
קטלוג ספרים תשע"ט



לכבוד ולזכות 
על שפת המעייןעמודי התווך של 'מכון מעיינותיך'

בשבח והודיה לה' יתברך אנו מגישים בזאת את הקטלוג המלא של ספריית מעיינותיך לשנת תשע"ט.

הקטלוג מביא לידי ביטוי את היבול הרחב של ספריית "מעיינותיך" בשנים האחרונות, ובכלל זה הספרים החדשים 
שיוצאים לאור בימים אלה של תחילת שנת תשע"ט, ואת הספרים שעתידים לצאת בהמשך ולהשלים סדרות קיימות.

ספריית "מעיינותיך" שמה לעצמה מטרה להביא את העושר העצום שבתורת חסידות חב"ד לקהל מבקשי ה'. אוצר 
כביר זה הוא כספר החתום בעבור רבים, שאינם מתמצאים במאות הכרכים המקוריים של תורת חב"ד, וגם אינם יודעים 

במה להתחיל ובמה להתמקד. גם מי שכבר צלל למים והחל ללמוד, מצא את עצמו לא אחת נזקק להסבר ולהבהרת 
נקודות שאינן נהירות לו.

הספרים הרבים שכבר הופיעו במסגרת ספריית "מעיינותיך", ואלה העתידים להופיע בהמשך, נותנים מענה לאתגר 
חשוב זה, ופותחים את אוצרות חב"ד בעבור המוני בית ישראל. נוסף לביאורים ולאמצעי ההנגשה, הספרים מופיעים 

במהדורות מאירות עיניים, נעימות לקריאה וללימוד, ואכן זוכים להצלחה גדולה.

לצד ספרים המגישים את תורת האדמו"רים עצמה, השקענו בהכנת ספרים רבים של הגות חסידית מעמיקה, הצגת 
ההיסטוריה החסידית ותולדות אישיה הדגולים, ואפילו ספרי ילדים. כל אלה מוצגים לתפארת בקטלוג זה.



המאיץ העיקרי שגרם לנו לקחת על עצמנו מלאכה גדולה זו הוא הצימאון האדיר לחסידות של מאות אלפי יהודים 
בשני העשורים האחרונים, כולל גם עשרות אלפי בני ישיבות ובנות מכללות שלמדו בתוכניות הלימוד שלנו, שעבורם 

הוכנו חלק משמעותי מתוך הספרים שבקטלוג זה. תודה לה' יתברך שאחרי העמל שהושקע בשנים האלה יכולים אנו 
לסכם בהצלחה את השלמת חלק הארי של התכניות שלנו, בביאור והנגשת הסוגיות העיקריות של החסידות, שזו עיקר 

הכוונה ב"יפוצו מעיינותיך חוצה".

עבודה זו משולבת גיל ורעדה. גיל – על הזכות לעסוק בהפצת מעיינות החסידות, לבארם ולהנגישם ולהוציאם לאור 



בכלים נאים, שיתאימו לכלל הציבור התורני, לקטן ולגדול. ורעדה – מכובד האחריות הכרוכה במשימה זו, ומהחשש 
שאולי שגינו בפירוש מסוים, שמא לא דייקנו בעריכת עניין כזה או אחר. על כן שטוחה בקשתנו לפני ציבור הקוראים 

והמעיינים, להאיר את עינינו ב"שגיאות מי יבין", ונשמח להשלים ולתקן במהדורות הבאות.

•
איננו הראשונים העוסקים במלאכה זו של הפצת המעיינות, על־ידי הוצאת ספרים והפצתם. ראש לכולם הוא הוצאת 
קה"ת, המהדירה את תורתם של אדמו"רי חב"ד בעצמם. זכינו ומקצת הספרים שהוצאנו, בעיקר אלו שבהם מאמרים 

או כתבים מקוריים של אדמו"רי חב"ד, נושאים גם את חותמה הקדוש.

•
כותבים רבים ועורכים רבים תורמים מכישרונותיהם למכון, אבל הצלחת עמידתו על רגליו תלויה ועומדת על מסירותם 

של רכז המערכת ר' שמואל וולס, ראש צוות ההגהה ר' אברהם וולף, והמעמד הראשי של הספרים ר' מענדי פלס.

בין הכותבים והעורכים המוכשרים זכות לי לציין את חלוץ הכתיבה במכון ועורך ספרים חשובים בו, גיסי הגאון הרב 
אליהו קירשנבאום, אשר זה כחמש־עשרה שנים עוסק בכתיבה ועריכה במכוננו, החל משיעורי הגה"ח הרב יואל כהן; 

פירוש שיטתי לספר דרך מצוותיך לצמח־צדק; פירוש למאמרי הרבי הרש"ב ועוד. 

אחרונים חביבים, שני ידידיי היקרים, אשר הבינו את גודל המלאכה וחשיבותה ופרסו את חסותם על המכון: ר' יצחק 
שיחי' בן לאה ור' שלום שיחי' בן רבקה – תהא משכורתם שלמה מאת ה' ויעלו מעלה מעלה בכל ענייניהם. ואיתם 
עימם כל נותני ההקדשות הנוספות לספרים, אשר נושאים בנטל ההוצאה לאור ואחזקת המכון. ברכה מיוחדת לר' 

שמואל שיחי' לוין, מראשוני התומכים בהוצאת הספרים, שהמריץ אותנו לעסוק בתחום זה ולפתחו.

בשם העורכים והכותבים
משה שילת
הוצאת מעיינותיך
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ר' מיכאל בן רות

ר' יצחק בן לאה

 ר' אליהו בן אביגיל

ומשפחתם שיחיו

ר' שלום בער בן רבקה בתיה

רעייתו חנה בת בתיה נחמה

 ומשפחתם שיחיו

לפידות

עמודי התווך של 'מכון מעיינותיך'

ולזכות
לכבוד



חברי מערכת ועורכי ספרים

הגה"ח הרב יואל כהן שליט"א

הרב מנחם ברוד

הרב שניאור זלמן גופין

הרב חיים שלום דייטש

הרב אברהם מענדל ווכטר

הרב יחזקאל סופר

הרב אליהו קירשנבאום

 הרב יהושע שפירא

הרב יהודה אדרי

הרב ישראל אלפנביין

הרב מנחם מענדל ברונפמן

הרב אהרן ברנשטיין

הרב לוי יצחק הולצמן

הרב שמואל וולס

הרב אברהם וולף

הרב אליהו וולף

הרב שניאור זלמן העכט

הרב צבי הירש זלמנוב

הרב חיים זקס

הרב יהודה כהן

הרב דב ליברמן

הרב משה לינק

הרב בנימין מאירי

הרב חנא חיים פרידמן

הרב יצחק קפלן

הרב מנחם מענדל קפלן

הרב שניאור זלמן רודרמן

הרב אליעזר שם־טוב

נתנאל ובת־אל אפשטיין

מעיין הנדלר

הרבנית ברכה טברדוביץ

רבקה לפידות
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הספר כתר שם טוב מכנס את תורתו של הבעש"ט, והוא אחד מספרי 
החסידות הראשונים שנדפסו. רוב התורות נאספו מספרי תלמידו, 

רבי יעקב־יוסף הכוהן מפולנאה, בעל 'תולדות יעקב יוסף', ומקצתן 
ממקורות אחרים.

הספר כתוב בלשון קצרה ותוך שימוש במושגים שאינם ברורים תמיד 
ללומד. עורכי המהדורה החדשה נטלו עליהם את המשימה לערוך 
פירוש מלא ומקיף לדברי הבעש"ט. הביאור משולב בתוך הלשון 

המקורית, ומאיר את כוונת הדברים.

הלומד יכול להיעזר גם בהערות השוליים, שבהן מוגשים מראי־
מקומות וציונים רבים לדברי חז"ל ולספרי החסידות, עם הרחבת 

הביאור בעת הצורך. המדור 'מקורות ושינויי נוסחאות' מציג השוואות 
לספרי תלמידי הבעש"ט, שלעתים נוספו בהם דברים מאת תלמידיו 

הקדושים, מחברי הספרים. כך אפשר להבחין בין גוף דברי הבעש"ט 
ובין הוספות תלמידיו. הספר נערך ע"י הרבנים מענדל ווכטר, צבי 

זלמנוב ויצחק קפלן.

650-700 עמודים לכל כרך

כתר שם טוב
מפורש ומבואר

 אלומת אור על מעמקי תורת הבעש"ט,
במהדורה מדויקת ומהודרת

חדש!
חלק ב'



'שער היחוד והאמונה' הוא חלקו השני של ספר 
התניא, שבו מבאר רבנו הזקן את חידושה הגדול 

של החסידות בסוגיית אחדות ה'. ההכרזה "ה' 
אחד" משמעותה כפשוטה – ה' הוא המציאות 

האחת והיחידה; שכן העולם כולו בטל לחלוטין 
לכוח האלוקי המעניק לו את קיומו, ולכן "אין עוד 

מלבדו". 

מתחילים ומתקדמים כאחד מוצאים שחלק זה 
של התניא אינו פשוט להבנה. הספר הזה מגיש 
שיעורים מסודרים מאת הגאון החסיד רבי יואל 

כהן, הנודע בכוחו המיוחד להסביר ולהמחיש את 

מושגי החסידות העמוקים ביותר.

משיעור לשיעור נחשף לעיני הלומד מבנה מפואר, 
הבנוי קומות  ־קומות, שלב אחר שלב, ובסופו 

מתבארים בבהירות מופלאה הנושאים העמוקים 
והמופשטים ביותר במשנת חב"ד.

הספר מחולק לשני מדורים: א( ביאור הפשט, 
המתמקד בהסבר לשונו של אדמו"ר הזקן 

ובהבנת פשטות המהלך; ב( עיונים המוגשים 
בסוף כל פרק ודנים בהרחבה בתוכנו, כשהם 
מעמיקים מעבר לרובד הפשט ומעשירים את 

הלימוד.

 תניא -
שער היחוד והאמונה

חלקו השלישי של ספר התניא הוא 'אגרת 
התשובה', ובו רבנו הזקן מאיר את מהות עבודת 

התשובה על היבטיה ההלכתיים והפנימיים גם 
יחד. מתוך הדברים מתבארים כמה וכמה יסודות, 
כמו מעלת נשמות ישראל ושורשן העליון, מהות 

הפגם הנגרם על־ידי החטא, ודרך התיקון הנעשית 
על־ידי התשובה. הלומד מתוודע למשמעותן 

העמוקה של שתי דרגות מרכזיות בתשובה – 
'תשובה תתאה' ו'תשובה עילאה'. 

לאורך כמה שנים נהג כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש 
לבאר בהתוועדויותיו קטעים מאגרת התשובה. 

בביאוריו האיר הן את הפשט הן את עומק 
הדברים, עד שאגרת התשובה קיבלה פנים 

חדשות.

ספר זה מגיש את ביאורי הרבי זי"ע על האגרת 
כולה. הביאורים כתובים בשפה בהירה, והם 
מחולקים לשני מדורים: מדור ביאור הפשט, 
שנועד לסייע בעיקר ללומד המתחיל, ומדור 
העיונים וההעמקה, שיש בו תועלת רבה גם 

בעבור הלומד המתקדם. את הספר ערך הרב 
אליהו קירשנבאום.

 תניא -
אגרת התשובה

331 עמודים

448 עמודים

להבין 
את יסודות האמונה 
 באחדות האלוקית,
עם הגאון החסיד 

הרב יואל כהן

 עבודת התשובה,
על רבדיה ודרכיה, 

לאור ביאורי 
כ"ק אדמו"ר 
מליובאוויטש
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 תורה אור  / לקוטי תורה
המבואר

 סדרה מפוארת של מאמרים מבוארים בלשון 
בהירה על כל אחת ואחת מפרשיות התורה והמועדים

בשיתוף מכון לעבדך באמת

הספרים 'תורה אור' ו'לקוטי תורה', של 
אדמו"ר הזקן, הם מספרי היסוד של חסידות 

חב"ד. יש בהם מבחר ממאמריו של רבנו 
הזקן, שסודרו לפי פרשיות התורה והמועדים, 

על־ידי נכדו, אדמו"ר ה'צמח צדק'. הספרים 
האלה מעניקים מבט פנימי ומעמיק על סיפורי 

התורה, ציווייה והוראותיה. עם זה, סגנונם 
המיוחד של המאמרים דורש עיון רב כדי 

להבינם על בוריים.

בסדרת הספרים החדשה השקיעו העורכים 
אלפי שעות של לימוד, בירור וליבון במסתריו 
של כל מאמר, והסתייעות במאמרים מאוחרים 
יותר של רבותינו נשיאינו, המבארים את דברי 

רבנו הזקן. לפני הקורא מוגשת התוצאה 
המפוארת: חמישה כרכים, ובהם מאמר ערוך 

לכל אחת ואחת מפרשיות התורה וכרכים 

נוספים על המועדים. כל פסקה במאמר 

מבוארת על משמעותה והשתלבותה במבנה 

הכללי. תוכן המאמר נבנה לעיני הקורא נדבך 

אחר נדבך, וביאורי רבותינו נשיאינו מוסיפים 

בהירות ועומק לדברים.

לצד כל אלה ניתנים לכל מאמר פתיחה 

וסיכום כללי, וכמו כן מראי מקומות וציונים 

 המופיעים בשולי הגיליון.

הספרים נערכו ע"י הרבנים מנחם ברוד, משה 

גורארי', לוי געלב, חיים זקס ומשה לינק.

300-400 עמודים לכל כרך



 תורה אור  / לקוטי תורה
המבואר

 סדרה מפוארת של מאמרים מבוארים בלשון 
בהירה על כל אחת ואחת מפרשיות התורה והמועדים

בשיתוף מכון לעבדך באמת

יוצא כעת לאור ספר חדש עם מאמרים לחנוכה 
ופורים, שני כרכים נוספים על חגי תשרי ופסח 
ושבועות יופיעו בקרוב, וכן כרך אחד על מאמרים 
מלקוטי תורה שיר השירים

הכלל "דברי תורה עניים במקומן ועשירים 
במקום אחר" חל גם על תורת החסידות. 

אמנם המאמרים שבתורה אור ולקוטי 
תורה, של רבנו הזקן, נדפסו על סדר 

פרשיות השבוע, אבל עדיין יש עניינים 
רבים המבוארים שלא במקומם, ומי 

שרוצה למצוא רעיונות ואמרות מעוררים 
מרבנו הזקן לפרשת השבוע ייתכן שימצא 

את מבוקשו בפרשה אחרת דווקא. 

בספר זה ריכז הרב זלמן גליק את ביאורי 
אדמו"ר הזקן, וסידר אותם על־פי פסוקי 

התורה והנ"ך, מאמרי חז"ל והתפילה, לצד 
עריכה קלה, העושה את הדברים נוחים 

יותר לקריאה.

רעיונות 
ואמרות 
 מלהיבים
לפרשיות 
השבוע 
מתורת רבנו 
הזקן

 פנים לתורה
קרוב!

ב

חדש!

חדש!
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 בסדרה זו יופיעו
חמישה כרכים

 חדש!
חלק ג'



דרך מצוותיך  המבואר

הספר 'דרך מצוותיך', של כ"ק אדמו"ר רבי מנחם־מענדל 

שניאורסון, ה'צמח צדק', יש לו אופי ייחודי בתוך הספרות 

הרחבה של תורת החסידות. רוב מאמרי החסידות במשנת חב"ד 

נאמרו ונכתבו בקשר לפרשת השבוע או המועדים. המתכונת 

השגורה היא, שאחרי פתיחה בפסוק או במאמר חז"ל מעניינם 

של הפרשה או המועד, מעמיק המאמר בסוגיות בתורת החסידות, 

שאינן קשורות בהכרח לפרשה או למועד. לעומת זה, 'דרך 

מצוותיך' מתמקד בביאור המצוות )חלק מהן(, וכל מאמר מבאר 

את מהותה הפנימית של אחת ממצוות התורה.

מבנה זה הופך את הספר למועדף בראשית הכניסה לעולמה של 

תורת החסידות, וכפי שהמליץ כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, 

שהמתחילים בלימוד החסידות ילמדו תחילה בספר הזה, שישמש 

להם כמבוא למשנת החסידות, ובלשונו: "ילמדו את ספר דרך 

מצוותיך לאדמו"ר הצמח צדק, אשר כתוב הוא בסגנון יותר רגיל 

ובמידה מסוימת כל ענין מבואר בפני עצמו... בכלל הנה הספר 

דרך מצוותיך קל לפי־ערך להבנה".

מהדורה זו – 'דרך מצוותיך המבואר' – נערכה בידי הרבנים 

שניאור זלמן גופין, בנימין מאירי ואליהו קירשנבאום. ביאור 

המצוות מלּווה בפירוש צמוד, המבאר את המושגים העמוקים 

שבו, ואת הקשר בין הנושאים. בשולי הגיליון מוגשות מובאות 

קצרות ממאמרי חסידות אחרים, ותוספת הסבר. בסוף כל פרק 

בא סיכום מפורט ובהיר, ובסוף כל 'מצווה' ניתנת תמצית תוכנה 

הרוחני, על־פי המבואר במאמר.

בכרך הראשון מבוארות ממצוות פריה ורביה עד איסורי עריות. 

בכרך השני מאיסור עבודת כהן בעל מום וכניסתו להיכל עד 

מצוות האמנת אלוקות. בכרך השלישי ממצוות אחדות השם 

עד מצוות בנין מקדש. בכרך הרביעי מאיסור לא תבערו אש עד 

מצוות נזירות. בכרך החמישי שורש מצוות התפילה.

גולת הכותרת בכרך השני היא מצוות האמנת אלוקות. זו מערכה 

נרחבת ומעמיקה שכתב אדמו"ר הצמח צדק, העוסקת בביאור 

וליבון יסודות האמונה במציאות הבורא, על־פי הסדר שמנה 

הרמב"ם בי"ג עיקרי האמונה, ומתוך התייחסות לדברי גדולי 

ישראל  שקדמו לחסידות.

להבין את עומק הסוד של מצוות התורה, בספרו הייחודי של ה'צמח צדק'

550-600 עמודים לכל כרך
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כ"ק אדמו"ר הרש"ב )רבי שלום־דובער( מליובאוויטש זי"ע, האדמו"ר 
החמישי של חסידות חב"ד, כּונה "הרמב"ם של תורת החסידות", בשל 
סגנונם המיוחד של מאמריו, המתאפיינים בעמקותם, בהיקפם ובסדר 

שבו מתבארים הדברים.

במאמריו הוא מלבן בהרחבה וביסודיות סוגיות יסוד בתורת החסידות, 
ולכן מקובל בישיבות חב"ד לייחד מקום נרחב ללימוד בספרי המאמרים 

שלו, מתוך שאיפה להעניק לתלמידים יסוד איתן בהבנת תורת 
החסידות.

בספר הזה מוגשים – עם ביאור נרחב – חמישה ממאמריו המפורסמים 
של אדמו"ר הרש"ב, העוסקים בסוגיות מרכזיות וייחודיות של תורת 

החסידות. בין הנושאים הנידונים בהם: אחדות השם; הצמצום ומציאות 
העולמות וביטולם לה'; תכלית בריאת העולם; הדרכה לעבודת ה' 

באהבה וביראה; ועבודת התשובה.

תחילה מובא כל מאמר כפי שהוא במקורו, ולאחריו מוגש המאמר, 
המחולק לקטעים ולפרקים, עם הביאור, שבו שני חלקים: א( פירוש כל 

פסקה, המבאר ומפענח את עיקרי הדברים בהרחבה ובשפה בהירה, 
בלוויית הערות שוליים, שבהן מראי מקומות, תוספת הסבר במקום 
הצורך ומובאות קצרות, המוסיפות הסבר ורקע לסוגיה. ב( במקצת 

המאמרים בא מדור 'עיונים' אחרי ביאור גוף המאמר. עיונים אלה, 
באים לתוספת ביאור בנושא הנידון, הרחבה והעמקה בו, יישוב קושיות 

המתעוררות ועוד.  

את הספר ערך הרב אליהו קירשנבאום.

 מאמרי 
אדמו"ר הרש"ב

הרמב"ם של תורת החסידות נפתח לציבור 

396 עמודים

 בקרוב
חלק ב'



קונטרס 'עץ החיים' הוא מהחיבורים המכוננים של חסידות חב"ד. הוא 
נכתב על־ידי כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע מליובאוויטש לתלמידי ישיבת 

'תומכי תמימים', כדי להבהיר את הגישה הראויה ללימוד התורה 
ואת חיוניות לימוד החסידות ועבודת התפילה, ולתת הדרכה מעשית 

מפורטת להתעלות רוחנית על־פי השקפת החסידות.

במהדורה זו, שנערכה על־ידי הרב דב ליברמן, מופיע ביאור נרחב 
ושווה לכל נפש לכל פרקי הקונטרס. בסיום הספר מוגש לקט 
מהמקורות העיקריים המוזכרים בגוף הספר, לעיון ולהעמקה.

עץ החיים

קונטרס 'העבודה' הוא השלישי מתוך שלושה קונטרסים )אחרי 'עץ 
החיים' ו'התפילה'( שכתב כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע מליובאוויטש 

לתלמידי ישיבת 'תומכי תמימים'. בפתחו מגדיר הרבי את מהותו: 
"מבאר ענין העבודה שבלב זו תפילה, לקרב ולדבק נפשו באלקות 

ולברר ולזכך את הנפש הבהמית".

הקונטרס מסביר בהרחבה ובעמקות את מדרגות האהבה לה', את 
נחיצותה של היראה, את מושג ה'התבוננות' וכיצד עושים זאת, ואת 

חשיבות העבודה בתפילה.

 במהדורה זו מוגש הקונטרס עם ביאורים וסיכומים,
שנערכו על־ידי הרב דב ליברמן בסיוע הרב שניאור זלמן העכט.

העבודה

228 עמודים

263 עמודים

ללמוד תורה מתוך דבקות ב'עץ החיים' 

 הדרכה רוחנית למבקשים
להתעלות בעבודת ה' 

חדש!

את קונטרס התפילה כתב אדמו"ר הרש"ב 
בעבור תלמידי ישיבת 'תומכי תמימים'. 
הוא מסביר בו את דרך עבודת התפילה 

 בהתבוננות ומדריך כיצד להתכונן לתפילה.
במהדורה זו מוגש הקונטרס עם ביאורים 

בתוספת ליקוט משיחות אדמו"ר הרש"ב על 
עבודת התפילה. הספר נערך בידי הרב דב 

 ליברמן, על־פי שיעוריו של הרב
חיים־שלום דייטש.

התפילה
מהי תפילה בהתבוננות 

על־פי החסידות

ה"קונטרסים" של הרבי הרש"ב
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כ"ק אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש )רבי 
דובער שניאורי( נ"ע, בנו של בעל התניא, 

מכּונה 'רחובות הנהר' בשל סגנונם הייחודי 
של מאמריו, הנובעים כנהר גועש העולה על 

גדותיו. הוא מבאר כל עניין בהרחבה ובפירוט, 
ותוך כדי הדברים נוגע בעוד ועוד סוגיות 

הקשורות לעניין.

מאמרי אדמו"ר האמצעי מרתקים ובעלי סגנון 
ייחודי ומלהיב, אולם אינם קלים ללימוד. לא 
כל לומד מסוגל לתפוס אריכות רבה כזאת. 

מושגי יסוד בתורת הקבלה והחסידות מובאים 
בלי ההסבר הנדרש לקורא המתחיל יחסית.

הספר הזה גומל טובה עם הלומד, ומגיש 
לפניו לקט ממאמרי אדמו"ר האמצעי, בלוויית 
כלי עזר רבים. לשון המאמר מפוסקת, ראשי 

התיבות מפוענחים, המאמרים הארוכים 
מחולקים לפסקאות קצרות, ומהלך הלימוד 

מלווה בהערות בצדי הגיליון, המציינות 
או מצטטות מקורות מדברי חז"ל ומספרי 
הקבלה, במידה הנחוצה להבנת המאמר. 

כמו כן יש בהערות פענוח ותרגום ביטויים 
שונים, והסברים תמציתיים הנדרשים להבנת 

המושגים ולתפיסת מהלך העניינים. 

הביאור נערך על־ידי הרב צבי זלמנוב והרב 
משה מרינובסקי.

תורתו של כ"ק אדמו"ר מהר"ש )רבי שמואל( 
מליובאוויטש נ"ע, האדמו"ר הרביעי של 

חסידות חב"ד, מתאפיינת בשילוב של עמקות 
ובהירות. מאמריו עוסקים בסוגיות מעמיקות 

בתורת החסידות, ועם זה הדברים מוגשים 
בסגנון קל יחסית, משולבים בביאורי פסוקים 
ומאמרי חז"ל מהש"ס ומהמדרשים. יש בהם 

לא מעט קטעים, ולעיתים פרקים שלמים, 
מלאי הדרכה פרטנית ומעוררת לב לעבודת 

ה'.

בספר זה מוגשים כמה ממאמריו היסודיים, הן 
מאלה העוסקים ב'השכלה' של תורת חב"ד הן 

אלה שעיקרם 'עבודה' שבלב.
בספר נכלל גם חלק מ'המשך' המאמרים 

)רצף מאמרים המבאר עניין אחד בהמשכים( 
הנודע בשם 'מים רבים' תרל"ו, שבו מתבארות 

בהרחבה סוגיות יסוד כמו אחדות ה', ביטול 
העולמות והברואים לאלוקות, 'יחודא עילאה' 
ו'יחודא תתאה', והוא מיוסד בחלקו על 'שער 

היחוד והאמונה' שבתניא. 
הביאור נערך על־ידי הרב צבי זלמנוב והרב 

משה מרינובסקי, ומוגש באותה מתכונת כמו 
קודמו בסדרה. 

אדמו"ר האמצעי

אדמו"ר מהר"ש

570 עמודים

 תורת
אדמו"ר 
האמצעי – 
 שפע של
 נהר העולה
על גדותיו 

עמקות 
ובהירות 
בתורתו של 
כ"ק אדמו"ר 
מהר"ש 

362 עמודים

מאמרי חסידות



אדמו"ר הריי"צ
חסידות בסגנון ייחודי ועשיר, 

מעורר ומשובב נפש

חדש!

רשימותיו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש נ"ע הן אוצר בלום 
של היסטוריה יהודית וחסידית, הנושאת עמה ניחוח אותנטי של הוויי 

החיים בימים ההם.

הרבי היה מספר אמן, שכתב את רשימותיו על־פי הדברים ששמע 
מאבותיו ומזקני החסידים שביניהם גדל. כמו־כן תיאר את אשר ראה, 

שמע וחווה בליובאוויטש של ימי הרבי המהר"ש והרבי הרש"ב, ולאחר 
מכן בגלגולים שעבר – רוסטוב, לנינגרד, ימי מאסרו ושחרורו, יציאתו 

מרוסיה והמעבר לריגה, לפולין ולבסוף לארצות הברית.

רשימותיו מושכות את הלב ומציירות את העולם החסידי ואת דמויותיו 
כאילו הם עומדים מול עיני הקורא. מתוך הדברים אפשר לחוש ולחוות 

מהי חסידות ומהן דרכיה.

הקורא את הרשימות האלה חש שהן מדברות היישר אל נשמתו, 
ומעוררות בליבו ערגה וגעגועים אל עולם קסום של תורה, חסידות, 

יראת שמים, אמונה תמה, מידות טובות ואהבת ישראל.

בספר מובא מבחר מרשימותיו של הרבי הריי"צ, בחלוקה לשלושה 
שערים: א( ראשית החסידות; ב( חסידות חב"ד; ג( אירועי חייו של 

אדמו"ר הריי"צ. בעריכה נוספו כותרות, ביאורי מילים ומילות קישור 
נדרשות, הערות שמסבירות מושגים ודמויות ועוד.

אוצר מרשימות 
הרבי הריי"צ

 מסע
 בנופי
 העולם
 הקסום
של ראשית 
החסידות 

חדש!

מאמרי החסידות של כ"ק אדמו"ר הריי"צ )רבי יוסף־יצחק( מבוססים 
בדרך כלל על דרושי החסידות של קודמיו, אך הוא יוצק אל תוכם את 
סגנונו הייחודי: הסבר נרחב של מושגים רוחניים וזכים מעולם הנפש 

והספירות בשפה עשירה, ציורית ומוחשית, וירידה לעומקים מיוחדים.

מאמריו מתובלים פעמים רבות בדברי מוסר והתעוררות, בסגנון משובב 
נפש ומתוך התייחסות ישירה ומעשית להיבטים מגּוונים בחיי היהודי.

נופך מיוחד מוסיפה העובדה שמרבית המאמרים נאמרו והופצו בעודו 
עוסק במסירות נפש בחיזוק היהדות והפצתה, אם בשנות הגזירות 

הקשות ברוסיה הסובייטית, אם בשנים שקדמו למלחמת העולם 
השנייה, ואם בשנים הראשונות לבואו לארצות הברית.

המאמרים שנבחרו בספר זה מוגשים באותה מתכונת שבה נערכו 
הספרים הקודמים בסדרה.

הביאור נערך על־ידי הרב צבי זלמנוב.
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שיחותיו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש הן אוצר בלום בכל מכמני 

התורה. יש בהן מזיגה של גאונות כבירה עם פשטות מופלאה. העומד 

מול סדרות הענק המכנסות את תורתו עומד נפעם, ואינו יודע כיצד 

לגשת והיכן להתחיל. 

הסדרה 'אוצר לקוטי שיחות' כבשה את העולם התורני. יש כאן שיחות 

נבחרות לכל פרשה ולכל מועד, מתוך הסדרה הגדולה של 'לקוטי 

שיחות', בהגשה נעימה לעין ובתוספת כותרות וסיכומים בהירים. 

השיחות לכל פרשה מחולקות לשלושה מדורים – פשוטו של מקרא, 

חסידות בפרשה וסוגיה בפרשה, והן מעניקות ללומד מפגש עם כל 

עושר הטעמים שבשיחות הרבי. 

שער לאוצרות האין־סופיים של 
תורת הרבי מליובאוויטש

המהדורה החדשה

אוצר לקוטי שיחות

במהדורה הראשונה של 'אוצר לקוטי שיחות' הוגשו שלוש 
שיחות לכל פרשה. אחר כך נוספו עוד שלושה כרכים, ובהם 

עוד שלוש שיחות לכל פרשה.
במהדורה החדשה )בכריכה רכה( ישנם שישה כרכים )550-680 

עמודים לכל כרך( – חמישה על פרשיות התורה, כרך לכל 
חומש, ובו שש שיחות לכל פרשה; ועוד כרך על המועדים.

מהדורה מיוחדת של ה'אוצר' תצא לאור בתוספת ביאורים 
נחוצים בסוף כל שיחה, שיעשירו את הלומד בעומקים חדשים.

בקרוב!
 
עם ביאורים

 חדש!
בכריכה
 

רכה



עוד שני כרכים ייצאו לאור בעז"ה בסדרה, 
האחד בנושא מצות תלמוד תורה, והשני – 

תורה אחת )סוגיות בש"ס שהרבי מבאר על־פי 
תורת החסידות(.

עוד כרכים שיצאו לאור בסדרה הם 'אוצר לקוטי שיחות לשיטתייהו' 
)יסודות כלליים בשיטותיהם של תנאים ואמוראים בש"ס(, ו'אוצר לקוטי 

שיחות כלל ישראל' )תפיסת הכלל של עם ישראל במשנת הרבי(. 

קרוב!
ב

קרוב!
ב
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 איגרותיו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש הן אוצר בלום. 
יש בהן הכול – מחידושי תורה בכל מקצועות התורה ועד תשובות 

 ועצות בכל תחומי החיים, הגשמיים והרוחניים. 
סדרת כרכי 'איגרות־קודש' משתרעת )נכון לעכשיו( על פני שלושים 

ושניים כרכים, שבהם כשתים־עשרה אלף איגרות, שנכתבו בין השנים 
תרפ"ח־תשל"ז.

מתוך כל האוצר העצום הזה נאסף מבחר של אגרות, והוא מוגש לפני 
הקורא בספר הזה. האיגרות חולקו למדורים, והן מאפשרות לטעום 
מעט מקשת הנושאים שהרבי עסק בהם ולהתפעם מהחיבור הישיר 

והמוחשי שלו לכל יהודי. 

כדי להקל על ההתמצאות בספר, נחלקו האיגרות לשישה נושאים 
כלליים:

א( מכתבי תורה – איגרות ובהן ביאורים וחידושים בכל מקצועות 
התורה, לעיתים במתכונת של הערות על ספרים שיצאו לאור, ולעיתים 

נדירות גם דעה הלכתית.

ב( עבודת ה' – הוראות בדרכי העבודה הפרטית והכללית לדור 
תהפוכות ותמורות. בין הדברים החוזרים ונשנים – תביעה לקביעת 

עיתים לתורה, הנחיה לעסוק בתורת החסידות ובדרכיה, הדרכה 
לביטחון בה' ולשמחה תדירה, וקריאה גדולה לאהבת ישראל.

ג( מורה נבוכים – הסברה בשאלות על אמונת ישראל – לסטודנטים 
ולאנשי מדע, לסופרים ולאמנים, לצעירים המחפשים את דרכם ולמי 

שסטה מהדרך ומבקש דרך חזרה.

ד( בכל דרכיך – הוראות והדרכות בענייני העולם, שבהן שב הרבי 
ומוכיח שוב ושוב שדבקות בה' אינה עניין לבית הכנסת ולבית המדרש 

בלבד, אלא היא חובקת את כל תחומי הקיום. 

ה( ענייני הכלל – איגרות החושפות פעילות ציבורית מסועפת, ובהן 
דעות, המלצות, בקשות והוראות בתחומים מגּוונים הנוגעים לכלל 

ישראל בכל מקום בעולם.

ו( מכתבים כלליים – איגרות שנכתבו לציבור הרחב לקראת ראש 
השנה וחג הפסח, נקודות זמן המאחדות את כלל ישראל סביב תורת 

ישראל. 

אוצר 
אגרות 
קודש

427 עמודים

איגרות הרבי 
מליובאוויטש 
במגוון 
נושאים 
ובשישה 
שערים

הרשימות 
הגאוניות 
שהרבי 
מליובאוויטש 
רשם לעצמו

אוצר 
רשימות

386 עמודים



386 עמודים

'מאמרי' 
חסידות 
נבחרים משפע 
ה'מאמרים' 
של הרבי 
מליובאוויטש 

דברי תורתם של אדמו"רי החסידות נחלקים 
ל'שיחות' ול'מאמרים'. תחומי העיסוק של 

ה'שיחות' רחבים יותר – מבירור סוגיות 
תלמודיות, דרך ענייני הלכה ומנהג ועד הפקת 
לקחים מאירועי היום־יום. לעומת זה, 'מאמר' 
מכונה "דברי אלוקים חיים". הוא נאמר בניגון 
מיוחד, בארשת רצינות מיוחדת, והקהל עומד 

על רגליו בעת אמירתו. ה'מאמרים' עוסקים 
בענייני חסידות טהורים – מביאור סוגיות 

עמוקות בתורת החסידות ועד הדרכה בעבודת 
ה' ברוח החסידות.

מתוך יותר מאלף המאמרים שהשמיע כ"ק 
אדמו"ר מליובאוויטש שאת מקצתם הגיה 

בעצמו ורובם נכתבו בידי השומעים ולא 
הוגהו – נבחרו לספר הזה חמישים מאמרים 

יסודיים. המאמרים מבארים את תוכנם הפנימי 
של מועדי השנה או סוגיות יסוד במחשבת 

החסידות: אחדות ה', משמעות התורה 
והמצוות, תכלית הבריאה ועוד. 

בשיקולי בחירת ה'מאמרים' ניתנה עדיפות 
לכאלה שלימודם אינו דורש ידע נרחב בתורת 

החסידות. ל'מאמרים' נוספו כותרות ותוכן 
מפורט, המסכם את הנקודות העיקריות 

המתבארות ב'מאמר', והעשוי לסייע להבהרת 
המבנה והשתלשלות המהלך. כמו כן נפתחו 

ראשי התיבות ותורגמו ביטויים שהופיעו 
במקור ביידיש.

אחרי הסתלקותו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נמצא 
במגירת שולחנו אוצר יחיד במינו – רשימות תורניות 

שרשם לעצמו בשנות נדודיו באירופה הבוערת ובשנותיו 
הראשונות בארה"ב.

בקובץ הרשימות מאות עמודים הכתובים בקיצור נמרץ 
ובכתב־יד קטן וצפוף. ברשימות האלה יש חידושי תורה 
וביאורים בנגלה ונסתר, הלכה ואגדה, מנהגים וסיפורים, 

דרוש, מוסר והוראות בעבודת ה'.

צוות מיוחד של תלמידי חכמים, הבקיאים בתורתו של 
הרבי, עסק בפענוח הרשימות האלה, ובהגשתן לציבור, 

בדרך בהירה ומבוארת, ואז נחשף העולם התורני כולו 
לערכו הנדיר של האוצר הזה, המאפשר הצצה לגאונותו 

הייחודית של הרבי.

ה'רשימות' הופיעו בסדרה שהתכנסה לבסוף למספר 
כרכים. בספר הזה מוגש מבחר מה'רשימות', בחלוקה 

לחמישה שערים: על התורה, סוגיות ומאמרי חז"ל, מעגל 
השנה, מעגל החיים היהודי ורשימות היומן.

אוצר 
מאמרי 
חסידות

464 עמודים
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שמחת תורה, י"ט בכסלו, פורים ואחרון של פסח היו מהזמנים הבולטים שבהם נהג 
כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש לערוך התוועדות שארכה שעות רבות. שנה אחרי שנה 

הסביר בהתוועדויות האלה היבטים מגּוונים של המועד, והפיק מסרים והוראות מתוך 
כל פרט הקשור בו. ברבות השנים הצטבר אוצר רחב היקף, שחלק ניכר ממנו רוכז 

בספרים אלו.

הספרים מגישים את דברי הרבי בהתוועדויות שנערכו במועדים, במתכונתם ובניחוחם 
המקורי, בחלוקה לפרקים ולמדורים ובתוספת כותרות ותקצירים.

לימוד השיחות במתכונת זו מעניק לאדם נקודת מבט שונה ועמוקה על כל אחד 
ואחד ממועדים אלו, ועל המסרים שהוא נושא עמו בעבודת ה'.

 שמחת תורה
 י"ט כסלו
 פורים
שביעי של פסח

נקודת מבט מעמיקה על המועדים, 
מההתוועדויות של הרבי

 320-380 עמודים לכל כרך
שביעי של פסח ייצא 

בעז"ה בקרוב

קרוב!
ב



מדי ערב היה כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נושא עמו לביתו שקית 
נייר גדולה, ובה עשרות ומאות מכתבים שהתקבלו באותו יום 

 ושטרם הספיק להשיב עליהם.
אלה היו מכתבים ששלחו לו אנשים ונשים, תלמידי חכמים 

ופשוטי עם, מבוגרים וצעירים ואפילו ילדים קטנים, ובהם שטחו 
את שאלותיהם ולבטיהם. בשולי מכתבים אלה היה הרבי רושם 

במהירות, בסגנון חד ונמרץ, את תשובתו.

'פתקים משולחנו של הרבי' מביא מבחר מתוך תשובות אותנטיות 
אלה, בכתב ידו של הרבי, במגוון רחב של נושאים המעסיקים 

 רבים מאתנו – משאלות של שידוכים, חינוך, בריאות ופרנסה
ועד בירורים בענייני אמונה ועבודת ה'.

כל אחת ואחת מהתשובות נכתבה כמענה אישי לאדם אחד 
בלבד, אך יחדיו הן מכילות השקפת עולם שֵלמה והסתכלות 

מיוחדת ורעננה על כל סוגיה מסוגיות החיים.

בספר מובאים הפתקים מצולמים מכתב ידו של הרבי, לצד פענוח 
והסבר במידת הצורך. הקריאה בפתקים מעבירה את תחושת 

האותנטיות ואת החיבור לסגנונו המיוחד של הרבי, במענה ממוקד, 
מדויק ותמציתי. 

הספרים נערכו על־ידי הרב יצחק קפלן.

פתקים משולחנו 
של הרבי

כך כתב הרבי מליובאוויטש את אלפי תשובותיו

300-350 עמודים לכל כרך
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היא שיחתי
 טעימה משיחות הרבי מליובאוויטש

לכל פרשה ומועד 

מעיין הנדלר

הרבי סלל דרך ייחודית בלימוד פרשת השבוע. הוא לימד 
לראות בכל עניין, בכל פסוק, ולעתים אף בשם הפרשה עצמו, 

הדרכה לחיים של דבקות בה'. שיחותיו נוגעות בפנימיות 
התורה, עוסקות בדרכי ההנהגה האלוקית,  מביאות איתן את 

העומק של תורת החסידות, ומוצאות בכל אלו הדרכות בהירות 
ויישומיות לעבודת ה' בחיי היום־יום.

מחברת הספר, מעיין הנדלר, נטלה עליה אתגר מיוחד – להגיש 
לכל פרשה מפרשיות השבוע ולכל חג ממועדי ישראל שיחה 

של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש, עם הסבר לאחר כל קטע בשפה 
פשוטה, בהירה ועכשווית.

שני הכרכים של 'היא שיחתי' מעניקים לציבור הרחב דרך 
נעימה ונוחה לטעום מאוצר שיחותיו של הרבי מליובאוויטש, 

ולהעשיר את הנפש באור המיוחד שהשיחות האלה שופכות על 
פרשיות השבוע והמועדים.

חלק א – 394 עמודים

חלק ב – 380 עמודים



חלקי ה'
אמרה נפשי

בספר זה חמישה מאמרי חסידות יסודיים שנאמרו על־ידי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש 
ונלמדו בחבורה בישיבת רמת־גן, מפי הרב יהושע שפירא, ראש הישיבה. הסבריו 

פותחים את המאמרים העמוקים גם למי שאינם מכירים את סגנונו המיוחד של הרבי, 
ומעניקים להם ביאור שווה לכל נפש.

תחילה מובא נוסח המאמר המקורי, לאחר מכן בא הביאור, המצטט את לשון 
המאמר, פסקה אחר פסקה, ומבאר אותה ברוחב דעת ובטוב טעם. 

המאמרים בספר מבארים סוגיות יסוד בתפיסת החסידות, ובעיקר מבטאים את דרכו 
המיוחדת של הרבי. המאמרים הם: "ביום עשתי־עשר יום" ה'תשל"א; "ונחה עליו רוח 
הוי'" ה'תשי"ד; "בלילה ההוא" תש"כ; "ארבעה ראשי שנים" תשל"א; "והיה מדי חודש" 

תשל"ט.

282 עמודים

שאיפתה הפנימית והעמוקה של הנשמה היהודית

הרב יהושע שפירא
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מעמד האישה ומקומן של הנשים 
בחברה עומדים במרכז הדיון 

הציבורי בעידן המודרני. כ"ק אדמו"ר 
מליובאוויטש הציג בסוגיה זו משנה 

סדורה, שסללה דרך למאות אלפי נשים 
ובנות בישראל.

הרבי שלל את תפיסתה של התנועה 
הפמיניסטית, שהניפה את נס השוויון 

בין גברים לנשים, אבל למעשה הציבה 
את המודל הגברי כמודל האידאלי. 

הרבי ראה בכך השפלת האישה 
ומחיקת ייחודיותה כאישה, וערעור 

ההרמוניה המשפחתית.

בשיחותיו ובאיגרותיו מסביר הרבי כי 
הגבר והאישה לא נבראו שווים, אלא 

לכל אחד ואחד מהם תכונות ייחודיות 
ותפקידים ייחודיים, ושלמותם היא 
כאשר הם מביאים לידי ביטוי את 

עצמיותם, ולא כשהאחד נהפך לחיקוי 
של משנהו. הרבי מעודד גאוות יחידה 

של נשים ואקטיביות נשית, מתוך 
שמירת הצניעות ועם ראיית האישה 

'עזר כנגדו'.

גישתו של הרבי מוגשת בספר הזה 
בדרך מובנית. הספר דן במכלול 

סוגיות: לימוד תורה לנשים, קריירה, 
צניעות, ילודה ומקומה של האישה 

כאם, כרעיה וכאישיות עצמאית. 

את האקטיביות הנשית הרבי מעודד 
מתוך ציפייה לגאולה השלמה, שבה 

לנשים הצדקניות תפקיד מפתח.

 את
עלית
מעמד האישה ביהדות, 
 בתפיסתו הייחודית של
הרבי מליובאוויטש

 על308 עמודים
כולנה
שאלות של נשים; 
תשובות של הרבי

424 עמודים

מכתבים שכתב הרבי לנשים במענה 
לשאלותיהן. המכתבים עוסקים בכל 

ההיבטים בחייה של אישה, ומשקפים 
את הקשת הרחבה של הנושאים שנשים 
העלו לפני הרבי – משאלות של זוגיות, 

אימהות, משפחה וקריירה, דרך בירור 
ענייני השקפה ואמונה, ועד למצוקות 

נפשיות ולבטים קיומיים.

מכתבי התשובה של הרבי הם חיבור 
של שמים וארץ. הרבי נוגע בניואנסים 

הקטנים של המציאות ושל עולם 
המעשה, ועם זה מציע לשואלת נקודת 

מבט מרוממת יותר, מלאה אמונה, 
ולאורה מפרש מחדש את שאלתה.

המסרים המעצימים ורוויי האמונה 
שבמכתבי הרבי מדברים אל כל אישה 

באשר היא, ומסייעים לה להתמודד טוב 
יותר עם אתגרי החיים ולמצות את מלוא 

כוחה האמיתי.

המכתבים שנכתבו במקורם בלשון 
הקודש הובאו כלשונם, בשפתו הייחודית 
של הרבי. המכתבים שנכתבו ביידיש או 

באנגלית תורגמו לעברית.



הרבי שלי
 נשים מספרות על מפגשים אישיים

עם הרבי, ועל עצות והכוונות שעיצבו את 
חייהן

כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש היה אדמו"ר לנשים כפי שהיה אדמו"ר 
לגברים. לאורך כל שנות נשיאותו הייתה דלתו פתוחה לפני כל 
פונה, בין איש ובין אישה. נשים נתקבלו אצלו לשיחה והדרכה, 

קיבלו ממנו דולרים לצדקה ועוגות 'לעקח' לברכה, התאספו 
בבית המדרש הגדול לשמיעת שיחות מיוחדות בעבורן, ומעל 

לכול זכו להתייחסות ישירה ועצמאית בכל פנייה, שאלה או 
בקשה. 

הספר מגיש מפגשים מרתקים של הרבי עם נשים מרקעים 
מגּוונים, כפי שהם מסופרים בגוף ראשון, מפי הנשים עצמן, 

ומשקפים את האמון הרב של הרבי בכוחה של האישה בדורנו.

הנקודה המשותפת לכל הסיפורים היא האמון העמוק שרחש 
הרבי לכוחותיהן של הנשים. הרבי ידע לראות כל אחת 

ממבקשות עצתו כפי שהיא, ולכוון אותה להגביה את מבטה 
אל המקום שאליו היא יכולה להגיע ואל ההשפעה שיכולה 

להיות לה על חייה היא ועל חייהם של אחרים.

328 עמודים
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הספר 'מנחת חינוך' נתקבל בכל תפוצות 
ישראל כאחד הספרים המקיפים את כל 
מצוות התורה ודיניהן. רבים אף קובעים 
בו את סדר לימודם ורוכשים באמצעותו 

ידיעה בכל מקצועות התורה. 

בספר הזה מרוכזים ביאוריו של כ"ק 
אדמו"ר מליובאוויטש, משיחות ואיגרותיו, 

העוסקים בדברי ה'מנחת חינוך'. בתוך 
השקלא־וטריא העשירה שהרבי דן בדברי 
הראשונים והאחרונים – הוא מייחד דיונים 

רבים בדברי ה'מנחת חינוך'.

הדיונים האלה מוגשים ערוכים מחדש, 
בסגנון אחיד, בעבור בחורי ישיבות 

ואברכים.

הספר נערך על ידי הרב חנא חיים 
פרידמן.

עיונים והערות 
במנחת חינוך

שיחותיו ומאמריו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש 
התאפיינו בעומקם וברוחב היריעה שפרש, אך 
לעתים גם סיפר סיפורים על צדיקים וחסידים, 

ביאר אותם והפיק מהם לקחים והוראות 
 בעבודת ה'.

הספר מציג סיפורים נבחרים וביאוריהם, רבים 
מהם סיפורים שיש בהם משום חידוש, ומקצתם 

סיפורים חסידיים מּוכרים, שהרבי חושף את 
משמעותם הפנימית, בעיון ובדקדוק, כדרכו 

בקודש.הסיפורים סודרו על־פי נושאים: לימוד 
התורה, עבודת השם, דירה בתחתונים, אהבת 

ישראל, תורת החסידות, דרכי החסידות, 
התקשרות לרבי, להביא לימות המשיח, שמחה, 
אמונה, הפצת היהדות והחסידות, על הצדיקים 

 ועל החסידים, אמרי שפר.
הספר נערך על ידי הרב לוי הולצמן.

 סיפורים
והוראות

סיפורים שסיפר 
וביאר הרבי 
מליובאוויטש, 
והפיק מהם 
הוראות 
בעבודת ה' 

236 עמודים

אוצר שיחות 
של הרבי 
בסוגיות 
הנידונות 
בספר 'מנחת 
חינוך'

414 עמודים



דרך לימודו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש את פרשת השבוע 
חושפת איך כל עניין בפרשה הוא תורת חיים, הנושא עמו 

הוראות ומסרים לחיי האדם, כאן ועכשיו.

אחד הדברים העולים משפע שיחותיו של הרבי על פרשיות 
התורה, הוא המוטיב החוזר ונשנה של חובת הפצת היהדות 

והדאגה ליהודי שני. מתברר שכל אחת ואחת מפרשיות 
התורה נושאת עמה מסר זה, על היבטיו המגּוונים.

הספר הזה מכנס את הרעיונות האלה, העולים מפרשיות 

התורה, ומגיש אותם על־פי סדר הפרשיות.

העוסקים בהפצת היהדות ובקירוב המוני ישראל לאור 

התורה ימצאו כאן זריקות עידוד שבועיות, ושפע הדרכות 

 והכוונות לביצוע משימה קדושה זו.

הספר נערך על ידי הרב מנחם מענדל ברונפמן.

הפצה בפרשה

כל פרשה בתורה 
קוראת לנו – להפיץ 
את אור היהדות

חדש!

כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שימש כתובת לתהיותיהם 
של רבים בעידן המודרני. כמו הרמב"ם בימיו, 

שכתב את ספרו 'מורה נבוכים', כדי לתת תשובות 
לשאלותיהם של בני דורו – מכתביו של הרבי 

אוצרים את התשובות למבוכות העידן שלנו. הוא 
מציג בהם גישה יהודית רעננה, בטוחה בעצמה, 
שאינה מאוימת מהִקדמה המדעית והטכנולוגית 

ומהישגי המאה העשרים, אלא רואה בהם עצמם 
צעד נוסף לקראת תיקון העולם והבאתו למימוש 

 תכלית בריאתו.
ממכתביו של הרבי עולה הדחף העמוק המניע 
אותו, להביא תקומה לעם היהודי, אחרי המכה 

הנוראה שספג בשואה ולנוכח גלי ההתבוללות 

והטמיעה. זה האתגר המרכזי בעיניו, והוא מנסה 

לרתום אליו כל יהודי באשר הוא ולהפוך אותו לכוח 

פעיל בהחייאת החיים היהודיים.

בספר הזה מוצגת אסופה נבחרת מתוך אגרותיו של 

הרבי, בעברית בת ימינו. האגרות שנבחרו בקפידה 

מייצגות את השקפת עולמו של הרבי בשורה ארוכה 

של שאלות חיים המעסיקות את האדם בדורות 

האחרונים.

בשיתוף 'ידיעות ספרים' | 400 עמודים

 תשובות
לשאלות החיים

מענה למבוכות 
העידן שלנו. 
גישה יהודית 
רעננה, בטוחה 
בעצמה
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בשיתוף 'ידיעות ספרים'



שני חלקים, האחד על המועדים והשני 
על סוגיות מרכזיות בתורת החסידות.

בספר המועדים – מאמרי מחשבה 
מעמיקים, המאירים באורה של תורת 

החסידות ובאור תורת הרבי בפרט את 
מועדי השנה.

בספר סוגיות בחסידות – מאמרים 
עיוניים, שעל אף עומקם כתובים בלשון 

בהירה ומבארים סוגיות יסוד בתורת 
חב"ד, נדבך על גבי נדבך.

 ספר המועדים בחסידות - 312 עמודים
ספר סוגיות בחסידות - 294 עמודים

 המועדים בחסידות
סוגיות בחסידות

 להבין את פנימיות המועדים
וסוגיות יסוד בתורת החסידות

ספרי הגאון הרב יואל כהן

 

הביאור, המספק הסבר ורקע נרחב 
לכל מאמר וחושף את נקודת החידוש 

שבו, הוכן על־פי שיעוריו בחסידות 
המפורסמים הנמסרים בישיבת תומכי 

תמימים המרכזית ב־770. 

המאמרים המבוארים בספר מלבנים 
שאלות יסוד במחשבת החסידות: 

'חוקים' לעומת 'עדות' ו'משפטים'; קבלת 
עול מול עבודת ה' בהתעוררות הלב; נס 

וטבע ועוד.

 חלק ראשון - 516 עמודים
בעז"ה ייצא ספר נוסף בסדרה

 להבין
ולהשכיל
הגאון החסיד הרב יואל 

כהן מלמד ומבאר ארבעה 
ממאמרי הרבי חלק ב'בקרוב! 



משחר ימיה של החסידות מנסים להבין את עומק חידושה. 
יש שציינו פרטים מסוימים בתחייה שחוללה החסידות, כמו 
שמחה בעבודת ה', חיות והתלהבות בחיי התורה והמצוות, 

אהבת ישראל, עבודת בירור המידות ועוד.

באחת משיחותיו המכוננות של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש 
הוא מבאר את עומקה של החסידות, שממנו מסתעפים כל 

הפרטים המביאים לידי ביטוי את החידוש שבה. שיחה זו 
הוגהה על־ידו ויצאה לאור בחוברת, המכונה 'קונטרס עניינה 

של תורת החסידות'.

הביאור שנכתב בשפה ברורה ובהירה על פי שיעוריו של הרב 
יואל כהן, מאיר את הקונטרס העמוק באור יקרות. 

180 עמודים

מהי למעשה התורה? למה חשוב 
כל־כך ללמוד תורה, ובתוך זה עניינים 

שאין להם שום משמעות מעשית? ואיך 
ייתכן שהתורה, שעיקרה ציוויים לאדם, 

הייתה קיימת קודם בריאת העולם?

ה'חוזר', הגאון החסיד הרב יואל כהן, 
פורש נדבך אחרי נדבך כמה וכמה 
רבדים ועומקים במהותה הפנימית 

של התורה, על־פי כתבי חסידות 
חב"ד ובמיוחד תורתו של כ"ק אדמו"ר 

מליובאוויטש.

הספר הוא יצירה תורנית מופלאה של 
חברי המערכת, בראשות הרב כהן, 

המציגה את עומק מהותה של התורה. 

שיעורים בקונטרס

עניינה 
של תורת 
החסידות

מה חידשה החסידות  
עומק מהותה הפנימית של 
החסידות, בלשון בהירה 

עבודת 
 התשובה,

על רבדיה 
ודרכיה, 

לאור ביאורי 
כ"ק אדמו"ר 
מליובאוויטש

שיעורים בתניא

שער היחוד 
והאמונה

ראה עמוד 9
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 להבין מהי המהות הפנימית
של התורה שאנו לומדים

מהותה
של תורה

קרוב!
ב



עשרות שנים מוסר הרב יחזקאל סופר 
שיעורים בספר התניא, לקהלים מגּוונים, 

לצעירים ולמבוגרים. ניסיונו הרב הביא 
אותו להיכרות עמוקה עם השאלות 

המתעוררות בקרב הלומדים.

בספר הזה דן הרב סופר בעשרים 
וחמישה הפרקים הראשונים של ספר 

התניא. בלשונו המיוחדת והשנונה, הוא 
מבהיר את תוכן הפרקים ואת משמעותם 

לאדם בן ימינו.

בספר הוא גם מסביר את מבנה פרקי 
התניא ומושגים רבים המוזכרים בתוכם. 
וכמו כן משלב ביאורים שהתחדשו אצלו 

תוך כדי הלימוד.

מאז ומעולם התמודדה היהדות עם 
השאלות שהעלתה תרבות הזמן. 
בעידן המודרני התעוררו שאלות 

חדשות, בעקבות ההתפתחות המדעית 
והטכנולוגית.

הרב סופר, בוגר הישיבות פוניבז' ובריסק 
ולאחר מכן 'תומכי תמימים'. לימד אלפי 
תלמידי חטיבות ביניים בזרם הממלכתי 

והקיבוצי, במסגרת 'מכון בר מצווה', 
שימש מרצה ברבנות הצבאית ורב 

הקמפוס באוניברסיטת בן־גוריון בנגב, 
ונחשב מרצה מבוקש בנושאי יהדות 

וחסידות.

בספרו הוא מציג משנה סדורה, הנפרשת 
על מגוון השאלות שהעולם המודרני 

מפנה לעבר אמונת ישראל. זהות יהודית, 
אמונה בבורא עולם, תכלית הקיום, 

תוקפו של מעמד הר סיני, תורה שבעל 
פה, ידיעה ובחירה, למה צדיק ורע לו, 

זוועת השואה, המצוות המעשיות אל מול 
ה'אמונה בלב', מעמדו של רבי והאמונה 

בביאת המשיח.

הספר כתוב בשפה ייחודית, שגם ההומור 
לא נעדר ממנה, ובו משולבות התשובות 

שנתנו גדולי המחשבה היהודית 
לדורותיה עם האור המיוחד שמעניקה 

תורת החסידות.

לדעת 
להאמין
 התמודדות גלויה
 ואמיצה עם
 שאלות הזמן
בענייני אמונה

518 עמודים

 שיעורים
 בספר התניא,

פרי ניסיון שנים 
 בלימודו לרבים

חדש!

ספרי הרב יחזקאל סופר

 על
פרשת 
דרכים



לחסידות עולם מושגים משלה, שאינו נהיר למי 
שאינו מעורה בו. מקצתם שאובים מתורת הקבלה, 
וגם המושגים שכבר מוזכרים בספרות חז"ל ובספרי 
הראשונים מקבלים בחסידות משמעות ייחודית.

גם מושגים ידועים ומּוכרים – כמו צדיק, בינוני, נפש, 
אהבת ה', שמחה, ענווה, ביטחון ועוד – זוכים להארה 
ייחודית ומעמיקה בתפיסתה של החסידות.

ואולם המבנה האופייני של מאמרי החסידות 
נוגע ולא נוגע בהסברת המושגים. 
גם כאשר מאמר חסידות מרחיב בהסברת מושג כלשהו, 
אין הוא מקיף בהכרח את כל צדדיו. 
רק לאחר לימוד מאמרי חסידות רבים 
יכול הלומד להבין אל־נכון 
את מלוא משמעותם של מושגי החסידות.

הספר הזה בא לעזרתם של מתחילים ומתקדמים 
כאחד. הרב מנחם ברוד מגיש את מושגי היסוד של 
החסידות בלשון בהירה וקולחת, המאפשרת לקורא 
לקבל תמונה על תפיסתה של החסידות 
בכל מושג ומושג.

מושגי היסוד של תורת החסידות 
בלשון בהירה וקולחת, למתחילים 
ולמתקדמים כאחד

להבין חסידות

חדש!
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מבחר מאמרי חסידות יסודיים, שכל אחד ואחד מהם מבאר 
סוגיות מרכזיות בתורת החסידות, המותאמים במיוחד 

לנכנסים בשערי לימוד החסידות.

המאמרים נועדו ללימוד עצמי, ולכן חולקו לפסקאות קצרות, 
וגם נלווה אליהם ביאור מתומצת וממוקד, המסייע להבין 

נקודות הדורשות הסבר.

יש בספר מגוון מאמרי חסידות, החל ממאמרי רבנו הזקן, 
בעל התניא, ועד מאמריו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש.

לימוד הספר יעניק ללומד את ההיכרות הראשונית עם 
סגנונם ואופיים של מאמרי החסידות, ויסלול לפניו את הדרך 

להבנת מושגי יסוד החוזרים ונשנים בתורת החסידות. 

עכשיו קל ללמוד 
מאמרי חסידות 

ולהבין את עיקרי 
תורת החסידות

בשערי 
החסידות

ספרי הרב מנחם ברוד

בקרוב



שאלות ותשובות המסכמות 
את התניא

מחבר הספר, הרב יהודה אדרי, מגיש 
סיכומים של פרקי התניא בצורת שאלות 
ותשובות, דבר המסייע לקלוט את תוכן 
הפרקים.

השאלות מנוסחות בלשון המעוררת 
התעניינות וסקרנות, והתשובות מוגשות 
בתמציתיות ובלשון בהירה.

שני חלקים מסכמים את ליקוטי אמרים 
בתניא. החלק השלישי, על שער היחוד 
והאמונה ואגרת הקודש.

חלק א - 240 עמודים

חלק ב - 440 עמודים

 חלק ג - 396 עמודים

שו"ת 
התניא

חדש!
חלק ג'



צעדים 
ראשונים 
בספר התניא, 
הכרת 
המושגים 
ומפגש עם 
לשון הספר
256 עמודים

התשובות 
טמונות 
בספר 
התניא, 
אבל מה היו 
השאלות?
226 עמודים

דרך 
ארוכה 

וקצרה – 
פרקים בתניא

תניא 
לאנשים 

כמוך 
וכמוני

אחד הספרים המתאימים ביותר לעושים 
את פסיעותיהם הראשונות בלימוד ספר 

התניא. הללו נתקלים בקשיים בהבנת 
השפה ובהכרת המושגים. הספר, שנכתב 

בידי מעיין הנדלר, מקדים לכל פרק 
דברי רקע והסבר מדויקים וקולעים, 

המאפשרים ללומד לפגוש את הרעיונות 
שבתניא בלשונו של אדמו"ר הזקן עצמו.

הספר מתחלק לשבעה נושאים, ובהם 
מתגלה סודו של ספר התניא, המדריך 

את האדם בעבודתו את בוראו ובמאבק 
המתחולל בקרבו. בדרך ארוכה שהיא 
קצרה, עמוקה אך בהירה, ועם הסברי 

תוכן ומושגים, מתגלים חידושיו הגדולים 
של בעל התניא ביסודות חיינו – מבנה 
הנפש, השמחה, אהבת ישראל, מטרת 

הבריאה, היראה, התשובה ועוד.

בהקדמת ספר התניא כותב כ"ק אדמו"ר 
הזקן כי הוא נועד לתת תשובות לשאלות 

שאנשים שואלים. מה היו השאלות 
שאדמו"ר הזקן נשאל? אפשר רק לנחש, 

אבל מתוכנם של פרקי התניא אפשר 
לשער שהשואלים ביקשו למצוא עומק 

ומשמעות בתוך שגרת קיום המצוות, 
ושאפו להשיג דבקות עמוקה יותר עם 

הקב"ה.

על בסיס הנחה זאת נוסחו מחדש 
תשעים ושש שאלות שמטרידות את 
בני דורנו ושאפשר למצוא להן מענה 

בין דפי התניא. הספר עוקב אחר סדר 
פרקי התניא, ולצד השאלות והתשובות 
מופיעה בו גם תמצית בהירה ועכשווית 

של תוכן כל אחד ואחד מהפרקים. 

את הספר יזם והגה הרב אליעזר שם־
טוב, שליח חב"ד באורוגוואי שבדרום־

אמריקה. על בסיס שנים רבות של 
עבודת קודש מול כל סוגי הקהלים, 

והתמודדות עם מגוון רחב של השקפות 
וסגנונות חשיבה, שרטט הרב שם־

טוב את היסודות לשאלות והתשובות 
המופיעות בספר, שנערכו על־ידי הרב 

דב ליברמן.
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ספר שמדבר חסידות בלשון שווה לכל נפש. הספר פונה אל 
יהודי דובר יידיש עסיסית בשכונת בורו־פארק בניו־יורק ולצעיר 

תל־אביבי, לתלמיד ישיבה מתמיד ולמטייל בהודו, והוא מביא 
נקודות אור מתורת החסידות הנוגעות ישר בפנימיות הנשמה.

סגנון הכתיבה פשוט ויום־יומי, בלי מילים גבוהות. רעיונות 
קצרים, מסודרים לפי נושאים. הקורא מוצא כי החסידות אכן 

שווה לכל נפש ומתחברת לכל אחד ואחת. היא נוגעת בפנימיות 
הנשמה, מדברת בשפתה ומרווה את צימאונה. 

רעיונות החסידות נותנים מענה רגשי ופילוסופי, תורני וחווייתי. 
הם מציבים רף גבוה גם לצדיקים גדולים, ובה בשעה מעניקים 

עידוד והדרכה גם למתחילים. כשצריך, החסידות יודעת 
להתכופף לגובה של ילדים בני שלוש, ולהרוות גם אותם. 

רעיונות החסידות בשפה שווה לכל נפש, 
למתקדמים ולמתחילים, למבוגרים ולצעירים

 שווה לכל נפש

 עד כה הופיעו שלושה חלקים: 
חגים, תפילה ועבודת השם – 150-192 עמודים לכל חלק

 בסדרה זו עתידים להופיע שני כרכים נוספים:
פרקי אבות ופרשת השבוע

קרוב!
ב

קרוב!
ב

הרב משה שילת



שער כניסה, בצעד בטוח, לעולם העשיר של תורת החסידות

 פרקי
חסידות

ראשיתו של הספר בסדרת יחידות לימוד לתלמידי תיכון, המגישות את גישת 
החסידות על כמה נושאים מרכזיים בחיי היהודי: תפילה, שמחה, אהבת 

ישראל, תשובה, שבת ומועדים.

ביחידות הלימוד הוגשו קטעי מקור מנוקדים, מבית היוצר של גדולי החסידות, 
לצד ביאורים וקטעי קישור הכתובים בסגנון עכשווי ובהיר. כמו כן מלווים את 

הלימוד פתגמים וסיפורים חסידיים קולעים, המעשירים את החוויה ומקנים 
ללומד תמונה שלמה וחיה יותר של דרך החיים החסידית.

הצלחת הסדרה הובילה לכינוסה לשני כרכים. יש כאן שער כניסה, בצעד 
בטוח, לעולם העשיר של תורת החסידות. לימוד מעמיק, אך בהיר. תכנים 

עתיקים, בשפה פשוטה. הארת הסוגיה מצדדים מגּוונים, בלי להעמיס.

ספרים אלה מותאמים לקהל מגוון – מצעירים בגילאי תיכון ועד מבוגרים, שזו 
להם התנסות ראשונה בשפת החסידות.

 הספרים נערכו על ידי הרבנים:
מנחם איתן, אהרון ברנשטיין ומשה שילת.

300-350 עמודים לכל כרך
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עומק תורותיו של הבעש"ט בשפה עכשווית

 רבי ישראל
בעל שם טוב

תורתו של הבעש"ט היא בבחינת נצנוצי אורות, הבזקי מחשבה עמוקים. לא 
כל אדם מסוגל להבין את תורותיו ולרדת לעומקן. בספרי החסידות של הדורות 

המאוחרים יותר נתבארו רעיונותיו של הבעש"ט, אבל אלה פזורים בעשרות ספרים 
ומקורות, וסגנונם אינו נהיר לקורא הישראלי בן ימינו.

העיתונאים יוסי אליטוב ויאיר שרקי חברו יחד להגשת אמרותיו של הבעש"ט בשפה 
עכשווית, ובביאור שווה לכל נפש. הם מביאים כל אמרה בלשונה המקורי, ולאחר 

מכן מסבירים את עומקה ומשמעותה, על בסיס המבואר בספרי החסידות.

חדש!



דמותו של כ"ק אדמו"ר הזקן, רבי 
שניאור־זלמן מלאדי, מייסד תנועת 

חב"ד וראשון נשיאיה, רבת פנים היא. 
יש המכנים אותו 'בעל התניא', על שם 

ספרו השיטתי שבו הציב את יסודות 
החסידות; ויש המכנים אותו 'בעל 

השולחן־ערוך', על שם ספרו ההלכתי 
שחיבר במצוות רבו, ובו פרץ דרך 

בעולם ההלכה.

רבי שניאור־זלמן היה ראשוני ומקורי 
בכל תחום שנגע בו. כמי שיזם ופיתח 

תורה חסידית ייחודית, וכמי שהקים 
קהילה חסידית, שגדלה והלכה עוד 
בימיו לממדים משמעותיים, הטביע 

חותם עמוק הן על ארון הספרים 
היהודי הן על מהלך חייהם של יהודים 

רבים.

בספר הזה מוגש אוסף של מאמרים 
שנבחרו בקפידה, המבקשים לצייר 
תמונה רחבה ומעמיקה – ועם זה 

קריאה ובהירה – על אישיותו, תורתו 
ודמותו הפלאית של אדמו"ר הזקן. 

המאמרים נכתבו בידי תלמידי חכמים 
וחוקרים מומחים בתחומם, וצירופם 

יחד זורק אלומת אור על צדדים 
מגּוונים בקורות חייו, על סוגיות יסודיות 

בתורתו ועל היבטים במנהיגותו.

כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש קיבל את 
נשיאות הדור השביעי של חסידות חב"ד 

שנים אחדות אחרי השואה הנוראה. 
היהדות הדתית בכללה הייתה מוכה 

ונתונה למתקפה עזה. בעולם הגדול היה 
העם היהודי נתון לגלי טמיעה והתבוללות. 
מתוך מציאות קשה זו יצא הרבי בקריאת 

"ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה" – 
להפיץ את אור היהדות והחסידות ולקרב 

לבבות לאמונה ולקיום המצוות.

בתוך שנים מעטות חולל הרבי מהפך. 
מפעל השלוחים שיזם התפתח לממדי 

ענק, עד שאין כמעט פינה בעולם שבה 
אין שליח הפועל להחייאת היהדות. קולו 
נשמע יותר ויותר בחיים הציבוריים בארץ 

ובעולם. הרבי נהפך לאחד המנהיגים 
היהודים הבולטים, הכריזמטיים והנודעים 

ביותר של המאה העשרים.

לצד פעילותו הציבורית הענפה הרבי 
נודע כאחד מגדולי התורה שבדור, בנגלה 
ובנסתר. השיחות שנשא בהתוועדויותיו, 

שבהן השתתפו אלפי חסידים ובני תורה, 
ארכו שעות רבות, ובמהלכן נבע מעיינו 
התורני בלי הפסקה. שיחות אלו עסקו 
בעמוקות שבסוגיות התלמוד, ההלכה, 

הקבלה והחסידות. עד כה יצאו לאור יותר 
ממאתיים כרכים מתורתו הרחבה.

בספר הזה כונסו מבחר מאמרים העוסקים 
באישיותו ובמשנתו של הרבי. המאמרים 

נכתבו בידי אישים מגּוונים, מנקודות מבט 
שונות, והם מעניקים לקורא התבוננות 

רבת אנפין על הרבי, תורתו וכוח השפעתו 
על העולם כולו.

הראשון

השביעי

אלומת אור על 
דמותו הפלאית 
והייחודית של רבי 
שניאור־זלמן מלאדי, 
מייסד חסידות חב"ד 

 סוד כוחו
ופועלו של הרבי 
מליובאוויטש, 
 מנהיגה השביעי
של חב"ד, בעיני 
מגוון כותבים

470 עמודים342 עמודים
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כשיתבונן 
האדם

מבחר מאמרים מקוריים במשנת חסידות 
חב"ד, הדנים בשאלות הליבה של היהדות 

החסידות הביאה רוח חדשה לעולם היהודי. לעיתים נראה 
שחידושה מתמקד בהכנסת חיות מחודשת בלבד, אך יש 

דברים שבהם החסידות חוללה מהפך חשיבתי וסללה דרך 
משלה בסוגיות רבות בהשקפת העולם היהודית.

תפיסותיה של החסידות עוררו דיונים רבים. האומנם חלק 
הבעש"ט על הרמב"ם בסוגיית ההשגחה הפרטית? האם 

ייתכן שספר התניא אינו מקבל את ההנחה שעולמנו הוא 
פרוזדור בלבד בפני העולם הבא? האם יעדי עבודת ה' על־

פי התניא הם ריאליים ואפשריים? איך מסבירה החסידות 
את מציאות הרע בעולם? ומה הן עשר הספירות? ושאלה 

חשובה לא פחות – מדוע בכלל לעסוק בכל השאלות 
האלה?

בסוגיות אלו וברבות אחרות עוסק הספר הזה, המזמן 
אל פונדק אחד מבחר מאמרים מקוריים במשנת חסידות 
חב"ד, שפורסמו במקורם ברבעון 'מעיינותיך'. המאמרים 

דנים בשאלות הליבה של היהדות – אחדות הבורא, סוד 
הבריאה, מהותה של הנשמה, משמעות התורה והמצוות 

ותכלית בריאת האדם והעולם.

קרוב!
ב

כרך ראשון | נושאים - 298 עמודים
כרך שני | מועדים - יופיע בקרוב



קרוב!
ב

 חומש
עם פניני 

 חסידות
 ללמוד את פרשת השבוע עם האור החסידי 

חמישה חומשי תורה עם ביאורי חסידות, המלוקטים 
מעשרות ספרים של גדולי החסידות לענפיה. הספר מעניק 

דרך ייחודית ללמוד את פרשת השבוע עם האור המיוחד 
של תורת החסידות.

העריכה של הרב דב ליברמן מנגישה את הדברים ועושה 
אותם שווים לכל נפש.

שילוב הציורים המרהיבים של האמן ברוך נחשון מחברון 
מעניק הדר מיוחד לספר.
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 632 עמודים
הספר יצא לאור ב־2 פורמטים – אלבומי וגודל בינוני, 

בשיתוף הוצאת קורן.

מזמורי התהילים מוגשים באות קורן הייחודית, בסגנון שירה, 
המקל על הקריאה. לצדם ביאורו של הרב עדין אבן־ישראל 

)שטיינזלץ(, המאיר את הפסוקים בהסבר בהיר ועמוק גם 
יחד. בשולי העמודים מוגשים פניני חסידות שנערכו על־ידי 

הרב דב ליברמן. וכל פרק נפתח בציור מרהיב של האמן 
ברוך נחשון מחברון.

 הדפדוף בספר המרהיב הופכת את קריאת פרקי התהילים
לחוויה בעלת טעם ייחודי. 

 תהילים
פניני חסידות 

וציורים
 ספר התהילים המהודר -

יופי תוכני ואמנותי גם יחד



מהדורה מהודרת של ספר התהילים וחמש המגילות, עם פירוש רש"י והמצודות, 
ולצידם ביאורי החסידות. ביאורי החסידות מעניקים עומק ומשמעות מיוחדת 

 לפסוקי התהילים וחמש המגילות, ומוסיפים חיות וחדווה בקריאתם.
הביאורים לוקטו מכל ספרי החסידות לענפיה, והם מוגשים בדרך שמאפשרת 

ללומד להבינם בקלות. בשולי העמוד מוגשים 'פניני חסידות' – אמרות ורעיונות 
 קצרים, מאת מאורי החסידות, 

הקשורים לפרקי התהילים וחמש המגילות.

 הספר על תהילים יצא כעת לאור )560 עמודים(.
הספר על חמש מגילות יופיע אי"ה בקרוב. 

 תהילים
 וחמש מגילות

עם ביאורי חסידות
העומק החסידי מעניק חיות מיוחדת לפרקי 

התהילים ולחמש המגילות

קרוב!
ב

חדש!
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העולם החסידי פיתח את המוסד הייחודי המכונה התוועדות, 
וביידיש 'פארבריינגען'. זו ישיבה בצוותא, עם אמירת 'לחיים' 

וכיבוד, אך תוכנה רווי בעבודת ה', ברגשות קדושה ובהתרוממות 
הרוח. יש התוועדויות של חסידים, היושבים יחדיו ומשוחחים 

זה עם זה בענייני עבודת השם, ויש שבמרכז ההתוועדות יושב 
'משפיע', והקהל מקשיב לדבריו.

ההתוועדות מתאפיינת בסגנון לא־פורמלי. אין זו דרשה או 
שיעור, אלא שיחה מלב אל לב. ה'משפיע' יכול להשמיע רעיון 
מעורר, להציג תביעה נוקבת, לספר סיפור חסידי, ואף לתבל 

במילתא דבדיחותא, בעלת מסר חריף.

בסדרה 'התוועדות' מוגש תוכנן של התוועדויות חסידיות עם 
דמויות חסידיות ייחודיות – הרבנים הגאונים הרב עדין אבן־

ישראל )שטיינזלץ(, הרב שניאור־זלמן גופין והרב חיים־שלום 
דייטש והרב שבתי סלבטיצקי.

אלה ספרים מעשירים ומרוממים, המעניקים לקורא את החוויה 
החסידית במלוא עוצמתה ויופיה.

לקרוא בספר ולהרגיש את החוויה הייחודית 
של התוועדות חסידית מרוממת

התוועדות

התוועדות עם הרב עדין אבן־ישראל היא חוויה 
עם טעם מיוחד. הוא מדבר בסגנון ישיר, רווי חן 

והומור, מתוך חמימות וטעם חסידי מקורי. על 
השולחן עולות השאלות האמיתיות העומדות על 

סדר יומו של יהודי.

בספר כארבעים פרקים מהתוועדויותיו של הרב 
אבן־ישראל עם תלמידיו, כתובות בשפה קולחת, 
השומרת על חן השיחה ועל הבהירות והפשטות 
המאפיינות את הרב. אין כאן פלפולים או חידושי 

תורה עמוקים, אלא שיחה כנה, מלב אל לב, 
החודרת הישר פנימה ומרוממת את האדם טפח 

מעל הקרקע.

280 עמודים

 התוועדות עם הרב עדין
אבן־ישראל )שטיינזלץ(
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מחזה מיוחד הוא לראות את הקהל 
המגּוון השותה בצמא את התוועדויותיו 

של הרב גופין, המשפיע הראשי 
בישיבת תומכי תמימים בכפר חב"ד.

הרב גופין הוא מהמעמיקים בהבנת 
חסידות חב"ד, ומוסר שיעורים 

ברחבי הארץ לאברכים שוחרי אמת. 
בהתוועדויותיו, שיכולות להימשך 

שעות רבות, הוא תובע בעיקר עבודה 
עצמית, והתמסרות ללימוד החסידות.

הספר מכנס דברים שנשא 
בהתוועדויות רבות, לפני קהלים 

מגּוונים.

התוועדות עם 
הרב שניאור־

זלמן גופין

חדש!

הרב סלבטיצקי הוא שליח חב"ד הראשי בבלגיה. תלמיד 
חכם, עובד ה' ואיש עתיר עשייה. כל אלה, לצד אישיותו 

הלבבית, מתחברים לסגנון המיוחד שבו הוא מדבר 
בהתוועדויותיו, המושכות אליהן קהל רב.

בהתוועדויות האלה הוא מעביר רעיונות עמוקים בשפה 
קולחת, משלב את דבריו בסיפורים ובשפע דוגמאות 
מהחיים. הקהל יוצא מההתוועדויות עם עצות לחיים, 

הדרכות בעבודת ה', פתרונות לבעיות בחינוך, בזוגיות 
ובשלום בית.

בספר כחמישים פרקים, ובהם מדור על חגי ישראל והמסר 
שלהם לחיים. הסגנון הלבבי והבלתי־פורמלי הופך את 

הקריאה לחוויה נעימה, המעוררת את הלב ואת המחשבה.

248 עמודים

 התוועדות עם
הרב שבתי סלבטיצקי

המונים נוהרים להתוועדויותיו של 
הרב חיים־שלום דייטש, ראש כולל 

'צמח צדק' בעיר העתיקה בירושלים 
ור"מ בישיבת 'תורת אמת'. 

בדבריו הוא נוגע ברבדים עמוקים 
בנפש האדם, ומאיר את הפינות 

החבויות בתוכנו פנימה. לבביותו 
הטבעית ויכולתו לדבר עם כל אדם 

בגובה העיניים מושכות אליו קהל 
מגוון.

הספר העומד לצאת לאור מכנס 
רבות מהתוועדויותיו.

 התוועדות עם
הרב חיים־שלום 

דייטש

קרוב!
ב



שבחי הבעש"ט הוא הספר הראשון שריכז סיפורים על דמותו 
הפלאית של הבעש"ט, מייסד החסידות. הספר נדפס בפעם 

הראשונה בשנת תקע"ה, חמישים וחמש שנה אחרי הסתלקות 
הבעש"ט. כמו־כן יש בספר סיפורים על גדולי החסידות בדור 

הראשון והשני.

הספר מעניק לקורא היכרות ישירה ובלתי־אמצעית עם דמותו 
ודרכו של הבעש"ט. שזורים בו פועליו המופתיים לצד דיבורו 
עם פשוטי העם בשפתם ובסגנונם. הספר מגלה טפח ומכסה 

טפחיים, ומעניק אפשרות להתבונן בגדולתו של הבעש"ט ובה 
בשעה לחוש עד כמה עמקו מחשבותיו ודרכיו.

המהדורה הנוכחית מגישה את הספר לקורא בן זמננו. עיקרו 
של הספר מבוסס על נוסח המהדורה הראשונה, אך הוא חולק 

לפרקים ולכותרות, נוספו ביאורי מילים ומושגים, וגם מילות 
קישור במקרה הצורך. בשולי הגיליון הובאו הסברים על מהלך 

הסיפור, וכן תיאור אישים, ציון מקורות, השוואות למסופר 
בספרי גדולי החסידות בדורות הראשונים ועוד.

274 עמודים

מנהיג הדור השני של החסידות היה 
המגיד ממזריטש. הוא היה מגדולי 

תלמידי הבעש"ט והנהיג את החסידות 
אחריו. תלמידיו התפזרו במדינות 

השונות, וכל אחד ואחד מהם סלל דרך 
ייחודית בחסידות, שממנה התפתחו ענפי 

החסידות הרבים.

הספר הזה מגולל את תולדות ימי חייו 
ופועלו של המגיד ממזריטש, קשריו 

עם חבריו, תלמידי הבעש"ט, וסקירה 
על תלמידיו. כמו־כן יש כאן סקירה על 

שיטתו בתורת החסידות, שדגלה בגילוי 
פנימיות התורה עוד יותר מכפי שגילה 

רבו, הבעש"ט.

הספר נערך על ידי הרב ישראל אלפנביין.

ספר 
הסיפורים 
הראשון על 
הבעש"ט, 
במהדורה 
מיוחדת 
לקורא בן 
זמננו

דמותו ופועלו 
של המגיד 
ממזריטש, 
מנהיג 
החסידות 
בדור שאחרי 
הבעש"ט

שבחי 
הבעש"ט

המגיד 
ממזריטש

בקרוב!



'בית רבי' הוא הספר הביוגרפי האמין 
והמוסמך הראשון על שלושת נשיאי 

חב"ד הראשונים – אדמו"ר הזקן, אדמו"ר 
האמצעי ואדמו"ר הצמח צדק. הספר 
נדפס בפעם הראשונה בשנת תרס"ב 

בברדיצ'ב. מחברו, הרב חיים־מאיר 
הילמן, היה יליד ליעפלי, עיירה חב"דית 

שורשית, וספג סיפורים וידיעות רבות מפי 
אנשיה. הוא הקדיש קרוב לארבע־עשרה 

שנים לאיסוף מידע על רבותינו ולבירור 
אמיתותו, וכך עלה בידו לשלב בחיבורו 

הערצה לדמותם עם בירור ומחקר מדויק 
של העובדות ההיסטוריות.

הספר מהווה מקור ראשון לפרקים 
חשובים בחיי רבותינו ובתולדות 

החסידות, כגון פרשת המאסר והגאולה 
של אדמו"ר הזקן, והוא מתעד סיפורים 
רבים שהמחבר שמע מנכדי רבותינו – 

האדמו"רים מליובאוויטש וקאפוסט.

הספר זכה לכמה מהדורות, והרבי 
מליובאוויטש העיר עליו את הערותיו 

בכמה הזדמנויות.

זו מהדורה חדשה ומאירת עיניים של 
החיבור ההיסטורי, מוגהת ומתוקנת, 
בתוספת הערות היסטוריות, ביאורי 
מונחים והפניות למקורות מקבילים.

414 עמודים

גרסה מרוכזת ותמציתית, בכרך אחד, של הסדרה 'ספר התולדות', בעריכת הרב 
אברהם־חנוך גליצנשטיין. גרסה זו מעניקה לקורא סקירה על פרקי חייהם העיקריים 

של רבותינו נשיאינו.

סדרת 'ספר התולדות' נערכה בהוראת הרבי, ועל־פי הנחיותיו היא מבוססת כולה 
אך ורק על סיפורים שנרשמו או סופרו על־ידי אדמו"רי חב"ד, ולכן הם מהווים מקור 

מדויק ואמין – דבר שאי־אפשר לאומרו על כל סיפור אחר. בסדרה המקורית חמישה־
עשר כרכים, ויש בהם פירוט רב על תולדות חייהם של כל אחד ואחד מן הנשיאים, 

מהבעש"ט, המגיד ממזריטש, אדמו"ר הזקן ועד אדמו"ר הריי"צ.

הספר הזה מאפשר גישה נוחה ותמציתית יותר לקהל הקוראים הרחב. לאורך הספר 
מוגשים פרקי חיים שאינם ידועים לכול, כמו תקופת ה'נסתרּות' של הבעש"ט; הדרך 

שבה התקרב אליו המגיד; ימי בחרותו של אדמו"ר הזקן ומגעיו עם ה'מתנגדים', ופרטי 
פרשת המאסר והגאולה; אופי נשיאותו של אדמו"ר האמצעי והסתלקותו הפלאית; 

חינוכו של ה'צמח־צדק' בבית אדמו"ר הזקן ועבודתו למען הכלל; מסעותיו של הרבי 
מהר"ש ועבודתו בשעת ה'יחידות'; סדר יומו של הרבי הרש"ב, מלחמתו בבולשביקים 
וסיפור הקמת ישיבת 'תומכי תמימים'; חינוכו של הרבי הריי"צ, מלחמתו בקומוניסטים, 

ביקורו בארץ ישראל ועוד.

362 עמודים

הביוגרפיה 
האמינה 
והמוסמכת 
הראשונה 
של שלושת 
נשיאי חב"ד 
הראשונים

סיפור 
תולדותיהם 
של אבות 
 החסידות –
מהבעש"ט 
ועד אדמו"ר 
הריי"צ 
מליובאוויטש

בית רבי

 תולדות
רבותינו נשיאינו
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כתיבת ביוגרפיה על כ"ק אדמו"ר 
מליובאוויטש אינה משימה קלה, ואולי זו 
הסיבה שבמשך שנים רבות לא העז איש 
להתמודד עם אתגר גדול זה. הוא משול 

להרכבת פאזל של אלפי חלקים, שיש 
לחבר את כולם זה לזה כדי שתתקבל 
תמונה שלמה. בד בבד חשוב שהכול 

יוגש בדרך שאמנם תיתן ביטוי לגדולתו 
הענקית של נשוא הספר, ועם זה 

שהכתיבה תהיה מעניינת ומרגשת ולא 
אינפורמטיבית בלבד.

אחרי שנים שביוגרפיה כזאת הייתה 
חסרה, הופיע הספר שהכול חיכו לו: 
תולדות חייו של הרבי ב־610 עמודים 

גדושים בעובדות מאלפות, עדויות 
מקוריות וסיפורים מרגשים מכל פרקי חייו 
של הרבי, לפני קבלת הנשיאות ואחריה. 

יצירה מיוחדת במינה, מאת הסופר 
החסידי הרב זלמן רודרמן.

הספר מבוסס על מקורות מאומתים, 
ועל אלפי מסמכים ועדויות שנאספו 
במרוצת השנים, בידי חוקרים רבים 

ומגּוונים. כל אלה חושפים דמות מופלאה 
שיש בה מצד אחד גאונות אדירה בכל 

מכמני התורה, ובה בעת אישיות לבבית 
וכובשת, אוהבת כל יהודי, ובעלת מסירות 

נפש בלתי־נתפסת להפצת אור היהדות 
והחסידות לכל פינה בקצווי תבל.

ביוגרפיה יחידה מסוגה החושפת את דמותו הענקית 
של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

הרב זלמן רודרמן

חד בדרא



ימות המשיח מתוארים בדברי הנביאים 
וחז"ל כתקופה שבה העולם יגיע 

לשלמותו האידאלית. באותו זמן לא יהיו 
לאדם שום הפרעות בשאיפתו לעבוד את 

בוראו, מתוך מנוחת הנפש. שפע חומרי, 
שלום ושגשוג עולמי, לצד גילויים רוחניים 

נעלים.

הרבי מליובאוויטש עורר רבות על 
חשיבות הציפייה לגאולה. הוא הדגיש 

כי התקופה שאנו חיים בה היא תקופת 
ההכנה לעידן הגאולה, ונדרש מאיתנו 

להכין את עצמנו ואת העולם שסביבנו 
לבוא המשיח.

אחת הדרכים החשובות להתכונן לגאולה 
ולהתחיל לחוות את עולמה היא על־ידי 
לימוד הסוגיות הקשורות לגאולה, לדרך 

בואה ולצפוי להתרחש בה.

חוברת זו מוליכה את הקורא למסע 
בין נבואות אחרית הימים, יורדת 

לשורשם של דברים ומנסה למצוא את 
החוט המקשר בין הפרטים והיוצר את 
המציאות החדשה הממתינה לנו מעבר 

לכותל.

המאמרים שבחוברת מבוססים בעיקר 
על רעיונות מספרי החסידות.

56 עמודים

ליום ההולדת יש דימוי של אירוע ילדותי 
חביב, קיטשי קצת, ולא ממש רציני. זה 
ממש לא נכון. יום הולדת הוא כמו ראש 

השנה, אלא שהוא ראש השנה האישי 
והפרטי של האדם.

יום ההולדת הוא יום שמח, כי זכינו 
להתבגר בעוד שנה ולסגור עוד מעגל 
בחיינו. ועם זה, יום ההולדת הוא גם 
יום של מחשבה, חשבון נפש וקבלת 
החלטות טובות, כדי שהשנה הבאה 

תהיה טובה יותר.

הספר, שנכתב בידי הרב מנחם ברוד, 
מגיש בקלילות מבחר רעיונות ונקודות 
מבט על מהותו של יום הולדת, מנהגיו 

והדרך שבה ראוי לציינו. מלווים אותו 
איוריו החביבים של שלומי צ'רקה.

ספר מתנה מקורי ליום ההולדת.

איך מתכוננים 
לגאולה? 
– על־ידי 
שלומדים 
ספר מתנה עליה

עם רעיונות 
השופכים 
אור על יום 
ההולדת

הנה 
ימים 
באים

יום 
הולדת

חדש!
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 הזמנה למסע
שמעורר תהליך פנימי עמוק בלב כל אישה

הספר הוא תיעוד של סדנה שבועית לנשים בנושא השמחה 
– שנערכה בראשות הרבנית ברכה טברדוביץ. הדמויות עברו 

שינויים והתאמות, אך התכנים, הדיונים ומרבית הסיפורים – 
שאובים מהחיים.

הדמויות המלוות את הספר מייצגות שלבים בחיים, מגוון 
התמודדויות ונתוני אופי. יש להניח שהקוראת תמצא את עצמה 

מזדהה ומתחברת לאחת מהן או לחלקים מהן. קריאת הספר 
מעוררת תהליך פנימי ועמוק, שאינו משאיר אפשרות אחרת 

מלבד להיות בשמחה על אף מהמורות החיים.

הדרך לשמחה בלתי מותנית, כפי שמוצגת בספר, שאובה 
מספר התניא, שבו מעניק המחבר כלים מעשיים כיצד להגיע 

לשמחה בכל מצב ובכל הנסיבות. 

הספר הוא הזמנה למסע, שאותו חייבת כל אישה לעצמה. 
למענה, למען משפחתה ולמען מימוש שליחותה בעולם.

 מבט נשי על פרקי התניא
 שיש בו חיבור לחיים הממשיים

האם יש 'לימוד גברי' ו'לימוד נשי'? חז"ל אומרים שהגבר 
מביא הביתה חיטים, והאישה היא האופה מהם לחם. 

גבר יכול להסתפק בלימוד עיוני ותיאורטי. אישה מחפשת 
 בלימוד את החיים, את התובנות הנוגעות לאתגרי יום־יום.

רבקה לפידות מגישה בספרה מסע נשי אל תוכן פרקי 
התניא, דרך סיפורים, רעיונות ופתגמים. המסע הזה מחבר 

בין התוכן העיוני של התניא להיבטים אקטואליים ויום־
 יומיים, בשאיפה לחיות ולהחיות את המסרים.

הסיפורים מהחיים מסייעים מאוד לקלוט את רעיונות ספר 
התניא וליישמם בחיים המעשיים. 

שמחה 
ללא תנאי

 התוועדות
לתוך התניא

חדש!
קרוב!

ב



 התוועדות
לתוך התניא

החסידות ביסודה מחברת שמים וארץ, עליונים ותחתונים. היא 
נוגעת ברבדים העדינים ביותר בעבודת השם ובסוגיות הדקות 

ביותר בהשגה אלוקית, ובה בעת פונה אל יהודים פשוטים 
ומדגישה את חשיבות הירידה למטה, אל העולם הארצי 

והתחתון.

הלבשת הרעיונות העמוקים של ספר התניא בקטעי קומיקס 
קצרים אף היא סוג של חיבור לכאורה בלתי־אפשרי כזה. 

הסיפורים המצויירים והמתוקים של נתנאל ובת־אל אפשטיין 
מתארים רצף של התמודדויות קטנות וגדולות מחיי היום־יום, 
ובמהלכם מגלה גיבור הספר – ועמו הקורא – את רעיונותיו 

העמוקים של אדמו"ר הזקן בספר התניא.

פרקי הספר, המלּווים הסברים קצרים ובהירים, מביאים את אור 
החסידות לילדי ישראל בכל הגילים.

עד כה הופיעו שני ספרים בסדרה. ספר נוסף יופיע בהמשך. 

 חלק ראשון - 88 עמודים
 חלק שני - 84 עמודים

בקרוב יצא החלק השלישי.

האם אפשר להעביר לילדים את רעיונות 
התניא בספרי קומיקס? אפשר!

 הדרך
הארוכה-קצרה

בקרוב!
 
חלק שלישי

ספרי ילדים
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סדרה חדשה, באיורי הקומיקס החביבים והצבעוניים 
של נתנאל ובת־אל אפשטיין, על מאורי החסידות 

הראשונים, שהאירו את עולמנו.
שלושת הכרכים הראשונים בסדרה הם על כ"ק 

אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, 'בעל התניא', 
 האחים הקדושים רבי אלימלך מליז'נסק

ורבי זושא מאניפולי ועל רבי לוי־יצחק מברדיצ'ב.
מתוך רצון להנחיל את אורם הגדול לדור הצעיר, 
נבחרו סיפורים מתולדות חייהם ופועלם, ועובדו 

לשפה המותאמת לילדים והמדברת אל ליבם.
הספרים נתקבלו בהתלהבות רבה בקרב הילדים, 

ההורים והמורים.
72 עמודים כל ספר | ספרים נוספים בסדרה 

מתוכננים לצאת לאור בהמשך

ציורי קומיקס 
מרהיבים 
מקימים 
לתחייה את 
העולם הקסום 
שבו חיו 
ופעלו ראשוני 
החסידות

מאורי האש

חדש! 

חדש! 



מבחר סיפורים, מתוך חייו והנהגותיו של כ"ק 
אדמו"ר מליובאוויטש, מוגשים באיורים החביבים 

והצבעוניים של נתנאל ובת־אל אפשטיין. 
הסיפורים המאוירים בקומיקס ממחישים את 

העלילה בדרך חווייתית ומעניינת.
ציורי הקומיקס של נתנאל ובת־אל אפשטיין כבר 

נעשו שם דבר בציבור, והילדים עטים עליהם 
בשקיקה.

בספר הזה מוגש צרור סיפורים, מתוך אלפי 

הסיפורים המתהלכים על הרבי. הסיפורים 
עובדו לשפה המותאמת לילדים והמדברת אל 

לבם. כל זאת מתוך רצון להנחיל את אורו הגדול 
של הרבי לדור הצעיר.

היוצרים השתדלו להיות נאמנים לסיפורים 
המקוריים, אם כי פה ושם נוספו פרטים כדי 
להפוך את הסיפורים לחווייתיים יותר, אולם 

הסיפור בכללותו נותר אמיתי ואותנטי.
כרך ראשון - 72 עמודים | כרך נוסף - בהמשך

סיפורי מופת 
על הרבי 
מליובאוויטש 
נקראים 
בשקיקה 
בקומיקס 
משובח

 הרבי
של כולנו

חלק ב'בקרוב! 
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 תהילים
שלי

ספר תהילים מרהיב עין לילדים, שמקרב את 
ליבם אל פרקי נעים זמירות ישראל

הוצאה מרהיבה של ספר התהילים, במהדורה מיוחדת לילדים. 
פסוקי התהילים חולקו לשורות קצרות, המסייעות את קריאתם 

ואת הבנת משמעותם.
בתחתית העמוד מוגש ביאור המילים הקשות.

הספר כולו מלווה בציורים הנהדרים של שמשון קוטלובסקי.
'תהילים שלי' יצא לאור בארבע מהדורות ייחודיות, המותאמות 

לקהלי יעד מגּוונים.
רק אימרו מה התהילים שלכם.

266 עמודים

 התורה
שלי



 התורה
שלי
חמישה 
חומשי תורה 
במהדורה 
מיוחדת 
לילדים, עם 
סיפורים 
מאוירים

מפעל ייחודי וחסר תקדים של הנגשת 
חמשת חומשי התורה בעבור ציבור 

הילדים, במהדורה מרהיבה וצבעונית.
לצד כל פסוק מובא כאן הסבר בשפה 

פשוטה. כמו כן ניתנו כותרות ותקצירים 
של סיפורי התורה, הובאו רעיונות 

מחכימים מתוך המקורות ועוד.
בתוך כל פרשה מוגשים שלושה סיפורים, 

על־פי המדרשים ואגדות חכמינו זכרונם 
לברכה, ובלוויית הציורים הנהדרים של 

שמשון קוטלובסקי.
מהדורה חדשה זו נתקבלה בהתלהבות 

בלתי־רגילה בקרב ציבור הילדים, 
ההורים והמורים. בתי ספר רבים החלו 

להעניק חומשים אלה לילדים, ב'חגיגות 
החומש'. ומתברר שגם מבוגרים לא 

מעטים מוצאים את החומש הזה מתאים 
בעבורם...

 בראשית - 296 עמודים | שמות - 278 עמודים |
ויקרא - 246 עמודים| במדבר ודברים - ייצאו לאור בקרוב 

בקרוב!
 

במדבר
 
ודברים
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