש 'מעשה רב', שהרבי עודד את זה והרבי 
עושה עם כל החיות שלו, ומעודד את העניין של "יחי אדוננו", זהו סימן שזה עניין אמיתי 

שנמשך לכל הזמנים.

נאומו של הרה"ח הרב ברוך בועז שי' יור˜וביı, רב מד"א 
דשיכון חב"ד בלוד • כינוס פעילים - שבט תשנ"ה

ל‰מ˘יך עם פרסום 
ו‰כרז˙ ‰"יחי ‡„וננו"!

 פס˜ „ין ‰רבנים ל‡חר ‚' ˙מוז:

האמנתי כי אדבר

דברים שנשאו רבני ומשפיעי חב"ד ליובאוויטש
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תמוז)  (בג'  שראינו  שמה  בטוח  במילא 
הנ"ל.  בכל  זה  בכהוא  שינוי  שום  פועל  לא 
עם  להמשיך  יש  אכן  מדוע  הטעמים  אלו 
"יחי אדוננו" עם כל השטורעם, כפי שאנחנו 

אכן עושים.

משיח לא מרח˜, המחלו˜ת מרח˜ת!
הרבי  של  שיחה  שיש  הם משום  אדוננו"  "יחי  לומר  להמשיך  (כביכול) שלא  הטעמים 
שהפעולות צריכות להיות באופן ד"אורות דתוהו - בכלים דתיקון", היינו באופן המתקבל, 

ושזה גורם לחילול ה' ומרחק יהודים מהיהדות.

אז קודם כל, לומר שזה גורם לחילול ה' ומרחק יהודים מהיהדות, זו החלטה. מי החליט 
את זה? מי אמר את זה? מאיפה יש ראיות על זה? יש על זה וויכוח גדול, עצם העניין הזה 
הוא אחד הדברים העומדים בוויכוח. טוענים ש"יחי אדוננו" והענין של משיח לא ריחקו ולא 
מרחקים אף יהודי. מה שכן מרחק יהודים זה עצם המחלוקת, שפתאום בחב"ד יש מחלוקת. 

רבי  להם  שיש  ידעו  כולם  מעם,  מורם  מאוחד,  דבר  הייתה  חב"ד  תנועת  עכשיו  עד 
והמושגים שלהם הם למעלה מהבנה של כל אחד ואחד, לא כולם מבינים אותם, או מסכימים 
איתם, אבל יש להם שיטה ויש להם דברים מיוחדים. אך פתאום הם רואים שבעצם בתוך 

חב"ד יש מחלוקת, וזה גורם את החילול ה'.

זה אמנם נושא שעומד במחלוקת, מהו הדבר שבאמת גורם את החילול השם, אבל אלו 
הסברות של הצד שאומרים שלא צריך לומר "יחי".

הפס˜ת ה"יחי אדוננו" ‚ורמת לחילול השם!
באמת היה אז (מיד לאחר ג' תמוז) דיון, ישבנו וקיבצנו רבנים שיש להם קהילות, ושאלו 
אותם את השאלה: איך אתם מסתכלים על זה, האם זה גורם בשכונה שלכם ובמקום שלכם 

ולבסוף יצא ה'פסק 
דין', הרוב המכריע של 

הרבנים אמרו שאדרבה, 
לה‚יד להיפך ח"ו זה 

אסור! זהו חילול ה'! כולם 
אמרו שאדרבה – הטענה 
ש"טעינו" וכו' ח"ו – כפי 

שהיו כאלו שרצו לומר כך 
- זה י‚רום יותר חילול ה'! 

ואדרבה – להסביר לאנשים 
בחוı את זה ש"יחי אדוננו", 

הוא דבר שכן מתקבל
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חילול ה', או לא? וכולם אמרו שאדרבה – הטענה ש"טעינו" וכו' ח"ו – כפי שהיו כאלו 
שרצו לומר כך - זה יגרום יותר חילול ה'! ואדרבה – להסביר לאנשים בחוץ את זה ש"יחי 
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", הוא דבר שכן מתקבל. מי שצריך שיסביר 
שזה רק ענין של תפילה ובקשה, ומי שיכול להבין יותר מכך, ניתן להסביר שהרבי אומר 
שזה גם הכרזה. אבל לבוא פתאום ולומר "טעינו" – זה ישבור את הכל, לא רק את חב"ד 
אלא את הכל, כי אם טעיתם, אז אתם אנשים 
תפילין  מבצע  שגם  להיות  יכול  אז  כערכנו, 

הוא טעות...

הנקודה השניה עלי' דנו הרבנים – שצריך 
להיות "אורות דתוהו - בכלים דתיקון", היינו 

באופן המתקבל.

שני  להיות  יכול  שלא  אמרו  הרבנים 
איזה  ובגלל  נדחית,  וכדו'  מהתורה  הוראה  איזה  שאלה  יש  בהלכה  הרי  האלה;  הדברים 
הוראה היא נדחית. יש לנו שלוש הוראות מהרבי שצריכים להכריז "יחי", ויש הוראה אחרת, 
שלפי דברי כמה אנשים יוצא ממנה שלא צריך להכריז "יחי", אז במילא מה דוחה את מה?

ואנשים אחרים שאומרים שהם כן יכולים להסביר את העניין באופן שלא יהיה סתירה בין 
ההוראות, וודאי שההלכה הברורה פוסקת שצריכים לשמוע לאותם אנשים שאומרים שאין 

סתירה בין ההוראות, ואכן ניתן להסביר את זה באופן המתקבל!

אז יכול להיות שצריך להיות שמי שטוען שהוא מייצג את חב"ד בתקשורת, שאכן לא 
ייצג את הנושא הזה, ושלא ידבר על זה מטוב ועד רע, וייתן את הנושא הזה למישהו אחר 

שיכול להסביר את זה באופן המתקבל.

על זה היה אז הדיון, ולבסוף יצא ה'פסק דין', (כמו שאמרנו לפני זה, זה אחד מהדברים 
שמאד עדינים. יש בהלכה דין של "הולך רכיל" "מגלה סוד", אבל זה לא נוגע. הנקודה היא:) 

הרוב המכריע של הרבנים אמרו שאדרבה, להגיד להיפך ח"ו זה אסור! זהו חילול ה'!

בתנועה של רבי לא שייך לטעות!
בזמן האחרון יצא גילוי חדש, שמזה אנחנו יכולים לראות, ורואים בעיני בשר, שאנחנו 

צריכים לחזק את העניין של "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

בתקופה האחרונה, בה' טבת, הוציאו כתב יד קודש של הרבי. א' המזכירים הוציא את 
המכתב הזה שנכתב בנוגע לספרים, ופרסמו את זה ב'כפר חב"ד'. הכתב יד הזה הוא מאד 
יקר ומאד מעניין: הרבי מסביר מה זה רבי. שהרבי יתחיל לדבר מה זה רבי, מה המציאות 

של רבי, זה דבר מאוד מיוחד.

אספר את כל הרקע של הצעט'ל, ואז יהיה אפשר להבין את מה שהרבי כתב.

אבל לבוא פתאום ולומר 
"טעינו" – זה ישבור את 

הכל, לא רק את חב"ד אלא 
את הכל, כי יכול להיות ש‚ם 

ֈמבצע תפילין הוא טעות

האמנתי כי אדבר
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הספרים,  של  לבעי'  בנוגע  היה  זה 
שכנגד  הצד  הספרים.  של  למשפט 
הייתה  הטענה  יורשים.  שהם  טענו 
הריי"צ  הרבי  של  הנכד  הוא  פשוטה: 
ובמילא הוא יורש. הוא לא יודע שום 
דבר. פשוט בפשטות. בלי שום קונצים. 
ענין  לא  היא  שהספריה  אמר,  והרבי 
"אגודת  של  אלא  הרבי,  של  פרטי 
והמקור  החסידים.  של  חב"ד",  חסידי 
לזה הוא ממכתב שהרבי הקודם כתב 
לוושינגטון בזמן שהספרים היו בפולין, 
וביקש עזרה להוציא משם את הספרים 
זה  ולהביאם לארצות הברית. במכתב 
של  ספריה  הם  שהספרים  כתב  הוא 

"אגודת חסידי חב"ד".

חיים  הריי"צ,  הרבי  של  המזכיר 
ליברמן, שהיה העד העיקרי של הצד 
אמנם  הקודם  שהרבי  הסביר  שכנגד, 
זה  את  כתב  הוא  אבל  זה,  את  כתב 
על  בכדי להשפיע  ולחוץ"  "מן השפה 
וושינגטון להביא את הספרים. כי אם 
יכתוב שזה ענין פרטי של איש פרטי, 
נוגע  מה  יבינו  לא  יגיד  וושינגטון  אז 
הספרים  את  להוציא  להשתדל  להם 
שזהו  יכתוב  אם  אבל  פרטי,  איש  של 
חב"ד"  חסידי  "אגודת  של  כללי  ענין 
שיש לה גם סניף בארצות הברית, אז 
זה כבר ענין של האגודה, ואז יש מקום 

לכך שוושינגטון תעזור ותשתף פעולה. ככה ההוא הסביר את זה. דבר שמתקבל על פי שכל.

ועל זה הייתה התשובה של הרבי שענה והסביר מה זה רבי. הוא כתב ש: "בכל אדמו"רי 
זה  הרי  אדמו"ר  היותו  באמיתית  בעצמו  מתחיל  היש,  ביטול  הוא  הראשון  היסוד  חב"ד 
שליחות נפשית ועיקרית לנהלם ולעודדם בתורה ומצוות בכלל, מתחיל באמונת ה' בשמירת 

השו"ע ולהורותם הדוגמא חיה בזה עד כדי מסירות נפש בפועל".

המילים הבאות במענה, הן הן העיקר בנוגע לענייננו: "ופשיטא לשלול כל פעולה שיוכלו 
לטעות ולפרשם להיפך". עכלה"ק. הרבי אומר שלא יכול להיות שהרבי יעשה פעולה שעל 

ידה יפרשו להיפך.

במילא, עד עכשיו היה הדיון מי הבין טוב יותר את הרבי. אבל עכשיו כשהרבי אומר 

יכול להיות שצריך להיות 
שמי שטוען שהוא מייצ‚ את 

חב"ד בתקשורת, שאכן לא 
ייצ‚ את הנושא הזה, ושלא 

ידבר על זה מטוב ועד רע
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שלא יכולה להיות מציאות כזו שמפעולה של הרבי יצא טעות, זה דבר מאד חזק! במילא, מי 
שאומר שכשהרבי עודד ומעודד את ה"יחי אדוננו" (ולעיני התקשורת בעולם כולו), יכולות 

לצאת מזה תוצאות לא טובות רח"ל, תוצאות של חילול ה' -  זה נגד מה שהרבי כותב.

היינו  לפנים  רק  כתב  אולי  דעתך  סלקא  "והקא  חזק:  יותר  באופן  זה  את  כותב  הרבי 
טיפשות, והאומר כן זהו חילול ה' הכי גדול", ועד כדי כך הרבי אומר, שהאומר כן במזיד 
"צריך להיות ב'רמח' רח"ל"; שמי שאומר שמפעולה שהרבי עושה יכולות לצאת תוצאות 
לא טובות, תוצאות של חילול ה', מי שאומר את זה חייב להיות ב'רמח' ('רמח' זה אותיות 
חרם, אך הרבי לא רוצה לכתוב אפילו את המילה הזו). אבל מי שאומר את זה במזיד – 

שמעידודי הרבי יכולות לצאת תוצאות לא טובות - חייב להיות ב'רמח' רח"ל.

‰יסו„ ‰ר‡˘ון ˘ל ‡„מורי חב"„
מענה בקשר למשפט הספרים בו מבהיר הרבי שליט"א מהו ענינו של אדמו"ר:

באמתית  בעצמו)   - (מתחיל  היש  ביטול  הראשון:  היסוד   - חב"ד  אדמורי  כבכל 
היותו אדמו"ר ה"ז שליחותו נפשית ועקרית, לנהלם ולעודדם בתומ"צ בכלל (מתחיל 
באמונת ה', שמירת השו"ע וכו') ולהראותם דוגמא חי' בזה (עד כדי מס"נ בפועל) 

ופשיטא לשלול כל פעולה שיוכלו לטעות לפרשה להיפך

לאחר זה - באים חייו בתור פרטי, וגם בזה יסוד שלא לנגוע כלל בתפקידו הכללי 
והעקרי.

דשייך  (רשמית)  המוריש  מכ'  שכנגד:  הטענות  כל  והשוללת  העיקרית  הראי' 
לאגו"ח

הקס"ד אולי כתב רק לפנים (היינו טפשות - והאומר כך: זה חה"ש [=חילול ה'] 
הכי גדול ועד כ"כ - שהאומר כך (במזיד) - צ"ל ברמ"ח ר"ל.

בסגנון אחר (-ועיקר): כל התעודות רשמיות, מכתבים וכו' כותבים מפורש דשייך 
לאגו"ח - הטענות שכנגד הם דברים שבע"פ סתם
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הרי בפועל מי דחף את כל 
העסק הזה של פרסום 

זהותו בכל העולם? זה הרבי! 
הייתכן לומר שמהרבי יצא 

חילול ה'?! מי שאומר את זה 
רח"ל אינו יודע כלום!!

המילים האלה הם מילים ווָאס שטורעמט דורך די וועלט!

במילא, עד עכשיו חשבנו שישנם כאלו שאומרים לכאן וישנם כאלו שאומרים לכאן, וזה 
לא כל-כך נוגע. אבל המילים האלה הם פשוט שטורעמט דורך די וועלט! כשראיתי את זה 

בפעם הראשונה, יצאתי מהכלים.

שצריך  דבר  גם  וזה  נוסף,  ענין  ישנו  אבל 
כתבה  לאחרונה  התפרסמה  ולהגיד.  להמשיך 
ב"בית משיח" שהספרן ר' בער'ל לוין, כתב איך 
שמיד אחרי ה'דידן נצח', הרבי ביקש מר' לייב'ל 
גרונר שילך לר' חיים ליברמן וידבר איתו, איך 
האלו.  בו מהמילים  שיחזור  בנפשו,  נוגע  שזה 
רבי.  של  מזכיר  על  כאן  מדובר  כך!  כדי  עד 
זה לא איש פשוט. עד כדי כך שהוא היה אחד 

מהמועמדים אפילו להיות חתנא דבי נשיאה. אבל עם כל זה הרבי ביקש שר' לייב'ל ידבר 
רק  זה  עשה  שהרבי  (שפעולה  אמר  שהוא  האלו  מהמילים  בו  לחזור  אותו  וישכנע  איתו 

בחיצוניות ויכול לצאת מזה חילול ה').

מילים  ואומרים  בנפשותיהם  שטועים  האלה  האנשים  על  לרחם  צריכים  אנחנו  באמת 
רח"ל",  ב'רמח'  להיות  צריכים  במזיד  אותם  אומרים  ש"אם  עליהם  אומר  שהרבי  כאלה, 
וצריכים להסביר להם שלא יכול להיות מרבי מציאות שיצא ממנה חילול ה', ומי שאומר כך 

לא יודע מה זה רבי. רבי לא שייך לדבר כזה.

מובא באחד מהספרים, שאפילו אם רואים צדיק בחלום סימן שזה מוכרח להיות אמת, 
כי לקליפות אין שליטה בזה. על פי נגלה זה גם מובן, "בהמתם של צדיקים אין הקב"ה מביא 

תקלה על ידיהם".

ק"ו וק"ו בהנוגע לעניינו: בי' שבט הגדול של תשנ"ג, מישהו ביקש מהרבי שלא ייצא 
ואומרים  אנשים  מגיעים  וכעת  אליו!  שמע  לא  והרבי  ה',  חילול  יעשה  זה  כי  למרפסת, 
רוצים  או בכל לשון שהם  גרמה לכך שישנם חסידים טיפשים..  זו שהרבי עשה  שפעולה 

לומר את זה...

 הרי בפועל מי דחף את כל העסק הזה של פרסום זהותו בכל העולם? זה הרבי! הייתכן 
לומר שמהרבי יצא חילול ה'?! מי שאומר את זה רח"ל אינו יודע כלום!!

אנחנו צריכים לרחם עליהם ולפעול בהם שיחזרו בהם מהטעות, כמו שהרבי נתן את 
ההוראה, ש"ארוייסנעמען די ווערטער" ש(ח"ו) יכול להיות טעות מפעולה של הרבי.

זה בנוגע להוספה בזמן האחרון, מהגילויים של הזמן האחרון...

שה' יעזור שיהיה כבר בגילוי: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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חינוך ו‰„רכ˙ עˆמו

בלבו כ  עצמו  את  המוסר  יהודי  ל 
יכול להגיע  ובנפשו לעבודת הבורא, 
יחודא  ומדרגת  תתאה  יחודא  של  לדרגא 

תתאה מגיעים לדרגא של יחודא עילאה.

וביחוד  יחודא תתאה  להגיע לדרגא של 
לדרגא של יחודא עילאה, הרי זה רק על ידי 
הדרכה  עצמו,  את  מדריך  שהאדם  הדרכה 
החינוך  לה  קדם  אם  רק  להיות  שיכולה 
הילדות,  בשנות  החינוך  רק  לא  החסידי, 
שמשמעו,  מבוגר,  אדם  של  החינוך  אלא 
הלב  בתשומת  דבר  כל  על  מסתכל  שהוא 
עד  עצמו,  את  למדוד  כדי  ביותר  הגדולה 
של  טובות  הלא  תכונותיו  מאוסות  כמה 
התכונות  וטובות  יפות  כמה  ועד  האדם 

הטובות של האדם.

היא שימת  מבוגר  החינוך של  משמעות 
הלב התמימי של האדם הן על בעלי המדות 
והן על בעלי החסרונות, דבר המביא אותו 
את  ואילו  עליו,  מאוס  יהיה  שהחסרון 
פנימית  שאיפה  מתוך  להעריך  המעלה, 

לרכישת מעלה זו.

הקטנות  על  לב  בתשומת  התבוננות 
והטפשות של הרודף אחר הכבוד, על האחד 

בפה ואחד בלב של צבוע, חניפותיו הזולות 
השקרן  של  מיאוסו  השקרניות,  וחיוכיו 
וכזביו המגוחכים, ריקנותו של בעל הגאוה 
והתנפחותו של גס הרוח בראשיהם הנטוים 
ובצעדיהם המטונפים, העזתם של הגבירים 
מכוח  ה"משכילים"  של  חוצפתם  יומם,  בני 
עצמם – כל אלה מעוררים במתבונן הישר 
ומביאים  ותיעוב  בחילה  של  רגש  והמתון 
גם  אם  מסויימת:  עצמית  לבדיקה  אותו 
האמורה,  הרוחנית  הזוהמה  מקוננת  בו 
שמץ  גם  לשרש  הכחדה  כוח  בו  ומעוררים 

של מדות רעות.

שימת לבו והערכתו של האדם למעשים 
טובים אפילו של יהודי פשוט לגמרי, מביאה 

לתוצאות טובות מאד  .

 (ספה"ש [בלה"ק] תש"ב-ג', ע' קעג)

ˆו ווערן ַ‡ חסי„
בעת התוועדות שבזמני שמחה – ישמח 
השי"ת את לבבותינו השבורים יחד עם כלל 
ובישועה  בשמחות,  המדינות  בכל  ישראל 
כללית לקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ, 
ע"י משיח גואל צדק, במהרה בימינו אמן – 
יש לדבר על כחותם הקדושים של רבותינו, 

דרכי החסידים

הוראות והדרכות מרבותינו נשיאינו בעבודת ה'

   חינוך  
       עˆמו

לקט משיחות 
וכתבי כ"ק אדמו"ר 

(מהוריי"צ) נ"ע 
אודות עבודת 

וחינוך עצמו
• חל˜ ˘ני
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על העושר האלקי הגדול הטמון 
הרבות  המעלות  על  בחסידות, 
שיש ב"ה אצל חסידים מלידתם, 
ועל התכונות הטובות שיש בהם 

מלידתם.

לדבר  לו  יש  לעתים  אבל 
חשבון  לעשות  דנפשי',  אדעתא 
הוא,  ומצבו  מעמדו  על  נפש 
הדבר  על  אמיתית  בעין  להביט 
רמאות  בלי  בגלוי  שהוא,  כפי 

ופיתוי עצמי.

היכן  בעיון  להביט  החסידים  עלינו 
כמה  ועד  בעולם,  החסידים  אנו  נמצאים 
חסיד.  של  הפנימית  מהנקודה  התרחקנו 
חסיד  לבין  בזמנינו,  חסיד  בין  המרחק  מה 
וגידלוהו  ושחינכוהו  הזקן  אדמו"ר  שיצרו 

כל רבותינו.

טוב  יעשה  אשר  בארץ  צדיק  אין  אמנם 
שבתורה,  גליא  ע"פ  אפילו  אך  יחטא,  ולא 
שהיא לבוש כנ"ל, אין הפירוש בחטא לעבור 
ח"ו על לא תעשה או לא לקיים מצות עשה, 
אלא הכוונה כאן בחטא הוא, שזה חטא לפי 
ע"ז.  תשובה  לעשות  שעליו  מהותו,  ערך 
הפירוש  אור,  שהיא  חסידות  ע"פ  ובפרט 

בחטא הוא – חסרון.

נאמר  חסידית  התוועדות  בעת  פעם   .  .
לדבר  פחות  הוא:  חסיד  חסיד,  מהו  פתגם: 

יותר לחשוב, ועוד יותר לעשות.

מהחסידים  לחלק  לומר  חייבים  בימינו 
שלא ידברו כלל לא רק שידברו מעט, אלא 
דיבורים  מדברים  הם  כי  כלל,  ידברו  שלא 

שאסור לדבר בהם.

הדיבורים שהם מדברים, אסורים לא רק 
ע"פ  אפילו  אלא  שבתורה  האור  זכות  ע"פ 

גליא שבתורה.

הרע,  לשון  רכילות,  שקרים,  מדברים 
לחבירו,  שם  מכנים  רע,  שם  מוציאי 
נעשים  שבזה  חבירו,  בקלון  מתכבדים 
צריכים  שע"ז  בפשטות,  עבירות  בעלי  הם 
בשולחן  ככתוב  כפשוטו  תשובה  לעשות 

ערוך.

חסידים בעלי מדות רעות כאלו, במשך 
עד  חב"ד,  חסידות  נוסדה  מאז  שנה   170
כזה,  דבר  הי'  לא  בב"א,  צדק  גואל  ביאת 
שם  מוציאי  הרע,  לשון  בעלי  ששקרנים, 
בשם  יקראו  חברים  בקלון  ומתכבדים  רע, 

חסידים.

מר וכואב לדבר אבל עוד יותר לשתוק. 
זה חרפה וחילול שם החסידות שבעלי מדות 

רעות כאלו יכנו עצמם בשם הקדוש חסיד.

בלי שום קפידא, בלי שום כעס, להיפך 
האמת  את  אני  אומר  גדול  הכי  לב  בכאב 
הפנים  על  להסתכל  יכול  שאינני  המרה, 

שלהם.

הסיבה לכך שבעדת החסידים נוצר סוג 
מלאות  ההתוועדויות  היא  הנ"ל,  האנשים 
התוועדויות  סתם  או  הרוח  וגסות  הגאוה 
להתוועדויות  הקבועים  בזמנים  קרות 

חסידיות.

בעבר בהתוועדות חסידית, היו מדברים 

דרכי החסידים
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מנסה  הי'  מבוגר  וחסיד  בכלל,  עבודה  על 
ועבודה  בכלל  עבודה  מהי  לקהל  לבאר 
פנימית בפרט, הי' מספר סיפור ממה שראה 
אצל רבי, או אצל חסידים מבוגרים מהדור 
הקודם, או ממה ששמע מרבי או מחסידים. 

כל דבר שדיבר עליו החסיד המבוגר, לבד 
אותו  את  מחדש  חווה  הסיפור  שבעת  זאת 
זמן ומקום, כאילו הי' עומד ברגע זה באותה 
זה עושה רושם  סביבה, אשר סיפור באופן 
גדול על השומעים, לבד זאת היו מוציאים 
 .  . החסידי  השכל  המוסר  את  סיפור  מכל 
להתוועדות  מתאספים  כאשר  כעת  אבל 
חסידית, פעמים מחניפים א' לשני, ופעמים 
("מ'טרייבט  בליצנות  ומרבים  אותו,  מבזים 

ליצנות"), והמסובים רווים נחת.

בעבר הי' אכפת לא' מהשני וכאשר היו 
נפגשים היתה שמחה גדולה. כל אחד רצה 
שלום  ואת  השני,  שלום  את  לדעת  באמת 
בני ביתו, את מצב פרנסתו, וברוחניות, וכל 

אחד הי' מספר לשני את מצבו בלב פתוח.

אכפת  לא  לגמרי.  שונה  המצב  בימינו 
לא' מהשני, השני אינו נוגע לו כלל, כי אם 
מדברים  אין  נפגשים  וכאשר  תיתי,  מהיכי 
ביניהם  מדברים  חסידים  היו  שבו  באופן 

בעבר.

היו  בעבר  גם  עצמו.  עם  עסוק  אחד  כל 
דאגות וטרדות הפרנסה, ואעפ"כ הי' אצלם 
איכפת  הי'  אחד  לכל  הזולת.  עבור  מקום 

אחד  כל  מציאות  גם  כי  השני,  על  מאוד 
לעצמו היתה שונה.

. . בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש 
ולמדנים  רבנים  שנה  בכל  מביאים  היו 
גדולים, כגון הרה"ג ר' דוד צבי חן, הרה"ג ר' 
צבי תומרקין, הרה"ג ר' דוד זאב קוזבניקוב, 
וכיו"ב,  בזפלוב,  מרדכי  יעקב  ר'  הרה"ג 
היו  והם  בנגלה  גדולים  למדנים  היו  אשר 
את  רושמים  הישיבה,  תלמידי  את  בוחנים 
להבא,  סדר  להם  ונותנים  בלימוד  מצבם 
ובמבחן שבשנה שלאחרי' ראו כמה התקדם 

התלמיד בלימוד.

החסידות   בלימוד  גם  הי'  זה  סדר 
בהנהגה בדרכי החסידות.

בימינו נוצר סדר אצל תלמידים מסוימים 
בין  הוראה,  היתר  כתב  להוציא  בישיבות, 
יודעים,  אינם  אם  בין  ללמוד  יודעים  אם 
ואז כבר טוב,  העיקר שמקבלים את הכתב 
ובפרט כאשר מזדמן להם רב שאינו מדקדק 
ואז מתאפשר להם לקבל כתב היתר  גדול, 

ההוראה בקלות רבה.

מבין  אחדים  רוצים  הזה  הסדר  את 
כתב  להוציא  בחסידות,  להנהיג  האברכים 
לא  חסידות,  ללמוד  לא  בכדי  היתר-חסיד, 
לא  מדות  בעל  להיות  בארוכה,  להתפלל 

טובות ולכנות את עצמו בשם חסיד.

החסידות  ודרכי  עצמי,  היא  חסידות   .  .
צריכים  אין  עצמי  עצמיים.  הם  והחסידים 
יפה,  מספיק  כשלעצמו  הוא  כי  ליפותו, 
האבק  ואת  הבוץ  את  לנקות  רק  צריכים 
המתקבץ עליו, כמו שגוון עצמי א"צ לצבעו 

אלא לשטפו שיראה צבעו האמיתי והיפה.

עצמיים,  הם  החסידים  ודרכי  חסידות 
רק  לייפותם,  בכדי  ליפוי  זקוקים  ואינם 
צריכים לנקות את האבק ולשטוף את הבוץ 

דרכי החסידים

אבל לעתים יש לו לדבר 
אדעתא דנפשי', לעשות 

חשבון נפש על מעמדו ומצבו 
הוא, להביט בעין אמיתית על 

הדבר כפי שהוא, ב‚לוי בלי 
רמאות ופיתוי עצמי
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הנקי  פרצופם  יראה  ואז  בהם,  שנתלכלכו 
והבהיר של החסידות והחסידים.

 (ספה"מ תש"ח, ע' 251 – בתרגום ללה"ק)

במ‰ ‡˙ם מ˜ו˘רים ‡לי?
מברכים אתם את הוי' אשר קירב אתכם 
של  האמיתי  דרך  במוחש  לכם  והראה 
חסידות, אמנם במצב ההוה שלכם חוששני 

שמא היא ברכה לבטלה.

אשר  מוחשית  הכרה  לכם  היתה  אם  כי, 
דרך החסידות הוא דרך האמיתי הלא הייתם 
החסידות  מאור  ונהנים  זו  בדרך  הולכים 
אשר יסודה היא א) תיקון המידות באהבת 
בפרט  תורה  בני  וחיבת  בכלל  ישראל 
מפני   – בליטה  שום  בלי   – ביר"ש  והנהגה 
לית  אשר  ב"ה  הבורא  בגדולת  השגה  איזה 

אתר פנוי מיני'. 

אשר  נאמנה  לידע  התורה  בלימוד  ב) 
התנאים  שמות  ומזכיר  שלומד  בשעה 
ואמוראים ושמות המפרשים, רש"י, תוספות 
שפתותיהם  הנה  זי"ע,  הגאונים  ושארי 
בשעת  בעצמו  להרגיש  וצריך  דובבות 
ושומע  דרקיע  במתיבתא  כיושב  הלימוד 
ושכינה  יושבים  והאמוראים  התנאים  איך 
הוי' ע"פ פירושי  גרונם דבר  מדברת מתוך 
הגאונים זי"ע, המתבונן והמרגיש כן אפילו 
ארץ  דרך  בהכרח שמרגיש  הנה  במחשבתו 
 – אפשיי  איידעלען  בעזונדער  א   – מיוחד 
מהסוגיא שלומד, ובדרך מקיף עכ"פ מרחף 
חכמתו  שהיא  התורה  נותן  גדולת  במוחו 
קדושת  חיבת  נרגשת  ובלבבו  ית'  ורצונו 
יראי  תורה  לבני  ואהבה  ואותיותי'  התורה 
בגסות  תורה  לומדי  אצלו  ונמאס  אלקים, 
הרוח המענים והמאנסים את התורה ומבזים 
את דבר ה' בחידושיהם ופלפוליהם של הבל 
תפלה  היא  שבלב  בעבודה  ג)  רוח.  ורמות 
במתינות  אלא  באריכות  לא   – במתינות 

בעמדו  גם  ומה  גדול  חכם  לפני  כמדבר   –
לפני ממ"ה הקב"ה, בשמיעת פירוש המלות 
מהתחינות  והעיקר  וזמירות  מהשבחים 
ובקשות שצריכות להיות בשימת לב עכ"פ 
מה שהוא מבקש, שהלא גם בגשמיות אם מי 
שהוא מבקש מאדם איזה בקשה באופן כמו 
שמתפלל אשר שפתותיו נעות בלי דעת מה 
הוא מדבר ואומר, הלא הי' זה שהוא מבקש 

ממנו משליכו החוצה.

מברכים אתם את הוי' על התקשרותכם 
עליכם  אבל  כזאת  לשמוע  לי  נעים  עלי, 
אלי  אתם  שקשורים  הוא  כן  האם  להתבונן 
ריקן,  פתגם  או  הוא  בעלמא  דמיון  רק  או 
צריכה  התקשרות  אשר  הדבר  בהכרח  כי 
הפועל  ומהו  דבר,  פועל  בעזה"י  להביא 
אתם  הלא  התקשרותכם,  הביאה  אשר  דבר 
ידעתם את אשר אני דורש – בצדק – מאת 
המקושרים  ומאת  בכלל  הישיבות  תלמידי 
בבתי  ומצוה  תורה  אור  להכניס  בפרט  לי 
בני ישראל על ידי תעמולה מסודרת לעזור 
תורה  חדרי  יסדתי,  אשר  המוסדות  לאחד 
תמימה, מרכז לעניני חינוך, מחנה ישראל, 
הפצת  הכשר,  חינוך  ומרחיבי  מגיני  ועד 
הקריאה והקדושה, השמועסן הילקוט יומי 
ביראת  תורה  אור  של  סביבה  ולעשות  וכו' 

שמים.

הללו?  מהפעולות  אחת  עשיתם  האם 
ואיזה? ובמה אתם מקושרים אלי, ועד אשר 
האמורות  הפעולות  באחת  תשתתפו  לא 
תורה  בבני  תורה  אור  של  סביבה  ולעשות 
אשר אתם נמצאים ביניהם להראות גם להם 
את הדרך האמיתי בתורה ויראת שמים אשר 
אתם כותבים כי אתם רואים אותה במוחש, 
הנה דבריכם אודות התקשרות הם רק פתגם 

ריק.

 (אג"ק ח"ח, ע' רכא)





לע"נ 
 הרה"ת עקיבא יוסף בן

 הרה"ת מנחם מענדל ע"ה
נלב"ע ל"ג בעומר תשמ"ה

"הקיצו ורננו שוכני עפר"
והוא בתוכם

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א



לע"נ 
 מרת הנלי בת

 ר' שמואל ע"ה
 נלב"ע

ערב יום הכיפורים תשע"ב

"הקיצו ורננו שוכני עפר"
והיא בתוכם

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א





לזכות
הוד כ"ק אדמו"ר

מלך המשיח שליט"א

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד

סדרת קבˆי חודש השביעי בליובאוויטש תשע"ד


