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אגף הדפסה
בכל מקום  התניאחשיבות הדפסת 



ההדפסה הראשונה
באופן של ' תניא'כאשר החל להתפשט ספר ה

המתנגדים חששו , העתקות בכתב יד זה מזה
,  מהשפעת הספר ויצרו עותקים מזויפים של הספר

שהושתלו בהם דברי כפירה וכך הציגוהו בפני הגאון 
.  שהורה לשרפומוילנה

החליט להדפיסו , ר הזקן על הזיופים"לאדמוכשנודע 
.בצורה רשמית בלבד בכדי למנוע זיופים נוספים



סיבה נוספת להדפסה היא משום המציאות בה  
כל אחד מעתיק מספרו של השני ללא ביקורת  

מה שהוביל לשינויים מהותיים  , וללא הגהה
.  ר הזקן"וגרסאות בדבריו של אדמו

כן נוצר צורך במהדורה מתוקנת ומנופה מכל  על 
.  שגיאה וחוסר דיוק

לבית התניאר הזקן את "אדמושלח ו "תקנבשנת 
'  ההדפסה הסתיימה בכ. בסלאוויטאהדפוס 

ו בכסלו הגיעו העותקים  "ביום כ. ז"בכסלו תקנ
.  ר הזקן"אל אדמוהתניאהראשונים מספר 



.  על פי העתק מדפוס זה, עשרות פעמיםהתניאספר מאז הודפס 

בווילנאבבית הדפוס של האלמנה והאחים ראם ס נדפסה "בשנת תר
.  המהדורה השלושים ושש

זה הוגהו כל חלקי הספר על פי כתבי יד מקוריים ותוקנו בדפוס 
.  משגיאות שנפלו בהוצאות קודמות

זכות ההדפסה הבלעדית של ט את "תרסהדפוס מכרו בשנת בעלי 
.  לטובת ישיבת תומכי תמימים, ב"הרשר "לאדמוההוצאה המתוקנת 

כל הדפסות הספר הן , צ"הרייר "אדמועל פי הוראת , ואילךמכאן 
.  מהדורות צילום של הוצאה זו

בשם  ד "חבהוצאת הספרים הרשמית של חסידות ב נוסדה "תשבשנת 
.צ"הרייר "אדמועל ידי מייסדה ת"לקהוזכות ההדפסה הועבר ת"קה



בכל מקום התניאהרבי להדפיס את ספר ח הורה "תשלבשנת 

זאת על מנת להביא את מעיינות החסידות  . בו דרים יהודים

יפוצו  "ללכל מקום ובכך להביא -התניאספר -עצמם 

".  חוצהמעיינותיך 

ילמדו מתוך , ביקש גם שבכל מקום שבו נערכת הדפסההרבי 

.  מיד לאחר ההדפסה' תניא'ה

בכל מקום וכיום הודפס  התניאאת ד "חבמדפיסים חסידי מאז 

התניאמשבעת אלפים מהדורות בכך הפך בלמעלההתניא

.  לספר שנדפס במספר המהדורות הרב ביותר

.הודפס בשבעת היבשות וברוב מדינות העולםהתניא



,  בזמן השלטון הקומוניסטי בברית המועצות

מאחורי מסך ד "חבעל ידי חסידי התניאהודפס 

. הברזל

כן הודפס גם בארצות האסלאם וערב ואף כמו 

. במדינות אויב כאיראן וסוריה

הדפיסו החסידים את הספר , מלחמהבזמני 

במצרים כמו , הקרבותבאיזוריבמסירות נפש 

ובלבנון בזמן מלחמת לבנון  , מעבר לתעלה

.  צידון ועוד, צור, בירות: הראשונה בערים



לשפות רבות על ידי צוותים התניאכמו כן תורגם 

אנשי אקדמיה ויועצים , רבנים; מיוחדים שכללו

.  לשוניים

,  איטלקית, אנגלית, תורגם למשל לאידישהתניא

פורטוגזית , רוסית, ערבית, ספרדית, צרפתית

. וגרמנית

אלו נדפסו במקביל לטקסט המקורי תרגומים 

.  בעברית

.כן הוצא לאור הספר בכתב ברייל לעיווריםכמו 






