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ב"ה

תדפיס מתוך שבועון כפר חב"ד



שבע שנים רצופות לקח לצוות נכבד של רבנים, 
מורי�הוראה ואנשי ספר, להתייגע על סדרת הספרים 
המפוארת "שולחן מנחם", המכילה את כל משנת 

יוסף
יצחק הבלין, מספר בראיון ל'כפר חב"ד' על 

הראשונה שבה גם כל דברי הרבי בנושא מרוכזים 
יחד, וגם הציונים, מראי�המקומות והביאורים הרבים 
בהערות נותנים לראשונה תמונה מלאה ומקיפה", 
אומר הרב הבלין
הרב משה מרינובסקי

ערב ג' תמוז: משנתו של הרבי בהלכה ומנהג 
יוצאת
לאור בשבעה כרכים מהודרים





תוספות נחוצות

בסדרה זו, כדי לא לדלג 
על ענין מרכזי כמו 

'אין מנהגנו בנוי סוכה' 
שבעיני רבים נראה 

תמוה, חברי המערכת 
כתבו את כל הסימן 
לפי השיחות הבלתי 
מוגהות כענין שלם 

ומובנה, וצורת ההערות, 
המסומנות באותיות ולא 
במספרים, ובאות שונה, 
מוכיחה שמדובר בעיבוד 

של חברי המערכת



הספר מיועד בראש 
ובראשונה לכל חסיד 

המקושר לרבי, שרוצה 
לדעת את דעתו של 
הרבי בכל דבר ועניין. 
בל נשכח שהספר הוא 
אמנם ספר 'נגלה' והוא 

עוסק בעניני הלכה 
ומנהג, אבל יחד עם זה 
הוא ספר מאוד חסידי. 

כידוע, הרבי עסק הרבה 
הן בבירור המנהגים 

החסידיים והן בביאורים 
עליהם, וזה ספר 

שמקשר חסידים אל 
הרבי גם מההיבט הזה 

שהוא מכיל את התקנות 
והחידושים של הרבי



ספר שמקשר חסידים
חבלי הלידה



הדברים  ומבוארים 
איזה  על   – באחרונים 
והיכן  מדובר?  אחרונים 
ניתן למצאם? במהדורה 
אלפי  נוספו  החדשה 
מקומות  ומראי  ציונים 
לספרים  מפורטים 

הנזכרים בדברי רבינו.

יום  בכל   .  . קטן  הטלית 
בכל  ציינה  המערכת   –
איזה  ישנו  שבו  מקום 
חדש  ענין  והוספת  דגש 
בנוסף  רבינו,  בדברי 
למקורות  מפורט  לציון 
ההלכה או המנהג הנז'. 

מה שלא הביאו –  רבים 
הם  רבינו  ממכתבי 
הסתום  רב  בבחינת 
בהיותם  המפורש,  על 
תורה  לגדולי  מיועדים 
המכ'  (וכדוגמת  וכו' 
במהדורה  דלהלן), 
מאמצים  נעשו  החדשה 
הדברים  לפענח  רבים 
הערוך  כשלחן  ולהגישם 

לפני הקורא.

הערות השוליים שנכתבו 
צויינו  המערכת  ע"י 
להבדילם  באותיות, 
השוליים  מהערות 
רבינו  מספרי  המובאות 

המצויינים במספרים.

בכמה   – פעם  ואירע 
עדויות  נוספו  מקומות 
הענין,  את  המשלימות 
עמל  ברוב  שנלקטו 
ברי- קובצים  ממאות 

סמכא.

רבה  אמר  א:  עד,  ב"ב 
נוספו  בהערות   – כו' 
למכביר,  ומ"מ  ציונים 
ולמען  הצורך  כשבמקום 
ירוץ הקורא, נוסף ציטוט 
ממקור הדברים בקצרה.

נדפס  המהדורה  בסוף 
מפורט  ענינים  מפתח 
מנת  על  ומדוקדק, 
להקל על חיפוש נושאים 

הנצרכים.

לראשונה הובאו מקורות 
דברי רבינו על אתר, בלי 
צורך לדפדף לסוף הספר 

כדי לגלות המקור.

הנוכחית  במהדורה 
רבים  מאמצים  הושקעו 
כל  את  ללקט  מנת  על 
הכרכים  מתוך  החומר, 
אגרות  של  החדשים 
ושיחות הקודש של רבינו, 
קובצים  ממאות  וכן 
מאירועים  ותשורות 
אכן  ה',  ובעזרת  שונים, 
ענינים  מאות  נוספו 
ומנהג,  בהלכה  חדשים 
בירורים  גם  כשבהם 
ארוכים ויסודיים בסוגיות 

הלכתיות חשובות.

מדוד  ראיה  יש  ולכן 
מובאת  היכן   – המלך 
הראיה?  וכיצד  זו?  ראיה 
בהערה צויין וצוטט מקור 
הדברים בכתבי האריז"ל 
בדרך  הדברים  ופענוח 
בהירה  בצורה  אפשר, 

ותמציתית.

להצמח  דינים  פסקי 
בהם  במקומות   – צדק 
עיון  דורש  למקור  הציון 
הדברים  הובאו  וכדו', 
הנדרש  ככל  בתמצית, 
על  הציונים  לפענוח 

אתר.

וראה באופן אחר לקו"ש 
– לתועלת המעיין נוספו 
ההשוואות  מקום  בכל 
אחרים  למקומות 
יוכל  למען  רבינו,  בדברי 

להעמיק בדבריו הק'.

וראה גם לקמן סימן טז 
נוספו  הענין  לשלימות   –
ציונים  מקומות  בהרבה 
לסימנים  והשוואות 
מנחם  בשלחן  אחרים 

העוסקים בנידון.

וראה "באגרות מלך" כו' 
פעמים  צויינו  בהערות   –
וקובצים  לספרים  רבות 
בדברי  וטרו  ששקלו 
רבינו ובחידושים העולים 

מתוך דבריו הק'.

עמוד לדוגמא



שירות יעיל ומקצועי. הנחות מיוחדות לקונים בכמויות.
משלוחים בארץ ובחו"ל. תוך מספר ימים והחבילה אצלך בבית!

y.w
. d

esig
ng

rap
hic

www.heichal.co.il

www.heichal.co.il
אתר המכירות של חב"ד

ספרים
כל ספרי החסידות, 
ספרי תנ"ך ותלמוד.

מתנות ומזכרות
עשרות סוגים של ספרי 
עור, ועוד מבחר מתנות.

יודאיקה
ציציות וטליתות, כלי כסף, 

קופות צדקה, נרתיקים 
לטלית ותפילין.

מדיה
וידאו של הרבי, 

ניגונים, התוועדויות, 
שיעורים והרצאות.

ספריית החסידות היכל מנחם שמחה להציג:


