
ב"ה

יריד מעיינותיך השנתי
לחנויות וספריות

ב"ה
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20 ₪ לכרך

שער היחוד והאמונה 
הגאון החסיד הרב יואל כהן שליט"א

חלקו השני של ספר התניא בו מבואר חידוש החסידות בסוגיית אחדות ה' 
עם ביאורים בהירים ומופלאים. מחולק לביאורי הפשט וביאורים להעמקה.

ספר התניא 
מהדורה מפוארת של ספר התניא בהוצאת 'צמאה'

אגרת התשובה 
הרב אליהו קירשנבאום

פי  על  התניא,  ספר  של  השלישי  חלקו   - התשובה  לאגרת  ביאור 
שיחותיו של הרבי מליובאוויטש.

הביאורים ערוכים ומחולקים לביאורי הפשט וביאורים להעמקה.

תניא לאנשים כמוני וכמוך 
 הרב אליעזר שם־טוב

ודובי ליברמן
ספר התניא בא לענות על שאלות בעבודת השם, 
על  ותשובות  עכשוויות  שאלות  כ-100  זה  בספר 
פרקי התניא   53 תוכני של  סיכום  לצד  פי התניא. 

בשפה קלילה.

זמני היריד
 היריד יתקיים בין התאריכים כ"א חשון - כ"א כסלו )08/11-07/12( בלבד!

לאחר סגירת היריד לא יתקבלו הזמנות נוספות עד ליריד בשנה הבאה.

תנאי תשלום
אשראי : עד 5 תשלומים.

צ'ק: 5 תשלומים לחודשים 12/2020 עד 04/2021.
לאחר התשלום תשלח אליכם קבלה פטורה ממע"מ.

מינימום רכישה ביריד - 100 כרכים.

להזמנות ופרטים נוספים:
yyd.chabad@gmail.com :מייל

טלפון: 072-2792079

ב"ה

מנהלי חנויות? גבאי אוצר הספרים?
אנו שמחים לבשר לכם על יריד סיטונאי במיוחד עבורכם!
מבחר גדול של ספרים במחירים הזולים ביותר!

מבית מעיינותיך
יריד סיטונאי שנתי לחנויות וספריות קודש
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20 ₪ לכרך 20 ₪ לכרך

 דרך ארוכה וקצרה
- פרקים בתניא 

מעיין הנדלר
ספר מתאים למתחילים בלימוד התניא, הספר 
מדויקים  והסבר  רקע  דברי  פרק  לכל  מקדים 
וקולעים המאפשרים ללומד להבין את התניא 

בלשונו של אדמו"ר הזקן.
מרכזיים  נושאים  לשבעה  מחולק  הספר 

בספר התניא.
מהדורה חדשה עם הוספות.

שו"ת התניא 
הרב יהודה אדרי

סיכום  באמצעות  ומפרשיו  התניא  ללימוד  עזר  ספר 
פרקי התניא ע"י שאלות ותשובות. 

ג חלקים.

אל תוך התניא
הרב חיים לוי יצחק גינזבורג

ביאור ללקוטי אמרים שבספר התניא על פי ביאורי אדמו"רי 
חב"ד בשפה עשירה ושוטפת מלווה בסיפורים.

הרב  שכתב  התניא'  'פניני  הספר  של  תקציר  הינו  הספר 
גינזבורג שם מאריך בהסברת דרכי החסידות על פי התניא 
על  רק הביארים  והובאו  נערך הביאור מחדש  זו  ובמהדורה 

התניא. 

מהדורה
חדשה

חדש!

הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

סדרת בת ארבעה כרכים המנגישה את אוצרות העם 
היהודי - חמשה חומשי תורה, ספרות חז"ל, מחשבת 

ישראל והלכה - לקורא הישראלי.

סודות היהדות
20 ₪ לכרך
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 כתר שם טוב
מפורש ומבואר 

הרבנים מענדל וועכטר, צבי זלמנוב ויצחק 
קפלן

את  הכולל  הבעש"ט  תורות  של  הראשון  הליקוט  ספר 
בשפה  רחב  ביאור  עם  ודרכיה  החסידות  תורת  יסודות 

ברורה, השוואות ומקורות. 
ב' כרכים

תורה אור ולקו"ת המבואר 
חנוכה ופורים 

הרבנים חיים זקס ומשה לינק
בעל   - מליאדי  זלמן  שניאור  רבי  של  חסידות  דרושי 
התניא - על חנוכה ופורים, עם ביאור השווה לכל נפש, 

פענוחים והערות.

דרך מצותיך המבואר 
הרבנים שניאור זלמן גופין, אליהו קירשנבאום 

ובנימין מאירי
מליובאוויטש  צדק'  ה'צמח  אדמו"ר  של  חסידות  דרושי 
על טעמי המצוות עם ביאור מקיף ונפלא. ספר המהווה 

מבוא יסודי למשנתה של חסידות חב"ד.
חלקים: ג | ד 

'בנין  מצות  עד  ה''  'אחדות  ממצות  נתבאר  ג'  בחלק 
מקדש'.

בחלק ד נתבאר מאיסור 'לא תבערו אש' עד סוף הספר.

25 ₪ לכרך

דרך מצותיך ליקוט
הרבנים שניאור זלמן גופין, אליהו קירשנבאום 

ובנימין מאירי
של  הכרכים  ארבעת  מתוך  יסודיות  מצוות  עשר  אחד 

סדרת 'דרך מצותיך המבואר'.
בישיבות  ללומדם  שמקובל  המצוות  נבחרו  בספר 

ובשיעורי חסידות.

מאמרי חסידות אדמו"ר הריי"ץ 
הרב צבי זלמנוב

מליובאוויטש.  הריי"ץ  הרבי  של  חסידות  מאמרי  מבחר 
לפסקאות.  חלוקה  עם  עצמו  המאמר   - העליון  בחלק 
תמציתיים  והסברים  הערות  מקורות,   - ובהערות 

ופשטניים.

אוצר מרשימות הרבי הריי"ץ 
ספריית מעיינותיך

על  מליובאוויטש  הריי"ץ  הרבי  של  נבחרים  כתבים 
וחסידי  אדמו"רי  של  קורותיהם  החסידות,  של  מהותה 

חב"ד וסיפורי ילדותו. בעריכה קלה לקריאה נוחה.

25 ₪ לכרך

חדש!
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20 ₪ לכרך

אוצר לקוטי שיחות 
עם ביאורים 
ספריית מעיינותיך

הרבי  של  נבחרות  שיחות  שש 
מפרשיות  אחת  לכל  מליובאוויטש 
מתורגמות  השנה  ומועדי  השבוע 

ללשון הקודש, בתוספת סיכומים. 
השיחות  בסוף  נוספו  זו  במהדורה 
להבנת  ויסודיים  מקיפים  ביאורים 
מושגים  ובירור  הדברים  מהלך 

מורכבים.
מהדורה רגילה - 6 כרכים.

מהדורת 'בלכתך בדרך' - 12 כרכים.

אוצר לקוטי שיחות 
בכריכה רכה
ספריית מעיינותיך

הרבי  של  נבחרות  שיחות  שש 
מפרשיות  אחת  לכל  מליובאוויטש 
ללשון  מתורגמות  השנה  ומועדי  השבוע 

הקודש, בתוספת פתיחים וסיכומים.

מהדורה רגילה - 6 כרכים:
25 ₪ לכרך

מהדורת 'בלכתך בדרך' - 12 כרכים:
12.5 ₪ לכרך

כריכה רכה, 6 כרכים:
12.5 ₪ לכרך

אוצר אגרות קודש 
ספריית מעיינותיך

הרבי  מכתבי  של  מסודר  ליקוט 
השם  עבודת  בענייני  מליובאוויטש 

ועסק התורה.
מדורים  לשישה  חולקו  המכתבים 
מורה  השם,  עבודת  תורה,  כלליים: 
הכלל  ענייני  דרכיך,  בכל  נבוכים, 

ומכתבים כלליים.

פתקים משולחנו של 
הרבי 

ספריית מעיינותיך
בכל  והדרכות  קודש  מענות  מאות 
הרבי  של  ידו  בכתב  החיים  תחומי 

מליובאוויטש.
מובא  היד  כתב  של  תמונה  כל  לצד 
פיענוח ובמקומות הדורשים ביאור ישנו 

הסבר בשולי הגליון.
חלקים א-ב 

25 ₪ לכרך
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 אוצר לקוטי שיחות
כלל ישראל 
ספריית מעיינותיך

עם  ייחודו של  על  מבחר שיחות של הרבי מליובאוויטש 
ישראל. בין הנושאים: ישראל והעמים, דין ציבור, מעמדות 

בעם ישראל, אהבת ישראל וערבות הדדית.

אוצר לקוטי שיחות לשיטתייהו 
ספריית מעיינותיך

יסודות כלליים בשיטותיהם של תנאים ואמוראים, מתוך 
סדרת הספרים 'לקוטי שיחות' של הרבי מליובאוויטש.

תולדות רבותינו נשיאנו
ספריית מעיינותיך

סיפור תולדות אדמו"רי חב"ד בגרסה תמציתית, בספר 
שנלקטה  התולדות"  "ספר  הסדרה  של  ריכוז  המהווה 

מכתבי הרבי הריי"צ מליובאוויטש.

25 ₪ לכרך

תהילים עם פניני 
חסידות 

ביאור: הרב עדין אבן־ישראל 
)שטיינזלץ(

איורים: ברוך נחשון
פניני חסידות: דובי ליברמן

ספר תהילים מפואר עם ביאור יסודי, 
לקט פניני חסידות וציורים ייחודיים.

מעמקי נשמת 
הרב מנחם ברוד

עם  חי"  כל  "נשמת  תפילת 
התפילה  תוכן  של  קצר  פירוש 
ביאורי  זה  לצד  הפשט.  פי  על 
בשפה  זו  תפילה  על  חסידות 
ברורה וקולחת. בתוך התפילה 
הצצה  של  קטעים   15 שולבו 
המוזכרים  הבריאה  לפלאי 

בנוסח תפילה זו.
קטעי  מובאים  הספר  בסוף 

חסידות בלשונם.
מהדורות,  ב-2  יצא  הספר 
כרומו  דפי  על  צבעונית 
משובחים עם תמונות, ותורנית־

ישיבתית בהדפסה רגילה.
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חלקי ה' אמרה נפשי 
הרב יהושע שפירא

חמישה מאמרי חסידות יסודיים של  הרבי מליובאוויטש שנלמדו בישיבת 
רמת גן עם ראש הישיבה הרב יהושע שפירא.

את  מכירים  שאינם  למי  גם  העמוקים  המאמרים  את  פותחים  הסבריו 
סגנונו המיוחד של הרבי.

הערות ועיונים במנחת חינוך 
ספריית מעיינותיך

בספר  הנידונים  בנושאים  מליובאוויטש  הרבי  משיחות  נפלא  אוצר 
'מנחת חינוך' תוך פלפול והערות בדבריו.

היא שיחתי 
מעיין הנדלר

לקט משיחות הרבי מליובאוויטש לפרשיות השבוע, מבוארות וכתובות 
בשפה קולחת, מזווית נשית.

ב' חלקים.

ענייני דיומא 
ספריית מעיינותיך

את  המאירות  מליובאוויטש  הרבי  של  מהתוועדויות  אוצר 
עניינו של החג באופן ייחודי במשנת חב"ד ואור החסידות.

שמחת תורה / י"ט כסלו

סיפורים והוראות 
ספריית מעיינותיך

בשיחותיו.  מליובאוויטש  הרבי  שסיפר  וביאוריהם,  נבחרים  סיפורים  מציג  הספר 
רבים מהם סיפורים שיש בהם משום חידוש, ומקצתם סיפורים חסידיים מּוכרים, 

שהרבי חושף את משמעותם הפנימית, בעיון ובדקדוק, כדרכו בקודש.

ילקוט תורת הנפש 
הרב אלכסנדר בן נון

מבחר מאמרי חסידות מנשיאי חב"ד בענין נפש האדם מבוארים בשפה שווה לכל 
נפש.

אלה הם מועדי 
הרב שניאור זלמן רודרמן

טעימה מכובדת מתורתו העמקנית של הרבי מליובאוויטש ומגישתו הייחודית לחגי 
ומועדי ישראל.

הראשון 
ספריית מעיינותיך

אוסף מאמרים אודות רבי שניאור זלמן מליאדי - בעל התניא, שצירופם יחד שופך 
אור על צדדים שונים בקורות חייו, סוגיות בתורתו והיבטים במנהיגותו.

השביעי 
ספריית מעיינותיך

הרבי  של  בתולדותיו  העוסקים  בקפידה  שנבחרו  ומסמכים  מאמרים  אוסף 
מליובאוויטש, במשנתו ובפועליו ופותחים צוהר לדמותו ומפעל חייו.
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המועדים בחסידות 
של  בתוכנם  מחודשת  פנימית  התבוננות 
האדם  בעבודת  ומשמעותם  ישראל  מועדי 

לקונו לאורה של תורת החסידות.
הספר יוצא לאור במהדורה חדשה ומאירת 

עינים, עם הוספה של מאמרים חדשים.

הגאון החסיד הרב יואל כהן שליט"א

סוגיות בחסידות 
לאור  ישראל  במחשבת  מהותיים  נושאים 
י"ג  וידיעתו,  ה'  אמונת  ובהם:  החסידות, 

עיקרי האמונה, נס וטבע, ישראל והתורה.
הספר יוצא במהדורה חדשה ומאירת עינים, 
'מהותן  הקונטרס  של  מיוחדת  תוספת  עם 

של ישראל' מאת הרב יואל כהן.

פשוט חסידות 
ספריית מעיינותיך

ונושאים עיקריים  ומועדים  לימוד בחסידות על שבת  קטעי 
בעבודת השם.

בספר מובאים קטעי מקור מנוקדים מספרי גדולי החסידות  
לצד ביאורים וקטעי קישור הכתובים בסגנון עכשווי ובהיר. 
חסידיים  וסיפורים  פתגמים  הלימוד  את  מלווים  כן  כמו 
תמונה  ללומד  ומקנים  החוויה  את  המעשירים  קולעים, 

שלמה וחיה יותר של דרך החיים החסידית.
חלק א - שבת, מועדים ותשובה

חלק ב - תורה, תפילה, שמחה ואהבת ישראל

שווה לכל נפש 
הרב משה שילת

מתורת  מלהיבים  רעיונות 
ידידותית.  בשפה  החסידות 
למתקדמים  מתאים 
למבוגרים  ולמתחילים, 

ולצעירים.
בסדרה יצאו ארבעה חלקים:
תפילה,  על  חסידות  ביאורי 
בעבודת  שונים  עניינים 
החגים  על  רעיונות  השם, 

וביאורים לפרקי אבות.

לדעת להאמין 
הרב יחזקאל סופר

תוך  חב"ד,  במשנת  הקבלה  ועקרונות  ישראל  מחשבת  יסודות  הצגת 
התמודדות לוגית ישירה עם דילמות החשיבה המודרניות.

גם כשהפוך לי 
ברכה טברדוביץ

תיעוד של סדנה שבועית לנשים בנושא השמחה על פי ההדרכות 
שבספר התניא. הדמויות שמלוות את הספר מייצגות שלבים בחיים, יש 

להניח שהקוראת תמצא את עצמה מזדהה ומתחברת לאחת מהן או 
לחלקים מהן.

ספר מסע שמעורר תהליך פנימי עמוק בלב כל אישה.

20 ₪ לכרך
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להבין חסידות 
הרב מנחם ברוד

החסידות  תורת  של  היסוד  מושגי 
וקולחת  בהירה  בלשון  מוגשים 
על  תמונה  לקבל  לקורא  המאפשרת 
מושג  בכל  החסידות  של  תפיסתה 

ומושג.

צמאה לך 
יוסי אליטוב, יאיר שרקי

שרקי  ויאיר  אליטוב  יוסי  העיתונאים 
חברו יחד להגשת אמרותיו של הבעש"ט 
לכל  שווה  ובביאור  עכשווית,  בשפה 
בלשונה  אמרה  כל  מביאים  הם  נפש. 
את  מסבירים  מכן  ולאחר  המקורי, 
עומקה ומשמעותה, על בסיס המבואר 

בספרי החסידות.

ספריית מעיינותיך
העולם החסידי פיתח את המוסד הייחודי המכונה התוועדות, 
'לחיים'  אמירת  עם  בצוותא,  ישיבה  זו  'פארבריינגען'.  וביידיש 
וכיבוד, אך תוכנה רווי בעבודת ה', ברגשות קדושה ובהתרוממות 
הרוח. ההתוועדות מתאפיינת בסגנון לא־פורמלי. אין זו דרשה 
או שיעור, אלא שיחה מלב אל לב. ה'משפיע' יכול להשמיע רעיון 
לתבל  ואף  חסידי,  סיפור  לספר  נוקבת,  תביעה  להציג  מעורר, 

במילתא דבדיחותא, בעלת מסר חריף.
עם  חסידיות  התוועדויות  של  תוכנן  מוגש  'התוועדות'  בסדרה 
ומרוממים,  מעשירים  ספרים  אלה  ייחודיות.  חסידיות  דמויות 
המעניקים לקורא את החוויה החסידית במלוא עוצמתה ויופיה.

הרב עדין אבן־ישראל )שטיינזלץ(
הרב שניאור זלמן גופין
הרב חיים־שלום דייטש

הרב שבתי סלבטיצקי

20 ₪ לכרך



/ 18 19  / מעיינותיך 

20 ₪ לכרך 20 ₪ לכרך

ספרי הרב הלל 
צייטלין הי"ד 

תרגום מחודש לכתביו של 
הלל  הרב  הנודע  הסופר 

צייטלין הי"ד 

בפרדס הקבלה

מבוא לחסידות ולדרכה 
של חב"ד

בעקבות צדיק הדורות 
)רבי  נחמן מברסלב(

הרבי שלי 
ספריית מעיינותיך

ממפגשים  סיפורים  מתעד  הספר 
הרבי  עם  נשים  של  פנים  אל  פנים 
שהגיעו  ותשובות  מליובאוויטש, 

לשאלות של חסידותיו.

 הרב מנחם ברוד.
איורים: שמשון 

קוטלובסקי
תורה  חומשי  חמשה 

במהדורה מרהיבה לילדים.
הסבר  מובא  פסוק  כל  לצד 
ניתנו  כן  כמו  פשוטה  בשפה 
כותרות ותקצירים של סיפורי 
רעיונות  הובאו  התורה, 
המקורות  מתוך  מחכימים 
מאוירים  סיפורים  ובתוספת 

על פי אגדות חז"ל.

20 ₪ לכרך



/ 20 21  / מעיינותיך 

20 ₪ לכרך 20 ₪ לכרך

הדרך הארוכה-קצרה 
נתנאל ובת־אל אפשטיין

התניא  ספר  על  המבוסס  לילדים  קומיקס 
באתגרי  העוסקים  רעיונותיו  את  ומציג 
איורים  עם  ילדים  של  ראיה  מזוית  יום  היום 

מקוריים ומשעשעים.
שלושה חלקים

חדש!

מאורי האש 
נתנאל ובת־אל אפשטיין

סיפורים מרתקים מחייהם ופועלם של ראשוני החסידות 
בקומיקס מרהיב ומרתק לילדים.

• המגיד ממזריטש
• בעל התניא

• רבי אלימלך מליז'נסק ורבי זושא מאניפולי
• רבי לוי יצחק מברדיצ'ב

הרבי של כולנו 
נתנאל ובת־אל אפשטיין

בקומיקס  מליובאוויטש  הרבי  על  נבחרים  סיפורים 
מרהיב עין, המקרבים את הדור הצעיר לדמותו הנפלאה 

ולאהבת ישראל הגדולה שלו.



/ 22 23  / מעיינותיך 

20 ₪ לכרך 20 ₪ לכרך

שבחי הבעל שם טוב 
רבי דב בער מליניץ

תולדות וסיפורי מופת על אור שבעת הימים, הבעש"ט 
הקדוש, במהדורה חדשה ומוערת לפי כתב היד.

בית רבי 
הרב חיים מאיר הילמן

הראשונים  חב"ד  נשיאי  שלושת  של  תולדותיהם  ספר 
במהדורה חדשה ומאירת עיניים ובתוספת הערות.

חד בדרא 
הרב שניאור זלמן רודרמן

עדויות  מאלפות,  בעובדות  גדושים  עמודים   610
הרבי  של  חייו  פרקי  מכל  מרגשים  וסיפורים  מקוריות 

מליובאוויטש, לפני קבלת הנשיאות ואחריה.

נפשי תערוג 
בנימין ליפקין

הרבי  במחיצת  מיוחדים  קודש  רגעי  עשרות  תיאור 
מליובאוויטש.

המשפיע ר' שלמה חיים 
הרב ישראל אלפנביין

ה'  בעבודת  והדרכותיו  הרוחנית  משנתו  חייו,  תולדות 
בדרך חסידות חב"ד של החסיד רבי שלמה חיים קסלמן.

ברגע האמת 
שלום ירושלמי, יוסי אליטוב, אריה ארליך

ספר תיעודי ראשון מסוגו בו נחשפת מערכת הקשרים 
המדינית־ לצמרת  מליובאוויטש  הרבי  שבין  המיוחדת 

ביטחונית בישראל. 
לשעבר  השב"כ  ראש  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש 
אליקים  השופט  לשעבר  הממשלה  מזכיר  פרי,  יעקב 
בארצות  הביטחון  משרד  משלחת  ראש  רובינשטיין, 
בעבר  מפתח  אישי  ועוד  צ'חנובר  יוסי  לשעבר  הברית 
ובהווה — חושפים לפני העיתונאים שלום ירושלמי, יוסי 
אליטוב ואריה ארליך את עומק המעורבות והאכפתיות 
של  והמדיניים  הביטחוניים  לצרכיה  באשר  הרבי  של 
ורווי  משתנה  בעולם  היהודי  העם  ולעתיד  ישראל 

אתגרים.



/ 24 25  / מעיינותיך 

20 ₪ לכרך 20 ₪ לכרך

ילקוט גוראריה - ב חלקים 
הרב יוחנן גוראריה

ידיעות  הכולל  והאחרונים,  הראשונים  רבותינו  מספרי  ערכים  לקט 
והנהגות, אמרות טהורות ותעלומות חכמה.

חקרי המנהגים 
הרב יוחנן גוראריה

סדרת ספרים הכוללת מקורות, טעמים ועיונים על מנהגי חב"ד, לפי סדר 
הלכות השולחן ערוך.

חקרי הלכה - ציצית | הספר בהלכה 
הרב יוחנן גוראריה

אוסף דינים ומנהגים מספרי ראשונים ואחרונים על הלכות ציצית וספרי 
קודש.

צדיקים וידידים 
הרב יוחנן גוראריה

סקירה היסטורית על קשרי הידידות המופלאים בין בעל התניא ורבי לוי 
יצחק מברדישטוב, ו"החתונה הגדולה" בז'לובין.

ספרי הרב יוחנן גוראריה

הנה ימים באים
תיאור תקופת ימות המשיח על פי דברי הנביאים, וירידה 
לשורש הדברים בכדי למצוא את החוט המקשר שמאחד 

בין הדברים ויוצר את המציאות הזו.

למצוא את היהלום 
 הרב מנחם ברוד

איורים: שלומי צ'רקה
מבחר רעיונות ונקודות מבט מקוריות על מצות אהבת 

ישראל באור החסידות. עם דוגמאות מחיי היום יום.

דובדבנים 
הרב אריק מלכיאלי

לאור  הזוגיות  להעשרת  טיפים  וארבעה  חמישים 
באיורים  מלּווים  השבוע.  פרשת  של  הנצחיים  המסרים 

חביבים.



/ 26 27  / מעיינותיך 

20 ₪ לכרך 20 ₪ לכרך

תולדות רבי משה
הרב אליהו מטוסוב

הרב משה בן אדמו"ר הזקן היה גאון מופלא, היה 'חוזר' של אביו הגדול 
ומכתביו הודפסו מאמרים רבים  בסדרת "מאמרי אדמו"ר הזקן" ב"תורה 

אור" ו"ליקוטי תורה".
ותצלומים  יד  כתבי  בו  ומשולבים  תולדותיו   מובאים  זה  מפואר  בספר 

נדירים.

אביעה חידות 
הרב יחזקאל סופר

וחידודי לשון שיאיהבו על הדור  עיון  ייחודי המגיש שאלות  חינוכי  ספר 
הצעיר את פרשת השבוע ולימודה.

תורה ופירושה 
הרב אברהם אלשוילי

חמישה חומשי תורה בהוצאה מאירת עינים עם פירוש 
פירוש  כל  על  ומקיף  תמציתי  ביאור  אונקלוס,  לתרגום 
רש"י וליקוט של פירושים על התורה מכל ספרי הרמב"ם.

הבן יקיר לי 
הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

נאומים, שיחות ומאמרים של הרב עדין אבן- לקט של 
ביהודים  העוסקים  השנים,  במהלך  )שטיינזלץ(  ישראל 

בישראל ובתפוצות.

שערי תפילה ומנהג
הרב מרדכי שמואל אשכנזי

של  רבו  אשכנזי  הרב  שכתב  ביאורים 
המיוחד  התפילה  לנוסח  חב"ד  כפר 

שחיבר בעל התניא.
חלק ראשון לתפילות של יום חול וחלק 

שני לתפילות השבת והמועדים.

דרך התשובה 
הרב דובער פינסון

חידושים וביאורים בענין התשובה על פי החסידות.

חדש!
חלק ב'



/ 28 29  / מעיינותיך 

20 ₪ לכרך 20 ₪ לכרך

כאן בונים 
עלילה מרתקת הסוחפת את הקורא הצעיר להרפתקאה 
מהנה המעניקה כלים לחיים ומבוססת על 12 הפסוקים.

השליחות האחרונה 
ליאור אלפרוביץ'

סיפור חייהם של גבי ורבקי הולצברג הי"ד, שלוחי הרבי 
מליובאוויטש בהודו, שנפלו על משמרתם בארוע טרור.

סיפורי מעשיות לילדים 2 
אריה לדרמן

נחמן  רבי  של  מעשיות  מסיפורי  מרהיבים  קומיקסים 
מברסלב.

i Belive )אי בליב(
דודי כפלין ונדב כהן

iBelieve הוא תיעוד של שיחה מרתקת בין אח ואחות, 
ונוגה, המתקיימת לאחר שאיתי מתקרב ליהדות,  איתי 

ונוגה לא מוכנה לקבל זאת. 
השיחות  בעיניהם,  חן  מוצא  הזה  האתגר  אט,  אט 
את  המציגה  חדשה,  יריעה  לה  נפרשת  וכך  מתארכות, 
ויופיה של מחשבת היהדות, שאלות של מהות  עומקה 
של  הפנימית  והאמת  ביטוי,  בה  מוצאות  זהות  ושל 

הנשמה פורצת.  

מעשה ממלך שגזר שמד 
אריה לדרמן

קומיקס מרהיב מסיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב.

תנחומיך ישעשעו נפשי 
הרב ארלה הראל

ההגות  בין  המופלא  החיבור  על  ייחודית  אור  שפיכת 
אחת   - הלוגותרפיה  לשיטת  והחסידית  היהודית 

השיטות המרכזיות בעולם הטיפול הנפשי.



/ 30 31  / מעיינותיך 

20 ₪ לכרך 20 ₪ לכרך

ספרי הרב שלום ארוש

בגן האמונה המבואר 
הרב שלום ארוש

מדריך מעשי לחיי אמונה והתחזקות.

שעריו בתודה
הרב שלום ארוש

עצות מופלאות לשינוי ממשי בחיי האדם. התודה היא מפתח לכל שערי 
החיים" שמחה, שלום בית, פרנסה ועוד.

בגן האמונה העולמי 
הרב שלום ארוש

מדריך מעשי לחיי אמונה והתחזקות.

בשדי יער 
הרב שלום ארוש

מדריך מעשי לתפילה והתבודדות לפי כתבי רבי נחמן מברסלב.

צמאה 1
ניגוני הרבי 

מליובאוויטש

צמאה 2
ניגוני אדמו"ר הזקן - 

בעל התניא

צמאה 3
ניגונים על פסוקי 

תהלים

צמאה 4
 שירים מתוך
קטעי תפילה

צמאה 5
 אמנים שרים
קטעי נשמה

20 ₪ לדיסק

שיחת חברים 
הרב מיכי יוספי

הרב  עם  קצרות  התוועדויות  מעין 
בעבודת  להתחזקות  יוספי,  מיכי 
השם, בתיקון המידות, ובהתמודדות 
נאמרו  הדברים  החיים.  אתגרי  עם 
במקורם בסגנון בהיר ומושך לב, וכך 
הרעננה  הרוח  שמירת  תוך  נכתבו, 

המאפיינת אותם.

 אמנים ישראליים
 מּוכרים שרים

את ניגוני חב"ד

חדש!


