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עם צאתו מבית האסורים כותב בעל התניא מכתב לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב ולרבי ברוך ממז'יבוז' נכדו של תוכן העניינים
הבעש"ט. במכתב זה מתאר בעל התניא את היציאה שלו מהמאסר כקידוש ה' עצום השייך לכל תלמידי

הבעל שם טוב:

"משך ה' אותי ויעליני לבשר ענוים ולישרי לב שמחה, שמחו צדיקים בה' והללתם את שם אלקיכם אשר עשה עמכם 
להפליא עד אין מספר... והפליא והגדיל שמו הגדול והקדוש אשר נתגדל ונתקדש ברבים, ובפרט בעיני כל השרים... 

והנה מי אנכי כי הביאני ה' עד הלום להתגדל ולהתקדש שם שמים על ידי שפל אנשים כמוני, כי עיקר המלחמה אשר 
שמו פניהם ללחום על תורת הבעש"ט ותלמידיו ותלמידי תלמידיו דווקא".

הרי שבעל התניא רואה במאסר זה את המלחמה על החסידות כולה, שהוא "רק" נבחר כמייצגה.

*  *  * 
בשנים האחרונות גוברת והולכת ההתעניינות בתורת החסידות ומקיפה חוגים רחבים מאוד. אשתקד – לכבוד 

מאתיים שנה להסתלקותו של אדמו"ר הזקן, בעל התניא – זכינו לקיים יריד ראשון מסוגו, שנולד מתוך צורך אמיתי 
של ציבור ענק המבקש להרוות את צימאונו הרוחני במים זכים ממעיינות החסידות. ההצלחה היתה הרבה למעלה 

מן המשוער, ואלפים רבים פקדו את הדוכנים השונים, רכשו ספרים שדיברו אל לבם והשתתפו בהתוועדויות מחזקות 
ומחממות לב לכבוד בעל ההילולא ותורתו. מכיוון שהוברר לנו למעלה מכל ספק שאת זה מוכרחים להמשיך, ניגשנו 

במרץ ובשמחה לתכנון היריד העתיד להתקיים בשנה זו, כשמגמתנו היא להציע בפני קהל שוחרי החסידות את מיטב 
האיכות במחיר הנמוך ביותר שמתאפשר לנו.

בדפים הבאים תמצאו מדריך להתמצאות בחדרי האוצר העשיר להפליא של כתבי החסידות, פרי יצירתם של 
תלמידיו ותלמידי תלמידיו של מורנו הבעש"ט, אשר בקדושתם סללו לכל אדם מישראל דרך לעבודת ה' בשמחה, 

באהבה, בדבקות ובחיות פנימית אמיתית.
תורת החסידות מאירה את חיי היהדות בהסבריה המעמיקים על מהותה של הנשמה, על פנימיות התורה והמצוות 

ועל הקשר שנוצר בין האדם לבוראו. דרכיה והדרכותיה מעניקות אור חדש וטעם חדש לעבודת ה'.
בחוברת זו מופיעים רובם הגדול של חיבוריהם הידועים של גדולי החסידות, אשר חלקם מתאים גם למי שפוסע את 

פסיעותיו הראשונות בעולמה של תורת החסידות, בעוד חלקם האחר נועד למתעמקים ולמתקדמים יותר.
רעיונותיה של החסידות, אורחותיה והדרכותיה, פונים לכל יהודי ויהודי – לפשוטי־עם ולגאוני עולם, לתלמידי חכמים 

ולאנשי עמל. בעמודים הבאים, אנו מזמינים אותך למצוא את הדרך שלך להביא אל נשמתך את האור והחיות 
הייחודיים של תורת החסידות.

8דורות הראשוניםא. 
הבעש"ט, הרב המגיד ותלמידיהם.

16תורת חב"דב. 
מבחר מכתבי אדמו"רי חב"ד.

26תורת הרבי מליובאוויטש זי"עג. 
ספרי אוצרות וליקוטים שונים בנושאים שונים.

34תורת החסידות לענפיהד. 
ספריהם של צדיקים ותלמידיהם.

50ביאורי חסידים, הגות והשקפהה. 
ספרי ליקוט וביאור מאת מחברים בני זמננו, יחד עם ספרי הגות הצועדים 

לאורה של תורת החסידות.

60סיפורי חב"דו. 
מבחר מגוון של ספרים המעבירים את אווירתה של ליובאוויטש ואת 

תכונתה של החסידות.

49תקליטורי ניגוני חב"דז. 
לצד חדשים.ניגוני חב"ד ישנים לצד חדשים.

היריד מתקיים ע"י: תורת חב"ד לבני הישיבות
toratchabad@neto.net.il ת.ד. 36251 ירושלים / דוא"ל

היריד ללא מטרות רווח ובמחיר מסובסד * דמי כניסה סמליים: 10 ₪. לתלמידים, תלמידות ואברכים: 5 ₪.
ניתן לרכוש מכל ספר עותק אחד בלבד.

הספרים ביריד נמכרים במחיר מבצע אחיד: ארבעה ספרים ב־100 ₪ (שני תקליטורים נחשבים כספר אחד). 
לא תתאפשר רכישת ספר בודד.

אמצעי התשלום:
מזומן

אשראי * מלבד אמריקן אקספרס. * עד שלושה תשלומים.
שיקים לפירעון מיידי בלבד.

אנו נערכים ליריד הגדול עם כמויות ספרים גדולות שיספיקו בעז"ה לכולם.
למעוניינים ניתן להזמין ספרים מראש בטלפון: 03-9604637, בתשלום מראש בכרטיס אשראי, בתוספת 45 ₪ 

דמי טיפול. קבלת ההזמנה באולם נפרד. הזמנות מראש עד שבוע לפני היריד.
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תוכן העניינים

19 18 18 18 17 17 17 16

תורה אור
ולקוטי תורה

אגרת התשובה 
ע"פ ביאורי הרבי

שיעורים בשער 
היחוד והאמונה

תניא עם 
ביאורים ופנינים

תניא - חסידות 
מבוארת

תניא עם ביאור 
הרב אבן ישראל

שיעורים בספר 
התניא

תניא

29

29

28 28 2727 2626

תהילים - 
תהילות מנחם

שערי אמונה

שולחן מנחם המאור שבתורה חדש: אוצר
התוועדויות

מהדורה חדשה: 
אוצר אגרות־קודש

אוצר
לקוטי־שיחות

אוצר
מאמרים

11 10 10 10

זהב המנורה חדש: נועם
אלימלך - ערכים

נועם אלימלך בוצינא דנהורא

15 15 14 14

ליקוטי מוהר"ן חיים וחסד חסד לאברהם אור הגנוז -
וזאת ליהודה

22 21 2122 1920

תורת שלום - ספר 
השיחות המתורגם

חדש: המעיינות -
קונטרס עץ החיים

חדש: המעיינות 
- מאמרי אדמו"ר 

האמצעי

חדש: לקוטי 
שיר־השירים

חדש: המעיינות - חסידות מבוארת
תורה אור המבואר

31 3133 30 30 30 29

הפצת היהדות חלקי ה' אמרה 
נפשי

חדש: את עלית 
שיחות הרבי לנשים

שולחן חג שולחן שבת אלה הם מועדי פרופ' גרין,
שלום וברכה

13 13 12 12 11

עבודת ישראל מהדורה חדשה: 
אור המאיר

מאור עיניים קדושת לוי חדש: פרי הארץ
עם 'פריו מתוק'

9 9

8

בן פורת יוסף תולדות יעקב 
יוסף

אור תורהבעל שם טוב צוואת הריב"ש

88

9 9 9

חדש:
דגל מחנה אפרים

כתונת פסים צפנת פענח

25 25 25 24 24 23 23

23

חדש: דרכי החסידות 
- מועדים

דרכי החסידות
- פרשת השבוע

ספר השיחות
- אדמו"ר הריי"צ

ספר הזכרונות ליקוטי דיבורים שיעורים בהמשך 
המאמרים תער"ב

חדש: שיעורים 
בחסידות המשך 

החודש ס"ו

שיעורים בחסידות
המשך חה"ש ס"ה

וותלמידיו עמוד 8-9 מורררנו הבבעשש"טט

דדוורות הראאששוננים עמוד 10-15
הרב המגיד ננכדי הבעש"ט ותללמידדי

תוורת חב"ד עמוד 16-225
מבחר מכתבי אדמו"רי חב"ד

תורת ההרבי מליובבאוויטש זיי"ע עמוד 26-33 
ספרי אוצרות וליקוטים שונים בנושאים שונים
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תוכן העניינים

37

36 36 36 35 35 34 34

תורת אבות

סידורו של שבת שער התפילה באר מים חיים בית אהרן ערבי נחל מהדורה חדשה: 
יושר דברי אמת

תורת המגיד 
מזלאטשוב

40 40

39 39 39 38 38 37

עירין קדישין מהדורה חדשה: 
תורת החוזה 

מלובלין

נועם מגדים אור פני משה בת עין מאור ושמש מהדורה חדשה: 
אוהב ישראל

מנחם ציון - 
ילקוט מנחם

42 42 42

42 42 41 41 41

זרע קודש דרך פקודיך אגרא דפרקא

אגרא דכלה בני יששכר תפארת שלמה ליקוטי תורה - 
טשרנוביל

אור לשמים

45

48

45

48

44

48

44 44

47

44

47

43

46

43

46

43

46

ספרי רבי צדוק 
הכהן מלובלין

השתפכות הנפש

מהדורה חדשה: 
פרי צדיק

ישמח ישראל

בית יעקב - 
בראשית

שיח שרפי קודש

מעייני השילוח - 
חנוכה

מי השילוח

שפת אמת
מהדורת בני בינה

מהדורה חדשה: 
קול שמחה

שפת אמת
מהדורת אור עציון

זאת הברכה

חשבה לטובה

מגן אברהם

ליקוטי הרי"ם

עמק תפילה

אמת ואמונה

עמוד 34-48 תוררת החחסידותת לענפיההה
ביאורי חסידים, הגות והשקקפה עמוד 50-59ספריהםם של צדיקקים ראששי שושלות נודעעותת ותלמידיהם  

חדש: הראשון שישה סיפורי
מעשיות של רבי 

נחמן מברסלב

שלושה עשר
עלי השושנה

חיי שנה מחשבת
החסידות

סוגיות
בחסידות

52 51 51 51 50 50

עולמות

נר למשיחי חדש: ארץ ושמים חדש: במסתרים

סדרת עצות 
התניא

ללמוד איך 
להתפלל

חדש: השביעי המועדים
בחסידות

54

56 56 56

53 53

52 50

לתורה ולמועדים

דבש מסלע

חדש: ביאורים והערות 
לסידור אדמו"ר הזקן

כאור שבעת 
הימים

לחיות במרחב 
האלוקי

אור הלבנה

להפוך את 
החושך לאור

הנפש

סדרת נתיבות 
החסידות

אור ישראל

חדש: טעימות

אהבה

מהדורה חדשה: 
ימות המשיח

57

59

57

59

55

59

55

58

55

58

54

58

54

57

חדש: סדרת
חסידות בפשיטות

63

חחב"ד עמוד 600-62 סיפורי

חדש: פארבריינגען 
- משפיעי חב"ד 

מתוועדים

מהדורה חדשה:
שמועות וסיפורים

זיכרונותיי סיפורי חסידים - 
הרב זווין

חדש: תולדות 
רבותינו נשיאנו

מהדורה חדשה: 
בית רבי

61 61 60 60 60

השליחות
האחרונה

חדש:
סודו של הרבי

הטרקטוריסט
של הרבי

חסידים
הראשונים

62 62 62 61
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הבעש"ט ותלמידיו

צוואת הריב"ש

אור תורה

בעל שם טוב

אחד מספרי הליקוטים הקדומים מתורת מורנו הרה"ק רבי ישראל בעל שם טוב ממז'יבוז' זי"ע 
ובכפרים  אוקופ  בעיר  התגורר  טלוסט,  בעיר  נולד  הבעש"ט  החסידות.  מייסד  (תנ"ח־תק"כ), 
נסתר  היה  ה–36  לשנתו  עד  במז'יבוז'.  משכנו  את  קבע  ולבסוף  קיטוב  העיר  באזור  שונים 
מעיני הבריות. באותן שנים עשה במחיצת עדת הצדיקים הנסתרים, הרבה להתבודד בהרי 
תחייה  של  כבירה  תנועה  עורר  התגלותו  לאחר  פשוט.  כיהודי  לפרנסתו  ועמל  הקרפטים 

רוחנית, שנודעה לימים בשם החסידות.
הספר נערך על ידי תלמידו, רבי ישעיה מיאנוב, וכולל "צוואות והנהגות ישרות ועצות גדולות 
ונפלאות לעבודת הבורא בתורה ובתפילה ובשאר מידות אשר נשמע מפי קדוש איש אלקים בוצינא 
קדישא אשר תורתו זורח מסוף העולם ועד סופו - מוהר"ר ישראל בעש"ט זללה"ה" (נוסח השער, 
דפוס ראשון). שם הספר מטעה לחשוב שמדובר בקטעים שנכתבו על–ידי הבעש"ט עצמו כצוואה רוחנית 
שהכין לקראת הסתלקותו, אולם ידועים דברי אדמו"ר הזקן בעל התניא: "שבאמת אינה צוואתו ולא ציווה כלל לפני פטירתו, רק הם 
ליקוטי אמרותיו הטהורות שלקטו לקוטי בתר לקוטי, ולא ידעו לכוון הלשון על מתכונתו" - ומכל מקום "המכוון הוא אמת לאמיתו". 
במהדורת קה"ת של צוואת הריב"ש תוקנו השיבושים שהיו בחלק מההוצאות ונוספו הוספות חשובות מכתבי נשיאי חב"ד המתייחסים 

לתוכן הספר.

מתורתו של הרב המגיד ממעזריטש, הרה"ק ר' דב בער זי"ע (ת"ע[?] תקל"ג). המגיד היה גאון 
תורה ומקובל נודע עוד קודם שנתקרב אל הבעש"ט, והיה תלמידו של הגאון רבי יעקב יהושע 
פאלק, בעל ה'פני יהושע'. כינויו אף הוא ניתן לו בתקופה זו, שבה שימש כ'מגיד' בערים 
שונות. ידוע שהתקרבותו אל הבעש"ט הייתה קשורה בבעיה רפואית כרונית שממנה סבל 
ברגליו, אשר לחשו באוזניו שהבעש"ט – שעסק ברפואה – יוכל להמציא לה מזור. בנסיעתו 
הראשונה אל הבעש"ט היה ספקני באשר לאישיותו, אולם כתוצאה ממה שראה ושמע בביתו 
המסורת  החסידות.  בהנהגת  דרכו  ולממשיך  תלמידיו  לגדול  והיה  במחיצתו  להישאר  החליט 
כמנהיגם;  צבי,  ר'  בנו,  את  תחילה  החסידים  מינו  הבעש"ט  הסתלקות  שלאחר  מספרת  החסידית 
ואולם כחלוף שנה לשבתו על כסאו של הבעש"ט מסר ר' צבי את בגדו העליון – ירושה מהבעש"ט 
– לידי המגיד, באומרו שאביו התגלה אליו בחלום הלילה וציווהו להעביר אליו את הנשיאות. מבית 
מדרשו של המגיד יצאו רוב ככול רועי החסידות המפורסמים, שהיו לאבני הפינה לחצרות החסידות הרבות 

והמסועפות בפולין, בגליציה, בהונגריה, ברוסיה, באוקראינה ובליטא. 
ספר אור תורה נדפס לראשונה בקוריץ בשנת תקס"ד והוא ערוך על סדר פרשיות התורה ושאר פסוקים ומאמרי חז"ל. בהוצאת קה"ת 
נוספו סימנים המקלים על ההתמצאות בתוכן הספרים, מראי מקומות, מקבילות בספרי המגיד והשוואות לספרי חסידות אחרים, מפתח 
עניינים וכן מפתחות למאמרי חז"ל ושאר מקורות. לציון מיוחד ראוי מדור ההוספות הנרחב, הכולל תורות ופתגמים מהמגיד שנשתמרו 

במסורת נשיאי חב"ד ו/או נתבארו על ידם, וכן דברים שאמרו בקשר לדמותו ולמנהגיו.

של  ספריהם  בתוך  ורק  אך  ונשתמרה  ידו,  על  נכתבה  לא  הקדוש  הבעש"ט  תורת 
כל  לקיבוץ  שנעשה  במינו  ראשון  ניסיון  הנו  זה  ספר  שמועתו.  ומעתיקי  תלמידיו 

ברובה  נעשתה  הספר  עריכת  מלאכת  אחד.  לפונדק  הקדושים  מאמריו  פזורות 
בשנת תרח"ץ על־ידי הגה"ח ר' נתן נטע דאננער זצ"ל אב"ד קאלביעל, ולאחר 
הסתלקותו מילא את מקומו החסיד ר' שמעון מנחם מענדל ז"ל שו"ב דגאוורטשוב. 

האחרון ערך את ליקוטיו של קודמו על סדר פרשיות התורה וזיכה את העולם בספר 
שהייתה  המרובה  הברכה  למרות  זה,  ספר  התורה.  על  בעל־שם־טוב  בשם  הנודע 

בעצם הדפסתו, לא היה נוח ללימוד מכמה צדדים. התורות לא נאמרו במקורן על פסוקי 
'אור  מכון  מהדורת  בתוכנן.  ההתמצאות  על  הקשה  זה  באופן  וסידורן  השונות,  הפרשיות 

שבעת הימים', המתמקד בהוצאת ספרי הבעש"ט זי"ע, חידשה חידוש גדול בכך שערכה את 
הספר כולו מחדש על סדר ערכים אל"ף־בי"תי. עמל של שנים הושקע גם בההדרת הספר, הגהתו 

והדפסתו בפאר והדר בשני כרכים מרהיבי עין. דברי הבעש"ט נוקדו ובאו בתוספת מרובה של מאות אמרות שלא נדפסו עד כה כתיקונן 
ובמקומן הראוי, מראי מקומות רבים צוינו ומפתח עניינים מפורט הובא בסוף הספר.

תולדות יעקב יוסף, בן פורת יוסף, צפנת פענח, כתונת פסים
ארבעת ספריו של רבי יעקב־יוסף מפולנאה זי"ע (תנ"ה תקמ"ב) - תולדות יעקב יוסף על התורה, בן פורת יוסף על חומש בראשית, צפנת 
פענח על חומש שמות, כתונת פסים על חומשים ויקרא במדבר - תופסים ללא ספק מקום ניכר בשורה הראשונה של ספרי החסידות ומהווים 
מקור ראשון במעלה למלקטי תורת הבעש"ט המאוחרים. על המחבר אנו יודעים שהיה מגאוני דורו בנגלה ובנסתר, ושימש כרב ואב"ד בכמה 
קהילות נכבדות - בהן שאריגראד, ראשקוב ופולנאה. גדולה מזו אנו למדים משער ספר ה'תולדות', כפי שכונה המחבר בקיצור בפי החסידים, 
שבו נקבע הפסוק "וישראל אהב את יוסף" - כרמז ליחס המיוחד ששרר בין הרב והתלמיד. עדות מפליאה נוספת מובאת בסוף ספר 'בן פורת 

יוסף': "ריבונו של עולם, לא על מעשיי אני מבקש שכרי, אלא על שהעמדתי לך 'יוסל'ה' כזה". 
צדיקים הפליגו במעלת הלימוד בספרי ה'תולדות'. רבי פינחס מקוריץ, אף הוא תלמיד קרוב לבעש"ט, אמר עליו שהוא "חידוש" בעולם 
- תורה של גן־עדן - ויש בו משום התקרבות משיח (ותלה בהדפסתו בשנת תק"ם את ביאור דברי הזוהר הקדוש בפרשת וישב, שבשנת תק"ם 
"יתער פורקנא"). הרה"ק ר' ייבי מאוסטראה, מבני דורו וחבורתו, אמר שבכל "שמעתי ממורי" הנזכר בספרי ה'תולדות' אפשר להחיות מתים. 

רבי יהושע מדז'יקוב זצ"ל היה רגיל לשאול את אנשי שלומו: "האם 'התפללת' כבר 'תולדות' היום?" 
הלימוד בספריו של בעל ה'תולדות' פותח בפנינו אוצר בלום של ביאורים והדרכות בכל תחומי עבודת ה' - תורה, תפילה, אמונה ואף 

עצות מעשיות לחיי היום־יום, לפי דרך החסידות הצרופה כפי שנלמדה בבית מדרשו של הבעש"ט זי"ע עצמו. 
למרות מקומם החשוב והמרכזי של ספרי ה'תולדות' בתורת החסידות, קשה לומר שלימודם התפשט בשדרות לומדי החסידות בהיקף 
הראוי להם. את זאת ניתן לתלות בשני גורמים עיקריים: בטעויות הדפוס שנפלו בכל המהדורות, שחלק בלתי מבוטל מהן נבע מעומק הדברים 
ומטעויות בהבנתם; ובחוסר האחידות בין המהדורות השונות, שגרם לכך שאלפי מקומות שבהם מפנה המחבר את הקורא לעיין בדבריו במקום 

אחר נותרו סתומים ובלתי מבוררים.
זכה דורנו ליציאתם לאור של ארבעת ספרי רבנו הקדוש כמקשה אחת, בלוויית הערות, ביאורים, מובאות, מקבילות ומפתחות, הכול סדור 
באותיות מאירות עינים, מוגה וערוך בטוב טעם ודעת. כך, לראשונה מונח בפני הלומדים שולחן ערוך ומפואר המלא כל טוב מתורת הבעש"ט, 

מקור מים חיים של מעיינות תורת החסידות.

דגל מחנה אפרים
הבעש"ט.  של  נכדו  תק"ס),  (תק"ב[?]  מסדילקוב  אפרים  חיים  משה  רבי  הרה"ק  של  ספרו 

אמרות  בספרו  להזכיר  מרבה  והוא  הבעש"ט,  סבו  בצל  לחסות  בצעירותו  זכה  המחבר 
הראשונים  המקורות  לאחד  שנחשב  זה,  ספר  זכה  כך  בשל  מפיו.  ששמע  תורה  ודברי 

והאותנטיים לתורתו ושיטתו של הבעש"ט, לתפוצה גדולה במשך הדורות. 
המחבר זכה לשבחים מיוחדים מאת סבו הגדול, שכתב עליו באיגרתו לגיסו הרה"ק 

הסתופף  הבעש"ט  הסתלקות  לאחר  בתכלית".  גדול  "עילוי  הוא  כי  מקיטוב  גרשון  רבי 
בצלם של המגיד ממעזריטש ושל בעל ה'תולדות'. אחת ההסכמות שנדפסו בראש ספרו היא 

מאת הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע, ובה הביע את ביטחונו "שעל־ידי החיבור הלז 
יתלהב לבב אחינו בני ישראל לעבודת הבורא ב"ה וב"ש".

במהדורת 'פאר מקדושים' זכה הספר לפנים חדשות, בדמות עריכה מחודשת והגהה מוקפדת, 
ניקוד ופתיחת ראשי־תיבות, פיסוק וכותרות בצד הגיליון, תוספת מראי מקומות, השוואות לספרים אחרים ומפתחות. ברכה מיוחדת קובע 
מדור ה'פנינים', המלקט מתוך הספר קטעים נבחרים שיש להם שייכות מיוחדת למעשה, וניתן להשתמש בהם כדי להתחזק ולחזק אחרים. 
קטעים מיוחדים אלו מסודרים לפי נושאים בסדר האל"ף־בי"ת. עוד נוספו במהדורה זו שתי פסקאות שלא ראו אור מעולם, ונדפסות כעת 

מכתב יד קודשו של המחבר. 

חדש!
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דורות הראשונים

בוצינא דנהורא

נועם אלימלך

לקט מדברי תורתו ואמרותיו ותיאור מקצת הנהגותיו בקודש של הרה"ק רבי ברוך ממעז'יבוז' (תקי"ז־
תקע"ב), נכדו של הבעש"ט ואחיו הצעיר של הדגל מחנה אפרים. ר' ברוך היה חביב מאוד על זקנו 
הבעש"ט זי"ע, ואף התגדל בביתו. מסופר שעוד כצעיר לימים היה בקיא להפליא במכמני תורת 
הנגלה והנסתר. לימים הסתופף בצלו של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ, שממנו קיבל רוב חכמתו. ר' 
פנחס יחד עם חברו הגדול, בעל התולדות, סברו שאותו הועיד הבעש"ט למלא את מקומו. כידוע 
לא כך היה, אך בכל זאת ראו עצמם רבים מצדיקי הדור ככפופים אליו ונסעו אל חצרו להקביל 
את פניו. הנהגתו של ר' ברוך הייתה ב"מלכות", משמע: בתקיפות וביד רמה. היה ידוע כצדיק שיש 

להיזהר בגחלתו, שכן אינו נושא פנים למי שהנהגתו לא ישרה בעיניו. 
ספר בוצינא דנהורא נדפס לראשונה בשנת תר"מ, ובו תולדותיו של ר' ברוך, לקט אמרותיו על סדר 
התורה, המועדים ומסכתות הש"ס וקונטרס הכולל דברי תורה שנמסרו בשמו על־ידי תלמידו המובהק - ר' 
דוד שלמה מטולטשין. מאז יצא הספר במהדורות רבות, ובשנת תשס"ז הוגה ונסדר מחדש על־ידי מכון באר־יצחק. במהדורה זו שני חלקים: 
בחלק הראשון נאספו מאות אמרות קודש שחולקו על־פי ערכים שונים בעבודת ה', נוספו הערות חשובות ונקבצו מבחר מאמרים מגדולי 
החסידות הבנויים על יסודות אמרותיו של ר' ברוך. החלק השני כולל סקירה של תולדות ר' ברוך יחד עם סיפורים שונים שלוקטו ממקורות 

נאמנים עליו ועל קשריו עם שאר צדיקי דורו.

המגיד  תלמידי  מבחירי  (תע"ז־תקמ"ז),  זי"ע  מליז'נסק  אלימלך  רבי  הרה"ק  של  ספרו 
ממעזריטש. את מושבו קבע ר' אלימלך בגליציה וחצרו הפכה אבן שואבת לתלמידים 

זו  עובדה  שם  על  וגליציה.  פולין  אדמו"רי  של  ובניין  מניין  לרוב  לימים  שהיו  רבים, 
אותו  ראו  ותלמידיו  נוראות,  הפליגו  קדושתו  במעלת  האדמו"רים".  של  כונה "הרבי 
כממשיכו המובהק של הבעש"ט: "והיה העולם שמם עד שבאו שני המאורות הגדולים 

לה'"  השער  פתחו  והם  אלימלך...  רבינו  הרב  ואדמו"ר  הקדוש  טוב  שם  הבעל  לעולם, 
(מאור ושמש). 

ספר נועם אלימלך ערוך על סדר פרשיות התורה, ונכתב על ידי בנו של רבי אלימלך - 
רבי אלעזר. הספר נחשב לאחד מן הספרים הנלמדים ביותר בחסידות, וגם החזקתו בבית נחשבה 

אצל צדיקי הדורות כסגולה מיוחדת. ספרו מכונה "ספרם של צדיקים". 
בתחילת הספר מופיעה רשימת הנהגות והוראות להולכים בדרך החסידות, המכונה בשם "צעטל [=פתק] קטן", וכן נוסח מיוחד שתיקן 

המחבר לומר קודם התפילה. חלקים מנוסח זה מפורסמים גם מעבר לגבולות החסידות.
ממעלות המהדורה המחודשת, בהוצאת 'ספרי אברמוביץ': תיקון טעויות רבות שנפלו במהדורות קודמות, ניקוד, פתיחת ראשי תיבות, 
תרגום כל המובאות בארמית, ציון מאות מראי מקומות בפסוקים ומאמרי חז"ל, הוספת כותרות תמציתיות בצד הגיליון והשוואות לדברי 

המחבר במקומות אחרים כמו גם לדבריהם של מחברים אחרים. אל הספר נוספו גם אחדות מאיגרותיו של המחבר, וכן קיצור תולדותיו.

נועם אלימלך - ערכים
בעל  רבנו  של  תורתו  עיקרי  את  המעיין  לפני  המגישה  יסודית  עבודה 
לעקוב  המתקשים  גם  ובהירה.  תמציתית  בצורה  זי"ע  אלימלך  הנועם 
זה  ספר  בעזרת  יוכלו  לעניין,  מעניין  המשתלשל  התורה,  מהלך  אחר 
לעמוד על המכוון ולהביא את הדברים לידי מעשה. הספר מסודר על־

פי ערכים יסודיים, המחולקים לערכי משנה. לדוגמה: תורה - סגולות 
התורה, קנייני תורה, עסק התורה, מעלת לומדי התורה, פנימיות התורה, 

מתן תורה.

חדש!

זהב המנורה

פרי הארץ
עם ביאור 'פריו מתוק'

זושא",  כ"ר'  העם  בפי  הידוע   - בתק"ס)  (נסתלק  מאניפולי  זוסיא  משולם  ר'  הרה"ק  של  ספרו 
גדול מרבן שמו. ר' זושא נמנה על בני החבריא קדישא של הרב המגיד ממעזריטש. המסורת 
החסידית מתארת אותו כדמות שהתבלטה בתמימותה, ביראתה ובענוותנותה. בעל התניא, 
רבי שניאור זלמן מליאדי, שחבש יחד עמו את ספסלי בית המדרש במעזריטש, אמר עליו 

ש"עבודתו הייתה ביראה עילאה כל כך, עד שגם בהיכל היראה הייתה יראתו לפלא". 

ר' זושא לא היה מכותבי כתבים או מן המאריכים בדיבור, ואימרותיו הקצרות עברו מדור 
לדור בעל־פה, כשהן מצוטטות בספרים רבים ומשולבות בדבריהם של אחרים. רק בשנת תרס"ד 
את  קולביעל,  של  רבה  דאנער,  נתן־נטע  ר'  קיבץ  שבו  זהב",  "מנורת  הספר  לראשונה  לאור  יצא 
דבריו של ר' זושא "מספרי הקדושים אשר בארץ המה, כל מה שהובא בדבריהם על שם רבנו הקדוש". 
הדברים נערכו על סדר פרשיות התורה, ואליהם נתווספו גם דברים שנמצאו בשם בניו - הרה"ק רבי 

צבי מענדל מדינאוויץ והרה"ק רבי ישראל אברהם מטשארני־אוסטרהא. 

ספר זהב המנורה, שיצא לאור על־ידי 'מכון שפתי צדיקים - קאפישטניץ', הוא בבחינת קנקן חדש מלא ישן. כל פסקאות מנורת הזהב 
מובאות בסידור מאיר עיניים לאחר שעברו הגהה חדשה, שלא נסמכה על מלאכתם של המגיהים והמדפיסים הקודמים אלא פנתה לעיין 
שוב בספרים הרבים ששימשו למלקט כמקור. כן נוספו בצד הפסקאות ביאורים והרחבות הלקוחים מאותם ספרים, שהתייחסו לדברי ר' 
זושא וביארו אותם. הפסקאות כולן סדורות על סדר פרשיות התורה וההפטרות, כשהשייך למועדי השנה משולב ביניהן במקום המתאים 
לו. לאחר מכן באים מאמרים הנוגעים לפסוקי תהלים ולמאמרי חז"ל שבש"ס, ולבסוף - לקט אמרות העוסקות בנושאים שונים וערוכות 

על סדר האל"ף־בי"ת. מפתחות מפורטים מסייעים ללומד להתמצא במדורי הספר ובמקורותיו.

יש לציין כי במהדורה זו נוספו פסקאות חדשות רבות, שמקורן בספרים שלא נדפסו בימי המלקט או בכתבי־יד שלא ראו את אור 
הדפוס עד עצם היום הזה, ואליהן מצטרפות גם מספר איגרות קודש והסכמות מרבינו ומבניו הקדושים.

פני  מרואי  שהיה  תקמ"ח),  (ת"צ  מויטבסק  מענדל  מנחם  רבי  הרה"ק  של  ספרו 
באיגרתו  מכנהו  התניא  בעל  ממעזריטש.  המגיד  תלמידי  ומגדולי  הבעש"ט 
בשם "רבותינו שבארץ הקודש". הוא וחברו הרה"ק ר' אהרן הגדול מקרלין היו 

מהיחידים שלבשו "בגדי לבן" עוד בחיי רבם המגיד, וכשישבו אל שולחנו בשבת 
קודש הגישו לפניהם י"ב חלות, כמנהג הצדיקים. 

החסידות  יסודות  ובהם  התורה,  פסוקי  על  עמוקים  דרושים  כולל  הארץ  פרי  ספר 
בענייני האמונה הפשוטה בבורא והכרת האדם בשפלותו. הרבי בעל אהלי־יעקב מהוסיאטין 

יוכל  בעצמו -  ספרים  כתב  לא  המגיד  והלא  ממש -  המגיד  תורת  את  ללמוד  שהרוצה  אמר 
למוצאה בספר זה. בסוף הספר מופיעות איגרות שונות, המכילות הוראות והדרכות בעבודת ה', שאת רובן כתב ר' מנחם־מענדל לתלמידיו 

שבגולה לאחר עלייתו לארץ הקודש. חלק מן האיגרות נכתבו על־ידי הרה"ק רבי אברהם מקאליסק.

הספר אינו מן הקלים ללימוד, מאחר והרעיונות העמוקים המובאים בו כתובים בקיצור נמרץ הדורש עיון רב מן המבקש לעמוד 
עליהם. בשל כך לא היה לימוד הספר נפוץ בדורות קודמים, ויחידי סגולה בלבד זכו לבוא בשעריו ולברר את עיקרי תורתו לאשורם. 
בדורנו זכה הספר לעדנה מחודשת, ורבים מתדפקים על שעריו ומבקשים ללכת לאורו. מכון 'פרי הארץ' נוסד כדי לתת מענה לצימאונם, 

ומהדורה מפוארת זו - פרי הארץ עם ביאור 'פריו מתוק' - היא פרי עמלו. 

פנים הספר מוגה משגיאות, מעוטר במראי־מקומות מלאים ומנוקד - לנוחות הקורא המתחיל. לכל מאמר נוספה הקדמה המבארת 
את הנקודה המרכזית שעליה הוא נסוב ומהווה מעין כותרת כללית לפרטים המרובים הכלולים בו. במדור 'עיונים', המובא מתחת לדברי 
הביאור, מתלבנים עניינים אחדים הצריכים לפנים ונערכות הקבלות בין מקומות שונים בדברי רבנו - מהם העולים בקנה אחד ומהם 

הנחלקים לכמה דרכים.

חדש!
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קדושת לוי

מאור עיניים

ספרו של הרה"ק רבי לוי־יצחק מברדיטשוב (ת"ק־תק"ע), מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש, אשר 
נודע כ"סנגורם של ישראל" בשל דרכו ללמד זכות על כל נפש מישראל. כדרכו בקודש כן דרכו 
צדיקים  ישראל.  עם  על  וריצוי  סנגוריה  דברי  וגדוש  מלא  הוא  שאף  הקדוש,  חיבורו  בכתיבת 
אמרו שהלימוד בקדושת לוי הוא סגולה נפלאה להמתקת הדינים, ומהם שנהגו להגות בו בימים 
בשם  לישראל.  שתעמוד  הגדולה  זכותו  את  לעורר  כדי  ורחמים,  רצון  עתות  ובשאר  הנוראים 
הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין אמרו שדי בהזכרת שם עירו, ברדיטשוב, כדי להמשיך ישועה ורחמים.
אגדות  על  וביאורים  התורה  פסוקי  על  מדרושים  ובנוי  לב,  וכובשת  נעימה  בשפה  כתוב  הספר 
הש"ס. כן מופיעות בו גם ה'קדושות' המפורסמות - מאמרים מעוררי לב על חנוכה ופורים - שרבים 
נוהגים ללומדן כהכנה לקראת מועדים אלו. דברי רבנו נוגעים לא פעם בסתרי תורה עמוקים, אך ככלל הם 
ניתנים ללימוד גם על־ידי הלומדים שאינם מצויים באלה ומלהיבים את לבם להשתוקקות מופלאה לדבקות 

ועבודת הבורא יתברך.
המהדורה המפוארת בהוצאת במכון 'הדרת חן' מתאפיינת בכמה מעלות טובות: ראשית, הספר כולו נוקד, פוסק ונסדר מחדש באותיות 
מנוקדות ומאירות עיניים, מאמרים ארוכים חולקו לפסקאות קצרות יותר, ראשי תיבות פוענחו, אלפי מראי מקומות נוספו והכול כאשר לכול 
עבר הגהה מדוקדקת מתוך דפוסים קדמונים. גולת הכותרת במהדורה זו, ללא ספק, היא הליקוט המובא בצדי הגיליון וכולל בתוכו השלמות 
ממקומות אחרים בחיבורו של רבנו, שהם בבחינת "דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר". כן הובאו גם אלפי מקבילות לתורתו 

של רבנו מספרי קדמונים ומגדולי החסידות, השופכים אור חדש על הדברים.
בסוף הספר קובע ברכה לעצמו קונטרס "בית לוי", אוצר עצום של ביאורים שנאמרו בדברי רבנו על־ידי גדולי החסידות בדורות הקודמים 
ונלקטו כעמיר גורנה מתוך מאות ספרים. באחרונה מובאת סקירה מקיפה של תולדות רבנו, שאף היא נלקטה וגובשה בעבודת מחקר יסודית 

מתוך ספרים רבים. מהדורה מיוחדת זו מסובסדת באדיבות מר לוי יצחק רחמני שיחי'.

ספרו של הרה"ק רבי מנחם־נחום מצ'רנוביל (ת"צ תקנ"ח), שהיה מותיקי חבורתו של 
המגיד ממעזריטש וזכה להסתופף עוד בצילו של הבעש"ט. אדמו"ר הזקן, בעל התניא 

והשו"ע, כתב לאנשי מקומו על הימים שבהם שהה במחיצתו, והביע את התרשמותו 
ש"אור תורתו הייתה זורחת במדינתכם וכל הצדיקים החשובים מיכף הוו כייפי ליה 
מדרשותיו  מבחר  מלקט  ספרו  גרירי".  אבתריה  עלמה  וכולי  מכבודו  האירה  והארץ 

בלתי  ליקוטים  של  שלמה  חטיבה  מופיעה  ובסופו  השבוע,  פרשיות  סדר  על  שנשא 
שמלכתחילה  מסופר  החיבור  עריכת  על  הש"ס.  סדר  על  הערוכים  דרושים  ושל  מסודרים 

היו ביד ר' מנחם נחום כתבים רבים שנרשמו מדבריו, אך מתוכם ברר רק את החלק האחד 
מכיוון  מפיו,  שיצאו  כלל  זכר  לא  נחום  מנחם  שר'  אלו  הן  הנבחרות  הדרשות  משישה־עשר. 

שבכך ראה אות וסימן להתגלות השכינה שדיברה מגרונו. 
ספר מאור עיניים הוא מן הספרים המיוחסים והנפוצים ביותר בכל רחבי החסידות, ונמנה על הספרים המעטים הנחשבים כ"כלי ראשון" 
לשאתו  נוהגים  רבים  חוגים  ובני  וישועות,  רפואות  מיני  לכל  מסוגל  שהוא  עליו  אמרו  צדיקים  זי"ע.  הבעש"ט  מרן  מתורת  ומשקה  הדולה 
בקביעות בנרתיק הטלית. גדולי החסידות תיארו את מעלת הספר במילים מפליאות ובשבחים מופלגים: החוזה מלובלין אמר שלא מצא בשום 
ספר דברים נפלאים כמו שמצא בשלושה ספרים - ספר הזוהר הקדוש, ספר אור החיים הקדוש וספר מאור עיניים. הרה"ק מהר"י מסקווירא 
אף הוא השווה את הספר לזוהר הקדוש, ואמר שכשם שבדורות קדומים היה מקובל כי גריסת הזוהר מוסיפה קדושה בנשמה כך יש לומר 
על הלימוד במאור עיניים. הרה"ק ר' פנחס מקוריץ מביא את עדות עצמו של ר' מנחם נחום על תורתו, שאמר פעם לשומעיו: "אחיי! האזינו 

ושמעו, אף שאין אתם מבינים, כי משיח גם כן ידרוש דברים האלה - אז לא יהיו אצלכם חדשים".
בעריכת הרב יצחק שמעון אסטרייכער נסדר הספר מחדש ברוב פאר והדר ויצא לאור בשני כרכים, בהגהה מדויקת על־פי השוואה לדפוס 
ראשון ולמהדורות שונות. המאמרים הארוכים חולקו לפסקאות קצרות, נוספו סימני פיסוק לנוחות הקריאה וצוינו מראי מקומות רבים יחד 

עם הארות והשוואות המובאות בשולי הגיליון. בסוף הספר באים מפתח כללי ומפתח ענינים מפורט.

אור המאיר

עבודת ישראל

ספרו של הרה"ק רבי זאב וואלף מז'יטומיר, מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש זי"ע. ר' 
זאב וואלף היה ידוע כעמקן גדול, שכאשר היה אחוז במחשבותיו לא היה יודע להבחין 
בין לילה ליום. לפרנסתו עסק בניהול בית מזיגה, ואף שהוצעו בפניו משרות רבנות 
שונות - לא אבה לוותר על מעלת הצנעה ולשאת בעול הציבור. לימים ביטל דעתו 

מפני דעת רבו, שכפה עליו את הדבר.

המחבר,  על־ידי  שנתפרשו  כפי  המגיד  של  מדבריו  הרבה  המכיל  המאיר,  אור  ספר 
כולל דרושים על פרשיות התורה, חמש מגילות ומועדי השנה. בספר מובאים גם דבריהם 
של אחדים מתלמידי הבעש"ט שר' זאב וואלף היה מקורב אליהם - ר' פנחס מקוריץ, ר' יחיאל 
מיכל מזלוטשוב, המוכיח מפולנאה, ר' מנחם נחום מצ'רנוביל, ר' נחמן מקוסוב ובעל ה'תולדות'.

יצחק  לוי  ר'  הרה"ק  בראשם  החסידות,  מגדולי  רבים  של  בהסכמותיהם  מעוטר  תקנ"ח,  בשנת  לראשונה  שנדפס  הספר, 
מברדיטשוב, המפליגים בשבחו של המחבר ובמעלת ספרו. חסידים מספרים שהרה"ק ר' נפתלי מרופשיץ אמר על ספרו של ר' זאב 
וואלף את הדברים הבאים: "האור־המאיר לא הכירני, ובכל זאת בכל מקום שאני פותחו - הוא מוכיחני!" מסורת אחרת מעידה על 
יחסו המיוחד של הרה"ק ר' ישראל מרוז'ין לספר זה: "בהיותו פעם בדרך, ביקש רבי ישראל מבעל האכסניא שייתן לו ספר חסידי, 
ויושט לו את ספר 'אור המאיר'. ויענה הרה"ק מרוז'ין ויאמר: לזה ספר חסידי ייקרא ותו לא? הלא כל הכתוב בו הוא חובת כל 

יהודי להתנהג כן!"

ספרו של "המגיד מקוז'ניץ", הרה"ק רבי ישראל הופשטיין זי"ע (תצ"ז תקע"ה), 
מניקלשבורג  שמעלקא  רבי  הרה"ק  ממעזריטש,  המגיד  של  מתלמידיהם 

של  הקדושה  בברכתו  שנולד  מספרים  מליז'נסק.  אלימלך  רבי  והרה"ק 
הבעש"ט, שציווה על אביו לקרוא לו על שמו עוד בחייו. היה ידוע כגאון 
על  למד  למעזריטש  בואו  שקודם  עצמו  על  והעיד  ובנסתר,  בנגלה  עצום 

בוריים כשמונה מאות ספרי קבלה. חצרו של ר' ישראל הייתה אחת המרכזיות 
דרוהוביטש  גרודז'יסק,  מוגלניצא,  חסידויות  יצאו  וממנה  פולין,  בחסידות 

ופיאסצנה. בין תלמידיו המפורסמים ניתן למנות את הרה"ק רבי קלונימוס קלמן 
עפשטיין מחבר הספר "מאור ושמש", את הרה"ק רבי שמחה בונים מפשיסחא ואת 

בעל "חידושי הרי"ם" מגור. 
המגיד התפרסם בדרשותיו חוצבות הלהבות, שסגנונן המיוחד ניכר בדפי הספר. בעבודת ישראל נכללו דרושים לפסוקי התורה 
של  ברזל  צאן  מנכסי  לאחד  והפך  תר"ו  בשנת  לראשונה  לאור  יצא  הספר  הלב.  את  ומושכת  עשירה  בשפה  הש"ס  על  וביאורים 
לומדי החסידות. הספר נדפס בעשרות מהדורות, שרובן הועתקו או צולמו ממהדורות קודמות ומשום כך מלאו שיבושים והשמטות 

שהקשו על הבנת הדברים. 
מהדורת  הוא  זה  מפעל  של  הביכורים  ופרי  קוז'ניץ,  בית  תורת  ההדרת  של  ורחב  גדול  במפעל  עוסק  צדיקים'  שפתי  'מכון 
עבודת ישראל המפוארת. כאמור, בספר זה רבו מאוד השיבושים וההשמטות, עד שמאמרים רבים הפכו לחתומים וסתומים. בעמל 
רב הוגהו הדברים מחדש מתוך השוואה למהדורות מדויקות יותר והשקעת מאמץ ניכר באיתור המקורות הרבים שבהם השתמש 
המגיד, על מנת לדייק ככל הניתן בגרסת דבריו ובמובנם. כמו כן, צוינו במהדורה זו הפניות לשאר ספרי רבנו, שבהם מבוארים 
עניינים אחדים ביתר הרחבה. כמיטב מסורת המכון צורפו לספר מפתחות מורחבים לפסוקי תנ"ך, מאמרי חז"ל ולספרי פנימיות 

התורה, יחד עם מפתח אישים ומפתח עניינים מפורט.

מ

חדשהמהדורה
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אור הגנוז - וזאת ליהודה

חסד לאברהם

המגיד  תלמידי  שבין  הנעלמות  הדמויות  אחת  מאניפולי,  הכהן  לייב  יהודה  ר'  הרה"ק  של  ספרו 
כל  של  רבות  הסכמות  מייחדות  הספר  את  רבים.  פרטים  לנו  ידועים  לא  שאודותיו  ממעזריטש, 
אדמו"רי בית טשרנוביל החל מן הרה"ק רבי מרדכי זי"ע, המציין שהספר מהווה "זכות ושמירה 
מליובאוויטש  הצמח־צדק  הרבי  של  הן  נוספות  הסכמות  ביתו.  אל  שיכניסו  מי  עבור  מעולה" 
(אליו מצטרפים בניו הקדושים), המציין שאין דרכו מעולם לתת הסכמות לספרים ובכל זאת חרג 
ממנהגו זה. המסורת החסידית תולה זאת בכך שהמחבר היה אחד משני המסכימים על ספר התניא 
המלאך,  אברהם  מר'  מכתב  נמצא  החרסונית  בגניזה  מאניפולי.  זושא  רבי  הרה"ק  עם  יחד  קדישא, 
המספר שהמגיד הביט בפניו של ר' יהודה לייב קודם הסתלקותו והבטיח לו שיהיה במחיצתו. ואכן, 
ציון קברו של המחבר סמוך לציונו של המגיד. באותה גניזה נמצא מכתב התקשרות לר' אברהם המלאך, 
החתום על ידי ר' זושא, הרה"ק בעל התניא ורבנו המחבר. יצוין גם כי בצוואתו של המגיד לבנו ר' אברהם 
המלאך הוא מורה לו כי "ידבק את עצמו במידות הקדוש ר' יהודה לייב הכהן נ"י". בנוסף, ידוע לנו כי ר' יהודה 

לייב היה מחותנו של המגיד מקוז'ניץ ורבו של ר' אברהם דוב בער מאוורוטש, בעל ה'בת עין'. 

ספר אור הגנוז בנוי על סדר פרשיות התורה ומקצת ספר יהושע, והרב המחבר מקדים לו מילים מבהילות בפשטותן: "ואני הדל תולעת 
ולא איש באתי לגלות מה שנשמתי קיבלה מהר סיני ולא אהיה מאותן שכובשין נבואתן, כדאיתא  בספר חסידים: 'כל תלמיד חכם שכובש 
תורתו ככובש דברי הנביא'". לכל דרושי הספר, העוסק בנסתרות, מגמה אחת - להצביע על השם הקדוש אהו"ה המופיע בכל פרשה ופרשה 
בראשי תיבות ("את השמים ואת הארץ", "המים וישאו את התיבה", "את הארץ הזאת ויבן", וכו') ולבאר את עניינו ואת שייכותו למקומו. 
ספר וזאת ליהודה הוא ביאור על דרך הסוד למשניות. הספר יוצא לאור במהדורה מפוארת, מוגהת ומשוכללת במראי־מקומות ומפתחות. 
בסוף הספר מובא קונטרס בשם 'דגל מחנה יהודה', המביא מקצת תולדותיו וקורות ימי חייו של המחבר, מאת מכון 'נחלת צבי' להפצת תורת 

החסידות.

ספרו של רבי אברהם 'המלאך', בנו של המגיד ממעזריטש (תק"א תקל"ז). היה קדוש 
ופרוש מן העולם, ושנים אחדות עשה בהתבודדות כשהוא מסוגר בחדרו. בהקדמת ספרו 

הוא כותב כי "יש צדיק שאין יכול להנהיג הדור, שאין הדור יכול לסבול אותו, כי הוא 
משכיל גדול שאין יכול לבוא למדרגת התחתונים כדי להגביה הדור". אפשר שהדברים 
מכוונים כלפי המחבר עצמו, שלא מילא את מקום אביו בהנהגת עדת החסידים וביכר 

את חיי הפרישות והבדידות. עם זאת, חבורה מצומצמת של יחידי סגולה מתלמידי המגיד 
התקבצו סביבו כדי לקבל מתורתו הגבוהה. בפרט נודע אדמו"ר הזקן, בעל התניא, בדבקותו 

היתרה ב'מלאך' ובלימודו. מסופר שהשניים למדו יחד במצוות המגיד, כאשר מחצית זמנם 
לימד אדמו"ר הזקן את המלאך נגלה, ובמחצית הנותרת לימד המלאך את אדמו"ר הזקן קבלה. 

בהיותו  מתייחד  והחסידות,  הקבלה  ביסודות  עמוקים  ביאורים  הכולל  לאברהם,  חסד  ספר 
כתיבת ידו של המלאך ולא ליקוט שנערך על־ידי שומעי דבריו, כדרכם של רוב ספרי החסידות. נוסף על כך, הוא מתייחד בהקדמתו, שבאופן 
נדיר נכתבה אף היא על ידי המחבר. הקדמה זו משמשת כמקור לדרך הלימוד החסידית בתורת הקבלה, ורבים מגדולי החסידות לדורותיהם 
- ובראשם צדיקי בית רוז'ין, צאצאיו של המלאך - בנו יסודותיהם עליה. אל דברי המלאך צורפו, במצוות הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין, גם 
מבחר מאמרים וכתבים מאת גדולי החסידות. בהסכמתו מספר ר' ישראל שכתב היד נלקח ממנו כאשר נאסר, עקב מלשינות בזויה, והספר 
נדפס מתוך העתק נאמן שנמצא בבית מחותנו - הרה"ק רבי אהרן מצ'רנוביל. סגנון דבריו חושף את התרגשותו הגדולה ממעלת הספר ומזכות 
הוצאתו לאור: "ראו הביא לנו איש עברי מאנ"ש את שאהבה נפשי, המה כתבי קודש עה"ת מאבי זקני המלאך זללה"ה אשר היו לי למורשה, 

ואחרי אשר נואשתי מהם... אזר כגבר חלציו לחפש אבני נזר אלה וימצאם אף הביאם לידי למען החיות נפשי הכמהה למו".

מהדורה חדשה זו מצטיינת בכל המעלות של ספרי מכון 'שפתי צדיקים - קאפיטשניץ', כמו גם בתוספת חדשה: ליקוט 'משמיע שלום' 
הכולל מאמרים נוספים מאת המלאך ומאת בנו ונכדו, הרה"ק רבי שלום שכנא והרה"ק רבי אברהם מפראהבישט זי"ע.

חיים וחסד

ליקוטי מוהר"ן

חיים  ר'  תקמ"ז).  (נסתלק  שבליטא  אמדור  איש  זי"ע  חייקא  חיים  רבי  הרה"ק  של  ספרו 
חייקא נתקרב לבית מדרשו של המגיד ממזריטש על־ידי מעשה שהיה: הרה"ק רבי אהרן 
הגדול מקרלין היה עוסק בקירוב נשמות יקרות אל דרך הבעש"ט והמגיד, ולשם כך 
וראה  באמדור,  המדרש  בבית  עבר  ממסעותיו  באחד  למקום.  ממקום  לנסוע  הרבה 
את ר' חיים חייקא יושב ושוקד על תלמודו. שאלו ר' אהרן: במה אתה עוסק? השיב 
ר' חיים: בתורה לשמה! הפטיר ר' אהרן: והיכן ה"דברים הרבה" (כמאמר המשנה: "כל 
העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה", שהם מעלות רוחניות יקרות)? אמר ויצא. ר' 
רק  ממושכת.  דרך  כברת  מרכבתו  אחר  לרוץ  נאלץ  אך  בעקבותיו,  לרוץ  מיהר  חייקא  חיים 
כשראה ר' אהרן שכלה כוחו הורה לעגלון להעמיד את הסוסים, ואמר לר' חיים חייקא שאת 

ה"דברים הרבה" יוכל לקבל במזריטש, אצל המגיד.

לימים היה ר' חיים חייקא לאחד ממבצרי מעמדה של החסידות בגלילות ליטא, ובשל כך באו עליו צרות רבות וייסורים קשים 
ממתנגדיו. היה ידוע מאוד בתפילתו, שהיה בה כדי להמס גם את לבם של פריצים גויים, והרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאמארנא כותב 

עליו שכל שערות ראשו נשרו מחמת יראה. 

ספר חיים וחסד בנוי על יסודות תורת המגיד ממזריטש, המתבארים בהרחבה. הספר היה ספון באוצרות צדיקים כמאה שנה, 
ויצא לאור לראשונה רק בשנת תרנ"א. במהדורה מהודרת זו, שיצאה לאור בשנת תשע"ג, תוקנו שיבושי דפוס רבים וצוינו אלפי 

מראי־מקומות בנגלה ובנסתר. עוד נוספו מפתחות מפורטים לפסוקים, מאמרי חז"ל וכתבי האר"י, וכן מפתח שמות וכינויים.

ספר המאגד תורות שנאמרו מפיו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע (תקל"ב 
תקע"א) ונרשמו על־ידי תלמידו הקרוב, הרה"ק רבי נתן. ר' נחמן היה נינו של 

הבעש"ט ונכדו של אחד מבני חבורתו, הרה"ק רבי נחמן מהורדנקא. חייו 
היו קצרים וסוערים, ותורתו השפיעה הרבה מעבר לגבולות זמנו ומקומו. 
מסופר כי כנער היה מיוחד במינו בדבקותו בעבודת ה', וכבר לאחר חתונתו 

ה'  מבקשי  נערים  אחריו  למשוך  החל   - למצוות  הגיעו  לאחר  שהתקיימה   -
ולקרבם אל דרכו. 

שמו  החל  ממנה  מדוודיבקה,  בעיירה  הייתה  נחמן  ר'  של  הנהגתו  ראשית 
של  בשמה  נקשר  שמו  קשות.  מחלוקות  כנגדו  עורר  ואף  החסידות  בעולם  להתפשט 

ברסלב, העיר שבה התקבל לאדמו"ר בתמיכתו של דודו - הרה"ק רבי ברוך ממז'יבוז', 
אולם סמוך להסתלקותו עקר לעיר אומן, אליה מוסיפים לנסוע רבבות יהודים עד עצם היום הזה על מנת לקיים את מצוותו ולהיות 
על ציון קברו בראש־השנה. ר' נחמן ציווה שלא יעמידו לו יורש, ובכך הפך את חצרו לתופעה חריגה ביותר בעולם החסידות - 
חצר ללא רבי. תורתו של ר' נחמן עמוקה ועוסקת במגוון נושאים. מן הידועים שבהם: שמחה, תיקון הברית, קדושת ארץ ישראל 

ו'התבודדות' - תפילה אישית שאדם נושא לפני ה' בשפתו שלו ועל כל נושא שבו יחפוץ. 

הספר ליקוטי מוהר"ן - ספר היסוד של חסידות ברסלב - בנוי משני חלקים, שהראשון שבהם (ליקוטי מוהר"ן קמא) נדפס 
עוד בחיי המחבר, בשנת תקס"ח, והשני (ליקוטי מוהר"ן תניינא) רק לאחר הסתלקותו, בשנת תקע"א. חלק מן התורות הכלולות בו 
(המכונות "לשון רבנו ז"ל") הועתקו על־ידי ר' נתן מכתב־ידו של ר' נחמן, אך מרבית התורות נרשמו מפיו עם אמירתן או הועלו
של  סגנונו  נושאים.  במגוון  עוסקות  אלא  המועדים,  או  השבוע  פרשיות  סדר  לפי  סדורות  אינן  התורות  מעשה.  לאחר  הכתב  על 
ופורץ  מקורי  מחשבה  חוט  מאגד  כולם  כשאת  רבים,  מקורות  בין  הנרקמת  מסועפת  קשרים  במערכת  ומתאפיין  ייחודי,  נחמן  ר' 
מגוונים,  בציבורים  ביותר  רחבה  לתפוצה  שזכו  החסידות  מספרי  אחד  הוא  הספר  הנדון.  בנושא  חדשים  חיים  המפיח  דרך 

וזכה למהדורות רבות.
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הצעיר  תקע"ג),  (תק"ה  זי"ע  מליאדי  זלמן  שניאור  רבי  הזקן,  אדמו"ר  של  ספרו 
שבתלמידיו של המגיד ממעזריטש ואחד מבחירי חבורתו. רבי שניאור זלמן נולד 
בתורה  היתרה   בחכמתו  סביביו  את  שהפליא  ובנסתר,  בנגלה  גאון  והיה  בליאזנא 
נמצאת  לה  שזכה  הרבה  ולהערכה  הדופן  יוצא  לכישרונו  עדות  רך.  בגיל  עוד 
בפנקס קהילת ליאזנא, המתעד את קבלתו לחבר ב'חברא־קדישא' כשהוא בן עשר 
שנים בלבד. מסופר שנולד בברכתו של הבעש"ט ואף ראה את פניו והתברך מפיו 

בקטנותו, אמנם על־פי הוראתו נועד לקבל את עיקר תורתו מהמגיד דווקא. למד 
בויטבסק ובוילנה ולאחר מכן נסע למעזריטש, משום שחש, כדבריו, ש"ללמוד 

לו  הורה  ביותר,  קירבו  המגיד  לא".  עדיין   - להתפלל  אך  יודע,  אמנם  הוא 
ללמוד בחברותא עם בנו, הרה"ק רבי אברהם המלאך, ולימים הטיל עליו 

הפוסקים  דעות  את  שיאסף  חדש,  'שולחן־ערוך'  לחבר  נכבדה:  משימה 
וברורה  צחה  בלשון  הכול  ויכלול  השו"ע  חתימת  לאחר  שנתחדשו 

שתגיש את הדין לפני הלומד ותפטור אותו מן הצורך בעיון בספרים 
נוספים. 

ועד  ליו"ר  הזקן  אדמו"ר  התמנה  המגיד  של  פטירתו  עם 
ולאחר  המלאך  אברהם  ר'  של  נשיאותו  תחת  שפעל  ההנהגה, 

תלמידי  בחיזוק  ועסק  מויטבסק  מענדל  מנחם  ר'  של  מכן 
המגיד ובגיבוש שורות החסידים כנגד ההתנגדות העזה שהופנתה 

סביבו  לקבץ  והחל  ליאזנא  של  כרבה  הוכתר  אלו  בשנים  כלפיהם. 
תלמידים ב'חדרים' שהקים, קבוצות של יחידי סגולה בעלי ידע נרחב 

חב"ד.  משנת  ליסוד  שהיו  חסידות  דברי  אמר  שבפניהם  ובנסתר  בנגלה 
החסידות  למנהיג  היה  לארץ־ישראל  מענדל  מנחם  ר'  של  נסיעתו  לאחר 

ברוסיה הלבנה, אך רק כשתים־עשרה שנה לאחר מכן ניאות לעלות על כס 
הנשיאות כרבי לחסידיו. 

אדמו"ר הזקן נודע בתורתו העמוקה, הרחבה, המובנית והבהירה שבה גיבש 
ולעיין  להגות  שניתן  אחת  תורה  לכלל  ה'  עבודת  ובדרכי  התורה  בפנימיות  סוגיות 

בה ממש כבתורת הנגלה. זאת בשונה מן המקובל בדורו, שבו הייתה החסידות בעיקר 'תורה שבעל־פה', וגם מה שהועלה על הכתב התאפיין 
בקיצור נמרץ וברמיזה. 

עקב פעילותו במקומות שנחשבו למעוזי ההתנגדות נוספו לו תלמידים רבים שבאו משמנה וסלתה של החברה הליטאית, והדבר העצים 
את ניסיונותיהם של המתנגדים לפגוע בו. במסגרת מערכה זו נאסר פעמיים עקב מלשינות בזויה ומופרכת, ושוחרר לאחר שהרשים עמוקות 
את חוקריו והוכיח להם את צדקתו. המאסר הראשון התפרש על־ידו כקיטרוג כלפי דרכו בהפצת מעיינות תורת הבעש"ט בפרסום ובהרחבה, 
ומשום כך כשזכה להיגאל ממנו - בי"ט כסליו ה'תקנ"ט - פירש את הדבר כהסרת הקיטרוג והעצים את פעילותו בתחום זה. בעקבות המאסר 
השני הוטל עליו להתגורר בפטרבורג, ובהשתדלות נסיך רוסי שהעריצו הותר לו להתיישב בליאדי. בין התחומים המרכזיים ששמו נקשר בהם: 
ניסיונו לפיוס וקירוב דעת עם הגאון מוילנא, שלא צלח; עשרת הניגונים שחיבר; עריכת נוסח תפילה המתאים לכתבי האר"י ז"ל; התנגדותו 
העזה לנפוליאון מתוך חשש להתדרדרות מצבם הרוחני של היהודים תחת שלטונו; אחריותו כממונה על 'קופת מעות ארץ הקודש', שתמכה 

בחסידים העולים לארץ ישראל.
ספר התניא הוא ספר היסוד של חסידות חב"ד, ומספרי החסידות הנלמדים והמשפיעים ביותר בכל הזמנים. החסידים מכנים אותו "תורה 
שבכתב של החסידות". בדף השער כותב אדמו"ר הזקן כי החיבור מושתת על הפסוק "כי קרוב אליך הדבר מאוד", ונועד "לבאר איך הוא קרוב 
מאוד", ובהקדמתו הוא מוסיף כי בדפיו ניתן למצוא מענה לכל קושי המתעורר אצל מבקש ה'. בפרקי הספר, שיצאו לאור תחילה בקונטרסים 
אחדים, מעמיד אדמו"ר הזקן תפיסת עולם מגובשת החודרת לנבכי נפשו של עובד ה' ומנתחת בפירוט רב את המתחולל בה, תוך שהוא מציב 
רף חדש שלתפיסתו הוא שווה לכל נפש - דמותו של "הבינוני". החידוש המרכזי בדמות זו הוא בתפיסה שאדם אינו נדרש להיות שלם במהות 
נפשו, אלא שלם במאבקו לשליטה מלאה במחשבותיו, דיבוריו ומעשיו. ידועה אמרתו של הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב: "תמה אני, כיצד 
אפשר להכניס א־ל גדול ונורא כל כך בתוך ספר קטן כל כך?". הרבי הרי"ץ הגדיר את מהותו של התניא באמרה קצרה: "התניא הוא כחומש, 
כל ישראל מגדול שבגאונים עד הקטן שבקטנים לומדים חומש, וכל אחד לפי ערכו יודע מה שיודע, ואין שום אחד יודע מאומה, וכל הגדול 

יותר יודע יותר הפלאת המושג".
בספר התניא חמישה חלקים: לקוטי אמרים, נג פרקים העוסקים בעבודת ה' הפרטית של האדם ומתארים את הנדרש ממנו ואת הכוחות 
והאמצעים העומדים לרשותו במלחמתו; שער היחוד והאמונה, יב פרקים המכילים סוגיות יסודיות בתפיסת העולם החסידית ביחס לבריאת 
העולם ולנוכחות האלוקית המתגלה בו; אגרת התשובה, יב פרקים העוסקים בעבודת התשובה מצדדיה ההלכתיים והפנימיים; אגרת הקודש, 
לב איגרות ששלח המחבר לחסידיו ובהן ביאורים מעמיקים בנושאים שונים; קונטרס אחרון, תשעה סימנים המבארים באריכות ובעמקות כמה 

סוגיות שנידונו בקצרה בליקוטי אמרים. 
ביריד נמכרת המהדורה החדשה מבית 'היכל מנחם', שבה עובדו האותיות מחדש לנוחות הקריאה.

שיעורים בספר התניא

תניא - חסידות מבוארת

תניא עם ביאור הרב אבן ישראל

התניא.  ספר  את  ללמוד  המבקש  המתחיל  החסידות  ללומד  מענה  שנתנה  הראשונה  הכרכים  סדרת 
ארבעת כרכי הסדרה מבוססים על שיעורים שנמסרו על־ידי הרב יוסף וינברג ברדיו במשך עשרים 
מתייחד  הספר  הזקן.  אדמו"ר  דברי  בגוף  המשולב  ותמציתי  צמוד  פירוש  וכוללת  שנים,  וחמש 
בכך שהוגה מתחילה ועד סוף על־ידי הרבי מליובאוויטש זי"ע, שהערותיו המאלפות פזורות בין 

כרכיו ומופיעות בשולי הגיליון.
מהדורה מפוארת וחדשה זו - בעלת ג' כרכים, הינה מוגהת מטעויות, עם סדר חדש ומאיר עיניים.

עמ' 19),  (ראה  יצחק'  אליעזר  'מכון  מבית  מבוארת  חסידות  סדרת  של  מעלתה  ברבים  נודעה  כבר 
הזקן.  אדמו"ר  של  תורתו  שערי  את  האפשר  ככל  רבים  לומדים  בפני  לפתוח  למטרה  לה  ששמה 
בשנים האחרונות התמחתה הסדרה בעיקר בביאור מאמרים נבחרים מספרי ליקוטי־תורה ותורה־

המכון,  אנשי  ניגשו  כך  מתוך  נרחבים.  בציבורים  והתפשטו  רבה  להצלחה  זכו  וספריה  אור, 
בראשותו של הרב יעקב לייב אלטיין, לעטר אף את ספר התניא בכל אותן מעלות יקרות שבאו 

לידי ביטוי בספריהם. 

מגמתה של מהדורת התניא מבית חסידות מבוארת היא להוות 'חברותא' ללומד, לברר לפניו את 
פשט דברי אדמו"ר הזקן מבלי לייגעו במשא־ומתן נרחב בעמקות העניינים, להמציא לו ביאור תמציתי 
אך מספק למושגים העולים תוך כדי הלימוד ולהציע בפניו את הנקודות החשובות העולות מתוך כל ספרי 

הביאורים על התניא, כעשרים במספר, שנדפסו עד היום כשהן מגובשות בכלי אחד כשולחן ערוך ומזמין. 

במסגרת מפעל גדול ורחב היקף זה יצאו לאור עד עתה שני כרכים, המבארים את החטיבה הראשונה של לקוטי אמרים, שבעה־עשר 
את  מכן  ולאחר  כמתכונתם,  המודפסים  התניא  פרקי  את  תחילה  לפניו  הקורא  ימצא  הספר  פתיחת  עם  התניא.  ספר  של  הראשונים  פרקיו 
המהדורה המבוארת - פרק אחר פרק. בראש העמוד מופיעות כמה שורות מדברי אדמו"ר הזקן, ובתחתיתו הביאור החוזר ומצטט את הדברים 
בניקוד ופיסוק מלא, בלוויית מראי מקומות וביאורים. בסוף הכרך מופיע מדור עיונים, שבו ניתן מענה לשאלות החורגות מרובד הפשט, וכן 

מפתחות שונים.

אבן־ישראל  עדין  הרב  התניא.  ספר  חלקי  כל  את  המבארת  כרכים  תשעה  בת  סדרה 
(שטיינזלץ) ידוע כמי שפרץ דרך בפתיחת אוצרות ארון התורה בפני שכבות רחבות של 

המתחיל,  הלומד  עבור  הבבלי  התלמוד  להנגשת  המונומנטלי  מפעלו  ובצד  לומדים, 
ניצב במקום חשוב מפעל זה, שהוא כלי רב עצמה ללימוד התניא בעומק ובבהירות. 
הביאור נערך על־פי שיעורים שנמסרו על־ידי הרב במשך שנים אחדות, והשתמר בו 

חינה של שיחה המשתלשלת מעניין לעניין ומתבלת את ביאור הפשט במשלים ממחישים 
ובהסברות מפשיטות, בסיפורי מעשה מעולמם של חסידים ובהקשים לתחומי ידע נרחבים 

המעוררים עניין בלבו של הקורא בן דורנו. 

ביאור זה של התניא מיטיב עם הכלל ועם הפרטים גם יחד. הוא מתחקה אחר מהלך דברי 
נמנע  אינו  בהם,  המוזכרים  למקורות  מקומות  מראי  ציון  תוך  לפרטיהם,  ומבארם  הזקן  אדמו"ר 

מלבאר בהרחבה גם מושגי יסוד בתורת הקבלה והחסידות כאשר הדבר נצרך ומאריך לאפיין ולסכם בבהירות את מגמתם הכללית של הפרק 
הבודד או של חטיבת פרקים העוסקת כולה בעניין אחד. באמצעות כל אלו מחבר ביאור זה את עולמו ואת פנימיותו של ספר התניא אל עולמו 
של הקורא, ולא נותר אלא לציין את דברי העורך: "אם בספר התניא נכתבה תורת החסידות, הרי בביאור תניא היא נקראת מחדש אל תוך 

החיים, אל תוך נפשם ומציאות חייהם של אלה השואפים להידבק בה', החיים כאן היום".

הצעיר תקע"ג),  (תק"ה 
 רבי שניאור זלמן נולד
בתורה היתרה   בחכמתו 
נמצאת לה  שזכה  רבה 
קדישא' כשהוא בן עשר
את פניו והתברך מפיו
למד  מהמגיד דווקא.
כדבריו, ש"ללמוד 
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תורת חב"ד

אגרת התשובה - על פי ביאורי הרבי זי"ע

שיעורים בשער היחוד והאמונה

מהות  אודות  הזקן  אדמו"ר  של  משנתו  את  מגולל  התשובה,  אגרת  התניא,  ספר  של  השלישי  חלקו 
עבודת התשובה מצדדיה ההלכתיים והפנימיים כאחד. תוך כדי הדברים מתבארים באריכות מספר 
כתוצאה  המתחולל  הפגם  מהות  העליון,  ושורשן  ישראל  נשמות  מעלת  כדוגמת  יסוד  נושאי 
הזוהר,  במאמר  הוא  הדברים  יסוד  התשובה.  על־ידי  הנפעל  התיקון  ואופן  חטא  של  ממעשה 
המחלק בין שתי דרגות של תשובה: "תשובה תתאה" ו"תשובה עילאה". בחיבור זה מתבאר עניינן 

של שתי מדרגות התשובה הללו בהרחבה.
במשך כמה שנים נהג הרבי מליובאוויטש זי"ע לבאר בהתוועדויותיו קטעים מאגרת התשובה. 
לומר  שניתן  עד  המתבאר,  בנושא  עוד  ולהרחיב  להעמיק  הוסיף  ואף  הפשט  רובד  את  האיר  בביאוריו 
על  זי"ע  הרבי  ביאורי  את  כולל  לפניכם  המוגש  הכרך  חדשות".  ב"פנים  התשובה  איגרת  את  שהלביש 
ביאור  מדור  מדורים:  לשני  ומחולקים  בהירה  בשפה  כתובים  כשהם  סופה,  ועד  מתחילתה  כולה,  האיגרת 

הפשט, שנועד לסייע בעיקר ביד הלומד המתחיל, ומדור העיונים וההעשרות, שיש בו תועלת רבה גם עבור הלומד המתקדם.

חלקו השני של ספר התניא, "שער היחוד והאמונה", עוסק בהסברת ההשקפה החסידית 
את  הזקן  אדמו"ר  מבאר  זה  בחלק  ה'.  באחדות  היהודית  האמונה  של  היסוד  בנושאי 
חידושה הגדול של החסידות בעניין אחדות ה': "אין עוד מלבדו" כפשוטו ממש - אין 

עוד מציאות כלל מלבד הקב"ה. כמו בכל חלקי התניא, כאן נמצא מהלך מסועף של 
ביאור הבנוי קומות קומות, שלב אחר שלב, כאשר בסופו של דבר מתבארים הנושאים 

העמוקים, הדקים והמופשטים ביותר במשנת חב"ד בבהירות מופלאה. 
לומדים מתחילים ומתקדמים כאחד מוצאים שחלק זה של התניא אינו קל ללימוד, והספר 

ידי   על  נכתב  הספר  להם.  לסייע  נועד   - והאמונה  הייחוד  בשער  שיעורים   - לפניכם  המוגש 
הגה"ח ר' יואל כהן, הנודע בכוחו המיוחד בהסברתם ובהמחשתם של מושגי החסידות העמוקים 

ביותר, כאשר תוך כדי הלימוד מתבארים כל הפרטים הרבים הכלולים בדברי אדמו"ר הזקן ומתבהרת הדרך שבה הם קשורים זה לזה. 
פשטות  ובהבנת  הזקן  אדמו"ר  של  לשונו  בפיענוח  המתמקד  הפשט,  ביאור  א.  מדורים:  לשני  מחולק  והוא  בהירה,  בשפה  כתוב  הספר 

המהלך; ב. עיונים הבאים בסוף כל פרק ודנים בהרחבה בתוכנו, תוך שהם מעמיקים מעבר לרובד הפשט ומעשירים את הלימוד.

תניא עם ביאורים ופנינים לקוטי אמרים, אגרת הקודש
ע"פ שיעורי הרב יואל כהן

בתוספת  המילות  בפירוש  והתמקדו  מאוד,  קיצרו  מהם  התניא.  על  נכתבו  רבים  ביאורים  ספרי 
הבהרות מעטות ותמציתיות. מהם האריכו מאוד, וערכו את דבריהם בסגנון של הרצאות ארוכות. 
מהם העמיקו בעניינים של 'השכלה' והרחיבו את היריעה על־פי עיונם ביתר ספרי חסידות חב"ד. 

מהם שראו עניין מיוחד לדייק בלשונו הזהב של אדמו"ר הזקן ולהפיק מתוכה מרגליות יקרות.
בעריכת הביאור שלפנינו נעשה מאמץ מיוחד ללכת בדרך האמצע, ולהגיש לפני הלומד חיבור 
שיכיל את כל הדרוש לו על מנת שיוכל להגיע לידי הבנה ברורה בתוכן דבריו של אדמו"ר הזקן - לא 
פחות ולא יותר. הביאור נערך מתוך שיעוריו של הגה"ח ר' יואל כהן, הידוע בסגנונו הבהיר והמאיר, 

ונכתב בסגנון קולח מחד ותמציתי מאידך המאפשר לימוד יום־יומי עקבי ומסודר.
בשולי העמוד מופיעים כמה מדורי הערות, המאפשרים ללומד להרחיב את הבנתו ואת ידיעותיו: 

מדור 'ביאורים' - המכיל תוספת עיון והרחבת הביאור במקומות שבהם הדבר מתבקש;  א. 
מדור 'פנינים' - דיוקים בלשונו של ספר התניא, הידועה בדיוקה הרב, בלוויית אמרות קצרות, סיפורים, ועוד. ב. 

מדור 'ציונים' - מראי מקומות לפסוקים ומאמרי רז"ל. ג. 
לומדים רבים מספרים שביאור זה פתח בפניהם שער ללימוד התניא, וממליצים עליו בחום.

תורה אור וליקוטי תורה

חסידות מבוארת

מרגלא בפי חסידים שאם ספר התניא הוא תורה שבכתב של החסידות, כי אז ספרי תורה־
אור וליקוטי־תורה הם התורה שבעל־פה שלה. אחד מעיקרי שיטתו של אדמו"ר הזקן 
את  לקנות  ללומד  המאפשרת  התורה,  פנימיות  סוגיות  בבירור  הדיבור  הרחבת  הוא 
השגתן בחכמה, בבינה ובדעת של ממש. ואכן, מלבד ספר התניא הכתוב בתמציתיות 
ברבים  אמר  שאותם  מאוד  רבים  דרושים  קיימים  הקדושה,  ידו  בעצם  נמרץ  ובדיוק 
במשך עשרות שנות נשיאותו מדי שבת בשבתו, כמו גם בימי חג ובהזדמנויות מיוחדות. 
בדרושים אלו הרחיב את היריעה, ולא פעם היה בונה אותם קומה על גבי קומה: תחילה 
גוף המאמר ולאחר מכן "ביאור הדברים הנ"ל", כאשר בחלק ה'ביאור' היה מבסס את דרושיו 

על יסודות קבלת האריז"ל. 

רובם של דרושי אדמו"ר הזקן לא נכתבו על ידו, אלא על ידי תלמידיו הקרובים. על חבורת 
הכותבים הנבחרת נמנים אחיו הרה"ג ר׳ יהודה לייב מיאנאוויטש, בנו אדמו"ר האמצעי, נכדו אדמו"ר הצמח־צדק, תלמידיו ר' 
כ״ק  של  חייו  ממפעלי  אחד  מהווים  וליקוטי־תורה  תורה־אור  ספרי  ועוד.  מסטראשעליע,  הורביץ  הלוי  אהרן  ור'  רייזעס  פינחס 
אדמו"ר הצמח צדק, שהתייגע עשרות שנים על אוצר הכתבים העצום שהיה ברשותו (כאלפיים מאמרים) וברר מתוכו את המאמרים 
שנדפסו בספרים אלו (רובם מכתיבת ידו של מהרי"ל, אחי אדמו"ר הזקן). מאמרים אלו הינם מוגהים על־ידי אדמו"ר הזקן עצמו, 

כאשר אדמו"ר הצמח־צדק הוסיף להם מראי מקומות בדברי חז"ל ובתורת הקבלה, כמו גם ביאורים והגהות רבות משלו. 

שני הספרים לא יצאו לאור כמקשה אחת (עובדה המסבירה גם את השינוי בשמותיהם): ספר תורה־אור, הכולל דרושים על 
חומשים בראשית ושמות, חג החנוכה ומגילת אסתר, נדפס בשנת תקצ״ז; ואילו ספר ליקוטי־תורה, הכולל דרושים בודדים על 
חומש שמות, דרושים על חומשים ויקרא, במדבר ודברים, חג הפסח, חודש אלול ומועדי תשרי, נדפס רק כעבור יותר מעשר שנים, 

בשנת תר״ח. 

זכה דורנו וספרי חסידות רבים שלא היו בהישג ידו של הציבור הרחב שנים 
רבות נדפסו מחדש במהדורות חדשות ומפוארות, וכל הצמא לדבר ה' יכול 
לבוא ולהרוות את צימאונו. ברכה זו הפכה למציאות קבועה שכבר אין בה 

משום חידוש גדול. ואולם, גם בתוך עידן השפע הזה מתבלט מפעלה הכביר 
של סדרת חסידות מבוארת כמהפכה של ממש.

תחום פעולתה של 'חסידות מבוארת', רובו ככולו בתורת אדמו"ר הזקן, בעל 
התניא והשולחן־ערוך. ספריו הקדושים של רבנו הם עמודי התווך שעליהם נשענת 

אל  שערים  שפתחה  זו  הייתה  הזקן  אדמו"ר  של  תורתו  מחלקותיה.  לכל  חב"ד  תורת 
מסתרי צפונותיה של תורת הקבלה ואל יסודות תורתם של הבעש"ט והמגיד ממעזריטש, שנזרקו מפיהם בקצירת האומר ובלהב 
הלב, ותחת קולמוסו יצאו ערוכים כמשנה סדורה, מובנת ומוסברת, שניתן לעיין בה ולעלות במעלותיה. ברבות הימים התמעטו 

המוחות והלבבות, וכעת גם השער זקוק לשער כדי שתהיה ברכתו שלמה.

על הברכה יעמדו חברי מערכת מכון 'אליעזר יצחק', אברכים מופלגים בתורה וחסידות, שעליהם מנצח הגה"ח ר' יעקב לייב 
אלטיין שליט"א, מוותיקי ה'חוזרים' וה'כותבים' של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע. הודות לעמלם נעשתה תורתו של אדמו"ר 

הזקן כשולחן ערוך, ואין הלומד צריך אלא להתקין עצמו לסעודה.

ממאמרי  מבחר  המכילים  כרכים  וחמישה  עמ' 17),  (ראה  התניא  ספר  על  כרכים  שני  לאור:  יצאו  מבוארת  חסידות  בסדרת 
אדמו"ר הזקן בנושאים שונים: שני כרכים על מועדי השנה, כרך אחד על שבת קודש, כרך אחד על עבודת התפילה וכרך אחד על 
ימי שמחה - נישואין, ברית מילה ובר־מצווה. לפני כל מאמר ממאמרי רבנו באה סקירה היסטורית העומדת על נסיבות אמירתו, 
ביאוריו השונים ותוכן ענייניו; המאמר עצמו מלווה ביאור מפורט המלווה את הקורא במהלך הלימוד ומבהיר את פשטות הדברים; 
הדף  בסידור  ה'.  בעבודת  הנלמד  מתוך  היוצאות  ההוראות  של  ורשימה  כללי  סיכום  המאמר -  ובסוף  'קיצור'  בא  פרק  כל  בסוף 

הושקעה מחשבה מרובה, כך שיאפשר לכל אחד מן הלומדים לבחור לעצמו את רמת הלימוד המתאימה לו. 

מיום שנגלה האריז"ל בצפת החלו צדיקים לעורר על לימודה של פנימיות התורה, והקריאה הלכה וגברה עם זריחת שמשו של 
מורנו הבעש"ט ולאורך השתלשלות תורת החסידות. בדורנו רואים באופן מוחשי איך לימוד זה הוא אבן היסוד ליראת ה' ולאהבתו, 
ללימוד תורה בחיות, לתפילה מעומקא דלבא ולקיום מצוות בשמחה ובהידור. חסידות מבוארת מבטיחה שכל העושר הזה יימצא 

בהישג ידו של כל אחד ואחד.

ספרי חסידות מבוארת מופצים ביריד על ידי הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א לעילוי נשמת אביו רבי ישראל גרוסמן זצ"ל.

הרב יואל כהן
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תורת חב"ד

המעיינות - מאמרי אדמו"ר האמצעי

המעיינות - קונטרס עץ החיים 

אדמו"ר הזקן חצב את יסודותיה של משנת חב"ד וביסס את עקרונותיה. הוא נודע בין צדיקי דורו 
ושאר תלמידי המגיד ממעזריטש בכך שדגל בהרחבת הדיבור בפנימיות התורה ובהסברה בהירה 
ומפורטת ככל האפשר. בדרך זו התעצבו ספריו, המגוללים את היריעה מאמר אחר מאמר, דף 
אחר דף, ממש כדרכן של הסוגיות הארוכות ומרובות הפרטים שאותן אנו מכירים מתורת הנגלה. 

אמנם, תורתו של אדמו"ר הזקן מתאפיינת גם בהיותה ממוקדת מאוד, ותכונה זו מגבילה את 
התפשטותה. לא כך תורתו של בנו - אדמו"ר האמצעי - שהיא רחבה מני ים, ללא מצרים או גבולות. 
פני  על  לעניין  מעניין  משתלשלים  ודבריו  ולעומק,  לרוחב  לאורך,  הקדוש  אביו  בתורת  עוסק  הרבי 
עשרות עמודים וחושפים בסוגיות הנלמדות צדדים וצדי צדדים שלא כל לומד מסוגל להכילם. לא לחינם 
אמר עליו חתנו, אדמו"ר הצמח־צדק, שאם היו חותכים את בשרו לא היה נוזל ממנו דם - כי אם חסידות. 

חסידים מספרים שלעתים היה שטף דיבורו פורץ את מגבלות הזמן ונמשך שעות ארוכות באין מעצור.

מאמרי אדמו"ר האמצעי מרתקים ובעלי סגנון ייחודי ומלהיב, אולם אינם קלים ללימוד. ראשית, כאמור, לא כל לומד מסוגל לתפוס 
אריכות רבה כזו. שנית, שלא כמקובל ברוב מאמרי דא"ח, אדמו"ר האמצעי אינו נמנע מלהציג פנים שונות ואף סותרות בעניין הנדון, כמי 
ש'מתלבט' יחד עם המעיין וחושף בפניו את קו מחשבותיו הפנימי. שלישית, לרוב כתובים המאמרים כביאורים המיוסדים על מאמרי אדמו"ר 
הזקן, ורמתם הלימודית מותאמת למצוי ורגיל בתורתו. מושגי יסוד בתורת הקבלה והחסידות מוזכרים בה לרוב, אך ללא הסבר הנדרש לקורא 

המתחיל יחסית.

הספר שלפנינו גומל טובה עם קורא זה, ומגיש לפניו לקט מגוון ממאמרי האדמו"ר האמצעי בלוויית כלי עזר רבים, שיש בהם כדי להקל 
עליו בלימודם. לשון הרבי מפוסקת, ראשי התיבות מפוענחים, המאמרים הארוכים מחולקים לפיסקאות קצרות, ומהלך הלימוד מלווה בהערות 
בצדי הגיליון - המציינות או מצטטות מקורות מדברי חז"ל ומספרי הקבלה, בהתאם לנחוץ לצורך להבנת המאמר. כמו כן כוללות ההערות 
פיענוח ותרגום ביטויים שונים, וכן הסברים תמציתיים הנדרשים להבנת המושגים ולתפיסת מהלך העניינים על דרך הפשט. מלאכת הביאור 

והעריכה נעשתה על־ידי הרב צבי זלמנוב והרב משה מרינובסקי.

תלמידי  אל  שהופנה  כמכתב  תרס"ד  בשנת  מליובאוויטש  הרש"ב  הרבי  על־ידי  נתחבר 
ישיבתו - 'תומכי תמימים'. מגמת הקונטרס היא לברר את יסודות הקמת הישיבה ואת 

המחשבה החינוכית העומדת מאחוריה. לאורך ל"ג פרקים פורש הרבי בפני התלמידים 
את השקפתה של החסידות אודות אחד מיסודותיה העיקריים של עבודת ה' - מצוות 
תלמוד תורה ואופן קיומה. הדברים עמוקים ושזורים ביאורים במהות בריאת העולם 

מסייעת  שבה  ובדרך  האדם  של  בעולמו  והרע  הטוב  שבין  הכוחות  ביחסי  ובתכליתה, 
תורה  ללמוד  ניתן  שלא  הוא  העיקרי  המסר  הערבוביה.  בתוך  דרך  לו  לסלול  בידו  התורה 

ה'  אהבת  של  רוח  בו  שמפעמת  לימוד  ושרק  מלאכה,  או  חכמה  לומד  שאדם  כדרך  'סתם', 
ויראתו מביא אל נפשו של הלומד את ברכת התורה, את אורה ואת הגנתה. מתוך כך, קובע הרבי 

הרש"ב כי חובה הכרחית על כל המבקש ללמוד תורה לאמיתתה לעסוק בתורת החסידות, שהיא 
כנשמה לתורת הנגלה ומפיחה בלימודה אהבה ויראה. בפרקים האחרונים פונה הרבי פנייה ישירה אל תלמידי הישיבה בשורה של הדרכות 

מעשיות מפורטות בעניין סדרי הלימוד בנגלה ובחסידות.
כהקדמה לקונטרס מובא מכתב מאת הרבי הריי"ץ, ובו הוא מעלה מזיכרונותיו אודות מעמדם המרומם של בני תורה בדורות עברו - 
שהלך והתדרדר מאז - ובכך מסביר את הרקע שהביא לכתיבת הדברים על־ידי אביו. בסוף הקונטרס נוספה הקדמתו של רבי חיים ויטאל זי"ע 
לשער ההקדמות מכתבי האריז"ל, שהרבי הרש"ב הביא מדבריו בגוף הקונטרס ואף זירז את הקוראים לעיין בה, וכן שני מכתבים מאת הרבי 

הרש"ב שתוכנם הוא מן העניין.

בתורת  נפתחים  שערים   - 'המעיינות  בסדרת  הנכללת  החיים,  עץ  קונטרס  של  ומבוארת  מחודשת  מהדורה  הנו  לפניכם  המוגש  הכרך 
חסידות חב"ד'. פנים הקונטרס מפוסק ומחולק לפסקאות קצרות, כל מראי המקומות מצוינים במקומם, ראשי־התיבות פתוחים ודברי המחבר 
מבוארים בהרחבה כך שגם הקורא המתחיל יוכל להבינם. שתי מעלות חשובות אחרות שנוספו במהדורתנו: א. סיכומים המופיעים מפעם 
לפעם ומסייעים ללומד לעקוב אחר מהלך הדברים במקום שהעניין מתארך או מסתעף מנושא לנושא; ב. לקט מקורות המובא בסוף הכרך, ובו 

מצוטטים בהרחבה המקורות העיקריים המוזכרים בדברי המחבר. מלאכת הביאור והעריכה נעשתה על־ידי הרב דב ליברמן.

חדש!

חדש!

המעיינות - תורה אור המבואר
מאמרי תורה־אור וליקוטי־תורה נבחרו על־ידי אדמו"ר הצמח־צדק מבין אלפי 

מאמרי אדמו"ר הזקן, ונדפסו על סדר פרשיות השבוע ומעגל מועדי השנה. 
תורתם  ללימוד  ובסיס  חב"ד  משנת  יסודות  היותם  מלבד  אלו,  מאמרים 
החסידים  בפי  מכונים  הזקן,  אדמו"ר  של  דרכו  ממשיכי  הנשיאים  כל  של 
בכינוי "די חסידישע פרשה", הפרשה החסידית. כ"ק אדמו"ר זי"ע עורר על 

אמנם,  כדבריו.  שפעלו  לאלו  מיוחד  קירוב  הראה  ואף  רבות,  פעמים  לימודם 
פעמים רבות מתקשים הלומדים לעמוד במשימה זו, משום שהמאמרים ארוכים 

ועמוקים ואין עתותיהם של רוב בני אדם מצויות בידם לעיין בהם די הצורך. 

מלאכה  שליט"א  געלב  לוי  ר'  הרה"ח  העמיס  הרבים,  המתקשים  ביד  לסייע  כדי 
גדולה ומורכבת על שכמו: עריכת ביאור מקיף שנועד לפרט ולהרחיב כשהדברים סתומים 

ותמציתיים, ולסכם ולהבהיר במקום שהדברים ארוכים ומפורטים. במקומות שבהם הדבר נדרש נוספו על ביאורי הפשט גם ביאורי 
מושגים והסברים רחבים ומעמיקים יותר, ולאורך הספר כולו נהנה הלומד ממראי מקומות רבים לספרי חסידות, שיש בהם כדי 

להרחיב את דעתו.

יסודה של הסדרה הוא בקונטרסי "די חסידישע פרשה", המופיעים מזה שנים אחדות, שעברו עריכה מחודשת. פרי הביכורים 
שיוצא לאור במיוחד לרגל יריד החסידות ומתאים לפרשיות השבוע של התקופה הקרובה - הוא כרך שמות הכולל שני מאמרים 
מבוארים לכל פרשה מתוך מאמרי תורה אור (בראשית־שמות, חנוכה ופורים), וכל החפץ בלימוד תורת החסידות בוודאי ימצא 

בהם עונג רוחני.

חדש!

אדמו"ר הזקן חצב את יסודותיה של משנת חב"ד וביסס את עקרונותיה. 
בכך  ממעזריטש  המגיד  תלמידי  ושאר  דורו  צדיקי  בין  נודע  הוא 
ומפורטת  ובהסברה בהירה  שדגל בהרחבת הדיבור בפנימיות התורה 
זו התעצבו ספריו, המגוללים את היריעה מאמר  ככל האפשר. בדרך 
אחר מאמר, דף אחר דף, ממש כדרכן של הסוגיות הארוכות ומרובות 

הפרטים שאותן אנו מכירים מתורת הנגלה.
אמנם, תורתו של אדמו"ר הזקן מתאפיינת גם בהיותה ממוקדת מאוד, 
ותכונה זו מגבילה את  התפשטותה. לא כך תורתו של בנו - אדמו"ר 
האמצעי - שהיא רחבה מני ים, ללא מצרים או גבולות. הרבי עוסק 
בתורת אביו הקדוש לאורך, לרוחב ולעומק, ודבריו משתלשלים מעניין 
לעניין על פני עשרות עמודים וחושפים בסוגיות הנלמדות צדדים וצדי 
חתנו,  עליו  אמר  לחינם  לא  להכילם.  מסוגל  לומד  כל  שלא  צדדים 
נוזל ממנו  אדמו"ר הצמח�צדק, שאם היו חותכים את בשרו לא היה 
דם - כי אם חסידות. חסידים מספרים שלעתים היה שטף דיבורו פורץ 

את מגבלות הזמן ונמשך שעות ארוכות באין מעצור.
מאמרי אדמו"ר האמצעי מרתקים ובעלי סגנון ייחודי ומלהיב, אולם 
לתפוס  מסוגל  לומד  כל  לא  כאמור,  ראשית,  ללימוד.  קלים  אינם 
אדמו"ר  דא"ח,  מאמרי  ברוב  כמקובל  שלא  שנית,  כזו.  רבה  אריכות 
הנדון,  בעניין  סותרות  ואף  שונות  פנים  נמנע מלהציג  אינו  האמצעי 
כמי ש'מתלבט' יחד עם המעיין וחושף בפניו את קו מחשבותיו הפנימי. 
מאמרי  על  המיוסדים  כביאורים  המאמרים  כתובים  לרוב  שלישית, 
אדמו"ר הזקן, ורמתם הלימודית מותאמת למצוי ורגיל בתורתו. מושגי 
הסבר  ללא  אך  לרוב,  בה  מוזכרים  והחסידות  הקבלה  בתורת  יסוד 

הנדרש לקורא המתחיל יחסית.
מגוון  לקט  לפניו  ומגיש  זה,  קורא  עם  טובה  גומל  שלפנינו  הספר 
כדי  בהם  שיש  רבים,  עזר  כלי  בלוויית  האמצעי  האדמו"ר  ממאמרי 
להקל עליו בלימודם. לשון הרבי מפוסקת, ראשי התיבות מפוענחים, 
המאמרים הארוכים מחולקים לפיסקאות קצרות, ומהלך הלימוד מלווה 
בהערות בצדי הגיליון - המציינות או מצטטות מקורות מדברי חז"ל 
ומספרי הקבלה, בהתאם לנחוץ לצורך להבנת המאמר. כמו כן כוללות 
תמציתיים  הסברים  וכן  שונים,  ביטויים  ותרגום  פיענוח  ההערות 
הנדרשים להבנת המושגים ולתפיסת מהלך העניינים על דרך הפשט. 
מלאכת הביאור והעריכה נעשתה על�ידי הרב צבי זלמנוב והרב משה 

מרינובסקי.
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אל  שהופנה  כמכתב  תרס"ד  בשנת  מליובאוויטש  הרש"ב  הרבי  על�ידי  נתחבר 
תלמידי ישיבתו - 'תומכי תמימים'. מגמת הקונטרס היא לברר את יסודות הקמת 
הישיבה ואת המחשבה החינוכית העומדת מאחוריה. לאורך ל"ג פרקים פורש הרבי 
בפני התלמידים את השקפתה של החסידות אודות אחד מיסודותיה העיקריים של 
עבודת ה' – מצוות תלמוד תורה ואופן קיומה. הדברים עמוקים ושזורים ביאורים 
של  בעולמו  והרע  הטוב  שבין  הכוחות  ביחסי  ובתכליתה,  העולם  בריאת  במהות 
המסר  הערבוביה.  בתוך  דרך  לו  לסלול  בידו  התורה  מסייעת  שבה  ובדרך  האדם 
העיקרי הוא שלא ניתן ללמוד תורה 'סתם', כדרך שאדם לומד חכמה או מלאכה, 
ושרק לימוד שמפעמת בו רוח של אהבת ה' ויראתו מביא אל נפשו של הלומד את 
ברכת התורה, את אורה ואת הגנתה. מתוך כך, קובע הרבי הרש"ב כי חובה הכרחית 
כנשמה  שהיא  החסידות,  בתורת  לעסוק  לאמיתתה  תורה  ללמוד  המבקש  כל  על 
לתורת הנגלה ומפיחה בלימודה אהבה ויראה. בפרקים האחרונים פונה הרבי פנייה 
סדרי  בעניין  מפורטות  מעשיות  הדרכות  של  בשורה  הישיבה  תלמידי  אל  ישירה 

הלימוד בנגלה ובחסידות.
מזיכרונותיו  מעלה  הוא  ובו  הריי"ץ,  הרבי  מאת  מכתב  מובא  לקונטרס  כהקדמה 
אודות מעמדם המרומם של בני תורה בדורות עברו - שהלך והתדרדר מאז - ובכך 
נוספה  הקונטרס  בסוף  אביו.  על�ידי  הדברים  לכתיבת  שהביא  הרקע  את  מסביר 
הקדמתו של רבי חיים ויטאל זי"ע לשער ההקדמות מכתבי האריז"ל, שהרבי הרש"ב 
הביא מדבריו בגוף הקונטרס ואף זירז את הקוראים לעיין בה, וכן שני מכתבים מאת 

הרבי הרש"ב שתוכנם הוא מן העניין.
החיים,  עץ  קונטרס  של  ומבוארת  מחודשת  מהדורה  הנו  לפניכם  המוגש  הכרך 
הנכללת בסדרת 'המעיינות - שערים נפתחים בתורת חסידות חב"ד'. פנים הקונטרס 
�ראשי במקומם,  מצוינים  המקומות  מראי  כל  קצרות,  לפסקאות  ומחולק  מפוסק 
יוכל  ודברי המחבר מבוארים בהרחבה כך שגם הקורא המתחיל  התיבות פתוחים 
להבינם. שתי מעלות חשובות אחרות שנוספו במהדורתנו: א. סיכומים המופיעים 
מפעם לפעם ומסייעים ללומד לעקוב אחר מהלך הדברים במקום שהעניין מתארך 
מצוטטים  ובו  הכרך,  בסוף  המובא  מקורות  לקט  ב.  לנושא;  מנושא  מסתעף  או 
בהרחבה המקורות העיקריים המוזכרים בדברי המחבר. מלאכת הביאור והעריכה 

נעשתה על�ידי הרב דב ליברמן.

על�ידי  נבחרו  וליקוטי�תורה  תורה�אור  מאמרי 
אדמו"ר  מאמרי  אלפי  מבין  הצמח�צדק  אדמו"ר 
ומעגל  השבוע  פרשיות  סדר  על  ונדפסו  הזקן, 
מועדי השנה. מאמרים אלו, מלבד היותם יסודות 
כל  של  תורתם  ללימוד  ובסיס  חב"ד  משנת 
הנשיאים ממשיכי דרכו של אדמו"ר הזקן, מכונים 
פרשה",  חסידישע  "די  בכינוי  החסידים  בפי 
על  עורר  זי"ע  אדמו"ר  כ"ק  החסידית.  הפרשה 
מיוחד  קירוב  הראה  ואף  רבות,  פעמים  לימודם 

לאלו שפעלו כדבריו. 
לעמוד  הלומדים  מתקשים  רבות  פעמים  אמנם, 
ועמוקים  ארוכים  שהמאמרים  משום  זו,  במשימה 
ואין עתותיהם של רוב בני אדם מצויות בידם לעיין 
בהם די הצורך. כדי לסייע ביד המתקשים הרבים, 
העמיס הרה"ח ר' לוי געלב שליט"א מלאכה גדולה 
שנועד  מקיף  ביאור  עריכת  שכמו:  על  ומורכבת 
ותמציתיים,  סתומים  כשהדברים  ולהרחיב  לפרט 
ארוכים  שהדברים  במקום  ולהבהיר  ולסכם 
ומפורטים. במקומות שבהם הדבר נדרש נוספו על 
ביאורי הפשט גם ביאורי מושגים והסברים רחבים 
ומעמיקים יותר, ולאורך הספר כולו נהנה הלומד 
בהם  שיש  חסידות,  לספרי  רבים  מקומות  ממראי 

כדי להרחיב את דעתו.
חסידישע  "די  בקונטרסי  הוא  הסדרה  של  יסודה 
שעברו  אחדות,  שנים  מזה  המופיעים  פרשה", 
לאור  שיוצא  הביכורים  פרי  מחודשת.  עריכה 
לפרשיות  ומתאים  החסידות  יריד  לרגל  במיוחד 
שמות  כרך  הוא   - הקרובה  התקופה  של  השבוע 
מתוך  פרשה  לכל  מבוארים  מאמרים  שני  הכולל 
תורת  בלימוד  החפץ  וכל   , מאמרי 

החסידות בוודאי ימצא בהם עונג רוחני.
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תורת חב"ד

תורת שלום - ספר השיחות המתורגם
לתורת חב"ד שתי פנים עיקריות: המאמר והשיחה. המאמר כולו רוממות והוד, 

שכינה מדברת מתוך גרונו של הרבי, והחסידים עומדים על רגליהם, דוממים, 
משתדלים לאצור בזיכרונם את אותיות הרב על מנת שיוכלו לשוב ולדקדק 
בהן לאחר מעשה. לא כן השיחה, הנושאת אופי מקרב יותר, חופשי יותר, 
ואפשר שיש לראות בה מעין גילוי טפח לא מתורתו של הרבי בלבד, אלא 

אף מנפשו ומעצמיותו. בדורות האחרונים זכינו לשפע גדול של ספרי שיחות 
המתעדים את אמרות קודשם של כ"ק הרבי הריי"צ זי"ע ושל חתנו, כ"ק הרבי 

לא  עברו  בדורות  ואולם,  החסידים.  בהתוועדות  שבתם  בעת  זי"ע,  מליובאוויטש 
היה הדבר מקובל כל כך. מעט בלבד נשתייר משיחותיהם של ארבעת נשיאי חב"ד 

אדמו"ר  כ"ק  של  שיחותיו  את  הכולל  שלם  לכרך  זאת  בכל  זכינו  אולם  הראשונים, 
הרש"ב, רבי שלום בער שניאורסאהן מליובאוויטש זי"ע (תרכ"א תר"פ).

הרבי הרש"ב ידוע כמי שייסד את ישיבת "תומכי תמימים" בליובאוויטש, מוסד שהעמיד לגיונות של גדולי תורה וחסידות, 
עובדי ה' בפנימיות ובמסירות נפש, שהוכיחו עצמם כמרביצי תורה ומפיחי חיים בגחלת היהדות בימים השחורים של השלטון 
הקומוניסטי, כשעמדו בפרץ מתוך מסירות נפש והקרבה הירואית ובלבד שלא תפסוק תורה מפיהם של ילדי ישראל ולא תחדל 
טהרה מנשות ישראל, שיהיה מי שישחוט, מי שימול, מי שיחתן ומי שיקבור בטהרה. כרכים רבים של מאמרים נשתיירו בידינו 
מתורתו של הרבי הרש"ב, אך אם נבקש לדעת מאיזה מעיין נבעה מסירות הנפש הזו שהתגלתה בתלמידיו – יהיה עלינו לעיין 
בשיחותיו, המכונסות בספר תורת שלום. שיחות אלו נערכו על ידי הרבי מליובאוויטש זי"ע לפני כשבעים שנה, ותוכנן העיקרי 
– דרישה מתמדת לעבודת ה' פנימית שאין עמה אף סיג של רמייה עצמית. בשעתו התפרסמו השיחות בשפה שבא נאמרו, יידיש, 
ובשנים האחרונות זכינו לתרגומו של הרב טוביה בלוי, אשר פתח אותן בפני כל שוחרי החסידות המבקשים להציץ לאותו מעמד 
שבו יצאו גחלי אש של מסירות נפש מפי הרבי הרש"ב והעמידו את חומת היהדות של הדור הבא. מלבד תרגום השיחות נוספו 

במהדורה זו ביאורים קצרים, המסייעים ללומד לעמוד על משמעותם של מושגים מתורת הקבלה השזורים במהלך השיחות.

שיעורים בחסידות המשך חג השבועות תרס"ה, המשך 'החודש' תרס"ו

שיעורים בהמשך המאמרים תער"ב

הרב שניאור זלמן גופין
בשני כרכים אלו מבוארים מאמרי דא"ח שאמר כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע בשני 'המשכים' 
נכללים  שבו  והמרכזיים  הראשונים  המאמרים  (שארבעת  תרס"ה'  השבועות  חג  'המשך  שונים: 
בכרך המבואר) ו'המשך החודש' - 'המשך' הנכלל בתוך ה'המשך' המפורסם "יום טוב של ראש 
השנה תרס"ו". הכינוי 'המשך', ניתן לסדרות שונות של מאמרים שנאמרו על ידי אדמו"רי חב"ד 
במשך הדורות, המבארות באריכות ובעומק רעיונות מרכזיים בעניני השכלה (השגת אלוקות בהבנה 

ובדעת) ועבודה (דרכים ליישום הלימוד בעבודת הנפש הפרטית).

בעוד מאמרי הרבי הרש"ב ככלל אינם קלים ללימוד עבור הלומד המתחיל, הרי שה'המשכים' קשים 
שאלות  של  רבים  מנדבכים  מורכב  ה'המשך'  שמהלך  מכיוון  זאת  הבודדים;  מהמאמרים  יותר  ומורכבים 

ותשובות, הוכחות ופירכות, דוגמאות ומסקנות. בסדרה זו נעשה ניסיון לענות על הקשיים הללו, והדבר בא לידי ביטוי באופן עריכתה:

א. חלוקה וסיכום: המאמרים נחלקו לפרקים ולאותיות (סעיפים), בהתאם למהלך העניינים, כאשר כל פרק וכל אות באים תחת כותרת 
המציינת את תוכנם. בתחילת כל אות ובסיומה - ובמקום הצורך, גם באמצעה - נוספו דברי פתיחה וסיכום המבהירים את רציפות המהלך.

ב. ביאורים: עמודי הסדרה כוללים את לשונו הרציפה של הרבי הרש"ב, המופיעה בראש העמוד, ואת הביאורים החוזרים ומצטטים שורה 
אחר שורה ומרחיבים בדברי הסבר. הביאורים מתמקדים בהבנת הפשט ובביאור הנצרך להבנת מושגים שונים בתורת הקבלה והחסידות. 

ג. עיונים: חטיבה נפרדת הבאה בסוף כל כרך ועוסקת בביאור נרחב של נושאים עמוקים שאינם נחוצים להבנת הפשט, כמו גם ביישוב 
הבנתו  את  להרחיב  הקורא  את  המפנות  שוליים  הערות  משולבות  המאמרים  בגוף  הלימוד.  במהלך  המתעוררות  שונות  וסתירות  שאלות 

באמצעות עיונים אלו. 

ד. סיכומים: לאחר שער העיונים מובא שער סיכומים, המתמצת את מהלך ה'המשך' ואת הביאורים העיוניים גם יחד. 

הסדרה נערכה על־ידי הרב שמעון גופין על־פי שיעורים שמסר אביו הרב שניאור־זלמן גופין, משפיע ישיבת תומכי־תמימים המרכזית 
בכפר חב"ד.

חסידות  מאמרי  של  עצום  ריבוי  לנו  שהנחיל  כמי  ידוע  נ"ע  הרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
בנושאים  נפלאה  ובהירות  מופתי  סדר  שהכניס  כמי  ובפרט  ידו,  על  ושנכתבו  שנאמרו 

היסודיים והמהותיים ביותר בתורת החסידות. בשל סגולה זו כינו אותו "הרמב"ם של 
תורת החסידות". בתוך הים הגדול והרחב של תורתו העמוקה, גולת הכותרת היא ללא 
ספק 'המשך' המאמרים הידוע: "בשעה שהקדימו - תער"ב". 'המשך' זה הוא החיבור 

הרציף הגדול ביותר בתורת חסידות חב"ד, והוא כולל 144 דרושי חסידות שנאמרו על־
פני כשלוש וחצי שנים - מחג השבועות שנת תרע"ב ועד פרשת וירא שנת תרע"ו.

באחת  במינה.  מיוחדת  בצורה  חב"ד  חסידות  תורת  ויסודי  עיקרי  נתבארו  זה  ב'המשך' 
משיחותיו מתאר כ"ק אדמו"ר הריי"צ באריכות איך היווה 'המשך' זה, בשעתו, נקודת התחלה 

בו  נתבארו  ביותר  והדקים  העמוקים  העניינים  גם  כאשר  החסידות,  תורת  בגילוי  חדשה  לתקופה 
בהרחבה ובהמחשה יתרה.

במהלך התוועדות י"ט כסלו שנת תשל"ז הורה הרבי להדפיס 'המשך' זה, כשהוא מוסיף דברי מסתורין אודות גודל האחריות שבדבר. 
בעקבות הדברים הודפסו שלושת הכרכים העבים, הנחשבים עד היום ל"הוויות דאביי ורבא" של לומדי החסידות. בשנת תשע"ב, עם מלאות 
"מאה שנה" לשנת תער"ב, יצאה לאור סדרת "שיעורים בהמשך המאמרים תער"ב". הסדרה מונה עד כה ארבעה כרכים, ומשלבת בתוכנם של 
39 המאמרים הראשונים ב'המשך' ביאורים הכתובים בשפה קלה ומסייעים ללומד בהבנת מהלך העניינים ובהסבר המושגים הרבים הגודשים 

אותם. 

סדרת "שיעורים בהמשך המאמרים תער"ב" התקבלה באהבה וחיבה אצל לומדי החסידות, ומציעה גם למתחילים שבין הלומדים הזדמנות 
פז ללימוד ההמשך המופלא בקלות יתרה. הספרים יצאו לאור על־ידי ישיבת 'דעת' ברחובות, ונערכו על־פי שיעורים שנמסרו בישיבה.

ת 
ל

חדש! ליקוטי שיר־השירים
"אמר רבי עקיבא לא היה העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, 
הקודשים  שקודש  כשם  קודשים".  קודש  השירים  ושיר  קודש  השירים  שכל 
כמוס מעין רואים ואין נכנס בו אלא המיוחד שבעם אחת בשנה, כך שיר־
השירים חתום מעין כול, ומילותיו - מילות אהבה של רעיה ודודה - מכסות 
על עומק המכוון האלוקי ומצפינות אותו מעין חיצונית. המפרשים עמלו 
הדרש  בדרך  הלכו  אולם  מסתריו,  את  ולהסביר  המשל  פנימיות  אל  לבוא 
שהיא בבחינת 'קודש' בלבד, ומותירה את הדברים אפופי סוד וערפל. ל'קודש 
הקודשים' אין אנו באים אלא לאורה של פנימיות התורה, הנוקב ויורד עד השיתין 

ומציץ אל עומק כמיהתם והתקשרותם של קודשא־בריך־הוא וכנסת ישראל.

חטיבה שלמה מבין מאמריו של אדמו"ר הזקן מיוחדת כולה לשיר־השירים, ומקומה 
נקבע בליקוטי־תורה - אחד מספרי היסוד של תורת חב"ד אשר נערך על ידי אדמו"ר הצמח־צדק מתוך מבחר מאמריו המוגהים 
של אדמו"ר הזקן. מלבד המאמרים שבליקוטי־תורה, פזורים בתורת אדמו"ר הזקן עוד כמאתיים מאמרים המוקדשים לפסוקי שיר־
השירים. ביאורים רבים נוספים משוקעים במאמרים הדנים בנושאים אחרים, המזכירים את פסוקי שיר־השירים בתוך שטף המהלך 

ומאירים אותם מזוויות שונות.

בליקוטי שיר השירים ימצא המעיין רעיונות והארות שנלקטו מתוך האוצר העצום הזה בידי הרב שניאור־זלמן פרקש ונארגו 
יחד למסכת שלמה, שהיא מעין פירוש הצמוד לפסוקי שיר השירים. הפירוש בנוי על יסודות לשונו הזהב של רבנו, אולם בהשמטת 
הרחבות ועיונים שאינם מתמקדים בתוכן הפסוק עצמו. בהערות שוליים הובאו הערות, ציונים ומקבילות לכל חדרי תורת אדמו"ר 
הזקן ולמקומות אחרים בתורת חב"ד. כנספח לספר באו סקירות על המאמרים, מועדי אמירתם וסיפורים מיוחדים הקשורים בהם.

ה
ומצ

ח
ת של היסוד מספרי אחד בליקוטי־תורה נקבע

חדש!

הקודש!בלשון חדש
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תורת חב"ד

שיחות כ"ק אדמו"ר הריי"צ
נדמה שמימות הבעל שם טוב הקדוש זי"ע ועד דור אחרון, היו חסידות וחסידים שני מושגים הקשורים ושזורים זה בזה ללא אפשרות 
של הפרדה. אמת, ישנה תורת החסידות הערוכה לפנינו, וכל החפץ יבוא וילמד. ככל חלקי התורה כך גם תורה זו אינה מציבה דרישות 
סף מיוחדות, וכל יהודי זוכה הן לחובה והן לנתינת הכוח ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אמנם, אחת מן הדרכים שתורת החסידות נקנית 

בהן - וגם בזאת כמוה ככל מקצועות התורה - היא "בשימוש חכמים". 
מאחר ולא בהלכות שחיטה או עירובין אנו עוסקים, אלא בסוגיות של השגות אלוקות וב'הלכות' עבודה שבלב, גם עניינו של שימוש 
זה שונה. אם רצונך ללמוד חסידות, מוכרח אתה - בסיכומו של עניין - להיות חסיד. ואם רצונך להיות חסיד, מוכרח אתה לשאוב את 
תורת החסידות מבארותיהם של חסידים. עיקרון זה הנחה תמיד את חינוכם של צעירי החסידים, או את קירובן של נפשות שטעמו מאורה 

וביקשו לבוא בשעריה. 
חסידות היא הרבה יותר מאשר מילים הכתובות על הנייר. אלו מביעות אמנם את גופה של סוגיה, אך אינן מספקות ללומד "בית יד" 
שעל ידו יוכל לתפוס את הדברים ולהשיבם אל לבו. אם נרצה, הרי שלכל מאמר יש ניגון, לכל שיחה יש נימה פנימית, לכל דיבור שיצא 
מפי רבי יש ממד עומק והוד מיוחד שלא ניתן להימסר בכתב. תורה שבעל־פה של החסידות, לפיכך, היא החסידים עצמם. בסיפוריהם, 

בפתגמיהם, במנהגיהם, בזיכרונותיהם ובכל דרכיהם הם הופכים את שומעיהם לחסידים באמת, ואידך - זיל גמור. 

ליקוטי דיבורים

ספר הזכרונות

לקט משיחותיו של אדמו"ר הריי"צ, שהוגהו על־ידו ויצאו לאור בחייו, תחילה ב"קונטרסים" ולאחר 
חנוך  אברהם  ר'  הרה"ח  על־ידי  הקודש  ללשון  הליקוטים  תורגמו  יותר  מאוחר  כרכים.  בשני  מכן 
לבבית  ותביעה  התעוררות  דברי  מלא  הדברים  תוכן  כרכים.  בשלושה  לאור  ויצאו  גליצנשטיין, 
המזרזים את הקורא לעבודת ה' בפועל, בלב ונפש, ורצוף סיפורים רבים המציירים תמונה חיה 
ועשירה של הסביבה שבה נולד וגדל הרבי הריי"צ, המשתף את השומעים בחוויות ילדותו וחינוכו. 
בשיחות אחדות מוזכרות פניות אישיות של הרבי אל אחדים משומעיו, כמו גם שאלות שהפנו הם 
אליו, והדבר יוצר חוויית קריאה מיוחדת - כאילו הקורא עצמו מסב לשולחן ההתוועדות ורואה את 
בעל השמועה לנגד עיניו. בין השיטין ניתן ליהנות מביאורים עמוקים בעניינים שונים בתורת החסידות.
אם זכינו בדורנו ותורת החסידות הולכת ונפתחת בהרחבה יתרה לפני כל המבקש לבוא בשעריה, ואם 
סיפורי החסידים אף הם כתובים ומתורגמים וערוכים לפני הקורא הסקרן בכרכים רבים, הרי ההצצה לעולם 
חסידי תוסס המשלב תורה וחיים גם יחד עודנה נדירה. סדרת ליקוטי־דיבורים מספקת הצצה כזו לאורך מאות עמודיה, וכל המעיין בה נחשף 

לסגנונו העשיר, הישיר והמלבב של הרבי הריי"צ, דברים היוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב.
את  הריי"צ  הרבי  מגולל  זו  מסעירה  ברשימה  המאסר'.  'רשימת  מופיעה  האחרון  החלק  בסוף  כאשר  חלקים,  לחמישה  מחולקת  הסדרה 
קורותיו בימי מאסרו, בשנת תרפ"ז, והדברים מהווים מסכת יחידה במינה המתארת את תלאותיו של איש אמונה ומסירות־נפש, שעמד יחידי 

כנגד אגרוף הברזל האדיר של שלטון הרשע הקומוניסטי. 
בסוף כל כרך מובאים מפתחות שונים, לתועלת העיון וההתמצאות. 

הריי"צ  הרבי  של  זיכרונותיו  על־פי  החסידות,  להולדת  שקדמה  התקופה  תיאור 
דודו,  של  ומסיפוריו  זי"ע,  מהר"ש  אדמו"ר  אשת  רבקה,  הרבנית  סבתו  של  מסיפוריה 

ויוצרים  בזה  זה  השזורים  סיפורים  של  אוצר  מהווה  הזיכרונות  ספר  זלמן־אהרן.  רבי 
יחד תמונה מרהיבה של חיים יהודיים שוקקים, בתוכם פורחים ניצניה הראשונים של 

תנועת החסידות. 
הסיפורים עומדים על תולדותיה של ליובאוויטש, מתארים את פעילותה של אגודת 

חייו  תולדות  את  בהרחבה  וסוקרים  זי"ע  הבעל־שם־טוב  ופעל  הופיע  שבתוכה  הנסתרים 
ונדודיו של ר' ברוך, אבי אדמו"ר הזקן. במשך מסעותיו הרבים ברחבי רוסיה הלבנה מתוודע 

הקורא, דרך עיניו של ר' ברוך, לסוגים שונים של יהודים, לדרכים מגוונות בעבודת ה', לסיפורי 
צדיקים ובעיקר לשתי השיטות שעמדו זו מול זו בימים ההם - החסידות וההתנגדות - ולחילוקים 

ביניהן.
הזיכרונות נמסרו בשעתם לסופר היידי דוד לייב מקלר, עובדו על ידו והתפרסמו תחת השם 'ליובאוויטשער רבינ'ס זכרונות' בעיתון 
'מארגען זשורנאל' בין השנים ת"ש תש"ב. הסדרה העברית תורגמה על ידי הרב טוביה בלוי, שבעבודתו נטלו חלק גם הרב אברהם־חנוך 

גלינצשטיין ור' פרץ עוזיאל בלוי.

בדור שבו מעתיקי השמועה הולכים ומתמעטים, ומאידך גיסא מלאכת ההדפסה הפכה נפוצה וקלה עד מאוד, נעשה בתורתם של 
חסידים אלו מה שנעשה בתורה שבעל־פה בזמנו - סיפורים ודברי זיכרונות רבים הועלו על הכתב ופרנסו כרכים רבים. על רקע ארון 
זיכרונותיו  דברי  מציאות  ויקרת  מיוחדת  כפנינה  בולטים  החסידים,  זקני  של  בתורתם  לפקידה  מפקידה  ונגדש  שהולך  הזה,  הספרים 

ורשימותיו של רבי - הלא הוא הריי"ץ זי"ע. 
הרבי הריי"ץ היה מספר אמן, שהרבה לספר בעל־פה ולרשום בכתב את מה שסיפרו לו אבותיו וזקני החסידים שביניהם נתגדל, 
כמו גם את כל מה שראו עיניו בזמנו ובמקומו - ליובאוויטש של ימי הרבי המהר"ש והרבי הרש"ב. דבריו מושכים את הלב ומציירים 
את החצר ואת דמויותיה כאילו לא רחוקות הן, לא בזמן ולא במקום, אלא קרובות, מציאותיות וחיות. מתוכם ניתן לחוש ולחוות מהי 

חסידות ומהן דרכיה. 
הפנימיות  את  לשמר  קשה  שבכתב  בדברים  אם  הרב".  היותם "לשון  והיא  להקדימה,  ראוי  היה  שאולי  בהם,  יש  יתרה  מעלה  עוד 
הקדושה שנמסרה מנפש המדבר לנפש השומע, הרי שאצל רבי ונשיא בישראל אין חילוק בין מחשבה, דיבור ומעשה. גם בכתיבת ידו 
הוא מביע את עצם נשמתו, וכאשר הקורא מעיין בה הרי זה כאילו נשמה מדברת אל נשמה, נשמת רבי לנשמת חסיד - או לנשמת מי 

שהולך ונעשה לחסיד. 

ספר השיחות - אדמו"ר הריי"צ

דרכי החסידות

הוד  מלא  מעמד  הוא  מאמר  לשיחה.  מאמר  בין  ברורה  חלוקה  ישנה  חב"ד  חסידות  של  בעולמה 
ויראה שבו הכול עומדים ומאזינים בדממה לדברים היוצאים מפי הרבי, הנחשבים כבחינה של 
"שכינה מדברת מתוך גרונו". השומעים אינם מתערבים בנאמר בהערה או בשאלה, ועל בעלי 
הזיכרון שבין החסידים מוטלת האחריות לדקדק באותיותיו של הרבי - כדי שיוכלו להעלות 
לאחר מכן את הדברים על הכתב בדיוק המירבי. שיחה, לעומת זאת, היא מעמד חופשי יותר 
שבו הרבי כמו משוחח עם החסידים. יש ושאלה נשאלת ואף זוכה למענה, וכן יש והרבי פונה 
הועלו  לא  החסידות  של  הקדומים  בדורות  אישית.  בהערה  מהחסידים  כמה  או  אחד  אל  ישירות 

השיחות על הכתב, אולם בדורות מאוחרים יותר זכינו לכרכים רבים של שיחות כאלה. 

הריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  של  שיחותיו  סדרת  היא  כרכים  וכמה  כמה  המונה  הראשונה  השיחות  סדרת 
המהווה אוצר בלום של מסורות וזיכרונות על תולדות החסידות ודברי ימיה, יחד עם פניני הדרכה ומוסר 
מעולמה של החסידות ומעולמם של החסידים, בבחינת "גדול שימושה יותר מלימודה". סדרת השיחות המקורית בשפת היידיש, הכוללת 
לפניכם  המוגשת  המתורגמת  הסדרה  רסקין.  לייב  אהרן  הרב  על־ידי  נערכה  תש"י,  תר"פ  השנים  בין  שנאמרו  שיחות  של  כרכים  עשרה 
יצאה לאור בשנת תשנ"ב וכוללת שלושה כרכים, ובהם תרגום השיחות מן השנים ת"ש־תש"ה. התרגום נעשה על־ידי הרב אברהם־חנוך 

גליצנשטיין.

הרבי  ידי  על  שנכתבו  רבים  סיפורים  נקבצו  החסידות"  "דרכי  בספר 
הריי"ץ או נאמרו על ידו, ופורסמו בבמות שונות - ליקוטי דיבורים, 

רשימות שנתפרסמו בכתב העת 'התמים' ודברים ששולבו בשיחותיו 
הקדושות. ראשיתו של הלקט בגיליונות 'לקראת שבת', היוצאים 

לאור על ידי מכון 'אור החסידות' מדי שבת בשבתו במשך כמה 
בפני  ולהגיש  המוגמר  על  לברך  המכון  אנשי  זכו  כעת  שנים. 

כרכים  בשתי  סדורים  כשהם  הדברים  את  החסידות  שוחרי  קהל 
על סדר פרשיות השבוע ועל מועדי השנה ומזמינים לקרוא מהם על 

שולחן השבת או לעיין בהם בכל זמן אחר. לבד מעצם הגשת הדברים 
בכלי מפואר המרחיב את הדעת, עשו אנשי המכון מלאכה רבה בתרגום 

מילות האידיש הזרועות בדברי הרבי ובהוספת הערות מאלפות המבהירות 
בקצרה מושגים בחסידות, כאשר הדבר נדרש.

חדש!
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תורת הרבי

אוצר התוועדויות

אוצר לקוטי שיחות

עוד קודם לנשיאותו של הרבי הורה לו חותנו, הרבי הריי"צ, להתוועד עם הציבור בכל "שבת מברכים". הרבי הקפיד מאוד על מילוי הוראה 
זו, וניצל את ההזדמנות להשמעת דברי תורה והוראות בעבודת האדם לקונו. לאחר קבלת הנשיאות המשיך הרבי לפתח את ההתוועדויות, 

שאותן קיים בבית מדרשו ובהשתתפות כלל הציבור, עד שאלו הפכו לפסגת ההתעלות וההתרוממות הרוחנית של החסידים במחיצת הרבי. 
דברי תורה רבים נאמרו בשעת ההתוועדות, אך לא ניתן היה להגדירה כ'שיעור'. המתוועדים אמרו 'לחיים' והרבו לנגן ניגונים שונים, אך 
לא ניתן היה להגדיר את ההתוועדות כ'טיש'. היה בה, בהתוועדות, מזה ומזה. דברי תורה נשפכו כמים ורוממו את השומעים, ניגוני געגועים 

עוררו את הלב וניגוני שמחה עודדו והפיחו חיים באיברים, ועל כולנה - דמותו של הרבי שהקרינה 
זיו פנים וחיונית של קודש שמהם היו הכול מתבשמים ומתפעמים. 

מאלפים רבים של שעות נקבצו כרכים רבים של דברי תורה: מהם עשרות הכרכים הידועים 
הרבי  בהתוועדויות  שנכח  שמי  דומה  אך  המאמרים'.  'ספר  וסדרת  שיחות'  'ליקוטי  סדרת  של 
ידע לומר שהיה בהתוועדות גם ערך מוסף - שלא בא לידי ביטוי בספרים אלו. בהתוועדות 
הראה הרבי לחסידיו הלכה למעשה כיצד יש "יש לחיות עם הזמן", ודבריו שיקפו את המתחולל 
בעליונים בכל עת: בראש השנה הורגשה הדחיפות של המלכת המלך והנחת היסוד לשנה טובה 
ב"זה היום תחילת מעשיך", בסוכות אפשר היה לחוש באחדות ישראל ובשמחת ניסוך המים, 
בחנוכה האירו הדברים באור ניצחון הרוח ובפורים נפרצו כל ההגבלות ב'עד דלא ידע'. לא פעם 
היה הרבי מייחד שעה ארוכה להתבוננות מדוקדקת בזמן עצמו, בקביעות ימי החודש או השבוע 

וביחסם לפרשת השבוע. 
ניחוח מקורי זה לא מצא את מקומו בשיחות ובמאמרים, אך השתמר בתמלילי ההתוועדויות 
היוצאים לאור בסדרת תורת מנחם - היוצאת לאור על־ידי ועד הנחות בלה"ק ועתידה להתפרס 
על־פני למעלה ממאה כרכים. בסדרה זו, שתמצית ממנה מוגש כעת לפני המעיין בשני כרכי 
אוצר ההתוועדויות, יכול הלומד להתוודע - במידת האפשר - לכוחה של ההתוועדות כמעמד 
חי שיש בו מיצוי של גודל השעה והרגע. יש לציין כי רוב רובן של ההתוועדויות לא הוגהו 

על־ידי הרבי, אלא נרשמו מתוך זיכרונם של הכותבים ועל אחריותם בלבד.

ליקוטי־שיחות הוא השם הבלתי־יומרני שבו בחר הרבי מליובאוויטש זי"ע לכנות את יצירתו 
שנשא  תורה  דברי  של  בלתי־נתפסת  כמות  מתוך  מבחר  הן  אלה  שיחות  המרכזית,  התורנית 
בשבתות  שנערכו  "התוועדויות"  במהלך  נשיאותו,  שנות  מארבעים  למעלה  במשך  זי"ע  רבנו 
ובמועדים לאורך שעות רבות. מדי שבוע נבחרה שיחה מסוימת על־ידי צוות תלמידי־חכמים, 
ולאחר עריכה נמסרה לידו הקדושה של רבנו זי"ע לשם הגהה מדוקדקת ועריכה סופית על ידו, 
שכללה הוספות רבות. ברבות הימים כונסו "ליקוטים" שבועיים אלה בשלושים ותשעה כרכים.
חידושים,  כוללות  מופלאה,  בפשטות  המזוגה  כבירה  גאונות  המבטאות  הרבי,  שיחות 
עיונים וביאורים בעניינים שונים ומגוונים: מהם חידושים על דרך הנגלה, המבארים עניינים 
סתומים בש"ס, ברמב"ם או בשולחן־ערוך; מהם ביאורי עניינים בפנימיות התורה; מהם ביאורים 
כאשר   - החג  בענייני  או  הפרשה  במדרשי  עיונים  מהם  התורה;  על  רש"י  בפירוש  מחודשים 
מכל אלו היה הרבי מפיק משמעויות לענייני דיומא והוראות למעשה בפועל ממש בעבודת ה' 

ובמשימות מיוחדות שהשעה צריכה להן.
המעיין המתמיד יבחין בשלושה עקרונות השזורים בשיחות הרבי כחוט השני, והם מיוצגים 

בשלושה ביטויים שהיו רגילים בפיו ביחס למעלת תורתנו הקדושה: תורה אחת, תורת אמת ותורת חיים. תורה אחת - כל מקצועות התורה 
תואמים זה את זה ומלובשים זה בתוך זה, ומשום כך קשה למצוא שיחה שעיסוקה מוגבל לתחום אחד בלבד. תורת אמת - כל חלקי התורה 
אמת, כל דברי חז"ל אמת. גם דעה דחויה, גם הווא־אמינא, גם עניינים הקשורים לדרך סידור הסוגיה או המאמר - מאחר והובאו בתורה הרי 
שהם חלק בלתי נפרד מאמיתתה. תורת חיים -  התורה נצחית והוראותיה נצחיות. כל חידוש בכל אחד מרבדי התורה אינו שלם אם אינו 
כולל גם הוראה לאדם בעבודת ה', כאשר הכוונה היא לכל אדם ממש - מהגדול שבגדולים ועד הקטן שבקטנים, בכל המקומות, בכל הזמנים 

ובכל הנסיבות. 
ב"אוצר ליקוטי שיחות" נעשה ניסיון לתת מבוא מספק לתחילת הלימוד בים הגדול של שיחות הרבי. לכל פרשה או מועד נבחרו שלוש 
שיחות המייצגות שלושה תחומים כלליים: שיחה העוסקת בפשוטו של מקרא, שיחה המבארת עניין מענייני הפרשה או המועד בדרך החסידות 
ופנימיות התורה ושיחה המבארת נושא למדני שיש לו קשר לתוכנה של הפרשה או להלכותיו של המועד. כל זה בבחינת טיפה מן הים בלבד, 

ובכל זאת - חתיכה הראויה להתכבד בה, ואידך זיל גמור. 

אוצר מאמרים

אוצר אגרות קודש

מראשית היווסדה של דרך חב"ד תמך אדמו"ר הזקן את אדניה על יסודות ההתבוננות והעיון השכלי 
- החכמה, הבינה והדעת. שלוש האיכויות הללו, כפי שהגדיר אותן אדמו"ר האמצעי, מעצבות את 
עולם המחשבה כמרחב בעל ממדי אורך, רוחב ועומק. השגות האלוקות אינן נשארות בגולמיותן, 
כנקודות אור המתנוצצות בשמי שמים מבלי להאיר על הארץ, אלא משתלשלות מטה, מתפתחות 
לרוחב וחודרות אל עומק הדעת והחיים. תיאור זה הולם גם את אופיו של המאמר החב"די המצוי - 
ארוך, רחב ועמוק - ומייחדות אותו על רקע מרבית כתבי החסידות שנשתמרו בידינו מתורתם של 

צדיקים אחרים. 
ומעמד  חיים",  אלקים  "דברי  החסידים  בקרב  מכונים  המאמרים  שיחה.  כהרי  מאמר  הרי  לא 
אמירתם מתייחד בניגון הכנה המושר מתוך רצינות וכובד ראש, בעמידה מתוך יראה בעת שמיעת 
הדברים ובניגון של שמחה הפורץ מפי החסידים מיד עם תומם. כך מימי אדמו"ר הזקן ועד הדור 
הזה, שבו זכינו להתברך בעין יפה מאוצרו העצום של הרבי זי"ע. חמישים וארבע שנים ישב הרבי 
על כס הנשיאות, ובהן הפיק פיו מאות רבות של מאמרים. בכולם הוא מעיר על דברי קודמיו ודן בהם, 
כביכול אין הוא אלא נושא כליהם ומברר מיקחם, אך מתוך העיון - כבדרך אגב - מתחדשים חידושים 
עצומים. סוגיות מורכבות מתיישבות יחד, חלקי עניינים מתקבצים ובאים ממקומות רחוקים, הכול מתבהר ומתחדד עד שניתן לומר בבירור 

כי "פנים חדשות באו לכאן". 
גם בסגנון דיבורו אין הרבי הולך בגדולות. ההבעה מאופקת, הביטוי עצור. אולם מי שיתמיד להטות אוזן לתוכן הדברים, ימצא עצמו 
כורע תחת תביעת הנפש האדירה המפעמת בהם. תביעה של תשוקה שאינה יודעת פשרות להשיג כל מה שאפשר להשיג, לעלות עד היכן 
שניתן לעלות בכוחה של דעת אנוש - ולמעלה גם מזה. אין זו תשוקה שמילים נלהבות יכלכלוה, והדיוק ונקיות הביטוי הולמים אותה יותר. 
ב"אוצר מאמרי חסידות" קובצו יחד חמישים מאמרים, מן היסודיים שבמאמרי הרבי ומאלו שלימודם אינו דורש ידע מוקדם נרחב בתורת 
החסידות. אל המאמרים נוספו כותרות ותוכן מפורט, המסכם את הנקודות העיקריות המתבארות במאמר ועשוי לסייע רבות להבהרת המבנה 

והשתלשלות המהלך. כמו כן נפתחו ראשי־התיבות ותורגמו מילים בשפת האידיש.

אחת הסדרות המוכרות והחביבות ביותר הקשורה בדמותו של הרבי מליובאוויטש זי"ע היא סדרת כרכי 'איגרות־קודש', הכוללת עד עתה 
שלושים כרכים שבהם כשנים־עשר אלף איגרות שנכתבו על ידו בין השנים תרפ"ח תשל"ה. האיגרות היו גנוזות במזכירות הרבי, אולם בשנות 
הנשיאות המאוחרות - שבהן האפשרות לקבל מענה אישי בכתב פחתה והלכה - הורה הרבי להדפיסן. הסדרה כוללת מכתבים בכל מקצועות 
בגשמיות,  והן  ברוחניות  הן  החיים,  תחומי  בכל  יחידים  של  ובקשות  לשאלות  תשובות  שמים,  וליראת  לאמונה  וחיזוק  עידוד  דברי  התורה, 
ואיגרות החושפות טפח מפעילותו הענפה של הרבי בענייני הכלל. כשם שאין נושא שלא נמצא ראוי להתייחסות בעיני הרבי, כך לא היה אדם 
או ציבור שנדחו ולא זכו למענה. על מכותבי האיגרות נמנים גדולי הרבנים והאדמו"רים, ראשי ממשלה 
העדות,  מכל   - ישראל'  בית  'עמך  עם  יחד  ובמשטרה  בצבא  בכירים  וקצינים  ציבור  אנשי  ושרים, 

החוגים והזרמים. 
אוצר אגרות קודש, המוגש לפני המעיינים, הוא לקט מצומצם של איגרות שיש בהן עניין מיוחד 
לציבור. כדי להקל על סידור הספר ועל ההתמצאות בו, נחלקו האיגרות לחמישה נושאים כלליים: 

א. מכתבי תורה - איגרות הכוללות ביאורים וחידושים בכל מקצועות התורה, לעתים במתכונת 
של הערות על ספרים שיצאו לאור ובאופן נדיר גם כחוות דעת הלכתית. ב. עבודת ה' - הוראות 
בדרכי העבודה הפרטית והכללית לדור תהפוכות ותמורות. בין הדברים החוזרים על עצמם: תביעה 
ועידוד לקביעת עתים לתורה, הנחיה לעסוק בתורת החסידות ובדרכיה, הדרכה לביטחון בה' ולשמחה 
ישראל  אמונת  ביסודות  דרך  הוראת   - נבוכים'  'מורה  ג.  ישראל.  לאהבת  גדולה  וקריאה  תדירה 
לנבוכים ולתועים אחר רוח הזמן - סטודנטים ואנשי מדע, סופרים ואנשי רוח, צעירים המחפשים 
את דרכם ומי שכבר סטה וביקש לו דרך חזרה. ד. 'בכל דרכיך' - הוראות והדרכות רבות בענייני 
העולם־הזה, שבהן שב הרבי ומוכיח פעם אחר פעם שהדבקות בה' אינה עניין רק לבית הכנסת או 
לבית המדרש אלא חובקת ומקיפה את כל תחומי הקיום. ה. ענייני הכלל - איגרות החושפות פעילות 
מסועפת בענייני הכלל, ומכילות דעות, המלצות, בקשות והוראות לאנשים רבים בתחומים מגוונים 
שנכתבו  מיוחדות  איגרות   - כלליים  מכתבים  ו.  ואתר.  אתר  בכל  ישראל  כלל  לטובת  הנוגעים 
ופורסמו בתפוצה רחבה ביותר לקראת ראש השנה וחג הפסח, נקודות זמן המאחדות את כלל ישראל 
סביב תורת ישראל. מכתבים אלו ממוענים אל "בני ובנות ישראל בכל מקום שהם", ובכך מבטאים 

את החיבור הישיר והמוחשי שהיה לרבי זי"ע עם כל יהודי, בכל מקום שיהיה.

חדש!
חדשהמהדורה
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שולחן מנחם
תשובות וביאורים בשולחן־ערוך

מליובאוויטש  הרבי  של  ושיחותיו  איגרותיו  את  המרכזת  כרכים  שבעה  בת  סדרה 
השולחן־ חלקי  ארבעת  סדר  על־פי  ערוכות  כשהן  להלכה,  הנוגעים  בעניינים  זי"ע 

ערוך. סדרה זו מהווה מהדורה מורחבת ועשירה יותר של סדרת "שערי הלכה ומנהג", 
הספרות  של  המזרח  בכותל  כבוד  של  מקום  ותפסה  שנה  כעשרים  לפני  לאור  שיצאה 

לאור,  זו  סדרה  של  יציאתה  מאז  שחלפו  השנים  במשך  ימינו.  של  התורנית־הלכתית 
על  אור  השופכים  רבים  וביאורים  תשובות  מנחם'  'היכל  מערכת  של  שולחנה  על  התקבצו 

נושאים הלכתיים מגוונים, ובלבוש חדש זה הם מוגשים בפעם הראשונה לפני הקורא והמעיין.
זאת לדעת, כי באופן רשמי נמנע הרבי מלחוות דעה הלכתית ונהג תמיד להפנות את השאלות 

שהגיעו לפתחו לרבנים שונים. עם זאת, במקרים מיוחדים הביע הרבי את דעתו, אם מתוך תחושה 
שהעניין הוא בגדר מצווה שאינה יכולה להיעשות על־ידי אחרים (דוגמאות אחדות: שלילת עקירה משכונות יהודיות בחו"ל, שלילת מסירת 
שטחי ארץ הקודש, דינו של העובר את קו התאריך בימי ספירת העומר, נסיעת אוניות ישראליות בשבת) ואם כשהעניין נגע בהנהגות נשיאי 
חב"ד והוראותיהם (כמו ההידור באתרוגי קלאבריה, שינה בסוכה, קביעת מזוזה לפי היכר ציר, בניית מקווה בור על גבי בור, ועוד) או במענה 

לשאלותיהם של רבנים ודיינים. 
אודות דרך עריכת הסדרה: מאחר והאיגרות הנוגעות בהלכה ממוענות ברובן לרבנים וגאונים, נכתבו רבות מהן בקיצור נמרץ ולעתים אף 
במראי־מקומות וברמיזה בלבד. קושי נוסף נובע מן העובדה כי איגרות רבות עוסקות בנושאים שהם מן הסבוכים והמורכבים ביותר בעולמה 
של הלכה. בסדרה זו נערכו הדברים על־ידי צוות של תלמידי־חכמים שיגעו רבות על פיענוח דברי הרבי ועל ביאורם בדרך אפשר, ואף הוסיפו 
בצדם אלפי ציונים ומראי מקומות - אם למקורות הדברים בספרות חז"ל והפוסקים, אם למשאם ומתנם של פוסקים אחרים שדנו בנושא ואם 
לשו"תים או לכתבי־עת תורניים שבהם עסקו הכותבים בביאור דבריו של הרבי. כמו כן, המערכת השקיעה עמל רב בעריכת השוואות בין דברי 

הרבי במקומות רבים ובין דבריו לדברי שאר נשיאי חב"ד בספריהם. בכרך השביעי מופיע בסופו מפתח.

על 
עיין.

המאור שבתורה

פרופ' גרין, שלום וברכה

תורתו של הרבי מליובאוויטש זי"ע היא בבחינת "תלמוד בבלי" - תורה הבלולה מכל חלקי התורה: 
נגלה ונסתר, הלכה ואגדה, תורה־שבכתב ותורה שבעל־פה, פשוטו של מקרא ועיון במדרשי הלכה, 
כאשר  הכול   - מופלאות  ופרפראות  מעמיקים  עיונים  ב'עבודה',  והדרכות  ב'השכלה'  ביאורים 
המפתחות  שכל  כמי  התורה  חדרי  בכל  ובא  שיצא  הרבי,  בדברי  אומן  מעשה  יחד  שזור  לכול 
מסורים בידו. אמנם הריבוי העצום, המורכבות והאריכות אינם מקלים על מי שמבקש להאיר 
את דרכו בלימוד פרשת השבוע. לא כל אדם עתותיו בידו לעיין בשיחות ארוכות כדי למצוא דבר 

חידוש בפירושו של פסוק פלוני או בעניינה של מצווה פלונית.
סדרת המאור שבתורה מבקשת להיות לעזר ללומד שזו בקשתו, ולשם כך כינסה עבורו לפונדק אחד 
את מכלול ביאוריו הנפלאים של הרבי זי"ע על סדר חמשה חומשי תורה, הפזורים במרחבי הים הגדול 
של שיחותיו, מאמריו, איגרותיו ורשימותיו. הביאורים המופיעים בסדרה זו ערוכים ומעובדים בלשון קצרה 

וברורה, השווה לכל נפש. 
בעריכת סדרה זו נכללו ביאורים מסוגים שונים: הסברי "פשוטו של מקרא", בשיטתו המחודשת של הרבי זי"ע בלימוד פירוש רש"י על 
התורה; עיונים על דרך הנגלה וההלכה; ביאורים על פי פנימיות התורה; ולימודי הוראה למעשה בפועל מתוך הפרשה בדרכו המיוחדת של 

הרבי, שהדגיש תמיד ש"המעשה הוא העיקר".
מקורם העיקרי של הביאורים הוא בסדרת "ליקוטי שיחות", שהוגהה מתחילתה ועד סופה על ידי רבנו. בנוסף לכך נכללו בה ביאורים 
מסדרת "תורת מנחם - התוועדויות", "שיחות קודש", "תורת מנחם - ספר המאמרים מלוקט", "תורת מנחם - ספרי המאמרים", כרכי "איגרות 

קודש" ואוצר ה"רשימות".
ובהיר,  חדש  באור  המפרשים  ביאורי  ואת  חז"ל  מדרשי  את  הפסוקים,  את  מאירים  שהם  בכך  מתאפיינים  רבינו,  של  הנפלאים  ביאוריו 
בבחינת "המאור שבתורה", ביטוי שהיה שגור תמיד על לשונו של הרבי זי"ע ונקבע בשם הסדרה. ב"ה, כרכי הסדרה התקבלו בכל שכבות 

הציבור וזכו להתעניינות גדולה בקרב לומדי התורה ומחבביה.

בבוקר חורפי אחד בשנת תשכ"ד, מגלה דוקטור יהודי צעיר ממינסוטה, מדען עילוי מאוניברסיטת 
מינסוטה בתיבת הדואר שלו מכתב ברכה מאת הרבי מליובאוויטש, עמו מעולם לא התכתב לפני כן.
ואט־אט  שנים,   22 שנמשכת  מופלאה  התכתבות  מסכת  שפותחת  הראשונה  האיגרת  זוהי 
מ־40  יותר  בחלוף  היכר.  ללא  משפחתו  חיי  ואת  גרין  וועלוול  פרופסור  של  חייו  את  הופכת 
שנה מתאריך המכתב הראשון, שב פרופ' גרין לקיים עיון מחודש בעשרות המכתבים והמברקים 
שקיבל מהרבי, שנושאים רעיונות מאלפים על פני סקאלה רחבה של נושאים שהעסיקו את החוקר 

המבריק והמבטיח: מסוגיות של אמונה ומדע ועד לאתגרי היום־יום בחייו האישיים.
מלבד תוכנם, משַקפים המכתבים בסגנונם הייחודי את הרגישות ואת תשומת הלב המופלאה שהעניק 
הרבי לפרופ' גרין ורעייתו בדרכם חזרה אל חיק היהדות. בסדרת השיעורים "מאחורי המכתבים", לומד 
פרופ' גרין את המכתבים, סוקר את דברי הרקע שמאחוריהם ופותח בכך צוהר לתהליך המיוחד שעבר, צעד 
אחר צעד, בהדרכת הרבי. והרה"ח פרופ' וועלוול גרין עושה זאת בהתלהבות חסידית אמיתית, ברגש רב ובחיּות כנה של חסיד המקושר לרבי 
בכל נפשו, ומעניק לעדת חסידיו ומעריציו של הרבי מתנה יקרת־ערך. שמו של הספר, פרופ' גרין, שלום וברכה הוא הפתיח האחיד של 

מכתבי הרבי אל וועלוול גרין מחורף תשכ"ד ועד חורף תשמ"ו.

שערי אמונה
תשובות וביאורים ביסודות ועיקרי האמונה

בתקופתנו.  ישראל  עם  של  הנבוכים"  כ"מורה  דורנו  מבני  רבים  אצל  נתפס  מליובאוויטש  הרבי 
השיב  הרבי  האמונה.  בעיקרי  ותהיותיהם  שאלותיהם  את  אליו  לשלוח  רבים  הביאה  זו  עובדה 
לכולם, פשט את ספקותיהם והעמיד את יסודות הדברים בצורה ברורה ובהירה. בנוסף לכך, הרבי 
ביישוב  לעסוק  הרבה  ואף  האמונה  לעיקרי  הנוגעים  ענינים  בהתוועדויותיו  לעיתים  ביאר  עצמו 

מאמרי חז"ל בתחומים אלו, הנראים לעתים כסותרים זה את זה. 

תורתו  מתוך  לקט  נאסף  מנחם',  'היכל  הוצאת  על־ידי  לאור  שיצאה  ה'שערים',  סדרת  במסגרת 
הרחבה של הרבי בנושאים אלה. פרקי הספר - אשר נלקטו מתוך המגוון העצום של כתבי הרבי: מאמרים, 
שיחות, איגרות ועוד - מקבילים באופן כללי לי"ג עיקרי האמונה של הרמב"ם, כאשר בתוך הדברים נידונים 
נושאים כגון: אמונה וביטחון, ההוכחות לאמיתות התורה ומציאות הבורא, ביאור מהות הבחירה החופשית, הסבר שיטותיהם של גדולי ישראל 

בכלל ושיטת הבעש"ט בפרט בנוגע לאמונה בהשגחה פרטית. 

סוגיות אלו של עיקרי האמונה, בהן רב הסתום על המפורש, מבטאות את כוחו הגדול של הרבי זי"ע ואת גדולתו. הרבי מתגלה מתוכן 
כמי שיש בידו לבאר עניינים עמוקים אלו, שהם מכבשונה של תורה ונתבררו תמיד רק על־ידי יחידי סגולה שבין גדולי הדורות, ולהאירם 

באור יקרות ובדרכה של תורת החסידות.

תהילים - תהילות מנחם
מזמורי  על  ביאורים  ואלפי  מאות  טמונים  הרבי  של  בביאוריו  כי  יודעים  הכל  לא 

מתגלה  בהם  אלא  ישראל",  זמירות  של "נעים  ושירה  פיוט  רק  אינם  שכמובן  התהלים, 
עומק הקשר של יהודי להקב"ה. ולדוגמא: "ה' רועי לא אחסר" - ה' דואג ליהודי כמו 
רועה צאן, ומצד זה לא שייך מצב של חוסר אצל יהודי. "הבוטח בה' חסד יסובבנו" 

- הביטחון בה' שיהיה רק טוב גורם שהטוב והחסד יושפע על הבוטח. וכהנה רבות. 
מקור  שמהווה  מנהיג  מליובאוויטש,  הרבי  של  בדמותו  נוסף  רובד  מואר  ובכך 

להשראה וחיזוק לכל יהודי בקשר שלו להקב"ה בעיתות שמחה וצרה ח"ו. 
ביאורי הרבי בלולים מכל חלקי התורה: פשט, רמז, דרוש, סוד. חלקם נאמרו באופן ישיר 

להפצת  "וועד  הרבי:  של  והמאמרים  השיחות  עריכת  על  שאמון  הוועד  עקיף.  באופן  וחלקם 
שיחות", לקח על עצמו ללקט ולערוך ביאורים אלו, ומתכבד להגישם בצורה מאורת ובהירה השווה 

לכל נפש, ובכך מאפשר לומר את מזמורי התהלים בהבנה מחודשת ומעמיקה בסדרה בת חמשה כרכים.

שיר
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תורת הרבי

אלה הם מועדי

שולחן שבת / חג

העוסק  הספרותי,  בכישרונו  הידוע  רודרמן,  זלמן  הרב  של  בהגשתו  ספר 
מליובאוויטש  הרבי  של  תורתו  על־פי  השנה  במועדי  עשירה  בהתבוננות 
זי"ע. בין דפי הספר ניתן מענה לכמה וכמה עניינים הנראים במבט ראשון 
הקב"ה  בהמלכת  השנה  בראש  יהודים  עוסקים  הכיצד  כגון:  כתמוהים, 
מדוע  הגשמיים?  צרכיהם  על  מלפניו  מבקשים  בה־בעת  אך  העולם,  על 
"לא  בבית־המקדש,  שמחת־בית־השואבה"  ראה  שלא  ש"מי  הגמרא  אומרת 
ראה שמחה מימיו"? כיצד ניתן להבין את גודל הפלאת נס חנוכה, שבו התקיים 
"מסרת... טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים" - האומנם הדבר כה מופרך 
ובלתי טבעי? היעלה על הדעת שרבה, האמורא הקדוש, הׁשתכר בסעודת פורים עד 
אמיתיים,  כבני־חורין  בליל־הסדר  לחוש  מאיתנו  מצפים  כיצד  זירא?  רבי  את  שחט  כי 
כאשר אנו מכריזים עם פתיחתו כי "השתא עבדי"? מה פשר תביעתם של המלאכים מהקב"ה לתת להם תורה שציווייה כלל אינם 

שייכים למציאות חייהם?

תשובות על שאלות קשות אלה ועל רבות נוספות מצויות בשיחות הקודש שאותן נשא כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זיע"א בבית־
מדרשו באוזני קהל אלפים, והן שופכות אור נוסף, בהיר ומיוחד, על חגי ומועדי ישראל.

סוכות,  יום־הכיפורים,  ראש־השנה,   - היהודי  במעגל־השנה  הגדולים  הימים  על  חדשה  הסתכלות  מעניק  מועדי  הם  אלה 
שמחת־תורה, חנוכה, פורים, פסח, ל"ג־בעומר ושבועות - מנקודת־מבט עמקנית ומפעימה.

כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע סלל דרך חדשה בלימוד פרשיות התורה. 
בשיחותיו השבועיות, שהושמעו לפני קהל אלפים, לימד כיצד למצוא היבטים 

נצחיים ואקטואליים בכל פרט בתורה. לשיטתו, לא רק ההלכות והמצוות 
נצחיות ונועדו לדורי־דורות, אלא גם סיפורי התורה נושאים בתוכם מסרים, 

הוראות ורעיונות שנועדו להדריך אותנו בחיי היום־יום.

כרכי 'ליקוטי שיחות' של הרבי נתקבלו באהבה ובהתלהבות בקרב המוני 
בית־ישראל. רבנים ודרשנים נעזרים באוצר בלום זה להכנת דרשותיהם השבועיות, 

ותלמידי־חכמים ויודעי־ספר נהנים לשאוב מלוא חופניים מן המעיין הבלתי־נדלה.

מגישה  שבת'  'שולחן  הספרים  סדרת 
נפש.  לכל  שווה  וקלה,  בהירה  בלשון  ביותר,  תמציתי  בעיבוד  הללו  מהשיחות  רבות 
שבוע  מדי  בה  משתמשים  ורבים  ישראל,  עם  בחוגי  בהתלהבות  נתקבלה  הסדרה 

בשבוע, לקבלת מבט מקורי, עכשווי וחי על פרשיות התורה והמועדים.

מתוך עשרות כרכי ליקוטי־שיחות רוכזו בספר זה כשלוש שיחות ורעיונות 
להכנת  השבת,  בשולחן  להקראה  מאוד  מתאימים  הרעיונות  פרשה.  לכל 
שיחה על פרשת השבוע לפני קהל כלשהו וכמובן לעיון אישי, לקבלת מבט 

מקורי ומאלף על פרשת השבוע.

הספר 'שולחן חג' מכנס שיחות ורעיונות למועדי ישראל, מראש השנה ועד 
חשוב  כלי  ומהוות  ומועד,  חג  כל  על  חדש  אור  שופכות  השיחות  השבועות.  חג 

שמסייע לחוות את החג על־פי תוכנו הפנימי ומשמעויותיו העמוקות.

חלקי ה' אמרה נפשי
הספר "חלקי ה' אמרה נפשי" כולל בתוכו שני מאמרים יסודיים שנאמרו על־ידי הרבי זי"ע ונלמדו 
בחבורה בישיבת רמת־גן מפי הרב יהושע שפירא, ראש הישיבה. בשני חלקי הספר מובא תחילה 
נוסח המאמר כפי שנדפס ב"ספר המאמרים - מלוקט". לאחר מכן בא הביאור, המצטט את לשון 
המאמר פסקה אחר פסקה ומבארה ברוחב דעת ובטוב טעם. הספר נערך על־ידי הרב דב ליברמן.

המאמר הראשון הוא ד"ה "ויהי ביום עשתי־עשר יום" ה'תשל"א, שנאמר ביום י"א בניסן. יום 
זה עבור הרבי זי"ע היה "יום שמזלו גובר", היום שבו ירדה נשמתו הקדושה לעולם, ונדמה שניתן 
לראות סימן לדבר בתוכנו של המאמר, הסובב כולו סביב דבקותם של ישראל בקב"ה, דבקות שאינה 
תלויה בדבר ואינה נובעת מתוך בקשת תועלת כלשהי - גשמית או רוחנית - אלא מונחת בעצם הנשמה 
ובין  נפשי",  אמרה  ה'  הפסוק "חלקי  ושוב  שוב  חוזר  הדברים  בתוך  יתברך.  ומהותו  בעצמותו  ומושרשת 
השיטין מפעמת אותה תשוקה־תביעה שיצאה מעומק נקודת לבבו של הרבי זי"ע ונמסכה בכל איגרת, שיחה, 
ניגון או מאמר: "מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ!" - לא מדרגות גבוהות אנחנו מבקשים לנו לחלקנו, אלא את ה' - עצמותו ומהותו 

יתברך - בלבד! 

המאמר השני הוא ד"ה "ונחה עליו רוח הוי'" ה'תשי"ד, שנאמר באחרון של פסח, יום שבו מתנוצץ ביתר שאת עניינו של משיח צדקנו 
שיבוא בב"א. במאמר זה מעיין הרבי בביטוי "אור אין סוף למעלה מעלה עד אין קץ ולמטה מטה עד אין תכלית". במהלך מרתק ומאלף, 
כשהוא מצויד ברגישות לשונית נדירה, מעמיד הרבי זי"ע את מושגי ה'מעלה' וה'מטה' על הגדרתם הפנימית והמדויקת ביותר ומתוך כך עושה 

ביניהם שלום ומקרב אל שכלנו את אור הגאולה העתידה ואת דמותו המופלאה של מלך המשיח. 

יש במהלך הזה כדי להעיד הרבה על דרכה של תורת חב"ד בכלל ועל החותם האישי שטבע בה הרבי זי"ע בפרט. מחד, "רצוא" של חתירה 
ללא גבול למעלות עליונות ותביעה להשיג עד קצה גבול היכולת ולדבוק במה שאין למעלה ממנו - עצמותו ומהותו יתברך; ומאידך, "שוב" 
שמונע מתוך דחף אדיר להביא את כל ה'מעלה' הזה אל ה'מטה', לא להתפתות למקסם השווא של התעלות בלתי מחייבת, אלא לעשות לו 

יתברך דירה בתחתונים - במקום שבו היה עיקר שכינה בתחילה.

הפצת היהדות
העולם היהודי נחלק בעבר בהתייחסותו ליהודים שאינם שומרי תורה ומצוות. היו שסברו 

ובדרכי  נועם  בדרכי  לקרבם  שקראו  והיו  במגע,  עמם  לבוא  ולא  מהם  להתבדל  יש  כי 
שלום, ולנסות להחזירם לדרך התורה. אדמו"רי חב"ד הלכו בדרך השנייה, קירבו כל 

יהודי והשתדלו לגלות את הניצוץ האלוקי שבקרבו. 

תורת החסידות מלמדת כי מצוות אהבת ישראל היא גם לרשע גמור, וכפי שסיפר 
רבי זושא מאניפולי לבעל התניא מה ששמע מאחיו, רבי אלימלך: אצל המגיד ממזריטש 

לו  קרא  אלימלך,  רבי  של  המשמרת  בעת  אחת,  פעם  לשמשו.  תלמידים  של  משמרות  היו 
שאהבת   - דרקיעא  במתיבתא  שאומרים  מה  מיילך,  אתה,  "שומע  ואמר:  ממזריטש  המגיד 

ישראל פירושה לאהוב רשע גמור כמו צדיק גמור".

הספר המוגש בזאת לפני קהל הקוראים עוסק בהרחבה בסוגיה גדולה זו של קירוב הרחוקים והשבתם אל מבועי יהדותם, כפי שנתבארה 
בתורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע. בין היתר, נדונים הנושאים הבאים: מדוע מוטלת עלינו החובה לקרב יהודים, מדוע פעילות זו 
היא כורח השעה, האם ההתעלות האישית בתורה ובעבודת ה' אינה קודמת לדאגה לזולת, מי חייב בעשייה זו, מניין הכוחות, השכר והזכות, 

את מי צריך לקרב, מה הן דרכי ההשפעה הרצויות והיעילות, מה חובתו של המשפיע כלפי עצמו, ועוד.

בנוסף, מעלה הספר לדיון מגוון שאלות המתעוררות בתוך פעילות הקירוב: איזה אמצעי כשר ואיזה אסור, באילו מקומות מותר לפעול, 
היחס לתנועות הדוגלות בשינוי התורה וההלכה, ועוד. אין ספק כי ספר זה יכול וצריך לשמש מצפן לכל העוסקים במלאכת הקודש ונקודת 

פתיחה מדרבנת לכל מי שטרם נרתם למשימה גדולה זו ששכרה בצידה - בעולם הזה ובעולם הבא.

הספר נערך על־ידי הרב מנחם ברוד ויוצא לאור בהוצאת צעירי אגודת חב"ד.
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תורת הרבי

 לתנועה הפמיניסטית נבעה 
לא רק מגישתו התורנית, אלא גם מהכבוד 
לטענתו,  האישה.  למעמד  שרחש  העמוק 
הגברי  המדדים  לעולם  הנשים  כניסת 
התורה  העצמי.  וערכן  ליוקרתן  תזיק  רק 
גבר  ותפקידיהם של  בין מהותם  מבדילה 
יתרונות  ישנם  אחד  שלכל  כך  ואישה, 
של  צורך  או  אפשרות  ללא  עצמו,  משל 
מובעים  רעיונותיו  ביניהם.  השוואה 
שלל  עם  ומתמודדים  ושנינות,  בפיקחות 

טענות מתוך גאונות תורנית.
 של הרבי מליובאוויטש 

בספר  מובאת  האישה,  מעמד  לנושא 
דן  הספר  מובנית.  בצורה  שלפניכם 
רחב  היקף  המהווים  נושאים,  במכלול 
היהדות  של  הליבה  מנושאי  אחד  של 
בדורנו: מלימוד תורה לנשים דרך סוגיית 
של  ומקומה  הילודה  עידוד  הצניעות, 
וכאישיות עצמאית.  כרעיה  כאם,  האישה 
פטור  בתנ"ך,  נשים  של  דמויות  ניתוח 
על  ו'בעלותן'  מסוימות  ממצוות  הנשים 
כולל  למארג  מתקשרות  אחרות,  מצוות 

של עבודת השם נשית.
 לא נפקד גם מהמפעל 
כולו,  בעולם  היהדות  הפצת  של  האדיר 

בכהוא-זה  לפגוע  כדי  בכך  אין  אמנם 
האקטיביות  את  ובנשיותן.  בצניעותן 
הנשית מעודד הרבי מתוך ציפייה לגאולה 
הצדקניות  הנשים  משחקות  בה  השלמה, 

בתפקיד מפתח.
 מתפרשים באור חדש, לאור 
הרבי  מקוריים.  ופירושים  רבות  מובאות 
חשיבה  נשים,  של  יחידה  גאוות  מעודד 
עצמאית יחד עם ראייה של היות האישה 
כפי  הנשיות,  לכתחילה.  כנגדו'  'עזר 
מתוארת  השנה,  בחגי  ביטוי  לידי  שבאה 
אותנו  לטלטל  וממשיכה  מרתקת  בצורה 

בין קצוות. 
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המגיד מזלאטשוב ותלמידיו החסידות לענפיה

תורת המגיד מזלאטשוב

יושר דברי אמת

ליקוט מתורתו של הרה"ק ר' יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע (תפ"ו־תקמ"ו), המכונה 'המגיד מזלאטשוב', 
עליו  שהעידו  עד  בקדושתו,  המיוחד  אחד  היה  מיכל  יחיאל  ר'  הבעש"ט.  של  המובהק  תלמידו 
שהיא   - בגן־עדן  הצדיקים  שלומדים  התורה  מעין  היא  שתורתו  מלובלין  החוזה  בשם  צדיקים 
קב ונקי ואין בה מקום לספק כלל. בסגנון זה התבטא גם ה'אוהב ישראל' מאפטא, זקן הצדיקים 
בדורו, שאמר: "כאשר באתי אל הרב המגיד הקדוש מוהרי"מ זצ"ל מזלאטשוב, כאשר פתח פה 
קודשו לומר תורה, אזי כל הספקות שהיו לי בתורה כולם נתיישבו לי, וכאשר פסק לומר חזרו לי 
הספקות למקומן, אז ידעתי אשר מפתח התורה בידו". ר' יחיאל מיכל היה ידוע כבעל מנגן מופלא 
בחצר הבעש"ט, ועל אחד מניגוניו מספרים שביקש הבעש"ט שיושר בעת הסתלקותו ואף הבטיח שכל 

מי שינגנו מתוך התעוררות תשובה - אף הוא יצטרף אליו במרום ויעורר רחמים רבים על נשמתו. 

זכה ר' יחיאל מיכל והעמיד קרוב לשישים תלמידים שהיו מגדולי רועי החסידות ומרביצי תורתה, ורבים 
מכתבי החסידות המוכרים והנלמדים ביותר יצאו מהם. ביניהם נציין את הרה"ק רבי חיים מטשרנוביץ בעל ה'באר מים חיים', את הרה"ק רבי 

משולם פייביש מזברז' בעל ה'יושר דברי אמת', ואת הרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל ה'ערבי נחל' וה'לבושי שרד'. 

ר' יחיאל מיכל היה דרשן גדול, אולם לא השאיר אחרים כתבי יד כלשהם. בשנת תרנ"ט יצא לאור ליקוט קטן מתורתו שנשא את השם 
"מים רבים", ועתה בדורנו אנו זוכים בפעם הראשונה לכינוס מאמריו מספרים רבים אל מקום אחד - ספר "תורת המגיד מזלאטשוב" הערוך 
על סדר פרשיות התורה, מועדי השנה וערכי עבודת ה'. בספר קובצו מאות מאמרים ויסודות שהובאו בשמו בספרי תלמידיו ושאר צדיקי 
הדורות, בתוספת מאמרים שנבנו על יסודות תורתו. כמו כן, נלקטו ובאו כמה וכמה מאמרים מתורתם של חמשת בניו של ר' יחיאל מיכל, הלא 
הם הרה"ק רבי יוסף מיאמפולי, הרה"ק רבי מרדכי מקרעמניץ, הרה"ק רבי יצחק מראדוויל, הרה"ק רבי משה מזוועהיל והרה"ק רבי בנימין 
זאב מזברז'. חלקו השני של הספר נקרא "תולדות בית זלאטשוב", ובו ניתן למצוא את תולדות חייהם של ר' יחיאל מיכל ושל בניו הקדושים, 

ממשיכי דרכו.

מתלמידי  (ת"ק־תקנ"ה),  זי"ע  מזברז'  הלר  הלוי  פייביש  משולם  ר'  הרה"ק  של  ספרו 
מענדל  מנחם  ור'  ממעזריטש  המגיד  פני  את  גם  לראות  זכה  (אשר  מזלאטשוב  המגיד 

מפרימישלאן). ר' משולם פייביש בא ממשפחת תלמידי־חכמים גדולים, שאחדים מהם 
הלכה  ודברי  בתורה  גדול  היה  עצמו  הוא  ואף  בברודי,  המפורסם  הקלויז  חברי  היו 
משמו הובאו בספרי הפוסקים. ספרו, שהוא מראשוני ספרי החסידות שנדפסו, מכיל 

שתי איגרות שכתב לבקשת גיסו, שנמנה על עליית החסידים בשנת תקל"ז והפציר בו 
להעלות על הכתב עבורו את עיקרי שיטת החסידות - "יושר דברי אמת ואמונה הנשמע 

מפי משכילי הדור אנשי מופת בעלי רוח הקודש אשר עיניי ראו ולא זר כמלאך אלקים פחדם 
ויראתם". איגרותיו של ר' משולם פייביש, הכתובות בבהירות ובעצמה פנימית מופלאה, מהוות 

אוצר יקר לכל מבקש ה' ופותחות שער רחב להשקפת העולם ולדרך החיים החסידית. 

באיגרת הראשונה עוסק המחבר בעיקרים וכללים, כאשר בין הדברים הוא דן במידת הגבהות הפסולה ובדרך שעל ידה יבוא האדם לידי 
הביטול הנרצה, בלימוד תורה חיצוני לעומת לימוד תורה לשמה מתוך דבקות בה' יתברך, במעלת גדולי רועי החסידות שבדורות הראשונים 
ובגנות מחרפיהם. באיגרת השנייה מתבארים גם כמה עניינים פרטיים יותר, כדוגמת התקשרות לצדיקים, עבודת התפילה, קדושת יום השבת 

וימי המועדים, יחסה של החסידות לתעניות ולכוונות התפילה שעל דרך הקבלה, ועוד.

ראשית יציאתן לאור של האיגרות הייתה בתוך ספר 'ליקוטים יקרים', שנדפס בשנת תקנ"ב, ולאחר מכן יצאו לאור בפני עצמן במונקאטש, 
בשנת תרס"ה.

הספר "יושר דברי אמת" במהדורתו הנפוצה כולל את שתי האיגרות בלבד. אמנם, בהוצאת מונקאטש תרס"ה נוספו הרבה דברי תורה 
מהמחבר על סדר פרשיות התורה, נ"ך, מאמרי רז"ל, נוסח התפילה וזמירות שבת. עוד הובאו שם – נוסח לשם יחוד מרבינו הרה"ק המחבר 
- לפני עשיית מצוה, לפני כתיבת ס"ת ולפני עיבוד עורות לסת"ם; סגולה – לכניסה לדירה חדשה, כמה אגרות וכתבים מרבינו, וכן מדור 

סיפורים.

כל הוספות אלו נערכו מחדש בטוב טעם, ומובאים במהדורה זו של יושר דברי אמת בבחינת "פנים חדשות באו לכאן".

ערבי נחל

בית אהרן

ספרו של הרה"ק ר' רבי דוד שלמה אייבשיץ זי"ע (תקט"ו־תקע"ד), תלמידם של המגיד 
וכתב  רבות  בקהילות  ברבנות  שימש  המחבר  אמת'.  דברי  ה'יושר  ושל  מזלאטשוב 
ספרים מפורסמים בהלכה, בדרוש ובחסידות. הידועים שבהם הנם ה'לבושי שרד' על 
השולחן־ערוך, וספר ערבי נחל על סדר פרשיות התורה. המחבר נכסף רבות להגיע 

לארץ ישראל, ובערוב ימיו זכה להגשים את רצונו ולהתיישב בעיר צפת. 

ספר ערבי נחל כולל דרושים על פרשיות התורה בדרך החסידות, משולבים בדברי 
מוסר מעוררי לב. המחבר מרבה להזכיר את דברי הבעש"ט ותלמידיו, ומתבסס על יסודות 
משנתם. אחת ממעלותיו המיוחדות של הספר היא הפשטות שבה מוגשים ביאורים עמוקים 

ומופשטים לפני לומדים שאינם מחוננים בהיקף ידיעות רחב במקצוע הסוד שבתורה. 

במהדורה המפוארת שלפנינו הולבש הספר בלבוש חדש ונאה, כראוי למעלתו: שיבושים שנפלו במהדורות קודמות תוקנו, 
מקומות  מראי  עיניים,  מאירות  באותיות  ונסדר  נוחות  לפסקאות  נחלק  הספר  פנים  הושלמו,  הצנזור  מיראת  שהושמטו  קטעים 
וביאורים שונים נוספו במקומם ובסוף הספר בא קונטרס מפתחות מסוגים שונים. כמו כן, נדפסו במהדורה זו הוספות חשובות: ספר 

'מגילת סתרים' - ביאור מזמור א' שבתהלים בדרך מוסר, וליקוטים שונים ממאמרי המחבר.

ספרו של הרה"ק ר' אהרן מקרלין זי"ע (תקס"ב־תרל"ב), האדמו"ר הרביעי לבית 
קרלין. ר' אהרן נחשב בשעתו לגדול האדמו"רים בליטא, ותחת הנהגתו גדלה 

אהרן  ר'  מווהלין.  ואף  ליטא  מערי  אלפים  קהל  אליה  ומשכה  קרלין  חצר 
בית  ואחזקת  לחידוש  ופעל  ישראל,  בארץ  שהתיישבו  בחסידיו  גם  תמך 

הכנסת של הרה"ק רבי מנחם מענדל מויטבסק, בעיר טבריה. 

ספר בית אהרן הוא ספרה היסודי - והיחידי - של חצר קרלין. שמו של 
הספר קשור במעשה שהיה: פעם נשאל סבו של המחבר, הרה"ק רבי אהרן 'הגדול' 

מקרלין, למקורו של פיוט 'י־ה אכסוף' שהיה נוהג לזמר על שולחנו בשבת קודש. 
ר' אהרן השיב בבדיחות הדעת כי המקור הוא בספר בית אהרן, שכן הוא עצמו חיבר 

את מילות הפיוט. כשנדפס ספרו של נכדו, הכולל בתוכו גם מדברי הסב הגדול, נקרא 
שמו בשם זה. 

בספר נכללים דברים שאמר ר' אהרן על שולחנו בימי שבת ומועד, כאשר בדרך כלל היו הדברים נאמרים כך: אחד החסידים 
היה מזכיר מדרש הנוגע לפרשת השבוע, והרבי היה מתעמק במחשבותיו ואומר תורה על מדרש זה. פעם העיד כי כשאומרים לו את 
המדרש מתמלא מוחו בדברי תורה, ורק כעבור פרק זמן מסוים עולה בידו לערוך את מחשבותיו כראוי ולבטא את הדברים באופן 
מסודר. על מלאכת עריכת הספר, שנעשתה על־ידי שניים מגדולי תלמידיו, מסופר כי כשנסתיימה הכתיבה הובאו הדברים לעיונו 
של ר' אהרן, שאמר: "חשבנו עמוק יותר, אך גם זה טוב". בדברי המחבר משולבים דבריהם של אביו (הרה"ק ר' אשר מסטולין) ושל 

סבו. כמו כן נכללים בספר גם לקט אמרות והדרכות חסידיות משמו של המחבר ואוסף איגרות ששלח לחסידיו ולבנו. 

דבריו של ר' אהרן מתאפיינים בחום ובהתלהבות מושכי לב, תכונות שחסידי קרלין מזוהים עמן מזה דורות רבים. תלמידו, 
הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב, סיפר כי "רבנו זיע"א אמר שאינו אומר שום דבר תורה או אפילו סיפור אם אינו 'אוחז' באותה 

בחינה".

חדשהמהדורה
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תלמידי המגיד מזלאטשוב החסידות לענפיה

ספרי רבי חיים מטשרנוביץ

שער התפילה

סידורו של שבת

באר מים חיים

ספר נוסף מאת ר' חיים מטשרנוביץ, המיוחד כולו לעבודת התפילה. מתוך דברי ההקדמה למהדורת 
סדר  וסידר  "וערך  מבוטושאן:  גרשון  צבי  ר'  המובהק,  תלמידו  על־ידי  שנכתבו  תקפ"ז,  סדילקוב 
העבודה לישראל ללמד בני יהודה קשת ללחום מלחמתם בעבודה שבלב זו תפילה וכו', וחיבר זה 
החיבור הנפלא שער התפילה על עשר לשונות של תפילה המבואר במאמר רבי יוחנן (מדרש רבה 
ואתחנן) - שוועה, צעקה, נאקה, רינה, פגיעה, ביצור, קריאה, ניפול, פילול, תחנונים ועשה בהם 
ּכַוָנים שהם נגד עשרה מידות הקדושים". מהדורה מחודשת ומפוארת מבית המסורה, אשר הוגהה 

על־פי הדפוס הראשון בתוספת מראי מקומות ופיענוח קיצורים וראשי־תיבות.

הרה"ק ר' חיים מטשרנוביץ זי"ע (ת"ק־תקע"ח), תלמידו של המגיד מזלאטשוב. המסורת מספרת שנולד בברכתו של אליהו הנביא, שהתגלה 
לאביו בעקבות מסירות נפשו לדבר מצווה והודיע לו שבשכר מאמציו הגדולים יזכה לבן בעל נשמה גבוהה מאוד שיאיר עיני ישראל - הוא 
רבנו המחבר. ר' חיים נודע כרבן של כמה וכמה קהילות חשובות כדוגמת מוהילוב וחבל בוקובינה. בשנת תקס"ה, במסגרת מלחמת אוסטריה 
ברומניה, נפל חבל בוקובינה לידי האוסטרים - שהצרו את צעדיהם של יהודי החבל וגזרו עליהם גזרות שונות. ר' חיים נלחם בהם בכל מאודו, 

אך בסופו של דבר נאלץ לעקור למולדובה, שם כיהן ברבנות בוטושאן וקישינב. בסוף ימיו עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת.

שאירע  פלא  דבר  על  מספרת  מטשרנוביץ  חיים  ר'  אודות  ביותר  הנפוצות  המסורות  אחת 
בו מדי שבת בשבתו: מעת שובו לביתו מטבילת ערב שבת הייתה קומתו גבוהה כמידת 

ראש ומראיתו שונה לבלי הכר - וכך עד לצאת השבת. עוד מסופר שלא היה עוצם עין 
ביום השבת, וקדושת היום הייתה מורגשת בביתו באופן מיוחד ונתנה אותותיה בכל 

המסתופפים בצלו.
ספר סידורו של שבת, אשר נדפס לראשונה בשנת תקע"ג, הוא ראשון מסוגו בתורת 

החסידות - ספר שכולו מיוחד לביאור מעלתה ועבודתה של שבת קודש - וכלשון המחבר 
בשער הספר: "לפני אנשים כערכי גיליתי מעט ממצפוניו החביבות, לחזק ידם וליישר עמדם, 

להאיר אוזן ולהלהיב הלבבות להיאחז בנועם קדושתו, סולם מוצב ארצה וראשו בשמי ערבות". 
עובדה זו הופכת אותו למגובש ומובנה יותר מרוב ספרי החסידות, הערוכים במתכונת של דרושים 

על סדר פרשיות השבוע, ומקלה על המבקש להגות בתורת החסידות באופן מסודר ושיטתי.
הספר מתייחד גם במבנהו: שני חלקים שכל אחד מהם כולל תשעה 'שורשים', העוסקים בעניינים כללים בקדושת השבת כדוגמת תוספת 
שבת, הדלקת הנרות, תפילת ליל שבת וכדומה. השורשים נחלקים לענפים, והענפים - לעלים. בדבריו מרבה המחבר להזכיר יסודות מתורת 
הקבלה ולבארם באר היטב בהסברה בהירה ובלשון צחה וברורה. כמו כן, מרבה לבאר יסודות תורת החסידות ולצטט מאמרים רבים מאת 
גדולי הצדיקים כהבעש"ט, המגיד מזלאטשוב, הרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג, ה'קדושת לוי' וה'אוהב ישראל'. חסידים רבים נהגו לעסוק 

בספר זה מדי שבוע כהכנה לבוא השבת. 
מהדורה מפוארת זו יצאה לאור בשנת תשנ"ה בעריכתו של הרב ר' חיים יוסף וולדמן זצ"ל בתכלית היופי והדקדוק, ונוספו בה כמה 

מעלות: סדר נאה, ניקוד שלם, ביאור ותרגום לכל מאמרי הזוהר הקדוש המוזכרים בספר, אלפי מראי מקומות וכמה סוגי מפתחות. 

ספר באר מים חיים ערוך על סדר פרשיות התורה והמועדים, ונחשב ליקר ערך מאוד בעיני 
צדיקים רבים. הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין, שחיבב את הספר עד מאוד, ציין את המיוחד שבדרך 

כתיבתו: הספר כתוב בלשון של פנייה לנוכח, כדבר איש אל רעהו. זאת משום שמנהגו של 
ר' חיים היה לבוא אל בית הכנסת מדי ליל ששי, לפתוח את ארון הקודש ולפתוח בדברי 

 - אחד  אדם  זולת  שעה  באותה  איש  היה  לא  שבבית־הכנסת  אלא  ומוסר,  התעוררות 
שאליו דיבר ר' חיים והוא שהעלה את הדברים על הכתב וזיכה אותנו בספר זה.

מרבה  והחסידות,  הקבלה  מאורות  מדברי  רבים  ציטוטים  השזורים  דבריו,  בתוך 
רבינו לשוחח אודות דרך ההתקרבות לה' יתברך והפרישה מענייני העולם־הזה ומעורר 

את הלב בדברים נרגשים לעבודת ה' בתורה, בתפילה ובתיקון המידות. בשל סגולתו זו אמר 
עליו אחד מצדיקי בית רוז'ין כי לקח לעצמו שני מורי דרך: את ספר "התניא" עבור המוח, 

ואת ה"באר מים חיים" עבור הלב.

תורת אבות

מנחם ציון - ילקוט מנחם

הספר תורת אבות מקבץ יחד את מאמריהם של ארבעה אבות שושלת סלונים אשר נהגו 
נשיאותם בשנות תקנ"ב־תרמ"ד, תקופת הזוהר של התפשטות דרך החסידות, הלא הם: 
הרה"ק רבי אברהם ויינברג בעל 'יסוד העבודה' זי"ע  (תקס"ד תרמ"ד), תלמידם של 
הרה"ק רבי נח מלכוביטש והרה"ק רבי משה מקוברין; הרה"ק רבי שמואל ויינברג זי"ע 
(תר"י תרע"ו); הרה"ק רבי אברהם ויינברג השני (תרמ"ד תרצ"ג), בעל ה'בית אברהם'; 
והרה"ק רבי שלמה דוד יהושע ויינברג הי"ד (תרע"ב תש"ד), שנפל על משמרתו במהלך 

השואה.

פרשיות  לפי  ודעת  טעם  בטוב  ונערכו  לדור  מדור  נמסרו  אשר  אמרות  אלפי  מכיל  הספר 
התורה, המועדים וענייני עבודת ה' בידיו האמונות של בעל ה'נתיבות שלום', הרבי ר' שלום־
נח ברזובסקי זצ"ל, ששיקם את החסידות לאחר השואה והפיץ את מעיינותיה אל ציבורים רחבים 

ביותר. בסוף הספר בא קונטרס מעשי אבות, המתאר את אורחות חייהם והנהגתם בקודש של אותם ארבעה רועים.

הספר מתייחד בסגנונו המיוחד: מאמריו קצרים ועמוקים, קולעים אל חוט השערה ומביעים תביעה גדולה ונוקבת המוצבת 
בפני מבקש ה' באמת לאמיתה, אמנם יחד עם זאת הם בהירים עד מאוד, מאירי לב ומרוממי דעת, פתוחים לפני בן דורנו ומתאימים 
להיות לו למורי דרך במעלה הר ה'. ברכה גדולה גלומה בהקדמה שהוסיף העורך בראש הספר, ובה דברי מבוא יסודיים ומאלפים 

על דרך החסידות בכלל ועל שיטתה של סלונים בפרט. ספר תורת אבות יצא לאור לראשונה בשנת תשכ"א.

ספרו של הרה"ק ר' מנחם מענדל מרימנוב זי"ע (תק"ה־תקע"ה), אחד מארבעת 
תלמידיו הגדולים של הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק שעליהם המליצו: "ונהר 

יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים" - עדן זה 
הבעש"ט, נהר זה המגיד ממעזריטש, גן זה רבי אלימלך וארבעה ראשים 
הלא הם הרה"ק מרימנוב, המגיד מקוז'ניץ, החוזה מלובלין וה'אוהב ישראל' 

בהיותו  עוד  ממעזריטש  המגיד  אל  לראשונה  הגיע  המסורת  פי  על  מאפטא. 
ילד, וכבר אז נודע כעילוי עצום. הסתופף גם בצילו של הרה"ק רבי שמעלקא 

מניקלשבורג. היה מגדולי מפיצי תורת החסידות בפולין ובגליציה, ובעל השפעה 
ציבורית משמעותית ביותר בתקופתו. לאחר הסתלקותו של רבי אלימלך נסע לרה"ק 

בעיירה  כאדמו"ר  הוכתר  לבסוף  אך  מנשכיז,  מרדכי  רבי  ולרה"ק  ממז'יבוז'  ברוך  רבי 
פריסטיק. לאחר מכן עקר דירתו לרימנוב, ובתוך זמן לא ארוך הפכה חצרו אבן שואבת לקהל אלפים.

ר' מנחם מענדל נודע בתפילתו הנלהבת, שאף הגויים תושבי הסביבה התרשמו ממנה עמוקות. התפרסם כבעל מופת וכמי 
שהיה מפזר כל ממון שבא לידו לצדקה. יחד עם אחדים מחבריו הנזכרים לעיל פעל לקירוב קץ הגאולה. ר' מנחם מענדל נודע 

לדורות בעיסוקו בפרשת המן, וכעדות תלמידו: "עשרים ושתיים שנה דרוש דרש מדי שבת בשבתו על פרשת המן".

שלא כתורתם של רועי החסידות בני דורו, אשר יצאה לאור בספרים שחלקם נכתבו על ידיהם עצמם, הרי שמתורתו של ר' 
מנחם מענדל נשתיירו בידינו רק ליקוטים אחדים. עיקרם של ליקוטים אלו בספר זה, שנכתב על־ידי תלמידו ר' יחזקאל פאנעט 

מקרלסבורג, בעל ה'מראה יחזקאל'.

תורתו  ויסודות  אמרותיו  קיבוץ  במלאכת  והחל  זה,  צדיק  של  מקחו  בירור  משימת  את  עצמו  על  לקח  צדיקים'  'שפתי  מכון 
לפונדק אחד: מנחם ציון - ילקוט מנחם. החלק הראשון, כשמו, הנו עריכה מוגהת וסדורה היטב של הלקט המקורי מכתיבתו של 
ר' יחזקאל פאנעט; החלק השני מכיל אמרות רבות שנלקטו מתוך ספרי תלמידיו של ר' מנחם מענדל ומתוך ספרי שאר גדולי 
החסידות. חלק זה ערוך על סדר התנ"ך ומאמרי חז"ל ומעוטר במראי־מקומות, השוואות והארות חשובות. כתוספת ברכה נדפסו 
גם ילקוט הליכות ומנהגי קודש שנלקטו ממקורות נאמנים, וכן לקט איגרות והסכמות, שמתוכן מתוודע הקורא לגודל השפעתו 

הציבורית של המחבר.
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תלמידי רבי אלימלך מליז'נסק החסידות לענפיה

אוהב ישראל

מאור ושמש

ספרו של הרה"ק ר' אברהם יהושע העשל מאפטא זי"ע (תק"ח־תקפ"ה), מתלמידי הרה"ק 
רבי אלימלך מליז'נסק, ששימש גם את המגיד מזלאטשוב. המחבר נודע כגדול בתורת 
ימיו  בסוף  ומז'יבוז'.  יאסי  אפטא,  קולביסוב,  קהילות:  כמה  של  כרבן  וכיהן  הנגלה, 
נחשב לזקן האדמו"רים והכריע בשאלות כבדות משקל בעולם החסידות. מפורסמת 
הכרעתו במחלוקת הידועה בין חסידי פשיסחא למתנגדיהם, כאשר נאספו אל החתונה 
הגדולה באוסטילה כמאתיים אדמו"רים ומסרו בידו את שיקול הדעת. אחת ממידותיו 
המפורסמות הייתה אהבתו לכל יהודי, ובצוואתו הורה שלא ייכתב על מצבתו כל שבח 
זולת היותו אוהב ישראל - כשם ספרו. הספר אוהב ישראל ערוך על סדר פרשיות התורה 
דרך  על־פי  הבורא  בעבודת  יסודיים  עניינים  לב  ומושכת  ברורה  בשפה  ומבאר  והמועדים, 
החסידות. מקורות הספר הם רשימותיהם של כמה מתלמידיו של המחבר, שנקבצו והוגהו על ידי 

בנו, הרה"ק ר' יצחק מאיר מזינקוב, ונערכו על־ידי נכדו, ר' משולם זוסיא העשיל מזינקוב.

קטע אופייני מתוך הספר, המבטא את מידתו המובהקת של מחברו: 

"רצון הצדיק הוא ותשוקתו תמיד שיהא לכל זרע ישראל שפע ברכות וכל טוב. ולא יהא להכנסת־ישראל, הן בכלל הן בפרט, 
שום איזה צער וחיסרון איזה דבר טוב ח"ו. מכמה טעמים. אחד, מחמת שהוא מצוות־עשה לאהוב את כל אחד ואחד מישראל. ועוד 
שאהבת ישראל נקשרת עם אהבת השם יתברך ושניהם הם אחד. כי מי שאוהב את הש"י אוהב גם־כן את ישראל עמו. כמו שכתוב 
בתורה "ואהבת לרעך כמוך", "ואהבת את ה' אלהיך". ואנשי כנסת הגדולה סמכו את שני האהבות הנ"ל ברוח קדשם: "הבוחר 
בעמו ישראל באהבה", באהב"ה גימטריא אח"ד, ותיכף אחריו "שמע ישראל.. אחד", שהוא אחדות ואהבת השי"ת. והצדיק מייחד 
ומקשר השני אהבות הנ"ל זו לזו, מפני שכל מגמתו וחפצו ורצונו אינו אלא לשמח הבורא.. ולעשות נחת רוח ליוצרו. והצדיק יודע 
שכביכול בכל צרתם לו צר ועל־ידי־זה שממשיך שפע כל טוב לכל זרע ישראל ופותח עולם השמחה והחדווה, בא מזה תענוג גדול 

להש"י שהוא שש ושמח עם עולמו ועם כל ברואיו. ובזה נעשה ייחוד אהבת השי"ת עם אהבת ישראל". 

(תקי"א־ זי"ע  מקרקוב  אפשטיין  הלוי  קלמן  קלונימוס  ר'  הרה"ק  של  ספרו 
לאחד  היה  ולימים  מליז'נסק  אלימלך  רבי  אל  בצעירותו  שהתקרב  תקפ"ג), 

מבכירי תלמידיו. נודע בדבקותו העצומה ברבי אלימלך, שבו ראה המשך 
ישיר לחידושו של הבעש"ט, כדבריו בספרו: "העולם היה שומם, עד שבאו 
שני המאורות הגדולים לעולם - הבעש"ט ואדמו"ר רבנו אלימלך נבג"מ, 

אלימלך  רבי  של  הסתלקותו  לאחר  בו".  יבואו  צדיקים  לה'  שער  פתחו  והם 
מענדל  מנחם  רבי  הרה"ק  מלובלין,  החוזה   - הגדולים  תלמידיו  לשלושת  נסע 

מרימנוב והמגיד מקוז'ניץ. עוד בחיי רבו נצטווה על־ידו לשוב לקרקוב ולהפיץ בה 
את תורת החסידות, ובמסגרת משימה זו ידע תלאות וחרמות מצד המתנגדים בעיר. 

לבסוף שככה ההתנגדות וקרנו של ר' קלונימוס עלתה. יחד עם זאת, מעולם לא שימש 
כאדמו"ר לחסידים אלא ראה את כל עניינו בהעתקת שמועתו של רבו הגדול ובמסירתה לדורות הבאים.

לתפוצה  זכה  הספר  אהרן.  ר'  בנו -  על־ידי  המחבר  של  בהשגחתו  נכתב  תר"ב,  בשנת  לראשונה  שנדפס  ושמש,  מאור  ספר 
רחבה ביותר היות ונדפס במספר מהדורות כפירוש על החומש, ורבים קבעו בו את לימודם בפרשת השבוע. הספר כתוב בשפה 
ברורה ונעימה ופורש לפני המעיין את יסודות תורתם של רבותיו בדרך המעוררת את הלב, כאשר גם דברי התוכחה המשוקעים בו 
נאמרים בנחת ובפיוס (מהר"ש מבעלז). היו שהגדירוהו כ"שולחן ערוך" של תורת החסידות. בספר ניתן למצוא גם ביאורי עניינים 
רבים מתורת הנסתר, והתייחסויות רבות לגופי עבודת ה' שעל דרך החסידות: תורה, תפילה, תיקון המידות והתקשרות לצדיקים. 

בת עין

אור פני משה

ספרו של הרה"ק ר' אברהם דוב אוירבך מאווריטש זי"ע (תק"כ־ת"ר), תלמידם של הרה"ק רבי מנחם 
נחום ובנו הרה"ק רבי מרדכי מצ'רנוביל, ושל הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב. נודע בגאונותו 
והתיישב  לארץ־ישראל  עלה  תק"צ  בשנת  מפורסמות.  קודש  קהילות  בכמה  כאב"ד  ושימש 
בעיה"ק צפת. מתקופת שבתו בארץ, שבה נחשב לאחד מראשי היישוב החסידי, נשתמרה עדותו 
של צופה מן הצד - אליעזר הלוי, מזכירו של השר משה מונטיפיורי - שפגש את רבנו והעלה את 
התרשמותו על הכתב: "האיש הזה הוא אחד מן האנשים המלומדים והיקרים אשר ראיתי מעודי, 
ויהי הנקל לו לעבוד את עבודת העדה בלי כל קבלת פרס מקופת הקהל, והנה הוא עוד מחלק את כל 
אשר לו עם עניי עמו". רבנו ידע תלאות רבות בתקופת צפת ואף מסר נפשו על ההיאחזות בה בתקופת 
מרד הפלאחים ומרד הדרוזים, כשניצב יחד עם תושבים רבים בפני סכנת שבי ומוות. בימיו פקד את צפת 
"הרעש הגדול", רעידת אדמה שפגעה קשות בצפת ובטבריה והותירה אחריה אלפי הרוגים. בשעה קשה זו, 
כך מסופר, קרא ר' אברהם דוב לסובביו להצטופף בסמוך אליו - וכל מי שהאזין לדבריו לא נפגע. כעשר שנים 
לאחר עלותו לארץ פרצה מגפה בצפת, ואף הוא נפל למשכב. קודם הסתלקותו אמר שהוא יהיה ה'קרבן' האחרון שיכפר על העיר - וכך היה. 
ספר בת עין ערוך על סדר פרשיות השבוע ומועדי השנה, וכולל דרשות שנאמרו על־ידי המחבר הן בשבתו בחוץ לארץ והן לאחר עלותו 
לארץ. מיוחדות הן הדרשות המבטאות את חיבתו העזה לארץ־ישראל. הספר נדפס לראשונה בירושלים בשנת תר"ז. במהדורה זו יצא לאור 

מחדש ברוב פאר והדר, בתוספת מאות הערות וביאורים ואלפי מראי מקומות.

ספרו של הרה"ק ר' משה מפשעווארסק זי"ע (נסתלק בתקפ"ה), תלמידו של רבי אלימלך 
בכתיבת  היה  עיסוקו  החסידות.  גדולי  בין  ביותר  העלומות  הדמויות  ואחת  מליז'נסק 

סת"ם ובראשית ימיו נהג הסתר פנים ולא הניח לאיש לדעת את ערכו, אמנם בזקנותו 
כבר נודע כאיש אלקים ורבים שיחרו לפתחו. יחד עם זאת, רק לאחר פטירתו נתגלה 
במלוא שיעור קומתו, כאשר נמצאו בגנזיו כתבים רבים שהעידו על מדרגתו הגבוהה 

בפנימיות התורה. מתוך גנזים אלו נדפס ספרו, אור פני משה, המיוסד ברובו על פירושו 
של רבי משה אלשיך לתורה. הספר מעוטר בהסכמות רבות (למעלה מחמישים). אחת מהן 

נשמת  להתגלות  שזכה  המחבר  על  עדותו  רשומה  ובה  מלובלין,  החוזה  של  הסכמתו  היא 
האלשיך. הסכמה אחרת, מאת בני הרה"ק רבי זושא מאניפולי, מוסרת את עדותו של ר' זושא 

על ר' משה כי "בהיותו לומד היתה דיוקנו כדמות מלאך ה' ובהיותו כותב ספרו הקדוש היה להב 
יוצא מאותיותיו הכתובות". 

הספר נדפס לראשונה בשנת תקס"ט, ומאז חזר ונדפס פעמים רבות במהדורות צילום שונות. כעת מוגש הספר לפני הקוראים במהדורה 
מחודשת שהושקע בה עמל רב, הן בסיקול שיבושי הדפוס והן בהוספת תיקונים ושיפורים שונים, על מנת לברר מיקחו של צדיק ולהקל על 

הבאים בשערי תורתו.

נועם מגדים
ספרו של הרה"ק ר' אליעזר הלוי הורוויץ מטארניגראד זי"ע (נסתלק בתקס"ו), תלמידו של רבי 
מקוז'ניץ.  והמגיד  מלובלין  החוזה  מפי  תורה  קיבל  רבו  של  הסתלקותו  לאחר  מליז'נסק.  אלימלך 
בספר נועם מגדים משלב המחבר חידושים עצומים בהלכה ובאגדה לצד חתירה לעומק האמת 
על פי דרך החסידות ומפליא את ההוגים בספרו כשהוא מוכיח כי התורה והחסידות כרוכות זו 
בזו, ושורשי פלפולים וחידושים שונים בהוויות דאביי ורבא נעוצים במטמוני פנימיות התורה 
ומעלות החסידות. יש שכתבו ששם ספרו רומז לקשר ההדוק עם תורת רבו, בעל ה'נועם אלימלך'.

אורינשטיין  משולם  יעקב  רבי  הגאון  דורו,  ומנהיגי  מגאוני  אחד  של  להסכמתו  גם  זכה  הספר 
בעל ה'ישועות יעקב', שלמרות היותו מתנגד חריף לחסידות כתב עליו שבחים מפליגים: "בהיותי בק"ק 
בחזקת  דבריו  כל  עניינים,  בכמה  לפניי  פה  פתחון  לו  היה  פעמים  וכמה  אליי  ונראה  סמוך  היה  יערסלב 

בדוקים הם, מתוק לחיך ותאווה לעיניים". 
גולת הכותרת של המהדורה המפוארת שלפנינו היא הפירוש הבהיר והרהוט, 'דברי נועם', המפשט את הלימוד במקומות הצריכים לכך 

ומסייע למתקשים לעמוד על כוונת רבנו המחבר להשכיל בתורתו. 

ם בשער תורתו. הבא

בעל
יערסלב
בדוקים ה
גולת הכותרת של המהדורה המפוארת

חדשהמהדורה
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החוזה מלובלין ותלמידיו החסידות לענפיה

תורת החוזה מלובלין

עירין קדישין 

המכונה  (תק"ה־תקע"ה),  זי"ע  הורביץ  יעקב־יצחק  ר'  הרה"ק  של  תורתו  מאוצר  ליקוט 
בפי כל 'החוזה מלובלין' על שום כוח ראייתו המופלא, שהיה צופה למרחקים עצומים 
באספקלריה המאירה. סגולה זו הפליאה את כל בני דורו, ותלמידו בעל ה'בני יששכר' 
אמר עליה שאין בינה ובין ראיית הנביאים דבר זולת הבדל אחד - שהנביא יכול לומר 
"כה אמר ה'", והחוזה אינו יכול לומר זאת. החוזה היה תלמידו של המגיד ממעזריטש 
רבי  והרה"ק  זי"ע  מניקלשבורג  שמעלקא  רבי  הרה"ק  מפי  קיבל  מכן  ולאחר  בנעוריו, 

אלימלך מליז'נסק זי"ע. 

מדרשו  בבית  גדלו  החסידות  גדולי  בפולין.  ביותר  המרכזית  הייתה  החוזה  של  חצרו 
כמחנך  שכוחו  מספרים  חסידים  בצלו.  הסתופפו  לבן"  "לובשי  אדמו"רים  ממאתיים  ולמעלה 
וכמורה דרך היה גדול עד מאוד, ומאות יהודים מפשוטי העם שהיו מיושבי חצרו התעלו והגיעו 
עד למדרגת בעלי רוח הקודש. החוזה היה מי שסמך אדמו"רים ברחבי פולין כולה, והביא את תנועת החסידות לפסגת השפעתה 
במחוזותיה. בין הידועים שבתלמידי החוזה: 'היהודי הקדוש' מפשיסחא, רבי שלום רוקח מבעלזא, רבי נפתלי צבי מרופשיץ, בעל 

ה'בני יששכר', ובעל ה'מאור ושמש'. 

תלמידי החוזה העריצוהו ודבקו בו מתוך התמסרות מלאה. ידועה אמרתו המבהילה של תלמידו המובהק, הרבי ר' אורי 'השרף' 
מסטרליסק זי"ע, שהעיר לובלין היא ארץ ישראל, חצר בית המדרש של החוזה היא ירושלים, בית המדרש עצמו הוא הר הבית, דירת 

מגוריו של החוזה היא אולם העזרה וההיכל, חדרו הקדוש הוא קודש הקודשים, ואילו מגרונו של החוזה מדברת שכינה.

לכל אמרה מאמרותיו של החוזה השתמר מעמד עליון וסגולי בקרב החסידים, שאמרו עליהן כי כל אמרה שווה דינר זהב. 
ברבות הימים נדפסו ליקוטים אחדים המלאים וגדושים בתמצית משנתו, והם: 'זאת זיכרון', 'זיכרון זאת' ו'דברי אמת'. תורת החוזה 
מלובלין מכיל בתוכו את שלושת הספרים הללו, ומביא את תוכנם בסידור חדש ומפואר. הספר כולל שני כרכים: בכרך א' באות 
אמרות קודש הערוכות על סדר פרשיות התורה; בכרך ב' באות אמרות קודש המסודרות על־פי ערכים בחסידות ועבודת ה', בסדר 

הא"ב.

של  נכדו  (תקנ"ז־תרי"א),  זי"ע  מרוז'ין  ישראל  רבי  הרה"ק  של  תורתו  אוצר 
להנהיג  שהחל  ישראל,  ר'  ממעזריטש.  המגיד  של  ונינו  המלאך  אברהם  רבי 

את עדתו בהיותו צעיר מאוד לימים, נודע כאחד מגדולי מנהיגי החסידות 
בתקופתו וכמי שלמרות הנהגתו המיוחדת והנבדלת השפיע על רוב צדיקי 
הדור. ר' ישראל נהג את נשיאותו בגינוני מלכות ועשירות מופלגת, ויחד 

החסידים  שבין  ההבחנה  חדי  עם.  בפשוטי  רבה  בלבביות  נוהג  היה  זאת  עם 
גילו כי הוא עצמו אינו נהנה מן העושר הרב אפילו באצבע קטנה. הרבה לעסוק 

בענייני הכלל ודיבר רבות אודות קדושתה של ארץ ישראל וכיסופיו אליה. חצר 
רוז'ין הפכה בית אב לחצרות אחדות, בהנהגת בניו של ר' ישראל, ששמן נודע עד 

עצם היום הזה: סדיגורה, צ'ורטקוב, שטפנשט, בוהוש והוסיאטין. 

דברי תורתו של ר' ישראל, שנאמרו על שולחנו הטהור בימי שבת ומועד וכן בעת ביקורי צדיקים ואנשי סגולה שונים בחצרו, 
לא ראו את אור הדפוס שנים ארוכות. מקצתם הועלו על הכתב בידי חסידים, אך נותרו ספונים בגנזיהם. בשנת תרמ"ה הובא לדפוס 
לראשונה ספר עירין קדישין, שהכיל אמרות קודש מר' ישראל ומבנו - הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה. כחלוף השנים נדפסו 

ליקוטים נוספים מתורתו ומתורת בניו: "אור פני צדיקים" (תרס"ב), "כנסת ישראל" (תרס"ו), וספרים אחרים. 

הספר עירין קדישין השלם, שיצא לאור לאחרונה, מהווה בשורה של ממש בהגישו לפני הקורא ליקוט מושלם של כל תורת 
רבנו הערוכה ומגובשת כמשנה סדורה, זכה וברורה, מתוך מאות ספרים וכמה כתבי יד - כאשר בראשם ספרי צאצאיו הקדושים 
המביאים את אמרותיו ודנים בהן רבות. אחת מן המעלות היקרות במהדורה זו היא ליבון מבוכות שעלו בכמה וכמה מאמרים לאורם 
של כתבי יד, המוסיפים מילה או גורעים מילה, וכן התרת ספקות מרובים באשר לזהות בעל השמועה - אם הוא רבנו או אחד מבניו 
הקדושים. בנוסף, נעשה שימוש נרחב גם במקורות שהם בגדר 'תורה שבעל־פה', ככתבי חסידים בני הדורות האחרונים ושמועות 

שנמסרו על־ידי האדמו"רים לבית רוז'ין החיים עמנו כיום. 

ו

אור לשמים
ספרו של הרה"ק ר' מאיר מאפטא זי"ע (תק"כ־תקצ"א). מגדולי תלמידיו של החוזה מלובלין. תחילה 
עקר  ישראל'  ה'אוהב  כאשר   - מכן  ולאחר  פינצ'וב,  ובעיר  סטאבניץ  מולדתו  בעיר  ברבנות  כיהן 
מאפטא ליאסי - התמנה לרבה של אפטא. ידוע כמתנגדם החריף של חסידי פשיסחא וכמשמר 
תקיף של דרך החסידות העממית שירש מרבותיו, רבי אלימלך מליז'נסק והחוזה מלובלין. בין 

תלמידיו הגדולים ניתן למנות את ה'תפארת שלמה' מראדומסק. 
הסוד  חלק  בענייני  ועוסק  השנה  ומועדי  התורה  פרשיות  סדר  על  ערוך  לשמים  אור  ספר 
שבתורה, אמנם בשילוב כל חלקי הפרד"ס. בראש הספר מובאת תפילה מיוחדת שכתב המחבר. כמו 
כן, נדפסו גם חידושי ש"ס ושו"ת בהלכה עם רבו המובהק בנגלה - רבי אברהם יצחק הכהן, בעל שו"ת 
וספרו  מלובלין,  החוזה  רבו,  של  דרכו  את  מזכירה  חסידותו  בדברי  המחבר  רבנו  של  דרכו  כהונה'.  'כתר 
מהווה מקור ראשון במעלה לדברי תורתו של צדיק זה - שמה שנשתייר ממנו מוגש לנו על־פי רוב רק מכלי 
שני ושלישי. בנוסף מוזכרות אמרות מצדיקים אחרים, כדוגמת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק, הרה"ק רבי רבי זושא מאניפולי הרה"ק רבי 

לוי יצחק מבארדיטשוב, ועוד.
מהדורה זו הוגהה על־פי דפוס ראשון, כאשר כל ההשמטות שבסוף הספר באו על מקומן הראוי להן. בשולי הגיליון נוספו הגהות, הערות 

וביאורים, ובסוף הספר - מפתחות לפסוקים, מאמרי חז"ל ועניינים.

ליקוטי תורה - טשרנוביל
מנחם־ רבי  הרה"ק  של  בנו  (תק"ל־תקצ"ז),  זי"ע  מטשרנוביל  מרדכי  ר'  הרה"ק  של  ספרו 
נחום מטשרנוביל וחתנם של הרה"ק רבי אהרן הגדול מקרלין (בזיווג ראשון) ושל הרה"ק 

רבי דוד לייקעס תלמיד הבעש"ט (בזיווג שני). ר' מרדכי, שכונה בפי העם ר' מוטל'ה, 
סחף אחריו קהל עצום ועיירות רבות ראו עצמן כפופות למרותו. כמנהיג חידש סגנון 
של פאר מלכות ועשירות, ואף הנהיג גבייה של 'מעמדות' מאת החסידים. מתלמידיו 

מווילדניק.  דב  ישראל  רבי  והרה"ק  מאווריטש  דוב  אברהם  רבי  הרה"ק  היו  הבולטים 
שמונת בניו היו כולם אדמו"רים, וחצרותיהם מסתעפות עד עצם היום הזה. הידועות שבהן: 

טשרנוביל, טאלנא, סקווירא ורחמסטריווקה.
דברי תורתו של ר' מרדכי כונסו בספר ליקוטי תורה, וגדולי החסידות העידו עליו שדבריו 

חיים'  ה'דברי  כותב  למשל,  כך,  קצתם.  על  לעמוד  ניתן  מרובה  יגיעה  לאחר  ורק  ים  מני  עמוקים 
מצאנז בהסכמתו: "וידעתי כי לא באתי לאחד מני אלף לסודו הכמוס בתוכו". הספר יצא לאור לראשונה בטשרנוביץ, בשנת תר"כ. דפוס זה 
היה מלא שיבושים וערבובי דברים. בשנת תשס"א יצא לאור ליקוטי תורה השלם, מהדורה מחודשת ומוגהת, מתוקנת ומזוקקת שבעתיים מתוך 

השוואת שישה כתבי־יד שונים, מלבד המהדורות הנדפסות. אל גוף דברי המחבר נוספו מראי מקומות, הערות, ביאורים, ליקוטים ומפתחות.

תפארת שלמה
מאיר  רבי  הרה"ק  של  תלמידם  (תקס"ה־תרכ"ו),  זי"ע  מרדומסק  הכהן  שלמה  רבי  הרה"ק  של  ספרו 
מאפטא, הרה"ק רבי פישל מסטריקוב והרה"ק רבי ישעיהו מפשדבורז' - תלמידי החוזה מלובלין. 
כמה  חיבר  בצעירותו  מוולושצובה'.  'העילוי  וכונה  בנגלה  גאון  היה  מתנגדים,  למשפחת  נולד 
חיבורים למדניים, שמהם נותרו בידינו רק חידושיו למסכת כתובות. היה מקורב גם להרה"ק רבי 
יששכר בער מרדושיץ, שאף דחק בו לימים לקבל על עצמו את הנהגת עדתו. ר' שלמה היה ידוע 
כבעל תפילה, שאף הלחין ניגונים מקוריים משלו. הספר "תפארת שלמה" כבש במהרה את כותל 
המזרח בספרי החסידות, ותוך זמן לא רב נתקבל בכל עולם החסידות כספר יסוד ומראשי המבארים 

ּבְאֹור חדש את דרך החסידות.
ספר תפארת שלמה, הערוך על סדר התורה והמועדים, נכתב על־ידי רבנו עצמו. בראשו כתב: "הנני 
את  מדגיש  הוא  בספרו  התורה".  פרשיות  סדר  על  מוסר  ותוכחת  שמים  יראת  דברי  לנפשי  לכתוב  מתחיל 
מעלת אהבת ה' מתוך חמימות והתלהבות, המקיפה את כל אברי האדם. כמו כן, הוא מרבה לעסוק במידת היסוד, בדמותו של יוסף הצדיק 
ובכיבוש היצר כתנאי לפתיחת הלב בתורה ולתיקון המידות. במקומות אחדים הוא מעורר את לב העם להכיר בקדושת צדיקי הדור ולהתדבק 
בהם, שכן רק על־ידי ההתקשרות אל הצדיק זוכה האדם להיכנס בשערי העבודה ולצעוד במסילה הנכונה עבורו. כך תמיד, ובפרט בדורות 

האחרונים שבהם רבה האפלה והמבוכה.
במהדורת 'מיר' נכללו גם שלושת ספרי תולדותיו של המחבר: נפלאות התפארת שלמה, אוהל שלמה ועטרת שלמה.

חדשהמהדורה



תשע"ד
קטלוג
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החסידות לענפיה

ספרי רבי צבי אלימלך מדינוב
הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע (תקמ"ג[?]־תר"א), היה תלמידם של ארבעת תלמידיו הגדולים של הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק, וקיבל 
תורה גם מהרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ. היה גאון בהלכה ורבן של כמה קהילות, בתוכן מונקאטש - שאותה נאלץ לעזוב לאחר שהרגיז את 
פרנסי העיר בפסק הלכה שהוציא לאסור פיטום אווזים משום צער בעלי חיים. ר' צבי אלימלך נודע כלוחם תקיף כנגד תנועת ה'השכלה', 
והדגיש פעמים רבות שעל יהודי להוציא עצמו מהמושכלות ולהעמיד עצמו על יסוד האמונה. תורתו רוויה מעולמה של תורת הקבלה, שאת 
לימודה ביקש לחזק. בין היתר, המליץ על קריאה בספר הזוהר גם למי שאינו מסוגל להבין את תוכנו, באומרו שהדבר מהווה סגולה לזיכוך 

הנפש. ר' צבי אלימלך כתב ספרים רבים בכמה ממקצועות התורה.

אגרא דפרקא בני יששכר דרך פקודיךאגרא דכלה
של  ביותר  המפורסם  ספרו 
סדר  על  בנוי  הספר  רבנו. 
חודשי השנה ומועדיה, ומשמש 
כבסיס לרעיונות רבים הפזורים 
שמו  יותר.  מאוחרים  בספרים 
את  משקפים  הספר  של  ונושאו 
שגילה  מלובלין,  החוזה  דברי 
הוא  נשמתו  ששורש  למחבר 
משבט יששכר שהיו "יודעי בינה 
מלבד  השנה.  זמני   - לעתים" 
והמועדים  החודשים  ענייני 
מתבארים בו בהרחבה גם ענייני 

קדושת השבת.

ספר זה נבדל בסידורו ובסגנונו 
אינו  שכן  רבנו,  ספרי  מיתר 
אלא  מסוים  לנושא  מיוחד 
רעיונות  שביבי  בתוכו  מכנס 
שונים  מנושאים  ואורות 
הדברים  בין  שונים.  ומזמנים 
רבים  מעשה  סיפורי  גם  נכללו 
ששמע  החסידות,  מגדולי 
חבריו  מפי  בעצמו  המחבר 
נדפס  הספר  בסוף  ורבותיו. 
כתב  בו  אדם,  הנהגת  קונטרס 
וישרות  טובות  הנהגות  רבנו 

הלכה למעשה לכל דורש ה'.

התורה  פרשיות  סדר  על  ערוך 
וכולל דרשות שנשא בפני בני 
זה:  שבספר  המיוחד  מן  עדתו. 
 - ראשונות  פרשיות  בשלוש 
קבע   - ולך־לך  נח  בראשית, 
פירוש  לביאור  מדורים  רבנו 
רש"י, התרגומים ומדרש רבה. 
הקדיש  ולך־לך  נח  בפרשיות 
של  דבריו  לביאור  נוסף  מדור 
ה'מגלה עמוקות', רבי נתן־נטע 

שפירא מקרקוב.

מצוות  תרי"ג  סדר  על  ביאור 
ופנימיות  נגלה  על־פי  וטעמיהן 
ביאור  מכיל  הספר  התורה. 
כאשר  מצוות,  ושמונה  לחמישים 
כל מצווה נחלקת לשלושה מדורים 
הדיבור  חלק  המעשה,  חלק   -
מיוחדת  אריכות  המחשבה.  וחלק 
מוקדשת לביאור מצוות חג הפסח. 
ספר זה התקבל באהבה ובחיבה על 
להלכה  ומובא  התורה,  גדולי  ידי 
כבעל  הספרדים  חכמי  על־ידי 
כבעל  אשכנז  ופוסקי  חמד'  ה'שדי 

ה'משנה־ברורה'. 

קך

זרע קודש
מצעירי  (תק"כ־תקפ"ז),  זי"ע  מרופשיץ  הורביץ  צבי  נפתלי  רבי  הרה"ק  של  ספרו 

תלמידיו של רבי אלימלך מליז'נסק. בימי חייו כיתת רגליו לקבל תורה מצדיקים רבים, 
המגיד  מלובלין,  החוזה   - לשלושה"  אלא  אבות  קורין  "אין  כי  אמר  צחות  בדרך  אך 
מקוז'ניץ והרה"ק רבי מנחם־מענדל מרימנוב. בנגלה היה תלמידם של סבו, רבי יצחק 
הלוי הורביץ מהמבורג, ושל הגאון הנודע רבי משולם איגרא. הולדתו של ר' נפתלי 

הייתה ביום פטירתו של הבעש"ט, ואמרו צדיקים כי נתקיים בו הפסוק "וזרח השמש ובא 
השמש". היה ידוע בשנינותו ובפיקחותו, והרבה בדברי מליצות שהסתירו רמזים עמוקים 

מקומרנא:  אייזיק  יצחק  רבי  הרה"ק  המובהק  תלמידו  מעיד  למשל,  כך,  עליונים.  וייחודים 
"שבכל דבריו היו ייחודים שכליות נפלאות עד שהייתי מרעיד עליהם". בין תלמידיו הידועים 

ניתן למנות את הרה"ק רבי חיים הלברשטאם מצאנז ואת הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב. מחצרו 
הסתעפו חצרות רבות, שבין הידועות שבהן ניתן למנות את צאנז, באבוב ודז'יקוב.

ספר זרע קודש נדפס לראשונה בשנת תרכ"ח, ובאחרונה זיכו אנשי מכון 'הדרת חן' את מבקשי תורתו של הרב המחבר במהדורת ספר זרע 
קודש השלם המפוארת והמושלמת, המונה ארבעה כרכים. ממעלות המהדורה: הספר כולו נוקד, פוסק ונסדר מחדש באותיות ברורות ומאירות 
עיניים ובהגהה מדוקדקת על־פי דפוסים ישנים, מאמרים ארוכים נחלקו מחדש, כל חצאי התיבות וראשי התיבות פוענחו ונוספו אלפי מראי 
מקומות. תוספות מיוחדות: ביאור 'חומר בקודש' המסייע ביד הלומד להבין את כוונת המחבר כאשר הוא מצטט מספרי הקבלה; ו'ליקוטי בית 
קודש', ליקוט ביאורים שנאמרו בדברי המחבר ממאות ספרי חסידות, ובעיקר מספרי צאצאיו ותלמידיו. לשלמות המלאכה צורפו לספר גם 
חיבוריו הנוספים של רבנו, ספרי אילה שלוחה ואמרי שפר, וכן ספר ליקוטי מהר"ם מאת אבי רבנו - הרה"ק רבי מנחם מנדל מלינסק. גם 

ספרים אלו זכו לעריכה מחודשת, בתוספת ציונים והערות. בסוף הספר בא קונטרס מפורט אודות תולדות חייו של רבנו.

ם 

עמק תפילה

זאת הברכה

מגן אברהם

ספרו של הרה"ק רבי יעקב ישראל טברסקי מטשערקאס זי"ע (תקנ"ד־תרל"ו), בנו של הרה"ק רבי 
לקבל  זכה  מליובאוויטש.  דובער  רבי  הרה"ק  האמצעי,  האדמו"ר  של  וחתנו  מטשרנוביל  מרדכי 
לחותנו  בסמיכות  שנה  לעשרים  קרוב  התגורר  מכן  ולאחר  בליאדי,  הזקן  אדמו"ר  מפי  תורה 
בתורותיו  טשערקאס.  בעיר  מכן  ולאחר  הורנוסטייפל,  בעיר  עדה  להנהיג  החל  בליובאוויטש. 
מיזוג מיוחד של עבודת הלב והמוח, וניתן לומר שהן בנויות על יסוד השילוב בין מסורת בית 

טשרנוביל, שעליה גדל, ובין תורת חב"ד, שאליה התוודע לאחר נישואיו.
ספר עמק תפילה מכיל דברים שנכתבו מפי המחבר על־ידי תלמידיו, וקובצו יחד על־ידי נכדו, 
הרה"ק רבי מרדכי דוב, שאותו הושיב על כיסאו כאשר עקר מהורנוסטייפל. הספר יצא לאור לראשונה 
מראי  בתוספת  הקודש  בארץ  הורנוסטייפל  מוסדות  על־ידי  תשס"ו  בשנת  מחדש  ונדפס  תרמ"ד,  בשנת 

מקומות והערות, מפתח כללי ומפתח עניינים.

ליקוט מתורתם של אדמו"רי קאמארנא על סדר פרשיות התורה. קאמארנא היא אחת החצרות המיוחדות, 
שהצמיחה תורה עשירה במיוחד ושונה בסגנונה ובתכניה מתורת החסידות הכללית. ראשיתה בדמותו 
של הרה"ק רבי אלכסנדר סנדר אייכנשטיין זי"ע (תק"ל־תקע"ח), תלמידו של החוזה מלובלין, שנודע 
היה  ופרסומה  ביסוסה  עיקר  אמנם  ושו"ת.  דברים')  ('זיכרון  התורה  על  ספר  וחיבר  עצום  כמתמיד 
על־ידי בנו - הרה"ק רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל סאפרין זי"ע (תקס"ו־תרל"ד) - שתחת הנהגתו 
הנתונה  קאמארנא  תורת  עיקר  את  הכתב  על  העלה  אשר  והוא  חסידים  אלפי  שמנתה  עד  החצר  גדלה 
תחת ידינו כיום. כתבי קאמארנא נתלים בשני האילנות הגדולים - מורנו האריז"ל ומורנו הבעש"ט זי"ע 
- וקושרים ביניהם קשר אמיץ ובלתי ניתן להתרה. מהם חיבורים קבליים מובהקים כביאורים על ספר הזוהר 
הקדוש וחידושים על התורה בדרך הקבלה, ומהם חיבורים העוסקים ביסודותיו של הבעש"ט בעמקות, וגם אותם 
מבארים ומטעימים על פי תורת הקבלה. מסיבה זו, לא רבים מלומדי החסידות זכו לעסוק בכתבי קאמארנא בהיקף 
נרחב. חידוש גדול נעשה בלקט זאת הברכה, המוגש כעת לפני הקוראים, שנערך מתוך מטרה לדלות מתוך כתבי כל אדמו"רי השושלת את אותם 

קטעים שהנם בכל זאת שווים לכל נפש, ואותם הוא מגיש לפני הקוראים כשהם ערוכים על סדר פרשיות התורה. 
זאת הברכה. כרך אחד. מאות פסקאות. טעימה של ממש מתורה שטרם נודעה בעולם כראוי לה. בראש הספר מוצבת הקדמת מהרי"א מקאמארנא 
לספר 'היכל הברכה', אחד ממקורותיו העיקריים של הלקט. הקדמה זו היא תעודה מרתקת הגדושה סיפורי נפלאות ונסתרות שמימיים על מהותו של 

הצדיק המופלא הזה ועל שליחותו בעולם. בסוף הספר מובאים קונטרס 'שלשלת הקודש' על תולדות החצר וצדיקיה, וכן מפתח עניינים. 

ספרו של הרה"ק רבי אברהם טברסקי מטריסק זי"ע (תקס"ו־תרמ"ט), שכונה המגיד מטריסק, 
בנו של הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל. הנהיג רבבות חסידים שלא באו מתוך תחומה של 

רוסיה בלבד, כרוב אדמו"רי בית טשרנוביל, אלא גם מפולין. צדיקים רבים, כאדמו"רי 
בית אלכסנדר ובית רדומסק, ראו בו מקור תורה וסמכות והיו נוסעים אליו יחד עם 
חסידיהם בימי שבת ומועד. אם אמנם אחדים מבניו של ר' מרדכי לא נהגו לומר תורה 

הטיש  במעמד  ארוכות  שעות  במשך  תורה  דברי  לומר  הייתה  רבנו  של  דרכו  הנה  כלל, 
בשבת וביום־טוב, ובאמצעותם היה מלהיב את המוני בית ישראל לעבודתו יתברך. בשנת 

את  כתב  בהקדמתו  מתורתו.  חלק  להדפסת  רשותו  את  נתן  פטירתו,  לפני  כשנתיים  תרמ"ז, 
הסיבה שהניעה אותו לכך: "ומאוד תש כוחי, לא אוכל להרים קולי ולבוא לפניהם בדברי תורה 

ומוסר כבראשונה... ורבים אומרים לנפשי כאשר שמענו כן עוד נחזה בספר אלה הדברים. לכן 
אמרתי אולי דבר ה' בזה, למען יפוצו מעינותיי חוצה".

ספר מגן אברהם מיוסד על ענייני אמונה, ענווה וקדושה, עם מבואות מכתבי האריז"ל. בתוך דבריו מביא המחבר מאמרותיהם של אביו 
וסבו, הרה"ק רבי מרדכי והרה"ק רבי מנחם־נחום מטשרנוביל, שלא נדפסו בספריהם.  בשנת תשס"ו נדפס ה'מגן אברהם' מחדש בתוספת מראי 
מקומות, פיענוח גימטריאות והשוואות למקומות אחרים, על־ידי מכון להוצאת ספרים דחסידי טריסק. בקרב חסידים מקובל כי החזקת הספר 

בבית היא סגולה טובה, ובשם השפת־אמת אמרו כי כדאי לו לאדם למשכן טלית ותפילין שלו ולרכוש את הספר כדי ללמוד בו. 



תשע"ד
קטלוג
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בית פשיסחא לענפיה החסידות לענפיה

קול שמחה
ליקוט מתורותיו של הרה"ק ר' שמחה בונים מפשיסחא זי"ע (תקכ"ה־תקפ"ז), מגדולי תלמידיו של 
"החוזה מלובלין" ו"היהודי הקדוש". בצעירותו למד בישיבת מטרסדורף, וכשהתקרב לחסידות - קודם 
ר'  הוביל  החריפה  במשנתו  מקוז'ניץ.  והמגיד  מסאסוב  לייב  משה  ר'  מפי  קיבל  ללובלין -  שהגיע 
שמחה בונים למהפכה של ממש בעולם החסידי כאשר תבע מחסידיו שקידה והיקף ידיעות נרחב 
עזה  מחלוקת  דרכו  עוררה  לימים  עצמו.  החסיד  בכוח  ועבודה  נוקבת  אמת  שכל,  עמקות  בתורה, 
כנגדו, וזקן האדמו"רים – ה'אוהב ישראל' מאפטא – נקרא להכריע בה והתערב לטובתו. חצר פשיסחא, 
שסחפה רבבות חסידים והעמידה גדולי עולם רבים, הייתה למקורן של רוב השושלות החסידיות בפולין. 
ספר קול שמחה הנו ליקוט דרושים ואמרות על פסוקי התורה ומסכתות הש"ס, המשולבים בעיונים 
עמוקים במחשבת ישראל. דרושי התורה נכתבו על ידי תלמידו הרה"ק ר' אלכסנדר זיסקינד (זושא) פלאצקער, 
וחידושי הש"ס נכתבו על־ידי תלמידו הרה"ק ר' חנוך הניך מאלכנסדר. בסוף הליקוט מופיעה איגרת מפורסמת 

שכתב לאותו ר' זושא פלאצקער, ובה התבטא כי "הבינה תגדל מהמעשה", ביטוי שרבים
מגדולי החסידות עסקו בביאורו במשך הדורות.

ברכה'  הר  'מכון  בהוצאת  לאור  יוצאת  צדוק  ר'  ספרי  סדרת 
מפוסק  הדברים  כשגוף  עיניים,  ומאירות  מרובעות  באותיות 
ספר  כל  בראש  מורחבים.  וציטוטים  מקומות  במראי  ומעוטר 

ימצא המעיין תוכן מפורט, ובסופו - מפתח עניינים.

צדקת הצדיק 
מכיל רעיונות עמוקים ונפלאים על טיבו של האדם, מידותיו ויצריו, 

דרכי ההתמודדות עם היצר ועצות להתעלות בעבודת ה'. 

תקנת השבין 
תיקוני תשובה בכללות ופרטות בתיקון הברית ומידת היסוד על פי 

נגלה ונסתר. ביאור מעלת בעלי תשובה וסגולת ישראל.

ישראל קדושים ושיחת מלאכי השרת 
ספר ישראל קדושים עוסק בביאור מעלת ישראל ומשמעות הקדושה, 
וכולל הדרכות לעבודת ה'. ספר שיחת מלאכי השרת מכיל ביאורים 

על עניינם ותפקידם של המלאכים ומדרגתם לעומת ישראל.

רסיסי לילה ודברי סופרים 
ספר רסיסי לילה מכיל הדרכות בעבודת ה' ורעיונות בענייני הזמנים 
דברי  ספר  אדר).  וחודש  פורים  בענייני  בהרחבה  (עוסק  והחגים 

סופרים הוא אוסף רעיונות ועיונים בדברי חז"ל.

מחשבות חרוץ ופוקד עקרים 
עמלק.  ומחיית  המחשבה  תיקון  בענייני  עוסק  חרוץ  מחשבות  ספר 
ספר פוקד עקרים ביאור נרחב בענין פקידת שרה, רחל וחנה; רבקה, 
הפקידה  לענייני  גם  מתרחב  הביאור  השונמית.  והאשה  שמשון  אם 

בראש השנה, ביציאת מצרים, ובמחיית עמלק.

דובר צדק וקומץ המנחה 
ובתורה.  בש"ס  שונים  בנושאים  ביאורים  כולל  צדק  דובר  קונטרס 
קונטרס קומץ המנחה מכיל אוסף רעיונות ועיונים בפרשיות התורה.

ליקוטי מאמרים 
בספר  ביאורים   - מאמרים  ליקוטי  אחדים:  קונטרסים  המכיל  אגד 
יהושע, מאמרים על מועדי השנה ועיונים בדמותו של שמשון הגיבור. 
אור זרוע לצדיק - אוסף רעיונות ועיונים בעניין גלות מצרים ולשון 
בחלומותיו.  לרבנו  שנגלו  שונים  עניינים   - חלומות  דברי  הקודש. 
קדושת שבת - על השבת, קדושתה, סעודותיה, מלבושיה, השגותיה 

ומנוחתה. ועוד קונטרסים בעניינים שונים.

ענייני הלכה 
כרך המקבץ מספרי רבנו העוסקים בהלכה, וביניהם: ספרי הזיכרונות 
- הקצר והארוך - העוסקים במניין העשין והלאווין במצוות שונות 
ובביאור הלכתי מקיף במספר מצוות. משיב הטענה - תשובת רבנו 
ישיבה  על   - צדק  משיב  השנה.  לוח  בקביעת  חז"ל  חשבון  בדבר 
זרוע  ואור  צדקה  לבושי  תוסיף.  בל  ואיסור  עצרת  בשמיני  בסוכה 
לצדיק - דיונים ופלפולים הלכתיים בדברי ראשונים ואחרונים. ועוד 

חיבורים ותשובות בעניינים הלכתיים שונים.

פרי צדיק
ספרו המרכזי של הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע (תקפ"ג־תר"ס), מגדולי תלמידיו של בעל 'מי 
השילוח' מאיזביצא, ומי שהרחיב ופיתח את שיטתו בחסידות תוך הוספת הגוון המיוחד לו. לאחר 
צדוק  ר'  בלובלין.  עדתו  את  שהנהיג  אייגר,  לייב  יהודה  רבי  לרה"ק  מקורב  היה  רבו  הסתלקות 
נולד למשפחת מתנגדים, ונודע בילדותו כ'העילוי מקריניק'. ספריו הרבים שוטחים משנה סדורה 
של השקפה והדרכה חסידית, ומשלבים עיון מעמיק בתורת הקבלה לצד גאונות אדירה בתורת 
הנגלה. על־פי עדות עצמו קיבל את כל תורתו מרבו, הרבי ר' מרדכי יוסף ליינר מאיז'ביצא, אשר 
"נגלה לו סוד ה' ליראיו". במקומות רבים הוא מביא בספרו דברי תורה ש"שמע", ופעם אמר: "והיכן 
שמעתי? הלא הייתי  רק באיזביצא". נודע כבקיא גדול בזיהוי כתבי יד, ואת משכורתו מרבנות לובלין 
הקדיש להקמת ספרייה גדולה שהתמחתה בכאלו. סופר עליו שלא היה טועם דבר אם לא בסעודת מצווה, 

ובכל יום היה מסיים מסכת וטועם בסעודת ה'סיום'. 
מספרים  חסידים  חסידיו.  על־ידי  ונכתבו  השנה  ומועדי  התורה  פרשיות  על  שלישית  סעודה  בעת  שנשא  דרשות  מכיל  צדיק  פרי  ספר 
שבשבת היו פניו של ר' צדוק קורנות מקדושת השבת, ומתוך כך התחזק והתגבר בכוחו והיה מסוגל לדבר שעות רבות בדברי תורה, ואילו 
מיד לאחר ההבדלה היה קרוב לעילפון והיו צריכים להשיב את נפשו. ואכן, ר' צדוק מתגלה בספרו זה כבעל יכולת מפליאה של דרשנות 
וחדשנות המעוגנת בפשטי המקראות. הדרושים משלבים מקורות רבים מכל חדרי התורה - גמרא, מדרשים, זוהר, כתבי האר"י, ועוד - שר' 
צדוק מבארם ומשלבם בגאונותו לכלל מסכת אחת וחושף מתוכם את שורשי יסודות החסידות והנהגותיה בעבודת ה'. אחד מנושאיו המרכזיים 

הוא סגולתן האלוקית של נשמות ישראל, הדבוקות תמיד בה' ואין החטא פוגם בהן מאומה. 

ספרי רבי צדוק הכהן מלובלין

איזביצא

ה
ובכ

ספרו של הרה"ק רבי יעקב ליינר מאיזביצא זי"ע (תקע"ה־תרל"ח), בנו של בעל 'מי השילוח' הינו גולת 
הכותרת של תורת רבותינו הקדושים מאיזביצא ראדזין ומבאר צפונות תורתו של אביו באריכות ובהרחבה. 
הוא פיתח את היסודות של אביו הגדול, והנחיל לשומעי לקחו את דרך ה', דרכה של התורה הקדושה, 
דברים אשר חדרו לעמקי נשמתם של בני ישראל. הוא הרחיב השער הגדול כפתחו של אולם. הספר 
"בית יעקב" פותח השער ללמד דעת ובינה להבין סודות התורה, ומוסר השכל לישר הלב ויסודי 
טעמי המצוות, ללמד איך דברי התורה וכל המאורעות הנזכרים בתורה הכל שייך לכל פרט בכל 

זמן, למלאות חסרונו אשר נולד בו. 
הספר נסדר מחדש באותיות ברורות מרובעות ומאירות עינים, הוצבו בו סימני פיסוק למען ירוץ 
הקורא בו. גולת הכותרת של מהדורה זו, הם ההערות והציונים שנשזרו בינות המאמרים. עמל רב הושקע 
בעניין זה שהוא מלאכה רבה, לרעות בגנים וללקוט שושנים, לקבצם ולהביאם אל ספר זה. במלאכת שמים זו, 
הורחבו ענינים הסתומים, ומאמרים שנתבארו על ידי רבינו זי"ע, או שמוסברים בשאר ספרי רבותינו הקדושים 

במקומות אחרים, בסייעתא דשמיא זכינו, במקומות רבים בספר, ההערות שצוינו שופכות אור רב על 
הבנת העניינים בספר.

מבחירי חבורת חסידי פשיסחא היה הרה"ק רבי מרדכי יוסף מאיזביצא זי"ע (תק"ס־תרי"ד). אחד 
המיוחד ממעתיקי השמועה, כל דבריו יסודתם בהררי קודש, סולת נקיה, ממעינות הקדושים 

והטהורים של רבותינו, מראש מקדם מרן אור שבעת הימים הבעש"ט הקדוש ותלמידיו, ועד 
לבית מדרשם של רבותינו הקדושים מלובלין ופרשיסחא. 

שנלקטו  המחבר,  רבנו  מאמרי  לקט  החסידות,  מחשבת  אוצר  הוא  השלוח  מי  ספר 
בעמקותם  ידועים  הדברים  תלמידיו.  כתבי  מתוך  נכדו  על־ידי  פטירתו  לאחר  ונערכו 

המיוחדת, ומבהירים עניינים טמירים מכבשונה של פנימיות התורה. דבריו מאירים באור 
בתורה,  הנזכרים  המאורעות  וכל  בפרט,  אדם  לכל  שייכים  התורה  דברי  שכל  להוכיח  יקרות 

שייכים בכל זמן ובכל נפש, ומהם ניקח לעבוד את ה'.  דגש מיוחד מושם על נושא הטוב הנסתר 
הצפון בפנימיותו של כל נברא ונברא, ועתיד להתגלות לעתיד לבוא. משנת בעל מי השילוח זכתה 

להעמקה רבה בספרי בנו ונכדו – בעלי ה'בית יעקב' וה'סוד ישרים' – וגם בכתבי תלמידו הגדול ר' 
צדוק הכהן מלובלין זי"ע שהתבטא על רבו, [קדושת השבת מאמר ו']: "וקבלתי ממי שנגלה לו מסוד ה' ליראיו".

ספר מעייני השילוח הנו ליקוט מתורתם של אדמו"רי בית איזביצא־ראדזין לדורותיהם בענייני 
חג החנוכה, שמאמריו פזורים בין הספרים השונים ואינם מכונסים אל מקום אחד. המאמרים 

יעקב',  'בית  השילוח',  'מי  הדפוס:  אור  ראו  שכבר  ראדזין  איזביצא -  בית  מספרי  נלקטו 
'נאות דשא', 'סוד ישרים', 'תפארת החנוכי' ו'תפארת יוסף'. עליהם נוספו מאמרים שטרם 
ראו אור מעולם מהרה"ק רבי אברהם יששכר אנגלרד זצ"ל, שעמד בראש העדה לאחר 

השואה, ומהאדמו"ר הנוכחי – הרבי ר' שלמה יוסף אנגלרד שליט"א. כל המאמרים פוסקו 
וסודרו מחדש באותיות ברורות ומאירות עיניים בתוספת מראי מקומות רבים, למען ירוץ 

הקורא בו.

על 

בית יעקב - בראשית

מי השילוח

מעייני השילוח - חנוכה

חדשהמהדורה
חדשהמהדורה
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אמת ואמונה

ליקוטי הרי"ם 

שהיה  (תקמ"ז־תרי"ט),  זי"ע  מקוצק  מענדל  מנחם  רבי  הרה"ק  של  מתורתו  קצרות  אמרות  ליקוט 
תלמידם של החוזה מלובלין, היהודי הקדוש מפשיסחא והרה"ק רבי שמחה בונים מפשיסחא, ומילא 
את מקומו של רבו האחרון בהנהגת רוב עדתו. הרבי מקוצק נודע בתקיפותו המיוחדת ובחתירתו 
לאמת מוחלטת, שממנה לא אבה לנטות כחוט השערה - לא כדי להשיג מטרה כלשהי ולא כדי 
לכבד אדם כלשהו. אל חצרו שבקוצק נקבצו חסידים רבים, ובהם בני עלייה שנשבו בלהט תביעת 
השלמות החריפה שהציב בפניהם. בשנותיו האחרונות היה הרבי מסוגר בחדרו וכמעט שלא ראה פני 
איש. קודם הסתלקותו ציווה להעלות באש את כל כתביו, ולא נותרה ממנו מילה על נייר זולת מכתב 
אחד שכתב לתלמידו־חברו, הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע. מה שנשתייר בידינו מתורתו של הרמ"מ 
משוקע בספרי ה'שפת אמת' וה'שם משמואל', ובספרי ליקוטים כ'אוהל תורה' ובספרנו - אמת ואמונה - 

הכולל מאות אמרות שנקבצו על־ידי ר' ישראל יעקב ארטן, מחסידיו של ה'אמרי־אמת' מגור. 
מהדורת שם עולם, נותנת לספר יקר ערך זה פנים חדשות. אל אמרותיו של הרבי מקוצק, שלא פעם הן סתומות וחתומות, נוסף ביאור 
רחב בשם 'צמח אמת' שנכתב על־ידי הרב מנחם צבי קאליש זצ"ל. ביאור זה מדייק בלשונו של הרבי מקוצק ומשתדל להעמיד את הקוראים 
על עומק כוונתו. כמו כן, הוא מתחקה אחר מקורותיו בדברי חז"ל והקדמונים ומקשר את האמרות השונות זו לזו עד שמתוך ריבוי הנקודות 
התמציתיות עולה ומתבררת משנה סדורה ומאוחדת. לשונו של ה'צמח אמת' אף היא קשה לקריאה, ועורכי הספר העירו בשולי הגיליון הערות 
רבות המשלימות את דבריו ומקלות על הבנתם. בסוף הספר הובא ליקוט קצר מתורתם של צדיקי בית אמשינוב, ולאחריו מפתח עניינים מפורט. 

אוצר מתורת הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע (תקנ"ט־תרכ"ו), מגדולי הפוסקים בדורו, 
מקוז'ניץ,  המגיד  מאת  תחילה  קיבל  החסידות  תורת  את  צינץ.  המהרא"ל  של  תלמידו 

שחיבבו ביותר, אמנם לימים נטה לבו אחר דרך החסידות שחידש הרה"ק רבי שמחה 
בונים מפשיסחא והיה לאחד מבחירי חבורתו. לאחר הסתלקות רבי שמחה בונים היה 
והיה  מקוצק,  מענדל  מנחם  רבי  הרה"ק  הטוב,  חברו  של  מרותו  לקבלת  מהדוחפים 

נאמן לו עד הסתלקותו. כיהן כראש ישיבה והקים את חצרו בגורא־קלאווריה, הסמוכה 
לוורשא. נודע בעמידתו התקיפה לנוכח גזירת הלבושים של השלטונות הרוסיים. 

אמנם  שחיבר,  שו"ת  בספר  וכן  הרי"ם  חידושי  בספרי  נדפסה  בנגלה  הרי"מ  של  תורתו 
דברי חסידות שיצאו מפיו נכתבו על־ידו רק בצמצום רב, ונדפסו תחת השם 'ספר הזכות'. דברי 

חסידות נוספים נכתבו לאחר פטירתו על־ידי החסידים ויצאו לאור תחת השם 'חידושי הרי"ם על 
התורה'. מקור ראשון במעלה לתורתו הוא ספרי נכדיו, הרבי ר' יהודה אריה לייב בעל ה'שפת אמת' מגור, והרבי ר' פנחס מנחם אלעזר יוסטמן 
בעל ה'שפתי צדיק' מפילץ. ידועה בקשתו של רבנו מתלמידיו שייגעו עצמם להבין את הדברים היוצאים מפיו, שכן אין הם באים לו 'בקלות'. 
ספר ליקוטי הרי"ם הוא הליקוט השלם ביותר לתורת הרי"ם, בהיותו מקבץ אל תוכו את מאמרי רבנו מכל הספרים הנזכרים, יחד עם 
עשרות פנקסים מכתבי ידם של חסידים ואלפי מאמרים אחרים שהיו פזורים במאות ספרים. הספר כולו נסדר ונערך יחד בנוסח מדויק, מוגה 
ומפוסק, בתוספת מראי מקומות והערות המסייעים ללומד לפלס דרך בתורת רבנו. שתי המהדורות הראשונות של הספר התקבלו בשמחה 

בקהל שוחרי החסידות, וכעת מוגשת לפניכם מהדורה שלישית מתוקנת ומשובחת, הכוללת מאות מאמרים חדשים ותיקונים רבים.

י

חשבה לטובה
ליקוט תורותיו של הרה"ק רבי חנוך הניך הכהן מאלכסנדר זי"ע (תקנ"ח־תר"ל), רבן של נובידבור 
ופרושניץ. ר' חנוך הניך בא ממשפחת מתנגדים אך התקרב לבית מדרשו של היהודי הקדוש ודבק 
בו דבקות גמורה. לאחר הסתלקותו קיבל תורה מפי הרה"ק רבי שמחה בונים מפשיסחא זי"ע. 
היה חבר קרוב להרה"ק רבי מנחם מענדל מקוצק ולהרה"ק רבי יצחק מאיר מגור, וכפף עצמו 
לפניהם כשהחלו להנהיג את עדתם. הוא עצמו לא היה לאדמו"ר אלא כשהגיע לשנתו השבעים, 
לאחר הסתלקותו של רי"מ מגור וכשנוכח לדעת שנכדו - בעל ה'שפת אמת' - מסרב לקבל על 

עצמו את עול הנהגת העדה. 
ספר חשבה לטובה משקף את גדולתו של המחבר ומכיל אמרות נוקבות ומעוררות המושכת את 
מילתא  במעין  פעם  לא  שימוש  רבנו  עושה  הדברים  בתוך  החסידות.  תורת  לפנימיות  הכמהים  של  לבם 
היא  אף  רבנו  של  לשונו  השומע.  של  ולבו  במוחו  לקחו  את  להחדיר  הפועלים  חידוד  או  משל  דבדיחותא, 
מיוחדת, פיוטית ועשירה, רצופת ביטויים של ערגת הלב והנשמה. הספר מכיל ליקוט על סדר התורה, ענייני השבת וזמירותיה, ליקוט כללי, 

קובץ מכתבים ושו"ת וקונטרס המגולל את ייחוסו של המחבר. יוצא לאור על־ידי מכון הרי"ם לוין.

שפת אמת
חידושי  בעל  של  ונכדו  גור  חסידות  לבית  השני  האדמו"ר  (תר"ז־תרס"ה),  זי"ע  אלתר  ליב  אריה  יהודה  רבי  הרה"ק  של  ספרו 
לקבל  החסידים  על־ידי  התבקש  סבו  הסתלקות  בעת  מאוד.  צעיר  מגיל  הגדול  סבו  בבית  וגדל  ומאם  מאב  יתום  היה  הרי"ם. 
את ההנהגה, אך סירב מפאת גילו הצעיר (19). במשך ארבע שנים נסע יחד עם חסידים רבים אל הרה"ק רבי חנוך הניך הכהן 
שמנתה  מרכזית,  לחצר  גור  הפכה  הנהגתו  תחת  החסידות.  בראש  לעמוד  נעתר  אז  תר"ל.  בשנת  להסתלקותו  עד  מאלכסנדר, 

רבבות בתי אב. ה'שפת אמת' נודע גם בגאונותו בתורת הנגלה ובספריו על מסכתות הש"ס.

ספר שפת אמת על התורה מקבץ דרשות שנאמרו בימי השבת והמועדים ונכתבו מתוך זיכרונו של המחבר מאוחר יותר. 
דרשות רבות פותחות בציטוט מן המדרש, המתבאר בעומק ובמקוריות, ודרשות אחרות נבנות סביב אמרה קצרה מבעל חידושי 
הרי"ם. לשון ה'שפת אמת' עצמו קצרה ותמציתית, והוא עצמו נימק זאת: "ולאשר גדול הקושי לבצע עומק המכוון אל הכתב 
לזאת טוב הקיצור במילות קצרות". נושאים נפוצים בספר הנם: התורה, השבת, עם ישראל, ארץ ישראל, הנקודה הפנימית שבכל 
יהודי, ועוד. הספר הודפס מיד לאחר פטירת המחבר, ונחשב לאחד מספרי החסידות היסודיים והנפוצים ביותר בציבור החסידי 

ומחוצה לו.

מהדורת 'בני בינה'

מהדורת 'אור עציון'

מפעל יסודי ורחב היקף לפתיחת שערי תורתו של רבנו ה'שפת אמת' בפני המבקשים 
בקיצור  נכתבו  רבנו  מאמרי  כאמור,  המלאה.  משמעותה  ועל  יסודותיה  על  לעמוד 
רב ולעתים קשה מאוד לעמוד על כוונתם לאשורה. במכון 'בני בינה' נוספו כמה 
הוספות חשובות העומדות לצדו של הלומד ומסייעות בידו במשימה זו: ראשית, 
שובצו בספר אלפי מראי־מקומות לכל מרחבי ספרות חז"ל וספר הזוהר הקדוש. 
שנית, במקרים רבים נוספו הערות המביאות את לשון חז"ל בשלמות, דבר התורם 
דבריו.  של  יותר  שלמה  הבנה  ומאפשר  בציטוטיו  רבנו  של  מגמתו  להבנת  רבות 
שלישית, הערות מסוג אחר מצביעות על מקומות מקבילים בספרי רבנו עצמם ובספרי 

חסידות שקדמו לו.

זי"ע,  התניא  בעל  לספרי  הנוגע  בכל  במיוחד  גדולה  מחקר  מלאכת  נעשתה  זה  בתחום 
המשוקעים בדברי השפת־אמת במקומות רבים. ראה אגרות קודש לרבי הריי"צ זצ"ל כרך א אגרת קנו: "אשר הרבה הרבה יש בו 
[בשפת אמת] מספר לקוטי תורה ותניא וכו', כאשר הגיד לי כ"ק אדמו"ר הרה"ק מגור [בעל שפת אמת] בהיותי אצלו זצוקללה"ה 

בשנת תרס"א בגור, בזה הלשון: מלה אחת מספר לקוטי אמרים תניא ולקוטי תורה זורחת ומבריקה, ומלהיבה את הלב".

לרגל היריד מוגשים כרכי המועדים במהדורה חסכונית (3 כרכים במקום 6).

ראשי־ בשל  וזאת  רבות,  שנים  במשך  ללימוד  קשים  היו  אמת'  ה'שפת  ספרי 
המחבר  מתבסס  שעליהם  למקורות  מראי־מקומות  והעדר  המרובים  התיבות 

את  עצמו  על  לקח  עציון'  'אור  התורני  המכון  קרובות.  לעתים  בדבריו 
 13 לאור  הוציא  תשע"א  תשנ"ז  השנים  ובין  הספר,  ההדרת  מלאכת 
הספר  חלקי  ואת  והמועדים  התורה  מאמרי  את  הכוללים  כרכים, 
וכרך  פסח  של  הגדה  אבות,  פרקי  תהלים,  מאמרי  ליקוטים,  האחרים: 

בבהירות  הוא  זו  מהדורה  של  שבחה  עיקר  התורה).  (למאמרי  מפתח 
סידורה בכתב מרובע ונאה ובמלאכה הגדולה שנעשתה באיתור המקורות 

ובפתיחת ראשי התיבות. 
ת

שי־
ר 
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וסיפורי  אמרות  ליקוט 
מהרה"ק  מעשיות 
בונים  שמחה  רבי 
ושלושת  מפשיסחא 
 - הגדולים  תלמידיו 
מענדל  מנחם  רבי  הרה"ק 
יצחק  רבי  הרה"ק  מקוצק, 
חנוך  רבי  והרה"ק  מגור  מאיר 
וכן  מאלכסנדר,  הכהן  הניך 
מצדיקים רבים נוספים. המלקט הוא 
ובא  יוצא  שהיה  פרישטיק,  איש  ראקאץ  קדיש  קים  יועץ  ר'  הרה"ח 
בכל עיירות פולין ומכתת רגליו אצל זקני החסידים כדי לצרף אמרה 
לאמרה וסיפור לסיפור, ובזכותו נותר אוצר בלום זה (למעלה מ 3000 
לזיכרון  אדמו"רים)  ממאתיים  מיותר  תורה  ודברי  עובדות  סיפורים, 
אחר עלות הכורת על יהדות פולין. בזיכרונותיו של בן ראדום, ר' משה 
פערל, מתואר שק גדול שהיה לר' יועץ ובו הניח רשימות רבות שקיבץ 
נוספים:  מפורסמים  ספרים  לאור  יצאו  עמלו  מפרי  נדודיו.  במהלך 

נפלאות היהודי ותפארת היהודי, קול צדיקים ומבחר הפנינים.

הספר כמו מקים לתחייה את העולם החסידי של הדורות הקודמים, 
וסגנונות.  חצרות  של  גדול  במגוון  ששררה  האווירה  את  ומשחזר 
נוסף על כך, מהווה הספר כרכא דכולא ביה למבקשי דרכי החסידות 
בעבודת ה', כאשר אין כמעט נושא שאינו זוכה לאמרה מחכימה או 
רחבה  לתפוצה  הספר  זכה  לאור  צאתו  מעת  מאלף.  מעשה  לסיפור 
מאוד והיה חביב על קהל שוחרי החסידות, ואף שימש כמקור לספרי 
ללא  הספר  נסדר  במקורו  יותר.  מאוחר  לאור  שיצאו  רבים  תולדות 
החדשה  ובהוצאה  בו,  העיון  על  מאוד  שהקשתה  עובדה  מכוונת,  יד 
סודר בשלושה כרכים הכוללים ארבעה חלקים: א. על סדר פרשיות 
ענייני  על  ב.  עניינים.  מפתח  מובא  החלק  בסוף  כאשר  התורה, 
ערכים  על־פי  המסודר  ליקוט  שונים,  עניינים  ג.  והמועדים.  השבת 
בסדר הא"ב. ד. תולדות שבח הצדיקים, סיפורים ועובדות שונות על 
כמאתיים מגדולי החסידות. בסוף חלק זה הוסיפו העורכים ביוגרפיה 

קצרה על כל אחד מהצדיקים הנזכרים בספר.

הרה"ק  של  ספרו 
ישראל  ירחמיאל  רבי 
זי"ע  דנציגר  יצחק 
(נסתלק בשנת עת"ר), 
לבית  השני  האדמו"ר 
אלכסנדר, שנחשב בשעתו 
אדמו"רי  מגדולי  לאחד 
אלפי  נמנו  חצרו  ועל  פולין 
חסידים. ספרו יצא לאור לראשונה 
בשנת תרע"ג, לאחר פטירת המחבר, 
ולימודו היה נפוץ מאוד בחצרות שונות. מסורת החסידים מספרת 
על ארגז ספרים מיוחד שהיה לו להרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא 
זי"ע ו'ארגז רוח הקודש' שמו, כאשר מעת שיצאו לאור ספרי החוזה 
ספר  לאור  שיצא  עד  זולתם,  אחרים  ספרים  בו  הונחו  לא  מלובלין 
ישמח ישראל והצטרף אליהם. הספר מיוחד בהיותו הספר הראשון 
שנדפס מפרי עטו של אדמו"ר מבית פשיסחא (אביו, הרבי ר' יחיאל 
מביאלה,  בעריש  דב  ר'  הרבי  של  מקומו  ממלא  היה  זי"ע,  דנציגר 
שהיו  מוורקא,  רמ"מ  ובנו  מוורקא  יצחק  רבי  הרה"ק  של  תלמידם 
משלב  הוא  בתוכנו  מפשיסחא).  בונים  שמחה  רבי  הרה"ק  תלמידי 
עמקות פשיסחאית ביסודות החסידות יחד עם גישה מעשית ושפה 
פשוטה המתאימה יותר להמון העם. נפוצים בו מאמרים המדברים 
את  הקוראים  בלבבות  ומשרישים  היהודית  הנשמה  של  בשבחה 
קדושת  בו  מאירה  עדיין  נמצא  שיהודי  מצב  שבכל  בכך  ההכרה 
הנשמה והוא מקושר בה' יתברך, חיי החיים. מתוך כך, קורא הרבי 
מתוך  כאשר  זולתו,  ולאהבת  בעצמו  לשמחה  להתעורר  יהודי  לכל 
כך יבוא לאהבת ה' יתברך - שהרי "מי שאוהב את הפועל אוהב את 

הפעולה, ומי שאוהב את הפעולה אוהב את הפועל". 

קודם  המחבר  שאמר  מה  על־פי  ישראל  ישמח  נקרא  הספר 
דנציגר  צבי  שמואל  רבי  הרה"ק  מקומו,  וממלא  לאחיו  הסתלקותו 

זי"ע: "שכל ימיו עבד על מידת השמחה, לשמח לבבות ישראל".

ישמח ישראלשיח שרפי קודש

השתפכות הנפש
תורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע ידועה בעומקה, אך רבי נחמן חזר והדגיש באוזני חסידיו דווקא 
את העשייה הפשוטה לכבוד ה' יתברך - עוד תפילה, עוד תורה ועוד מצווה. בהשראת קריאה זו 
קמו אחדים מתלמידיו הגדולים של רבי נחמן וארגו את יסודות שיטתו לכלל מסכת גדולה של 
התעוררות והתחזקות, שניתן לראות בה מדריך מסועף ומפורט מאוד למלחמת האדם הנאבק על 
טהרתו, על קדושתו, על שמחתו ועל הצלחתו בשליחות שהועיד לו בוראו. אחד מתלמידים אלו 
היה ר' משה יהושע בזשיליאנסקי הי"ד, שכונה ר' אלתר טפליקר, שזכה לחבר כמה חיבורים נפלאים 
הבנויים על יסודות תורת רבו. הידועים שבספריו הם השתפכות הנפש ומשיבת נפש, מבואות אהובים 

ושימושיים במיוחד לתורת ברסלב. 
חופשית  בשפה  יום־יומית  אישית  תפילה־שיחה  ל'התבודדות',  כולו  מוקדש  הנפש  השתפכות  הספר 
ובכל עניין, שרבי נחמן ראה בה חשיבות עליונה ואף התבטא אודותיה שהיא "מעלה עליונה וגדולה מן הכול". 
בהקדמת הספר מביא המחבר ראיות להיותה של ההתבודדות מנהג קדום ביותר שכל צדיקי וגדולי עולם עסקו בו, בעוד בגוף הספר הוא מרכז 

מובאות מכל ספרי ברסלב הנוגעות להתבודדות ולענייניה.
הספר משיבת נפש הוא ליקוט נרחב בנושא המלחמה בייאוש וברפיון הידיים, ברוח אמרתו המפורסמת של רבי נחמן: "אין שום ייאוש 

בעולם כלל". שורותיו מציעות מקור נחמה ועידוד למי שמוצא את עצמו נחלש בתוקף משברי העליות והמורדות הפוקדים את האדם בחייו.

יפורי 
רה"ק 
בונים 
לושת 
 - ם 
לנדל ע
יצחק

חנוך   
וכן

ש
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דיסק חדש של התזמורת העממית 
בהנהגתו של נאור כרמי (הלב 

והמעיין). בדיסק מארחת התזמורת  
את  ברי סחרוף וחיליק פרנק 

שביחד יוצרים שילוב מדהים של 
מוזיקה יהודית חסידית ומשובחת.

2

בתחילת צעידת עם ישראל מעבדות לחירות - בצאתם 
לנו  מספרת  לגזרים,  לפניהם  הים  ובבקיעת  ממצרים 
גודל  את  ישראל  בני  הביעו  כיצד  הקדושה  תורתנו 
שמחתם ואושרם, ע"י שירה וזמרה לה': "אז ישיר משה 

ובני ישראל את השירה הזאת וגו'".
ההנהגות  אחת  והיא  בחסידות,  חשוב  מעמד  לנגינה 
היסודיות שהנהיג הבעל שם טוב בשיטתו החסידית. שכן 
מעיקרי החסידות הלא המה: שמחת הלב ודביקות הנפש 
בגעגועים וכיסופים לאבינו שבשמים, להבעות נפשיות 
אלו יגיע החסיד בסיוע הנגון, שבכוחו לרומם את הנפש 

בשליבות הסולם האלקי ולהביאו למדריגות גבוהות.
את  לגרש  והשמח  העליז  החסידי  הנגון  של  כוחו  רב 
בתורת  הן  מאוסות  כך  שכל  הלב,  ועצבות  התוגה 
של  חדש  אור  במקומן  להכניס  עוזו  וגדול  החסידות, 
הנפש  תכונות  הלב,  ועליצות  חדוה  שמחה, 
החביבות ומשובחות כל-כך בפי שיטתם של 

החסידים.
(מתוך המבוא לספר הניגונים - חב"ד)

דברי תורה והתעוררות, פגישות, 
רגעים מיוחדים ונגונים מהרבי 

מליובאוויטש זי"ע
בתרגום מלא ללשון הקודש

"



תשע"ד
קטלוג
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הגות חסידית

ספרי הרב יואל כהן
הגאון החסיד רבי יואל כהן ידוע כמי שזכה להיות ראש צוות ה'חוזרים' של הרבי מליובאוויטש זי"ע – בעלי זיכרון מיוחד 
המופקדים על שחזור המאמרים והשיחות שנאמרו על־ידי הרבי במהלך ימי השבת והמועד, שבהם לא ניתן להעלות את הדברים 
על הכתב – מאז תחילת נשיאותו. כמו כן, הוא משמש כמשפיע בישיבת תומכי תמימים המרכזית שע"י בית מדרשו של הרבי, 
ר'  רבים.  כרכים  פני  על  להתפרס  העתיד  ענק  מפעל  חב"ד',   – הערכים  'ספר  החב"דית  האנציקלופדיה  עריכת  על  ומופקד 
יואל מקדיש זמן רב למסירת שיעורים לקהל התורני הרחב, ונודע בכישרונו להסביר את הסוגיות העמוקות והמורכבות ביותר 

בחסידות בפשטות ובבהירות. 

להלן סקירה של שני סדרות ספרים המאגדים מבחר ממאמרי ושיעורי ר' יואל. בנוסף, ראה לעיל בעמוד 18 סקירות ספרי 
שיעורים שמסר בספר התניא.

מחשבת החסידות

שישה סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב

שלושה עשר עלי השושנה

חיי שנה

סוגיות בחסידות, מועדים בחסידות 

והיסודיים  המהותיים  הנושאים  בהבהרת  המתמקדים  מאמרים  מגוון  המכילים  כרכים  שני 
ביותר בהשקפת העולם היהודית בכלל ובמחשבת החסידות בפרט, בסגנון פשוט וברור. 
ביניהם ניתן למנות את הנושאים הבאים: מהו יהודי, מהות התורה, אמונת ה', ידיעת 
ה', ייחוד ה', י"ג עיקרי אמונה, שכר ועונש, בריאת העולם, נס וטבע, גאולה וביאת 
חיים  לקיום  הכרחית  היסודית  שידיעתם  חשובים  נושאים  עשרות  ועוד  המשיח, 

יהודיים מלאי דבקות מחשבה ולב בה'.
הספר נכתב על־פי שיעורים רבים שמסר הרב יואל כהן בפני קהלים מגוונים, דברים 
לתוכן  עיקרי  מקור  שונות.  בהזדמנויות  שנשא  ונאומים  התוועדויות  בשעת  שאמר 
השיעורים הוא תורתו הרחבה והעמוקה של הרבי מליובאוויטש זי"ע במאמריו, שיחותיו, 
רשימותיו ואיגרותיו. הדברים הועלו על הכתב על־ידי צוות תלמידי־חכמים ונערכו בצורה 

ברורה ושווה לכל נפש.

הם  וכעת  חב"ד',  בתורת  'שיעורים  ובספר  'מעיינותיך'  העת  כתב  בגיליונות  לאור  יצאו  זו  בסדרה  הנכללים  המאמרים  מרבית 
נדפסים בשנית בתוספת מאמרים רבים שטרם נדפסו. מאמרים אלו הוכנו בשיתוף עם ר' יואל עצמו, והם נכתבו בצורה עיונית 
ועמוקה, קומה על גבי קומה, עד שבסיום העניין מתבהרת התמונה הכללית של הנושא. למאמרים נוספו מראי מקומות רבים 

מתורת החסידות, ומתורת הרבי זי"ע בפרט. סדרה זו נערכה על־ידי הרב אליהו קירשנבאום.

שיעורים  כולל  בחסידות'  'מועדים  הספר 
חב"ד  חסידות  במשנת  השנה  מועדי  בנושא 

בכל  כמו  בפרט.  זי"ע  הרבי  ובתורת  בכלל 
כך  החסידות,  עוסקת  בהם  הנושאים 

הסתכלות  מציעה  היא  זה  בנושא  גם 
של  תוכנם  על  מחודשת  פנימית 

בעבודת  משמעותם  ועל  המועדים 
המתבארים  הנושאים  בין  האדם. 
בספר: הקשר העצמי בין נשמות 
כפי  יתברך,  ה'  ובין  ישראל 

סוד  בראש־השנה;  המתגלה  שהוא 
הבחירה האלוקית בישראל, עניינו של 

בלי־ שבין  החיבור  נקודת  הפורים;  יום 
גבול לגבול, המתגלה מכוח מתן תורה בחג 

השבועות; ועניינו של חודש אלול, שבו 'המלך 
בשדה'. 

שיעורים  כולל  בחסידות'  'סוגיות  הספר 
חב"ד.  חסידות  בתורת  מרכזיות  בסוגיות 
בביאור  הוא  הספר  של  עניינו  עיקר 
משנתה המיוחדת של חב"ד בעניינם של 
בפנימיות  יסודיים  תורה  גופי  שלושה 
וקודשא־ אורייתא  "ישראל,  התורה: 

יסוד  מנושאי  אחד  כל  בריך־הוא". 
אלו נידון רבות בתורת החסידות 
עמוקה  משמעות  ומקבל 
מוגשים  והדברים  ופנימית, 
בתמציתיות  יואל  ר'  של  במאמריו 
מתבארים  היתר,  בין  ובבהירות. 
יהודי,  של  מהותו  הבאים:  הנושאים 
אהבת ישראל, מצוות התשובה, ייחוד ה' 
הבורא  בין  החיבור  אופני  הנבראים,  בתודעת 

והבריאה, הגאולה העתידה ותחיית המתים. 

שיעורים 
חב"ד  ות 

בכל  מו 
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ל 
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ספרי הרב עדין אבן ישראל

השימוש במושג ה'שנה' כה שגור על הלשון, עד שספק אם רוב דוברי העברית נותנים את דעתם על כפל 
המשמעות הטמון בו: גם יחידת זמן החוזרת ונשנית פעם אחר פעם במתכונת קבועה של ימים, חודשים 
ועונות, אך גם שינוי, שהרי כל שנה המתחדשת עלינו טומנת בחובה הוויות חדשות והתנסויות בלתי 

מוכרות, ומבחינה זו אין אף שנה הדומה לקודמתה.
הנראות  הללו,  המשמעויות  שתי  את  לשלב  ביכולת  הוא  הזמן  עבודת  של  שסודה  נדמה 
ולהציץ   - ומקדם  מאז  ונשנה  החוזר   - הקבוע  הסדר  מתוך  ראש  לשאת  כסותרות,  מלכתחילה 
השנה  עונות  של  למהותם  מוקדשים  לדורותיה  החסידות  מכתבי  רבים  משמעותו.  ואל  השינוי  אל 
וחודשיה, שבתותיה ומועדיה, וקוראים לעובדי ה' לשים לבם אל החידוש, אל השינוי, אל האופן שבו 
המאורעות העתיקים ביותר שבים ונחגגים מדי שנה בשנה בפנים שונות ורעננות - עד שמה שהיה בימים 
אסתר:  מגילת  אודות  הגמרא  לדברי  הבעש"ט  של  המקורית  ידועה פרשנותו  הזה.  בזמן  ונעשה  חוזר  ההם 
"הקורא את המגילה למפרע" - כאילו מדובר אך ורק בסיפור מעשה היסטורי ולא במאורע המתחדש גם בזמן 

הווה - "לא יצא". 
הספר חיי שנה מכיל מאמרים העוסקים במעגל מועדי השנה ומציעים נגיעה עמוקה במהותם הפנימית. המאמרים נאספו על־ידי תלמידיו של 
הרב עדין אבן־ישראל (שטיינזלץ) מתוך דברים שבכתב ושבעל־פה, ומשלבים עמקות מחשבה הסוחפת את המעיין אל פנימיות הזמנים השונים 

יחד עם שפה פשוטה ורהוטה, המאפשרת קריאה נוחה גם ללומדים חסרי רקע כלשהו בתורת החסידות.

שלושה־עשר סיפורי מעשיותיו של רבי נחמן מברסלב הם אולי החיבור שנקשר בשמו יותר מכול בציבור 
הרחב. מן המיוחד בסיפורי מעשיות אלו שהם מעסיקים קהל מגוון מאוד של קוראים ולומדים: עמקותם 
ומורכבותם מושכת את לבם של בעלי השגה במכמני פנימיות התורה, הקבלה והחסידות, המוצאים בהם 
כר נרחב לפרשנויות מעמיקות רבות ומגוונות; אולם  השפה המיוחדת והעלילה המקורית מושכת גם 
את לבם של קוראים שאינם בעלי ידע נרחב בפנימיות התורה, ומתחבבות אפילו על ילדים קטנים. 
רבי נחמן החל לספר סיפורים בשנת תקס"ו, מתוך תפיסה שלעתים פועלים סיפורי מעשיות מה 
שאפילו דברי תורה אינם יכולים לפעול, וכי ישנם בני אדם השרויים בתרדמה רוחנית עמוקה עד כדי 
כך ש"צריך להלביש לו את הפנים בסיפורי מעשיות". על־פי עדות עצמו, יש בסיפוריו ביטוי ל"שבעים 

פנים שבתורה", ומשום כך לא ניתן להגבילם למשמעות אחת ויחידה. 
הפרטים  שכל  מגובשת  עלילה  בעלי  זאת  ועם  ומשמעויות,  סמלים  עמוסי  מורכבים,  עצמם  הסיפורים 
הקטנים נארגים לתוכה בדקדקנות ובמחשבה תחילה. יש לציין כי בעוד אחדים מסיפורי המעשיות הנם בעלי 
עלילה מקורית לחלוטין, סיפורים אחרים מבוססים על עלילות ידועות של סיפורי עמים שרווחו בתקופתו של 

רבי נחמן. עם זאת, הדגשים השונים והתוספות המיוחדות הם המקנים להם את תוכנם המיוחד. 
בספר שישה סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב עושה הרב עדין אבן ישראל ניסיון לפתוח את החיבור החסידי המיוחד בפני קהל רחב 
שמחסום השפה התורנית הנושנה (שבעיני רבים היא חלק מסוד קסמם של הסיפורים) מנע ממנו ליהנות ממנו. נוסח הסיפורים עובד תוך שמירה 

רבה ככל האפשר על כל הפרטים שבנוסח המקורי, ובראש הספר נוסף מבוא נרחב הכולל דברי פרשנות.

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) ידוע בספריו הרבים, המתאפיינים בבהירות הסברה ובמזיגה 
מיוחדת של עומק ופשטות. דוגמה מובהקת לתכונות האמורות היא הספר שלושה־עשר עלי 

ברורה,  בשפה  התורה  פנימיות  של  מעולמה  יסוד  מושגי  עם  הקורא  את  המפגיש  השושנה, 
המקרבת אל השכל נושאים שהם בבחינת רזין דרזין. 

באופני  הקבלה,  תורת  על־פי  העולמות  במבנה  היתר,  בין  עוסקים,  הספר  פרקי 
לחיפוש  ובדרכים  הקדושה  במושג  האדם,  נפש  בסודות  בתוכם,  האלוקית  ההתגלות 

ה'אני'. נושאים אחרים, שהם מוכרים מאוד אך זוכים לחן מיוחד ולאור חדש, הם: מצוות, 
תפילה, תשובה ותורה. שמו של הספר לקוח מן הזוהר הקדוש, ומשמש כמשל לדמותה של 

"כנסת  הספר:  בהקדמת  מוסברת  זה  בשם  הבחירה  מאחורי  העומדת  האמירה  ישראל.  כנסת 
הפנימי,  השורש  הנפשות,  כל  מתכנסות  בו  והמוקד  המקור  ישראל,  נפשות  שורש  היא  ישראל 

האחד, הקודם לכל מה שחשות ופועלות הנפשות בהיותן בעולם. ספר זה, כמו עלי השושנה, מיועד 
אל הנשמות. הוא בא לדבר אל הנפש בנקודתה הפשוטה והפנימית, בנקודת היותה כשושנה עצמה, 

אף קודם שהיא לומדת תורה, מתפללת או מקיימת את המצוות". נדמה שתפיסה זו, המחברת את סוד נשמות ישראל לסודות התורה העמוקים 
והפנימיים ביותר, עמדה מאז ומעולם בשורש המגמה החסידית להפיץ את מעיינות פנימיות התורה חוצה - כי סודות התורה הם גם סודותיו של 

כל יהודי, והחיבור בין בעל הסוד לסודו הוא סוד הגאולה.

הק

כל יהודי, והחיבור בין בעל הסוד לסו
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הגות חסידיתהגות חסידית

ללמוד איך להתפלל

סדרת עצות התניא

סדרת ביאורי תפילה על־פי תורת החסידות מאת הרב שניאור־זלמן גופין, משפיע ישיבת תומכי־
תמימים המרכזית בכפר חב"ד. בסדרה ארבעה חלקים, העוסקים בחלקי התפילה השונים: חלק 
א: ברכות השחר - קרבנות. חלק ב: הודו לה' - יהי כבוד. חלק ג: פסוקי דזמרה - קריאת שמע. 

חלק ד: שמונה־עשרה - עלינו לשבח.
לנסוע  החליט  עשרים,  לגיל  והשולחן־ערוך,  התניא  בעל  הזקן,  אדמו"ר  הגיע  שכאשר  מסופר 
בין  עזה  מחלוקת  ניטשה  ימים  באותם  שכן  ללבטים,  הובילה  זו  החלטה  ה'.  ועבודת  תורה  למקום 
הריי"צ  הרבי  מוילנה.  הגאון  תלמידי  ה'מתנגדים'  לבין  ממעזריטש  והמגיד  הבעש"ט  תלמידי  החסידים 
יכולים  שבוילנה  אחרת: "ידעתי  'סחורה'  לקבל  יוכל  המקומות  מן  אחד  שבכל  חש  הזקן  שאדמו"ר  מספר 
להתלמד ללמוד, ובמעזריטש - איך להתפלל. ללמוד ידעתי קצת, אולם להתפלל לא ידעתי כמעט מאומה... 
בהיותו  הזקן  אדמו"ר  של  חלקו  מנת  שהיה  הגשמי  הדוחק  מחמת  גדולה  נפש  במסירות  כרוכה  שהייתה  זו,  החלטה  למעזריטש".  והלכתי 
במעזריטש, הייתה נקודת הפתיחה של המפעל שבו ראה אדמו"ר הזקן את שליחותו עלי אדמות - הפצת תורת החסידות בעולם. מני אז ואילך 
קיים אצל חסידי חב"ד סדר מסודר בעבודת התפילה, שאותה העמידו בראש מעייניהם, וכדברי הרבי הריי"צ: "אצל חסידים לא מבקשים 

מאומה... רק על התעסקות בעבודת התפילה".
המושג "עבודת התפילה" מבוסס על דרשת חז"ל: "'ולעבדו בכל לבבכם' - איזוהי עבודה שבלב? זו תפילה". ואכן, התפילה החב"דית 
המיוחדת - המלווה בהתבוננות ארוכה לפניה ונערכת במתינות רבה ומתוך ריסון עצמי - מבהירה בצורתה עד כמה התפילה היא עבודה לכל 
דבר. עבודת התפילה, שהיא אחד היסודות המובהקים של החסידות בכלל, זוכה במשנת חב"ד להעמקה מרובה ולפירוט עצום. מאמרים רבים 
עוסקים במהות התפילה, בהכנה הראויה לה ובמשמעותם של קטעים שונים מתוכה, והם פזורים בכרכים רבים ומובלעים בדרושים ארוכים 

ומורכבים שאין יד הכול שווה בהם.
סדרת ללמוד איך להתפלל שמה לה למטרה לדלות מתוך האוצר העצום הזה משנה מסודרת ומפורטת ולהגישה לפני המעיינים כשהיא 
השונים  התפילה  לקטעי  הנוגעות  היסטוריות  בעובדות  משולב  זה  ביאורים  לקט  אופניו.  על  דבור  דבר   - התפילה  נוסח  סדר  על  ערוכה 

ובסיפורים חסידיים המעשירים את הרעיונות העמוקים ומכוונים אותם ליישום בעבודת ה'.

עוסקת  והחסידות  הקבלה  על־פי  עצמית  התבוננות   - התניא  עצות  סדרת 
במשמעותם הפנימית של נושאים מגוונים הקרובים אל עולמו של הקורא בן־זמננו, 
וחרדות,  כעסים  עם  התמודדות  חלומות,  זוגיות,  אישית,  העצמה  תקשורת,  ובהם: 

מעלות התמימות, משמעות הזמן, בניית מרחב עצמי ועוד. פרסומי הסדרה צוללים אל 
מעיינות ספר התניא ומשנת חב"ד, המתבססת עליו, מלקטים מהם את העצות לחיים שיש 

יחיאל  ד"ר  על־ידי  שנכתבו  הספרים,  רעננה.  בעטיפה  אותן  ומגישים  ומשמעות  תוכן  בהם 
הררי, מחבר רב המכר "סודו של הרבי" (ראה עמ' 62), מזמינים את הקורא להתבונן בתהליכים 

מרכזיים בחייו ולסלול את דרכו העצמאית להשגת איזון נפשי וצמיחה רוחנית. 

ספרים בסדרה:

להכיר את הבורא - ניסוח בהיר ויסודי לתפיסת היהדות באשר לחידת היקום ולתכלית 
הקיום האנושי. 

ספרות  לאור  בצוותא  החיים  ויסודות  הזוגית  ההתאמה  סוד   - והתאמה  זוגיות  על 
הקבלה והחסידות.

כמקדם  תפקידו  והבנת  הפרנסה  עול  עם  יהודית  התמודדות   - הפרנסה  טרדות 
רוחני בחיי האדם.

יום הולדת - משמעות יום לידת האדם וההזדמנות הגלומה בו. 

תניא

עוסקת
־זמננו, 
חרדות, 

ללים אל 
לחיים שיש 

יחיאל  ד"ר  די 
תהליכים 

תכלית 

ת 

הרב שניאור זלמן גופין

ד"ר יחיאל הררי
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עד שנתו החמישים היה הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן זי"ע, כמעט 
אלמוני. אפילו בקרב חסידי חב"ד הכירוהו מעטים בלבד, ומעטים עוד יותר ידעו מי 
בכל  ובקיאותו  כישרונותיו  ואת  מנעוריו,  היה  הכלים  אל  נחבא  לפניהם.  ניצב  באמת 
מכמני התורה, כמו גם בתחומי ההגות והמדעים, הסתיר היטב מעין רואים. שנה לאחר 
הסתלקות חותנו, הרבי הריי"ץ, ניאות הרבי להפצרותיהם הממושכות של זקני החסידים 
ונתן את הסכמתו להכתרתו כאדמו"ר השביעי במספר של חסידות חב"ד. מאז, בתוך זמן 
קצר מאוד, נעשה הרבי לאדם מפורסם מאוד. תוך שנים ספורות שילש את היקפה של 
חסידות חב"ד, רכש השפעה עצומה על מרחבי העולם היהודי והפך לאחד המנהיגים 

היהודיים הבולטים, הכריזמטיים והנודעים ביותר של המאה העשרים.
הרבי נודע כאחד מגדולי התורה שבדור, בנגלה ובנסתר. השיחות שנשא בהתוועדויותיו, 
נבע  גבי שעות, שבמהלכן  על  ארכו שעות  תורה,  ובני  חסידים  אלפי  שבהן השתתפו 
מעיינו התורני של הרבי ללא הפסקה. שיחות אלו עסקו בעמוקות שבסוגיות התלמוד, 
ההלכה, הקבלה והחסידות. השיחות מועלות על הכתב על ידי צוות תלמידי חכמים, ועד 

כה יצאו לאור יותר ממאתיים כרכים מתורתו הרחבה.
תחת הסיסמה "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה", קרא הרבי לחסידיו לצאת לכל פינה 
נידחת בעולם כדי להפיץ את אור התורה והמצוות. יוזמה זו, שראשיתה מצער, הלכה 
והתפתחה עד לממדיו חסרי התקדים של "מפעל השליחות" המפורסם, שעל שורותיו 

נמנים אלפי חסידים הפרוסים בכל קצוות תבל ומשמשים כשלוחיו של הרבי לקהילות הנידחות ביותר. רמז למפעל חייו מצא הרבי בעובדת 
היותו האדמו"ר השביעי בשלשלת האור של חסידות חב"ד, כאשר – כפי שהרבה לציין – תפקידו של השביעי על�פי חז"ל הוא "להוריד למטה 

את השכינה", אל עולם המעשה, אל מקומות שבהם נוכחותה אינה מובנת מאליה בעיני הבריות.
הספר "השביעי" מהווה אוסף מאמרים העוסקים באישיותו ובמשנתו של הרבי. מאמרים אלו, שנכתבו על ידי אישים שונים מנקודות מבט שונות, 

נבחרו בקפידה וחברו יחד כדי להעניק לקורא התבוננות רבת אנפין על דמותו יוצאת הדופן של הרבי מליובאוויטש.

היא  נשיאיה,  וראשון  חב"ד  תנועת  מייסד  מליאדי,  זלמן  שניאור  רבי  של  דמותו 
רבת פנים. נכדו, אדמו"ר הצמח�צדק, אמר עליו ששמו מרמז על 'שני אור' – אור 
של תורת הנגלה ואור של פנימיות התורה. כך מלמדת גם העובדה שלא כינוי אחד 
לו בפי העם, אלא שניים: יש המכנים אותו "בעל התניא", על שם ספרו השיטתי 
שבו הציב את יסודות החסידות, ספר הנמנה על השורה הראשונה של ספרי ההגות 
�היהודית החשובים והמשפיעים ביותר בכל הזמנים; ויש המכנים אותו "בעל השו
לחן�ערוך", על שם ספר הפסיקה שחיבר במצוות רבו, ובו פרץ דרך בעולם ההלכה 

והשפיע על ציבורים מגוונים בתחומים רבים.
כך או כך, רבי שניאור זלמן היה ראשוני ומקורי בכל תחום שנגע בו. כמי שיזם 
ופיתח תורה חסידית ייחודית וכמי שהקים קהילה חסידית שהלכה וגדלה עוד בימיו 
לממדים משמעותיים, הטביע חותם עמוק הן על תוכנו של ארון הספרים היהודי והן 

על מהלך חייהם של יהודים רבים.
הספר המונח בידכם הוא אוסף מאמרים שנבחרו בקפידה, המבקשים לצייר תמונה 
רחבה ומעמיקה – ועם זאת קריאה ובהירה – על אישיותו, תורתו ודמותו המיוחדת 
של מכונן תנועת חב"ד. המאמרים נכתבו על�ידי תלמידי�חכמים וחוקרים מומחים 
בתחומם, וצירופם יחד שופך אור על צדדים שונים בקורות חייו של האדמו"ר הזקן, 

על סוגיות יסודיות בתורתו ועל היבטים שונים במנהיגותו של ענק דורות זה.



תשע"ד
קטלוג

5455

חכמת הקבלה, שהייתה דורות רבים בגדר תורת סוד המובנת למעטים יחידי סגולה, הפכה - בתיווכה 
של תורת החסידות - לתורת חיים הנגישה לרבים. גדולי החסידות, בכתביהם ובחייהם, הראו כיצד ניתן 
להשתמש בידע הקבלי כדי להבין את נפש האדם ואת מקומו ביקום, וכדי לחולל שינוי ממשי בחיינו. 
על פי המסורת החסידית מגמה זו עתידה להביא לביאת המשיח, אלא שאין מדובר במשימה קלה. 
השנים  בעשרות  פשוט.  או  טבעי  אינו  החיצוני  הרחוב  לשפת  הפנימית  הסוד  שפת  של  'תרגומה' 
האחרונות צצו על המדפים ספרים רבים שניתן להגדירם כניסיונות נפל, אם מכיוון שלא השכילו 
לגעת בעולמו של הקורא המודרני ואם מכיוון שהחצינו והורידו מערכם של סודות התורה על מנת 
להתאימם התאמה חיצונית אל מה שהקורא רגיל לחפש. מבחינה זו, מהווה עולמות - שערים חדשים 
לקבלה וחסידות בשורה של ממש. בשפה בהירה ועכשווית חושפים מאמרי הספר את התשתית הרעיונית 
של תורת הסוד ושל מעגל השנה היהודי, תוך יצירת זיקה מרתקת למגוון נושאים עכשוויים, ממדע ועד 

תרבות ומפסיכולוגיה ועד זוגיות. 
עולמות מתמקד במבנה המציאות ובמשמעות הנגזרת מתוכו. על פי הקבלה, החיים אינם מתקיימים בעולם 
אחד בלבד אלא בעולמות רבים, המתקיימים זה למעלה מזה וזה לפנים מזה. ההתעמקות בסודם של העולמות הרוחניים שופכת אור על העולם 

הארצי שבו אנו חיים ומסייעת לנו להתמצא בו. הספר מבוסס על שיעורי הרב יצחק גינזבורג ונכתב על־ידי ניר מנוסי.

מאז ומתמיד היו החסידים מספרים סיפורים ממורנו רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע. עניינו של סיפור, כפי 
סוד  גם  היה  זה  נרצה,  אם  מטה.  למטה  מעלה -  שלמעלה  מה  את  להביא  בכוחו  הוא  אחדים,  שביארו 
לא  שלעולם  נדמה  הבעש"ט,  היה  מי  אודותיו.  הסיפורים  כל־כך  רבו  כך  ומפני  הבעש"ט  של  דמותו 
נדע. ישנם כמה נתונים יבשים שידועים לנו על שנת לידתו, מקום מגוריו, תלמידיו ופעולותיו, אך 
הוא עצמו נותר בגדר תעלומה שהנסתר שבה מרובה על הגלוי. בכל מקום שבו הופיע הבעש"ט 
השתאו הבריות למראהו כדרך שמשתאים למשמע סיפור מופלא. ובאמת, מתנועותיו והנהגותיו של 
הבעש"ט עלה סיפור חדש ושונה לגמרי. את סיפורנו שלנו נשלח הבעל שם טוב לספר באזנינו, סיפור 

על סוד העולם ועל שורשו, על ארמון של מלך ועל בני מלכים. 
סיפורים  כשמונים  נקבצו  מהודר,  במארז  הקוראים  לקהל  המוגשים  ישראל,  אור  כרכי  בשלושת 
זמננו,  בן  הקורא  של  ללשונו  שיתאימו  כך  קלות  עובדו  הסיפורים  באמינותם.  הידועים  ממקורות  שנלקחו 
והתבארו באור פנימי ועמוק על־ידי הרב יצחק גינזבורג מתוך מגמה לגלות את המשמעות הפנימית הטמונה 
בהם ולא להותירם בחיצוניותם, ברוח צוואת הבעש"ט עצמו: "מה אתם עסוקים במופתים, למדו מיראת שמים 
שלי!" הכרך הראשון עוסק בפרקים שונים בחייו של הבעש"ט, החל מירידת נשמתו לעולם, דרך ימי ילדותו, התקופה שבה הסתיר את גדלותו וימי 
הנהגתו וכלה בהסתלקותו. בכרך השני נקבצו סיפורים המאירים צדדים שונים בתורת הבעל שם טוב, כדוגמת השגחה פרטית ומעלתם של יהודים 
פשוטים. הכרך השלישי כולל סיפורים העוסקים במדרגותיו של הבעש"ט, במופתיו, במערכת קשריו עם אליהו הנביא ובכיסופיו לארץ ישראל. 

ספרי אור ישראל נערכו על־ידי עודד מזרחי והרב דב ליברמן.

איך  מגלה  הסוד  תורת  ַהְקָּבלָה.  מלשון  הוא  הקבלה  מושג  למשמעות  הפירושים  אחד 
מן   - רבדיה  בכל  מתגלות  והנהגתו  שנוכחותו  הבורא,  של  בחותמו  חתומה  כולה  המציאות 

העליונים שבעליונים ועד התחתונים שבתחתונים. כאשר מתבוננים במציאות לאור הקבלה, 
מתגלה אחדות מופלאה ומפעימת לב הקושרת את כל פרטי הבריאה לקומה שלמה של 
נביעה אלוקית. חשיפת הפלא הזה היא אחד ממאפייני שיעוריו של הרב יצחק גינזבורג, 
מדרגות  כל  את  הקושרים  המקבילים  המבנים  לחשיפת  מרכזי  מקום  מייחדים  שספריו 

פנינה  הוא  אהבה  הספר  ה'.  שם  אותיות  וארבע  הספירות  עשר  כדוגמת   - בזו  זו  ההוויה 
מיוחדת המיישמת מיומנות פנימית זו בהקשר של זוגיות אמיתית־רוחנית בין איש  לאישתו. 

השטח,  לפני  נובטת  הנפש,  במעמקי  כגרעין  נזרעת  היא  לעץ:  לדמות  ניתן  האהבה  את 
ובהדרגה מיתמרת ומסתעפת לכדי קשר בשל הנושא פירות. לכל אחד משלבי האהבה איכויותיו 

ואתגריו, סיכוניו וסיכוייו. רבים ניסו לבוא בסודה של האהבה, להגדירה ולמפותה, אך לא הצליחו. 
הכלים  את  לנו  מספקים  האנושי,  הקיום  בשורשי  האוחזות  תורות  והחסידות,  הקבלה  אוצרות  רק 

הדרושים כדי לעמוד על סודם של שלבי צמיחת האהבה. באמצעות "עץ החיים", מערכת הספירות הקבליות, ניתן להבחין בין השלבים השונים 
של צמיחת מערכת יחסים, להכיר את מאפייניו של כל שלב, וללמוד מהי העבודה הפנימית הנדרשת בו - אצל כל אחד מבני הזוג לחוד ואצל 

שניהם ביחד. יוצא לאור בעריכתו של ניר מנוסי.

הנפש היא קניינו היקר ביותר של האדם, "צלם א־להים" הנתון בו, אך את מהותה ופלאה הוא עצמו 
אינו מסוגל לתפוס. היכרות עמוקה ופנימית עם נפשנו - חלקיה המודעים והבלתי־מודעים, נטיותיה 
השונות, כוחותיה, לבושיה ואופני ביטוייה - היא תנאי הכרחי למיצוי היכולות הטמונות בנו. מתוך 
הכרת מבנה הנפש מגיעים להבנת המתחולל בתוכנו, לזיהוי הכוחות הבלתי מנוצלים המתרוצצים 
בקרבנו, לאבחון מדויק של מצוקות ובעיות ולבחירת הדרך הנכונה להתמודד עמן. ידיעת הנפש 
היא גם המפתח למציאת שליחותו המיוחדת של כל אדם בעולם, וגם הכלי למימוש שליחות זו 

על הצד הטוב ביותר. 
את מבנה הנפש ניתן לפענח לפי שורשיה השמימיים המשתקפים בתוכה. ההשוואה בין כוחות 
הנפש לבין הכוחות האלוקיים המקבילים לה בעולמות העליונים נותנת לנו את האפשרות להבין באמת, 

מתוך עצמנו, גם את דרך פעולתו של בורא העולם - "מבשרי אחזה א־לוה".
הספר הנפש סוקר ביסודיות ובשיטתיות את מבנה הנפש על שלל צדדיה, רבדיה ואבריה, ומהווה ספר 
יסוד לפסיכולוגיה יהודית. הנפש נשען על יסודות תורת החסידות כפי שהתבארו בהרחבה על־ידי הרב יצחק גינזבורג, והנו קריאת חובה לכל 

שוחרי תורת הנפש. יצא לאור בעריכתם של הרב נעם שפירא והרב איתיאל גלעדי. 

הפוטנציאל הגדול ביותר להתעלות רוחנית ולטיפוח החלק האלוקי שבאדם טמון בכוח המחשבה. 
באמצעות התבוננות שכלית מעמיקה ומרוכזת מסוגלת הנפש להתרומם לרמות גבוהות יותר של תודעה, 
להרחיב את שדה ראייתה ולהעמיק את תפיסתה. במשך הדורות נפוצו בעולם שיטות רוחניות שונות 
שפיתחו כלים מגוונים להשגת מטרה זו. המפורסמת שבהן היא המדיטציה שנולדה במזרח הרחוק, 
שבכולן  השווה  שהצד  נדמה  אולם  גרסאות,  במגוון  המערבי  לעולם  יובאה  האחרונים  ובדורות 
הוא שהיעד שאליו הן חותרות איננו היעד שאליו נכסף הלב היהודי. באחת משיחותיו עמד הרבי 
מליובאוויטש על הצורך לפתח כלי ראוי להתבוננות יהודית, והספר לחיות במרחב אלוקי נכתב 
מתוך היענות לאתגר זה. בעשרת פרקיו בונה הרב יצחק גינזבורג מרחב מחשבתי־חווייתי המספק 
חומר להתבוננות שאינה חותרת לריקון התודעה אלא להפך - למילויה בקדושה ובאור שיקשרו אותה 

אל שורשיה האלוקיים.
שלמה  להתבוננות  כמודל  המשמש  גיאומטרי  מבנה  שקופה,  קובייה  המעיין  ימצא  הספר  כריכת  על 
ומוצלחת ומדמה את התפתחות התודעה מגרעין תפיסה נקודתי לקו החותר אל היעד התפיסתי, ומהקו - המבטא 
מצב של חוסר מנוחה - אל השטח, המבטא את השגת היעד ואת ההתכללות בו כמרחב העוטף את החיים והופך לחלק בלתי נפרד מהוויית האדם 
המתבונן. בפרקי הספר נבנות שש פיאות הקובייה משש המצוות התמידיות, כיווני מחשבה הממלאים את חייו של יהודי, כאשר בתוכן - תפילה. 
תנועה מתמדת המהווה, באורח פרדוכסלי, מציאות קבועה ונושאת את חייו של אדם למקום אחר. הספר יצא לאור לראשונה באנגלית, תורגם 

על־ידי מנחם ורחל גורדון ונערך בידי הרב נעם שפירא. 

מורנו הבעל שם טוב זי"ע לימד כי לפי הקבלה, כל תהליך של צמיחה רוחנית מוכרח 
"הבדלה"  "הכנעה",  כינה  שאותם  הנפשית,  המודעות  שינוי  של  שלבים  שלושה  לכלול 

הפנימי  החושך  את  ולהפוך  הבעיות  את  להמתיק  הוא  שלנו  הסופי  הייעוד  ו"המתקה". 
שלנו לאור, אך בדרך להגשמת ייעוד זה עלינו להכניע תחילה את ה'אגו' שלנו, שהוא 
מקור כל הבעיות והדאגות, להיבדל מהשפעותיו המזיקות ולבסס בתוכנו עמדה נקייה 
של טוב ואור, אשר תעניק לנו את הכוח הדרוש כדי להתמודד עם החושך הפנימי שלנו 

ולהמתיקו.
זה  יסודי  מבנה  מאמץ  גינזבורג  יצחק  הרב  מאת  לאור  החושך  את  להפוך  הספר 

נעשה  הראשונה  בפעם  אולי  החסידית.  הפסיכותרפיה  ליסודות  מכונן  כמודל  בו  ומשתמש 
ניסיון שיטתי ומנומק לאפיין את מקור החרדות הנפשיות הפוקדות את האדם בנתקים בינו לבין 

אלוקיו, ולתת מענה בפיתוח תהליך ריפוי הנשען על יסודו של הבעש"ט. אגב כך מתייחס הספר 
לעבודה הפנימית של המטפל עצמו, ולהבדלים בין הפסיכותרפיה החסידית לשיטות הקיימות בפסיכולוגיה כללית. הספר יצא לאור לראשונה 

באנגלית, ותורגם על־ידי עליגל קפלון. 

הגות חסידית

עולמות

לחיות במרחב אלוקיאור ישראל

הנפש

להפוך את החושך לאור אהבה

ספרי הרב יצחק גינזבורג
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הגות חסידית

ימות המשיח

לתורה ולמועדים

האמונה בגאולה ובביאת המשיח, שנמנתה בין י"ג עיקרי האמונה של הרמב"ם, היא מיסודות אמונת 
ישראל ומהמצוות שנגיעתן בחיינו העכשוויים היא מן הקרובות והמשפיעות ביותר. עם זאת, קשה 
למצוא ריכוז מסודר של מקורות העוסקים בבירור גדריה של סוגיה מרכזית זו, שאיזכוריה פזורים 

לאלפיהם בכל מכמני התורה שבכתב ושבעל־פה, בנגלה ובנסתר.
את  ומגיש  האתגר  עם  המתמודד  הראשון  הספר  הוא  ברוד  מנחם  הרב  מאת  המשיח  ימות 
בביאת  האמונה  עצם  בהסברת  פותח  הספר  ובהירה.  מסודרת  מרוכזת,  בצורה  הגאולה  סוגיות 
המשיח ומקומה המרכזי בדת ישראל, עובר להבהרת מושגי הגלות והגאולה, מפרט את חובת הציפייה 
לגאולה, דן בתהליכי הגאולה ומברר מהם סימני ההיכר של הדור הראוי לקבל פני משיח. לאחר מכן 
עוסק הספר בעניינו של מלך המשיח, מעלתו המיוחדת, כיצד יתגלה ומה יהיו פעולותיו. מתבררים גם 
עניינם של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, ותפקידו של אליהו הנביא בעת הגאולה. פרק נרחב מוקדש לעידן 
ימות המשיח עצמו ולטיבה של המציאות שתשרור בו, ופאר נוסף מוקדש לעיון בענייני בית המקדש השלישי, דרך בנייתו ומעלתו המיוחדת.

הספר יצא לאור לראשונה בשנת תשנ"ג ועתה הופיע במהדורה חדשה ומורחבת, הכוללת בירורי דברים בעניין עשרת השבטים ותחיית 
המתים. סגנונו של הרב ברוד בהיר ושווה לכל נפש, וקורא יוצא נשכר בתפיסה ברורה של סוגיות הגאולה, דבר המחזק את האמונה בגאולה 

ואת הציפייה לביאת המשיח במהרה בימינו.

כעילוי  נודע  שבבלארוס  קזמירוב  יליד  (תרמ"ז־תשל"ח),  זצ"ל  זוין  יוסף  שלמה  ר'  הגאון 
הרוגוטשובי.  והגאון  השולחן'  'ערוך  בעל  על־ידי  להוראה  ונסמך  ביותר  צעיר  בגיל  כבר 
היה מקורב לרבי מקאפוסט, הרה"ק ר' שמריה־נח מבאברויסק, נכד הצמח־צדק ובנו של 
בזמן  קהילות  כמה  של  כרבן  זכה -  ואף  הריי"צ  לרבי  התקשר  לימים  מקאפוסט.  מהרי"ל 

משטר האימים של סטאלין - ליטול חלק פעיל במאבקו לשמירת גחלת היהדות ברוסיה. עלה 
לארץ בשנת תרצ"ה והוכר כאחד מגאוני התורה המיוחדים וכיוצר סגנון חדש בכתיבה התורנית, 

עד שהמושג 'סגנונו של הרב זוין' הפך לשם דבר ורבים החלו לחקותו. מתחת קולמוסו של הרב 
זוין הייתה הסוגיה ההלכתית המסובכת ביותר יוצאת ברורה, מובנת ונעימה לקריאה - וזאת מבלי 

שתאבד מאומה מעומקה וממורכבותה. הותיר אחריו ספרים אחדים שזכו לתפוצה נרחבת, וציבור מגוון 
- תלמידי חכמים כפשוטי עם - הוגה בהם מתוך הנאה וסיפוק. גולת הכותרת של יצירתו הספרותית היא ללא ספק האנציקלופדיה התלמודית, אשר 

15 כרכיה הראשונים נערכו על ידו.
בספרו 'לתורה ולמועדים' מציג הרב זוין רעיונות חסידיים שונים על פסוקי הפרשה, במאמרי חז"ל ובעניינם של מועדי השנה. בנוסף, משוקעות 
והגיונות  רעיונות  מטרתן  שבספר  "השיחות  מדבריו:  ובתמציתיות.  בבהירות  הקוראים  לפני  המוגשות  מקוריות  חב"דיות  תורות  וכמה  כמה  בספר 
מוסריים, כשהם באים משולבים בתוך המקראות ומאמרי חז"ל, מתוך הנחה יסודית שהתורה יש בה אף מה שהוא למעלה מן הפשט ושערכו קיים 

.לעד". לעד

ביאורים והערות לסידור אדמו"ר הזקן

חותמו של אדמו"ר הזקן טבוע בארון הספרים היהודי הן בתורה והן בתפילה. בתורה ידועים 
על  חתום  הוא  ובתפילה  הרב',  ו'שולחן־ערוך  קדישא  התניא  ספר   - הגדולים  חיבוריו  שני 
הוצאת הסידור החסידי הראשון בהיסטוריה - המבוסס על נוסח האריז"ל. מלאכת עריכת 
נוסח  צורף  החבדי"ת  המסורת  לפי  שנה.  כעשרים  וארכה  רב  בעמל  כרוכה  הייתה  הסידור 
הסידור משישים סידורים שונים, מתוך התחשבות בעקרונות ההלכה ובכללי הניקוד והדקדוק, 
שבהם היה אדמו"ר הזקן מומחה. מלבד נוסח התפילה כלל הסידור בתוכו גם מעין 'שולחן ערוך' 
להשכמת  הקשורות  רבות  מעשיות  הלכות  בו  נכללו  שכן  וברכות,  תפילה  בענייני  ראשון  חסידי 

הבוקר, ציצית, תפילין וברכת הנהנין.
סידורו של אדמו"ר הזקו מעורר ענין רב, בשל היותו שונה בצורה בולטת מהסידורים האחרים. רבנו 
השמיט פסקאות מסוימות והוסיף אחרות, ואף שינה תיבות רבות בנוסח התפילה. לפני עשר שנים החל הרה"ג ר' מרדכי שמואל אשכנזי, 
רבו של כפר חב"ד, בעבודת חקר מעמיקה ומקיפה אודות דקדוקי הנוסח בסידור רבנו הזקן. פרקי הספר, המסכמים את עמלו, מלמדים על 
העומק הרב מאחורי כל שינוי ודיוק בסידור רבנו וחושפים את העומק הלמדני העומד מאחוריהם. עוד מצביע הספר על קשרים בין הסידור 
לחלקים אחרים בתורת רבנו הזקן, ועל מקומות שבהם שינה מדבריו במקומות אחרים. ספר זה, למרות היותו ספר מחקר יסודי ומעמיק, 

כתוב בצורה מעניינת ושווה לכל נפש, המגרה את סקרנותו של הקורא ומושכת אותו אל תעלומות הסידור ואל פתרונן.

חדש!
במסתרים

נר למשיחי

ארץ ושמים

את  לאמוד  קשה  נלאה.  בלתי  כתבן  היה  מליובאוויטש,  שניאורסאהן  יצחק  יוסף  רבי  הריי"צ,  הרבי 
מספרן של השעות רבות שבהן אחז קולמוס בידו והעלה אותיות על נייר - כתבי חסידות, איגרות, 
נפלא,  משורר  של  דמותו  עולה  הללו  כל  של  השיטין  מבין  זיכרונות.  וסיפורי  יומנים  רשימות, 
שמרוצת מילותיו מביעה בעצמה רבה את שירת החיים ואת שירת לב האדם. כתביו המגוונים 
של הרבי הריי"צ, שנכתבו לא פעם בצל נסיבות קשות ומאורעות מסעירים, מעניקים לקורא רגע 
של גילוי אור לבבי, טהור ומזוקק, הנושא אותו מעבר לגבולות היגון האנושי - אל עוגן הנשמה 

היהודית הנמצא בדבקות האלוקית לבדה.
במסתרים. ספר אלבומי מרהיב ומרתק המאיר את אישיותו הייחודית של הרבי הריי"צ באור חדש 
ומופלא. הספר משלב מבחר תמונות נדירות המתעדות זיו פנים מיוחד ומלא הוד לצד מובאות מרתקות 
וחסידּות',  'חסידים  בפרק  האישיים.  ויומניו  מכתביו  אחדות -  בפסקאות  ועתים  קצרים  במכתמים  עתים   -
למשל, אפשר לקרוא על מהותו של חסיד ועל עומק הרגש האצור בהתקשרותו המסורה לרבו; ובפרק אחר, 'קול קורא במדבר', הלב נפעם 
למקרא דברים היוצאים מן הלב שקרא הרבי הריי"צ בקול גדול באוזני חסידיו ובני דורו בכמה הזדמנויות. קריאה גדולה על הירידה, על 
התמורה, על האבדן - אבל מעל לכול קריאה לתקווה, להתחזקות, לתשובה ולגאולה. בסוף הספר שני פרקים מיוחדים: 'קטעי יומן', המגוללים 
פרשיות חיים סוערות ומרתקות כ'מסכת גיהנום' - סיפור תלאות המאסר בידי רשעי היבסקציה; 'חותן וחתן', המתאר את ההערכה המופלגת 

ואת הקרבה הגדולה ששררה שבין הרבי הריי"צ לחתנו, הרבי מליובאוויטש זי"ע. 

זכה  צדדים.  וכמה  מכמה  זכה  חב"ד,  חסידות  תורת  של  היסוד  ספר  הוא  הלא  קדישא,  התניא  ספר 
בהפצתו במאות אלפי עותקים שנתפזרו על פני תבל ומלואה. זכה בתרגומיו לשפות רבות, שהקנו 
אותו  שהאירו  והמגוונים,  הרבים  בביאוריו  זכה  העולם.  רחבי  בכל  יהודים  של  ללבם  גישה  לו 
באור יקרות והפכו אותו לכרך גדול שהכול נכנסים בו - קטנים וגדולים, מתחילים ומתקדמים, 

'משכילים' ו'עובדים'.
הספר נר למשיחי, מאת הרב טוביה בלוי, מכיל מאמרים הגותיים על ספר התניא, העוסקים 
מהמאמרים  אחדים  בו.  הנידונים  שונים  ויסודות  הכלליים  תכניו  הספר,  במבנה  הקשורות  בסוגיות 
הם: "חשיבה תניא'ית", "בין 'ספר של בינונים' לבין 'שער היחוד והאמונה'", "הבינה ומקומה בחסידות 

חב"ד", ועוד.

סיפורי התורה הנקראים מדי שנה בשנה מעוררים בנו שאלות ומגרים את הסקרנות. מדוע 
נקברה רחל אמנו לבדה בבית לחם? מדוע אסור לערב בשר וחלב? למה עורכים ברית 

המזבח?  גבי  על  קרבנות  משחיטת  אלקים  שואב  הנאה  איזו  קטן?  כך  כל  בגיל  מילה 
וגם, היכן היה אלוקים בכל שנות הסבל במצרים? מאחר וכל אדם קורא את הדברים 
מתוך עולמו האישי, הופכות שאלות אלו לא פעם משאלות הבנה של הכתוב בתורה 

לבירור פנימי הנוגע בלב.
בספר ארץ ושמים - גילויים, עצות ורעיונות בעקבות הרבי מליובאוויטש מציע הרב 

שניאור אשכנזי מענה לשאלות אלו ולשאלות נוספות. המקור שמתוכו נדלות התשובות הוא 
ושאיכות  בארץ  ורגליו  בשמים  שראשו  זי"ע,  מליובאוויטש  הרבי  של  וכתביו  דרשותיו  מגוון 

החיבור הזה היא מאפיין מובהק של משנתו הגדולה. בדרשותיו העמיק הרבי בדברי חז"ל ובמקורות 
הפרשנות, הדרש וההלכה, ומתוך כך חשף את הממד הפנימי והרוחני של כל נושא ופרץ את הדרך אל נקודת השורש שלו - שממנה נובעים 

מים חיים ומרווים המביאים אחדות והדדיות לגוף ולנפש, לחול ולקודש, לאדם ולאלוקיו.
בספר יוכלו הקוראים למצוא מבחר תובנות הנוגעות לחיי היום־יום של האדם המצוי, ובהן התייחסות לשאלות מטרידות כגון: האם זיווגו 
של האדם נקבע מלמעלה, האם יש משמעות לחלומות, איך ניתן לרסן כעס או קנאה. הספר נערך בידיו המקצועיות של ליאור אלפרוביץ 

("השליחות האחרונה").

חדש!

חדש!
הרב מרדכי שמואל אשכנזי

הרב זווין

חדשהמהדורה
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הגות חסידית

פארבריינגען - משפיעי חב"ד מתוועדים 

סדרת נתיבות החסידות

התוועדות היא כלי עתיק יומין ורב עצמה. בדורות ראשונים של החסידות היו חסידים מתוועדים בינם 
לבין עצמם, בנוכחות זקני החסידים או 'משפיע' (חסיד בעל צורה, שהופקד על הלימוד והחינוך 
החסידי בקהילתו או בישיבתו), ובחצרות אחדות הפך מעמד זה לאחד מעיקרי הדרך החסידית. 
המקום: בשטיבל, בבית המדרש או בביתו של אחד החברים. הזמן: שבת מברכין, שעת סעודה 
וסביבו  מזונות,  מיני  גם  ואולי  משקה  בקבוק  השולחן  על  עת.  בכל  או  סגולה  ימי  שלישית, 
החסידים המתיישבים על דעת שיסיר כל אחד את המחיצות והגדרים המעכבים אותו מלגלות לבו 
ושתהיה בו הנכונות לשמוע ולדבר - אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את לבו. מי שזכה 
פנימיים  גילויים  של  ורעמים  בברקים  מלווה  הוא  תמיד  לא  אם  שגם  יודע  כזה,  במעמד  חלק  ליטול 
מטלטלים - יש בו כוח גדול לחזק את האדם בדרכו ולפתוח בפניו כוחות נפש שלא היה מרהיב עוז לתבוע 

לעצמו כשהוא לבדו.
בספר פארבריינגען מופיע מבחר מדבריהם של זקני משפיעי חב"ד, מהם שכבר אינם עמנו ורבים זוכרים בערגה את התוועדויותיהם 
ומהם - ייבדלו לחיים טובים וארוכים - המוסיפים להחיות את השומעים בדברים חמים, מחודדים ומעוררים לשינוי ולתשובה. בין השורות 
ניתן לקרוא אודות יסודות העבודה החסידית כדוגמת עבודת התפילה, אתכפיא, התקשרות לרבי, ביטול עצמי, שמחה וקבלת עול, כאשר 
הדברים נאמרים לא במסגרת שיעור או לימוד עיוני אלא בלוויית אנחה, חיוך, צעקה מעומק הלב ולפעמים גם דקירת מרפק, בבחינת "נאמנים 
פצעי אוהב". במלאכת העריכה נעשה מאמץ לשמור על האותנטיות של הדברים מחד, אך להתאימם לקריאה נעימה וקולחת מאידך. לחיים!

הכנת הלב למועדי השנה היא מקצוע רחב ועמוק בתורת החסידות, ולו היו כל דברי הצדיקים 
זי"ע בנידון זה מכונסים יחד היו מפרנסים כרכים רבים מאוד. אמנם אם הים הרחב והעמוק 

זהו  לעזר.  זקוק  בו  לטבול  המבקש  הנה  שפתו,  על  העומד  של  לבו  את  ומפעים  מפליא 
משאלת  על  לענות  המבקשים  החסידות,  נתיבות  כרכי  שבעת  מאחורי  העומד  הרעיון 
אף  או  החג  קודם  יום  שלושים  לב  מעוררי  חפץ  דברי  למצוא  המבקשים  רבים  של  לבם 

בעיצומו של יום, ואין בידם לקבץ את הדרוש להם מתוך הספרים הרבים והשונים. בנתיבות 
ועד  זי"ע  מהבעש"ט  החסידות,  גדולי  מדברי  מובחר  לקט  למצוא  הקוראים  יוכלו  החסידות 

דברי  זי"ע,  מלובלין  הכהן  צדוק  רבי  ועד  זי"ע  מברסלב  נחמן  מרבי  זי"ע,  מליובאוויטש  הרבי 
אמת המוגשים בלשונם המקורית ומכוונים אל יסודות הזמן ואל עבודת הקודש ההולמת אותו. 

בכרכי נתיבות החסידות שני חלקים: בחלק הראשון מובאים דבריו של כל אחד מן הצדיקים במדור 
חסידים,  סיפורי  של  לקט  מובא  השני  בחלק  מנחות;  וכותרות  מקדים  מבוא  בתוספת  כשהם  מיוחד, 

תפילות ומנהגים השייכים לעניינא דיומא. הסדרה היא פרי יצירה של רשת "דברי שיר".

ם

ברי
אותו. 

טעימות

מקבץ רעיונות מלהיבים הלקוחים מאוצרות תורת חסידות חב"ד ומוגשים לקורא בגובה העיניים, 
בשפה פשוטה ובסגנון המחמם את הלב. פרקי הספר עוסקים בנושאים שהם מאושיות ההשקפה 
אהבת  ואמיתיים:  רוחניים  חיים  לחיות  המבקש  אדם  כל  של  שבנפשו  הנושאים  ומן  החסידית 
ממדי  בין  היחס  המשיח;  לביאת  הציפייה  ושמחה;  מרירות  עצבות,  בין  התפילה;  סוד  ישראל; 
הספר  בסוף  ועוד.  בשנה,  מיוחדים  וזמנים  חגים  של  תוכנם  ושמים;  ארץ  ונשמה,  גוף   – המציאות 
מופיעה רשימה ביבליוגרפית המאפשרת לקורא העמקה נוספת בתוכן שעורר בו עניין מיוחד. הקטעים 
יצאו לאור לאורך שנתיים במדור מיוחד בעלון 'שבת בשבתו', ונכרכו יחד כספר המתאים לקריאה סדורה 
ומהווה גם בחירה מוצלחת למתנה לכל אחד – גם מי שאין לו רקע בלימוד החסידות או בלימוד תורה בכלל.

מתוך הספר:
והמניעה,  הכיווץ  עצמו.  לאדם  ביחס  חיצונית  והיא  רתיעה,  של  'אינסטינקט'  היא  הבסיסית  היראה  קל!  זה  לפחד  אבל  אולי,  "מפתיע 
למרות שהם יסוד בעבודת ה', משפיעים על ההתנהגות אך אינם הופכים את האדם להיות מישהו אחר. אהבה, לעומת זאת, היא חיבור, ומכיוון 
שכך אהבה דורשת יותר מחשבה, יותר השתהות ויותר הפנמה, שיוצרים שינוי מהותי באדם. גם כשהתפילה מסתיימת והרגש חולף, הטעם 
הטוב מלווה את האדם והאהבה להשם הופכת לחלק ממנו"... "המבול של פרשת נח קשור גם למבול של טרדות הפרנסה והמחשבות בענייני 
העולם הזה. גם הם עונש על חטא אדם הראשון וחטאים נוספים. העולם איננו זך ומבורר, ולא פעם חיינו נראים כמו מבול אחד גדול, ים של 
טרדות ובלאגנים... אבל יש 'תיבה' שצפה על גבי המים והיא התיבה=המילה של התפילה ולימוד התורה. את המילים 'בוא אל התיבה' מפרש 

הבעש"ט: יש 'להיכנס' עד הסוף לתוך תיבות התפילה והתורה, ואז 'נהרות לא ישטפוה'".

חדש!

ה

ו
ליט
מטלט
לעצמו 
בספר פארבריינגען מופיע מבחר מד

וכות ם  מקד מבוא  בתוספת  כשהם  וחד,  מ
תפילות ומנהגים השייכים לעניינא דיומא.

חדש!

אור הלבנה

דבש מסלע

כאור שבעת הימים

הספר "אור הלבנה", מאת אורה רבקה וינגורט, מקבץ מגוון עשיר של מאמרים ושירים הנוגעים לעבודת 
ה' של האישה. הספר מחולק לשנים־עשר חודשי השנה, ומאיר בכל חודש את הפוטנציאל הרוחני 
הגלום בו. דרך המאמרים נפתחים אשנבים לעולמה הפנימי של האשה, ומוצעות דרכים לעבודת 

הלב.
הספר נכתב בצורה אישית וישירה, חושף התמודדויות שונות בחייה של האישה ומתווה דרך 
אחר  לחיפוש  מענה  בספר  למצוא  יכולה  אישה  כל  המתחלפות.  מהעתים  עת  בכל  אישית  לצמיחה 
של  רחב  במגוון  התורה  פנימיות  באור  נפשה  נתיבי  את  ולהאיר  היום־יום  בחיי  ולרוממות  משמעות 
נושאים, כגון: שמחה, חוץ ופנים, זוגיות, שכול, בחירה, מחול וגאולה. מחודש לחודש מתחברות הקוראות 
להזדמנויות הטמונות בזמנים השונים, מגלות דרכים לצמיחה ולהתפתחות רוחנית וחייהן מקבלים נופך חדש 

המוביל להתחדשות תמידית.
מאפשר  שוליים  בהערות  וציונם  החסידות,  תורת  של  העשיר  מעולמה  בעיקר  הלקוחים  מקורות,  של  רחב  מגוון  בסיס  על  נכתב  הספר 
למעיינות להתעמק עוד יותר בנושאים המוצעים. יחד עם זאת, הספר כתוב בשפה קולחת ובהירה שמעניקה לקוראת חוויה אינטלקטואלית, 

רגשית ורוחנית כאחת.
הספר מהווה מתנה נפלאה לאישה, לאם, לבת, לחברה ולכל מי שמחפשת להרוות את צמאונה במימיה המחיים של פנימיות התורה, בכלים 

נאים ומתואמים אישית לאישה בת זמננו.

"הגן־עדן והגיהינום הם בהרגשת הלב". במילים אלה פותח בעבורנו רבי נחמן מברסלב צוהר, שדרכו 
נוכל להלך אל חיים שמחים, חיים שלווים, חיים של טעם, ובמילים פשוטות - נוכל להרגיש שטוב 
לנו, בלי להסביר למה, פשוט טוב! במילותיו אלה רמז לנו רבי נחמן מהו המקום המדויק, שבו 
עלינו להתמקד ובו עלינו לטפל על מנת למצוא את אשר חיפשנו ואשר מחפשים כל יצורי עולם. 
וכך כתב: "...ורצו לילך לשם אל אותו האילן, כי העונג המופלא שיש שם אצל אותו האילן אין 

לשער..."
אם כן, מה עלינו לעשות? אמר רבי נחמן: "אין אתם צריכים כי אם לתת אבנים וסיד, ואני בונה 
את  חש  אינו  לבנו  אך  גן־עדן,  תוך  אל  נבראנו  לבכם.  בתוך  זאת  כל  ונוראים" -  נפלאים  בניינים  מהם 
העונג שצריך לחוש מי שחי בגן־עדן. "אני בונה", אומר רבי נחמן, תנו אבנים וסיד ואבנה בעבורכם. להגיש 
אבנים וסיד, אין פירושו לייצר את החומר, אלא להגיש מן המוכן בלבד. רבי נחמן מבקש: הגישו את התובנות 

שיצרתי ובניתי בעבורכם אל תוך לבכם, אל תוך התודעה שלכם, והמלאכה תיעשה.
אל הספר דבש מסלע נאספה תמצית מהתובנות שמציע רבי נחמן בפני לומדי תורתו. יש לקרוא ולשוב ולקרוא את הדברים עד שיתיישבו 

היטב בתודעה.

אם עבודת ה' מתוך מודעות מכוונת היא אתגר עבור כל אחד, אין ספק שעבור אם עמוסה, 
כאור  וינגורט,  רבקה  אורה  של  ספרה  יותר.  עוד  מורכב  האתגר  עבודה,  מלאות  שידיה 

שערים:  שלושה  בספר  הנשים.  קהל  עבור  במיוחד  המכוון  ספר  הוא  הימים,  שבעת 
שער הפרשות, ובו מיקוד של נקודות מכל אחת מפרשיות השבוע הנוגעות במיוחד 
לנפש האישה; שער העתים, ובו הארות על החודשים, החגים והזמנים המיוחדים; שער 

התפילות, ובו תחינות אישיות היונקות מהרעיונות המובאים בספר, בבחינת "להפוך את 
התורות לתפילות". כאור שבעת הימים משלב התבוננות פנימית בתורה עם קטעי פרוזה, 

שירה ואף תפילה, ופותח צוהר שבועי להתבוננות, למחשבה ולעבודה פנימית.
מתוך הספר: "אנשים המתמחים בתאורה, יודעים להסביר כי הארת החדר, פינה, או פריט 

באור מסויים ובזווית מסויימת, יכולה לתת מראה חדש לגמרי לאותו דבר. זהו סודו של חנוכה... 
לאור הנרות, אנו מסוגלות להסתכל על בני הבית המקובצים סביבנו, להתייחס מחדש אחד לשני, ולראות דברים שאולי לא ראינו... לאור 
נרות, אנו מסוגלות גם להסתכל על עצמנו באור חדש, ולהאמין ביכולת שלנו להתחדש ואף להתקדם. מתוך האור הגדול שדולק בפנים, אנו 
אף מסוגלות להעיף מבט החוצה, מבעד לפתח. כך ניתן לראות את הכוכבים, כמו גם את הפינות החשוכות, שמחכות לקצת אור וחום. באותו 
רגע, אנו מוזמנות גם לצאת החוצה, לדפוק על דלת השכנים, להאיר את ביתם, לחמם את לבבם, ולהתפלל שאור חדש על ציון יאיר ונזכה 

כולנו במהרה לאורו".

הרב משה שילת
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קטלוג

6061

סיפורי חב"ד

בית רבי

סיפורי חסידים

תולדות רבותינו נשיאינו

אדמו"ר  הראשונים -  חב"ד  נשיאי  שלושת  של  הראשונה  והמוסמכת  האמינה  הביוגרפיה  רבי,  בית 
הזקן, אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הצמח צדק - נדפסה לראשונה בשנת תרס"ב בברדיטשוב. המחבר, 
סיפורים  וספג  שורשית -  חב"דית  עיירה  ליעפלי (תרט"ו) -  יליד  היה  הילמן,  מאיר  חיים  הרב 
וידיעות רבות מפי אנשיה. הקדיש קרוב לארבע־עשרה שנים לקיבוץ שמועות ועובדות שונות 
אודות רבותינו ולבירור אמיתותן, וכך עלה בידו לשלב בחיבורו הערצה בלתי מסויגת לדמותם 
יחד 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, ומתעד סיפורים 

רבים ושונים ששמע המחבר מנכדי רבותינו - האדמו"רים מליובאוויטש וקאפוסט.
בית רבי זכה למספר מהדורות, והרבי מליובאוויטש העיר עליו את הערותיו בהזדמנויות שונות. כעת 
לראשונה יוצא החיבור לאור במהדורה חדשה ומאירת עיניים, מוגהת ומתוקנת, בתוספת הערות היסטוריות, 

ביאורי מונחים והפניות למקורות מקבילים.

מדברת  ההלכה  שלה.  האגדה  הם  החסידים  וסיפורי  החסידות,  של  ההלכה  היא  החסידות  "תורת 
אל המוח, האגדה מדברת אל הלב... האגדה בסיפוריה על סוללי נתיבותיה ומיישרי דרכיה של 
החסידות, הצדיקים וחייהם ומעשיהם מידותיהם ופעולותיהם, מופתיהם ושיחותיהם, הליכותיהם 
בעצמות  אף  לפעמים  חיים  רוח  ומפיחים  הנפש  את  משובבים  הרגש,  את  מעוררים  ומנהגיהם, 

יבשות" (מתוך ההקדמה).
נמסרו  ולרבבות  לאלפים  וסיפורים  נתחברו,  למאות  ספרים  למדי.  עשירה  החסידית  הסיפורת 
מפה לפה. אמנם אליה וקוץ בה, רבים הספרים הטבועים בחותמו של המחבר ורבים הסיפורים שעובדו 
או נשתנו עם המעבר מכלי לכלי. לא כך בסיפורי חסידים, בעריכתו של הרב שלמה יוסף זוין, ששם לו 
למטרה להגיש את הדברים ברוחם המקורית - ללא עיבוד ספרותי או אמנותי - ועם זאת להנגישם עבור 
הקורא בן זמננו. הספר כולל 557 סיפורים מכל גדולי החסידות לפלגיה השונים. הסיפורים נבחרו בשל ערכם החינוכי, המוסרי או הלימודי, 
ונדמה שכל קורא - בין אם הוא נער ובין אם זקן - יוכל למצוא בהם דבר מה שיעורר את לבו ולקרוא בהם בשקיקה. הספר ערוך כסדר פרשיות 

השבוע ומועדי השנה, כאשר לכל סיפור נקשר פסוק או עניין מענייני החג הרומז לתוכנו הפנימי.
מוגש במהדורה רגילה בשני כרכים ובמהדורה מנוקדת בשלשה כרכים.

סיפורי חסידים אודות נשיאי חסידות חב"ד, מפרנסים כרכים רבים וכוללים מגוון עצום. 
מתוכם מתייחדים אותם סיפורים ומסורות שהועברו על־ידי האדמו"רים עצמם, ומשום 

כך מהווים מקור מדויק ואמין לחלוטין - דבר שלא ניתן לומר על כל סיפור אחר, עם 
כל ההערכה לרצונם של מעביריו הרבים להיות נאמנים לאמת ולדיוקה. לפני עשרות 
שנים, בהוראתו של הרבי מליובאוויטש, החל הרב אברהם חנוך גליצנשטיין לערוך את 

סדרת ספרי התולדות של נשיאי חב"ד - שהתבססה כולה אך ורק על סיפורים שנרשמו 
או סופרו על־ידי אדמו"רי חב"ד. הסדרה משתרעת על פני חמישה־עשר כרכים, וכוללת 

פירוט רב באשר לתולדות חייהם של כל אחד מן הנשיאים, מ'בעל התניא' ועד הרבי הריי"צ. 
וכן כרכים של תולדות אבות החסידות הבעש"ט והמגיד ממעזריטש. 

הספר תולדות רבותינו נשיאינו מבקש לאפשר גישה נוחה ותמציתית יותר לקהל הקוראים 
הרחב, ומציע גרסה מקוצרת של סדרה זו בכרך אחד בלבד. לאורך הכרך ניתן ללמוד אודות פרקי חיים שאינם ידועים לכול, כדוגמת תקופת 
ה'נסתרּות' של הבעש"ט, הדרך שבה נתקרב המגיד אליו, ימי בחרותו של אדמו"ר הזקן ומגעיו עם ה'מתנגדים', פרטי פרשת המאסר והגאולה 
בשנים תקנ"ט ותקס"א, 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 ותולדות הקמת ישיבת 'תומכי 

תמימים' על ידו, חינוכו של הרבי הריי"צ כילד בבית אביו, תולדות מלחמתו בקומוניסטים, ביקורו בארץ ישראל ועוד. 

ל

חדש!

הרב זווין

זיכרונותיי

חסידים הראשונים

שמועות וסיפורים 

"אחר תפלת המנחה של שבת, כאשר נטו צללי ערב, הייתה מתכנסת קבוצת מנגנים בבית־הכנסת 
שבאולם הקטן. הם היו מנגנים ניגונים לבביים, יפים ומושכי לב, עד שעה מאוחרת בלילה. כל אחד 
הרגיש כי שעת "רעווא דרעווין" היא, געגועים נפשיים היו מתעוררים אז לבורא העולמים; הנפש 
הייתה מתרפקת על דודה. בחול, אין אתה סובל את החושך ובכל כוחך אתה משתדל לגרשו. 
נפשות  כשגם  המנגנים,  נפשות  השתפכות  בעת  ערב,  לעת  קודש  בשבת  בליובאוויטש,  כן  לא 
השומעים היו נמשכות ומשתפכות עמהם... באותה שעה החושך לא החשיך לנו; דווקא ברגעים 
ההם היינו מרגישים, בהרגשה יתרה, איך קדושת השבת חופפת עלינו, מעין עולם הבא ממש: יושבים 
ומתענגים, יושבים ונהנים מזיו הקדושה. כאשר עולים בזיכרוני ימי התפארת של הימים ההם, ומשחזר 
את ההרגשה שהרגשנו אז בקדושת השבת, מתרפק הנני ואומר: "מי יתנני כימי קדם"?! כי לא היו ימים 

שרויים בטובה, בעונג נפשי ובקדושה, כבאותם הימים" (מתוך הפרק השביעי). 
זיכרונותיי, ספרו האוטוביוגרפי של הרב שמריהו ששונקין (תר"נ תשל"ה), הוא סיפורו של חסיד וסיפורה של תקופה. קורות חייו של 
המחבר, משרטטות נאמנה את מסלול חייהם הנועז והנפתל של בוגרי ישיבת 'תומכי תמימים' שבליובאוויטש בשנות האפלה. זכרונותיי מביא 
אל הקורא תיאור קרוב ונוגע של אותם נערים צעירים שמצאו בליובאוויטש את מחוז חפצם, אך בבגרותם מצאו עצמם מרחיקים ממנה מרחק 

רב - למען יהדות ולמען יהודים.

סדרה המתארת את מסכת חייהם של דמויות חסידיות ידועות, ששמן נישא בפי חסידים בדורות 
האחרונים כחסידים הראשונים, אלו שמעשיהם ונוהגם מהווים דוגמה למהותו של חסיד. שני כרכים 
החל  הקודמים,  בדורות  ופעלו  שחיו  הוד  דמויות  עשרות  של  בסיפורם  נגיעות  בתוכם  הכוללים 
מחסידי אדמו"ר הזקן כר' בנימין קלצקר ור' משה וילנקער, ר' פנחס רייזעס ור' שמואל מונקעס; 
דרך חסידי אדמו"ר האמצעי כר' הלל מפאריטש ור' פרץ חן; חסידי הצמח־צדק כר' חנוך הענדל, ר' 
יקותיאל מלמד ור' שניאור זלמן מלובלין, בעל ה'תורת חסד'; חסידי הרבי מהר"ש כהרד"צ חן והרי"מ 
בזפלוב, רבה של פולטבה; חסידי הרבי הרש"ב כר' אשר שו"ב וכר' שמואל גורארי'; ועד לחסידי הרבי 
הריי"ץ - אשר רבים מזקני החסידים כיום התחנכו על ברכיהם - כר' יעקב לנדא, רבה הקודם של בני 
ברק, וכמשפיעים הנודעים ר' חיים שאול ברוק ור' שלמה חיים קסלמן. כל דמות וסיפור תולדותיה, יחד עם 
סיפורים שונים שסופרו אודותיה. סיפורי הדורות הקדומים שבים ומחיים את תקופת ההתנגדות העזה ומעלים 
על נס את מסירות הנפש של החסידים על תורת החסידות ועל ההתקשרות לרבם; סיפורים אחרים מציירים תמונה 
חיה של ערכי יסוד נכספים כתפילה לבבית הנאמרת במתינות, שפלות אמיתית המלווה בשמחה ובעוז רוח ולימוד תורה לשמה שאין עמו בקשת 
כבוד או כל פנייה זרה אחרת; וסיפורי הדורות המאוחרים יותר מתעדים את מוראות הלחימה על הניצוץ היהודי והחסידי מול אגרוף הברזל 

הסובייטי. הסדרה נערכה על ידי הרב ישראל אלפנביין ופורסמה בעבר בהמשכים במדור "סיפורי חסידים" בשבועון כפר חב"ד.

בפגישותיו של הרבי זי"ע עם זקני החסידים ובאיגרות ששלח אליהם, היה חוזר מבקש 
קודשם  בחצרות  בליובאוויטש,  שבתם  מימי  זיכרונותיהם  את  הכתב  על  להעלות  מהם 
השמועות  את  הלאה  ולהעביר  החיים  הווי  את  לתעד  הריי"צ,  והרבי  הרש"ב  הרבי  של 

והסיפורים ששמעו וספגו ממשפיעיהם ומזקני החסידים שבימיהם. כתוצאה, יצאו לאור 
כבוד  של  מקום  תופסים  וביניהם  דעה,  דור  שרידי  על־ידי  שנכתבו  יקרים  קבצים  מספר 

סיפוריו של הרה"ח ר' רפאל נחמן כהן, אביו של ה"חוזר" הגה"ח ר' יואל כהן, שנלקטו בספר 
שמועות וסיפורים.

כבן  אמן.  ומספר  חד  זיכרון  בעל  היה  פאליע,  ר'  החסידים:  שכינוהו  כפי  או  נחמן,  רפאל  ר' 
בית אצל הרבי הרש"ב והרבי הריי"צ אצר בזיכרונו סיפורים רבים ונשא בלבו חוויות קודש מיוחדות, 

וכשהיה מספר אותם היה מתרגש ומרגש, חי בעצמו את אותם רגעים ומקימם לחיים לאוזני השומעים, עד שהיו מדמים לעצמם שהם נושמים את 
אווירה של ליובאוויטש, מתבשמים מניחוח חצר הרבי ונהנים מזיוום של חסידים ומהודה של חסידות. בנוסף לסיפוריו שלו, ליקט המחבר גם מבחר 

מרשימות הרבי הריי"צ וקטעים מזיכרונותיהם של חסידים נוספים.
שמועות וסיפורים, המוגשים כעת בשני כרכים, במהדורה חדשה ומאירת עיניים, הם אוצר בלום של חסידות חיה. מתוך הקריאה מתגלה 
כיצד הופכת תורת החסידות, על חלקיה המופשטים והעמוקים ביותר, למסכת חיים ממשית של דמויות שהתהלכו על פני האדמה לפני שנים לא 

רבות, אנשים שיגעו ומצאו וראו אור.

כבן
חדות, 

את נושמים שהם לעצמם מדמים שהיו עד ומעים,

הרב רפאל כהן אביו של ה'חוזר' ר' יואל כהן

חדשהמהדורה

חדשהמהדורה
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סיפורי חב"ד

הטרקטוריסט של הרבי

השליחות האחרונה

סודו של הרבי 

הטרקטור הגדול נעצר, כף הפלדה הענקית מורדת לאט אל הקרקע, הידיות מוחזרות למצב מנוחה, 
חצץ  וערימות  מגורדים  הרים  גושי  בסביבה.  משתרר  שקט  דומם.  והמנוע  במנעול  סובב  המפתח 
מסביב כשברקע נופים ירוקים שלווים ו...שקט. יהודי מזוקן קם ממושב הטרקטור, אוחז בידיות 
החיצוניות ויורד במדרגות הברזל אל הקרקע. רק הוא לבדו שם. שאריות האבק האחרונות נעלמו 
והוא נושם מלוא ריאותיו מהאויר הצח כשהוא מרפה מעט את שריריו, שהיו מתוחים מאז שעות 
הבוקר המוקדמות. הוא מוריד את הקסדה הצהובה מראשו, מביט לאחור ובוחן את השטח הרחב 
שהספיק לסלול היום. הוא שוב לא מרוצה. "יכולתי להספיק יותר", הוא ממלמל לעצמו. אין זמן. 
רכב  אל  הענק  מהטרקטור  צועד  הוא  לפנינו.  עוד  העבודה  עיקר  הגוף.  על  להשתלט  לעייפות  אסור 
הסוסיתא החונה תחת צילו של עץ אלון גדול, מניע ושועט קדימה: צריך להגיע בזמן אל "ערב־חב"ד", 
אי שם בקיבוץ של השומר הצעיר. שם ימשיך ליישר שטחים בליבותיהם של יהודים תועים, ינתץ מיתוסים 

ודעות קדומות ויסלול דרכים אל אור האמת. אל היהדות. אל אלוקים.
ראובן דונין - טרקטוריסט, משפיע וחסיד. מסלול חייו המיוחד והמרתק של המשפיע החסידי ר' ראובן דונין ע"ה, חניך השקפת המוסר 
הליטאית שפרק עול ושב - בלהט בקשת האמת הצרופה - אל אור התורה ואל מעיינות החסידות, אל התקשרות מוחלטת של חסיד ברבי ואל 

אהבת ישראל שלא ידעה גבולות.

לבית  מחוץ  נפץ  קולות  נשמעו  בערב,  עשר  השעה  לפני  קצר  זמן  תשס"ט,  חשוון  כ"ח  רביעי,  ביום 
חב"ד במומבי. סנדרה סמואל, הסוכנת ההודית של הבית בן שש הקומות, חשבה שמדובר בנפצים 
שהשליכו ילדים מקומיים וניגשה לגעור בהם. כשפתחה את הדלת ראתה מולה גבר צעיר שעל 
יותר  שנמשך  סיוט  החל  רגע  מאותו  בידו.  מכוון  ונשק  ובמחסניות,  ברימונים  עמוס  אפוד  גבו 
הבית,  את  וניהל  שהקים  השליחים  זוג  הולצברג,  ורבקי  גבי  נהרגו  שבמהלכן  יממות,  משתי 
תחילת  לאחר  שעות  עשרה  כשתים  מהבניין  סנדרה  של  הימלטותה  תמונות  מאורחיהם.  וארבעה 

ההתקפה, כשבחיקה מוישי בנם הקטן של השלוחים, הפכו לסמלה של הטרגדיה. 
הילדות,  שנות  את  הי"ד:  הולצברג  ורבקי  גבי  של  האישי  סיפורם  את  מגולל  האחרונה  השליחות 
את ההתחייבות לשליחותו של הרבי, את הדרך המורכבת והארוכה בקהילת היעד, את כל תחנות הדרך 
המובילות אל הגשמת החלום - להקים בית שיהיה "הכתובת לכל עניין יהודי", כמצוות הרבי מליובאוויטש. 
זהו סיפור אישי, אך לא של בני משפחת הולצברג לבדם כי אם של משפחות רבות אחרות, שהפכו כמותם לשלוחיו של הרבי. הספר נכתב 
על בסיס תחקיר רחב היקף שכלל ראיונות ושיחות עם בני משפחה, ידידים ואורחים בבית חב"ד, ומקבץ פסיפס של עדויות המאפשר לקורא 
להתוודע לעולמה של משפחת שליחים ולהתרשם מהכוח האדיר שמניע אותה לצאת אל המקומות הנידחים ביותר. ליאור אלפרוביץ', מחבר 

הספר, הוא היסטוריון ועיתונאי. "השליחות האחרונה" הוא ספרו הראשון.

שנותרו  חסידים  קומץ  הפך  זצ"ל,  שניאורסון  מנחם־מענדל  רבי  מליובאוויטש,  הרבי 
לפליטה לאחר שנות השואה למעצמה חוצת גבולות ויבשות. דמותו המרתקת נחשבת 

עד היום כסוד בעיני רבים, ומעוררת סקרנות רבה. מה היה סוד קסמו של האדם שמשך 
אחריו, ומוסיף למשוך, מאות־אלפי יהודים מכל רחבי העולם ומכל שדרות החברה גם 
תקופת חייו המוקדמת, בטרם עלה לכס הנשיאות כרבם של חסידי חב"ד, אפופת סוד 

ומסתורין. אותן עובדות הידועות לכול - שנולד ברוסיה, חי פרקי זמן מסוימים בברלין 
ובפריז - לא היה בהן כדי למלא את החללים. 

בשנים האחרונות נחשפו עשרות מסמכים נדירים הנוגעים לתקופה זו. ביניהם רשימות 
שכתב הרבי למשמרת, התכתבויות שניהל, תיעוד רשמי של המדינות שבהן התגורר והמוסדות 

שבהם למד. סודו של הרבי מסתמך על כל אלו ומנסה, ככל שהדבר אפשרי, לשרטט באמצעותם 
את נתיב חייו של הרבי. המחבר, ד"ר יחיאל הררי, ביצע עבודת מחקר מעמיקה שכללה ניתוח מסמכים, ראיונות ארוכים עם מקורבי הרבי ועם 
מזכיריו האישיים והעמקה בכתביו ובדברים שנאמרו על ידו - השוטחים את משנתו הרעיונית. בין היתר, מנסה הררי לתאר את התהליכים 
שהובילו למינויו של הרבי כנשיא השביעי של חסידות חב"ד ולפתוח בפני הקורא צוהר לאורח חייו ולסדר יומו. גם אם אישיותו של הרבי 

הייתה סוד ונותרה סוד, אין ספק שהספר מספק זווית ייחודית להתבוננות מקיפה במסכת חייו המרתקת. 

חדש!
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 כניסה לעולם העשיר 
של תורת החסידות בצעד בטוח. 

לימוד מעמיק אך בהיר. תכנים 
עתיקים בשפה פשוטה. הארת 

הסוגיה מצדדים מגוונים, אך מבלי 
להתבלבל. 

 ,  סדרת 
הכוללת מספר יחידות לימוד 

העוסקות בסוגיות יסוד בחסידות 
ומותאמות לקריאה קלה עבור קהל 

מגוון – מצעירים בגילאי תיכון ועד 
סקרנים בני כל גיל, שזוהי להם 

התנסות ראשונה בשפת החסידות. 
בכל אחת מן החוברות, שנכללו כעת 

בשני כרכים, מובאים קטעי מקור 
מנוקדים מבית היוצר של גדולי 

החסידות לצד ביאורים וקטעי קישור 
הכתובים בצורה עכשווית ובהירה. 
כמו כן, מלווים את הלימוד מבחר 
פתגמים וסיפורי חסידים קולעים 

המעשירים את החוויה ומקנים 
ללומד תמונה שלמה וחיה יותר של 

דרך החיים החסידית. 

חסידות
בפשיטות

תפילה, תשובה, תורה  
שבת ומועדים,  

שמחה ואהבת ישראל

מהי מהותה של התפילה, כיצד 
ניגשים לעבודת התפילה, איזו השפעה יש 

לתפילה על נפש האדם, ביאור מהלך התפילה. 

אבני יסוד בעבודת התשובה 
החסידית ובדרכי עבודת ה' בכלל.

 הבנת מהותה של התורה בכלל ושל 
פנימיות התורה בפרט, כוחה של התורה בתיקון 

הנפש ודרכים בלימוד התורה במבט חסידי. 

סודה הפנימי של השבת ומשמעותם 
של חלקיה השונים – ליל שבת, יום השבת, 

שעת רעווא דרעווין. 

הארת נקודות מרכזיות בתוכנו 
של כל חג, בדגש על הלקח הקיומי של כל עניין 

בעבודת ה'.

הבנת חשיבותה של השמחה, 
הדרכים השונות לגילוי השמחה בנפש, האיזון 

הנכון בין שמחה למרירות בעבודת ה'. 

 עד כמה יש לאהוב 
כל יהודי ומדוע, כיצד ניתן לפתח 'עין טובה' 

ואהבה אמיתית לזולת. 


