מכון מניטו

העמותה להפצת כתבי הרב יהודה לאון אשכנזי זצ"ל

קטלוג פרסומי מכון מניטו
בשנים האחרונות עמל מכון מניטו על הפצת משנתו של הרב אשכנזי זצ"ל ,כשעיקר המרץ מופנה
לקהל הישראלי .בארבע השנים האחרונות בלבד יצאו לאור שישה ספרים בעברית והמלאכה עוד
מרובה .לפניכם רשימת הכותרים של ספרים ,חוברות ותקליטורי אודיו שפורסמו בהוצאת המכון
ומחיריהם.
להזמנות2499-233303 ,20-2233209 :

ספרים – עברית
ספרים המבוססים על תרגומים או עיבודים של הרצאות הרב אשכנזי

סוד העברי ,חלק א'
'יסודות האמונה לאור פסוקי התורה'
תולדות האנושות לאור חומש בראשית נבחנות מזווית ראייה מוסרית-חינוכית ,תוך העברה
להווייתנו בדור הנוכחי .שאלות קיומיות נוקבות על תכלית ההיסטוריה וייעודה ,בחירה מול גורל
ומקום העם הנבחר מול העמים מוצגות לעיני הקורא באומץ לב אינטלקטואלי ,בראייה חדשנית
ובאהבת האדם ,ובאות על פתרונן בדרך מקורית שכולה חידושים מרעננים כפי שניסח זאת הרב
אשכנזי עצמו" :האמת נבחנת בפשטות שלה".
כתבה :גבריאלה בן שמואל ,ערך :ישראל פיבקו ,בית אל תשס"ה.

 000עמודים

מחיר₪ 56 :

סוד העברי ,חלק ב' – חדש!!
הספר הראשון עסק בששת ימי הבריאה ,באדם הראשון ובניו קין והבל הנכשלים ב'היות אח' -
משימת האחווה של האנושות .הספר השני ממשיך את השתלשלות הדורות מחנוך ,דרך נוח ודור
המבול וכלה בבני נוח המתפזרים על פני העולם והופכים ללאומים השונים בהיסטוריה ,כאשר כל
אחד מעשרים הדורות הראשונים של ההיסטוריה הופך לזהות אנושית בעלת מהות מיוחדת ולימוד
לימינו.
כתבה :גבריאלה בן שמואל ,ערך :ישראל פיבקו ,חווה בית אל ,תשס"ט.

 339עמודים

מחיר₪ 56 :

מספד למשיח?
חזון התנועה הציונית הוגשם במידה רבה בהקמת מדינת ישראל .בשנים האחרונות עומד חזון
מקימי המדינה בספק ,הן על ידי חלקים מן הציבור החילוני החופשי ,הזונחים את הצד הלאומי ,והן
ע ל ידי חלקים מן הציבור הדתי ,המתנכרים לממלכתיות וליהדות החילונית .ב/מספד בירושלים/
שנשא הרב אברהם יצחק הכהן קוק ז" ל בעת פטירת חוזה המדינה בנימין זאב הרצל ז"ל ,תיאר הרב
בשפתו הייחודית את היחס בין החומר והרוח בגאולת ישראל .דבריו נאמרו עשרות שנים לפני הקמת
המדינה .הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו) ז"ל ,מגדולי רבני צרפת אחר מלחמת העולם השנייה,
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לימד ,לפני כעשור ,סדרת שיעורים על "המספד בירושלים" מתוך פרספקטיבה של עשרות שנים
לאחר הקמת המדינה .בשיעוריו ,דן הרב אשכנזי בשאלות קיומיות נוקבות ,הנרמזות בדברי הרב
קוק ,מזווית ראייה מפוקחת ובתעוזה רבה :מהם היחסים התקינים הצריכים להתקיים בין החומר
והרוח? מה משמעות המושג משיח בן יוסף? האם חילון החברה ייפסק? שני מאמרים נוספים
מאירים את השאלות מזווית נוספת" :ויהי באחרית הימים" עוסק בפשר השואה על רקע תהליך
הגאולה ,ו"תקופת העומר" עוסק בסכנות הטמונות בתקופת העומר ,כזמן מעבר בין שתי תקופות.
בעריכת ישראל פיבקו ,איתי אשכנזי ואליקים פ .שמשוביץ ,ירושלים ,תשס"ו.

 022עמודים

מחיר₪ 56 :

סוד לשון הקודש ,חלק א'
שער לחכמת הקבלה הספרדית על פי ספר "שערי אורה" לרב יוסף ג'יקטיליה.
כאשר אבותינו ,העם העברי ,שמעו את דברי הנביאים ,הם הבינו את משמעותם מכיוון שלשון
הקודש הייתה לשונם .לאחר הסתרת הנבואה אבדה המשמעות האמיתית של דברי הנביאים מרוב
העם והפכה להיות בבחינת סוד .משמעות לשון הקודש של הנביאים נמסרה למקובלים ,תלמידי
הנביאים .לפיכך ,עיקר לימוד הקבלה הוא לימוד הפשט האמיתי של המקרא ,לימוד הלשון העברית.
לא זו אף זו :התפילה קשורה קשר הדוק לנבואה ,ומילות התפילה תוקנו ממילות הנבואה .לכן ,גם
נוסח התפילה אינו מובן אלא לאור חכמת הקבלה.
אנו מצויים היום בתחילתה של תקופה שהחכמים צפו אותה ,תקופה שיש בה צורך לגלות חלק מן
הנסתר .בייחוד בתקופה שכזו יש להקפיד ללמוד את המשמעות האמתית של חכמת הקבלה מן
המקובלים עצמם ,ולא את מה שהוגי הדעות אומרים על מה שאמרו המקובלים.
הרב יהודא אשכנזי זצ"ל ,המכונה 'מניטו' ,צאצא לשושלת מקובלים ממשפחת אבן טובול מגורי
האר"י ,העמיד את הגותו ואת משנתו הקבלית על הקשר ההדוק שבין ההתגלות הנבואית לבין חכמת
הקבלה .בין רבותיו לחכמת הקבלה ניתן למנות את הרב שלמה בנימין אשלג ,הרב צבי יהודה קוק
ומר יעקב גורדין .יחד עם היותו מקבל מאב לבן ומרב לתלמיד של חכמת הקבלה מגדולי החכמים
של דורו ,למד והכיר על בוריה את התרבות המערבית .שילוב ייחודי זה אפשר לו להביא את חכמת
הקבלה ואת משמעותה המוסרית לעולמם הפנימי של בני דורנו ,אלו שגדלו על ברכי חכמת ישראל
ואלו שעולמם הרוחני לא התבסס עליה.
בעריכת הרב שלמה בן נעים ,ישראל פיבקו ואיתי אשכנזי ,ירושלים ,תשס"ז.

 032עמודים

מחיר₪ 56 :

סוד מדרש התולדות ,חלק א'
שיחות מפי הרב יהודא ליאון אשכנזי
'תורת התולדות' ובפרט פרשת לך לך מהזווית המסקרנת של מדרש רבא והמהר"ל .הרב עוסק
בשיעורים אלו בדמותו של אברהם כאב האומה העברית ונוגע בשאלות העמוקות העולות בפרשה
באמצעות נקודת המבט המיוחדת של המדרשים ,אותם תיאר כ"הצצה אל מאחורי הקלעים" של
האירועים שפורשת לפנינו התורה.
בעריכת חיים רוטנברג .הוצאת חווה ,בית אל ,תשס"ט.

 449עמודים

מחיר₪ 56 :

מדרש בסוד ההפכים
מאמרים על זהות יהודית מוסרית
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מה טיבם של החוק והמוסר? מהי תכליתה של הזוגיות? מה בין המיתוס למדרש וכיצד תיתכן
התגלות אלוהית? הרב יהודה ליאון אשכנזי ,הידוע בכינויו 'מניטו' ,נולד באוראן ,אלג'יריה ,בשנת
 .3200גדל ולמד בצרפת ,ונפטר בירושלים בשנת  .3221השכלתו הכללית והפילוסופית הרחבה
וידיעתו העמוקה בחכמת ישראל בנגלה ובנסתר ,נטעו בו רב-תחומיות שריתקה אליו ציבור רחב
ומגוון .המורשת הספרדית לדורותיה הממזגת חול וקודש ,יהדות וכלל-אנושיות ,היתה לו מקור
השראה והוא היה לה ממשיך נאמן .בספר לקט מאמרי הרב משיעוריו במרכז 'מעיינות' שניתנו
בירושלים בשנות ה 22-ועסקו במושגי יסוד ביהדות ,השתלש לות המסורת היהודית לפני ואחרי
תום תקופת הנבואה ,ועוד.
בעריכת איתי אשכנזי ,הוצאת ידיעות אחרונות ובית מורשה ,תשס"ט.

 010עמודים

מחיר 85 :ש"ח

תקליטורים – עברית
סדרות שיעורים שניתנו ע" י הרב אשכנזי בעברית

ויצא משה אל אחיו – פרשת שמות
בסמינר בן  30חלקים ,מתגלה פרשת שמות דרך עולם המדרש ,תוך כדי לימוד הזיקה בין
הנבואה למדרש ,מסורת אשר כמעט נשכחה בימינו .פרשת שמות מאפיינת את סיום המגמה
המשיחית של יוסף הצדיק וממשיכי דרכו בעם ישראל בכל הגלויות .הרב מנתח את הפרשה
כמסמך נוקב לכישלון גישה זו ולעלייתו של משה כמנהיג הנתיב החלופי לגאולה.

 00תקליטורים
₪ 023

בפני מי אתה עומד – מבוא לתפילה  /אזל מהמלאי

חובת התפילה ,שהפכה לנו להרגל ,מעמידה את האדם מדי יום מול בוראו ללא מחיצות.
מהו בסיס זכותו של מתפלל לבקש ולערער על הנהגת הבורא את עולמו? מה ההבדל בין
תפילותיהם של אברהם יצחק ויעקב? ומדוע קשה כל כך להתפלל? כדרכו של הרב ,הוא
עונה על שאלות אלו באופן שמערער את דרכי החשיבה המוכרות ,ועם זאת משאיר את
התחושה שמלכתחילה לא הייתה דרך אחרת לענות עליהן.

 4תקליטורים
₪ 033

שיעורים בבראשית רבא ושיעורים בשמות רבא
תקליטורי  Mp3מעוצבים הכוללים עשרות שעות של שיעורים של הרב אשכנזי על חומש
בראשית ועל חומש שמות ע"פ מדרש רבא ,אחד המדרשים העתיקים ביותר במסורת
היהודית.

₪ 033 ,₪ 003
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Mp3 שיעורים בפורמט
 בצרפתית) שניתן לרכוש022- שיעורים בעברית (וכ022-מלבד שלוש הסדרות יש כ
: נושאים כגון. שקלים לשעה וחצי של שעור32  העולים, בעטיפה לא רשמיתMp3 בפורמט
 חלק מהם מופיעים באתר. פרקי אבות ועוד, כתבי הרב קוק והמהר"ל, השואה,התשובה
. כל המעוניין יכול לקבל קטלוג עם פירוט השיעורים.המכון וניתנים לשמיעה ולהורדה

CDs –

תקליטורים – צרפתית
Français

L’être père et l’être fils – dialogue et compréhension
La Thora parle de quatre fils auxquels les pères doivent, à chaque génération,
transmettre le témoignage du passé et l`aspiration à faire réussir le projet du
Créateur pour son monde. C’est l`identité humaine elle-même qui est en jeu. Dans
ce cours, le rav Askénazi analyse les caractéristiques essentielles de quatre types
de manière d’être, propres non à une famille particulière mais à toute une
génération, en se basant sur un texte du rav Harlap.

2 CDs

Prix: 40 sh.

Unité D’Israël
Chaque Génération est confrontée à un problème spécifique qui la divise. Dans ce
cours, Manitou analyse la manière dont notre génération affronte le problème de
plus en plus critique de la déchirure entre le Judaïsme de diaspora et celui d'EretsIsraël.

1 CDs

Prix: 26 sh.

Yom Haatzmaut
Comment comprendre les événements de l'histoire par rapport au projet divin? Y at-il, en fait, un rapport entre les événement politiques et le projet messianique?
Ou, en d'autres termes, l'histoire a-t-elle un sens, à la fois signification et
direction? A travers ces questions, Manitou éclaire la signification de la création de
l'État d'Israël en étudiant un texte du Gaon De Vilna.

2 CDs

Prix: 40 sh.

Le Drame de l’exil
A travers son commentaire de deux textes, le premier tiré du Shaare Ora du
Cabaliste espagnol Yossef Giquatillia et le deuxième du Netsah Israël du Maharal de
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Prague, le rav analyse les dimensions de l'identité d'Edom et de Yichmael et de leur
rapports avec l'identité d'Israël. Le rav éclaire aussi les aperçus que ces deux
maîtres nous ont livrés concernant le déclin de ces deux empires et l'ascension de la
royauté messianique d'Israël.

7 CDs

Livres

–

Prix: 120 sh.

ספרים – צרפתית
Français

Ki mitsion I – Notes sur la Paracha
Fondation Manitou & Editions Eliner, Jérusalem, 1997.

65 sh.

Ki mitsion II – Le calendrier hébraïque (les mo'adim)
Fondation Manitou & Editions Eliner, Jérusalem, 1999.

Brochures

–

65 sh.

חוברות – צרפתית
Français

Ma'ayanot, cours transcrit (Jérusalem 1993-4)

1. Parachat Béréchit
2. La notion de Justice – Légalité ou Moralité
3. Le Jugement
4. Héritage et fidélité – Introduction à l'étude de Pirké-Avot
5. Morale et Sainteté – Etude des Pirké Avot – Ch. I Michna 1.
6. Israël, Lieu de la Révélation
7. L'Ecclésiaste
8. Le Mythe et le Midrash
9. La Cabala Aujourd'hui
10. Langage et Sainteté
11. Eretz Israël dans la Pensée des Kabbalistes
12. Introduction a la Pensée Juive – Création, révélation, rédemption
Prix: 20 sh. la pièce
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Autres –

ספרים נוספים
Français

Un Hébreu D’origine Juive, Hommage Au Rav Yehouda Léon Askénazi.
Michel Koginsky. Éditions Ormaya, Jérusalem. 1998.
La Parole et L’Ecrit, I, Penser la tradition juive aujourd'hui. Textes réunis
et présentés par Marcel Goldmann. Albin Michel, Paris, 1999.
La parole et l'écrit, II, Penser la tradition juive aujourd'hui. Textes réunis
et présentés par Marcel Goldmann. Albin Michel, Paris, 2005.
Les Définitions HébraÏques de Manitou, textes réunis par Michel
Koginsky, Editions Ormaya, Jerusalem 2006
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