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$5
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New Since Hei Teves 5778

$795

HKO-OHRY77 אור ישראל – קובץ לעניני הלכה
ומנהג, שנה כד גליון א )עז( $795  

$3395

HMR-IMREאמרי בינה $1698  
$1595

HO-ANIY)אני יהודי )ריטרמן $1436  
$1895

HO-BIURSYV1 ביאורים הערות וציונים על שער
היחוד והאמונה )גורארי( $1706  

$200

HL-GIDU גידול הזקן: סיוע או עיכוב
לפרנסה בהרחבה? $200  

$2195

HP-HAGGDS הגדה של פסח עם
ביאור דברי שלום $1317  

$4495

HRE-HAYO.MEVהיום יום המבואר 2 כרכים $2922  
$895

HO-HEIC37היכל הבעש"ט גליון לז $895  
$295

HRR-HEMSRH79.P – המשך ראש השנה
עטר"ת עם ציונים $295  

$1495

HY-HARASK1)הרבי של כולנו )קומיקס $1121  
$2795

HO-RAMBMA2הרמב"ם המבואר – עבודה ב $2795  
$3995

HH-HATO.Sהתמים ב כרכים $2277  
$6995

HTC-CHUM.LM חומש שי למורא מנוקד
5 כרכים – גדול $6995  

$4195

HTC-CHUM.M חומש שי למורא מנוקד
5 כרכים – בינוני $4195  

$3595

HTC-CHUM.PKT חומש שי למורא מנוקד
5 כרכים – קטן $3595  

$2495

HO-YALKLY4 ילקוט לוי יצחק על
התורה שמות-בא $1497  

$1495

HL-KLALT)כללי טהרה )אבערלאנדער \ בלום $1346  
$1595

HRE-LS1לקוטי שיחות א $957  
$1995

HO-LESH)לשמע אוזן )דוכמן $1995  
$1595

HO-MAVO מבוא לחסידות ולדרכה
של חב"ד )צייטלין( $1196  

$2995

HY-MASAמסע לארץ הניגונים – ספר מוסיקה $2845  
$2295

YH-SAMA2)סאמארקאנד ב )אידיש $2180  
$2495

HTZ-HACHספר החקירה – דרך אמונה $1497  
$2195

HRR-SM51ספר המאמרים תרנ"א $1317  
$2195

HRR-SM54ספר המאמרים תרנ"ד $1317  
$2195

HRR-SM55ספר המאמרים תרנ"ה-נ"ו $1317  
$2195

HRR-SM58ספר המאמרים תרנ"ח $1317  

$2195

HRR-SM63.1ספר המאמרים תרס"ג חלק א $1317  
$2195

HRR-SM63.2ספר המאמרים תרס"ג חלק ב $1317  
$2195

HRR-SM65ספר המאמרים תרס"ה $1317  
$2195

HRR-SM71ספר המאמרים אעת"ר $1317  
$2195

HRR-SM80ספר המאמרים פר"ת $1317  
$1995

HRE-PETA3פתקים משלחנו של הרבי ג $1496  
$4995

HTZ-TZEMTOC 2 צמח צדק שו"ת אורח חיים
כרכים – הוצאה החדשה עם ציונים $2997  

$300

HKU-IGRO קונטרס אגרות קודש בעניני
זרעא חייא וקיימא $300  

$1595

HL-SHVAM1)שבח המועדים אלול-פורים )הורביץ $1595  
$13170

HAR-SHULOHP.SB שלחן ערוך הלכות פסח עם
ביאור דברי שלום 6 כרכים $7902  

$2195

HAR-SHULOHP4 שלחן ערוך הלכות פסח
עם ביאור דברי שלום ד $1317  

$2195

HAR-SHULOHP5 שלחן ערוך הלכות פסח )עם
הגש"פ( עם ביאור דברי שלום ה $1317  

$2195

HAR-SHULOHP6 שלחן ערוך הלכות פסח
עם ביאור דברי שלום ו $1317  

$2395

HAR-SHULOM2 שלחן ערוך המבואר – סימנים
פח-קלא, קנה-קנו )אלאשוילי( $1437  

$5395

HH-TOLDLY.Sתולדות לוי יצחק 3 כרכים $3075  
$6495

HAR-TORA.SB תורה אור ולקוטי תורה
המבואר 5 כרכים $4871

$1795

HRE-TM61תורת מנחם סא $1436  
$1795

HRE-TM62תורת מנחם סב $1436  
$1795

HRE-TM63תורת מנחם סג $1436  
$1995

EO-AHAR
Aharon's Staff $1995  

$1995

EO-INNEP
An Inner Perspective $1496  

$2395

EO-ASIHAs I Heard them – LeShema 
Ozen (Duchman) $2395  

$2095

EO-CHABC1Chabad Chasidut #1 – What is 
Chabad Chasidut? (Dubov) $1571  

$1295

ERM-CHAN
Channeling the Divine (CHS) $777  

$1795

EO-CHOS
Chossid Yerei Shomayim Lamdon $1616  

$1395

EO-CURI
Curiosity and the Desire for Truth (Greene) $1256  

$2795

ERE-DAIL2.L
Daily Wisdom Vol. 2 – Standard 5½ x 8½ $1677  
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$2095

ERE-DAIL2.PKT
Daily Wisdom Vol. 2 – Compact 4½ x 6½ $1257  

$1495

EO-DEAR.P
Dear Rabbi, Why Can't I Marry Her? P/B $1121  

$2195

EO-ETER
Eternal Values $1646  

$2995

EP-HAGGFSTFHaggadah for Pesach – From 
Slavery to Freedom $2246  

$2495

ERE-IWIL8
I Will Write It In Their Hearts Vol. 8 $1871  

$1795

EC-IFTH.RIf the Candles Could Speak – The 
Story of Chanukah 8 x 10½ $1346  

$5500

EC-IFTH.XLIf the Candles Could Speak – The 
Story of Chanukah 15 x 21 $5500  

$1495

EO-INSP
Inspiring Insights – Mazon LiNishama $1495  

$1995

EO-JEWILJewish Living Simply Explained 
(Goldstein / Seligson) $1496  

$2995

ETZ-LESSIDM1
Lessons in Derech Mitzvosecha Vol. 1 $1797  

$2995

ETZ-LESSIDM2
Lessons in Derech Mitzvosecha Vol. 2 $1797  

$1695

EO-PRAC
Practical Guide to Davening (Katz) $1695  

$1995

EO-SEEK
Seeking G-d's Identity $1796  

$2195

EFR-SS98
Sefer HaSichos 5698 – English $1537  

$2195

EH-SHADSHADAR, Touching Hearts, 
One Person at a Time $1976  

$4495

EAR-SHULO6.NShulchan Oruch English Vol. 6 Orach 
Chaim 328-408 New Edition $2697  

$3495

EP-SIDD.SASiddur for Children with Sing-Along 
Sound Tracks – Laminated $3495  

$1995

EP-STH.AHMSiddur Tehillat Hashem Annotated 
Heb. with Eng. inst. Compact $1496  

$1595

EO-STRE
Strength and Dignity $1595  

$1495

EFR-SECOThe Second Generation: R. D.B. of 
Lubavitch – Historical Sketches $1121  

$2450

EY-ITCH
The Itche Kadoozy Show $2205  

$4590

EO-JEWI.S
The Jewish Home – 2 Volume Set $3443  

$2395

EY-REBBMThe Rebbe Maharash – Rabbi 
Shmuel of Lubavitch (Avtzon) $2156  

$2195

EJ-MIRAOE
The Miracles of Elisha $1317  

$2595

ERE-WISD
Wisdom to Heal the Earth $1817  

$1350

CD-PURE
A Pure Head Start – CD $1283  

$2495

DVD-CHILRP45
Children's Rally – Purim 5745 (1985) – DVD $1871  

$2495

DVD-FARB20A32
Farbrengen Chof Av 5732 – DVD $1871  

$2495

DVD-FARB20C45
Farbrengen Chof Cheshvan 5745 – DVD $1871  

$1395

CD-NIGUAH
Nigunei Admor HaZaken – CD $1395  

$1995

USB-TALK
Talking Tehillim – USB card (MP3 files) $1995  

$2995

F-CHUM1Chumash Bereishit French ('Houmach 
Béréchit – Genèse) 8½ x11 $2246  

$2595

P-STH.AMSiddur Transliterated to Portuguese 
Annotated Compact size $2465  

$2995

R-CHUM1Chumash Bereishit Hebrew 
– Russian New Edition $2246  

$2995

S-CHUM1Chumash Bereishit Spanish (Jumash 
Bereshit – Génesis) 8½ x11 $2246  

$1795

S-GPSHMGPS (Guide-Purpose-Secret) for a 
Happier Marriage – Spanish $1795  

Select Sets for $30 or Less

$2195

HY-101S.S2 101 סיפורים ראשונים
לילדים חסידי ד-ה $2195  

$2195

HY-101S.S3 101 סיפורים ראשונים
לילדים חסידי ו-ז $2195  

$4195

HRE-OTSALS.SB1אוצר לקוטי שיחות א-ג $2978  
$4195

HRE-OTSALS.SB2אוצר לקוטי שיחות ד-ו $2978  
$3995

HRE-IGROM.Sאגרות מלך 2 כרכים $2397  
$2695

HY-OTSRC.Sאוצרות חסידיים 2 כרכים $2695  
$2695

HY-BAAH.Sבאה שבת 2 כרכים $2695  
$2995

HAR-BIRC.S ביאור סדר ברכת הנהנין
לאדמו"ר הזקן 2 כרכים )גרין( $2396  

$2995

HRE-BIURPA.Sביאורים לפרקי אבות 2 כרכים $1797  

$2690

HY-BIKV.SBבעקבות רבותינו 2 כרכים $1614  
$2695

HY-GALG.Sגלגל השנה 2 כרכים $2695  
$3295

HRE-HISI.Sהיא שיחתי 2 כרכים $2471  
$2895

HL-HAMIK.SBהמבצעים כהלכתם 2 כרכים $2895  
$2695

HY-HAMI.SBהמשפט הגדול 2 כרכים $2695  
$3995

HH-HATO.Sהתמים 2 כרכים $2277  
$2795

HH-YMEIT1.Sימי תמימים חלק א-ב $2795  
$2795

HH-YMEIT3.Sימי תמימים חלק ג-ד $2795  
$2795

HH-YMEIT5.Sימי תמימים חלק ה-ו $2795  
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$2995

HH-YMEIT7.Sימי תמימים חלק ז-ח $2995  
$3590

HO-YASH.S ישמיע כל תהלתו – על
תהלים 3 כרכים )הבר( $2154  

$3295

HH-LELO.S)ללא מורא )ר' לוי יצחק שניאורסון $2471  
$3495

YFR-LIKUD.Sלקוטי דיבורים באידיש 2 כרכים $2097  
$4995

HFR-LIKUD.Sלקוטי דיבורים בלה"ק 3 כרכים $2847  
$2895

HY-MASH.S1מה שסיפר לי סבא א-ב $1737  
$2895

HY-MASH.S2מה שסיפר לי סבא ג-ד $1737  
$3790

HO-MAIT.SBמי טל 2 כרכים $1516  
$2995

HL-MINHA.S מנהג אבותינו בידינו, שבת ומועדים
2 כרכים )אבערלאנדער( $2995  

$3895

HY-NIFL.Sנפלאות הטבע 2 כרכים $2921  
$4995

HFR-SSLH.S-ספר השיחות )ה'ת"ש
תש"ה( בלה"ק 3 כרכים $2847  

$2995

HFR-ZICH.Sספר הזכרונות בלה"ק 2 כרכים $1707  
$4995

HO-HANI.Sספר הניגונים 2 כרכים $2997  

$3995

HH-PEIL.Sפעילות חוצה גבולות 2 כרכים $2996  
$2195

HRE-HANDOUTS.SB קונטרסים שחולקו ע"י
כ"ק אדמו"ר זי"ע $2195  

$3095

HRR-UMAA.S קונטרס ומעין ויומן אדמו"ר
מוהריי"צ 2 כרכים )גרין( $2476  

$2990

HAR-SHULO.MSB שלחן ערוך אורח חיים סימנים
א-קנ"ו מנוקד – 2 כרכים $2691  

$2990

HRE-BOSI.SB תורת מנחם – ספר המאמרים
באתי לגני 2 כרכים $2990  

$3995

HRM-SM37.S תורת שמואל תרל"ז א-ב עם
המשך וככה 2 כרכים $1998  

$3395

EMO-ANTI.S
Anticipating The Redemption 2 Vol $2037  

$4995

ERE-HOLI.SB
Holiday Maamarim 2 Vol $2997  

$4795

EFR-LUBA.SBLubavitcher Rabbi's Memoirs 
2 Vol Slipcased $2733  

$5495

EC-MUCH.SB
Muchnik Classics 6 Vol Slipcased $2967  

$4795

EP-MYPR.SB
My Prayer 2 Vol Slipcased $2733  

$3995

EY-GALU.SB
The Galuth Melodies Series 3 Vol Slipcased $2397  

Popular Sets Collection

$3995

HRE-IGROM.Sאגרות מלך 2 כרכים $2397  
$13170

HRR-IK.SB אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מהורש"ב 6 כרכים $7112  

$42415

HFR-IK.SB אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ 17 כרכים $22904  

$79840

HRE-IK.SB אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
זי"ע 32 כרכים $43114  

$4195

HRE-OTSALS.SB1אוצר לקוטי שיחות א-ג $2978  
$4195

HRE-OTSALS.SB2אוצר לקוטי שיחות ד-ו $2978  
$2695

HY-OTSRC.Sאוצרות חסידיים 2 כרכים $2695  
$89995

HTZ-OH.SBאור התורה 41 כרכים $48597  
$4635

HO-ORAHT.SB אורה לתורה )גרין( 3 כרכים
בראשית-ויקרא $3708  

$2695

HY-BAAH.Sבאה שבת 2 כרכים $2695  
$2995

HAR-BIRC.S ביאור סדר ברכת הנהנין
לאדמו"ר הזקן 2 כרכים )גרין( $2396  

$14995

HAR-BIUR.Sביאור תניא – )אבן-ישראל( 9 כרכים $11246  
$2995

HRE-BIURPA.Sביאורים לפרקי אבות 2 כרכים $1797  
$6995

HRE-BIURPR.Sביאורים לפרש"י על התורה 5 כרכים $3987  

$4195

HO-BEIN.SB – בין הדגים לזמירות
סיפורים לשולחן $4195  

$2690

HY-BIKV.SBבעקבות רבותינו 2 כרכים $1614  
$2695

HY-GALG.Sגלגל השנה 2 כרכים $2695  
$8995

YY-REBB.SB דער רבי רעדט צו קינדער
6 ספרים סט $7646  

$3295

HRE-HISI.Sהיא שיחתי 2 כרכים $2471  
$9795

HRE-HAMA.SB המאור שבתורה – ביאורי
החומש 5 כרכים $7346  

$2895

HL-HAMIK.SBהמבצעים כהלכתם 2 כרכים $2895  
$2695

HY-HAMI.SBהמשפט הגדול 2 כרכים $2695  
$3995

HH-HATO.Sהתמים 2 כרכים $2277  
$5795

HL-CHIKM.SBחקרי מנהגים 5 כרכים $4346  
$2795

HH-YMEIT1.Sימי תמימים חלק א-ב $2795  
$2795

HH-YMEIT3.Sימי תמימים חלק ג-ד $2795  
$2795

HH-YMEIT5.Sימי תמימים חלק ה-ו $2795  
$2995

HH-YMEIT7.Sימי תמימים חלק ז-ח $2995  
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$3590

HO-YASH.S ישמיע כל תהלתו – על
תהלים 3 כרכים )הבר( $2154  

$3295

HH-LELO.S)ללא מורא )ר' לוי יצחק שניאורסון $2471  
$7580

HP-LILMW.SBללמוד איך להתפלל 4 כרכים $5685  
$7995

HAR-TANYHS.SB לקוטי אמרים תניא עם ביאור
המאור שבתורה 5 כרכים $7995  

$4995

HFR-LIKUD.Sלקוטי דיבורים בלה"ק 3 כרכים $2847  
$6995

HO-LIKULY.Sלקוטי לוי יצחק 5 כרכים $3987  
$23000

HRE-LS.SBלקוטי שיחות 39 כרכים $23000  
$59265

HAR-SM.SBמאמרי אדמור הזקן 27 כרכים $32003  
$42205

HMR-SM.SB מאמרי אדמו"ר האמצעי )על
סדר הפרשה( 19 ספרים $22791  

$2895

HY-MASH.S1מה שסיפר לי סבא א-ב $1737  
$2895

HY-MASH.S2מה שסיפר לי סבא ג-ד $1737  
$3790

HO-MAIT.SBמי טל 2 כרכים $1516  
$2995

HL-MINHA.S מנהג אבותינו בידינו, שבת ומועדים
2 כרכים )אבערלאנדער( $2995  

$4395

HRE-MIKD.SBמקדש מלך 4 כרכים $4395  
$3895

HY-NIFL.Sנפלאות הטבע 2 כרכים $2921  
$3595

HO-SIPUC.SBסיפורים חסידיים 2 כרכים $3595  
$23395

YMA-SET.PB סיפורי מחניים אידיש
כריכה רכה 30 ספרים $22225  

$59265

HTZ-SL.SBספר הליקוטים 27 כרכים $33781  
$71990

HRR-SM.SB ספר המאמרים כ"ק אדמו"ר
מהורש"ב 34 כרכים $38875  

$44895

HFR-SM.SB ספר המאמרים כ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ 21 כרכים $24243  

$4995

HO-HANI.Sספר הניגונים 2 כרכים $2997  
$4995

HFR-SSLH.S-ספר השיחות )ה'ת"ש
תש"ה( בלה"ק 3 כרכים $2847  

$2995

HFR-ZICH.Sספר הזכרונות בלה"ק 2 כרכים $1707  
$19995

HH-TOLD.Sספר התולדות 14 כרכים $14996  
$74245

HMR-SET.Sספרי אדמו"ר האמצעי 31 ספרים $40092  
$17465

HO-HAAR.SBספר הערכים חב"ד 7 כרכים $9955  
$4195

HRE-PNIN.Sפניני מנחם 3 כרכים $4195  
$3995

HH-PEIL.Sפעילות חוצה גבולות 2 כרכים $2996  

$3495

YFR-LIKUD.Sלקוטי דיבורים באידיש 2 כרכים $2097  
$3095

HRR-UMAA.S קונטרס ומעין ויומן אדמו"ר
מוהריי"צ 2 כרכים )גרין( $2476  

$2195

HRE-HANDOUTS.SBקונטרסים שחולקו ע"י הרבי $2195  
$6995

HRE-RESH.S2רשימות כ"ק אדמו"ר זי"ע 3 כרכים $3987  
$6995

HAR-SHIU.S שיעורים בספר התניא
בלה"ק 3 כרכים $3987  

$6495

HAR-SHULO.MNSBשלחן ערוך אדה"ז 7 כרכים בינוני $6170  
$2990

HAR-SHULO.MSB שלחן ערוך אדה"ז אורח חיים
סימנים א-קנו מנוקד – 2 כרכים $2691  

$9995

HAR-SHULO.NSBשלחן ערוך אדה"ז 7 כרכים גדול $8996  
$6995

HAR-SHULO.TSSB שלחן ערוך אדה"ז "ובלכתך
בדרך" 44 ספרונים $6296  

$13170

HAR-SHULOHP.SB שלחן ערוך אדה"ז הלכות פסח
עם ביאור דברי שלום 6 כרכים $7902  

$12495

HRE-SHULM.SBשלחן מנחם 7 כרכים $9371  
$3195

HO-SHMU.SBשמועות וסיפורים 2 כרכים $3195  
$17995

YY-SHMU.SB שמועסן מיט קינדער
און יוגנד 16 כרכים $12597  

$4295

HRE-TMHTI.S תוכן הענינים לתורת מנחם
תשמ"ב – תשנ"ב 2 כרכים $3221  

$5395

HH-TOLDLY.Sתולדות לוי יצחק 3 כרכים $3075  
$6495

HAR-TORA.SB תורה אור ולקוטי תורה
המבואר 5 כרכים $4871

$3590

HBS-TORA.SBתורת הבעש"ט 2 כרכים $3590  
$8495

HO-TORAU.SB תורה ופירושה – אשל
אברהם 5 כרכים $6371  

$2990

HRE-BOSI.SB תורת מנחם – ספר המאמרים
באתי לגני 2 כרכים $2990  

$26925

HRE-SM.SB תורת מנחם – ספר
המאמרים 15 כרכים $21540  

$5995

HRE-SMM.S תורת מנחם – ספר המאמרים
מלוקט 4 כרכים $5995  

$1,14335

HRE-TM.SB תורת מנחם – התוועדויות
תש"י–תשל"א 65 כרכים $85751  

$49995

HRE-TMH.SB תורת מנחם – התוועדויות
תשמ"ב–תשנ"ב $47495  

$5995

HRE-YEIN.Sתורת מנחם – יין מלכות 3 כרכים $4796  
$3995

HRM-SM37.S תורת שמואל תרל"ז א-ב עם
המשך וככה 2 כרכים $1998  

$3395

EMO-ANTI.S
Anticipating The Redemption, 2 Vol $2037  

$22530

EO-CHAS.SB
Chasidic Heritage Series 14 Vol $12842  

$3395

EY-CHAS.S
Chassidic Stories for Children 2 Vol $3395  
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$5985

ERE-ETER.SB
Eternal Joy 3 Vol $4489  

$4995

ERE-HOLI.SB
Holiday Maamarim 2 Vol $2997  

$5495

ERE-INSI.SB
Inside Time 3 Vol Slipcased $4121  

$11975

EAR-LESS.SB
Lessons In Tanya 6 x 9 Slipcased $6586  

$14995

EFR-LIKUD.SB
Likkutei Dibburim English 6 Vol Slipcased $8997  

$4795

EFR-LUBA.SBLubavitcher Rabbi's Memoirs 
2 Vol Slipcased $2733  

$5495

EC-MUCH.SB
Muchnik Classics 6 Vol Slipcased $2967  

$4795

EP-MYPR.SB
My Prayer 2 Vol Slipcased $2733  

$7190

EP-STHEET.SBSiddur Weekday / Shabbat & 
Yomtov – Youth Slipcased $5393  

$3995

EY-GALU.SB
The Galuth Melodies Series 3 Vol Slipcased $2397  

$15575

ESE-TORA.SB
Torah Chumash 5 Vol Slipcased $11681  

$26995

EY-YAHA.SB
Yahadus 5 Vol Slipcased $25645

כ"ק הבעל שם טוב

$2995

HBS-KESSSTכתר שם טוב השלם $1797  
$2395

HBS-KESSMM1כתר שם טוב מפורש ומבואר א $1796  
$1795

HBS-TZAVצוואת הריב"ש $1077  
$1795

HBS-SHIVשבחי הבעל שם טוב $1346  
$3590

HBS-TORA.SBתורת הבעש"ט 2 כרכים $3590  
$1795

HBS-TORA1תורת הבעש"ט חלק א $1705  

$1795

HBS-TORA2תורת הבעש"ט חלק ב $1705  
$495

HBS-GINZגנזי נסתרות $495  
$2295

HBS-HABA.SBהבעל שם טוב 2 כרכים $1721  
$1495

HBS-HABA2)הבעל שם טוב – מנוקד ב )רודרמן $1121  
$3995

HBS-SIPU.S סיפורי מופת בעל שם
טוב 2 כרכים )רודרמן( $3995  

כ"ק הרב המגיד ממעזריטש

$2995

HMM-MAGI.Nמגיד דבריו ליעקב $1797  
$2995

HMM-ORTOאור תורה $1797  

$1495

HMM-NEZEנזר המגיד ממעזריטש $1495  

כ"ק אדמו"ר הזקן

$9995

HAR-SHULO.NSBשלחן ערוך 7 כרכים גדול $8996  
$6495

HAR-SHULO.MNSBשלחן ערוך 7 כרכים בינוני $5846  
$1430

HAR-SHULO1.Nשלחן ערוך אורח חיים א $1430  
$1430

HAR-SHULO2.Nשלחן ערוך אורח חיים ב $1430  
$1430

HAR-SHULO3.Nשלחן ערוך אורח חיים ג $1430  
$1430

HAR-SHULO4.Nשלחן ערוך אורח חיים ד $1430  
$1430

HAR-SHULO5.Nשלחן ערוך יורה דעה ה $1430  
$1430

HAR-SHULO6.Nשלחן ערוך חושן משפט, שו"ת ו $1430  
$1430

HAR-SHULO7.Nשלחן ערוך מפתח ענינים ז $1430  
$1495

HAR-SHULO1.M – שלחן ערוך אורח חיים
סימנים א-מה מנוקד $748  

$1495

HAR-SHULO2.M – שלחן ערוך אורח חיים
סימנים מו-קנו מנוקד $748  

$2990

HAR-SHULO.MSB שלחן ערוך אורח חיים – סימנים
א-קנו מנוקד 2 כרכים $1495  

$6995

HAR-SHULO.TSSB שלחן ערוך "ובלכתך
בדרך" 44 ספרונים $6296  

$1695

HAR-SHULO1.TS שלחן ערוך אורח חיים
"ובלכתך בדרך" א $1526  

$1895

HAR-SHULO2.TS שלחן ערוך אורח חיים
"ובלכתך בדרך" ב $1706  

$1395

HAR-SHULO3.TS שלחן ערוך אורח חיים
"ובלכתך בדרך" ג $1256  

$1395

HAR-SHULO4.TS שלחן ערוך אורח חיים
"ובלכתך בדרך" ד $1256  

$1395

HAR-SHULO5.TS שלחן ערוך אורח חיים
"ובלכתך בדרך" ה-ו $1256  

$1000

HAR-SHULO3.NP שלחן ערוך אורח חיים
ח"ג כריכה רכה $500  

$500

HAR-SHULO6CMשלחן ערוך חושן משפט ו $500  
$1995

HAR-SHULOBHS.1 שלחן ערוך עם ביאורי הלכה הלכות
שבת סי' רמב-רנג )גרשוביץ( $1496  

$13170

HAR-SHULOHP.SB שלחן ערוך הלכות פסח עם
ביאור דברי שלום 6 כרכים $7902  
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$2195

HAR-SHULOHP1 שלחן ערוך הלכות פסח
עם ביאור דברי שלום א $1317  

$2195

HAR-SHULOHP2 שלחן ערוך הלכות פסח
עם ביאור דברי שלום ב $1317  

$2195

HAR-SHULOHP3 שלחן ערוך הלכות פסח
עם ביאור דברי שלום ג $1317  

$2195

HAR-SHULOHP4 שלחן ערוך הלכות פסח
עם ביאור דברי שלום ד $1317  

$2195

HAR-SHULOHP5 שלחן ערוך הלכות פסח )עם
הגש"פ( עם ביאור דברי שלום ה $1317  

$2195

HAR-SHULOHP6 שלחן ערוך הלכות פסח
עם ביאור דברי שלום ו $1317  

$2050

HAR-SHULOHS שלחן ערוך הרב עם
ביאור נימוקי שבת $2050  

$2395

HAR-SHULOM1 שלחן ערוך המבואר – סימנים
א-ז, מו-פח )אלאשוילי( $1437  

$2395

HAR-SHULOM2 שלחן ערוך המבואר – סימנים
פח-קלא, קנה-קנו )אלאשוילי( $1437  

$1995

HAR-ARBA2ארבעת המינים ב $1496  
$1795

HAR-HILCAL הלכות אמירה לנכרי משולחן
ערוך אדה"ז )לוין( $1077  

$995

HAR-HILCCH הלכות חג השבועות משולחן
ערוך אדה"ז )לוין( $597  

$1595

HAR-HILCK)הלכתא כרב )טברדוביץ $1595  
$1595

HAR-HILCL2 הלכות ליל הסדר חלק
ב )ח. א. אשכנזי( $1595  

$495

HAR-SHULON.Nהלכות נדה – כריכה רכה $248  
$1595

HAR-HILCSO)הלכות ספירת העומר )לוין $957  
$850

HAR-SHULORH.M הלכות ר"ה, יו"כ, סוכה, לולב
– כריכה רכה, מנוקד $510  

$495

HAR-HILCT.Nהלכות תפילין מנוקד $495  
$495

HAR-HILCTT.MEהלכות תלמוד תורה מנוקד $297  
$100

HAR-HILCTT.OLDהלכות תלמוד תורה פורמט כיס $100  
$395

HAR-HILCTT.Pהלכות תלמוד תורה הוצאה חדשה $237  
$1795

HAR-HARAהרמב"ם ושלחן ערוך אדמו"ר הזקן $898  
$2095

HAR-TAAM253 טעמי השלחן – הערות בשו"ע
סי' רנג-רנד )אשכנזי( $2095  

$2295

HAR-TAAM429 'טעמי השלחן – הערות בשו"ע סי
תכט-תלט, הל' פסח ח"א )אשכנזי( $2295  

$2250

HAR-KNIS כנישתא דבי רב – קונטרס
אחרון המבואר – שבת $2250  

$1695

HAR-MAHABמהדורה בתרא המבוארת $1017  
$295

HAR-MAREMLTBHמראי מקומות לברכת הנהנין $177  
$2995

HAR-BIRC.S סדר ברכת הנהנין לאדמו"ר
הזקן 2 כרכים )גרין( $2396  

$1795

HAR-SEDEB סדר ברכת הנהנין, לוח ברכת
הנהנין )ביסטריצקי( $1077  

$1595

HAR-SEDEHSסדר הכנסת שבת $957  
$1695

HAR-SEDEMCסדר מכירת חמץ $1017  
$1795

HAR-SEDENYBH סדר נטילת ידים לסעודה וסדר
ברכת הנהנין )אלאשוילי( $1077  

$1495

HAR-TANY.Lלקוטי אמרים תניא – גדול $897  
$695

HAR-TANY.Mלקוטי אמרים תניא – בינוני $348  
$450

HAR-TANY.MINIלקוטי אמרים תניא – פורמט מיני $338  
$195

HAR-TANYSPלקוטי אמרים תניא – פורמט כיס $195  
$195

HAR-TANY.P1 תניא פרק א עם לקוט פירושים
מספרי רבותינו נשיאינו $195  

$195

HAR-TANY.P2 תניא פרק ב עם לקוט פירושים
מספרי רבותינו נשיאינו $195  

$195

HAR-TANY.P3 תניא פרק ג עם לקוט פירושים
מספרי רבותינו נשיאינו $195  

$195

HAR-TANY.P4 תניא פרק ד-ה עם לקוט פירושים
מספרי רבותינו נשיאינו $195  

$195

HAR-TANY.P6 תניא פרק ו-ז עם לקוט פירושים
מספרי רבותינו נשיאינו $195  

$195

HAR-TANY.P8 תניא פרק ח-ט עם לקוט פירושים
מספרי רבותינו נשיאינו $195  

$195

HAR-TANY.P13 תניא פרק יג-טו עם לקוט
פירושים מספרי רבותינו נשיאינו $195  

$195

HAR-TANY.P16 תניא פרק טז-יז עם לקוט
פירושים מספרי רבותינו נשיאינו $195  

$195

HAR-TANY.P18 תניא פרק יח-כ עם לקוט
פירושים מספרי רבותינו נשיאינו $195  

$195

HAR-TANY.P21 תניא פרק כא-כב עם לקוט
פירושים מספרי רבותינו נשיאינו $195  

$195

HAR-TANY.P23 תניא פרק כג-כד עם לקוט
פירושים מספרי רבותינו נשיאינו $195  

$195

HAR-TANY.P25 תניא פרק כה-כו עם לקוט
פירושים מספרי רבותינו נשיאינו $195  

$195

HAR-TANY.P27 תניא פרק כז-כט עם לקוט
פירושים מספרי רבותינו נשיאינו $195  

$195

HAR-TANY.P30 תניא פרק ל-לא עם לקוט
פירושים מספרי רבותינו נשיאינו $195  

$195

HAR-TANY.P32 תניא פרק לב עם לקוט פירושים
מספרי רבותינו נשיאינו $195  

$195

HAR-TANY.P33 תניא פרק לג-לד עם לקוט
פירושים מספרי רבותינו נשיאינו $195  

$1495

HAR-IGERH אגרת ההסתלקות – אגרת
הקודש פרק כז )גרין( $1196  

$100

HAR-IGERK27 אגרת הקודש פרק כז
בצירוף מראי מקומות $100  

$3295

HAR-IGERKHS אגרת הקודש עם ביאור
המאור שבתורה 2 כרכים $3295  

$2195

HAR-IGERKMM)אגרת הקודש )חיטריק $1098  
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$1295

HAR-AHAV)אהבת ישראל בלב התניא )גרין $1036  
$14995

HAR-BIUR.Sביאור תניא )אבן-ישראל( ט כרכים $11246  
$1195

HAR-BIURT 'ביאור תניא להרה"ח ר
יעקב מקיידאן ז"ל $598  

$2195

HO-BIURAT 'ביאור על התניא – ר
שמואל גרונם אסתרמן $1317  

$1495

HO-BIURL)ביאור לתניא )פלוטקין $1420  
$1695

HO-BIURRSCביאורי ר' שלמה חיים $1271  
$1895

HO-BIURSYV1 ביאורים הערות וציונים על שער
היחוד והאמונה )גורארי( $1706  

$1895

HAR-TANYCM1 חסידות מבוארת – תניא
ח"א פרקים א-ח $1800  

$1895

HAR-TANYCM2 חסידות מבוארת – תניא
ח"ב פרקים ט-יז $1800  

$1895

HAR-TANYCM3 חסידות מבוארת – תניא
ח"ג פרקים יח-כג $1800  

$1895

HAR-TANYCM4 חסידות מבוארת – תניא
ח"ד פרקים כד-כט $1800  

$1895

HAR-TANYCM5 חסידות מבוארת – תניא
ח"ה פרקים ל-לד $1800  

$3295

HAR-LIKUAHS לקוטי אמרים עם ביאור
המאור שבתורה 2 כרכים $3295  

$2695

HAR-LIKUAMK לקוטי אמרים מהדורא קמא
)מכת"י( עם מילואים $1617  

$7995

HAR-TANYHS.SB לקוטי אמרים תניא עם ביאור
המאור שבתורה 5 כרכים $7995  

$1995

HAR-LIKUBST1 ליקוטי ביאורים בספר
התניא ח"א )קארף( $998  

$995

HAR-LIMU2למוד וחזרת תניא פרקים כו-מ $995  
$895

HAR-MACH)מחשבת התניא )גרין $716  
$495

HAR-MAFTPMRS ,מפתח פסוקים, מחז"ל
רמב"ם בספר התניא $297  

$995

HAR-MAPA.PKTמפת התניא בפורמט כיס $995  
$495

HAR-MAREMPMRSST מראי מקומות לפסוקים
מחז"ל שו"ע בספר התניא $248  

$1295

HAR-KUNTAMM)קונטרס אחרון )חיטריק $648  
$995

HKU-TZIY קונטרס ציונים לתניא להרה"ח
ר' אלטער שימחאוויטש ז"ל $697  

$6995

HAR-SHIU.S שיעורים בספר התניא
בלה"ק 3 כרכים $3987  

$050

HAR-SHAASTM1שערי ספר התניא מילואים א $050  
$050

HAR-SHAASTM2שערי ספר התניא מילואים ב $050  
$050

HAR-SHAASTM3שערי ספר התניא מילואים ג $050  
$050

HAR-SHAASTM4שערי ספר התניא מילואים ד $050  

$050

HAR-SHAASTM5שערי ספר התניא מילואים ה $050  
$050

HAR-SHAASTM6שערי ספר התניא מילואים ו $050  
$1695

HAR-SHAAYVITHS שער היחוד ואגרת התשובה
עם ביאור המאור שבתורה $1695  

$1995

HAR-SHAAYVITPK שער היחוד ואגרת התשובה
עם פירוש קצר $1496  

$1795

HO-SHAAYV שער היחוד והאמונה עם
ביאורי הרב יואל כהן $1346  

$1450

HAR-TANYL1 תניא לילדים – לקוטי
אמרים פרק א )גרין( $1160  

$1095

HAR-TANYL9 תניא לילדים – לקוטי
אמרים פרק ט )גרין( $876  

$1450

HAR-TANYL32 תניא לילדים – לקוטי
אמרים פרק לב )גרין( $1160  

$1995

HAR-TANYML1 תניא עם משכיל לאיתן
)גרין( פרקים א-יב $1596  

$1995

HAR-TANYML3 תניא עם משכיל לאיתן
)גרין( פרקים כט-לו $1596  

$1995

HAR-TANYML4 תניא עם משכיל לאיתן
)גרין( פרקים לז-מ $1596  

$1995

HAR-TANYML5 תניא עם משכיל לאיתן
)גרין( פרקים מא-מג $1596  

$1995

HAR-TANYML6 תניא עם משכיל לאיתן
)גרין( פרקים מד-מח $1596  

$1995

HAR-TANYML7 תניא עם משכיל לאיתן
)גרין( פרקים מט-נג $1596  

$1995

HAR-TANYMLIK1 )תניא עם משכיל לאיתן )גרין
אגרת הקודש – פרקים א-ה $1596  

$1995

HAR-TANYMLIK2 תניא עם משכיל לאיתן
)גרין( אגרת הקודש ו-יא $1596  

$1995

HAR-TANYMLIK3 )תניא עם משכיל לאיתן )גרין
אגרת הקודש יב-טז $1596  

$1995

HAR-TANYMLIK4 תניא עם משכיל לאיתן
)גרין( אגרת הקודש יז-כ $1596  

$1995

HAR-TANYMLIK5 )תניא עם משכיל לאיתן )גרין
אגרת הקודש כא-כד $1596  

$1995

HAR-TANYMLIK6 )תניא עם משכיל לאיתן )גרין
אגרת הקודש כה-כו $1596  

$1995

HAR-TANYMLIK7 )תניא עם משכיל לאיתן )גרין
אגרת הקודש כח-לב $1596  

$1995

HAR-TANYMLIT תניא עם משכיל לאיתן
)גרין( אגרת התשובה $1596  

$1350

HAR-TANYMLKA1 תניא עם משכיל לאיתן
)גרין( קונטרס אחרון א-ג $1080  

$1995

HAR-TANYMLKA2 )תניא עם משכיל לאיתן )גרין
קונטרס אחרון ד-ט $1596  

$1095

HAR-TANYMLSYV )תניא עם משכיל לאיתן )גרין
שער היחוד והאמונה חינוך קטן $876  

$1995

HAR-TANYMLSYV1 )תניא עם משכיל לאיתן )גרין
שער היחוד והאמונה א-ו $1596  

$1995

HAR-TANYMLSYV2 )תניא עם משכיל לאיתן )גרין
שער היחוד והאמונה ז-ח $1596  

$1995

HAR-TANYMLSYV3 )תניא עם משכיל לאיתן )גרין
שער היחוד והאמונה ט-יב $1596  
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$1895

HAR-TANYMS.LD תניא עם מורה שיעור בכל
עמוד – גדול דמוי עור $1421  

$1495

HAR-TANYMS.LR תניא עם מורה שיעור
בכל עמוד – גדול $1121  

$850

HAR-TANYMS.PKT תניא עם מורה שיעור
בכל עמוד – קטן $638  

$695

HAR-TANYMS.PPKT תניא עם מורה שיעור בכל עמוד
– פורמט כיס, כריכה רכה $521  

$1795

HO-TANYL.G)תניא לעיון )גרין $1436  
$895

HAR-TIFE)תפארת התניא )גרין $716  
$1195

HAR-TORACBתורת חב"ד ביבליוגרפיה ספר התניא $717  
$245

HAR-YESO2יסודות בשער היחוד והאמונה ח"ב $245  
$59265

HAR-SM.SBמאמרי אדמור הזקן 27 כרכים $32003  
$2195

HAR-SM62.1מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ב ח"א $1317  
$2195

HAR-SM62.2מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ב ח"ב $1317  
$2195

HAR-SM63.1מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ג ח"א $1317  
$2195

HAR-SM63.2מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ג ח"ב $1317  
$2195

HAR-SM64מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ד $1317  
$2195

HAR-SM65.1מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ה ח"א $1317  
$2195

HAR-SM65.2מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ה ח"ב $1317  
$2195

HAR-SM66.1מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ו ח"א $1317  
$2195

HAR-SM66.2מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ו ח"ב $1317  
$2195

HAR-SM67מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ז $1317  
$2195

HAR-SM68.1מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ח ח"א $1317  
$2195

HAR-SM68.2מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ח ח"ב $1317  
$2195

HAR-SM69מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ט $1317  
$2195

HAR-SM70מאמרי אדמו"ר הזקן תק"ע $1317  
$2195

HAR-SM71מאמרי אדמו"ר הזקן תקע"א $1317  
$2195

HAR-SM72 מאמרי אדמו"ר הזקן
תקע"ב – תקע"ג $1317  

$2195

HAR-SMB מאמרי אדמו"ר הזקן על פרשיות
התורה והמועדים – בראשית-שמות $1317  

$2195

HAR-SMELמאמרי אדמו"ר הזקן אתהלך לאזניא $1317  

$2195

HAR-SMHAKמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים $1317  
$2195

HAR-SMHANמאמרי אדמו"ר הזקן הנחות הר"פ $1317  
$2195

HAR-SMIN1מאמרי אדמו"ר הזקן ענינים ח"א $1317  
$2195

HAR-SMIN2מאמרי אדמו"ר הזקן ענינים ח"ב $1317  
$2195

HAR-SMK1מאמרי אדמו"ר הזקן כתובים ח"א $1317  
$2195

HAR-SMK2מאמרי אדמו"ר הזקן כתובים ח"ב $1317  
$2195

HAR-SMMA מאמרי אדמו"ר הזקן על
מארז"ל – ש"ס זוהר ותפלה $1317  

$2195

HAR-SMNמאמרי אדמו"ר הזקן נביאים $1317  
$2195

HAR-SMV מאמרי אדמו"ר הזקן על פרשיות
התורה והמועדים – ויקרא-דברים $1317  

$2050

HAR-CHASM.M1חסידות מבוארת – מועדים חלק א $1948  
$2050

HAR-CHASM.M2חסידות מבוארת – מועדים חלק ב $1948  
$2050

HAR-CHASMAHחסידות מבוארת – עבודת התפילה $1948  
$1495

HAR-CHASMMM – חסידות מבוארת
מאמרים מלוקטים $1495  

$2050

HAR-CHASMSK.REGחסידות מבוארת – שבת קודש $1948  
$2050

HAR-CHASMYSחסידות מבוארת – ימי שמחה $1948  
$2495

HAR-IKאגרות קודש כ"ק אדמו"ר הזקן $1497  
$295

HKU-BIUR ביאור והגהות למאמר ויאכילך
את המן שבלקוטי תורה $295  

$2995

HAR-TORAOתורה אור $1797  
$6495

HAR-TORA.SB תורה אור ולקוטי תורה
המבואר 5 כרכים $4871

$3195

HAR-LIKUT.Mלקוטי תורה $1917  
$1695

HAR-LIKUSH)ליקוטי שיר השירים )המעיינות $1271  
$1495

HAR-MEAHמאה שערים $897  
$595

HAR-MAAM מאמרים מלוקטים
מספר לקוטי תורה $298  

$2695

HP-STO.PADסדור תורה אור $2021  
$200

HAR-MAFT2 ספר המפתחות לספרי דא"ח
כ"ק אדמו"ר הזקן ב $200  

$995

HAR-SHAYTBLTLH שאלות ותשובות במאמרי
לקוטי תורה לאדמה"ז $995  
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כ"ק אדמו"ר האמצעי

$74245

HMR-SET.Sכל ספרי אדמו"ר האמצעי 31 ספרים $40092  
$2195

HMR-IKאגרות קודש כ"ק אדמו"ר האמצעי $1317  
$3395

HMR-IMREאמרי בינה $1698  
$3995

HMR-BIURביאורי הזהר $2397  
$1995

HMR-DEREדרך חיים $998  
$295

HMR-MATZמאמר מצה זו – תקפ"ה $295  
$2495

HMR-NERMנר מצוה ותורה אור $1248  
$1795

HMR-ATERעטרת ראש $898  
$2495

HMR-PIRUפירוש המלות $1248  
$2195

HMR-SHAAOשערי אורה $1317  
$2495

HMR-SHAATשערי תשובה $1248  
$2995

HMR-TORACBתורת חיים בראשית $1797  
$2995

HMR-TORACS1תורת חיים שמות ח"א $1797  
$2995

HMR-TORACS2תורת חיים שמות ח"ב $1797  
$42205

HMR-SM.SBמאמרי אדמו"ר האמצעי 19 כרכים $22791  
$2195

HMR-SMBRמאמרי אדמו"ר האמצעי בראשית $1317  
$2195

HMR-SMS1מאמרי אדמו"ר האמצעי שמות א $1317  
$2195

HMR-SMS2מאמרי אדמו"ר האמצעי שמות ב $1317  

$2195

HMR-SMV1מאמרי אדמו"ר האמצעי ויקרא א $1317  
$2195

HMR-SMV2מאמרי אדמו"ר האמצעי ויקרא ב $1317  
$2195

HMR-SMBA1מאמרי אדמו"ר האמצעי במדבר א $1317  
$2195

HMR-SMBA2מאמרי אדמו"ר האמצעי במדבר ב $1317  
$2195

HMR-SMBA3מאמרי אדמו"ר האמצעי במדבר ג $1317  
$2195

HMR-SMBA4מאמרי אדמו"ר האמצעי במדבר ד $1317  
$2195

HMR-SMBA5מאמרי אדמו"ר האמצעי במדבר ה $1317  
$2195

HMR-SMD1מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים א $1317  
$2195

HMR-SMD2מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ב $1317  
$2195

HMR-SMD3מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ג $1317  
$2195

HMR-SMD4מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ד $1317  
$2195

HMR-SMNמאמרי אדמו"ר האמצעי נ"ך $1317  
$2195

HMR-SMDC1 מאמרי אדמו"ר האמצעי
דרושי חתונה א $1317  

$2195

HMR-SMDC2 מאמרי אדמו"ר האמצעי
דרושי חתונה ב $1317  

$2195

HMR-SMH מאמרי אדמו"ר האמצעי
הנחות תקע"ז $1317  

$2695

HMR-SMKמאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים $1617  
$1795

HMR-MAAM מאמרים מאדמו"ר
האמצעי )המעיינות( $1346  

$1895

HMR-RABBNרבותינו נשיאינו – אדמו"ר האמצעי $1421  
כ"ק אדמו"ר צמח צדק

$1995

HTZ-IK אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
הצמח צדק $1197  

$495

HTZ-ADMUאדמו"ר הצ"צ ותנועת ההשכלה $495  
$2195

HTZ-BIUR1ביאורי הזהר א $1317  
$2195

HTZ-BIUR2ביאורי הזהר ב $1317  
$2495

HTZ-DEREMTHדרך מצותיך – טעמי המצוות $1497  
$1195

HTZ-CHIDBMSO – חידושי צ"צ על הש"ס
ב"מ פרק שנים אוחזין $598  

$1275

HTZ-CHIDSHחידושי צ"צ על הש"ס – מסכת שבת $638  
$045

HTZ-MITZמצות בנין המקדש $045  

$2495

HTZ-HACHספר החקירה – דרך אמונה $1497  
$2195

HTZ-SMH1 ספר המאמרים הנחות א
בראשית – חיי שרה $1317  

$2195

HTZ-MAFT ספר המפתחות לספרי
ומאמרי אדמו"ר הצ"צ $1317  

$495

HTZ-TZEMTCADBB צמח צדק חידושים אליבא
דהלכתא בבא בתרא $248  

$4995

HTZ-TZEMTOC 2 צמח צדק שו"ת אורח חיים
כרכים – הוצאה החדשה עם ציונים $2997  

$995

HTZ-TZEMTSM5צמח צדק שו"ת שער המילואים ח"ה $597  
$1195

HTZ-KITZקיצורים והערות לספר לקוטי אמרים $717  
$200

HTZ-RESH רשימות מאמרי דא"ח
של אדמו"ר הצ"צ $200  
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$2795

HTZ-TEHIתהלים יהל אור $1677  
$89995

HTZ-OH.SBאור התורה 41 כרכים $48597  
$2195

HTZ-OHBR1אור התורה בראשית א $1317  
$2195

HTZ-OHBR2אור התורה בראשית ב $1317  
$2195

HTZ-OHBR3אור התורה בראשית ג $1317  
$2195

HTZ-OHBR4אור התורה בראשית ד $1317  
$2195

HTZ-OHBR5אור התורה בראשית ה $1317  
$2195

HTZ-OHBR6אור התורה בראשית ו $1317  
$2195

HTZ-OHBR7אור התורה בראשית ז $1317  
$2195

HTZ-OHS1אור התורה שמות א $1317  
$2195

HTZ-OHS2אור התורה שמות ב $1317  
$2195

HTZ-OHS3אור התורה שמות ג $1317  
$2195

HTZ-OHS4אור התורה שמות ד $1317  
$2195

HTZ-OHS5אור התורה שמות ה $1317  
$2195

HTZ-OHS6אור התורה שמות ו $1317  
$2195

HTZ-OHS7אור התורה שמות ז $1317  
$2195

HTZ-OHS8אור התורה שמות ח $1317  
$2195

HTZ-OHV1אור התורה ויקרא א $1317  
$2195

HTZ-OHV2אור התורה ויקרא ב $1317  
$2195

HTZ-OHV3אור התורה ויקרא ג $1317  
$2195

HTZ-OHV4אור התורה ויקרא ד $1317  
$2195

HTZ-OHBA1אור התורה במדבר א $1317  
$2195

HTZ-OHBA2אור התורה במדבר ב $1317  
$2195

HTZ-OHBA3אור התורה במדבר ג $1317  
$2195

HTZ-OHBA4אור התורה במדבר ד $1317  
$2195

HTZ-OHD1אור התורה דברים א $1317  
$2195

HTZ-OHD2אור התורה דברים ב $1317  
$2195

HTZ-OHD3אור התורה דברים ג $1317  

$2195

HTZ-OHD4אור התורה דברים ד $1317  
$2195

HTZ-OHD5אור התורה דברים ה $1317  
$2195

HTZ-OHD6אור התורה דברים ו $1317  
$2195

HTZ-OHMEאור התורה מגילת אסתר $1317  
$2195

HTZ-OHMIאור התורה מארז"ל – ענינים $1317  
$2195

HTZ-OHN1אור התורה נביאים וכתובים א $1317  
$2195

HTZ-OHN2אור התורה נביאים וכתובים ב $1317  
$2195

HTZ-OHN3אור התורה נביאים וכתובים ג $1317  
$2195

HTZ-OHSH1אור התורה שיר השירים א $1317  
$2195

HTZ-OHSH2אור התורה שיר השירים ב $1317  
$2195

HTZ-OHSH3אור התורה שיר השירים ג $1317  
$59265

HTZ-SL.SBספר הליקוטים 27 כרכים $33781  
$2195

HTZ-SLA1)1( ספר הליקוטים – א $1317  
$2195

HTZ-SLA2)2( ספר הליקוטים – א $1317  
$2195

HTZ-SLA3)3( ספר הליקוטים – א $1317  
$2195

HTZ-SLA4)4( ספר הליקוטים – א $1317  
$2195

HTZ-SLBספר הליקוטים – ב $1317  
$2195

HTZ-SLGספר הליקוטים – ג $1317  
$2195

HTZ-SLDספר הליקוטים – ד $1317  
$2195

HTZ-SLHספר הליקוטים – ה $1317  
$2195

HTZ-SLVספר הליקוטים – ו-ז $1317  
$2195

HTZ-SLC1)1( ספר הליקוטים – ח $1317  
$2195

HTZ-SLC2ספר הליקוטים – ח )2(-ט $1317  
$2195

HTZ-SLY1)1( ספר הליקוטים – י $1317  
$2195

HTZ-SLY2)2( ספר הליקוטים – י $1317  
$2195

HTZ-SLY3)3( ספר הליקוטים – י $1317  
$2195

HTZ-SLCLספר הליקוטים – כ-ל $1317  
$2195

HTZ-SLM1)1( ספר הליקוטים – מ $1317  
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$2195

HTZ-SLM2)2( ספר הליקוטים – מ $1317  
$2195

HTZ-SLM3)3( ספר הליקוטים – מ $1317  
$2195

HTZ-SLM4)4( ספר הליקוטים – מ $1317  
$2195

HTZ-SLNספר הליקוטים – נ-ס $1317  
$2195

HTZ-SLAYספר הליקוטים – ע $1317  
$2195

HTZ-SLPספר הליקוטים – פ-צ $1317  
$2195

HTZ-SLKספר הליקוטים – ק-ר $1317  
$2195

HTZ-SLSספר הליקוטים – ש $1317  
$2195

HTZ-SLTספר הליקוטים – ת $1317  

$2195

HTZ-SLMAספר הליקוטים – מפתחות $1317  
$2195

HTZ-SLMIספר הליקוטים – מילואים $1317  
$1395

HTZ-AHAV)אהבת ישראל במשנת הצ"צ )גרין $1116  
$1995

HTZ-BEER1 באר החסידות – על דרך
מצותיך )עומר הלוי( א $1197  

$1995

HTZ-BEER2 באר החסידות – על דרך
מצותיך )עומר הלוי( ב $1197  

$1995

HTZ-BEER3 באר החסידות – על דרך
מצותיך )עומר הלוי( ג $1197  

$1895

HTZ-DEREMM1)דרך מצותיך המבואר א )המעיינות $1421  
$1895

HTZ-DEREMM2)דרך מצותיך המבואר ב )המעיינות $1421  
$1795

HTZ-RABBNרבותינו נשיאינו – כ"ק אדמו"ר הצ"צ $1795  
כ"ק אדמו"ר מהר"ש

$1995

HRM-IKאגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהר"ש $1197  
$2195

HRM-SM31.2תורת שמואל תרל"א ב $1098  
$3995

HRM-SM37.S תורת שמואל תרל"ז א-ב עם
המשך וככה 2 כרכים $1998  

$2195

HRM-SM41תורת שמואל תרמ"א $1098  

$2495

HRM-SM42תורת שמואל תרמ"ב $1248  
$1295

HRM-TOLDספר התולדות – אדמו"ר מהר"ש $648  
$1795

HRM-MAAM מאמרי חסידות – אדמו"ר
מהר"ש )המעיינות( $1346  

$1595

HRM-RABBN רבותינו נשיאנו – כ"ק
אדמו"ר מהר"ש $1595  

כ"ק אדמו"ר מהורש"ב

$100

HRR-ANOC – אנכי מגן לך תרע"ח
הוצאה מיוחדת $100  

$100

HRR-BORU ברוך שעשה נסים תרס"ד
– הוצאה מיוחדת $100  

$325

HRR-CHANחנוך לנער $163  
$495

HRR-HEIC.N החלצו תרנ"ט הוצאה
חדשה עם ציונים $495  

$295

HRR-HEMSRH79.P – המשך ראש השנה
עטר"ת עם ציונים $295  

$695

HRR-HEMSS65.Pהמשך שבועות תרס"ה – עם ציונים $695  
$13170

HRR-IK.SB אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מהורש"ב 6 כרכים $7112  

$2195

HRR-IK1 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מהורש"ב א $1317  

$2195

HRR-IK2 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מהורש"ב ב $1317  

$2195

HRR-IK3 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מהורש"ב ג $1317  

$2195

HRR-IK4 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מהורש"ב ד $1317  

$2195

HRR-IK5 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מהורש"ב ה $1317  

$2195

HRR-IK6אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהורש"ב ו $1317  

$71990

HRR-SM.SBספר המאמרים 34 כרכים $38875  
$2195

HRR-SM43ספר המאמרים תרמ"ג, מ"ד, מ"ה $1317  
$2195

HRR-SM46ספר המאמרים תרמ"ו-נ $1317  
$2195

HRR-SM51ספר המאמרים תרנ"א $1317  
$2195

HRR-SM52ספר המאמרים תרנ"ב-נ"ג $1317  
$2195

HRR-SM54ספר המאמרים תרנ"ד $1317  
$2195

HRR-SM55ספר המאמרים תרנ"ה-נ"ו $1317  
$2195

HRR-SM57ספר המאמרים תרנ"ז $1317  
$2195

HRR-SM58ספר המאמרים תרנ"ח $1317  
$2195

HRR-HAGO.Hהגהות לד"ה פתח אליהו תרנ"ח $1317  
$2995

HRR-SM59ספר המאמרים תרנ"ט – עם ציונים $1797  
$2195

HRR-SM60ספר המאמרים תר"ס-ס"א-ס"ב $1317  
$2195

HRR-SM63.1ספר המאמרים תרס"ג חלק א $1317  
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$2195

HRR-SM63.2ספר המאמרים תרס"ג חלק ב $1317  
$2195

HRR-SM64ספר המאמרים תרס"ד $1317  
$2195

HRR-SM65ספר המאמרים תרס"ה $1317  
$2995

HRR-SM66-67ספר המאמרים תרס"ו-ס"ז $1797  
$2995

HRR-SM66YOMTיו"ט של ר"ה תרס"ו – עם ציונים $1797  
$2195

HRR-SM68ספר המאמרים תרס"ח $1317  
$2195

HRR-SM69ספר המאמרים תרס"ט $1317  
$2995

HRR-SM70ספר המאמרים עת"ר – עם ציונים $1797  
$2195

HRR-SM71ספר המאמרים אעת"ר $1317  
$2195

HRR-SM72-76ספר המאמרים תער"ב-ע"ו $1317  
$2395

HRR-SM72BESH1 בשעה שהקדימו תער"ב – עם
ציונים ח"א – הוצאה חדשה $1437  

$2395

HRR-SM72BESH2 בשעה שהקדימו תער"ב – עם
ציונים ח"ב – הוצאה חדשה $1437  

$2395

HRR-SM72BESH3 בשעה שהקדימו תער"ב – עם
ציונים ח"ג – הוצאה חדשה $1437  

$2395

HRR-SM72BESH4 בשעה שהקדימו תער"ב – עם
ציונים ח"ד – הוצאה חדשה $1437  

$2195

HRR-SM77ספר המאמרים עזר"ת $1317  
$2195

HRR-SM78ספר המאמרים תרע"ח $1317  

$2195

HRR-SM79ספר המאמרים עטר"ת $1317  
$2195

HRR-SM80ספר המאמרים פר"ת $1317  
$100

HRR-TIKUתקעו בחודש תרס"א $100  
$2195

HRR-TORAתורת שלום ספר השיחות – מתורגם $1098  
$1995

HRR-TORASSTשאלות ותשובות תורת שלום $998  
$895

HRR-UMAA.Pקונטרס ומעין מבית ד' – כריכה רכה $448  
$495

HKU-ETZCקונטרס עץ החיים $248  
$325

HKU-AVODקונטרס העבודה $163  
$325

HKU-HATEקונטרס התפלה $163  
$295

HRR-VAYEמאמר ויהי מקץ – תרס"ו $295  
$1995

HRR-AHAV אהבת ישראל במשנת
הרבי הרש"ב )גרין( $1596  

$3095

HRR-UMAA.S קונטרס ומעין ויומן אדמו"ר
מוהריי"צ 2 כרכים )גרין( $2476  

$1850

HRR-ETZC.H קונטרס עץ החיים כריכה
קשה )המעיינות( $1388  

$1495

HRR-ETZC.P קונטרס עץ החיים כריכה
רכה )המעיינות( $1121  

$1595

HRR-RABBN רבותינו נשיאנו – כ"ק
אדמו"ר מהורש"ב $1595  

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ

$42415

HFR-IK.SB אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ 17 כרכים $22904  

$2495

HFR-IK1 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ א $1497  

$2495

HFR-IK2 אגרות קודש כ"ק
אדמו"ר מהוריי"צ ב $1497  

$2495

HFR-IK3אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ג $1497  
$2495

HFR-IK4 אגרות קודש כ"ק
אדמו"ר מהוריי"צ ד $1497  

$2495

HFR-IK5 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ ה $1497  

$2495

HFR-IK6אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ו $1497  
$2495

HFR-IK7אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ז $1497  
$2495

HFR-IK8 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ ח $1497  

$2495

HFR-IK9 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ ט $1497  

$2495

HFR-IK10אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ י $1497  

$2495

HFR-IK11 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ יא $1497  

$2495

HFR-IK12 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ יב $1497  

$2495

HFR-IK13 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ יג $1497  

$2495

HFR-IK14 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ יד $1497  

$2495

HFR-IK15 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ טו $1497  

$2495

HFR-IK16 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ טז $1497  

$2495

HFR-IK17 אגרות קודש כ"ק
אדמו"ר מהוריי"צ יז $1497  

$44895

HFR-SM.SBספרי המאמרים 21 כרכים $24243  
$2195

HFR-SM80ספר המאמרים תר"פ-פ"א $1317  
$2195

HFR-SM82ספר המאמרים תרפ"ב $1317  
$1795

HFR-SM83ספר המאמרים תרפ"ג $1077  
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$2195

HFR-SM84ספר המאמרים תרפ"ד $1317  
$2195

HFR-SM85ספר המאמרים תרפ"ה $1317  
$2195

HFR-SM86ספר המאמרים תרפ"ו $1317  
$2195

HFR-SM87ספר המאמרים תרפ"ז-פ"ח $1317  
$2195

HFR-SM89 ספר המאמרים תרפ"ט
– הוצאה חדשה $1317  

$2195

HFR-SM91ספר המאמרים תרצ"א $1317  
$2195

HFR-SM92ספר המאמרים תרצ"ב-צ"ג $1317  
$2195

HFR-SM96ספר המאמרים תרצ"ו-צ"ז $1317  
$2195

HFR-SM98ספר המאמרים תרח"צ $1317  
$2195

HFR-SM99ספר המאמרים תרצ"ט-ה'ש"ת $1317  
$2195

HFR-SM01ספר המאמרים תש"א-ב-ג $1317  
$2195

HFR-SM04ספר המאמרים תש"ד-ה-ו-ז $1317  
$2195

HFR-SM08ספר המאמרים תש"ח-ט $1317  
$2195

HFR-SM10ספר המאמרים תש"י-י"א $1317  
$2195

HFR-SMK1ספר המאמרים קונטרסים א $1317  
$2195

HFR-SMK2ספר המאמרים קונטרסים ב $1317  
$1795

HFR-SMK3ספר המאמרים קונטרסים ג $1077  
$2195

HFR-SMY.Yספר המאמרים אידיש $1317  
$2195

HFR-SMY.ME – ספר המאמרים אידיש
מתורגם ללשון הקודש $1317  

$4995

HFR-SSLH.S-ספר השיחות )ה'ת"ש
תש"ה( בלה"ק 3 כרכים $2847  

$195

HFR-RESH5רשימות מאדמו"ר מהוריי"צ חוברת ה $098  
$195

HFR-RESH7רשימות מאדמו"ר מהוריי"צ חוברת ז $098  
$195

HFR-RESH9 רשימות מאדמו"ר
מהוריי"צ חוברת ט $195  

$195

HFR-RESH10רשימות מאדמו"ר מהוריי"צ חוברת י $195  

$195

HFR-RESH11 רשימות מאדמו"ר
מהוריי"צ חוברת יא $195  

$195

HFR-RESH12 רשימות מאדמו"ר
מהוריי"צ חוברת יב $195  

$795

HFR-RESHMרשימת המאסר $477  
$1795

HFR-SICHשיחות קודש כ"ק אדמו"ר הריי"צ $1795  
$1295

HFR-TORAC תורת החסידות והתפלה
עם ביאורים ועיונים $1295  

$2995

HFR-ZICH.Sספר הזכרונות בלה"ק 2 כרכים $1707  
$095

HFR-CHAG87 קונטרס חג הגאולה י"ב
– י"ג תמוז תרפ"ז $095  

$045

HFR-CHAG88 קונטרס חג הגאולה י"ב
– י"ג תמוז תרפ"ח $045  

$4995

HFR-LIKUD.Sלקוטי דיבורים בלה"ק 3 כרכים $2847  
$1395

HFR-AHAV אהבת ישראל במשנת
הרבי הריי"צ )גרין( $1116  

$1550

HFR-BOSI)באתי לגני )י' שבט ה'תש"י( )גרין $1240  
$1095

HFR-CHAY)חיי עולם וחיי שעה )גרין $876  
$1995

HFR-KLAL)כללי החינוך וההדרכה )גרין $1596  
$1095

HFR-LMAN)למען דעת כל עמי הארץ )גרין $876  
$1795

HFR-MAAM1 מאמרים מלוקטים מאדמו"ר
מהוריי"צ א – מנוקד $987  

$1795

HFR-MAAM2 מאמרים מלוקטים מאדמו"ר
מהוריי"צ ב – מנוקד $987  

$1795

HFR-MAAM3 מאמרים מלוקטים מאדמו"ר
מהוריי"צ ג – מנוקד $987  

$1995

HFR-MASAמסע הרבי בארץ הקודש $1496  
$1195

HFR-DARKIדרכי החסידות ענינים $1195  
$1195

HFR-DARKMדרכי החסידות על סדר מועדי השנה $1195  
$1695

HFR-DARKP1 דרכי החסידות על סדר
הפרשיות התורה א $1695  

$1695

HFR-DARKP2 דרכי החסידות על סדר
הפרשיות התורה ב $1695  

$1595

HFR-RABBN רבותינו נשיאנו – כ"ק
אדמו"ר מהוריי"צ $1595  

כ"ק אדמו"ר זי"ע

$79840

HRE-IK.SB אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
זי"ע 32 כרכים $43114  

$2495

HRE-IK1אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע א $1497  
$2495

HRE-IK2אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע ב $1497  

$2495

HRE-IK3אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע ג $1497  
$2495

HRE-IK4אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע ד $1497  
$2495

HRE-IK5אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע ה $1497  
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$2495

HRE-IK6אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע ו $1497  
$2495

HRE-IK7אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע ז $1497  
$2495

HRE-IK8אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע ח $1497  
$2495

HRE-IK9אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע ט $1497  
$2495

HRE-IK10אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע י $1497  
$2495

HRE-IK11אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע יא $1497  
$2495

HRE-IK12אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע יב $1497  
$2495

HRE-IK13אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע יג $1497  
$2495

HRE-IK14אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע יד $1497  
$2495

HRE-IK15אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע טו $1497  
$2495

HRE-IK16אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע טז $1497  
$2495

HRE-IK17אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע יז $1497  
$2495

HRE-IK18אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע יח $1497  
$2495

HRE-IK19אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע יט $1497  
$2495

HRE-IK20אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע כ $1497  
$2495

HRE-IK21אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע כא $1497  
$2495

HRE-IK22אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע כב $1497  
$2495

HRE-IK23אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע כג $1497  
$2495

HRE-IK24אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע כד $1497  
$2495

HRE-IK25אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע כה $1497  
$2495

HRE-IK26אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע כו $1497  
$2495

HRE-IK27אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע כז $1497  
$2495

HRE-IK28אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע כח $1497  
$2495

HRE-IK29אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע כט $1497  
$2495

HRE-IK30אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע ל $1497  
$2495

HRE-IK31אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע לא $1497  
$2495

HRE-IK32אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע לב $1497  
$23000

HRE-LS.SBלקוטי שיחות 39 כרכים $23000  

$1595

HRE-LS1לקוטי שיחות א $957  
$1595

HRE-LS3לקוטי שיחות ג $957  
$1595

HRE-LS4לקוטי שיחות ד $957  
$1595

HRE-LS6לקוטי שיחות ו $957  
$1595

HRE-LS7לקוטי שיחות ז $957  
$1595

HRE-LS8לקוטי שיחות ח $957  
$1595

HRE-LS9לקוטי שיחות ט $957  
$1595

HRE-LS10לקוטי שיחות י $957  
$1595

HRE-LS11לקוטי שיחות יא $957  
$1595

HRE-LS12לקוטי שיחות יב $957  
$1595

HRE-LS13לקוטי שיחות יג $957  
$1595

HRE-LS14לקוטי שיחות יד $957  
$1595

HRE-LS15לקוטי שיחות טו $957  
$1595

HRE-LS16לקוטי שיחות טז $957  
$1595

HRE-LS17לקוטי שיחות יז $957  
$1595

HRE-LS18לקוטי שיחות חי $957  
$1595

HRE-LS19לקוטי שיחות יט $957  
$1595

HRE-LS20לקוטי שיחות כ $957  
$1595

HRE-LS21לקוטי שיחות כא $957  
$1595

HRE-LS22לקוטי שיחות כב $957  
$1595

HRE-LS23לקוטי שיחות כג $957  
$1595

HRE-LS24לקוטי שיחות כד $957  
$1595

HRE-LS25לקוטי שיחות כה $957  
$1595

HRE-LS26לקוטי שיחות כו $957  
$1595

HRE-LS27לקוטי שיחות כז $957  
$1595

HRE-LS28לקוטי שיחות כח $957  
$1595

HRE-LS29לקוטי שיחות כט $957  
$1595

HRE-LS30לקוטי שיחות ל $957  
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$1595

HRE-LS31לקוטי שיחות לא $957  
$1595

HRE-LS32לקוטי שיחות לב $957  
$1595

HRE-LS33לקוטי שיחות לג $957  
$1595

HRE-LS34לקוטי שיחות לד $957  
$1595

HRE-LS35לקוטי שיחות לה $957  
$1595

HRE-LS36לקוטי שיחות לו $957  
$1595

HRE-LS37לקוטי שיחות לז $957  
$1595

HRE-LS38לקוטי שיחות לח $957  
$1595

HRE-LS39לקוטי שיחות לט $957  
$1995

HRE-SS47.2ספר השיחות תשמ"ז ח"ב $998  
$1995

HRE-SS48.2ספר השיחות תשמ"ח ח"ב $998  
$1995

HRE-SS51.1ספר השיחות תנש"א ח"א $998  
$1995

HRE-SS51.2ספר השיחות תנש"א ח"ב $998  
$1,14335

HRE-TM.SB תורת מנחם התוועדויות
תש"י–תשל"א 65 כרכים $85751  

$1795

HRE-TM1תורת מנחם א $1436  
$1795

HRE-TM2תורת מנחם ב $1436  
$1795

HRE-TM3תורת מנחם ג $1436  
$1795

HRE-TM4תורת מנחם ד $1436  
$1795

HRE-TM5תורת מנחם ה $1436  
$1795

HRE-TM6תורת מנחם ו $1436  
$1795

HRE-TM7תורת מנחם ז $1436  
$1795

HRE-TM8תורת מנחם ח $1436  
$1795

HRE-TM9תורת מנחם ט $1436  
$1795

HRE-TM10תורת מנחם י $1436  
$1795

HRE-TM11תורת מנחם יא $1436  
$1795

HRE-TM12תורת מנחם יב $1436  
$1795

HRE-TM13תורת מנחם יג $1436  
$1795

HRE-TM14תורת מנחם יד $1436  

$1795

HRE-TM15תורת מנחם טו $1436  
$1795

HRE-TM16תורת מנחם טז $1436  
$1795

HRE-TM17תורת מנחם יז $1436  
$1795

HRE-TM18תורת מנחם יח $1436  
$1795

HRE-TM19תורת מנחם יט $1436  
$1795

HRE-TM20תורת מנחם כ $1436  
$1795

HRE-TM21תורת מנחם כא $1436  
$1795

HRE-TM22תורת מנחם כב $1436  
$1795

HRE-TM23תורת מנחם כג $1436  
$1795

HRE-TM24תורת מנחם כד $1436  
$1795

HRE-TM25תורת מנחם כה $1436  
$1795

HRE-TM26תורת מנחם כו $1436  
$1795

HRE-TM27תורת מנחם כז $1436  
$1795

HRE-TM28תורת מנחם כח $1436  
$1795

HRE-TM29תורת מנחם כט $1436  
$1795

HRE-TM30תורת מנחם ל $1436  
$1795

HRE-TM31תורת מנחם לא $1436  
$1795

HRE-TM32תורת מנחם לב $1436  
$1795

HRE-TM33תורת מנחם לג $1436  
$1795

HRE-TM34תורת מנחם לד $1436  
$1795

HRE-TM35תורת מנחם לה $1436  
$1795

HRE-TM36תורת מנחם לו $1436  
$1795

HRE-TM37תורת מנחם לז $1436  
$1795

HRE-TM38תורת מנחם לח $1436  
$1795

HRE-TM39תורת מנחם לט $1436  
$1795

HRE-TM40תורת מנחם מ $1436  
$1795

HRE-TM41תורת מנחם מא $1436  
$1795

HRE-TM42תורת מנחם מב $1436  
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$1795

HRE-TM43תורת מנחם מג $1436  
$1795

HRE-TM44תורת מנחם מד $1436  
$1795

HRE-TM45תורת מנחם מה $1436  
$1795

HRE-TM46תורת מנחם מו $1436  
$1795

HRE-TM47תורת מנחם מז $1436  
$1795

HRE-TM48תורת מנחם מח $1436  
$1795

HRE-TM49תורת מנחם מט $1436  
$1795

HRE-TM50תורת מנחם נ $1436  
$1795

HRE-TM51תורת מנחם נא $1436  
$1795

HRE-TM52תורת מנחם נב $1436  
$1795

HRE-TM53תורת מנחם נג $1436  
$1795

HRE-TM54תורת מנחם נד $1436  
$1795

HRE-TM55תורת מנחם נה $1436  
$1795

HRE-TM56תורת מנחם נו $1436  
$1795

HRE-TM57תורת מנחם נז $1436  
$1795

HRE-TM58תורת מנחם נח $1436  
$1795

HRE-TM59תורת מנחם נט $1436  
$1795

HRE-TM60תורת מנחם ס $1436  
$1795

HRE-TM61תורת מנחם סא $1436  
$1795

HRE-TM62תורת מנחם סב $1436  
$1795

HRE-TM63תורת מנחם סג $1436  
$595

HRE-TMMIתורת מנחם – מילואים א-ס $476  
$1000

HRE-TMMAFT תורת מנחם – ספר המפתחות
לכרכים א-נ 2 כרכים $1000  

$49995

HRE-TMH.SB תורת מנחם – התוועדויות
תשמ"ב–תשנ"ב $47495  

$4295

HRE-TMHTI.S – תוכן הענינים לתורת מנחם
התוועדויות תשמ"ב–תשנ"ב 2 כרכים $3221  

$3995

HRE-TMMTתורת מנחם – מנחם ציון 2 כרכים $2277  
$1995

HRE-TMHRS תורת מנחם – הדרנים
על הרמב"ם וש"ס $1596  

$5995

HRE-YEIN.Sתורת מנחם – יין מלכות 3 כרכים $4796  

$5995

HRE-SMM.S תורת מנחם – ספר המאמרים
מלוקט 4 כרכים $5995  

$2990

HRE-BOSI.SB תורת מנחם – ספר המאמרים
באתי לגני 2 כרכים $2990  

$2195

HRE-SMM12T תורת מנחם – ספר המאמרים
מלוקט מועדים – י"ב י"ג תמוז $1756  

$2195

HRE-SMM19K תורת מנחם – ספר המאמרים
מלוקט מועדים – י"ט כסלו $1756  

$1795

HRE-TMDC תורת מנחם – ספר
המאמרים דרושי חתונה $1436  

$2195

HRE-SMMPU תורת מנחם – ספר המאמרים
מלוקט מועדים – פורים $1756  

$26925

HRE-SM.SB תורת מנחם – ספר
המאמרים 15 כרכים $21540  

$1795

HRE-SM11 תורת מנחם – ספר
המאמרים תשי"א-י"ב $1436  

$1795

HRE-SM13תורת מנחם – ספר המאמרים תשי"ג $1436  
$1795

HRE-SM14 תורת מנחם – ספר
המאמרים תשי"ד $1436  

$1795

HRE-SM15 תורת מנחם – ספר
המאמרים תשט"ו $1436  

$500

HRE-SM15.P תורת מנחם – ספר המאמרים
תשט"ו-תשט"ז כריכה רכה $500  

$1795

HRE-SM16 תורת מנחם – ספר
המאמרים תשט"ז $1436  

$1795

HRE-SM17תורת מנחם – ספר המאמרים תשי"ז $1436  
$500

HRE-SM17.P תורת מנחם – ספר המאמרים
תשי"ז-תשי"ח כריכה רכה $500  

$1795

HRE-SM18 תורת מנחם – ספר
המאמרים תשי"ח $1436  

$1795

HRE-SM19 תורת מנחם – ספר
המאמרים תשי"ט $1436  

$1795

HRE-SM20תורת מנחם – ספר המאמרים תש"כ $1436  
$1795

HRE-SM21 תורת מנחם – ספר
המאמרים תשכ"א $1436  

$1795

HRE-SM22 תורת מנחם – ספר
המאמרים תשכ"ב $1436  

$1795

HRE-SM24 תורת מנחם – ספר
המאמרים תשכ"ד $1436  

$1795

HRE-SM28 תורת מנחם – ספר
המאמרים תשכ"ח $1436  

$1795

HRE-SM30תורת מנחם – ספר המאמרים תש"ל $1436  
$1795

HRE-SM36ספר המאמרים תשל"ו $1436  
$1795

HRE-SM37ספר המאמרים תשל"ז $1436  
$1795

HRE-SM38 תורת מנחם – ספר
המאמרים תשל"ח $1436  

$200

HRE-SMMLE מאמרים מלוקטים
לחדשי חשון-כסלו $200  

$6995

HRE-RESH.S2רשימות כ"ק אדמו"ר זי"ע 3 כרכים $3987  
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$2995

HRE-RESHHתורת מנחם – רשימת היומן $1797  
$1495

HRE-RESHMרשימת המנורה $897  
$3995

HRE-IGROM.Sאגרות מלך 2 כרכים $2397  
$2495

HRE-IKM1אגרות קודש מתורגמות – א $1497  
$2495

HRE-IKM2אגרות קודש מתורגמות – ב $1497  
$2495

HRE-IKM3אגרות קודש מתורגמות – ג $1497  
$2495

HRE-IKM4אגרות קודש מתורגמות – ד $1497  
$3195

HRE-OIREאוי רבי $2396  
$1395

HRE-ORCHאורחות מנחם $1046  
$2095

HRE-OTSAIKאוצר אגרות קודש $1571  
$4195

HRE-OTSALS.SB1אוצר לקוטי שיחות א-ג $2978  
$4195

HRE-OTSALS.SB2אוצר לקוטי שיחות ד-ו $2978  
$1995

HRE-OTSALSLאוצר לקוטי שיחות – לשיטתייהו $1496  
$1995

HRE-OTSAMCאוצר מאמרי חסידות $1496  
$1995

HRE-OTSAREאוצר רשימות $1496  
$1995

HRE-ANIHאני ה' רופאך $1995  
$1750

HRE-ANIM אני מאמין – מכתבי הרבי
בנושא אמונה )ריטרמן( $1750  

$1895

HRE-ATAL אוצר שיחות מהרבי
מליובאוויטש לנשים ובנות $1421  

$495

HRE-BENAבנפשנו הדבר $371  
$2195

HRE-BEREברגע האמת $1646  
$1795

HRE-BEYAבידים טובות $1346  
$1995

HRE-BINOבנאות דשא $1197  
$2295

HRE-BIURBRביאורים במאמרי רבינו 2 כרכים $2295  
$2995

HRE-BIURPA.Sביאורים לפרקי אבות 2 כרכים $1797  
$6995

HRE-BIURPR.Sביאורים לפרש"י על התורה 5 כרכים $3987  
$495

HRE-GIDRגדרן של מצות במשנתו של הרבי $297  
$1495

HRE-CHEVחברון עיר הקודש $1495  
$1595

HRE-DARK דרכי החיים – לפי סדר
פרשיות התורה $1196  

$2295

HRE-DEDU דיעדושקא – שיחות
ומכתבים על רוסיא $1377  

$395

HRE-DIVRדברי מנחם $395  
$1395

HRE-DVARדבר מלך $1395  
$595

HP-HAGA הגהות לסדור רבנו הזקן
תש"א – תשט"ז $298  

$2195

HRE-HADEהדרך לחיים של משמעות $2195  
$2495

HRE-HADRSMC 'הדרן – סיום מסכת חגיגה )כ
DVD מנחם אב תשל"א( עם $1871  

$9795

HRE-HAMA.SB המאור שבתורה – ביאורי
החומש 5 כרכים $7346  

$2995

HRE-HAMEהמלך במסיבו 2 כרכים $1797  
$1595

HRE-HAYO.MESהיום יום – משולב – מקור ותרגום $798  
$995

HRE-HAYO.METהיום יום מתורגם ללשון הקודש $498  
$4495

HRE-HAYO.MEVהיום יום המבואר 2 כרכים $2922  
$695

HRE-HAYO.PKTהיום יום – כיס $417  
$2095

HRE-HAYOYMHהיום יום – מורה הדרך לדור השביעי $1571  
$1795

HRE-HEARהערות ועיונים במנחת חינוך $1795  
$1995

HRE-HEIC1היכל מנחם א $998  
$1995

HRE-HEIC3היכל מנחם ג $998  
$2195

HRE-HEICHהיכל הנגינה $1646  
$3295

HRE-HISI.Sהיא שיחתי 2 כרכים $2471  
$795

HRE-HARE.Pהרבי מליובאוויטש $398  
$1795

HRE-VRAB1ורבים השיב מעוון א $1705  
$1195

HRE-LEKECBBSחידושים וביאורים על מסכת שבת $598  
$1195

HRE-YAHA1
יהלומים מספרים 1 $1195  

$1295

HRE-YAHA2
יהלומים מספרים 2 $1295  

$1295

HRE-YAHA3
יהלומים מספרים 3 $1295  

$1395

HRE-YETZ)יציאת מצרים בכל דור ודור )גרין $1116  
$2750

HRE-YMEIBRימי ברכה $2613  
$1695

HRE-KLALRSכללי רש"י $1017  
$1495

HRE-LEKECBBBBלקט חידושים וביאורים – בבא בתרא $748  
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$1695

HRE-LMANלמען תצליח $1695  
$500

HRE-MAFT1מפתח ענינים לשיחות קודש $500  
$100

HRE-MAFTBPR מפתח ביאורי פירוש רש"י
על התורה ונ"ך $100  

$100

HRE-MAFTBRLS1 מפתח ביאורי הרמב"ם
שבלקוטי שיחות 1 $100  

$100

HRE-MAFTBRLS2 מפתח ביאורי הרמב"ם
שבלקוטי שיחות 2 $100  

$050

HRE-MAFTMS3 מפתח מאמרים ושיחות
ח"ג )תשמ"ה-תש"נ( $050  

$050

HRE-MAFTMS4 מפתח מאמרים ושיחות
ח"ד )תש"נ-תשנ"א( $050  

$095

HRE-MAFTTAR מפתח ותוכן על רשימות
חוברות א-קא $095  

$295

HRE-MAICמאי חנוכה במשנתו של הרבי $295  
$895

HRE-MABA.Hמבט מיוחד – כריכה קשה $671  
$1795

HRE-MARA'מה רבו מעשיך ה $1795  
$595

HRE-MICHמכתבו הגיעני $595  
$4395

HRE-MIKD.SBמקדש מלך 4 כרכים $4395  
$100

HRE-MILUCBMG מילואים לספר חידושים
וביאורים במסכת גיטין $100  

$595

HRE-MILUSM מילואים לספר המפתחות
לשיחות קודש $446  

$2195

HRE-MISHמשנתו של הרבי מליובאוויטש $2085  
$1995

HRE-VEAT)מאמר ואתה תצוה )גרין $1596  
$5995

HRE-MAFTSKספר המפתחות לשיחות קודש $3897  
$1495

HRE-HASH2ספר השליחות תשמ"א-תש"נ $748  
$100

HRE-HASH3ספר השליחות תנש"א – הוספות $100  
$1295

HRM-TOLDספר התולדות – אדמו"ר מהר"ש $648  
$1495

HRE-EITZעצה סגולה וברכה $1495  
$1895

HRE-ALKU על כולנה – אוצר מכתבים
מהרבי לנשים ובנות $1421  

$1295

HRE-ASKAעסקנות צבורית $971  
$1195

HRE-ATZAHTעצת הרבי תנחני $1195  
$1595

HRE-PEGIפגישות עם הרבי $1515  
$1195

HRE-PENI1פניני השבת בראשית-שמות $1195  
$1195

HRE-PENITBRפניני תורה בראשית $1195  

$1195

HRE-PENITSפניני תורה שמות $1195  
$1195

HRE-PENITVפניני תורה ויקרא $1195  
$1995

HRE-PETA1פתקים משלחנו של הרבי א $1496  
$1995

HRE-PETA2פתקים משלחנו של הרבי ב $1496  
$1995

HRE-PETA3פתקים משלחנו של הרבי ג $1496  
$4195

HRE-PNIN.Sפניני מנחם 3 כרכים $4195  
$2195

HRE-HANDOUTS.SB קונטרסים שחולקו ע"י
כ"ק אדמו"ר זי"ע $2195  

$1595

HRE-RABBNרבותינו נשיאנו – כ"ק אדמו"ר זי"ע $1595  
$1395

HRE-ROSHראש בני ישראל $1395  
$1895

HRE-SHAAAYשערי אהבת ישראל $1421  
$2095

HRE-SHAABשערי בר מצוה $1571  
$2195

HRE-SHAACשערי חינוך $1646  
$2195

HRE-SHAAEMשערי אמונה $1646  
$1995

HRE-SHAAEYשערי ארץ ישראל $1496  
$4390

HRE-SHAAGשערי גאולה 2 כרכים $3073  
$1995

HRE-SHAAMCשערי המועדים חנוכה $1496  
$2295

HRE-SHAAMESשערי מגילת אסתר $1721  
$3790

HRE-SHAAMPEשערי המועדים חג הפסח 2 כרכים $2843  
$1895

HRE-SHAAMRשערי המועדים ראש השנה $1421  
$1995

HRE-SHAAMSE ,שערי המועדים ספה"ע
פסח שני, ל"ג בעומר $1496  

$1895

HRE-SHAAMSHAשערי המועדים שבועות $1421  
$1895

HRE-SHAAMSHVשערי המועדים חודש שבט $1421  
$3790

HRE-SHAAMTA ,שערי המועדים חודש תמוז
מנחם-אב 2 כרכים $2843  

$1995

HRE-SHAAMYOשערי המועדים יום הכיפורים $1496  
$1895

HRE-SHAAMYUשערי המועדים י-י"ט כסלו $1421  
$2195

HRE-SHAANשערי נישואין $1646  
$2095

HRE-SHAAPAשערי פרקי אבות $1571  
$2195

HRE-SHAASHIשערי שידוכין $1646  
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$1895

HRE-SHAASHMשערי שמיטה ומצוות הקהל $1421  
$2095

HRE-SHAATEשערי תפילה $1571  
$1995

HRE-SHAATZשערי צדקה $1496  
$1995

HRE-SHLEשלמות הארץ $1197  
$2095

HRE-SHULCשלחן חג $1571  
$12495

HRE-SHULM.SBשלחן מנחם 7 כרכים $9371  
$1995

HRE-SHULSBAשולחן שבת במדבר $1496  
$1995

HRE-SHULSBRשולחן שבת בראשית $1496  
$1995

HRE-SHULSDשולחן שבת דברים $1496  
$2095

HRE-SHULSPשולחן שבת פרשיות $1571  

$1995

HRE-SHULSSשולחן שבת שמות $1496  
$1995

HRE-SHULSVשולחן שבת ויקרא $1496  
$695

HRE-SIMCOשמחת עולם $417  
$1495

HRE-SIMCT שמחת תורה – עניני דיומא
מבית מדרשו של הרבי $1121  

$2195

HRE-SIMCU'שערי שמחה ובטחון בה $1646  
$1595

HRE-TIFEHתפארת השליחות $798  
$1595

HRE-TMTLYS תורת מנחם – תפארת
לוי יצחק שמות $1196  

$1595

HRE-TMTLYV תורת מנחם – תפארת
לוי יצחק ויקרא $1196  

$500

HRE-TOCH50תוכן קצר משיחות תש"נ $500  
$2295

HRE-TORAתורת השליחות $1377  
כ"ק הרב לוי יצחק

$6995

HO-LIKULY.Sלקוטי לוי יצחק 5 כרכים $3987  
$295

HO-LIKULYHLT.P לקוטי לוי יצחק – הערות
לספר התניא $177  

$495

HO-MICHCמכתבי החתונה $297  
$495

HKO-CHOFקובץ כ' מנחם אב – ששים שנה $347  
$2495

HO-YALKLY1 ילקוט לוי יצחק על התורה
בראשית-תולדות $1497  

$2495

HO-YALKLY2 ילקוט לוי יצחק על
התורה ויצא-וישלח $1497  

$2495

HO-YALKLY3ילקוט לוי יצחק על התורה וישב-ויחי $1497  
$2495

HO-YALKLY4 ילקוט לוי יצחק על
התורה שמות-בא $1497  

$1595

HRE-TMTLYS תורת מנחם – תפארת
לוי יצחק שמות $1196  

$1595

HRE-TMTLYV תורת מנחם – תפארת
לוי יצחק ויקרא $1196  

$5395

HH-TOLDLY.Sתולדות לוי יצחק 3 כרכים $3075  
$3295

HH-LELO.S ללא מורא – תולדות חייו של
רבי לוי יצחק שניאורסון $2471  

ביוגרפיה וסיפורים

$1695

HH-770 ,770 שביבי שיחות, קטעי יומן
ותיאורים חיים אוטנטיים $1695  

$2495

HH-AVNEאבני חן – תולדות משפחת חן $1871  
$1895

HH-ADMUCVAאדמורי חב"ד ויהדות אוסטריא $1421  
$2295

HH-ADMUCVBאדמורי חב"ד ויהדות בוכרה $1721  
$2450

HH-ADMUCVGRאדמורי חב"ד ויהדות גרוזיה $1838  
$2395

HH-ADMUCVTאדמורי חב"ד ויהדות צרפת $1796  
$1195

HH-ORCHCSאור חסידי בחושך הסובייטי $1195  
$1695

HH-ECHAאחד היה אברהם $1695  
$1350

HH-ANASאנשים חסידים היו $1350  
$5495

HH-SHIUאלבום של"ה – שיעורי לימוד הדת $2198  

$1595

HH-BARUברוך אומר ועושה $1595  
$1695

HH-BEISR)בית רבי )בלה"ק $1271  
$1595

HH-GADO 'גדול מאחיו – מולא חזקי
קייקוב )רבה של סמרקנד( $1436  

$2295

HH-DIVR)דברי ימי התמימים )מונדשיין $1721  
$1595

HH-DOVE)דובר שלום )וולף $1595  
$2150

HH-HAMAAהמאסר הראשון $2150  
$2795

HH-HAMASהמסע האחרון של אדמו"ר הזקן $2795  
$2050

HH-HAMEהמאירים לארץ $1538  
$1795

HH-HAPAהפרטיזן – ר' זושא וילימובסקי $1346  
$1795

HH-HAROהרוגצ'ובי – סיפור חייו $1795  
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$995

HH-HATEהתשובה – ברנובר $995  
$3995

HH-HATO.Sהתמים 2 כרכים $2277  
$495

HH-HINEהנה איש פלאות $495  
$2995

HH-HOTZהוצאת ספרים קה"ת $1797  
$1695

HH-ZCHOזכור לאברהם $1695  
$1395

HH-ZICH.SAזכרונותי – ר' נחום שמריהו ששונקין $1395  
$2495

HH-ZICHLYזכרון לבני ישראל $1248  
$1595

HH-CHASAMחסידים אנשי מעשה $1595  
$1495

HH-CHASVEחסידים ואנשי אמת $1346  
$2095

HH-YMEICימי חב"ד $1571  
$2795

HH-YMEIT1.Sימי תמימים חלק א-ב $2795  
$2795

HH-YMEIT3.Sימי תמימים חלק ג-ד $2795  
$2795

HH-YMEIT5.Sימי תמימים חלק ה-ו $2795  
$2995

HH-YMEIT7.Sימי תמימים חלק ז-ח $2995  
$3295

HH-LELO.S ללא מורא – תולדות חייו של
רבי לוי יצחק שניאורסון $2471  

$1795

HH-LEVH)לב הארי )כהן $1795  
$1695

HH-LMANלמען ידעו...בנים יולדו $1695  
$1595

HH-MASAמסע ברדיטשוב $1595  
$2495

HH-NEROנרות להאיר $2495  
$1795

HH-NESIנשיאים במאסר $1795  
$895

HMA-ASSO.HC סיפורי מחניים שונים
בעברית בכריכה קשה $850  

$195

HMA-ASSO.PB סיפורי מחניים שונים
בעברית בכריכה רכה $185  

$395

HMA-ASSO.PLAM סיפורי מחניים שונים בעברית
בכריכה רכה – למנציה $395  

$395

HMA-ASSO.PPLAS סיפורי מחניים שונים בעברית
בכריכה רכה – מנויילן $395  

$2995

HH-TMIM1ספר התמימים חלק א $1498  
$2995

HH-TMIM2ספר התמימים חלק ב $1498  
$19995

HH-TOLD.Sספר התולדות 14 כרכים $14996  
$3995

HH-PEIL.Sפעילות חוצה גבולות 2 כרכים $2996  
$1595

HH-KITZקיצור תולדות חב"ד $1595  
$1795

HH-REBAHר' אברהם הערש $1795  
$1595

HH-REBM ר' מענדל – סיפורו של
חסיד, משפיע ומקושר $1595  

$1495

HH-TOLDACתולדות אברהם חיים $748  
$1695

HH-TOLDBMתולדות ברוך מרדכי $1695  
$2295

HH-TOLDCEKתולדות חב"ד בארץ הקודש $1377  
$2295

HH-TOLDCPתולדות חב"ד בפולין ליטא ולטביא $1148  
$2295

HH-TOLDCRTתולדות חב"ד ברוסי' הצארית $1148  
$5395

HH-TOLDLY.Sתולדות לוי יצחק 3 כרכים $3237  
$995

HH-TOLDRAAH תולדות ר' אברהם אבא
הרופא – דר זעליגזאן $995  

$1795

HH-TOLDRM)תולדות רבי משה )בן אדה"ז $1795  
$2095

HH-TOLDRNתולדות רבותינו נשיאינו $1048  
$1895

HH-TORA תורת אמת מאה שנות
ליובאוויטש בארץ הקודש $1895  

$1995

HH-TIFEYתפארת יעקב $1496  
קובצים וקונטרסים

$795

HKO-OHRY77 אור ישראל – קובץ לעניני הלכה
ומנהג, שנה כד גליון א )עז( $795  

$295

HKU-BIUR ביאור והגהות למאמר ויאכילך
את המן שבלקוטי תורה $295  

$095

HKO-YAGDT18-יגדיל תורה, חוברות, יח
סח, שונות, כל אחד $095  

$095

HKO-YAGDTMAFTיגדיל תורה , מפתח לעשר שנים $095  
$100

HKO-11NISS80קובץ י"א ניסן – שנת השמונים $100  
$100

HKO-11NISS89קובץ י"א ניסן – שנת השמונים ותשע $100  

$100

HKO-11NISS91קובץ י"א ניסן – שנת הצ"א $100  
$500

HKO-11NISS92קובץ י"א ניסן – שנת הצ"ב $500  
$100

HKO-11NISS93קובץ י"א ניסן – שנת הצ"ג $100  
$1495

HKO-14KIקובץ י"ד כסלו $897  
$325

HKO-22SHEVקובץ כ"ב שבט $195  
$495

HKO-2IYAR – קובץ ב' אייר תשנ"ה
סיום אמירת הקדיש $248  
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$295

HKO-BEINקובץ בין המצרים $148  
$100

HKO-VAYIקובץ ויהי בארבעים שנה $100  
$100

HKO-CHIDT10קובץ חידושי תורה י $100  
$500

HKO-CHIDTMC2קובץ חידושי תורה מבית חיינו ב $500  
$500

HKO-CHIDTMC3קובץ חידושי תורה מבית חיינו ג $500  
$500

HKO-CHIDTMC4קובץ חידושי תורה מבית חיינו ד $500  
$500

HKO-DIVRT19קובץ דברי תורה – חוברת יט $500  
$100

HKO-DIVRT20קובץ דברי תורה – חוברת כ $100  
$500

HKO-HADRM4קובץ הדרת מלך – חוברת ד $500  
$100

HKO-HADRM5קובץ הדרת מלך – חוברת ה $100  
$495

HKO-CHOFקובץ כ' מנחם אב – ששים שנה $347  
$100

HKO-KINUTL13קובץ כינוס תורה חוברת יג $100  
$500

HKO-KINUTL18קובץ כינוס תורה חוברות יח-יט $500  
$500

HKO-KINUTL20קובץ כינוס תורה חוברת כ $500  
$495

HKO-LIKKD)קובץ ליקוטי דינים )גרינגלאס $248  
$495

HKO-SIPU24קובץ סיפורים תשכ"ד-כ"ה $297  
$495

HKO-SIPU26קובץ סיפורים תשכ"ו-כ"ז $248  
$495

HKO-SIPU28קובץ סיפורים תשכ"ח-ל $248  
$495

HKO-SIPU31קובץ סיפורים תשל"א-ל"ד $248  
$100

HKO-SIYUקובץ סיום הרמב"ם תש"נ $100  
$100

HKO-IYUINVRקובץ עיונים והערות ברשימות קודש $100  

$495

HKO-IYUNTS2
קובץ עיונים תפארת שמשון מס' 2 $495  

$295

HKO-PILEקובץ פלאי שיח $295  
$100

HKO-PILP18קובץ פלפול התלמידים י"ח $100  
$300

HKU-IGRO קונטרס אגרות קודש בעניני
זרעא חייא וקיימא $300  

$100

HKU-11NISSקונטרס י"א ניסן תש"נ $100  
$395

HKU-HAKOקונטרס הכולל הלכות בית הבחירה $198  
$325

HKU-AVODקונטרס העבודה $163  
$100

HKU-HAKA קונטרס הקפות – יום
שמיני עצרת ה'תש"ד $100  

$325

HKU-HATEקונטרס התפלה $163  
$095

HFR-CHAG87 קונטרס חג הגאולה י"ב
– י"ג תמוז תרפ"ז $095  

$045

HFR-CHAG88 קונטרס חג הגאולה י"ב
– י"ג תמוז תרפ"ח $045  

$695

HKU-CHAGCקונטרס חג החגים י"ט כסלו $348  
$045

HKU-CHODקונטרס חודש כסלו תשי"ב $045  
$350

HKU-LIMUקונטרס לימוד החסידות $210  
$295

HKU-MAAM82 קונטרס מאמרים תרפ"ב
– הוצאה מיוחדת $148  

$325

HKU-SIYUקונטרס סיום והכנסת ספר תורה $195  
$325

HKU-INYO.1קונטרס ענינה של תורת החסידות $195  
$395

HKU-INYO.PIA קונטרס ענינה של תורת
החסידות עם פענוח $237  

$595

HKU-ETZCקונטרס עץ החיים $298  
$995

HKU-TZIY קונטרס ציונים לתניא להרה"ח
ר' אלטער שימחאוויטש ז"ל $697  

$100

HKU-SIMCקונטרס שמחת תורה תרס"ו $100  
הלכה ומנהג

$2095

HL-ALHA1)על הפרק א )אבערלאנדער $2095  
$2095

HL-ALHA2)על הפרק ב )אבערלאנדער $2095  
$1995

HL-AVNEשאלות ותשובות אבני חן $798  
$1350

HL-BEIN)בין הצלחת לטבעת )וואגעל $1215  
$895

HL-BIRC.M סדר ברכת הנהנין לאדמו"ר
הזקן מנוקד )גרין( $716  

$1995

HL-BIUR1 ביאורי השלחן-שכירות קבלנות
אמירה לעכו"מ )שמעונוביץ( $1995  

$2095

HL-BIUR2 ,ביאורי השלחן שהייה, הטמנה
הוצאה )שמעונוביץ( $2095  

$1195

HL-BRIS)ברית נתן )גורארי $1195  
$1695

HL-CHAYחיים כהלכה $1695  
$300

HL-CHIKH9)חקרי הלכות – ט )פיעקארסקי $300  
$5795

HL-CHIKM.SB)חקרי מנהגים 5 כרכים )גורארי $4346  
$1295

HL-CHOS2)חוסן ישועות ח"ב )טברדוביץ $1230  
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$1995

HL-CHOSY)חוסן ישועות בנין עדי עד )טברדוביץ $1995  
$1695

HL-DINEE)דיני איטר )נחמנסון $1271  
$995

HL-DINEN דיני נתינת הזרוע הלחיים
והקיבה לכהן )ריבקין( $746  

$995

HL-DOVE)דובר שלום הערות בשלחן ערוך )לוין $498  
$200

HL-GIDU גידול הזקן: סיוע או עיכוב
לפרנסה בהרחבה? )ווינער( $200  

$1595

HL-HADR.R)הדרת פנים זקן )ווינער $1595  
$395

HL-HADRHC1 הדרת פנים זקן – הוספות חדשות
למילואים והשמטות )ווינער( $395  

$1795

HL-HALI)הליכות עולם )וילהלם $1795  
$995

HL-HAMIספר המנהגים – מנהגי חב"ד $498  
$2895

HL-HAMIK.SBהמבצעים כהלכתם 2 כרכים $2895  
$1795

HL-HAMIKEהמבצעים כהלכתם $1795  
$1995

HL-HEAR – הערות וביאורים בשו"ע אדה"ז
הלכות הטמנה )היכל מנחם( $1496  

$1795

HL-HEFSהפסק בתפלה $1795  
$1695

HL-HILCS הל' שחיטה משלחן ערוך אדה"ז
עם ביאורי הלכות )ווינר( $848  

$1195

HL-ISPA אתפשטותא דמשה הלכות ליל
הסדר ונוסח ההגדה )העכט( $1195  

$1495

HL-KLALT)כללי טהרה )אבערלאנדער \ בלום $1346  
$1595

HL-KTZOHHLקצות השלחן הערות למעשה $1595  
$1995

HL-KVUD)כבודה בת מלך )ווינער $1895  
$1395

HL-LEHO)להודות ולהלל )וילהלם $1395  
$1695

HL-LEKETHHS לקט ציונים והערות לשולחן ערוך
אדה"ז – הלכות שבת סימנים רס-ש $1695  

$2995

HL-MINHA.S מנהג אבותינו בידינו, שבת ומועדים
2 כרכים )אבערלאנדער( $2995  

$1995

HL-MINHRמנהגי הרביים $1496  
$1395

HL-MINHYמנהגי יארצייט חב"ד $1046  
$1895

HL-NETI2'נתיבים בשדה השליחות ב $1895  
$5190

HL-NITEGNIDנטעי גבריאל – הלכות נדה 3 כרכים $5190  
$1395

HL-NITEGNID3נטעי גבריאל – הלכות נדה ג $1395  
$1595

HL-NITEGSKנטעי גבריאל – שמיטת כספים $1595  
$2195

HL-OTSAMCEאוצר מנהגי חב"ד – אלול תשרי $1646  

$2095

HL-OTSAMHאוצר מנהגים והוראות – יורה דעה $1571  
$995

HL-PARA)פרשת נגעי עור אדם )ריבקין $746  
$1995

HL-PINAHפינת ההלכה $1995  
$1695

HL-PISKפסקי פרי מגדים $848  
$1650

HL-RAVL1)רב להושיע ח"א )עמית $1650  
$1650

HL-RAVL2)רב להושיע ח"ב )עמית $1650  
$1650

HL-RAVL3)רב להושיע ח"ג )עמית $1650  
$1695

HL-SEDEBH)סדר ברכות הנהנין המבואר )פרוס $1695  
$1595

HL-SEDETEV)סדר תנאים אירוסין ונישואין )לוין $957  
$1695

HL-SHAAYD שערי יורה דעה על הלכות
בשר בחלב )ברוד( $1695  

$1950

HL-SHAB1)שבת כהלכה כרך א )פרקש $1950  
$1950

HL-SHAB2)שבת כהלכה כרך ב )פרקש $1950  
$2295

HL-SHAB3)שבת כהלכה כרך ג )פרקש $2295  
$2195

HL-SHEV1)שבע מצות השם א )ווינער $2195  
$2195

HL-SHIUHL1 שיעורי הלכה למעשה
א' אורח חיים )לוין( $1317  

$2195

HL-SHIUHL2 ,שיעורי הלכה למעשה ב' יורה דעה
אבן העזר, חושן משפט )לוין( $1317  

$395

HL-SHLI)שלילת גידול בלורית )ווינער $395  
$595

HL-SHULK)שלחן כהנים )הנדל $595  
$500

HL-SHULM1שלחן המלך א $500  
$500

HL-SHULM2שלחן המלך ב $500  
$1595

HL-SHVAB)שבח הברית )הורביץ $1595  
$1595

HL-SHVAM1)שבח המועדים אלול-פורים )הורביץ $1595  
$1495

HL-SHVAN)שבח הנישואין )הורביץ $1495  
$1595

HL-SHVAY)שבח יקר )הורביץ $1595  
$3495

HL-TAHA.SB)טהרה כהלכה 2 כרכים )פרקש $3495  
$1495

HL-TAHAM)טהרת מים )טעלושקין $748  
$895

HL-TENO)תנאים ווארט אירוסין ונישואין )לוין $671  
$1695

HL-TIKUM.N תיקוני מקוואות לפי תקנת
רבותינו – הוצאה חדשה )לוין( $1017  
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$1515

HL-TIKUM.PREV תיקוני מקוואות לפי תקנת
רבותינו – הוצאה הקודמת )לוין( $500  

$1450

HL-TISP'תספורת והכנסת ל'חדר $1450  
$1495

HL-TZIO)ציון לנפש )סילבערבערג $1495  

$1695

HL-TZITציצית – הלכה למעשה $1695  
$495

HL-VEZO וזאת הברכה – לוח ברכות
ראשונות ואחרונות )חדד( $287  

$1995

HL-YESO)יסודי השולחן וזיקוקי אורותיו )זיאנץ $1995  
שונות

$1795

HO-CHASBM – א חסידישע בר-מצוה
הכנות חסידיות )גופין( $1346  

$1495

HO-ABBAאבא )סמית( סיפורים על הרבי $1495  
$1695

HO-ABIAאביעה חידות $1695  
$1695

HO-IGERTאגרת התשובה עם ביאורי הרבי $1271  
$1695

HO-AHAVBEאהבה בלתי אפשרית $1695  
$1850

HO-AHAVY אהבת ישראל – אהבה
ואחדות באור החסידות $1480  

$595

HO-OHELL1אהלי ליובאוויטש ח"א אדר ב $595  
$200

HO-OHELS3אהלי שם ג $200  
$200

HO-OHELS4אהלי שם ד $200  
$200

HO-OHELS5אהלי שם ה $200  
$500

HO-OHELS6אהלי שם ו $500  
$500

HO-OHELS7אהלי שם ז $500  
$500

HO-OHELS8אהלי שם ח $500  
$500

HO-OHELS9אהלי שם ט $500  
$1995

HO-OHEIאוהב עמו ישראל – לקט מקורות $1995  
$4635

HO-ORAHT.SB אורה לתורה )גרין( 3 כרכים
בראשית-ויקרא $3708  

$1545

HO-ORAHTB)אורה לתורה בראשית )גרין $1236  
$1545

HO-ORAHTS)אורה לתורה שמות )גרין $1236  
$1545

HO-ORAHTV)אורה לתורה ויקרא )גרין $1236  
$1545

HO-ORCHMC אור חב"ד: מאמרי חז"ל
סדר זרעים )גרין( $1236  

$3495

HO-ORHA)אור הבית 2 כרכים )ריטרמן $2971  
$1495

HO-OTSRMEאוצרות המועדים – אלול תשרי $1495  
$1795

HO-ELEHאלה הם מועדי $1795  
$1595

HO-ANIY)אני יהודי )ריטרמן $1436  

$1595

HO-ASAD1אסדר לסעודתא א $1595  
$1595

HO-ASAD2אסדר לסעודתא ב $1595  
$1595

HO-ASAD3אסדר לסעודתא ג $1595  
$500

HO-AFIK אפיקי מים – חידושים
וביאורי בדברי הרמב"ם $500  

$895

HO-APIR)אפיריון לרבי שמעון )הבר $537  
$1795

HO-ERETארץ ושמים $1346  
$1850

HO-BEOH)באהלי צדיקים )גרין $1480  
$1695

HO-BORH5
באור התורה 5 $1695  

$1695

HO-BORH6
באור התורה 6 $1695  

$1695

HO-BORH7
באור התורה 7 $1695  

$1495

HO-BEHA1בהשגחה פרטית – שלוחים מספרים $1495  
$2195

HO-BIURAT 'ביאור על התניא – ר
שמואל גרונם אסתרמן $1317  

$1495

HO-BIURL)ביאור לתניא )פלוטקין $1420  
$1695

HO-BIURRSCביאורי ר' שלמה חיים $1271  
$1895

HO-BIURSYV1 ביאורים הערות וציונים על שער
היחוד והאמונה )גורארי( $1706  

$4195

HO-BEIN.SB – בין הדגים לזמירות
סיפורים לשולחן $4195  

$1995

HO-BIRUH)בירורי הלכות )פלוטקין $1895  
$1495

HO-BEISY בית ישראל – יובל שנים
בארץ הקודש )סלאווין( $1495  

$1495

HO-BAYIM)בית מאושר )ריטרמן $1495  
$1995

HO-BEINSIבעיניה של אשה $1895  
$1995

HO-BATMCבת מצוה חסידית – הכנה ומחשבה $1496  
$1850

HO-BETV1בתבונה בונה ביתה א $1850  
$1695

HO-BETV2 – בתבונה בונה ביתה
בין איש לאשתו $1695  

$1695

HO-DAATדעתן עלך $1695  
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$1695

HO-DEREAUדרך ארוכה וקצרה – פרקים בתניא $1271  
$695

HO-DEREE)דרך אמונה )ר' מאיר ן' גבאי $417  
$1795

HO-HABAהבית היהודי $1795  
$1995

HO-HAGGKהגדה כהלכה $1895  
$1495

HO-DELEהדלת הנפתחת לכולם $1121  
$1295

HO-HAHO)ההוראה בתורת חב"ד )גרין $1036  
$1495

HO-HOLE הולך בדרך מצוותיך
)הנגבי-שטיינזלץ( $1121  

$1695

HO-HACHH)החנוך והמחנך )חדקוב $1017  
$895

HO-HEIC37היכל הבעש"ט גליון לז $895  
$1095

HO-HAMAF המפתח – פיתוח מיומנות
להשגת יעדים )עומר הלוי( $1095  

$2995

HO-HAMALHהמבוא לספרי הרמב"ם $2845  
$1795

HO-HAMOהמבוא לספרי הרמב"ם $1346  
$2395

HMO-HINE1הנה ימים באים א $1796  
$2395

HMO-HINE2הנה ימים באים ב $1796  
$1450

HO-HANAהנער שמעד והרבי מהר"ש $1160  
$1895

HO-HAFAהפצת היהדות $1421  
$3595

HO-HAPAHהפרשה החסידית 2 כרכים $3595  
$1695

HO-HAPAVהפרשה והחיים $1695  
$1895

HO-HATZהצנע לכת $1421  
$1695

HO-HARIהראשון – אדמו"ר הזקן $1271  
$1695

HO-HASHVהשביעי – הרבי מליובאוויטש $1271  
$1850

HO-HATEA)התפילה והעבודה )גרין $1480  
$1595

HO-HATEBC התפילין במשנת חב"ד
)מאמר לבר מצוה( )גרין( $1276  

$1395

HO-HATEBMהתפילין ובר-מצוה $1395  
$1450

HO-HATEC)התפילה החסידית )גרין $1160  
$1895

HO-HATEF)התפילין )ריטרמן $1895  
$1850

HO-HATEBH)התשובה בדרך הנכונה )גרין $1480  
$1795

HO-HITV-התוועדות – הרב עדין אבן
ישראל )שטיינזלץ( $1346  

$1695

HO-VAHAואהבת לרעך כמוך $1610  
$1795

HO-VEYA וידעת היום – ביאור מושגים
בחסידות )גופין( $1346  

$1995

HO-CHADחד בדרא $1496  
$6995

HTC-CHUM.LM חומש שי למורא מנוקד
5 כרכים – גדול $6995  

$4195

HTC-CHUM.M חומש שי למורא מנוקד
5 כרכים – בינוני $4195  

$3595

HTC-CHUM.PKT חומש שי למורא מנוקד
5 כרכים – קטן $3595  

$1695

HO-CHOT חותמו של מלך – סוד
התפילין )פינסון( $1695  

$500

HO-CHAISSחיים של שמחה $500  
$1495

HO-CHOCחכמת לבה של נחמה גרייזמאן $1420  
$1295

HO-CHEL חלקת אשר – שיעורים
על מסכת שבת $648  

$1250

HO-CHIN חנוך באהבה – כללי
החנוך וההדרכה $1250  

$695

HO-CHAST!חשוב טוב $695  
$1295

HO-TAHA)טהרת ניסן )טעלושקין $648  
$500

HO-YAGDT5יגדיל תורה – שנה ה $500  
$500

HO-YAGDT8יגדיל תורה – שנה ח $500  
$500

HO-YAGDT9יגדיל תורה – שנה ט $500  
$500

HO-YAGDT10יגדיל תורה – שנה י $500  
$595

HO-YAHABHTיהדותון בית הכנסת ותפילות $595  
$595

HO-YAHACPיהדותון חנוכה, פורים ומה שביניהם $595  
$595

HO-YAHAHHיהדותון הבית היהודי $595  
$595

HO-YAHAHVYיהדותון הליחות והנחגות יומיומיות $595  
$1595

HO-YAHAMLHיהדות מעבר להרי הקרח $798  
$595

HO-YAHAPSיהדותון פסח ושבועות $595  
$595

HO-YAHASKיהדותון שבת קודש $595  
$1895

HO-YOME יומי דפגרא – סיפורם
ועניינם של חגי חב"ד $1895  

$2495

HO-YALKLY1 ילקוט לוי יצחק על התורה
בראשית-תולדות $1497  

$2495

HO-YALKLY2 ילקוט לוי יצחק על
התורה ויצא-וישלח $1497  

$2495

HO-YALKLY3ילקוט לוי יצחק על התורה וישב-ויחי $1497  
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$2495

HO-YALKLY4 ילקוט לוי יצחק על
התורה שמות-בא $1497  

$1695

HMO-YALKMG1 ילקוט משיח וגאולה על
התורה א בראשית $848  

$1995

HMO-YALKMG10 ילקוט משיח וגאולה על
התורה י מקץ-ויגש $998  

$2095

HMO-YALKMG11 ילקוט משיח וגאולה
על התורה יא ויחי $1048  

$1995

HMO-YALKMG12 ילקוט משיח וגאולה על
התורה יב שמות $998  

$1995

HMO-YALKMG13 ילקוט משיח וגאולה על
התורה יג וארא $998  

$2495

HMO-YALKMG14 ילקוט משיח וגאולה
על התורה יד בא $1248  

$2495

HMO-YALKMG15 ילקוט משיח וגאולה על
התורה טו בשלח $1248  

$2495

HMO-YALKMG16 ילקוט משיח וגאולה על
התורה טז יתרו-משפטים $1248  

$2495

HMO-YALKMG17 ילקוט משיח וגאולה על
התורה יז תרומה-תצוה $1248  

$2195

HMO-YALKMG18 ילקוט משיח וגאולה על
התורה יח כי תשא $1098  

$1995

HMO-YALKMG19 ילקוט משיח וגאולה על
התורה יט ויקהל-פיקודי $998  

$1495

HMO-YALKMG2ילקוט משיח וגאולה על התורה ב נח $748  
$1995

HMO-YALKMG20 ילקוט משיח וגאולה על
התורה כ ויקרא-צו $998  

$1995

HMO-YALKMG21 ילקוט משיח וגאולה על
התורה כא שמיני $998  

$2195

HMO-YALKMG22 ילקוט משיח וגאולה על
התורה כב תזריע-מצורע $1098  

$2495

HMO-YALKMG23 ילקוט משיח וגאולה על
התורה כג אחרי-קדושים $1248  

$2495

HMO-YALKMG24 ילקוט משיח וגאולה על
התורה כד אמור $1248  

$2495

HMO-YALKMG25 ילקוט משיח וגאולה על
התורה כה בהר-בחוקותי $1248  

$2495

HMO-YALKMG26 ילקוט משיח וגאולה על התורה
כו במדבר-בהעלותך $1248  

$2495

HMO-YALKMG27 ילקוט משיח וגאולה על
התורה כז שלח-קרח $1248  

$2495

HMO-YALKMG28 ילקוט משיח וגאולה על
התורה כח חוקת $1248  

$2495

HMO-YALKMG29 ילקוט משיח וגאולה על
התורה כט בלק $1248  

$1695

HMO-YALKMG3 ילקוט משיח וגאולה על
התורה ג לך לך $848  

$2495

HMO-YALKMG30 ילקוט משיח וגאולה על
התורה ל פינחס $1248  

$2495

HMO-YALKMG31 ילקוט משיח וגאולה על
התורה לא מטות מסעי $1248  

$1795

HMO-YALKMG4 ילקוט משיח וגאולה
על התורה ד וירא $898  

$1495

HMO-YALKMG5 ילקוט משיח וגאולה על
התורה ה חיי שרה $748  

$2495

HMO-YALKMG6 ילקוט משיח וגאולה על
התורה ו תולדות $1248  

$2495

HMO-YALKMG7 ילקוט משיח וגאולה
על התורה ז ויצא $1248  

$2495

HMO-YALKMG8 ילקוט משיח וגאולה על
התורה ח וישלח $1248  

$2495

HMO-YALKMG9 ילקוט משיח וגאולה על
התורה ט וישב $1248  

$1895

HMO-YEMOHAימות המשיח $1421  
$2095

HO-YAMITPEימים טובים עם הרבי – חג הפסח $1571  
$3590

HO-YASH.S ישמיע כל תהלתו – על
תהלים 3 כרכים )הבר( $2154  

$1895

HO-YESO יסודות ושורשים בשער
היחוד והאמונה )וילהלם( $1895  

$2995

HTC-KOLY)כל ישראל 2 כרכים )הבר $1797  
$1995

HO-KMOTכמותו ממש $1496  
$3190

HO-KERE4.Sכרם חב"ד חלק ד 2 כרכים $2393  
$1795

HO-KIBBכבוד אב ואם $1795  
$1795

HO-KIHEכי הם חיינו $1795  
$1995

HO-KISV1 ,כתבי ר' אייזיק – ברכות, שבת
פסחים, שו"ע, רמב"ם $998  

$1995

HO-KISV2 ,כתבי ר' אייזיק – יבמות, כתובות
גיטין, קדושין, רמב"ם $998  

$1995

HO-KISVAEכתבי אברהם אליהו $1895  
$795

HO-KISVBBכתבי ר' אייזיק – בבא בתרא $398  
$495

HO-KISVBKכתבי ר' אייזיק – בבא קמא $297  
$1795

HO-KSHEHNכשיתבונן האדם – נושאים $1346  
$1795

HO-LADAלדעת את המידות $1346  
$1895

HO-LEHALL.להחכים. להבין. לדעת $1421  
$1795

HO-LEHAUלהבין ולהשכיל $1346  
$545

HMO-LHISלהתכונן $409  
$995

HO-LUACPY1לוח פנינה יומית בראשית – שמות $995  
$995

HO-LUACPY2לוח פנינה יומית ויקרא – דברים $995  
$1195

HMO-LICHלחיות ושוב לחיות $896  
$1495

HO-LECHVMT)לחיים ולברכה )טייב $1495  
$2095

HO-LIKUO1 ליקוטי אורות – ביאורים בתניא
מהרב משה וואלפסאן פרק א-ז $2095  
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$1495

HO-LCHO)לכה דודי – דא"ח )גאלאמב $1495  
$1495

HO-LIFNלפנים משורת הדין $1495  
$895

HO-LEKEBBB לקט ביאורים – מסכת בבא
בתרא )סילבערבערג( $895  

$995

HO-LEKEBMG לקט ביאורים – מסכת
גיטין )סילבערבערג( $995  

$1095

HO-LEKEBMP לקט ביאורים – מסכת
פסחים )סילבערבערג( $1095  

$995

HO-LEKETV2 לקט ציונים והערות לשלחן
ערוך אדמוה"ז ב )ביסטריצקי( $597  

$2195

HO-LIKRלקראת חלה $2195  
$1795

HO-LIKUI)לקוטי אגרות על התניא )ריטרמן $1795  
$6995

HO-LIKULY.Sלקוטי לוי יצחק 5 כרכים $3987  
$295

HO-LIKULYHLT.P לקוטי לוי יצחק – הערות
לספר התניא $177  

$495

HO-LIKUSMPלקוטי שיעורים על מסכת פסחים $495  
$695

HO-LIRO!לראות טוב $695  
$1995

HO-LESH)לשמע אוזן )דוכמן $1995  
$500

HO-MEORמאורה של תורה ב $500  
$1595

HTX-MEALמאלף עד תיו $1515  
$1595

HO-MAVO מבוא לחסידות ולדרכה
של חב"ד )צייטלין( $1196  

$395

HTX-MOVOמבוא לקריאה $237  
$995

HO-MAHU)מהותם של ישראל )ר' יואל כהן $995  
$2395

HO-MACH1 מחשבת החסידות חלק
א )ר' יואל כהן( $1796  

$2395

HO-MACH2 מחשבת החסידות חלק
ב )ר' יואל כהן( $1796  

$3790

HO-MAIT.SBמי טל 2 כרכים $1516  
$1995

HO-MAIT1מי טל א $798  
$1795

HO-MAIT2מי טל ב $718  
$1695

HO-MILUMM מילואים למראי מקומות
לספר משנה תורה $848  

$195

HO-MILUMM4 מילואים למראי מקומות
למשנה תורה 4 $117  

$1395

HO-MAYIמים חיים לנפש עייפה $1046  
$495

HO-MICHCמכתבי החתונה $297  
$2395

HO-MAMT)ממתק לשבת )וילהלם $2395  

$1995

HO-MEATמעט מן האור $1496  
$1195

HO-MEKA)מקדשי שמך )פינסון $1195  
$3695

HO-MAAYמעייני רשי $3067  
$025

HO-MAFTE מפתח ערכים לספר כללי
הפוסקים וההוראה משו"ע אדה"ז $025  

$495

HO-MAFTELCC.P מפתח אינצקלופדי לתורת
חב"ד )פריוויו – בחירה( $495  

$1495

HO-MAFTTLLY מפתחות – תורת לוי יצחק
– לקוטי לוי יצחק $748  

$1995

HO-MITZAH'מצות אהבת ה $1995  
$1795

HO-MARG1מרגלית מנחם א $1705  
$3795

HO-MISHT משנה תורה השלם
בכרך אחד )חזק( $3795  

$995

HO-COUNOספירת העומר – תיקון המדות היומי $746  
$1695

HO-MITZ.Mספר המצות להרמב"ם, בינוני $1695  
$1450

HO-NERLנר למשיחי $1378  
$1295

HO-NESHנשמה עם עצמה $1295  
$1495

HO-NIGU ניגון ארבע בבות – העולמות
שמאחורי התווים $1495  

$295

HO-NUSSTנוסח התנאים $280  
$1850

HO-SEDEסדר השתלשלות $1850  
$1695

HO-SUGYסוגיות בחסידות $1271  
$1295

HO-SODHסוד הנענועים $1295  
$1750

HMO-SODOסודות הגאולה $1750  
$2095

HO-SIPU2סיפור אישי חלק ב $1571  
$3595

HO-SIPUC.SBסיפורים חסידיים 2 כרכים $3595  
$1395

HO-SIPUN.Hסיפורים נוראים כריכה קשה $1395  
$1500

HO-SIPUSS10סיפורה של שליחות $900  
$1895

HO-HAHIספר ההשתטחות עם מענה לשון $948  
$1695

HO-HAYOHBספר היובל – הערות וביאורים $1695  
$500

HO-HAYOKTספר היובל – קרנות צדיק $500  
$4995

HO-HANI.Sספר הניגונים 2 כרכים $2997  
$17465

HO-HAAR.SBספר הערכים חב"ד 7 כרכים $9955  
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$2495

HO-HAAR1ספר הערכים חב"ד א $1497  
$2495

HO-HAAR4ספר הערכים חב"ד ד $1497  
$2495

HO-HAAR5 ספר הערכים חב"ד ה )מערכת
אותיות – אות א-אטב"ח( $1497  

$2495

HO-HAAR7 ספר הערכים חב"ד ז )מערכת
אותיות – זיי"ן-תי"ו( $1497  

$2495

HO-HAAR8ספר הערכים חב"ד ח $1497  
$3995

HO-HASH3ספר השלוחים ג $1998  
$3995

HO-HASH4ספר השלוחים ד $2397  
$895

HTX-EZERעזר לספר מבוא לקריאה $850  
$500

HO-ATER עטרת צבי – ביאורים של בית
הבחירה וחנוכה )שפאלטער( $500  

$795

HO-ALHAעל הצדיקים $795  
$1450

HO-ALMIעל מנהגים ומקורותיהם $1450  
$1595

HO-FARB פארבריינגען – משפיעי
חב"ד מתוועדים $1196  

$195

HO-PARD1פרדס חב"ד גליון א $195  
$200

HO-PARD2פרדס חב"ד גליון ב $200  
$200

HO-PARD5פרדס חב"ד גליון ה $200  
$200

HO-PARD13פרדס חב"ד גליון יג $200  
$200

HO-PARD14פרדס חב"ד גליון יד $200  
$200

HO-PARD15פרדס חב"ד גליון טו $200  
$1995

HO-PELAHMLTפלח הרמון מאמרים לחודש תשרי $998  
$100

HO-PENIAT פניני לוי יצחק על התורה
)בראשית-לך לך( $100  

$045

HO-PENICT פניני לוי יצחק – קונטרס
חודש תשרי $045  

$1995

HO-PENILYפניני לוי יצחק $1197  
$2745

HO-PIRKAG פרקי אבות עם מילי
דחסידותא 2 כרכים )גרין( $2196  

$1895

HO-PIRKAMD פרקי אבות עם מילי
דחסידותא )לדורות( $1895  

$2195

HO-PITSפיצוח הקוד השמימי $2195  
$1995

HO-PNINAEפניני אברהם אליהו $1895  
$1295

HO-PROFפרופ' גרין, שלום וברכה $1295  
$1495

HO-PSEI פסיפס – המעדים
בשלל צבעי הנפש $1121  

$1995

HO-TZADLצדיקים למופת $1995  
$195

HO-TZIYMG)ציונים למסכת גיטין )רסקין $195  
$1695

HO-KIDU)קידושי תורה )ווינער $1610  
$1295

HO-KITZSHקיצור סדר השתלשלות $1295  
$1695

HO-KLIA :קליאמקע – אסופת מאמרים
זכרונות, געגועים, והרהורים $1271  

$1350

HO-RABBEH)רבי אליעזר הגדול )ביטון $1350  
$1195

HO-RAMB7רמב"ם הערוך חלק ז – הפלאה $1195  
$1195

HO-RAMB9רמב"ם הערוך חלק ט – עבודה $1195  
$1195

HO-RAMB10רמב"ם הערוך חלק י – קרבנות $1195  
$1195

HO-RAMB11רמב"ם הערוך חלק יא – טהרה א $1195  
$2795

HO-RAMBMHAהרמב"ם המבואר – המדע $2655  
$2795

HO-RAMBMAHהרמב"ם המבואר – אהבה $2655  
$2795

HO-RAMBMA1הרמב"ם המבואר – עבודה א $2795  
$2795

HO-RAMBMA2הרמב"ם המבואר – עבודה ב $2795  
$2795

HO-RAMBMT1הרמב"ם המבואר – טהרה חלק א $2655  
$1895

HO-REBH ר' הלל מפריטש – סיפורים
)CD וניגונים )עם $1800  

$1595

HO-RISHB)רשמי ביאורים )מטוסוב $1595  
$1195

HO-RUCHB רוחו בקרבנו – דברים מאת האדמו"ר
מטולנא אודות כ"ק אדמו"ר זי"ע $1135  

$1195

HO-SHAASH)שערי שלום – הגדה )שפאלטער $1195  
$500

HO-SHAASP)שערי שלום – פסחים )שפאלטער $500  
$1695

HO-SHAATM1)שערי תפילה ומנהג א )אשכנזי $1271  
$500

HO-SHAATZשערי ציון $500  
$1995

HO-SHAAY1 ,שערי יהודה א – כתובות
גיטין, קידושין $1197  

$1995

HO-SHAAY2 ,שערי יהודה ב – פסחים
בבא בתרא, בבה מציעא $1197  

$1795

HO-SHAAYV שער היחוד והאמונה עם
ביאורי הרב יואל כהן $1346  

$1595

HO-SHAV – שווה לכל נפש – חגים
חסידות בלשון עכשווית $1196  

$495

HO-SHIUBC66.1 שיעורים בתורת החסידות
תרס"ו א' )ר' יואל כהן( $495  

$1795

HO-SHIUBH66.1 שיעורים בחסידות המשך
תרס"ו )גופין( ח"א $1346  
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$2195

HO-SHIUBHCH שיעורים בחסידות המשך חג
השבועות תרס"ה )גופין( $1646  

$2495

HO-SHIUBHH שיעורים בחסידות המשך
החודש תרס"ו )גופין( $1871  

$2195

HO-SHIUBSYV שיעורים בחסידות שער
היחוד והאמונה )גופין( $1646  

$1945

HO-SHIUMשיעורי מסכתות – מועד $973  
$3195

HO-SHMU.SBשמועות וסיפורים 2 כרכים $3195  
$8495

HO-TORAU.SB תורה ופירושה – אשל
אברהם 5 כרכים $6371  

$1395

HO-TIKU תיקון המידות בהדרכת
אדמו"רי חב"ד )גרין( $1116  

$1795

HO-TANYB)תניא באורייתא )אלפרוביץ $1795  
$1795

HO-TANYL.G)תניא לעיון )גרין $1436  
$1495

HO-TANYLKVתניא לאנשים כמוך וכמוני $1121  
$1995

HO-TEKUתקופת לימוד הרמב"ם $998  
$1195

HO-TISP)תספורת ראשונה )פינסון $1195  
$995

HMO-TEKASGתקע בשופר גדול $746  
$2495

HO-TISHתשרי בליובאוויטש $2495  
עניני תפלה

$1995

HP-ORHA2אור התפלה ב $1197  
$1995

HP-ORHA3אור התפלה ג $1197  
$2495

HP-ORHA5אור התפלה ה $1497  
$795

HP-OTSRH.Pאוצרות ההגדה – כריכה רכה $795  
$1395

HP-AMIR)אמירת תהילים )ריטרמן $1395  
$595

LC-BLESברכות התורה לבית הכנסת $298  
$1190

HP-VANI2ואני תפלתי ב $500  
$595

HP-HAGA הגהות לסדור רבנו הזקן
תש"א – תשט"ז $298  

$395

HP-HAGG.1L הגש"פ עם לקוטי טעמים
ומנהגים רגיל $237  

$295

HP-HAGG.1M הגש"פ עם לקוטי טעמים
ומנהגים כיס $177  

$395

HP-HAGG.ALהגדה של פסח מהדורת מוערת $296  
$345

HP-HAGG.DLהגדה של פסח $259  
$1545

HP-HAGG.GN הגדה של פסח, מנהגי
ופניני חב"ד )גרין( $1236  

$2395

HP-HAGG.HMBR הגדה של פסח ערוכה ומבוארת
מהגדת הרבי – דמוי עור חום $1796  

$2395

HP-HAGG.HMLB הגש"פ ערוכה ומבוארת מהגדת
הרבי – דמוי עור ברונזה בהיר $1796  

$5395

HP-HAGG.KITZEE הגדה של פסח פאקסימיליא
מהוצאת קיצע שנת תק"כ $2158  

$1395

HP-HAGG.Y הגדה של פסח עם
ביאורים לילדי ישראל $1395  

$2195

HP-HAGGDS הגדה של פסח עם
ביאור דברי שלום $1317  

$1195

HP-HAGGL.Hהגדה לעם כריכה קשה $1195  
$2695

HP-CHIT.Hחת"ת )ישראלי( כריכה קשה $1617  

$1895

HP-LILMS1'ללמוד איך להתפלל – שבת א $1421  
$1795

HP-LILMTSללמוד איך להתפלל – תקוני שבת $1346  
$7580

HP-LILMW.SBללמוד איך להתפלל 4 כרכים $5685  
$1895

HP-LILMW1ללמוד איך להתפלל א $1421  
$1895

HP-LILMW2ללמוד איך להתפלל ב $1421  
$1895

HP-LILMW3ללמוד איך להתפלל ג $1421  
$1895

HP-LILMW4ללמוד איך להתפלל ד $1421  
$295

HP-BIRC.LCLסדר ברכת המזון )גלוי'( – גדול $177  
$195

HP-BIRC.LCPKTסדר ברכת המזון )גלוי'( – קטן $117  
$145

HP-BIRK.Aסדר ברכת החמה $073  
$2995

HP-HAFTספר ההפטרות $2246  
$395

HP-SEDEKSסדר קריאת שמע על המיטה $395  
$895

HP-SIDUסדורי הקטן $671  
$795

HP-SKMסידור קרבן מנחה נוסח האריז"ל $795  
$995

HP-SLIC.Lסליחות – גדול, כריכה קשה $746  
$695

HP-SLIC.Mסליחות – בינוני, כריכה קשה $521  
$1995

HP-SLICPMסליחות עם פירוש משולב $1496  
$2495

HP-STH.A סדור תהלת ה' מהדורת
מוערת עם תהלים $1871  

$1095

HP-STH.HPKTN ,סדור תהלת ה' עם תהלים – כיס
כריכה קשה )הוצאת כפ"ח( $821  

$1895

HP-STH.L סדור תהלת ה' עם תהלים
– גדול )הוצאת נ"י( $1421  
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$1895

HP-STH.LN סדור תהלת ה' עם תהלים
– גדול )הוצאת כפ"ח( $1421  

$1295

HP-STH.M סדור תהלת ה' עם תהלים
– בינוני )הוצאת נ"י( $971  

$1295

HP-STH.MN סדור תהלת ה' עם תהלים
– בינוני )הוצאת כפ"ח( $971  

$1195

HP-STH.NSGR סדור תהלת ה' לשבת וחול
עם מספרים )הוצאת נ"י( $896  

$1195

HP-STH.NWC סדור תהלת ה' לשחרית לימי חול
עם מספרים – חזן )הוצאת כפ"ח( $896  

$995

HP-STH.NWL סדור תהלת ה' לשחרית לימי חול
עם מספרים )הוצאת כפ"ח( $746  

$795

HP-STH.PKT – סדור תהלת ה' בלי תהלים
כיס, כריכה רכה )הוצאת נ"י( $596  

$795

HP-STH.PPNTN – סדור תהלת ה' בלי תהלים
כיס, פלסטיק )הוצאת כפ"ח( $596  

$995

HP-STH.PPWTN – סדור תהלת ה' עם תהלים
כיס, פלסטיק )הוצאת כפ"ח( $746  

$1395

HP-STH.WSNT סדור תהלת ה' לשבת
וחול )הוצאת כפ"ח( $1046  

$1495

HP-STH.WSYT סדור תהלת ה' בלי תהלים
– גדול )הוצאת נ"י( $1121  

$3595

HP-STLHסדור תפלות לימי השנה 2 כרכים $2984  
$2995

HP-STMH סדר תפלות מכל השנה
)סדור עם דא"ח( $1797  

$2695

HP-STO.PADסדור תורה אור $2021  
$595

HP-MAANמענה לשון $357  
$2595

HP-MACH.A מחזור לראש השנה ויום הכפורים
השלם – מהדורת מוערת $1946  

$1895

HP-MACH.L מחזור לראש השנה ויום הכפורים
השלם – גדול )הוצאת נ"י( $1421  

$1895

HP-MACH.LN )מחזור השלם )ר"ה ויו"כ
– גדול )הוצאת כפ"ח( $1421  

$1295

HP-MACH.M מחזור לראש השנה ויום הכפורים
השלם – בינוני )הוצאת נ"י( $971  

$1395

HP-MACH.MN – )מחזור השלם )ר"ה ויו"כ
בינוני )הוצאת כפ"ח( $1046  

$1295

HP-MACHHKמחזורי הקטן $1295  

$1895

HP-MACHRH.C מחזור לר"ה עם תהלים
– חזן )הוצאת נ"י( $948  

$2595

HP-MACHRHPM מחזור לראש השנה
עם פירוש משולב $1946  

$2695

HP-MACHYKPM מחזור ליום הכיפורים
עם פירוש משולב $2021  

$245

HP-MINCתפלת מנחה וערבית, הוצאת ניו יורק $184  
$250

HP-MINC.P ,תפלת מנחה וערבית
הוצאת כפר חב"ד $188  

$495

HP-MINCT.P תפלת מנחה וערבית עם
תהלים, הוצאת כפר חב"ד $371  

$695

HP-TEFIתפילה לאני $695  
$1895

HP-TEHI.CL ,תהלים אהל יוסף יצחק
הוצאת כפר חבד – חזן $1421  

$995

HP-TEHI.L ,תהלים אהל יוסף יצחק
הוצאת כפר חב"ד – גדול $746  

$695

HP-TEHI.M ,תהלים אהל יוסף יצחק
הוצאת כפר חב"ד – בינוני $521  

$495

HP-TEHI.PPKTתהלים אהל יוסף יצחק – כיס $371  
$1095

HP-TEHIC.L ,תהלים אהל יוסף יצחק
הוצאת ניו יורק – גדול $821  

$795

HP-TEHIC.M ,תהלים אהל יוסף יצחק
הוצאת ניו יורק – בינוני $596  

$4995

HP-TEHIK.L\תהילים קורן )אבן ישראל
נחשון( – גדול $3746  

$2195

HP-TEHIK.M\תהילים קורן )אבן ישראל
נחשון( – בנוני $1646  

$1695

HP-CHITC.ZBLתיק לחת"ת עם רוכסן – כחול $1695  
$1695

HP-CHITC.ZORתיק לחת"ת עם רוכסן – כתום $1695  
$1695

HP-CHITC.ZPIתיק לחת"ת עם רוכסן – ורוד $1695  
$1695

HP-CHITC.ZPUתיק לחת"ת עם רוכסן – סגול $1695  
$1695

HP-CHITC.ZREתיק לחת"ת עם רוכסן – אדום $1695  
$1595

HP-TIKUתיקון ליל שבועות $1196  
לילדים ונוער

$2195

HY-101S.S2 101 סיפורים ראשונים
לילדים חסידי ד-ה $2195  

$2195

HY-101S.S3 101 סיפורים ראשונים
לילדים חסידי ו-ז $2195  

$1995

HY-4SIP 4 סיפורים מתוקים
לקריאה לפני השינה $1995  

$500

HY-OTSA16אוצר סיפורי חב"ד טז $500  
$500

HY-OTSA17אוצר סיפורי חב"ד יז $500  
$2695

HY-OTSRC.Sאוצרות חסידיים 2 כרכים $2695  

$1995

HY-YITZ1
איצי ופיצי 1 $1995  

$1795

HY-YITZ2
איצי ופיצי 2 $1795  

$2695

HY-BAAH.Sבאה שבת 2 כרכים $2695  
$1495

HY-BAALבעל התניא $1495  
$1750

HY-BEMAבמעגל השנה עם הרבי $1750  
$2690

HY-BIKV.SBבעקבות רבותינו 2 כרכים $1614  
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$1595

HY-BIKVSC1 – בעקבות ספורי חז"ל
עם הוראות הרבי $1595  

$1695

HY-BIRCברכות הנהנין – פנסאים $1695  
$1995

HY-CHAYBH'חילים בצבאות ה $1995  
$1450

HY-CHAYHחילי המבצעים $1450  
$2695

HY-GALG.Sגלגל השנה 2 כרכים $2695  
$1995

HY-GUTYגוט יום טוב – סיפורם של חגי חב"ד $1995  
$1695

HY-HAACהאח שלי – לקט סיפורם לילדים $1695  
$2395

HY-HACO2 הקומיקס החסידי על פי
ספורי רבותינו נשיאינו ב $2395  

$2395

HY-HACO3 הקומיקס החסידי על פי
ספורי רבותינו נשיאינו ג $2395  

$1350

HY-HAIMהאמא של הרבי $1350  
$1850

HY-HAMAHהמהפך $1850  
$1495

HY-HAMAMהמגיד ממזריטש $1495  
$1550

HY-HAMAVהמאסר והגאולה של רבנו הזקן $1550  
$2695

HY-HAMI.SBהמשפט הגדול 2 כרכים $2695  
$1395

HY-HAMILהמבצעים לילדים $1395  
$1795

HY-HAOPהאופשערניש החסידי $1077  
$1795

HY-HARABהרבנית – קומיקס $1795  
$1695

HY-HARACהרבניות – הרבנית חנה ע"ה $1695  
$1695

HY-HARARהרבניות – הרבנית רבקה ע"ה $1695  
$1495

HY-HARASHהרבי שלנו $1495  
$1495

HY-HARASK1)הרבי של כולנו )קומיקס $1121  
$1695

HY-HARASSהרבניות שטרנא שרה ונחמה דינה $1695  
$1595

HY-HARE1הרבי מדבר לילדי ישראל א $1515  
$1550

HY-HASA1הספסל מספר $1550  
$1295

HY-HASIC1הסיפור החסידי 1 – קומיקס $1295  
$1295

HY-HASIC2הסיפור החסידי 2 – קומיקס $1295  
$1795

HY-HASIMהסיפור המחייך $1795  
$1595

HY-HATAהתניא שלי $1595  

$1795

HY-HILCPהלכות פסח פנסאים $1795  
$1595

HY-HILCS1)הלכות שבת א )פנסאים $1595  
$1595

HY-HILCS2)הלכות שבת ב )פנסאים $1595  
$1795

HY-HILCTהלכות תפלה פנסאים $1795  
$1750

HY-HITGהתגלות הבעל שם טוב $1750  
$2150

HY-TISAטיסה גורלית $2150  
$1595

HY-TOAMטועמים גאולה $1515  
$1995

HY-YOMUיומולדת חסידי $1496  
$1995

HY-KFARכפר המדות – קומיקס $1496  
$1695

HY-KULA1כולם בחכמה א $1271  
$1695

HY-KULA2כולם בחכמה ב $1271  
$1750

HY-LEVABHHלבקר בהיכלו – האהל הקדוש $1750  
$1750

HY-LEVABYT לבקר בהיכלו – יומן
טיסה בשמי חב"ד $1750  

$2195

HY-LEVI1לוי ולאה במסע ללנינגרד $2195  
$1595

HY-LILM ללמוד וללמד – שיחה
שבועית ערוכה ומעובדת $1515  

$2995

HY-MASAמסע לארץ הניגונים – ספר מוסיקה $2845  
$2895

HY-MASH.S1מה שסיפר לי סבא א-ב $1737  
$2895

HY-MASH.S2מה שסיפר לי סבא ג-ד $1737  
$1595

HY-MASHLH1מה שספר לי הרבי א $1595  
$1595

HY-MASHLH2מה שספר לי הרבי ב $1595  
$1595

HY-MASHLH3מה שספר לי הרבי ג $1595  
$1595

HY-MASHLH4מה שספר לי הרבי ד $1595  
$1595

HY-MASHLH5מה שספר לי הרבי ה $1595  
$1995

HY-MAYAמה ידוע לך על חב"ד $1197  
$1550

HY-MESH1'משלים בחסידות א $1550  
$1695

HY-MESH2'משלים בחסידות ב $1695  
$1695

HY-MESH3'משלים בחסידות ג $1695  
$2195

HY-NEKU1נקודה מצירת – בראשית $2195  
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$2195

HY-NEKU2נקודה מצירת – שמות $2195  
$1795

HY-NESIנשיאינו בילדותם $1795  
$3895

HY-NIFL.Sנפלאות הטבע 2 כרכים $2921  
$2995

HY-NIGUניגוני הרבי – ספר מוזיקלי $2845  
$295

HY-SIPU1ספורי רבותינו נשיאינו א $295  
$295

HY-SIPU2ספורי רבותינו נשיאינו ב $295  
$295

HY-SIPU3ספורי רבותינו נשיאינו ג $295  
$295

HY-SIPU4ספורי רבותינו נשיאינו ד $295  
$295

HY-SIPU5ספורי רבותינו נשיאינו ה $295  
$295

HY-SIPU6ספורי רבותינו נשיאינו ו $295  
$295

HY-SIPU7ספורי רבותינו נשיאינו ז $295  

$1895

HY-SIPUH 268 – סיפורי החסידי
ספורים לחילי צבאות ה' $1421  

$1995

HY-ALILעלילת הרופאים $1995  
$2195

HY-COMIHBSTקומיקס התולדות – הבעל שם טוב $2195  
$1995

HY-REBLNר' לייזר ננס – איש השבת – סובוטא $1496  
$1895

HY-RESHHרשימת היומן – מעובדים לילדים $1137  
$1395

HY-SHMA שמע בני – הרבי מדבר
אל לב הילדים )גרין( $1116  

$1595

HY-SICHBNשיחו בכל נפלאותיו $1515  
$1595

HY-SICHRLMHשיחות הרבי לילדים למועדי השנה $1595  
$2395

HY-SICHRLPשיחות הרבי לילדים 2 כרכים $2395  
$1495

HY-SICHRLSH שיחות הרבי לילדים על
שלושת השבועות $1495  

$1195

HY-TAALתעלומת הבית הנטוש $1195  
אידיש

$4599

YY-10001000 ערשטע ווערטער $2805  
$995

YRE-BESHבשער הפרשה $995  
$1095

YC-GEULK1'גאולה קינדער א $1040  
$045

YFR-MORA די מאראלישע און דערציערישע
באדייטונג פון חסידות חב"ד $045  

$1495

YJ-BILB דער בלבול אויף די
אידישע דאקטוירים $1495  

$495

YO-SHABדער שבת $297  
$1395

YY-DERT3דערצייל מיר א מעשה ג $698  
$8995

YY-REBB.SB דער רבי רעדט צו קינדער
6 ספרים סט $7646  

$1495

YY-REBB1דער רבי רעדט צו קינדער א $1271  
$1495

YY-REBB2דער רבי רעדט צו קינדער ב $1271  
$1495

YY-REBB3דער רבי רעדט צו קינדער ג $1271  
$1495

YY-REBB4דער רבי רעדט צו קינדער ד $1271  
$1495

YY-REBB5דער רבי רעדט צו קינדער ה $1271  
$1495

YY-REBB6דער רבי רעדט צו קינדער ו $1271  
$3495

YFR-LIKUD.Sלקוטי דיבורים באידיש 2 כרכים $2097  
$300

LC-ISSA.Y'מאמר איתא במדרש תילים – גלוי $300  

$595

YBB-MEINמיין ערשטע רבי בוך $565  
$2295

YH-SAMA1סאמארקאנד א $2180  
$2295

YH-SAMA2סאמארקאנד ב $2180  
$995

YMA-ASSO.HC סיפורי מחניים שונים
באידיש בכריכה קשה $945  

$195

YMA-ASSO.PB סיפורי מחניים שונים
באידיש בכריכה רכה $185  

$23395

YMA-SET.PB סיפורי מחניים אידיש
כריכה רכה 30 ספרים $22225  

$1995

YAR-SHIU2 שיעורים בספר התניא – שער
היחוד והאמונה ואגרת התשובה $998  

$17995

YY-SHMU.SB שמועסן מיט קינדער
און יוגנד 16 כרכים $12597  

$1295

YY-SHMU3שמועסן מיט קינדער און יוגנד ג $971  
$1295

YY-SHMU4שמועסן מיט קינדער און יוגנד ד $971  
$1000

YY-SHMU5שמועסן מיט קינדער און יוגנד ה $1000  
$1295

YY-SHMU6שמועסן מיט קינדער און יוגנד ו $971  
$1295

YY-SHMU7שמועסן מיט קינדער און יוגנד ז $971  
$1295

YY-SHMU8שמועסן מיט קינדער און יוגנד ח $971  
$1295

YY-SHMU9שמועסן מיט קינדער און יוגנד ט $971  
$1295

YY-SHMU10שמועסן מיט קינדער און יוגנד י $971  
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$1295

YY-SHMU11שמועסן מיט קינדער און יוגנד יא $971  
$1295

YY-SHMU12שמועסן מיט קינדער און יוגנד יב $971  
$1295

YY-SHMU13שמועסן מיט קינדער און יוגנד יג $971  

$1295

YY-SHMU14שמועסן מיט קינדער און יוגנד יד $971  
$1295

YY-SHMU15שמועסן מיט קינדער און יוגנד טו $971  
$1295

YY-SHMU16שמועסן מיט קינדער און יוגנד טז $971  
Baal Shem Tov

$1995

EBS-SEEK
Seeker of Slumbering Souls (Blue) $1855  $1995

EBS-TZAV
Tzava'at Harivash $1197  

R. Schneur Zalman of Liadi

$1795

EAR-ARREThe Arrest and Liberation of Rabbi 
Schneur Zalman of Liadi $1346  

$1495

EAR-JOUR
Journey of the Soul (CHS) $748  

$1295

EAR-KNOW
Knowledge and Faith (CHS) $777  

$11975

EAR-LESS.SB
Lessons In Tanya Large Slipcased $6586  

$2195

EAR-LESS1.P
Lessons In Tanya Vol. 1 Softcover $1317  

$2195

EAR-LESS2.P
Lessons In Tanya Vol. 2 Softcover $1317  

$2195

EAR-LESS3.P
Lessons In Tanya Vol. 3 Softcover $1317  

$2395

EAR-LESS4Lessons In Tanya Vol. 4 
Previous Edition (6 x 9) $1437  

$2395

EAR-LONG
The Long Shorter Way (Steinsaltz) $2395  

$1995

EAR-PHIL
The Philosophy of Chabad $998  

$4495

EAR-SHULO10.NShulchan Oruch English Vol. 10 
Laws of RH YK Sukkah & Lulav $2697  

$4495

EAR-SHULO12.NShulchan Oruch English Vol. 12 
Choshen Mishpat New Edition $2697  

$4495

EAR-SHULO2.NShulchan Oruch English Vol. 2 Orach 
Chaim 58-156 New Edition $2697  

$2995

EAR-SHULO2.PREVShulchan Oruch English 2 Orach 
Chaim 25-45 Previous Edition $1498  

$4495

EAR-SHULO3.NShulchan Oruch English Vol. 3 Orach 
Chaim 158-215 New Edition $2697  

$4495

EAR-SHULO4.NShulchan Oruch English Vol. 4 Orach 
Chaim 242-300 New Edition $2697  

$4495

EAR-SHULO5.NShulchan Oruch English Vol. 5 Orach 
Chaim 301-327 New Edition $2697  

$4495

EAR-SHULO6.NShulchan Oruch English Vol. 6 Orach 
Chaim 328-408 New Edition $2697  

$1695

EAR-SPAR1
Sparks of Tanya Vol. 1 – Likkutei Amarim $1017  

$1295

EAR-SPAR2Sparks of Tanya Vol. 2 – Shaar 
Hayichud VehaEmunah $777  

$1895

EAR-SUST
The Sustaining Utterance (Steinsaltz) $1895  

$4995

EAR-TANY.DEL
Tanya Bilingual 8 x 11½ $2997  

$2995

EAR-TANY.L
Tanya Bilingual 6 x 9 $1797  

$895

EAR-TANYIN
Tanya In a Nutshell $895  

$995

EAR-TANYSH
Tanya – Its Story & History $846  

R. Menachem Mendel, the "Tzemach Tzedek"

$1295

ETZ-ARTO
The Art of Giving (CHS) $777  

$2995

ETZ-DERE2
Derech Mitzvosecha 2 $2246  

$2995

ETZ-LESSIDM1
Lessons in Derech Mitzvosecha 1 $1797  

$2995

ETZ-LESSIDM2
Lessons in Derech Mitzvosecha 2 $1797  

$2095

ETZ-THIR
The Third Judge $1048  

R. Shmuel, fourth Lubavitcher Rebbe

$1295

ERM-CHAN
Channeling the Divine (CHS) $777  

$1495

ERM-FEMI
Feminine Faith (CHS) $897  

$1495

ERM-TRUE
True Existence (CHS) $897  

R. Shalom DovBer, fifth Lubavitcher Rebbe

$1295

ERR-ALLF
All for the Sake of Heaven (CHS) $777  $1495

ERR-EXPL
Exploring the Soul (CHS) $897  
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$2895

ERR-OVEROvercoming Folly – Kuntres 
Umaayan (CHS) $1737  

$2495

ERR-ROSH
Rosh Hashanah 5659 (CHS) $1497  

$895

ERR-TOKN
To Know G-D $671  

R. Yosef Yitzchak, sixth Lubavitcher Rebbe

$1495

EFR-BASI.H
Basi L'Gani (Hardcover) $897  

$2595

EFR-BATI
Bati L'Gani (R. Green) $2076  

$1995

EFR-CHASD2
Chassidic Discourses Vol. 2 $998  

$2595

EFR-CHAY
Chayei Olam V'Chayei Shaah (R. Green) $2076  

$1595

EFR-DEFI
Defiance And Devotion $1196  

$1495

EFR-DEBA
Historical Sketches – The Debate in Minsk $1121  

$1495

EFR-EVENHistorical Sketches – Events in 
the Life of R.S.Z. of Liadi $1121  

$1495

EFR-SECOHistorical Sketches – The Second 
Generation: R. D.B. of Lubavitch $1121  

$1595

EFR-TZEMHistorical Sketches – Tzemach 
Tzedek & the Haskalah Movement $1117  

$14995

EFR-LIKUD.SB
Likkutei Dibburim 6 Vol Slipcased $8997  

$2495

EFR-LIKUD6
Likkutei Dibburim Vol. 6 $1871  

$4795

EFR-LUBA.SBLubavitcher Rabbi's Memoirs 
2 Vol Slipcased $2733  

$2195

EFR-ONTHS
On the Study of Chasidus $1098  

$3395

EFR-PRIN.GThe Principles of Education 
and Guidance (R. Green) $2716  

$2195

EFR-SS98
Sefer HaSichos 5698 $1537  

$2995

EFR-SS00
Sefer HaSichos 5700 $2097  

$2995

EFR-SS01
Sefer HaSichos 5701 $2097  

$2995

EFR-SS02
Sefer HaSichos 5702 $2097  

$2995

EFR-SS05
Sefer HaSichos 5705 $2097  

The Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson

$2995

ERE-BACK1Back to Basics Workbook Bereishis 
H/C English-Yiddish $2845  

$2995

ERE-BACK2Back to Basics Workbook Shemos 
H/C English-Yiddish $2845  

$2995

ERE-BACK3Back to Basics Workbook Vayikra 
H/C English-Yiddish $2845  

$2995

ERE-BACK4Back to Basics Workbook Bamidbar 
H/C English-Yiddish $2845  

$2995

ERE-BACK5Back to Basics Workbook Devarim 
H/C English-Yiddish $2845  

$1995

ERE-BEAC
Beacons On The Talmud's Sea $1496  

$2495

ERE-BEYO
Beyond the Letter of the Law $1871  

$2595

ERE-CHASPChasidic Perspectives, A 
Festival Anthology $1557  

$1695

ERE-CROW2
Crown Jewels Vol. 2 $1017  

$2795

ERE-DAIL1.L
Daily Wisdom Vol. 1 – Standard 5½ x 8½ $1677  

$2095

ERE-DAIL1.PKT
Daily Wisdom Vol. 1 – Compact 4½ x 6½ $1257  

$2795

ERE-DAIL2.L
Daily Wisdom Vol. 2 – Standard 5½ x 8½ $1677  

$2095

ERE-DAIL2.PKT
Daily Wisdom Vol. 2 – Compact 4½ x 6½ $1257  

$2495

ERE-DIVIP
Divine Prism – Devarim $998  

$5985

ERE-ETER.SB
Eternal Joy 3 Vol $4489  

$1995

ERE-ETER2
Eternal Joy Vol. 2 $1496  

$1995

ERE-ETER3
Eternal Joy Vol. 3 $1496  

$595

ERE-EYES
Eyes Upon the Land $446  

$995

ERE-FORT.P
Forty Years, Light, Joy & Unity P/B $995  

$1495

ERE-GARM
Garments of the Soul (CHS) $897  

$2695

ERE-HAYO.L
Hayom Yom Bilingual Edition Large $1348  

$2195

ERE-HAYO.M
Hayom Yom Bilingual Edition Compact size $1098  

$4995

ERE-HOLI.SB
Holiday Maamarim 2 Vol $2997  

$1795

ERE-IBEL
I Believe – Letters by the Rebbe on Faith $1705  

$995

ERE-INGOWTIn G-d We Trust – A Handbook 
of Values for Americans $746  

$5495

ERE-INSI.SB
Inside Time 3 Vol Slipcased $4121  

$2495

ERE-INSI1
The Inside Story Vol. 1 – Genesis $1871  

$2495

ERE-INSI2
The Inside Story Vol. 2 – Exodus $1871  
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$7195

ERE-INTO
Into the Fifth Decade 2 Vol Slipcased $3598  

$2495

ERE-IWIL8
I Will Write It In Their Hearts Vol. 8 $1871  

$2995

ERE-LESS
Lessons in Sefer HaMaamarim $1797  

$2995

ERE-LESSF1Lessons in Sefer HaMaamarim 
Festivals Vol. 1 $1797  

$2995

ERE-LESSF2Lessons in Sefer HaMaamarim 
Festivals Vol. 2 $1797  

$1395

ERE-LESSWMLessons in Sefer HaMaamarim 
– Wedding Maamarim $837  

$195

ERE-LUBALubavitch International – Special 
Edition – 3 Tammuz $098  

$1495

ERE-MAJE
The Majestic Bride (CHS) $897  

$8995

ERE-MEKA
Mekadesh Yisrael (Book & CD) $5397  

$2895

ERE-MIND
Mind Over Matter $2895  

$2195

ERE-MYEN1
My Encounter with the Rebbe Vol. 1 $2195  

$2495

ERE-MYEN2
My Encounter with the Rebbe Vol. 2 $2495  

$2195

ERE-MYEN3
My Encounter with the Rebbe Vol. 3 $2195  

$3295

ERE-MYSTMy Story: Personal Encounters 
with the Rebbe $2636  

$1695

ERE-NURT
Nurturing Faith (CHS) $848  

$1295

ERE-OFTE
Of Tears and Laughter $777  

$1095

ERE-PEAR
Pearls for the Shabbos Table P/B $821  

$1995

ERE-PROC3
Proceeding Together Vol. 3 $1496  

$1995

ERE-PROC4
Proceeding Together Vol. 4 $1496  

$495

ERE-REBBA
Rebbe – An Appreciation $495  

$1995

ERE-SEEK
Seek Out the Welfare of Jerusalem $1496  

$2495

ERE-STUD1
Studies in Rashi – Bereishit $1497  

$2495

ERE-STUD2
Studies in Rashi – Shemot $1497  

$2495

ERE-STUD3
Studies in Rashi – Vayikra $1497  

$2995

ERE-TEAC
Teachings of the Rebbe on Chinuch $2546  

$1795

ERE-TIMEA Time to Heal – The Rebbe's 
Response to Loss & Tragedy $1257  

$2595

ERE-TOPE
To Perfect the World $1557  

$2695

ERE-TORAS
Torah Studies $1617  

$2095

ERE-TOWA.H
Toward a Meaningful Life H/C $2095  

$2595

ERE-VEAT
Ve'atah Tetzaveh – (R. Green) $2076  

$1295

ERE-VICT
Victory of Light (CHS) $777  

$2595

ERE-WISD
Wisdom to Heal the Earth $1817  

$3395

EMO-ANTI.S
Anticipating The Redemption 2 Vol $2037  

$695

EMO-IAWA
I Await His Coming Every Day $417  

$1595

EMO-SOUN
Sound the Great Shofar $957  

Torah & Holidays

$1395

ESE-CURT1
The Curtain Parted Vol. 1 $837  

$1795

ESE-KEEP4
Keeping In Touch Vol. 4 $1346  

$2295

ESE-TALK.P
Talks on the Parasha P/B (Steinsaltz) $1721  

$895

ESE-THOU9
Thought For The Week Vol. 9 $448  

$895

ESE-THOU10
Thought For The Week Vol. 10 $448  

$895

ESE-THOU11
Thought For The Week Vol. 11 $448  

$895

ESE-THOU12
Thought For The Week Vol. 12 $448  

$4995

ESE-TORA.MSETorah Chumash – Hardcover 
Compact Synagogue Edition $3746  

$4395

ESE-TORA.PSETorah Chumash – Softcover 
Compact Synagogue Edition $3296  

$15575

ESE-TORA.SB
Torah Chumash 5 Vol. Slipcased $11681  

$2995

ESE-TORA1
Torah Chumash Bereishit $2246  

$2995

ESE-TORA2
Torah Chumash Shemot $2246  

$2995

ESE-TORA4
Torah Chumash Bamidbar $2246  

$2995

ESE-TORA5
Torah Chumash Devarim $2246  

$10995

ESE-VEDI.SB
Vedibarta Bam 5 Vol. Slipcased $6597  

$2495

EF-60DA60 Days Spiritual Guide to 
the High Holidays $1871  

$2295

EF-CHAN.P
Change & Renewal P/B (Steinsaltz) $1721  

$695

EF-COMPPU
The Complete Story of Purim $348  
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$1295

EF-COMPS.HThe Complete Story of 
Shavuot – Hardcover $648  

$1695

EF-COMPT
The Complete Story of Tishrei $848  

$995

EF-COUNOCounting of the Omer – Spiritual 
Guide to (English) $746  

$2295

EF-DAYSD
Days of Destiny $1721  

$1995

EF-GILD.HThe Gilded Cage – Queen 
Esther's Untold Story – H/C $1995  

$100

EF-MIRA
Miracle of the Dreidle – A Chanukah Story $100  

$1995

EF-VEDIC
Vedibarta Bam – Chanukah $1496  

$1995

EF-VEDIME
Vedibarta Bam – Megilas Esther $1496  

$2395

EF-VEDIS
Vedibarta Bam – Shavuot & Megillat Ruth $1796  

$895

EF-WEMA
We March as One – Lag B'omer 5747 $448  

Laws & Customs

$1895

EL-BEARThe Beard in Jewish Law 
– Tisporet HaZakan $1800  

$1195

EL-BLEC
The Blech Book $1195  

$095

EL-BLES
Blessing Card 3½ x 5½ $057  

$695

EL-BROC
Brochos Study Guide Vol. 1 $660  

$1495

EL-CHAG4
Chageinu Vol. 4 – Nissan $1420  

$895

EL-COMPJWC
Complete Jewish Wedding Companion $850  

$2395

EL-DIVIThe Divine Code – 3rd Edition 
(Rabbi Moshe Weiner) $2275  

$2495

EL-FAMIFamily Purity – Guide to Marital 
Fulfillment (with Calendar) $2495  

$095

EL-GEMI.B
Gemillut Chasadim – Booklet $057  

$2295

EL-GOIN.H
Going Kosher in 30 Days H/C $2180  

$1195

EL-GOIN.P
Going Kosher in 30 Days P/B 4 x 6½ $1135  

$795

EL-HALI
Halichos Mordechai $755  

$295

EL-HONO
Honor Due to Parents $148  

$1295

EL-JEWI
Jewish Mourner's Companion $1230  

$050

EL-KIBB.B
Kibbud Av Va'Em – Booklet $050  

$1595

EL-KITZDT
Kitzur Dinei Taharah (Hebrew – English) $957  

$695

EL-KOVEMKovetz Minhagim for Pregnancy, 
Childbirth, Circumcision, Etc $521  

$1595

EL-LAWSFP
Laws of Family Purity: A Digest $1515  

$1795

EL-LAWSY
The Laws of Yichud $1077  

$1495

EL-LOVE
Love and Unity (R. Green) $1196  

$1795

EL-MAZA
Mazal Tov – A Chabad Wedding Guide $1346  

$195

EL-MEZU.B
Mezuzah – Booklet $098  

$1795

EL-MEZU.HMezuzah: Divine Protection & 
Blessing (Bressman) H/C $1346  

$1350

EL-PLAT
A Plate, A Ring, and the Time In Between $1283  

$950

EL-SHABP
Shabbat Primer – Getting Ready $950  

$145

EL-SIGN
Significance of the Skull Cap $087  

$1450

EL-SIMCSimchas Eliezer – Explanations on 
Various Wedding Customs $1378  

$595

EL-STUDStudy Guide for Choson & 
Kalla (Family Purity) $595  

$2495

EL-TAHA
Taharah Kahalachah English (Farkash) $2370  

$245

EL-TEFIB
Tefillin Booklet $147  

$2195

EL-THEOThe Theory & Practice of Universal 
Ethics – The Noahide Laws $1646  

$195

EL-TZIT.B
Tzitzit – Booklet $117  

$1595

EL-ZEROLKZeroa Lechayayim & Keva – The 
National Birthright of Kohanim $1515  

Prayer & Related

$425

EP-BENTBentcher – Annotated Seder 
Tefilot U'Berachot $255  

$500

EP-BIRKBirkat Hachamah – According 
to Chabad Custom $500  

$050

EP-BIRK.A
Birkat Hachamah – Annotated Edition $050  

$995

EP-COMPFESC.HComplete Friday Evening 
Synagogue Companion H/C $945  

$895

EP-COMPHHSCComplete High Holiday 
Synagogue Companion $850  

$895

EP-COMPJCSCComplete Junior Congregation 
Synagogue Companion $850  

$895

EP-COMPPSTCComplete Passover Seder 
Table Companion $850  

$895

EP-COMPSSC
Complete Shabbat Synagogue Companion $850  
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$995

EP-COMPSTC.H
Complete Shabbat Table Companion H/C $945  

$495

EP-HAGG.ALHaggadah for Pesach Annotated 
Edition Standard $371  

$2995

EP-HAGG.DEL
Haggadah for Passover (Marcus) $2246  

$395

EP-HAGG.DL
Haggadah for Passover Deer Large $296  

$295

EP-HAGG.DM
Haggadah for Passover Deer Medium $221  

$245

EP-HAGG.DPKT
Haggadah for Passover Deer Small $098  

$1695

EP-HAGG.KL
Haggadah for Passover Kleinman Large $1271  

$1095

EP-HAGG.KPKT
Haggadah for Passover Kleinman Small $821  

$1295

EP-HAGG.REHaggadah for Passover With 
Rebbe's Reasons & Customs $777  

$2295

EP-HAGG.YHaggadah Shel Pesach for 
Youth – Weiss Edition $1721  

$2995

EP-HAGGFSTFHaggadah for Pesach – From 
Slavery to Freedom $2246  

$2595

EP-HYPE.HHyper-Modern Ancient With-It 
Traditional Haggadah Large H/C $2595  

$1695

EP-HYPE.HMHyper-Modern Ancient With-It 
Traditional Haggadah Medium H/C $1695  

$1795

EP-KIYIHaggadah Ki Yishalcha 
Bincha (Bogomilsky) $1346  

$695

EP-MAAN
Maaneh Lashon $417  

$2595

EP-MACH.AHMachzor Annotated Hebrew with 
English Instructions Standard $1946  

$1595

EP-MACHHHMachzor – High Holiday 
Prayer Book for Children $1515  

$2595

EP-MACHRH.AMachzor for Rosh HaShanah – 
Annotated Edition Standard $1946  

$500

EP-MACHRH.OLDMachzor for Rosh Hashanah 
English – Old Edition $500  

$2795

EP-MACHYK.AMachzor for Yom Kippur – 
Annotated Edition Standard $2096  

$995

EP-MACHYKE.AMachzor for Yom Kippur Evenings 
– Annotated Edition Standard $746  

$395

EP-MEGI
Megillat Esther $237  

$495

EP-MINC.AEMincha Maariv English 
Annotated Compact $371  

$295

EP-MINC.AHMincha Maariv Hebrew 
Annotated Compact $221  

$150

EP-MYFISI
My First Siddur $143  

$4795

EP-MYPR.SB
My Prayer 2 Vol. Slipcased $2733  

$995

EP-PASSThe Passover Haggadah – with 
insights (Week in Review) $597  

$1495

KO-SAYA
Say-a-Blessing Keychain $1420  

$495

EP-SAYI
Saying Tehillim $297  

$100

EP-SHIY
The Message of Tefillin $100  

$495

EP-SIBC.FNSiddur Illuminated by Chassidus 
– Friday Night Services P/B $371  

$3895

EP-SIBC.SKSiddur Illuminated by Chassidus 
– Shabbos Kodesh $2337  

$3895

EP-SIBC.WSSiddur Illuminated by Chassidus 
– Weekday Shacharis $2921  

$3495

EP-SIDD.SASiddur for Children with Sing-Along 
Sound Tracks – Laminated $3495  

$1795

EP-SIDDLSiddur La'am – Kabbalat 
Shabbat & Festival Evening $1346  

$1795

EP-SIDDPB
Siddur – Prayer Book for Children $1705  

$1995

EP-SLIC.A
Selichot with English – Annotated Edition $1496  

$3195

EP-STH.AELSiddur Tehillat Hashem 
Annotated Edition Standard $2396  

$1795

EP-STH.AEMPSiddur Tehillat Hashem Annotated 
Softcover Compact $1346  

$2495

EP-STH.AHLSiddur Tehillat Hashem Annotated 
Heb. with Eng. inst. Standard $1871  

$1995

EP-STH.AHMSiddur Tehillat Hashem Annotated 
Heb. with Eng. inst. Compact $1496  

$995

EP-STH.SFESiddur for Shabbat & Festival 
Evening Annotated Standard $746  

$2695

EP-STH.SFLESiddur Shabbat and Festivals 
Linear Edition Standard $2021  

$1995

EP-STH.WAELSiddur for Weekdays Annotated 
English Standard $1496  

$2595

EP-STH.WLESiddur for Weekdays Linear 
Edition Standard $1946  

$3595

EP-STHEET.BL
Siddur for Weekdays – Youth Blue $2696  

$7190

EP-STHEET.SBSiddur Weekday / Shabbat & 
Yomtov – Youth Slipcased $5393  

$3595

EP-STHEET.SYTSiddur Shabbos & Yom Tov 
– Youth with English $2696  

$3195

EP-STHETI
Siddur for Youth $2396  

$5995

EP-TEHI.DELTehillim – English Translation 
& Commentaries (Marcus) $4496  

$1795

EP-TEHI.L
Tehillim Ohel Yosef YItzchak Standard $1346  

Mysticism

$2195

EM-CHASChassidic Dimensions, The 
Mystical Dimension #3 $1098  $595

EM-DIVI
The Divine Commandments $446  
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$2595

EM-GARD
Garden of Paradox (Pinson) $2595  

$2295

EM-INTHIn the Beginning: Discourses on 
Chasidic Thought (Steinsaltz) $2295  

$995

EM-INWA
Inward Bound $746  

$895

EM-SOME
Something from Nothing (Brawer) $895  

$1895

EM-TENK
Ten Keys for Understanding Human Nature $1800  

$2195

EM-THIR.H
Thirteen Petalled Rose H/C (Steinsaltz) $2195  

$1995

EM-TOTO
To Touch the Divine $998  

$2495

EM-WHATC
What Chabad Really Believes (Kohanov) $2495  

Miscellaneous

$2595

EO-101M
101 Magnificent Torah Sermons (Polter) $2595  

$2495

EO-334I
334 Ideas $2495  

$1150

EO-ADVI.H
Advice for Life – Daily Life H/C $1093  

$495

EO-ADVI.P
Advice for Life – From Life to Life P/B $470  

$1995

EO-AHAR
Aharon's Staff $1995  

$2395

EO-ASIHAs I Heard them – LeShema 
Ozen (Duchman) $2395  

$595

EO-BATM
Bat Mitzvah Reader $298  

$2495

EO-BEWI.L
Be Within, Stay Above H/C 6 x 9 (Freeman) $2495  

$1195

EO-BEWI.MBe Within, Stay Above P/B 
4½ x 6½ (Freeman) $1195  

$950

EO-BIURT
Biurei Tefilah – English / Yiddish (Matlin) $950  

$1750

EO-BONDBond for Eternity – Understanding 
the Bris Milah (Pinson) $1750  

$1695

EO-BORH12
B'Or HaTorah Vol. 12 (2000) English $1695  

$1695

EO-BORH4
B'Or HaTorah Vol. 4 (1984) Hebrew/English $1695  

$1695

EO-BORH5
B'Or HaTorah Vol. 5 (1986) English $1695  

$175

EO-BRANT
The Branch that I Planted, Netzer Mataai $175  

$2900

EO-BREA
Breathing and Quieting the Mind (Pinson) $2900  

$2495

EO-BRIN.H
Bringing Heaven Down to Earth H/C 6 x 9 $2495  

$2995

EO-BYDI
By Divine Design $2246  

$2095

EO-CHABC1Chabad Chasidut #1 – What is 
Chabad Chasidut? (Dubov) $1571  

$2695

EO-CHABM1
Chabad Melodies Vol. 1 P/B $2695  

$2895

EO-CHABM2
Chabad Melodies Vol. 2 H/C $2895  

$22530

EO-CHAS.SB
Chasidic Heritage Series 14 Vol $12842  

$1895

EO-CHASIChassidic Insights – A Guide 
for the Entangled $1800  

$2295

EO-CHASP
Chassidic Prayer (R. Green) $1836  

$795

EO-CHICSWN
Chicken Soup to Warm the Neshama $596  

$1795

EO-CHOS
Chossid Yerei Shomayim Lamdon $1616  

$795

EO-COMPSTCSComplete Shabbat Table 
Companion – Songbook $755  

$1995

EO-CONF
Confessions of a Jewish Cultbuster (Hecht) $1496  

$1395

EO-CURI
Curiosity and the Desire for Truth (Greene) $1256  

$1495

EO-DEAR.P
Dear Rabbi, Why Can't I Marry Her? P/B $1121  

$895

EO-DIGN
Dignified Differences – A Special Soul $850  

$100

EO-DIYIH131
Di Yiddishe Heim P/B #131 $100  

$1495

EO-DOOR
A Door That's Never Locked $1121  

$2095

EO-EDUC
The Educator's Handbook $1048  

$2195

EO-ETER
Eternal Values $1646  

$1795

EO-EXCU
Excuse Me, Are You Jewish? $1795  

$1295

EO-FOUR
The Four Species (Pinson) $1295  

$1250

EO-FROMH
From the Heavens to the Heart P/B $1250  

$1095

EO-GODIG-d is Great! – Setting the 
Record Straight (Polter) $1095  

$1795

EO-GPSHM.HGPS (Guide – Purpose – Secret) 
for a Happier Marriage H/C $1795  

$1995

EO-GUARGuardian of Israel – Miracle 
Stories of Tefillin & Mezuzah $1197  

$2995

EO-GUIDTTM
A Guide to Teaching Mikvah $2845  

$1695

EO-HAPPHappy Home – The Rebbe 
on Marital Harmony $1610  

$1995

EO-HELO
He Loves His People $1995  

$595

EO-IMMO
Immortal Stones $595  

$1995

EO-INNEP
An Inner Perspective $1496  
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$3495

EO-INNEW
Inner Worlds of Jewish Prayer (Pinson) $3495  

$1495

EO-INSP
Inspiring Insights – Mazon LiNishama $1495  

$2195

EO-JEWI1
The Jewish Home Vol. 1 $1646  

$2395

EO-JEWI2
The Jewish Home Vol. 2 $1796  

$4590

EO-JEWI.S
The Jewish Home – 2 Volume Set $3443  

$3495

EO-JEWIBLAL
The Jewish Book of Life after Life (Pinson) $3495  

$595

EO-JEWIFMGThe Jewish Funeral & 
Mourner's Guide 4½ x 7 $446  

$1995

EO-JEWILJewish Living Simply Explained 
(Goldstein / Seligson) $1496  

$695

EO-KEYJ1
Key Jewish Facts $695  

$1695

EO-LAST
Last Day Laughter – Women's Journeys $1695  

$1295

EO-LAWY
The Lawyer and the Mystic (Kremnizer) $777  

$1195

EO-LEARLearning Something from 
Everything – Polter $896  

$2495

EO-LETTOL
Letters of Light $1871  

$975

EO-LUAC
Luach Colel Chabad 5779 $975  

$1595

EO-MIKVM
Mikvah Meditations (Shloush) $1436  

$2495

EO-MITZ2Sefer HaMitzvos English Vol. 
2 Lessons 147-339 $1871  

$095

EO-MOREMoreh Shiur – Sefer HaMitzvos 
Study Schedule – English $095  

$895

EO-MYST
Mystery of Kaddish (Pinson) $895  

$595

EO-PILL
Pillars of Dawn $565  

$4495

EO-PIRK.DELPirkei Avot – Ethics of the Fathers 
Memorial Edition (Marcus) $2697  

$5095

EO-PIRK.GPirkei Avos – In the Light 
of Chassidus 3 Vol $4076  

$2995

EO-POWE
Power of Choice (Pinson) $2995  

$1695

EO-PRAC
Practical Guide to Davening (Katz) $1695  

$1995

EO-RABB
Rabbi's Companion H/C 4 x 6 $1895  

$1995

EO-REBBM1
Rebbe's Mivtzoyim Vol. 1 $1995  

$1995

EO-REBBM2
Rebbe's Mivtzoyim Vol. 2 $1995  

$2595

EO-RECL
Reclaiming the Self (Pinson) $2595  

$1495

EO-SEED1
Seeds of Wisdom #1 $1196  

$1495

EO-SEED2
Seeds of Wisdom #2 $1196  

$1995

EO-SEEK
Seeking G-d's Identity $1796  

$2195

EO-SEFI
The Sefiros and the Self (Feder) $2085  

$1595

EO-SEVEGSeven Gates of Righteous Knowledge 
P/B (Weiner – Schulman) $1196  

$1895

EO-STOR
Stories to Hear with your Heart (Karmely) $1800  

$1595

EO-STRE
Strength and Dignity $1595  

$495

EO-SUCCSuccessful Dating – Thirteen 
Secrets (Hecht) $371  

$995

EO-SUPE
Super Special Shneur $945  

$2295

EO-TEACAHP
Teacher and His Pupil (R. Green) $1836  

$695

EO-TEACTMR
Teacher's Treasure – Megillas Rus $695  

$2295

EO-TEFITefillin – Wrapped in Majesty, 
Exploring the Mystery (Pinson) $2295  

$1395

EO-THANThank You G-d For Making 
Me A Woman (Raskin) $1395  

$1795

EO-THER
There Is One $1795  

$2095

EO-THIR
The Thirteen Principles of Faith (Gurary) $2095  

$2495

EO-TISHTishrei in Lubavitch – The Month 
of Festivals with the Rebbe $1871  

$1795

EO-TOLOFJ
To Love A Fellow Jew $1346  

$1195

EO-TORA
Torah Commanded... Glimpse of Essence $598  

$010

EO-UPDA
Update – Lubavitch Internation $010  

$2395

EO-VEDIBM
Vedibarta Bam – Bar Mitzvah $1437  

$2195

EO-VEDIM
Vedibarta Bam – Marriage $1646  

$3495

EO-VISU
Visualization and Imagery (Pinson) $3495  

$995

EO-WHYRWhy? Reflections on the 
Loss of a Loved One $945  

$1495

EO-WITWWit & Wisdom – What the weekly 
Parsha teaches us about life $1121  

$695

EO-YAHAMEYahaduton – Month of Elul 
& Holidays of Tishrei $695  

$695

EO-YAHASH
Yahaduton – Shabbat $695  

$695

EO-YAHASP
Yahaduton – the Synagogue and Prayers $695  

$1995

EMO-FROM1
From Exile to Redemption Vol. 1 $1197  

$1995

EMO-FROM2
From Exile to Redemption Vol. 2 $1197  
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$595

ETX-BENC1
Ben Chamesh L'mikra – Bereshis $595  

$595

ETX-BENC2
Ben Chamesh L'mikra – Noach $595  

$595

ETX-BENC3
Ben Chamesh L'mikra – Lech Lecha $595  

$595

ETX-BENC4
Ben Chamesh L'mikra – Vayera $595  

$595

ETX-BENC5
Ben Chamesh L'mikra – Chaye Sara $595  

$595

ETX-BENC6
Ben Chamesh L'mikra – Vayeitze $595  

$595

ETX-BENCT
Ben Chamesh L'mikra – Toldos $595  

$995

ETX-SHMO.WB
Shmos workbook 2nd grade $995  

$3495

ETX-TORA.TG
Torahpedia Teachers Guide $3495  

$995

ETX-TORA.WB
Torahpedia Workbook $995  

$500

EWO-AURA
Aura – A Reader On Jewish Woman $500  

$1395

EWO-DOES
Doesn't Anyone Blush Anymore? $1395  

$1995

EWO-MAUI
Maui Kosher Cookbook – New Edition $1496  

$1895

EWO-NECH
Nechama Greisman's Anthology $1421  

$3695

EWO-QUIC
Quick & Kosher Cookbook $3510  

$500

EWO-RETU
Return to Roots $500  

$3095

EWO-SPIC.REG
Spice and Spirit Cookbook – Regular $2321  

$2045

EWO-SPICP
Spice and Spirit Cookbook – Passover $1534  

$995

EWO-THOU
Thoughts to Hear with your Heart $796  

$1995

EWO-THRO
Through the Eyes of a Woman – Greisman $1496  

$1995

EWO-WORD.H
Words to Hear With Your Heart $1895  

$7495

PI-ALEPB.C
Aleph Bet Canvas (Living Letters) $7495  

$1200

PI-ALEPBPAleph Bet Poster – Colored 
(Living Letters Poster) 20 x 30 $720  

$795

PI-BLESP
Blessing Poster 24 x 36 $596  

$1995

PI-MAPT.L
Map of Tanya – Wall Edition 24 x 36 $1995  

History & Biography

$2095

EH-RABBN
A Rabbi's Northern Adventure $838  

$2895

EH-MOTHA Mother in Israel – The Life & 
Memoirs of Rebbetzin Chana $1448  

$1795

EH-AVRAAvraham Avinu of Australia – The 
Life of Reb Moshe Feiglin $1346  

$2095

EH-CHAL2
Challenge Vol. 2 – (Red) $1048  

$1595

EH-CHAS
Chassidic Light in the Soviet Darkness $1515  

$4395

EH-CODE
Codex Judaica $4175  

$4200

EH-EARL
Early Years 1902-1929 $3150  

$495

EH-FORTCForty Centuries – Milestones 
in Early Jewish History $248  

$495

EH-HEIT
Hei Teves Didan Notzach $371  

$1995

EH-PORT
Portrait of a Chassid $1895  

$595

EH-RAMBBB
Rambam, A Brief Biography $357  

$595

EH-REBBCMSRebbetzin Chaya Mushka 
Schneerson – A Brief Biography $298  

$595

EH-REBBCSRebbetzin Chana Schneerson 
– A Brief Biography $298  

$1995

EH-RETU
Return – Spiritual Odyssey of a Soviet $1995  

$3495

EH-SAMASamarkand – The Underground 
With a Far-Reaching Impact $2971  

$2195

EH-SHADSHADAR, Touching Hearts, 
One Person at a Time $1976  

$1995

EH-STRE
Strength & Majesty $998  

$1095

EH-REBB1
The Rebbeim (Avtzon) $931  

Toddlers & Preschool

$595

EBB-MYVEFRB
My Very First Rebbe Book $565  

$995

EBB-TOUCCA Touch of Chanukah – A 
Touch and Feel Book $697  

$995

EBB-TOUCHHA Touch of the High Holidays 
– A Touch and Feel Book $697  

$995

EBB-TOUCPA Touch of Passover – A 
Touch and Feel Book $697  

$995

EBB-TOUCSA Touch of Shabbat – A 
Touch and Feel Book $697  
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Kids & Teens

$995

EY-ADVE
Adventures in 3D $945  

$1495

EJ-AVISAvi's Choice – A Story about 
Visiting the Sick $748  

$1595

EY-BATM
Bat Mitzvah Club, Debbie's Story $798  

$1395

EY-BUST
Bustenai (Lehman) $837  

$1095

EJ-BYDI
By Divine Providence $1095  

$1395

EY-CHAN
Chanan and His Violin $698  

$2295

EJ-CHASC2
Chassidic Comics Vol. 2 – English $2295  

$2295

EJ-CHASC3
Chassidic Comics Vol. 3 – English $2295  

$2295

EJ-CHASC5
Chassidic Comics Vol. 5 – The Gulf War $2295  

$1695

EJ-CHASCCChassidic Comic Collection – 
Tales told by the Rebbe $1695  

$1795

EY-CHASF2
Chassidic Fables Vol. 2 $1346  

$3395

EY-CHAS.S
Chassidic Stories for Children 2 Vol $3395  

$1450

EC-CHEW
Chew it Over $1450  

$1495

EC-DADD1
Daddy, Why? – Modeh Ani $1121  

$995

EC-DOVI
Dovid Comes Home (Muchnik) $597  

$1095

EY-EIGH
Eight Chanukah Tales $548  

$2295

EJ-ESCAEscape from the Institution 
– Chassidic Comics $1721  

$3995

EY-GALU.SB
The Galuth Melodies Series 3 Vol. Slipcased $2397  

$1895

EC-GUTYGut Yom Tov – The Stories Behind 
the Special Days in Chabad $1800  

$1295

EC-HASH
Hashem is Truly Everywhere $1230  

$995

EC-HERS
Hershel's Houseboat (Muchnik) $597  

$1050

EC-HOST
Hosting Without Boasting $998  

$1095

EC-IGOTO
I Go to the Ohel $1040  

$1795

EC-IFTH.RIf the Candles Could Speak – The 
Story of Chanukah 8 x 10½ $1346  

$5500

EC-IFTH.XLIf the Candles Could Speak – The 
Story of Chanukah 15 x 21 $5500  

$2695

EY-JOUR.SB
Journey With The Rebbes 2 Vol $2021  

$1347

EY-JOUR1
Journey With The Rebbes Vol. 1 $1010  

$995

EC-LEAH
Leah and Leibel's Lighthouse (Muchnik) $597  

$2195

EJ-LEVI2Levi & Leah Vol. 2 – A 
Journey to Petersburg $2195  

$1395

EY-LOST
Lost and Found, and other stories $698  

$1495

EJ-MISSMission Impossible – The Miraculous 
Rescue of the Rebbe Rayatz $1420  

$5495

EC-MUCH.SB
Muchnik Classics 6 Vol Slipcased $2967  

$1695

EC-MYFAMy Favorite Jewish Bedtime 
Stories (Goldstein) $1610  

$1095

EC-MYVEOL
My Very Own Letter $1040  

$1850

EY-ONCE1
Once Upon a Journey – Vol. 1 $1850  

$1850

EY-ONCE2
Once Upon a Journey – Vol. 2 $1850  

$1495

EJ-OURR
Our Rebbe $1495  

$1395

EY-OUTO
Out of the Depths (Lehman) $837  

$1050

EC-PINN
Pinny Practices $998  

$1295

EC-QUAR
Quarters & Dimes & Nickels & Pennies $777  

$1495

EY-QWHIQwhizzer – 392 Questions & 
Answers on Torah, Halachah, $1420  

$1395

EY-RABBGMG
Rabeinu Gershom Meor Hagolah (Lehman) $837  

$1195

EY-REBMReb Meir Raphaels – Early Chassidic 
Personalities #3 (Avtzon) $1016  

$1050

EY-REBPReb Pinchas Reitzes – Early Chassidic 
Personalities #2 (Avtzon) $893  

$1195

EY-REBSReb Shmuel Munkis – Early Chassidic 
Personalities #1 (Avtzon) $1016  

$1395

EY-SEDE
Seder In Herlin (Kranzler) $698  

$1050

EC-SENS
Sensitivity Please! $998  

$1495

EJ-SHAL
Shaloh – The Complete Collection $748  

$895

EMA-STOR111Stories of Tzaddikim H/C Vols 
111-114 – Machanayim $850  

$895

EMA-STOR59Stories of Tzaddikim H/C Vols 
59-62 – Machanayim $850  

$895

EMA-STOR79Stories of Tzaddikim H/C Vols 
79-82 – Machanayim $850  

$895

EMA-STOR83Stories of Tzaddikim H/C Vols 
83-86 – Machanayim $850  

$895

EMA-STOR95Stories of Tzaddikim H/C Vols 
95-98 – Machanayim $850  

$895

EMA-STOR99Stories of Tzaddikim H/C Vols 
99-102 – Machanayim $850  
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$1395

EY-ADOP
The Adopted Princess (Lehman) $837  

$1995

EY-ALTEThe Alter Rebbe – Rabbi Schneur 
Zalman of Liadi (Avtzon) $1796  

$1595

EC-BALL
The Ballad of the Yarmulke Kid (Book & CD) $1117  

$1295

EC-BEST
The Best Call of All $648  

$1275

EY-BROTThe Brothers of Slavita – Early 
Chassidic Personalities #5 $1084  

$1395

EY-COAC
The Coachman and other stories (Kranzler) $837  

$1695

EJ-DOCT
The Doctors Plot – Comics $1695  

$1495

EJ-DOLL
The Doll Maker's Gift $748  

$995

EC-DOUBThe Double Decker Purple 
Shul Bus (Muchnik) $597  

$1050

EC-FORG
The Forgotten Bracha $998  

$2450

EY-ITCH
The Itche Kadoozy Show $2205  

$1495

EJ-LITT
The Little Esrog $897  

$1095

EY-MAHA
The Maharal to the Rescue $548  

$2195

EJ-MIRAOE
The Miracles of Elisha $1317  

$2195

EY-MITTThe Mitteler Rebbe – R' Dovber 
of Lubavitch (Avtzon) $1976  

$1395

EJ-MONE
The Money in the Honey $698  

$1295

EC-MYST
The Mystery of the Overturned Inkwell $1230  

$1050

EC-NEGE
The Negel Vasser Miracle $998  

$2395

EY-REBBMThe Rebbe Maharash – Rabbi 
Shmuel of Lubavitch (Avtzon) $2156  

$1595

EY-REBBS2The Rebbe Speaks to Children 
Vol. 2 (Nissan-Av) $1515  

$1395

EY-REUN
The Reunion and other stories (Kranzler) $837  

$995

EC-SCRI
The Scribe Who Lived In a Tree (Muchnik) $597  

$1195

EJ-SECRS
The Secret of Success $598  

$1395

EY-SILVThe Silver Rings and other 
stories (Kranzler) $837  

$095

EY-SOLD
The Soldier (Mindel) $057  

$1495

EJ-SPYT
The Spy, the Fire & the KGB $1420  

$1895

EJ-SULTThe Sultan's Trap & other Miraculous 
Tales of Faith & Wonder $1421  

$195

EMA-10
The Torn Coat – Machanayim $185  

$1295

EY-TWOYThe Two Yaakovs – and 
other Chabad stories $1230  

$2395

EY-TZEMThe Tzemach Tzedek – R' Menachem 
Mendel of Lubavitch (Avtzon) $2156  

$1295

EC-VERYBP
The Very Best Place for a Penny $777  

$1295

EJ-TUKY
Tuky – The Story of a Hidden Child $1230  

$995

EC-TUVI
Tuvia's Train that Had No End (Muchnik) $597  

$1695

EJ-UNCL1
Uncle Yossi's Big Book of Stories Vol. 1 $1441  

$1695

EJ-UNCL2
Uncle Yossi's Big Book of Stories Vol. 2 $1441  

$1695

EJ-UNCL3
Uncle Yossi's Big Book of Stories Vol. 3 $1441  

$1395

EY-UNPA
Unpaid Ransom (Lehman) $837  

$26995

EY-YAHA.SB
Yahadus 5 Vol Slipcased $25645  

$5495

EY-YAHA1
Yahadus Vol. 1 $5220  

$5495

EY-YAHA2
Yahadus Vol. 2 $5220  

$5495

EY-YAHA3
Yahadus Vol. 3 $5220  

$5495

EY-YAHA4
Yahadus Vol. 4 $5220  

$5495

EY-YAHA5
Yahadus Vol. 5 $5220  

$695

EY-YOUN3
Young Scholars Pocket Calendar 5703 $417  

Multimedia

$12595

CD-ARTO
Art of Living CD sets $11965  

$1195

CD-ASHR1
Ashreinu...Sipurei Kodesh Vol. 1 – CD $1195  

$1195

CD-ASHR2
Ashreinu...Sipurei Kodesh Vol. 2 – CD $1195  

$1195

CD-ASHR3
Ashreinu...Sipurei Kodesh Vol. 3 – CD $1195  

$1445

CD-CHABC1
Chabad Classics Vol. 1 CD $1445  

$1445

CD-CHABC2
Chabad Classics Vol. 2 CD $1445  

$1445

CD-CHABC3
Chabad Classics Vol. 3 CD $1445  

$1445

CD-CHABC4
Chabad Classics Vol. 4 CD $1445  

$1445

CD-CHABC5
Chabad Classics Vol. 5 CD $1445  

$1995

CD-CHABN
Chabad Nusach yomim noraim CD $1995  
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$1495

CD-CHASB
Chassidic Breeze, CD $1495  

$14895

CD-CHASTBC
Chassidic Thoughts Bais Chana $14150  

$1195

CD-COMP12T
Complete Story of Yud-Beis Tammuz $1195  

$1195

CD-COMP19K
Complete Story of Yud-Tes Kislev $1195  

$1195

CD-COMP9K
Complete Story of Tes & Yud Kislev $1195  

$1195

CD-COMPLBComplete Story of Lag 
B'omer & Shavuos CD $1195  

$1795

CD-COMPP
Complete Story of Purim $1795  

$1195

CD-COMPSRW
Complete Story of the Royal Wedding $1195  

$1295

CD-COMPSSC
Shabbat Synagogue Companion CD $1295  

$1295

CD-COMPSTC
Shabbat Table Companion CD $1295  

$1795

CD-DAYSOG
Days of Grace CD $1795  

$1450

CD-DIRA
A Dirah Loy Yisboraich – Yiddish CD $1450  

$1200

CD-ELEMH
Elements of Humility $840  

$1995

CD-EMBE.E
Embers CD English $798  

$495

CD-ESSBEss & Bentch – Benching 
Weekday/Shabbos CD $495  

$1395

CD-ETZE2
Etzem HaNeshamah CD VOL 2 $1395  

$1395

CD-ETZE3
Etzem HaNeshamah CD VOL 3 $1395  

$1495

CD-ETZEBCEtzem HaNeshamah – 
BeHofa'ah Chayah CD $1495  

$5945

CD-FAIT
Faith – 6 CD' set $5648  

$1350

CD-FIERFierce Battle, A Chof Dalet 
Teves Adventure CD $1350  

$1795

CD-FORDFor Di Amud: Learn Nusach 
HaTefillah – Double CD $1705  

$1995

CD-FOUR
Four Elements and You CD $1895  

$1450

CD-GAAG
Gaaguim – Nigunei Chabad (Bolton) CD $1450  

$1595

CD-HABE
Haben Yakir Li – Nigunei Chabad CD $1595  

$12595

CD-HOWTBM
How To Be a Mentch CD Set $11965  

$1200

CD-HOWTLFJ
How to Love a Fellow Jew CD $840  

$1445

CD-ICHFIch Frai Zich Ich Bin a Yid – I 
Rejoice; I am a Jew $1445  

$1445

CD-INFI
Infinite Light CD $1445  

$5945

CD-INNE
Inner Jew CD Set – 6 CD set $5648  

$595

CD-INTE
Interactive Chanukah Gelt $595  

$3995

CD-INTH
In the Beginning by Rabbi Manis Friedman $3795  

$13595

CD-ITSGTK
It's Good To Know 14-CD set $12915  

$10595

CD-ITSGTKR
It's Good To Know – The Rest of The Story $10065  

$13595

CD-ITSGTKT2It's Good to Know Tanya Vol. 2 
Likkutei Amarim Chapters 27-53 $12915  

$13595

CD-ITSGTKT3It's Good to Know Tanya Vol. 3 
SYV & Igeret HaTshuvah $12915  

$4945

CD-JEWI
Jewish Philosophy CD – 5 CD set $4698  

$695

CD-JEWIR
Jewish Response To The Mumbai Massacre $695  

$2495

CD-JOUR1
Journey Through the Tanya, Vol. 1 (5 CDs) $2495  

$2495

CD-JOUR2
Journey Through the Tanya, Vol. 2 (5 CDs) $2495  

$1495

CD-JOUR3
Journey Through the Tanya, Vol. 3 (3 CDs) $1495  

$2995

CD-JOUR4
Journey Through the Tanya, Vol. 4 (6 CDs) $2995  

$1995

CD-JOUR6
Journey Through the Tanya, Vol. 6 (4 CDs) $1995  

$2995

CD-JOUR7
Journey Through the Tanya, Vol. 7 (6 CDs) $2995  

$1995

CD-JOUR8
Journey Through the Tanya, Vol. 8 (4 CDs) $1995  

$1195

CD-KENI
Di Kenigliche Chassuna – Yiddish $1195  

$995

CD-KRIA.H
Krias Hamegillah (Hurwitz) $995  

$995

CD-KRIA.L
Krias Hamegillah (Lipsker) $995  

$5945

CD-LIVI1
Living w/ the Times 6 CD Breishit $5648  

$4945

CD-LIVI2
Living w/ the Times 5 CD Shmot $4698  

$4945

CD-LIVI3
Living w/ the Times 5 CD Vayikra $4698  

$4945

CD-LIVI4
Living w/ the Times 5 CD Bamidbar $4698  

$5945

CD-LIVI5
Living w/ the Times 6 CD Devarim $5648  

$1200

CD-LOOK
Looking Out for No. 1 CD $840  

$4995

CD-LSBA.S
Living Sidrah Bamidbar 10 CD set $4995  

$7995

CD-LSBR.S
Living Sidrah Beraishis 16 CD set $7995  

$4995

CD-LSDE.S
Living Sidrah Devarim 10 CD set $4995  
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$6995

CD-LSSH.S
Living Sidrah Shmos 14 CD set $6995  

$1095

CD-LUBA2
Lubavitch Melodies Vol.2 CD $1095  

$1195

CD-LUBARM1
Lubavitcher Rebbe's Memoirs Vol. 1 (2 CDs) $1195  

$1195

CD-LUBARM2
Lubavitcher Rebbe's Memoirs Vol. 2 (2 CDs) $1195  

$1195

CD-LUBARM3
Lubavitcher Rebbe's Memoirs Vol. 3 (2 CDs) $1195  

$1195

CD-LUBARM4
Lubavitcher Rebbe's Memoirs Vol. 4 (2 CDs) $1195  

$1195

CD-LUBARM5
Lubavitcher Rebbe's Memoirs Vol. 5 (2 CDs) $1195  

$2495

CD-MAPPMapping the Tanya, 3 CDs 
– Rabbi Shais Taub $2495  

$495

CD-MEKA
Mekadesh Yisroel – CD $495  

$1095

CD-MUSIL
Music of the Lubavitcher Chasidim CD $1095  

$1495

CD-MUSIM1
Music and Movement Vol. 1 $1495  

$1495

CD-MUSIM2
Music and Movement Vol. 2 $1495  

$1495

CD-MUSIM3Music and Movement Vol. 
3 Snap, Clap N' Tap $1495  

$1495

CD-MUSIM4Music and Movement Vol. 4 
With Fun & Games Galore $1495  

$1495

CD-MUSIM5Music and Movement Vol. 
5 Birthday Surprise $1495  

$1495

CD-MUSIMMMMusic and Movement – Mendy 
Music – Top 10 Exercise Hits $1495  

$1095

CD-MYBA
My Bar Mitzvah Tutor – CD $1095  

$1450

CD-MYFI1
My First Niggunim #1 CD $1450  

$1450

CD-MYFI2
My First Niggunim #2 CD $1450  

$1095

CD-NICH1
Nichoach Vol.1 CD $1095  

$1095

CD-NICH10
Nichoach Vol.10 CD $1095  

$1095

CD-NICH11
Nichoach Vol.11 CD $1095  

$1095

CD-NICH2
Nichoach Vol.2 CD $1095  

$1095

CD-NICH3
Nichoach Vol.3 CD $1095  

$1095

CD-NICH4
Nichoach Vol.4 CD $1095  

$1095

CD-NICH5
Nichoach Vol.5 CD $1095  

$1095

CD-NICH6
Nichoach Vol.6 CD $1095  

$1095

CD-NICH7
Nichoach Vol.7 CD $1095  

$1095

CD-NICH8
Nichoach Vol.8 CD $1095  

$1095

CD-NICH9
Nichoach Vol.9 CD $1095  

$1395

CD-NIGUAH
Nigunei Admor HaZaken CD $1395  

$1595

CD-NIGUC.SF
Niggunei Chabad-Shmaryahu Feld $1595  

$695

CD-NIGUH1
Nigunei Hisvaaduyos CD 1 $695  

$695

CD-NIGUH2
Nigunei Hisvaaduyos CD 2 $695  

$695

CD-NIGUH3
Nigunei Hisvaaduyos CD 3 $695  

$695

CD-NIGUH4
Nigunei Hisvaaduyos CD 4 $695  

$695

CD-NIGUH5
Nigunei Hisvaaduyos CD 5 $695  

$695

CD-NIGUH6
Nigunei Hisvaaduyos CD 6 $695  

$1445

CD-NIGUIF
Nigun is Forever CD $1445  

$1495

CD-NONS
Non-Stop Chabad, CD $1495  

$1995

CD-NUSSHRH.ANussach HaTefilah Rosh HaShana 
(Abramowitz) 2 CDs $1995  

$895

CD-NUSSHSR.LNussach HaTefilah Shalosh 
Regalim (Lipsker) CD $895  

$895

CD-NUSSHYC.L
Nussach HaTefilah Yemei Chol (Lipsker) CD $895  

$4945

CD-ONTO
On Torah and Mitzvos CD set $4698  

$1450

CD-OPENOpening of the Heart, A Journey 
of Six Steps to Simcha CD $1450  

$1450

CD-OSIOOsios Hanegina – A Selection 
of Chabad Nigunim CD $1450  

$1350

CD-PARS1Parsha Liedelach far Kinderlach 
– Bereishis CD (Yiddish) $1350  

$1350

CD-PARS2Parsha Liedelach far Kinderlach 
– Shemos CD (Yiddish) $1350  

$13595

CD-PERP
Perplexed No More 14-cd set $12915  

$1350

CD-PURE
A Pure Head Start – CD $1283  

$1195

CD-PUTT
Putting First Things First $837  

$895

CD-RABBRabbi Shmuel of Lubavitch 
– 1834-1882 Audio CD $448  

$1195

CD-REBBC
Rebbe and Chassid CD $837  

$1995

CD-REBBH.E
Rebbe Speaks 19 Kislev, English $798  

$1995

CD-REBBH.H
Rebbe Speaks 19 Kislev Hebrew $798  

$1995

CD-REBBL
Rebbe's Legacy 2 CDs $1397  
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$1795

CD-REBU
Rebuilding A Shattered World 2 CD Set $1795  

$1495

CD-REDEM
Redemption $1495  

$795

CD-RETUReturn of Little Yehuda CD – 
Uncle Yossi Heritage Series $795  

$1450

CD-SHAB
Shabbos Farbrengen $1450  

$1495

CD-SHAL
Shalom Bayis CD $1495  

$1445

CD-SHAM
Shamil CD $1445  

$1995

CD-SHAV
Shavuot 2-CD set $1895  

$1095

CD-SHTE
Shtekn Far a Shtekn, A $1095  

$1200

CD-SOUL
Soul of The Matter, The $840  

$2495

CD-STOR1.HSStory Time with Uncle Yossi 4 
CDs – Heritage Series Vol. 1 $2495  

$1795

CD-TAAMLet's Learn How to Lein 
CD – Taamei Hamikra $1795  

$1495

CD-TAHA
Taharas Hamishpacha CD $1495  

$1995

CD-TALK
Talking Tehillim CD $1995  

$695

CD-THRE
Three Models For Intimacy $695  

$1895

CD-TOHE
To Heaven & Back An Inspiring Journey $1516  

$1200

CD-TOSE
To Serve or Not To Serve CD $840  

$1445

CD-TOTA
Totally Chassidic – Piano With Soul CD $1445  

$1395

CD-TRUETrue Existence CD The 
Chasidic View of Reality $698  

$4945

CD-VAST
Vast Eternal Plan CD – 5 CD set $4698  

$995

CD-VIRTLTVirtual LShanah Tovah CD 
(with Card & Envelope) $498  

$1095

CD-VIRTSM
Virtual Shalach Manos $438  

$1450

CD-WELL
Wellsprings CD $1450  

$595

CD-YIDDA
Yidden: An Eretz Chaifetz – Vol. 2 CD $595  

$1495

CD-YOMI1Yomim Tovim – Around the 
Year Vol. 1 – Morah Music $1495  

$1495

CD-YOMTF
Yom Tov Farbrengen CD $1495  

$1350

CD-YOMTLYom-Tov Liedelach far 
Kinderlach CD (Yiddish) $1350  

$13595

CD-YOUA
You Are What You Believe CDs $12915  

$1995

DVD-ALTE
Alter Rebbe, DVD $1496  

$1995

DVD-BEST1
Best of Precious Moments Vol. 1 DVD $1995  

$1995

DVD-BEST2
Best of Precious Moments Vol. 2 DVD $1995  

$2645

DVD-CHABCC
Chabad Centennial Celebration DVD $2645  

$2495

DVD-CHILRP45
Children's Rally – Purim 5745 (1985) DVD $1871  

$2495

DVD-CLIM
Climbing the Rungs of Prayer DVD $1871  

$2495

DVD-EARL1Early Years DVD Vol. 1 – My 
Encounter Series $1871  

$2495

DVD-EARL2Early Years DVD Vol. 2 – My 
Encounter Series $1871  

$2495

DVD-FAIT1
Faithful and Fortified Vol. 1 DVD $1871  

$2495

DVD-FAIT2
Faithful and Fortified Vol. 2 DVD $1871  

$2495

DVD-FAIT3
Faithful and Fortified Vol. 3 DVD $1871  

$2495

DVD-FARB10S32
Farbrengen 10 Shvat 5732 DVD $1871  

$2495

DVD-FARB12T45
Farbrengen 12-13 Tammuz 5745 DVD $1871  

$2495

DVD-FARB19K44
Farbrengen 19 Kislev 5744 DVD $1871  

$2495

DVD-FARB20A32
Farbrengen Chof Av 5732 DVD $1871  

$2495

DVD-FARB20C45
Farbrengen Chof Cheshvan 5745 DVD $1871  

$2495

DVD-FARB6T42
Farbrengen 6 Tishrei 5742 DVD $1871  

$2495

DVD-FARBP33
Farbrengen Purim 5733 DVD $1871  

$2495

DVD-GLIM1
A Glimpse through the Veil #1 DVD $1871  

$2495

DVD-GLIM2
A Glimpse through the Veil #2 DVD $1871  

$1995

DVD-GREAGreatest Blessing – Rebbe's Advice 
on Planning a Family, DVD $1496  

$1995

DVD-HAKH
Hakhel – Year in Lubavitch 5748 $1995  

$995

DVD-HAMA
HaMashpia Reb Mendel (Futerfas) DVD $995  

$1995

DVD-HAND
Hand In Hand DVD $1496  

$1995

DVD-IAMA
I Am A Chassid DVD $1496  

$2995

DVD-ICAN2
I Can Live With That – Vol. 2 (2 DVDs) $2845  

$1995

DVD-LETSBM
Let's Bake Matzos DVD $1995  

$1995

DVD-LETSW
Let's Write a Torah DVD $1995  

$2495

DVD-MOVE
A Movement on Trial DVD $1871  
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$1995

DVD-MYPE
My Pesukim DVD $1496  

$2495

DVD-NIGG
Niggunim of the Rebbeim DVD $1871  

$2495

DVD-REBB1Rebbetzin DVD Vol. 1 – My 
Encounter Series $1871  

$2495

DVD-REBBCRebbetzin Chana DVD – My 
Encounter Series $1871  

$1995

DVD-REBBHL
Rebbe and the Holy Land DVD $1496  

$895

DVD-SPIRSpiritual Leadership During 
Persistent Conflict $895  

$1995

DVD-TAKE
Take to Heart DVD $1496  

$1995

DVD-THER
There Goes a Chasid DVD $1496  

$2495

DVD-TISH1
Tishrei with the Rebbe DVD Vol. 1 $1871  

$2495

DVD-TISH2
Tishrei with the Rebbe DVD Vol. 2 $1871  

$3995

MP3-DAILT
Daily Tanya 2 CDs, MP3 (English) $3995  

$995

MP3-HEIC.Y
Heichal Neginah – MP3 (Yiddish) $995  

$39895

MP3-ITSGTKIt's Good To Know MP3 Library 
Collection (English) $37900  

$1195

MP3-KARO3Karov Elecha Hadavar MP3 Vol. 
3 – Tanya Prakim 28-39 $896  

$1195

MP3-KARO4Karov Elecha Hadavar MP3 Vol. 
4 – Tanya Prakim 40-53 $896  

$1195

MP3-KARO7Karov Elecha Hadavar MP3 Vol. 
7 – Igeres Hakodesh 1-16 $896  

$1195

MP3-KARO9Karov Elecha Hadavar MP3 
Vol. 9 – Kuntres Acharon $896  

$9995

MP3-RAMB.S
Rambam Set, 6 MP3's (English) $9995  

$1795

MP3-SEDE
Seder Hishtalshelus MP3 Vol. 1 (English) $1795  

$1795

MP3-SEDE2
Seder Hishtalshelus MP3 Vol. 2 (English) $1795  

$1995

MP3-SEFE.E
Sefer HaMitzvos, MP3 (English) $1995  

$1995

USB-TALK
Talking Tehillim – USB card (MP3 files) $1995  
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Foreign Languages
French

$1195

F-ATTAAttaining Sagacity – French 
(Atteindre la Sagacité) $1195  

$1195

F-BARMBar Mitzvah – French (Bar Mitsva 
Coutumes et Significations) $1195  

$1495

F-BROK
Broken Bracelet – French $1121  

$2295

F-CHASC2Chassidic Comics Vol. 2 – 
French (La BD des Sages) $2295  

$2995

F-CHUM1Chumash Bereishit French ('Houmach 
Béréchit – Genèse) 8½ x11 $2246  

$2395

F-COMPComplete Festival Series 
French – Les Fêtes Juives $2395  

$2095

F-DAIL1.PKTDaily Wisdom Vol.1 French Compact 
Ed. (Sagesse au quotidien) $1257  

$1195

F-DIARDiary of the Struggle in the Soviet 
Russia (Rayatz) – French $1195  

$1195

F-DIVIDivine Contemplation and 
Fusionnel Attachment – French $1195  

$1395

F-GLASThe Glass Blower of Venice – 
French (Le souffleur de verre $837  

$795

F-HAGG.ALHaggadah for Pesach, French 
Annotated Edition 5½ x 8½ $596  

$3495

F-HAMINSefer HaMinhagim – French 
(Sefer Haminhaguim) $3495  

$3295

F-HAMITSefer Hamitsvot – French (Livre 
Des Commandements) $3295  

$3850

F-HAYO
Hayom Yom – French (Aujourd'hui...) $3850  

$5095

F-IK2Igros Kodesh Rebbe Vol. 2 – French 
(Iguerot Kodesh Vol. 2) $5095  

$3195

F-LESS1Lessons In Tanya Vol. 1 – French 
(Leçons De Tanya 1) $3195  

$3795

F-LESS2Lessons In Tanya Vol. 2 – French 
(Leçons De Tanya 2) $3795  

$3095

F-LIKUD3Likkutei Dibburim Vol.3 – French 
(Likoutei Dibbourim Tome 3) $3095  

$3095

F-LIKUD4Likkutei Dibburim Vol.4 – French 
(Likoutei Dibbourim Tome 4) $3095  

$3095

F-LIKUD5Likkutei Dibburim Vol.5 – French 
(Likoutei Dibbourim Tome 5) $3095  

$5495

F-LS13.S
Likkutei Sichos 13th Series 2 Vol – French $5495  

$2795

F-LS15
Likkutei Sichos 15th Series – French $2795  

$2795

F-LS16
Likkutei Sichos 16th Series – French $2795  

$1395

F-MAANMaaneh Lashon 4½ x 6½ – 
French (Maane Lachon) $1395  

$3195

F-MACHYKMachzor for Yom Kippur – French 
(Ma'hzor – jour de Kippour) $3195  

$1195

F-MINHMinhagim for Pregnancy, Childbirth 
& Circumcision – French $1195  

$1695

F-NOTE3
Notebooks of Chassidus Vol. 3 – French $1695  

$1695

F-NOTE5
Notebooks of Chassidus Vol. 5 – French $1695  

$2995

F-ONED8One Day One Thought Vol. 8 – 
French (Un jour Une pensée #8) $2995  

$2995

F-ONED9One Day One Thought Vol. 9 – 
French (Un jour Une pensée #9) $2995  

$1495

F-RAMBRambam Hilchos Beis Habechirah 
VeHilchos Melachim – French $1495  

$2995

F-RESH1Reshimos Vol. 1 – French 
(Rechimot Tome 1) $2995  

$2895

F-SECRSecrets of Power – French (Les 
secrets d'une puissance) $2895  

$1195

F-SHEMShemesh BeShabbat Tzedakah 
L'Aniyim – French (Le soleil de $1195  

$4795

F-SIDR.SSidra of the Week 3 Vol – French 
(La Sidra de la Semaine) $4795  

$3195

F-SLIC
Slichos Hebrew / French (Seli'hot) $3195  

$3095

F-SS04Sefer HaSichos 5704 – French 
(Séfer HaSi'hot) $3095  

$495

F-TANYLA2
Tanya – Likkutei Amarim 2 $495  

$495

F-TANYSYITTanya – Shaar HaYichud 
& Igeret Hateshuva $495  

$2995

F-TM15Toras Menachem Melukat Vol. 
15 – French (Torat Mena'hem) $2995  

$2995

F-TM16Toras Menachem Melukat Vol. 
16 – French (Torat Mena'hem) $2995  

$2995

F-TM17Toras Menachem Melukat Vol. 
17 – French (Torat Mena'hem) $2995  

$2995

F-TM18Toras Menachem Melukat Vol. 
18 – French (Torat Mena'hem) $2995  

$995

F-TOUCHHTouch of the High Holidays – 
French (Les Fêtes De Tichri) $597  

$995

F-TOUCPTouch of Passover – French (Pessa'h 
Sur Le Bout Des Doigts) $597  
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German

$2095

G-TEHI.LTehillim Hebrew-German (Tehillim 
mit deutscher Übersetzung) $1571  

$2695

G-BRINBringing Heaven Down to Earth – 
German (Den Himmel auf die $2695  

$4195

G-STH.ALSiddur Hebrew – German, 
Annotated Edition $3146  

$6795

G-TANYTanya – with German Translation 
(Das Buch Tanja) $6795  

$3095

G-TOWAToward a Meaningful Life – German 
(Einfache Wahrheiten für $3095  

Portuguese

$2495

P-CHASChassidic Discourses – Portuguese 
(Discursos Chassidicos) $2495  

$1995

P-CONH1
To Know and to Care Vol. 1 $1995  

$1995

P-CONH2
To Know and to Care Vol. 2 $1995  

$1995

P-CONH3
To Know and to Care Vol. 3 $1995  

$795

P-HAGG.ALHaggadah for Pesach, Portuguese 
Annotated Edition 5½ x 8½ $596  

$1595

P-HAGGSPHaggadah At Our Rebbes' Seder 
Table (Purple) – Portuguese $1515  

$1795

P-HAYO.L
Hayom Yom Portuguese Large $1705  

$1795

P-LESS1
Lessons In Tanya Portuguese Vol. 1 $1705  

$1795

P-LESS2
Lessons In Tanya Portuguese Vol. 2 $1705  

$1795

P-LESS3
Lessons In Tanya Portuguese Vol. 3 $1705  

$1795

P-LESS4
Lessons In Tanya Portuguese Vol. 4 $1705  

$1795

P-LESS5
Lessons In Tanya Portuguese Vol. 5 $1705  

$2295

P-LESS6
Lessons In Tanya Portuguese Vol. 6 $2295  

$2295

P-LESS7
Lessons In Tanya Portuguese Vol. 7 $2295  

$1745

P-LUBA1Lubavitcher Rebbe Memoirs 
Vol. 1 – Portuguese $1745  

$3595

P-MACHMachzor RH&YK Portuguese 
Translated & Transliterated $3415  

$1200

P-MAIME
Maimonides, Treatise on Proph- $1200  

$3595

P-MITZ
Sefer HaMitzvos Portuguese $3595  

$1795

P-OURP1Our People Vol. 1 – Portuguese 
(Nosso Povo) $1795  

$1195

P-QUAR
Quarters, Dimes, Nickles & Pen $1195  

$445

P-REBB
Rebetsin Chaya Mushka Schneerson $267  

$2695

P-SLIC.HSlichot Hebrew – Portuguese 
(Selichot Para o Mês De Elul) $2560  

$2595

P-STH.AMSiddur Transliterated to Portuguese 
Annotated Compact size $2465  

$3595

P-STH.LSiddur & Tehillim Heb/Portuguese 
Translated & Transliterated $3415  

$2495

P-STH.WAM
Siddur Weekday Transliterated & Tehillim $2370  

$1575

P-STOR1Storyteller Vol. 1 O Contador 
De Historias (Portuguesse) $1575  

$800

P-TANY
Tanya – first 13 chapters $800  

$2495

P-TEHI.COMLTehillim & Commentary Translated-
Transliterated – Portuguese $2370  

$1995

P-TEHI.LTehillim Translated & Transliterated 
to Portuguese (Salmos) $1895  

$995

P-TOUCHH
Touch of the High Holidays – Portuguese $597  

$995

P-TOUCPTouch of Passover – Portuguese 
(Um Toque De Pessach) $597  

Russian

$1495

R-BIBL
Biblical Images – Russian $1495  

$995

R-BODYSHBody and Soul – Handbook for 
Kosher Living – Russian $995  

$1995

R-BODYSKBody and Soul – Kashrut in the 
Modern Kitchen – Russian $1995  

$1395

R-BOOK
Book and the Jews – Russian $1395  

$1095

R-BUST
Bustenai, by Marcus Lehman (Russian) $1095  

$995

R-CHAP
Chapters from Maimonides $995  

$1895

R-CHAS
Chassidic Perspectives – Russian $1895  

$245

R-CHIN
Chinuch – Russian $245  

$2995

R-CHUM1Chumash Bereishit Hebrew 
– Russian New Edition $2246  

$2495

R-CHUMBAChumash Bamidbar Hebrew 
– Russian 6 x 9 $2495  

$2995

R-CHUMBR
Chumash Bereishit Hebrew – Russian 6 x 9 $2995  

$2495

R-CHUMD
Chumash Devarim Hebrew – Russian 6 x 9 $2495  
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$2995

R-CHUMS
Chumash Shmot Hebrew – Russian 6 x 9 $2995  

$2495

R-CHUMV
Chumash Vayikra Hebrew – Russian 6 x 9 $2495  

$995

R-COLLCollected Essays Jewish Themes: 
The World was Created for Me $995  

$1795

R-COMM2Commentaries on the Weekly 
Torah, Shemos 6x9 $1795  

$1795

R-COMM3Commentaries on the Weekly 
Torah, Vayikra 6x9 $1795  

$1795

R-COMM4Commentaries on the Weekly 
Torah, Bamidbar 6x9 $1795  

$1795

R-COMM5Commentaries on the Weekly 
Torah, Devarim 6x9 $1795  

$200

R-COMPC
Complete Story of Chanukah – Russian $100  

$795

R-COMPPA.NComplete Story of Passover, 
Russian – New (Green cover) $398  

$050

R-COMPPU
Complete Story Of Purim, Russian $050  

$050

R-COMPS
Complete Story Of Shavuot, The $050  

$995

R-COMPTH
Complete Story of Tishrei – Russian $498  

$2295

R-CONVConversations on the Weekly 
Chapter of the Torah – Russian $2295  

$2095

R-DAIL1.PKTDaily Wisdom Vol. 1 Russian 
Compact Edition $1257  

$395

R-DIALAK
Dialog about Kabbalah – Russian $395  

$595

R-DIALMA
Dialogue or Missionary Activity? – Russian $595  

$1295

R-DISP
Disputation of Nachmanides – Russian $1295  

$595

R-HAGG.ALHaggadah for Pesach, Russian 
Annotated Edition 5½ x 8½ $446  

$2495

R-HAGG.DELHaggadah for Passover (Russian) 
Deluxe Cover 7x10.5 $1871  

$995

R-HAGG.HHaggadah Hebrew-Russian 
Blue Hardcover 6x9 $995  

$3195

R-HASH
Hashkafah Yehudit 2 Vol – Russian $3035  

$5995

R-HATO
Sefer HaTodaa – Russian $5995  

$1395

R-JEWA
The Jew and His Home – Russian $1395  

$895

R-JEWI
Jewish Way in Death & Mourning – Russian $895  

$895

R-JEWIH1
Jewish Heroes Vol. 1 – Russian $895  

$895

R-JEWIH2
Jewish Heroes Vol. 2 – Russian $895  

$1495

R-JEWIT
Jewish Tradition, Vol. 1 – Russian $1495  

$1595

R-JEWS
Jews And Judaism – Russian $1595  

$1495

R-JOUR
Journey of Self Discovery – Russian $1495  

$3795

R-KITZ
Kitzur Shulchan Oruch – Russian $3795  

$1595

R-KUZA
Sefer Hakuzari – Russian $1595  

$1395

R-LAST
Last Pair of Shoes – Russian $698  

$245

R-LETTLetters from the Lubavitcher 
Rebbe – Russian $245  

$1595

R-LIFE
Life and Eternity – Russian $1595  

$995

R-LIST
Listening to Life's Messages Russian $995  

$2395

R-LIVI
Mayim Chaim – Living Waters (Russian) $2395  

$1895

R-LS2
Likkutei Sichos Russian Vol. 2 Shmos $1895  

$1895

R-LS3
Likkutei Sichos Russian Vol. 3 Vayikra $1895  

$1895

R-LS4
Likkutei Sichos Russian Vol. 4 Bamidbar $1895  

$1895

R-LS5
Likkutei Sichos Russian Vol. 5 Devarim $1895  

$1395

R-MAAN
Maaneh Lashon – Russian H/C $1395  

$2595

R-MACHRH.AMachzor Rosh HaShanah Russian 
– Annotated Edition 5½ x 8½ $2595  

$2795

R-MACHYK.AMachzor Yom Kippur Russian – 
Annotated Edition 5½ x 8½ $2795  

$1095

R-MACHYKE.AMachzor for Yom Kippur Evenings 
Russian Annotated P/B $1095  

$595

R-MEGI
Megilas Esther – P/B Russian 6 x 9 $595  

$595

R-MEMO
Memory of the Just (Russian) $595  

$495

R-MINC.A
Mincha Maariv Russian Annotated 3.5 x 5.5 $495  

$2495

R-MIND
Mind Over Matter – Russian $2495  

$1295

R-MISHTA
Mishna, Tractate Avot Russian $1295  

$295

R-MITZ
Mitzvahs – Russian $148  

$1395

R-MORD
Mordechai Constellation – Russian $1395  

$495

R-MOVE
Movement (Russian) $495  

$1695

R-MYHE
My Hebron – Russian $1695  

$995

R-NEIT
Neither Shall The Flame Kindle (Russian) $995  

$1395

R-NOBO
Nobody's Perfect – Russian $1395  

$1195

R-OURP3
Our People 3-4 (Russian) $717  
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$4495

R-PIRK.DELPirkei Avot – Ethics of the 
Fathers – Bogolubov Edition $3596  

$1595

R-PIRKA
Pirkei Avos Hebrew – Russian $1595  

$495

R-RAMB
Rambam – Softcover (Russian) $495  

$2395

R-RAMBCWRambam – Collected Writings 
– hardcover (Russian) $2395  

$1795

R-REFEBJReference Book on Judaism – 
1200 Concepts (Russian) $1795  

$995

R-RETUReturn – (Russian) Spiritual 
Odyssey of a Soviet $995  

$2895

R-SAMASamarkand – Russian, Underground 
With a Far-Reaching Impact $2750  

$1895

R-SEDE
Seder Bircas Hanehenin – Russian $1895  

$1995

R-SELESelected Thoughts & Comments on 
the Weekly Chapters – Russian $1995  

$395

R-SHABDE
Shabbat Day of Eternity – Russian $395  

$1995

R-SHABMShabbat UMoadim, (Shabbat 
and Holidays) – Russian $1995  

$495

R-SHMI
Shmita Year in the Land (Russian) $495  

$2995

R-SPIC
Spice and Spirit – Russian $2995  

$3195

R-STH.ALSiddur Annotated Russian 
Standard Size 5.5 x 8.5 $3195  

$2695

R-STH.AMHSiddur Annotated Russian 
Medium Hardcover 4½ x 6½ $2695  

$2195

R-STH.AMPSiddur Annotated Russian 
Compact Softcover 4 x 6 $2195  

$995

R-STH.SFESiddur for Shabbat & Festival 
Evening Russian Annotated P/B $995  

$1495

R-TALM
Talmudic Images – Russian $1495  

$2595

R-TANY.L
Tanya with Russian Translation 6x9 $2595  

$295

R-TEFI
Tefillin (Russian) $295  

$695

R-TEFIAK
Tefillin Aryeh Kaplan Russian $695  

$1795

R-TEHI.LBLTehillim Hebrew Russian 
Large Blue 5½ x 8½ $1795  

$1795

R-TEHI.LBUTehillim Hebrew Russian Large 
Burgundy 5½ x 8½ $1795  

$2995

R-TEHI.LTTTehillim Hebrew Russian 
Transliterated & Translated 6 x 9 $2995  

$1295

R-TEHI.MPTehillim Hebrew Russian 
Medium Softcover 4 x 6 $1295  

$1395

R-THIS
This is My G-d – Russian $1395  

$3795

R-TORA.NTorah Hebrew – Russian with 
Haftarot New Ed. 6x9 $3795  

$1495

R-TORA1.M
Torah Russian Bereishit p/b 5x7 $1495  

$1495

R-TORA2.M
Torah Russian Shemot p/b 5x7 $1495  

$1495

R-TORA3.M
Torah Russian Vayikra p/b 5x7 $1495  

$1495

R-TORA4.M
Torah Russian Bamidbar p/b 5x7 $1495  

$1495

R-TORA5.M
Torah Russian Devarim p/b 5x7 $1495  

$050

R-TORAY
Torah And Yisroel / 40 Centuries $050  

$1495

R-WARP
War and Peace in the Holy Land (Russian) $1495  

Spanish

$1495

S-ANECChasidic Anecdotes (Anecdotario 
Jasidico) – Spanish $1495  

$2395

S-BEYOBeyond the Letter of the Law – 
Spanish (Más allá de la letra $2395  

$1495

S-BROKBroken Bracelet – Spanish 
(El Brazalete partido) $1495  

$2995

S-CHUM1Chumash Bereishit Spanish (Jumash 
Bereshit – Génesis) 8½ x11 $2246  

$595

S-COMPS
Complete Story Of Shavuot – Spanish $595  

$1195

S-COUNCounting the Omer – Spanish 
(La Cuenta Del Omer) $1195  

$2795

S-DAIL1.LDaily Wisdom Vol. 1 Spanish 
Standard size (Sabiduría diaria) $1677  

$1495

S-DIAMDiamond To The Sea, Un 
Diamante Al Mar – Spanish $1495  

$1295

S-DOES
Doesn't Anyone Blush Anymore? – Spanish $1295  

$895

S-ELULElul, Rosh Hashanah & Yom 
Kippur (Spanish) $895  

$1795

S-GPSHMGPS (Guide-Purpose-Secret) for a 
Happier Marriage – Spanish $1795  

$795

S-HAGG.ALHaggadah for Pesach, Spanish 
Annotated Edition 5½ x 8½ $596  

$2595

S-HAYO.HHayom Yom – Spanish Hardcover 
6 x 9 (De Dia En Dia) $2595  

$1195

S-HEIC
Heichaltzu – Spanish $1195  

$1795

S-IK1Igros Kodesh Vol. 1 – Spanish 
(Cartas Sagradas) $1795  

$1995

S-INTHIn the Path of Our Fathers – En las 
Sendas de Nuestros Padres $1995  

$1995

S-KABBKabbalat Shabbat & Yomtov 
Hebrew/Spanish Transliterated $1995  

$2495

S-KITZ1
Kitzur Shulchan Aruch Vol.1 (1-97) Spanish $2495  

$2495

S-KITZ2Kitzur Shulchan Aruch Vol.2 
(98-221) Spanish $2495  

$1995

S-LESS4
Lessons In Tanya Vol. 4 – Spanish (Tania) $1995  
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$1995

S-LESS5
Lessons In Tanya Vol. 5 – Spanish (Tania) $1995  

$1495

S-LUMILuminaries of Israel – Luminarias 
De Israel – Spanish $1495  

$345

S-MA10El Sastre Que Bendecia – 
Machanayim – Spanish $345  

$345

S-MA11Salvado Por Un Sidur – 
Machanayim – Spanish $345  

$345

S-MA12Una Benedicion Bien Ganada 
– Machanayim – Spanish $345  

$345

S-MA13
La Fe de Moshke – Machanayim – Spanish $345  

$345

S-MA14Un Regalo Del Cielo – 
Machanayim – Spanish $345  

$345

S-MA15El Pequeno Abuelito – 
Machanayim – Spanish $345  

$345

S-MA16La Plegaria Del Huerfano – 
Machanayim – Spanish $345  

$345

S-MA9El Espejo de la Riqueza – 
Machanayim – Spanish $345  

$3295

S-MACHRHMachzor for Rosh Hashanah – 
Spanish (Majzor Rosh Hashana) $3295  

$3995

S-MEMOLubavitcher Rabbi's Memoirs 
2 Vol – Spanish $3995  

$595

S-MINCMincha Maariv – Hebrew – 
Spanish (Minja y Maariv) $595  

$3395

S-MITZ.SSefer Hamitzvos Spanish 2 Vol 
(Libros De Los Preceptos) $3395  

$1450

S-MYSTC
Mystical Concepts in Chassidism – Spanish $1450  

$1795

S-QUESOFSOn Faith And Science – Spanish 
(Cuestiones De Fe Y Ciencia) $1795  

$2495

S-REBB2Rebbe Teaches, Vol.2 – El 
Rebe Ensena (Spanish) $2495  

$2495

S-REBB3Rebbe Teaches, Vol.3 – El 
Rebe Ensena (Spanish) $2495  

$1295

S-REBBARebbe's Advice – Consejos 
del Rebe – Spanish $1295  

$2395

S-RECLReclaiming the Self – Spanish 
(vuelve a ser quien eres) $2395  

$1595

S-SEEDSeeds of Wisdom – Spanish 
(Semillas de Sabiduría) $1595  

$1195

S-SHAVShavuot – Day of Days – Dia 
De Dias – Spanish $1195  

$1995

S-SHULOHRHYK
Shulchan Oruch RH & YK – Spanish $1995  

$1995

S-SHULOHTT
Shulchan Oruch Talmud Torah – Spanish $1995  

$2195

S-SLICSlichot – Spanish (Selijot – 
Plegarias Preparatorias para $2195  

$2395

S-SM
Sefer Hamaamorim (Selection) – Spanish $2395  

$2395

S-SPARSparks of Life – Spanish (Manual 
de Conceptos Judaicos) $2395  

$2595

S-STH.AHSiddur Hebrew with Spanish 
Instructions 6x9 $2595  

$2495

S-STH.AMSiddur Hebrew-Spanish 5x7 
Translated & Transliterated $2495  

$1495

S-STOR1
Storyteller, Vol. 1 – El Narrador – Spanish $1495  

$1495

S-STOR2
Storyteller, Vol. 2 – El Narrador – Spanish $1495  

$1495

S-STOR3
Storyteller, Vol. 3 – El Narrador – Spanish $1495  

$1495

S-STOR4
Storyteller, Vol. 4 – El Narrador – Spanish $1495  

$1495

S-STOR5
Storyteller, Vol. 5 – El Narrador – Spanish $1495  

$1295

S-STORODTStory of Different Times – Cuentos 
De Distintas Epocas $1295  

$3595

S-TANYTanya Hebrew / Spanish with 
Map of Tanya Spanish (Tania) $3595  

$1995

S-TEHI.LTehillim Hebrew – Spanish 
Large 6 x 9 (Salmos) $1995  

$1550

S-TEHI.MTehillim Hebrew – Spanish 
Medium 5 x 7 (Salmos) $1550  

$1195

S-THOUThought of the Week, Vol.1 – Una 
Reflexion Semanal – Spanish $1195  

$7295

S-TORAETorat Emet – Spanish Chumash 
(Un mensaje de vida) $6930  

$995

S-TOUCPTouch of Passover – Spanish 
(Un Toque De Pesaj) $597  

$1995

S-TOWATowards A Meaningful Life – Hacia 
Una Vida Plena De Sentid $1995  

$1995

S-UMAAKuntres UMaayon – Spanish 
(Superando Impulsos) $1995  

$1795

S-VEDIB.SHVedibarta Bam Shemot – Hablaras 
de Tora... Shemot – Spanish $1795  

$500

S-WAYTWay to Freedom – Camino 
a la libertad – Spanish $500  

$1495

S-WELLWellspring Of Life – Breishit – 
Manantial De Vida – Bereshit $1495  

$695

S-YAHASPYahaduton – the Synagogue 
and Prayers – Spanish $695  

$1495

S-ZIVHWhat's in a Name? Ziv Hashemot 
– Que hay en un Nombre? $1495  

Swedish

$995

S-TORA
Torah Studies – Tora Tankar – Swedish $597
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